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Club~ carnavalescos (Os). - 326.' 329. 
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Com]Jrn de. aylões (A) .,.--- 114, 389-S!JO, 393-395. 
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· Wnldeninr Rippol (O as$assu'ilo do Dr.) -- 356-361, 480-5~6. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:2 1 +Página 3 de 97 

D 
Declarações de voto 

- Diniz Junior -De ter votado a :favol" do trata"o de commer~ 
cio !lrmaào com os Estados Unidos-- 376. 

- Octa.vio Mangabeira. e out-ros: que a minoria parlamental' tem 
· prazer em approvar qulllquer pacto que exprl:ala a.mu..acle elltre 

o BrasU e os Estados Ull.klos da Am.erica. - 376. 

- Matta Machado - Oe ter votado pela approvaçáo do Trataào 
commerelal com o$ Estados Unidos . - ~65 . 

Ilelegaclos Plenlpotrnclnrlos do Brnsll á 5" Conferencia. Commel'clal. 
Pan~Amerlcana - Considerações do Sr. Verguei! o Cesar - 8-19..\:1 

Dia da Imprensa (O) - 185-87 .. 
Dia (Ia Patl'la (0) _ 30. 82-88, 111-113. 
D-lrectorla de Detesa Sanltarla do Dlstrlcto Federal - 114. 

E 

F.mprezas de Informllções L. _t:chõa. & ComJI. (A) - 328. 
}:!;Cola.~ de Instn•cç.ã., ~lllltar (As) -- 341-348. 
~tação radlo-dlffusora em Santos (Esta!;leleciménto de uma} .- 460-65. 
Estra•ln de Ferro Central do Brasil (A) - 6-7. · · 
F.xerdclo de 1934 (Ol - 91. 
Exportuçlo de fructa.~ (A) -- 310-18. 
};-.,;portac;ão de Ja.ranjns (A) - 239-40. 
Exportação do mlnel'lo dP ferro (A) - 243-53. 
E:~o.-tracção da cê!ll da camaúba (A) - 320-23. 

F .. 
" F.ncU:ldadt de l\ledlclna de Porto Alegre (A) 235-39. 

Firma Casti:o Sobral & Comp. (Contraeto celebrado com a) - 457-60~ 
Functlonallsroo publico (P) - 377. 

G 

Genny Gletser (~ pr!sào de) - 111, SG2. 
Guerra dos Farrapos (Cowmemoraçáo da) - 29. 

H 

Historln do Brasu (O ensino da.) 35-39. 

I 

lmmlgraÇão e col~niza.ção (A) - 98~10, 179. 
Imposto, sollre a renda (O) - 9'7, 99, 117. 
Imlependeucla _ela R~publica de Guatemala. {A) - 471. 
Informações prestadas 

. . 
Camarn Municipal- - Sobre suggestões elaboradas pela. CoiiUllissão 

Especial daquena camara, ao projecto de- Lei Organlca.: dv Dl.s· 
tricto Federal - 309. · ' 

Mlnister1o d& .Agricultura..- Sobre ·a -~essâo Qe wna.- sonda ao E!l- · 
. tado de . Ala.gôas para ~ extracÇ5.o do petroleo n~~o locaUdade de-
~om1nada Rio ·Doce -. 234:. · · , · · ·· ,. ·-· ·. · . . · 
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UI 

Sobre os tt·a'bnlhos execut..'ld.OS· nté hoje pel•) Departamento Nacio
nal de Produoçilo Minera l para a pesquisa d.o p etroleo - 234. 

Mlnlsterlo. da Agl'lcultura '7" Sobre o deposito, em 15 de Julho 
ultimo. de 158:0278750. determinado pelo contracto · celebrado 
em 28 de Jane!r.O do corrente nnno, entre estE' Mln!sterio e a 
"Companhia Industrial de Algodão e Oleos" S. :A. - 234.· 

Mlnlsterio da Agt>lcultura - Sobre os estudos geologlcos e inves
tigações procedidas pelo serviço Geologo e Mlneralogico d~ste 
Mln1Sterio, relativo ao i:al produzido no R io Grande do Norte, 
RI I> de Janeiro e outros Estados - 309. 

Mlntster lo da Pqzenda _ Enviando uma mensagEm do Presidente 
da Repl.!'bllca - 232 : 

Sobre o projecto n . 94, de 1935, que regula. o cambio llvre ......., 308. 
En·riando mensagens do Preside!l te da Republlca ..;._ 308. 

Sobt·e o requerimento do Sr. Francisco Indenhoc - 809. 
··::'·Sobre o.' emenda apresentada ao projpcto n ·. 275, de 1935 - 309. 

· Sobre eerviço~ da Commissão Centml de Compras - (Rq. do Sr. 
Barreto Pinto) - 450 . 

Mimsterlo da Guerra - Declaran do não poder prestar as ID!or
maçOes solic!tadas .. sobre as .!!onstrucções 'de estradas _ (Rq. 
dos 'Srs. Oscar Fontoura e outros ) - .90 . 

So'!Íre possveis occ:orrenoias que se teriam ver!.ficado no quartel ge
neral do 

1 
21• Batalhão· de Caçadorés, em· Natal · - . (Rq. do 

Sr. Café F Uh o) - 456. 
Mtnl$ter1o da J~tiça - Sobre a pr!sã.o de Ma~oel Pires Fernandes. 

detido como oommunista- 177. 

Sobre a resolução legislativa que regulariza o · casamento reu:, 
gloso para os e!feltos civis - 177. 

Sobre o projecto n . 141. de 1934, que conSidera. ·rerrovlartos .os 
despachantes o!fic!aes e seus prepostcs se."'Vindo junto ll.s es-
tradas de ferro - 178. · 

·Sobre cUarl.stas. oontractados· ou cutros servidores que nã.o fa
zem parte <los quadros do funcclonalismo tabellado, com ou 

. sem 10 annos de :serviço nas repartlç6es subordinadas ao .Ml
nisterto - 231 . 

Minll!terto da Marinha - Sobre cargos technicos - (Rq. ~do Sr. 
Acurclo Torres) - . 90. 

Mtn!Sterio do Trabalho - Sobre o numero de syndioatos conheci
dos por este <Mlnbterio e dos que ainda não tiveram sua si-
tuação lega111.ada - ·234. · 

Senli.do Federal _ Sobre o processo referente ao predio e terreno 
s ituados na Vllla M.&rcbal Hermes que. por esCriptura e cesàAo 
de direitos e ohr.lgaçc5es,- foram' transferidOs ao capitão Sinval de 
castro e suva. e sua mulher por José Sllvino de Lima Torres 
e sua mulher- 308 . · · . 

Tribu.c.al de Contas - Enviando o proce:ss<i ·.relativo ao contracto 
ce!ebrado pelo -eommando Naval de Matto ·GroSso · com. ManOel 
Diniz Dias da Cmta.' - 4 . 

Sobre o registro ··do contrncto , celebrado ein 2 de Julho ·entre a. 
· · Rêde.- V!ação Cearense e o Sr • .José Quirino de Hollanda, para o 

· - a rrendatriento de um 1~ •.. na. f;staçáo . Central . da ~Uta .Rêde. · 
destinado a Café e Restaurant _ 178. 

Sobre · a. recusa de registro ao .-eontracto. cetebra.do ·entre o Go
verno Fedimii é a. Soc1eda.de Rad1o . Club· de Ribeirêo PX'eto -
S09. .. . . .-
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IV 

Sobre a rec\1511. de registro ao termo addltivo ·ao contracto cele
brado m 15 de Setembro de 1916. entre o Go•enío :Fed.erD.l e 
a · Con.pRnhll\ "Port oi Pnrá" - 456. 

Jutormn~üe;. (Pedidos de) 
1 Abgua:- Bastos. N. 141. de 1935- !Minlster1o da Justlçn) - sobr3 

n motivo dn prlstio de Oenny Glelser - 362 . 
FUrtnd.o de Menezes t.N. 131, de 1935! - Sobr~ n tarifa. na Estrad:1 

de F'~rro C-:ntrnl elo BrMfl. pnra ·transporte de Mlnertos -
db;cussno unlcn cncerrndll : atllnda a votaçllo - 47. . 

Henrique Dodswllrt.h . N. 137, de 1!135 - (Mlnlsterlo da EdueaçA.o)· 
Sobre a ra2uo pela qual os guardas destn!ectadores da 01-
rect.orlft de Dl'!esn sanltarla· ào Dlstrlcto Federal não tl:m 
riccesso no Q'ladro respectivo - 114. 

Q~car- Fontoura. N. 140, de 1935) - (M!nisterlo da Vla.çã:>) -
Sobre o Batalhão F2:l'l'ovl~rlo. ~m commlssio• nas estradas d~ 
.ferro .do RI:> Grande do Sul, parã a construC".,áo . das pon
tes sobre o Rio "Curucú .. e outr:ls no trecho .de Jag'uary-Sio 
Thiago do B:>quetrão-!Sâo Borja e . b~m assim. pára a. constru• . 
cção ãe estações - 361- 362; dlscussão un1ca ...:,_ 475: encerrada 
t\. discussão e a.dlada a· votação - 480. 

Gomes Ferraz - N. · 142, de 1935 _ (MllliSterlo-.da Fazenda)· -
Sobre as rendas arrecadadas pelo The.::ouro no T<!rrltorlo ão 
Acre durante o . e:kerclc:to financeiro de 1934 - 412 •. 

Plln!o Tourl.nho - N . 139; de 1935 - Sobre · qu.aes as razões por· 
q~ até á pre!ente data o enea.rr~ga.d;, da Estrada. ~ Perro .. 
São Pauto-Rio Grande nii.o reintegrou na ret'eÍ1dA eStrada D:'t.i. 
!unce1onar1o João Cabral FUllo e nem .mandou pagar os ven·:· ·' 
cimentos at'1'828dos a que têm dlrelto os terrovlarlos - (Rq:' 
do Sr. Pllnlo Tourl.nho) - 253. 

Jnspcctorla da Pollcln l'llarlthna e A"rea do Dlstrleto Federal - 116. 
. .• . ~ 

J 
.101!'0 no· Dh•trldo. F~clernl (0) - 241, 465-471. 
Juramento á BaJidelz;n· (Regulamento do) - 378-382, 418-415. 

Llgn d a li Senhorns Catholtcall (A) - 330-332. 

M 

l'tfnrntorl~ (A) - 423 . 
Mcnsag~ns do Presidente d:l Republlca - 2~2-34, 308. 
~tonomento a Santos Dumont (0) - 342-352-56. 

o 
·o11Icl.aeS elo Exercito (Trw!erencta de) - &24. 

- ~ 

l'!:re~P.rP.s . . . 
. N. 17, de 1935, lloPProvando (.\ acto, do Tr.ibunal de. Contas q~e re-

. cWKlli _regiatro. &o t.enno de ·contraeto celebl'aCto entre ·a. ·Estra·· . 
da. de Ferro. Noroeste c1o Bràatl, Estra4& de Ferro. SOi:oeab&.r,la. 
ete., Para. a construcçto cie ·uma. nova· ea~ ·em .Baun1 -:-' ·. . 
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d!SçUS6ão unlca, encet'l'acln.. a di.S()uasüo e a.nnunc!adn a votn.-
ç!o- 47. · 

N. 18, de 1936, approvand.o o acto do ·Tribunal ele! Contas que re
cusou. registro .no contracto celebradó pela D!rectorla da De
tesa San\ta.ria. I.ntemactone.l da C8.p1tal da Republlca c:om 
D. CamUCla Ermelln-Lobo, para .lOcação de um predio nestll. 
capital -'-- Dtseussâo unlca. .encerrad.a e adiada a. votação- 474. 

N; 20, de .1935, mandando archivar a representação da Camara 
Drasuetta. .de Coinmerclo, sobre o tlnanclamento do. exportação 
d.- laranja - 239. 

N. 22. de 1935, &.pprovando o a.eto do Tribunal de Cont&S que re
cusou reg1stro ao contracto celebrado com . a t1nna Castro 
Sobral & Comp. .:.._ 457. 

N. 23, de 1935, n.pprovando ·o acto do Tribunal de Cont&S' que re-' 
eU8Qu registro ao contracto celebracio entre o Governo . Fe
deral e a Socledad.e Radto Atlanttco, cionceclen<lo permissão 
para 'eatabeleeer uma estação de rádio na cidade de Santos, 
São Paulo - 480. 

N . 229, de 1935, concedendo pr~mio· o.o In v-entor da ma.chlna. 
para a extra.cc:ão dá. ~ra ·da ca t·naúba - (Parecer !!a Comm!!':
são de Agr1ciiJtura com emenda,s ao· artigo 1° do projecto 'e 
contrnrlo âs emendas o!terectdas em 3" dl5cusslo e parecl!l' da . 
Com.m•~são de Fl.ÚanÇas) - (Projectos ns. i70 de 1934 e 2f8 
de 1935) _ 320; emelld.as - 323. 

N, 230, de 1935, creando o Conselho Nacional da Producção (Pare
CI!l'ee. contrario& dar; Commlasões de AgricUltura e de Finanças) 
- (Projecto n. 285 de 1936) - .323 . ' 

N. 236, de 1935, considerando de utllld.ad.e publica. o Colleg1o An:
glo Americ~~ono (Parecer da Cozn.m.lssll.o de Justiça pelo arch1-
'!Bmento do projecto) - (Projecto r n. 195 de 1934) - 325 .. 

N. 237, de 1935, considerando de u'tUidade publica. os grandes clubs 
carna.valel!ICClS da. Capital Federal (Pa.recer da. Comm1ssão de 
Justiça. oplnando pelo arch1vamento do projecto) - (ProJecto 
n. 136 'de 1934) - 326. · . 

N. 238, de 1935, considerando de "UtUidad.e publica as Prelazias 
que mantenhiiJn. obras de amparo e uststencla ·(Parecer d11. 
CoDunlssllo de .Justiça (Projeeto n. 231. de 1934) - 327. 

N . 239', de 1935, considerando de utWdade pubUca...á Em.preza ele 
ird'ormaç6eli R . ·ll'ch6a &: Comp. (Pareceres da commtsa6o de 
Juntça, opinando pelo a.rch1vament<i do proJecto) - . (Projeeto . 
n - 227 de 1934) - 328. 

N. 240, de 1935, consldeÍ'ando de utui.dade publica o Club ·dos Fe
ntanos (Parecer da CommlssAo de J\Wt1ça opinando pelo ar
ch1vamento do projecto) - (Projecto n. 7 de 1934) - s:m: 

N . 241, de ·1935, conaidera.ndo ele u.tUidade publica a Lip cia.a Se
nhoras cathol.!.caa (P~r com subStitutivo. da: Com.mlils4o -de_ 
Fi.Danças e parecer da· Commtsal!.d de ·JUstiça, ·. op1Iiando pelo 
àrelllvamento do projecto) - (ProJecto n. 80. de 1935) - 380. 

' Commisdo de Agricultura 
ProJecto n ; 227 de. 1935 - 31. ·.; .. 
Projecto n. 212 de 1985 - 40 . . : .. . 
Projecto n . 5-B de 1935 - 310.- · 
ProJeçtos ns: 170 de 1934 e 218' de'··t9Só - .320. 
ProJectO n. 265. de 1935 . .:... 323. . . 
CommissAo de BducaÇI.o ·e Ensino , · 
ProJec:tõ i... 222 de 19S~ - 4. ,. . · 
ProjeCto n. 243 de 1985 ·__:_, 341 •. ; . . 
ProJecto 'n. 241S"<ié-' 193õ· - . 350; ·· _:· 

. - . . . . .. : . · .. -~ 
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Commissúo de Flnnnças 
~r~jf!cto 11. 227 de 1935 - 31 . . 
Projec1.o n: :!12 de 19S6 - 40. 
:l•rojecto ··n .· 193 de 1935 ·- ·47. 
Projecto n .. 231 de 1935- Ü6. 
Prr:jcctO n. 214--.'\ de 1935 _ ·235 ·~ 
Projecto n. 5--B de 1935 - 310. 
Projecto n. 601 de .1936 - 319. 
Projectos ns. 17ri de 1934 e 2tà de i935 .--~---320. 
'Projec:io n. 26S de 1935 - 323 . 
Projecto Ü. 80 à e 1935 _: 330. 
Projecto n. 244 de 1985 - 348. 
Projecto n. :246 de 1935 - 423. 
Projecto'· n. 4-A de 1935 -· 430 . . · 

· Projecto n. 5-B d.e 1935 - 310. · 
Commissão de Ccnstltu1çê.o e Justlç~ .•. -
?ro~ecto l t . 227 de 1935 - 3l .. · 
Projecto n: 139.;B de 1985 -- 92. 
Prp,l~to n. · 282 cie 1935 --- .117. . 
Pi.-ojecto ·~ . 195 de ·1934 - 825 . . • 
Proje.cto n. :l3J de 1935 - ;>26: -
Projecto n .. 281 de 1935 -- 327. · 

·. PrOJecto n. 227 ·ele 1984 ~ s2s. 
Projecto n. -7 de 1934 ---'- 829. 
Projecto ·n- 80 ·de 1985 -~ 880. 

· Projecto n . . 242 ele 1935 - 382. 
CommiSSA.o ·de Legtslaçii.ó Social 
Projecto n: 242: de 1935 - 332 . 

. ·ProJecto. n. · 4-A •. cte 1935 ~ 430. 
·eommtssão de·:Segurança 

· ProJectO n . . 193, de 1935 - 47 .~ 
:E'l'OJeeto n. :l43, ·de 1935 - '34L· 

·-PróJecto n·. ·135-A, de 1935· --. 389 • 
. Proj"ecto n. 188-A. de 1935 - 464. 
. ·. ' . ' ·t . . 

PoUcla Militar do .DW,rteto Fedel'lll - 47-80. 389: 47.ol-75. . .. ..; . . -
Polltlea . d011 ERtllilos . 

·. ··Rio:· .aiânt!e c1o sut - ts-29 . . 
·. )o{at'w Gross~ .:..: 350·S2. 

· I-oRse de i>epuiadm · 
• B~l:retc Filho - 113. 
· :Belm!i-o :MédeirOs'-....::. 229. 

. Prelaztfis eonstaêradas de utllldãdé publlcl!. (As) - 827-28 . . 

. -. l'rocluctas ·a;rlcoJas (COntractos referentes -aos) - 31-34.· · 
·Projeetos . . · · · · · 
· · N . .. -:4-A. de, 'ts35.-detennina:ncio. salario · m1n1mo para ·os trabalha- . 

;_ dores de bancos. em. gerál (PaNceres, contra.rlàs das -c0II1DÜS
': ·. '-a6es -d.e Leg1slaçAo"'-SOcfal'.e ~- ·~çàs. dE!(:láraÇáo, de voto 

: , ··. dos Srs; , João Beraiclo. ÀlbettO . Sureti:. e. AdBlcerto C8margo e 
voto ·em. separàclo ·dos sr5; ·:i:;aêrie' :Setllba1, Od.on ~- e . 
Carlos Rels) ;,...:.. · ta' ·ci1ScuásM· ;:::,..· 43Õ;.'encémclli: a.· -~0 e· . 

,- ', , :,~ii .a ,~~.-"" <" 45.~. · '<":· : ·:'·~:· ···_: ~ . · .> : · :·. O:·, :. ·. · .. 
_ N • ""ó-"B; de' :ui35~ :mQdtrliando-.·:ec _:âinpllindó c:"ertas"· dlilpOS!.çOes· dos 
·. > ' .. d.eér~tOs ;nii·:'~ ~ ;'137; ciS\ 1933:::.; "23 ;'885; d~ • i934; r-elativOS: · t ex
' " . = po~· · :cle' ,. f!uctâs _ . (Pat.e:':eres ·aas cioniili!Ss6es .de· Agrl~ 

: ~; ·~~·~-~ .~~=~!t~~~:;t;;~~~~~~~~ :!J.~::i6~ .. ·· . 
··; N. ·:Ia.;;B;~dé:. -ilfa5::~tt&iiS!êrinctO~ élÓé·eiibio''iié ·awtcí-ac»::Ciu Paéutd~.;. _. 

·,: - ~.-/ct~ ":~~~~~~r~::::? ' .~{:~.~~~:';~ ::~~:~"Cte:·'. bir-:1t.~ . : 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 28/0112015 15'2 1· Pág ina 13 de 97 

VII 

Romo.no e Direito Internaclonal Prlvact~ - reclacçllo final -
- 818. 

N . 68-A, de 1935. cll3pondo eobre o limite de edade para trlmsíc
rencla de of!lcl.aes do Exercito parn 11. reserva de 1• clasac: (Pilo· 
rccer !o.voravel dn Co:inmlssâo de Segurança) - 1• dlscussilu 
- encerrad.a- 4,24. 

N. GO. de 1935. ·da.nclo direito á passagem nn ta classe aos t:-ens de 
suburb!o de pequ-eno percurso aos membros da Aclminlstraçllo 
e !lsca11zação da Guardn CLvU e á Inapector1a de Trafego--320. 

N. 70. de 11l31l, prescrevendo :!innc;n pRta o runcciÔnallsmo pul:l_llco 
- dlscu.'!BAo unlca. -·877. ' 

N. 75-A. de 1935, regulando a. juramento A Bandeira Nacional -
3"' ctiscussilo - substitutivo - 378; emenda - 882. · 

N. 110-A, de 1934, dispondo sobre os aenJ.çoa de Turismo no 
porto do Rio de Janeiro, e concedendo ao Touring Club d11 
Bras.n· a assistencla techn1co. de . dlrecc;!\Q deáses serviços - 3" 

. ·. cllBCUsSAo - encerr:1® a dlecussAo e adiada. a votaçW - 47. 
N .. 120-B, ·de 1935, approvando a~õ contas do exerclclo de -1934.·, 

apresentadas pelo Presidente da RepubllcD.· - redacç!o final 
- 91. . - -

N. 129, de 1935, regulando o estudo de RJstorla. do Braau· na 5• 
serie dos. cursos seeundarlos (em virtude 4e urgencls.) - dis-
cussão eSl>Cclal - 35. · 

N: 135~A. de 1935, revigorando por dois annos a. validade do ultimo 
concurso para medico dtt Policia M111tar do Dlstrlcto Federal 
(Parecer favora.vel- da -·commissão de seguiança) - · 2' dls
~u.sSãO ~ 389; 3a discussão - 474, eneerrB:da e adiada a vota· 
te-cão- 475. 

N. 139-B, de 1935, organizando a Assistencla JÚdlciarls. (Parecer 
da Comm1&6üo de Justiça sobre as emendas em 3a dJscÜSSáo) -
92: emendas- 96. · · · · 

N. 176, de 1935, regulando a incidencla do Imposto d·e renda. sobre 
.r ·o negOCio de corieto.gem - aa discussão - ,emendaS - "418·19; 

. encerrada a d!.scussAo _ 422 . 
N . 183-A, de 1985, diSpondo sobre a coUocaç~ blerá.rchica dos 

aep~tes. de' marinha; (Parecer favoravel cln CommissAo de 
Segurança.) - 464.' . 

N. lBa, de 1935, autorizando a abertura de crecuto, pelÓ Mln!Jterlo • 
dã Justiça, parll. pagamento do$' deseÚülargadores Pedro. de AI:.. 
é:antaro., Nabuco de Abreu· e outros - 8• dtscusaão, encerra-
~-~ ' . . . . 

N. Íl93, de 19S5, creando o quadro de o.Ulel.al do 'Serviço de Recru- · 
. ·tamento (Pareceres · contrarlos ·das commtss6es de: Segurança 

.e Fln.anças) . .:.._ 1a dl.scuss~ ~ éneerrada e ·~lada a .vota-
cão..:.. 47. . . 

N; 195." de 1934 ·_ (V. ··pareceres) -'- 325. 
N. 186, de 1935- (V. p&re(:eres) ~ 326. · 
N· . . 281. de : 1985 - C.V. J)areceres) :_ 327. N: 170, de .1934 ·- (V. pa.receres) .:,::.: 323. 

' N. 218. de 1935 ~{V. pareceres) ·- 323. : 
N • .-265, _de 1935- .cv:· pareceres) : :......-32s: · 

.· N. 221."cie 1934-...:cv • .oarece~> ~-~a: . . _ . 
· N. 210, dll' 1935.- tnstltuJnd.o a. ·ca:txa -de- Garan.ti.B. ·e Prevldencla· da · 

· · .Bolsa de~ Pundos._P'Ubllilos ciÕ.R.io.de J~netro ~ 2• dfScusSio '-' 
·· , 382;· .eme~·-~ 385. , . . . . . .. _ · . 

:· N . 21"2. .<le 1935; .apP.rovando .o ·;~tado· de - c~erclo ~lgnll.do em 
· . . Wasbin~n · e:títre o BrasU e ; os . EStados : Unidos· ·(Pa.reeere·s das 

. · ·. :~·:de Agrlcult~· e · Finllilçaa taVoraye,is_ .a.O .'projecto 
·· . · cia Commiasló -ele Diplomacia; oom·votoe ell1 separado dos srs . 

. ·- . . . . ~ -'--: :: .. · . . -~~ . . .. . 
-: 
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Souza I,e!l.o e outros e 'de:cll!.ra.çíl.o de voto do Sr. Horac!o La!er 
··e outros)_ (em virtude ele urgenc!a) ..:_ 40; cllacUils&o unica. ~-
118· emenda - 171;· adiada a discussão__; 175; cllscussao uni
ca. .:_·las: dlscussiio un!ca. - 256; a<l!luia a. diSCussiio - 305; 
continuação da dlsou:;são :.:..... 364; emenda. - ,375; red.acçlio 11-
n:::l- ·.us. · 

N.· 214-A, de Ul35,·autorlzancjo a abertura .de credito especial. 
para attender ás exigencias do Decret'o n. .24.46:1, de 1984; ' 
(Parecer da Commli!!!Ao de F1nanças e com substitutivo i 

- emenda. em sn di.scuasll.o) - 235; emenda - 236. 
:N. 222, de 1935, dispondo sobre ·aa segundas prova.s parcl.aes do 

curso jurldico (Parecer da. ComnÍ!ssll.o de Educação e· Ensino) 
--'- 4; emenda---:- 417; encerrada a cUscusstio -··418 •. 

N. 225-A, de 1985 •. declarando ~eri·ado eseo~r .o .dla 6 de Setembro 
de 1935 - ree1accao final - 39 . 

N. 227, c.le 1935, àtsPonào sobre. os contractos ·de coiDpra e venda 
e -penhor iie prÓductos a.gr!colas - .(Parecer~·:·daa CommlssOes 
de Justiça, Agr!cuitura.· e.Flnanças) - 31. • ... ···'· , · 

N. 231~ de 1935, autorizando a aberttira de credito especial para 
pagamento de· dlarlas de .allmentaç!o aos mestres, ··motoristas'
e machlnistas ·iias embar~6es. d·a Inspectoria da Policia Ya.

'rtt_lma · é · Aerea. do DlStricto Federal - (Parecer d.a CÓtnmls-
.são de Finanças) _ 118. · . , 

~. 232, de 1935, dlspondi:) sobre a . tlsçallzação do imposto sObre e. 
r~da ~ (~r da Coli:un!m;ão de .J~Iça) ~ 11'1. . 

N. 233, :de, 1935; rédacçAo para a. dlscussll.o ~speclal. da; emenda 
approvacla e c.lestacada. do projeeto n. , 18-A ele 1935~ que crêa 
nos · CursOs. de .bac!llmilàdo a cadelra. de Dtretto A~·- 464. 

N. 234, ·de 1985, reda.cçAo para a dtScussll.o l!speclal_ do art. so ap
provadQ e destacado do projecto n. 18-A. de11935, que restabe- .. 

·lece .a catlelra. de Direito 'Industr1al e Leg!s1sçll.o do Trabe.-
Tho. ~ 464. . -. . \ 

· . -N. 235, de 1935, redacçlí.o pàr8, a tUseussão especilU da em.eDda ap
provada .e destacada do proJectó n: •. ia-A, 'de 1935, que . trans

_.fere pa.ra· o~4o anno do curso de bacharelado e. cacteln. de 
oll-etto Judtcúlrio Penal·- 465.· · . 

N. 242; 'cte .1935, eonsJgna.ndo ga.rantla$ ao :receblmtmto do se.la.rlo 
.-'_(Parecer contrario da. Commls$ã0 de ,Justiça e parecer com 
substltu,ttvo da. ÇomxDISGáo de LêgJslação Social e voto em se
parado dó Sr.-M:~ Andrade) - 332; substitutivo-:-- 335. 

N. · 243, dé 1935, ·restabelecendo as Escolas de Ill8trucçll.o' Militar 
. (E. I. M.). de 1 o.: 2• e 3" classes, .nos . estabelecimentos de · en
.s!no ---'--. (Parecer eom. emetida da .comintesto de· Begurança. 
e tla Educação, ravoravel ,-emenda) - 344; .emenda - ··a.a. 

N. 2_44, de 1935, abf.1ndo ac;> ;Mtnillterio da•JWitlçe. e Neg0c:l.ós·In-
. . teMores. creilito especial para'- atrdljar · .a concl~ do mo.nu- . 

:·menti>, a· Santos Duro:ont ~.(Parecer c:1a Commtssên .áe F!J:ik-
çai)\: .. '-342.... · - :·'. ·~:' - · .· . · . . ·' . 

N. '245, de .. 1935, 'autoxfmric.lo. :o ... ~er Êll:ti.mt1vo- a· entrar em ac-
. eordc. com o· Govenio, do Estado ·d(t -Rio ~(Jrande. do. SUl,· qúantO · 
.A .~uldac:1e de .ldedicJ.Da-de;'POZ:to Alegre e é. UliiverB!d.aãe '1'~- -

· .. c~J:liCll. ·do,.~~o .. (}:i'i\IJ.~:·.do ;~~,P~: :o ~:da. .. <!~~o, .da. 
· :Un1~t\.':d~ ·p9ft0 Al~,~ .. · .. q>arecer d- Co~lsllll.o·· de 
• Educação) ---. 350'; ~ · 2" .diáCusS!O ,-- S9o; . s• diScu.ssAo ~ 
. eu.leri.da - . ~6; eneerJ.S.da :a.'~o ~. ~17; ~mé:Q.da ·- 436 . . ii: 246. cié· 1935.~ :reg\ii!lBdo -â.amó~a.o .das .<ltvidiú suJ~1tali a·· 
~:~~ mor!\~·~' : (Parecer \··i:ia''.Õo~iió de: ~ti:tani;as). é· 

• + · ·- • • 
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·N . 276. de 1935, Instituindo as CommlssOes de Ss.lario Mlnimo _ 
2a dlscussA.o - emendas - 424; .. emendas - 425; encerrada ~ 
dl.scusaAo - 429. 

N . 467. de 1927, reorganizando n. Estrada de. :Perro Central do Bra
sil -· (Parecer da Coi:nmlssão de Finanças) - 6. 

N. 601, c!e .l935, a1tera11do a letra "e ... do art. 1° do t~ecreto'23.655 
de 1923. ~ (Parecer contrario ·da Comml.3são de Flna n 
çns) - 319. 

R -

11-ccnttnmeJttn (0) - 47. 
ltt'prt•.clentaçlio pi"Otlsslonnl (A) ~ 403·11. 
J: r-•:uertmentos· · 

Ascanio TUblno,:. pedindo · a prorogaçio da ses•.ão . p"or so mlnu- · 
.. . to .. - :so1.:·· · · · 

A . . Benf~âéS: F llho e outros. pedindo que, em homenagem ao lnl
clo das festas commem.orattvas do "Dia da Patrla." , nAo · seja. 
marcada. out ra Ordem do . dia. para Õ. Sessão· de6 do c·or):'ente, 
além da commemoração dessa data - 30. 

Baptista L~o - N. 138; de 1935 _ . (Mtn1stel1o da Guerr&) -
SObre a -remessa urgente de copia do .!nquerlto po11c1a1 mUltar 
feito pelo ~neral Pan'taleAo Telles, reter-ente á compra dt. 
a'Oeies _por A.qUelle Mlnlsterlo, por OOCS.S1AO da :J:'CVOlUÇiO de 
·são l>aulo - 114; 

·Barreto PintO - Incl\is·lÕ na Ordem do· -dia do projecto n. 72-A, 
·de 1935, que foi' remettldo á co~:> de Finanças desde 
Mar90, e -atnd& não teve pareeer sobre ·as emendas - 97. 

· C lU' lOs Reis e outros, ·pedindo séja consignado· ria Acta um voto 
congratulatorlo á A. B. I. pelo tre.Jl.S'correr do "Di& da Im
prensa" e ·pelo lançamento da pedra . fundamental da "Cass 
do Jórnausta:• - 185, · 

C.e.rnetro de Rezend.a, pedindo seJa desarcb.lvado e posto em an
d.a.mento o -proJe~ n . 45'7 de 1935 - 6. · . 

Cêlso Machado (N·. 132, cte 1935) - Inclusão na Ord.em -c!.o d1a do 
projecto n. 112 de 1934 _ dlscuss!o unica encerrada e adiada 
a votação - 47. · 

Fenelon Perdl.gAo e outros - Urgencla para a dl.&cUssAo e · votaç~ 
. do projecto n. 226-A, de 1936- 422. . 

Puitado de Menezes e ·outros- (Vo;to de pesar) ....,... 133. 
Henrique DodsWOrth e outros (Vota dei pe6al') - 471. 
·Leoncio Ge.lrAo e outros, pedindo a ilomeaçAo de · uma commlssáo 
- : para repreaenta.r a: Cs.maia ··na. lnnugura.çáo ela 3& Conferencia 

· ·Pan-Amerte&na d': -~ vermellír.-:-:- 471; ; .· 
Leoncio Galrão· e . outros . ...:.... Voto de regos1jo· e c~g,tulaç6es pela 
· · · iildepencienclá· J)Onti.c;li C:tâ Repubú~ de GUatemala :- · 472 ~ 
Levi Carneiro ~ (N. 136, de 1935 ) .. - Pedindo a · pubUcaç~o dos · 

. árttgas '<tã. ~vra do . pro!eSSO:t' 'Rodrtgues Dor!a sobre a ela'bo-
. ração elo novo Codlgo Cr!mh.iaJ. - ·s1. · .. 

.. G(,m,es· Ferraz e outros- (Voto~ d~ pesar} -:. 29. 
JoãO Càrlos MAchado "e outros --; "Urgéncla pan disCussão e vo-
-~ taÇ~; do prôjecto ·-n: 246, cte )935 ~ · 377. · · . · · · · . 

. ·Jo~· -~eveS;c ·pecii.Diio : que se eori.."ulte ·a·. C:Smam ·.nõ . .s@tido de se 
. · . ·d1rlg1r a ' Ke.sâ. . tetê'grâphica~nte; ·8. todaS. ~ Assemblé!IS Le· 
· · gtSlãt1v&s. ·· irs.nsmtttllido-lhe&, · a propos!to. da. ·data. · de 7 de 

setemliro, . o · -vOto 'dt. casa .;Pela· grandeza;·, unidade e · ina.lor glo• 
.. :: · :na. <s.o · Bl-liaJi··~ 88:'. · ~ -·. ·· .· · · · . · · · ·. · ~ 
· Lau.d.el!ilo GOrileii~.....:. bserçáo :Dá 'Aet&. çt.e um :voto de. h0mên8.gem e 
. . : sa~ade á.· ~~lnor.la . do. sr._ :, ~sldente- OielaJ-1~ - Madel ~ 8. · '• . . . •; ~. . . ' . ., . > . . -. . . 

,'•;; .· - ·M 
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.... ' •. 
t;audel!no QQrnes - Inserção na· Acta· de UJri ·voto de homenagem 
· pelo. IUllliveisário do PreSidente Antonio Carlos · :Ribeiro · de 

Ancl.mda - 29. · 
Lino Machado e outros, pedindo· seja designada: ·uma commtssã.o . 

, para repré~e.ntar a cama.ra . . dos Dep11tadoo .n~s restejos e~ 
. homenagem á data da. Guerra dos Farrapolõ, em P.orto ·Ale-

gre- !29 . . . . : . 
· Mario de Moraes e outros .,.... Homenagem a Santos Dum.ont - 412, 
Monte Armes- Urgenc!a. para o projecto ·n. 222, de 1935 _ 417. 
Nogueira Pen!do, pedindo· a ida .á. Comm.tssão Especial de Estatuto 
• dos Funcc!on!lrios Publloos ·do projecto n. 72-A, He 1935-877; 
P! dJ'Q Calmon, pecl!nclo ceriste · da Actu. a manifestação de· jubUo'. 

dos Deputados brasUeiros pela ·presença. em uma das tribunas, 
<la detegaçáÓ .cult.url,ll do Paragiíay - 84. . 

Raul Bittencoún - · Séja ouvida n ·Coxnmi.Ssão cÚt ConatltUiçlo e 
Justiça sobre se o projecto n. ~19, de-. 1935~ . deve ser r.emettldo. 
ao Senado Federal -:- 115., . .. . . . 

Raul Fernandes, · ped.illdo a . prorogação da. Sessão por · 30 minu-
tos '- 299. . . . 

Salgado · Pllho ·- (N. 143, de .1935) -:- Que a ColllllllsSio de Le
gislação SOcial seja seja incuro.b!da. de c:oditicu.r a actual ·Le
gi.S1Mâo do Trabalho. podeudo ella, para' este fll:Íl, convocar os 

. . technicos c1o Ml.nister!o . do' Trabalho já encarregados. d~a ta-
í:efa -.:. 472 . . · ,. 

Th. Monteiro . de Barros .. Filho e outros - Urgencla. piu'& ser con
siderado objecto . de deliberação e para. a. votação do ~projecto, . 
lá apresentado á M:esa relativo á regulamentAção do pagamen
tõ do capital e jur~ d&s . d1v1dae sujeitas á mora.torla ·- 423 . 

• TbompsOn Flores,· pedindo que o projecto· n. 4:..\ de 1!!35 seja 
. : enca1Xl1rihado ã . 00mmiss4o de Const1tu1ção e Justtça, pB.l's. 
·_que ella: se manl!este sobre o mesmo."'- 430·. · 

TbompSOn Flores, pedindo que o projecto- n . 276, .de 1935, seja 
submett!do . á consideração dn . CCltllmtssio ·do Comt!tuiçlo c 
Justiça -.; 1429. . . . . . . . 

N. 245, de 1935, pedindo copa do inquerlio- polic1al-mil1tar, feito · 
pelo .General · Pantaleii.o Telles, . re~eren~. á compra tte avtOes 
em 1932 - di.$Cussão unte& - · 389, 393, 395. . . . 

. I 

c . s 
S!ilerlo (0) ...:_ 332-841. · 
Salnrlo Mlnlmo (O) - 424, 430, 454. 
~nios Dumont - 412. · . . ' 

.T . 

· '.Íêl~mâs 
.Aaemblêa. Gerál S~cÜcato· dos · Ferrovlali.os pro~do <contra a 
· . pÍ15A9 de' Oenny GielÍier - ' lll. . , - · ' · - .. : · · · · 

kmbtéa' : c'o~tlt;}t:nte~: d.e :M&tf.o. Gr~o. · commi.uliciaild.~ ter àca- · 
.. ·. · bad~ de eleser:-·sép.àdpres da: ~publica· as SJ:S. JOAO ·vma:sboa.à 
· .. e V:esJ).asianó.~lns. ~ ~79~ ... ·. · ~ · .- · . . ; , · .· 

~side~te . iia ·:As.ie~J.éa. · LegWatfv~ : da: , ~la,: ~unicanc1Ó .· 
: .- 1i,aver assuml.dô~ o governo -do Estiad.o·.::.... 179, .. - ' 

=~~-~;~:;~~-:;r;~~~ .. s; .. : ;-:::~~~0 ···r~ ~icl~ 0-.. ' 
. . · .· . . S.:.. - . . . . 
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XI 

De Flortanopoil.s-, ·'.sobre a.s homenagens prestad.as pela Camara â 
ela t a de 't de Setembro - 234. · 

Curityba_ - Sobre. a ameaÇa de paralysaç!o do trafego da Es
trada de Ferro Guahyva-Porto Mendes, ·devido á má situação 
!tnance!m da Companhia Matte Laranl,etra, proprtetar!a da
quelle patrtmonto .:._ 309: 

Fortalezá - (Juiz Federal) - Sol1c1tando mater1a.l nece.ssarto aos 
· serviços. do Forum cl.essa . ca,pttal - 403. 

Tratado Commerclal entre o Brasil e os Estadi)OI UnidO!! (Sobre o ) 
40-47. 118-175. 135· 229, . 2561305, 864·377. 418. . . 

TurlJjmo no porto au Rlo de ,Jan~iro (Servlços. de) - 47. 

u 
t:ulve•sklade ile Porto Alegre (Organ!zaçli.o da) - .350, 377, 390-93', 

416-41'7. 

· V 

votos dê !"!Ser -
Dr. José Teixetra de CMtro Junior - 29. 
Dr. :Herculano Ce:mr Pereira da Silva - 113. 
Dr. Peretra_ Junior - . ~~1. 
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AbeL·n:do lUurlullo (/;.. M. de Albuquerque Andrade) - Profissões LI-· 
beraes - Comm!sstlo de Saúde Publica - 102, 103, 107, 108, 109, 
110, 223. 394, ~06. 4;!8-29, 441, 445.' 

Abguar Bastos - Pará - 307-308; 362, 424, 442, 443. 447, 448. 449, 450 
;\cm·cio 1.'orres (A. l-t'ailctsco T .) -::-- Rlo de .Janeiro - Vlce-Pl'es~dente 

da Coll'.millsão ele Estat'utõ dos FUnccionartos PubUcos - 498, 49íl, 
500. 504., 506, 50L 

Adalbcrto ('antar;:o IA. Bezen-a C.) - Empregados - 31, 86·88, 311, · 
331. 425-26-.27, .;,36-40. 

· Adalberto Corrêa -Rio Grande Íl.o SUl - 179, 490, 491, 492, 493, 496. 
504. 5oc. soa •. 5oe. s11. 513. 514. 

· Adello Ma<'i('l (A. Dms M.) ·- Minas Geraes - 456. 
Adelmar Rocha (A. Soares da R.) - P.iauhy·- 63, 66, 67, 68. 
Agenor 111onte· - Plauhy - Comin!.ssã.o de Segurança NaciOnal 

306-307. 
Alberto Surek - Empregados - Comml.Ssão de Legislação. SOCial 

424. 426. 
Alde S:lmpalo (A. de Fe!Jó S.) - Pernambuco - Commissá.o de co

digo de Aguas -- 221, 228. 
Amar.ll Pelxotn (.i!.Ur;w!to do A. P. Filho) - Dlstricto Federal -

<;onunissão de Finanças e OrçiUnento - 240, 311, 318, 320, 322, 464. 
Anthl!ro Botelll•' (A. de Andrade B.) - Mina.s Geraes - 467. 
Antonio de Góes (A. de G. Cavalcante) -Pernambuco- Vice-Presi

dente da Commillsão de ·codtgo de. Aguas -135, 136, 143, 173, 261·. 
Arlindo Lconl (A . .Baptista. L.) - Babla __;, 331. 
Arllalllo. Bar;tos (.A .. Olyntho B.) - Pernambuco. - commtssão de 

Tor~Uda de Contas - 236, 240, 311, :na, 320, 322, 324. 
Arrutla. Citmara I.Alfredo de A. C.)· - Pernambuco - 47-80. 
,\rtbur Beruardes ·A. da Sllva. B. Filho) - Minas ·aera.es- 30, 393. 
Artl'mr· Nel•a -- Bahia - Presidente da. Commlssão .de AgricUltura, 
. Illd.ustria e Commerclo - 240, 241, SU, 321, 324. 
Artbnr du Roch~ (A. Albin~. r;ta: R.) - Empregados - 437, 438. · 
·Artlul~ S~uto.~ (A.<FerreJ.ra. dos. s..r- Par!Ulá ....:... Conunissão. r;te 

CtinstlttaÇiio ·e Justiça. - 434; 493 . · · 
Ascanio Tubilio (João A. de MoUra T.) ·- Rio Grande do Sul -
· CommlssAo de Const1tmi;~ e Justiça- ·73, 96, 263, 444, 454, 489, 

6114, 605, 607, 510, 514. . 
Au.reuano J,elte ·- São Paulo - êomrntssão Especial para. Estudo. da· 

orthograph1a. .c1a. Lingua.· Nacional - 10. 
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Baeta N:el'es (Lourenço B . N.) - Profissões Liberaes - Commfssão 
· •c1.e Educação e Cultura - (V : Lourenço B . N. 1 -S. . 

Baptista Lusardo (João .:S. L.) -Rio Grande cio Sul - ConunissAo 
d.e Saúde PUblica - 43-45, ·u4, 389·390, 393~395, 411~412, 465-471, 

. 490-l!ll. 492·494. 508. . 
Barreto Plnto (Edmundo B . P . ) -·Empregadores - .97, 237, 323. 
Barros casRnl : Annlbal ' Pal.cão de B. C.) - R.lo Grande do Sti.l -

1929, 357, 358, 360, '1St, 488, 484, 487, 488, 489, 490, 493, 495, 500, 
508-

Bla!f t•ortes (Jos6 ·Francisco B. F.) "'-Minas Geraes - 38, 111, 369, 
370. 371. 389. 486. 487. 438 •. 439. 

Borges de Mt~<lelros (Antonio AugustO B. cie M. ) - Rio Grande do 
Sul - 484. 

c 
Caltlelr;\ Ah·uren~u (Manoel C. de A.) - D1str1cto Federal - Com~ 

missão J<;xecuti"m ..._ 241, 456. . . 
Cardoso de Mello :setto (JOSé . .Joaquim C. de M. N:.) - São Paulo -

CG::nnt!t;Sãc. -de Finanças e Orçamento (Receita} - 236, 240, 318. 
a2o. 322, 324.- 331, ss2, 364-372, 374, s7's, 416, 480. 

C'arl<o.; (Iomt-l' tC. G . de Oliveira) - santa CatharmS. - 96, 325. 
Carlo,; :Ilets (C • . l:Itun~rto R.) - Maranhão _ ComriiiBsW:l de Legis

la.cão Social ·- 185-187, · 442, -443, 444·445, 446-449, 450-451, 454, 
499. 501. . . . 

Carneiro d e Rezende (José c. de· R.) - Minas Geraes - 6-:'1. 42, 278. 
Clncln;tto Rra~ rc. Cezar ela SUvà. B . ) - São Paulo - 221; 223, 224, 
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1 os a Sessão, em 5 de SetembrÓ de 1935 

PRESID!:NOIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS. PRESIDENTE, E 
BOVALDO LODI, 20 VICE-PRESIDENTE 

A's 14 ho~as, compareceram os Srs.: 

Antonio Carlos, Pereira Lyra, Caldeira Alvarenga, 1!.'dmar carvalho. 
Claro d.e Oocioy, L&uro Lopes, Caté Filho, Abguar Bastos, José Pln-

. ·gar1lho, Ago.sttnho Monteli'ó; Lino Machado, Gerson Marques, Henri
que Couto, ;Eliezer Moreira, Rugo Napoleão, Plinto Pompeu, José de 
Borba, :Martln.s Ve:ras, Ricardo Barreto, Samuel Duarie, Odon Bezer
ra, SOuza Lef.o, Rego Barros, · Arnaldo Bastos, Antónlo de Góes, Do
mingos Vieira, Heitor Mala, SlinOes Barbosa, Deodato Maio., . Am&Ildo 
Pontes, Lauro Passos, Plnto :D&ntas, Francisco Rocha., Ra.pha.el CJ.ncurâ. 
Ubaldo Rrunalhete, Jair Tovar, Renrlque Dodsworlh, Amaral Peixoto, 
Balles F!llio, S!UII.paio Corrêe., Bento Coota, CardUlo Filho, Bandeira 
Vaughan, Arthur Bernanie.s, Bias Fortes, Pedro Ale1xo, Augusto Vle
gqs, Arthur Bernard.eS F.llho, Furtado de Menezes, CRrn.elro de Re
zende, Christiano ·Machado, João Penldo, José Bernardino, Pereira L!m&, 
.Theatonlo :Monteiro de Barr~. Carlota Queiroz, :Barros Penteado, Ver• 
guelro Cesar, Teixeira Pinto, Aureliano Leite, Justo de Moraes. Fabio 
Aranha, Jairo Franco, ,Domingos venasco, Laudellno Gomes, Vloente 
Miguel, Cor:rê\" da costa, Vandoni de Barros, Arthur santos, octaVlo 
da Sllvelra, Paula Soares, Francisco Pereira, Rupp Junior, João Carl015, 
Renr.to Barbosa, Frederico Wol.!enbuttel, Barros cassal, Adal'berto Cor
rêa, Fa.n!e.. Ribas,· Nlco1au Vergueiro, Oscar Fontoura, A.niz Badra, Se
bastl§.o . Dom!ngues, Francisco dl Plorl,, Austro de 011veln, Francisco 
Mours.. Adalberto Canurgo, Chrysostomo de Ollvelm, Rlcardlno Pra-

. do, ~o Prado, Rica.No Machado, Palllo .&isumpçio, Roberto Sl
monsen e Moraes Pe.1va (94) . 
J • 

O Sr. Presidente -A lista de presença accusa. o corapareclmento 
de 9i Brs. Deputados. · · . · · ' · 

Está aberta a 5eSSAO:' 

· . O Sr. Claro· de Godoy (Su.~te, ~inà.o de 2° SecrettVfO) · 
:-- Procede á leitura da Acta <14 Sessão antecedente, a quaJ é posta. em 
discusSão'. · -

. ·o Sr.,Samuel Duarte (Sobre" lietaf- Sr. Prea1t:lente, llontem. 
80 ser procedida .a chamada: para votaÇão do requerbnento do Sr. RaUl 
·Fernancles, no sentido ele se conced.er.urgenc1a para dlsc~ do pro-

. jecto que· approva -o· tratado ele comm.~lo entre o Bri.su e Õ.S Estados 
tJnl~. respondi . fa.voravelmente . · 
. . O' D14rlo 4o Poder Legislatf.Vo, entretanto, pUbllcou meu nome nio 

só na lista das que i:esponc:teràm sim c:Qmo na dos que respondera:m niio. 
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T6ndo votado, como disse, favoravelmente, peço . á Mesa mande 
· pi'ocec1~r & neoessarkl. rectl11eaçl!.o. 

O Sr. Laerte Setubal (Sobre a acta) - Sr . Presidente, o Dia.
rlo tlo Poã.er Legislativo de hoje publico. o projecto n. 4. A, de 1935 (18 

leglsla.tura) , 'c:om parecer contrario d:l Commissão de· Leglslaçio So-
cie.f. ·, 

A esse projecto apresentei substitutivo, ass!gnado t am.bem pelo 1llus
tre Dep~ta.do Odon Bezerra. · 
. Não consta o mesmo, entretanto, Cia publicação . .A!im de que faça 
parte· do avulso, para esclarecer a .Camara, requeiro sejam tomada.s ~ 
necessarta.s provldenc!.as. ·· 

O Sr. Emílio de Maya (Sobre a acta) -Sr. Presidente, pedi a 
palavra. para declarar a V. Ex:. que, nontem; ·qun.nd.o re procedeu á 
votação do requer1InentO de urge;ncia do. nobre Deputado Sr . Raul lo'er
n.an.Cies, ezicontrava-me · no rec!n~\ · tendo respOndido sim . 

Era.· o que tlnhe. a d!.Zer, u'ma vez que o meu nome tol omtttldo 
dentre O.s que votaram :favoravelmente. 

O Sr. Presidente - A declaração do nobre Deputado const:uà 
da acta. · 

O Sr. Euvaldo Lodi (Sobre a acta) - sr. Presidente, pedi a. pa
_lavra. para rect!!lca.r que não consta. o meu nome entre os do.s Srs. Depu
tados que votaram 71.ii.o, p~a a urge·nc:!a. do projecto n. 212. de 1935 .. 

Em seguida, é approvacla a. 1ii.Cta da sessão ante{:edente. 

O Sr. Presidente -Passa-se ã leitura do expediente. 
~ . 

O Sr. Pereira Lyra (1° secretario) ~ Procede á leltura do se
guinte 

-EXPEDIENTE 

Dei Tribunal de Conta.s, de 3 do corren~e. r-emettenao o proee:s.sc 
reia.t!vo ao contracto celebrado pelo Cotrimando Naval de Matto Grosso · 

· com :Manool D!nlz DiliS da. Cos~. · 

E' lido e vae a lmprlmlr o sefiU!Ilte 

J>aon:cro 

N. 222 - 1935 

(Prlm·e!ra. legislatura) 

D!s1XJe aobre 11.! segu:ruuú pr0111%3 parci4es . tlo ·curso tu.rtcuco 

(Da Com. de_ Educação~ ·Educação 57- 1" legislatura ) 

. O decreto n. 19-852, · de 11 ·de Abril de· 1931, em seu artigo 40, . 
re1e~1Dd~r.se &Õ reglmen escolar na.s" Faculdades de J?h.:etto, es~lpuia : 

."0 ailJ10 lectivo .serâ d1v1d.1do em 4o~ per!od.os: o prl:mel
ro, de 1 de Marçp .a 20 de· Jwiho e, O· segundo, de lO de Julho 

. ··fi 15. ·de Novembro"; · · · · 
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C<lmo se ve, OI> cursos se encenam obrlgatorlamep.te. !l. 15 ct~ No· 
vembro. 

Dentro: C1esses pcrtodos, .reall.zavam-sc provns para. a. ver!t:icaÇllo do 
preparo dos alumnoo, salientando-se, pela sua !mportanc!a. as,.provas 
parc!a.es ,que se processavalll, ~ segundas qu_lozenas de Junho e Se
~mbro -(art. 40, § 1.0 ), e cuja média, nxada no m!n!mo de 5, era. um:. 
daa conCUçOes e.ssenclnea para. Ingresso na prova oral do exam~ final, 
obrlga.torto. · 

A .lei n. 9-A. -ele 12 de Dezembro de 1934, alterol,l essés . dlspo.sitõ• 
vos, para perm1tt1r (art. 5°) que a promoção, de série ou .final, te 
desse poi: simples lnédla das duas parc!aes . Or:a., reallza..."ldo-se a EeguA
da. ·parcial em · setembro, cla.ro é que desapparece, automaticamente, a 
obrigação de trequencia é.s a.ulas, suppre.s&o que está. o exam~ final, . 
co~ sensivel prejU120 .para os prO!l'lJiUD.mas normaes. Praticamente os 
cur~ de· direito se encerrariam em Setembro e nii.o a. 1,5 de .Nov.::m
_bro. como e.stá na lei (~.rt. 40, decreto n . 19.852,- de 11 de Abril de 
1931). . 

Assim, para que o art. 5° da lei n . 9-A. de· 12 de D~zembro de 
19.34, possa ser applicado sem mais inconvenientes :para o en.slnw ~rà 
.júata. a. adopçáo do projecto segu1nte, uma vez que o re!erldo 1ncr:;o 

. nio trouxe 1dentlco incón,•enl~nte aos outros ram.os do ensino. 

PROJEC1'<l 

Art. 1.0 As prov-as' parc1ae.s, nos cursos de d1ra1to, relllizam-se na 
.segllnda quinzena de Junho e na primeira quinzena de Novem?r<>. res-
~l~do o dlsposto~na lei n-_ 7_4, ·de 24 de Junho d e 1935. · 

&la das- Sessões, de Ago.sto de 1935 . - Lourenço Baeta Neve3, 
Pmstden.te. - Monte Arraes. - Francisco de MOW'a. ;__ Th. . ll!on.tei
ro de E~rro' F-Ilho. - Luió: Viann4 .. - .Ba.UZ BittenCOUTt. 

LEGISLAÇÃO CITAVA 

Decreto n . 19.852, de 11 de Aõril de 1931 

Art. ,40. O .a.nno lectivo será dividido em. dois per1od~: o pr1me1-
. ro, de 1 de Março a 20 de .Junho. e, o segundo, de 10 de Julho a 15 <te 
No-vembro . 
. . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. ... .. . . . . . . . ' ... .... ....... ... ........... .... ........ . 

~- 42. A verificação do preparo dos tüumnos far-se·á por melo. 
de provas diversas, escr1pta.s e oraes, parclaes ou não. · 

i :z..o Fa.r-se-Ao· as provas parclaes nas seguintes. qUinzenas de 
Jllllllo e de Setein!::lro. 

!I 2 . 0 -As provas · parc!aes serão escrlpta.s e fel tas sobre tr~ these! 
formuladas, no u.cto. pelo professor que a ellas prcsldlr, Sobre pon:. 
to sorteado, . no .momento, dentre os do progra:mma · da cadeira·. ·A u-
guJção duxará. 15 minutos, no m.inimo, e 30 minutos no maximo. . 

Art .. 43. Só poder§.o 1nscr.ever-se para as provas !ina.es ·os alum.nos 
qul! 'tenham ·frequent11.do 2/ 3: pelo m.eno.s, das a'UlaS da respecttva. 
ca<ieiril. e que tenham· obt1clo a nota 5, · no mlnlmo. como .m~la. das 
p_rovas parclae.s. · 

LEX. :N. 9-A.! DI! 12 DE DEZEMB!Ú) m: 1994 
. . . " ......... ..... ... . . .. . ............ . ............ .. ... . . . •.• ••. : . ..... . ......... ! ..... . 

_ .. Art. 5.o -N~ curs6.{ .supertore.s, Sem. excepção, o rüumno que oo
tlvar.' m:éd!ll ·OU superior a .sel.s, . em qualquer cadeira! ficará dispensa-
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dÓ, na'· referida ca.delra, de exame final para p;omoçlo aó ·a~no _seguillte 
ou approvação final. · 

Pa.ragrapho unico. A nota !lnal em cndn. cadeira. será a média :~.rl-
thmetlca., das provas parclaes. · · 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N. 74, DE 24 IIE • .JVNHO DE 1955 

Altera o anno dectivo-·corrente nas ultl.m.as séries dos cursos e1e 
ensino superior, no Estado do Rio Grande do Sul . .. 

O Presidente da Republlca. dos Estados . Unidos do ~rasll: 

. Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancclono a ;;c· 
guinte lei : · 

· Art. 1.0 Nas ultimas séries dos cursO.s de ensino superior, no E.~
tll(io do Rio Grande do Sul, os trabalhos escolares deverão terminar. 
:r~.o corrente anno, a~é o dia 15 de Setembro. sem, prejuizo dos progum

. ·mas e de todas as provas de ha.b1Utação exigidas em l~l. . 
Art.. 2. o Para_ execução do. diSposto no artigo anter1o1·, no · cor~ 

rente anno e nas ultimas séries dos cu.1·sos, poderão tornar-se d1ll.·
nas as aulas da& diversas di.scipllnas. !iC\DdO suprimidas as tériiiS en
tre Ós pel'todos escolares e antecipadas, respeetivamente, PIU'a. a phmet· 
ra quill.zen.a· de Setembro e para. os mezes de JUlho ê setembro, a .se· 
gunda. prova pa.rcia.l de direito e a.s .segunda e terceita. .de tne<i1c1na. 
odontolog1.e. e pllarmac!a. · · 

Art. 3. 0 A presente lei entraTá em vigor na. data de sua publi· 
~llç_ão. 

Rio de Janeiro, 2' de Junho de 1935; 1140 da. ln<1epenC:enc1a o 
470 da :aepubUca.... 

O Sr. ·Presidente - Está !Inda ·a· leitura do expeo!entl'. 

O Sr. Carneiro de Rezende· (Pela ordem) - Sr. ~slde:JJte, nlio 
é pa.u. tau.r outra declaração em nome da minoria polltica., mas, &(I 

contrario, para requerer.. lnd1v1dua.lmente, a · V. Ex .• seja desarcblv~· ._ 
<lo e poSto _em andamentÕ,-"n.e. tónna da nossa Lel Interna, o proJecto . 
n. 45'1:, 'de 1927, que reorganiZa. a Estrada de Ferro Central do Brasil, 
de a.cc01"11o ~om a.s modi!!cações necessa.rlas, cOn_stantes (lo avuLso 
q-c.e vou ter a honra de transmitt1r 11. V. Ex., por mtm datado e rubri-
ca!ln ' · · 

N. 457 - -1927 

BeorgtÚtiza a Estra.ã.a de Ferro Centrai ·ao Bra.sil · . ' . 
(FinanÇas 538, ele 192'1) 

O Congresso .Nac_!onà.l decreta· 
. . . . 

• Art. · 1.° Fi~ o POâer _Executivo autorizado a reorgati1zar. 
· ad-rejertind:um elo Pixkr Leglsla1tvo, a · Estrae!.a. de Ferro Cen~ 
tra!o d.o Brâsu. sob as seguintes -bas$-pr1nc1pac"' '- · · 

· a) c:O:iultltuição de · d uás ri:des de estradas . . compondo-~,.· 
a · primeira <tas -que ·demandam os Estados-· d.e -Minas .GerD.e$ · ti 
São . Paulo. ·-respectivos ramaes · e depend.énctii.s', eom· i preci!!l< 

. nut9nolliia. ·3dm1n!strat1va. sób a actua.l' denominação; · e 'a· ie--. . ; - ~. . . : - . . ' . . 
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gunde., da Linha Auxiliar, SeU.S ramaes, e Unhas ou ramae:; 
exl.s~n~s no Dlstr!cto Federal, ou entre este e o Estado do 
Rio de Janeiro, sob a denominação ;._ Viação Federal: 

b) remoção do pessoal afastado ou desneces.se.rio aos Sf'r
vicos, para outu,s estradas pertencentes a União e por ena adxn1-
nistrada..s, ou repartições publicas, especialmente as subordt=
das ao Mlnisterlo da. Viação, com os vencimentos e vantagens 
a que têm direito; 

c) !acuidade de conceder aposentadoria, sem pericia <311 
sa.ude. com direito ao respectivo .. ordenado, aos !unccloo.arios 
que a requererem e contarem nunca menos de vinte e cinco 
-annos de serviço; 

d) provimento de cargos ou empregos mediante cont ra<:to 
com o .aclmlnl.strador das estradas. o qual será., com os cbe!e!1. 
de determinados serviços, da livre nomeação e detniSsào ·do 
Presidente da Republica.; · . 

·e ) reducção ao mtnimo posslvel dos éasos de transport;t, gra
-tuito para os serviços PUI?licos da União e prohibição absol-ur.>\ 
de concess~ de passes de !avor nas ·aUudidas estradru:; 

f) orçament o propr io e gestão sujeita a regras de cuntabi· 
-uí:lade. como nas emprezas de ordem privada; 

g) a.ppUcação de toda sua renda ctl.sponiv-el em benefictn 
das mesmas estradas, tendo a Central do Brasil, como ponto 
de' partida, o Cáes do Porto, onde ficarão ns repartiçóes nE<:eJ:
sarlas aos seu.s serviços. inclusive o edificlo destinado á su:. • 
estação iniclilt ._ 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrarõ" . 
!;!ala das Sessões, 2~ · de Agosto de 1927. - Carneiro de 

.. Re2e1iae. 

Como a Camara vê, essa proposição, além de -providencia" sobr<! ou
tras questões, concede á Estrada de Ferro Central do Brasil au~nomta 
admlnlstra.tl~a.. lsLo é , ... attrtbue·lbe organlza.çã:o autonoma, com orcn.
mento proprio e ad,opção dé regras de cont abllldade, como se tosse uma 
empreZU: particular. . 

Será um regtmen equ!dl.stante. tanto da abstenção, como do. inter· 
vepçllo systematlca da. parte do poder publico no tocante .á, Estrada 
de ~rro Central do Brasil; .será uma solução que ha de demorar en
t re o regunen do_ mvidualisxno econom1co e do Estado socializado, como. 
por exemplo, no caso da abstenção systemat!ca, a. Estrada de Fer :·n 

.Paulista; no da Intervenção systematica, a Estrada de Ferro Centra.l 
cio Brasil. · 

Dito Isto, Sr. Presidente, devo, todavia. accrescentar que, rormu
laildo esse requerimento, t ive ,e tenho em mira s6mente, prol):lrcionar 
ao nobre Deputado Sr . Alb~rto Alvares . subsidio modesto , pequena 
<:ooperação, pare. o trabalho que S. Ex. apre-Sentou, hontem, 6. cons1, 
deração da Camata dos Sn; . Deputados. (Muito ])em,· muito be:"\ 

O Sr. ·Laudelino Gomes (Pela · ordem) - Sr. Presidente, SP.
_nhores Deputa.dos. a Inil:Ii menos que a qualquer outro cat>:erla lem
brar dois !actos parallelamente blstorlcos e realmente notavels, co:;n, 
memoradoo na data de hoje. - Um e o an.Uiversarlo· do mustre _Pl'est
dente da Casa, o elegan~- Andrada, ,Sr. Antonio Carlos. que complet a 
maiS um anno de utilLssima. ex!sttmcia ·a servico da causa nacional. 

0 SR. PRES:WEN'l'E - 0 nobre Deputa.do de;ê suscitar a questli.o de 
ordém; para. o que pediu a: paiavra ... · (Rtso). " · 

· o SR. LAuDELÍNO -GoMES- E' ' S' Ex. ~ d~es ele;entos a ·
qileln a Nação rende holillenagem a t_gda' ép!'ca. porq~ representa, tn
.contestá.velmente, a tra.dlç~o ·da nossa historla, a tradicã_o . da nossa 
politlca.._ (A.po1ados) • ·· 
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O outro facto, Sr. Presidente, por um contraste, contra.nge-noa o 
e~p1rlto; na. data de hoje, ha. dois Annos, !alleeia no posto de Inter• 
ventor do Estado de Minas o grande mineiro Olegar!o Maciel. . 

Eu disse - a mim menos que a qualquer outro,,. - Sr. Pres1· 
den'te, porquanto sabem v. Ex. e a bancada :mineira. que eu estava ll· · 
gado ao illustre morto por laços éonsangulneo.s. Entretanto, para. que 
não p~ esta. data sem a reverencia. c1v1ca da Ca.ma.ra, venho, em nome 
a&- bancada de Goyaz, reguerer a. V. Ex. faça 1n.ser1r ei!l seta um voto 
de commovlda saudade, em homenagem ã. memorla. cio pranteado E'l"e
sidente Olegarlo Maciel. (Muito bem) . 

O Sr. Presidente- A pala.vra pela ordem só :pó<i~ ser peci!da para 
s-e requerer a observancia de alguma aisposlçã.o regimental porvent11ra 
não executada ~la Mesa. 

O nobre Deputado deveria ter aproveitado a .hora do expediente 
para. ju.sti!icar o requerimento final que ·apresentou, o qual deve ser 
enviado ã .1\!e.sa. por escrlpto. 

O Sr. Vergueiro Cesar - , Sr. Prestdnte, tendo a cama~a dos 
Deputados nos concedido licença, ao prezado collega Sr. Dr. Lauro 
Passos e a mim. para acceitarmos a honrosa inve<;tidura. de Delegados 
Plcnlpotenciarios do Brasil á. 5" Conferencia ·Commerclsi Pan Ameri
cana. que se reuniu em ·Buenos Aires, ·achamos ser do nosso dever, 
que aqUi apr~s-entemos uma breve relação dos· trabalhos reallzac:ios na
quella Conferencia, presidida com tanto brilho pelo .Sr. Cha.nceller 
Saa vedra Lamas. · 

A Conferencia. abriu-se a 26 de 114a.io e encerrou-se a. 19 de Ju
nho, com ass!gnalad'J ef!eito util, 8.pprova.ndo quatro convenções e 61 
r~omm.endações, · att:ngmdo plenamenu as suas finalidades, no• di2:er 
dos entendidos, que ncompanharain de perto as sessões daquella As
sembléa. de 21 pa.izes americanos. 

As 'luatro convenções, t~!erem-se a.: 

1. Repressão do Contra.b~Jndo; 
2. Passaporte Pan· t>mericà11o de Turismo e passaporte cio tran.slto 

para -vehlculos; 
• 3. Transito de aviões: 

4 . Juntas Pan Am-ericanas de comrnerelo. 

As ricomme1Uiaç6es foram a.s seguintes! 

1. Pa.ciflcaçáo do Chaco; 
2. Faculdade de Sele nelas Economlca.s de Buenos Aires; 
3 .. Ccnferencia. Economlca e Financeira de Santi3.go do ChUe; 
4. Modifica.çã.o das taxas portua.rlas; · 
5. Intol:lXl.ações sobre. portos· americanos;. 
6. S!mpllncaçii.o ·de !ormalldades ad ua.neiras: 
7. Informação Sanit.a.rla V"egetal e Anlmal: 
e.· QUarentenas externas . para proclucto.s agropeeuarlos; 
9. Regimen sanltar1o pàra. o transito· de vegetaes: 

10. Regimen· f~v!..ar1o; · 
11. Estrada de Ferro Pan Amer!ca.'na; 
12.' Ca.minhos.mter-americanos e estrada de rodagem pa.n-americanas; 
13. Class111caçã.o uniforme ··d(\ mercad.ortas: · · .. 
14. Fac.IIJ.dll4e.s altanedgarias para a prod~cção artist1ca, ainerte>~.na.; 
i5 ~ JuiZes de ()ommi.Ssâo; . . . · ·· . · · . · 
16. 'Vlsl.ta. de teclu:tloos da policia. Sflnitarla vegetal e anlma.l; 
1'1.· Vacclnação de gr.d.o; 
18 .' Tr!UIS!.to de g&d.o~ 
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19. Addidos agropecuarlos ás representações d lplomatlcas: 
20 . Policia phytosl tarla; 
21 . -Restr!cç6es .sallltarlas é. productos agropecuorios: 
22. Protecção dos . vegetnes; 
23 . Organi.smo Inter-Amerlcll.no de policia santtal-ia animal c vegetal.; 
24. Navegação fluvial lnter-amerlcll:na; 
~5. Marinha· mercante pan-a.merlcana; 
26. Obst acukls ao tra!ego marttlmo; 
27 • Normas tur!sttcas: 
30. T.ran.stto de viajantes; 
29. Immigrantes; · 
so. Transl.to de viajantoo; 
31 . Fomento turistlco; 
~~2. Passaportes e vistos; 
33. Parques· Dt~.c!onaes; · 
34 . Peritos juridicoo aereo:s; 
ss . Serviços santtarlo.s aercos; 
36 . Protecção dos transportes . aereos; 
·37 . Transit o de aviões;. . 
38. Conferencia technica de aeronautica; 
:>9. C<lnvenções de Varsovla e Roma; 
40. Aerodrolll<li; 
41. Convenção de Havana; 
42. Arbitragem Coxmnercial; _ 
43. FacWctades para agêrites via) antes; 
44. Uniformidade d~ legislação sobre o cheque: 
45. Estu do Permanente dos Tratados de Coznmcrcl-c; 
46 . Blblio&raphia do Commerclo e das Iniu>trlas;. 
47. Funccl<inarios Consulares; · 
48. Ensino c ommercial: 
49 . Recursos naturaes; 
:lO . Unificação de medidas de peso, t~mpo, espaço, luz, electr!ctctaae. 

-ca.lor, m~ognetismo. c radlo-act lv!datie; 
51 . Modernização de leis sobrll sociedades a_nonymas e tn~l·nactonot.o~ 

zaçâo dos mercados de valores mobillarlo.s; 
5'' Declaração para manter e ratificar a pol!tlca econoiiUca., comm~

cial e tar~la ela COnfer~ncla tie .M:lntevlaéo, nt~ que respe:
ta. á regularização do co=rclo Internacional por melo uc: 
oonvenç6es e não por disposições m!Htn.res; 

53. Formalidades aduane!I-a.s, portuanas e consular~~. 
54. Vales postaes · inter-ll;tilerlcanos; 
E5 . Technologia technlca unlfonne; 
66. CoD1ereDcla.s eci>nomlcas -reglona~; 
57 . ~atl!1caçlio de conven!os de d~fesa agrtcola; t1c Mont!!viúto; 
58 . TB.belias consUlares: 
S9. SOl uÇio de pendencia.s nas. Amertcas; 
61i. Estudo prév:to de tl:i.eses ·para as cOnferencia::; amertc~tnas: 
61 . Projec11o de declara.çAo relativa a lntormaçõe~ jornnl!Stica.:.. 

Tomo· a. liberdade de cbaznar a attenção da CJ.mura. para as qll<l· 
tro convenções a.pprovadas, todas ellas prat!e&.s e . opportunas. Mas 
~l~~o SWI- maior relevancla, peço permissão p2.ra s:illent:u• a convençii.o 
que lnstttuiu a.s junti.s Pan-Americana.s de commerc1o, · Iniciativa. !.!
cunda e creador!!:· 

A Delegação Brasileira, cltcep~uado o orador. comp\lllha-se 
oé.e opt!mos elementos e d..i lllustres · technlcos, que souberam d~r 
sc!entillante desempenho ã. Importante. m1ssa.o qu~ rece~ram, de re- . 
pl'el!eiltal" o BrasU na.quelle memora.vel congT~so o.m.a·;.~no, que ex.:~ 
eutou seu ;progran:ulla eJnP-Qlgado -pelos altos e baixos_ dl!oS já hlstori
Ca.s e v1ctorlosas: _neg'PCiaçôes de paz do . Qb.noo _e Impressionado pelas 
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.sl.nberas e grandiosos festas ao :Sra.su e ao seu Presidente, o Sr. Ge-
tUlio Vargas. . 

O Sa. AVllELINO LEITE - V. Ex . r!gurou brilhantemente nesta 
Commi&sâo. (Apotaclos). · 

O SR. VEB.GUEIRO CESAR - AiTSodecido a V. Ex. 
Sr. Presidente, o relator!o dos trabalhos da Delegaça.o BrasUel.ra, 

_elaborado pelo seu 1_ntat1gavel cbe!e ertectivo, o Sr. Ministro Bebasti!lo 
SEUnpaio, foi entregue ao sr. Ministro do Exterior a 11 de Julho ul
tin\'0. Acerca deSBe documento, o qual dirã melhor do que eu soorc 
a ac1m1rave1 actuação dos representantes braslle!ros na Conferencia .de -
Buenos Aires, entre os quaes $e contava como Delegado o . consultor 
"Jurtdico, a. 1Iite1Ugencia fulgurante de GUberto Amado, - aeerea desse 
documento, p"\].blicou o Jornal do Commercio, de 12 do mesmo mez, a 
.seguinte nottcta: 

·i 

"Hontem, ãs 11 horas ela malltlll., no Palacio Itamara;y, n. 
Delegsçã.o "Brasileira A. COli!erenêia~commerol.al Pan~Arner!cano. 
de ..Buenos Aires rez entrega do seu relatorto final ao Senhor 
Dl'. .:Josê CarlO~> de Macedo Soares, Ministro ele Estado, das &<!~ 
laçOe.s Exteriores. Da ·refertd.a Delega.çlo .estavam presentes o, 
seguintes membros: Delegados: Ministro Sebasttao Sampaio, 
Professor. GUberto Amado, Deputado Abelardo verguelro Cesar. 
Dr. cesar Gr1llo, Commán_dante Romeu Braga, Dr. An-tonlo de 
Lenb.ott Britto, Ma.jor .Goqo!N_do Vida!, Walclemar de Torrc.s 
Bandeira e · Manoel :Ferreira Guimarães; o Secretulo ~ral dn. 
DelegaÇão, ConsUl- AlUizio· de Magalb6.es, o · Secretnrio~tachy~ 
gra.pho, Dr' .. Peapeguara." Brlcio do Vlille Pereira, e as Secreta. 
rias-dactylographU, senhorinhas · Olga Botelho . e Laura Brag!\. 
Residem em Buenos Ayres, os Delegados: Emba1xador Jo.qé :so~ 
ntlaclo de Andrade e Silva, Con&ul Geral Narciso Peb:oto de 
.MagalhAes, Secretarias de Embaixada Orlando· Leite Ribeiro . e 
João Carvalho-de Moraes, Acldido Naval, Comma.nds.nte Renato 
de. Almeida Gulllobel e Delega.do Commerclal~ Octavio Botelhu . · 
o.:s Delegados D.r. ·Heitor Freire ae carvamo; D!iputado :·Laur':>_ 
Paesos, Doutores Arthur Torres "Filho e -Alexandre S1c111ano. 
_que, Já regressaram ao :BrasU, nió se· acham actualmente nesta 
Capital. · 

o relatorlo ! lnal <ia DeleBaçllo cómprehende va::ios volu
:mes encadernados; eontendo as actas das Convenções e rew~ 
luçOes _ approvacln3, as· vers6es tachygraphicas das ·discusSões c 
dÓ6 diScursos proiiunciados pelos -Delegados brasUe!ros, e os · 
recortes dos jornàes-1lrgêntin~ sobre a Conferonc1a e a a.ctUil.· 
ção da Delegaçllo brastlelra, de .sorte a poder-se vei:'1ficar 1m~ 
med!atamente, em todos OIS .s·eus ~talbes, os trabalhos re~-
llzados pOr todos oe delegad.os . · 

· Como introducçilo coordenadora. d.esses documentos, · c. 
resumindo a acçiio ·da. Delegação bra.s1le1ra, ·o sr. Ml.n1.stró Se
bastião Sampaio, 20 Vice~Prestciente d:a, Detegaç!!.o que e!!ect1· 
vamente n dlrtglu, ·em vista !;lo lnipedimentô do· P.re.siàente. s:. 
Ministro de Estado das RelaÇões Exter1ores, e do 10 Vlce-J;~re~ 

· Bldente,- ·Sr. · Eri:J.ba.IJiador JÓSé · Bonifa.c·10 de ·And.racte . e SUva, 
:-ambos occupados cçm· a..s ~egoc'teç6es da. Pa.z do Chaco, fez a . 
aeguitite exposição: · · · · · 

"Senhor· Ministro c:\e Estado. 
. ·:l'en1:l.o .a hor.za df1 · apresentar e 'v'cisia ·ExceUencia. . este ~
lâtorto- final .sobre ·os "trabalhos ,da .. Deíégação bra.sile~ á. 5I' 

. Conferencia C<lm:m.ercta! Pan-Amertcà.nà ; Tomo a. illiclativa c.e 
:. fazel::-0, a.pu;a.I- .de ter ·sido -nomeailo Slr4plémnente·_ 2" Vlc~:.. 

.- PlleSiâente ôa -nossa: ,l)elegagã.o,_ em Vista ·de_- ter :Sido _ bozÍr.ad~ 
pela. ·con!fa.nça de vossa Ex"oellencla' com e. ~1\0 ett'ec.tiv" 

. .• . .,. • · .: · ·.• . . r '. I · · . : . •. . . ~ . • . - - · . 
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ele seus trabalho, no Impedimento de Vossa Excellencla, e ao 
ll0580 10 VIce-Presidente. o &mbor Embn.lxa.dro José Bonl!acl!:> 
de Andudc c SUva. 

A Conferencia Commerclal Pll.n·Americana, reunida em 
Buenos Aires, !:Se 26 de Maio n. 18. ele Junho elo corrente annc, 
não foi e primeira. do genero convocada na Amerlca.. Alte1-ando 
com as de ordem po11tlca. ou .de· l.ndole I!Cient!f1ca, · )é. !havia a 
On160 Pan-Amertcana, de Weshlngton, convidado anterior
mente a SI). reunirem quatro comerenc:lllló commerclae.<l, toda .. , 
ellae reallzaclo.s na ca.pltul dos Estados Unidos. E:o!ta. foi, por 
con~~egutnte, a primeira que se e!íectuou noutro palz da Alne
ric&. e eete facto merece releva em :tace dos resultados prat.t
c:oe que a Col•fel-encia de Buenos Aires posttlvou. 

No seu cllllcurso :final de resposta. e agradecimento é. aa.u
t:laçio de t:lespedldas pronunclad~~o pelo illu.strc Ministro de E~<
taclo argentino, Dr. CarlOG Saavedra Lamas, o Sr.. Sprullle Bra
clcn, Delegado dos Estados Unidos." declarou que os promotores 
da ·conterenctt. haviam andado insplrad·os quando a.o convida
rem as nações da Amer!ca para a Msembléa. de Bueno.<> Aires. 
omlttànlm de d!U_r que a. actual Conterenclfit;ser1a. a q\l!nta 
da série n1ic!a.da. e prosegutda em Washington. com f.'ffelt o, 
a.ccrescentou, "quando mais tarde, forem cotejados os resultl'o
dos obtidos nas quatro a.ssembléa.s anteriores com os da prf.'
sente esta. terá de ser Indiscutivelmente considerada ''A Con
ferencia. Commercial Pan-Amerlcana.", tendo-se em vista o es
plrlto . contlnenta.Usta. que ·a presidiu e a reall::lade no III'U 

successo. · 
Teve pertelta.mente razão o Ulader da Delegação norte-am-1-

ricana. ~- a couvo.c;açio-desta. Conterencla obedeceu menos á.s 
eldgencias <!e um calendarl!) lmmut a.vel ou ao Intuito de vro
segutr a série tra.dicional, do que á opportunldade do Jllomen
to e á premenc1a dos problemas surgidos da Conterencla pnl!
t1ca de M.ont~v!cléO, tambem é de notar que ella. se E·!!ectuou 
sob novos e m~ores ausptclos. tendo o Governo argentino, 
que assu'mlra o encargo de prepara.l·a." conseguido com a coope
ração da. Unllo Pa.n-Americana, Imprimir-lhe U!t~B. .lmporta!J.cln 
f! um prestigiO que não lograram alcançar quantii.S .a precede
ram . De ta.cto, :nAo só se verificou UDla ampliação ut11 e pra
t ica dei seu pl'()gra.mma. oomo. tambem, a elevação de seuo; 
membros á. categoria de :pe!egados P1enlpotenc~a.r1os CO!llltJ
tuJ.u uma Innova.ção que, :tortl!fcando-lhe a autoridade. esti
mUlou-os á producção de um maior e melhor es!orço ·em pro.l 
elos interesses particUlares e collect!vos que . deveriam õe-
fendo. . . 

Graças a tudo Isto e,· ma.is _ainda, á atmosphera excepcu• · 
nal, que a col.ne1dencl" r.om a hora hiStorlca. da Paz do Char.Q 
lhe proporcionou, ·pouil.e a . 5~ Con!ereJ?.cla _- Coxnmerclal Pan-

. Americana., no decurso das tres se:m.e.na.s <le tecuneios tnlba.lnos 
a.' que se entrEogou, dentro de. um ambiente de cordialidade P. 

sa.tl.s!acça.O, reallzàr uma obra. utll, de duradouros effetto!l ~ 
larga re];iercussã.o. Assim é que a Conterencia conclUiu quatro 
convenções ~ votou 61 recoinmendações .e resoluções, elas qttae.3 

·mUltas n40 ÜU'da~o. dado ,o interesse que encerra.m, a. rece
ber o benep1ac1to dos Cklvemos . 

J:)as quatro convenç~ 'aa!llgiladil.s em ·vtrtude da extenti!i.o 
dos pocleres dO&-Delegados," duas merecem particular destaque:: 
- .a. prlxnelra, lllStltuiriclo o ;pass&po~ Pan-~ericano de -:ru
:rismo e õ · Passaporle- de Transito para Veb1culos; assentou pi-a- · 
tteamente ns bases de um 1nterca.mbto tu1'1St1Co no qual o . ~ru.
~- muito "tcim a. lticrar. ,Cpm · ·e!!eit~. em virtude desta con-

. -·veiiç&O, ·."poc!erão o5 tur.lstas::_amei1cano9 percorrer· "toei• a Ame-
. . · ,· . • . 
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rica, munidos de um pa.seaporte C!= etfe1tos cont!nenta.ea, dCl 
expecltç4o liUmmariade. e gratuita, ;·:sacto sem onus pelas lln
toridades con.sula.res dos pa!us ·do !tlnerarlo escolhido. Para o 
Bra.sU, que estt!. v.ivend.o os prlmorctlo.s da sua organlzaç!o tu• 
rlst!ea; que orrerece 110 viajante cstranjelro um numero .M:ru 
par de atra.cçOcs, cujiUI. bellcza.s natw-ae.s o fazem. com justiça, 
'tamoso, a appÜcaçll.o dessa Convenção trarl, '.sem nenhum .. 
duvida. ineRtlmaveis provcJflos. Pal.z de cautb!o desvniort~do, 
o BrasU attrahlrá !ndistlnctamente tw-lstas de ~oda pa.t'~: · -
da Ainerica do Norte como da Argentina; do Mex!co e Ouàll, 
como do Cll!le e o Uruguay. :Sasta.râ, para o' deslocamento <le 
verdacieira.s correntes de vls!tantea R:n::ierica.nos que, ao .PM das 
facUldades ooncedldaa ao tu.r!.sta continental pela Convenç!io. 
IU!Sfgnada. em Buenos Aires. haja. unut organ!~ç!o interna. c::t-. 
paz de lhe assegurar tambem a.s fa.cil1dades de locom~o c 
hospedagem, sempre 1mper1oso.mente .exigidas por quem vfa.!a 
para sua. proprla recreaçll.o. · . 

A segunda. Convençll.o,' quanto á. impOrtancia dos seus , __ 
!eitos, é a. que ma.ndP. instituir, em cada Republics amerlca.ru:., 
a.s Juntas ?an-&.merlcanas de Commercio, o~ão permanente
mente incumbido de mant~r a 11ga.ção com o bure~u da. União 
Pa.n~Amerlcana de Washington, servindo de elementos c1(' 
coordenaçl!.o pa.ra o !ntercRinbio de InformaçÕes comm~c!aes E' 
estatfstlca., de modo a facllltar esse rnutuo conheciroento de 
que ainda. depender o desenvolVimento ' das. :relações t>.ntre o.:~ · 
povos e a. interpenetração dos seus mercados e producflos. Enl 
synthese, as Juntas commerclaes Pan-aniencana.s, combatendu 
O tsola.menflo . e a lgnorancia. em que vivem R!nda. alguns poVO$ 
da Atnerlca dos seus mutuos :recursos e om.nlmoda.s possib1ll.
dacles, reali.Zaliío a. pe.tma.nencia · do conta.cto, que as Conf~n~ 
elas Pan-emer!canas apenas logram .avivar de tres em tres an~ 
nos, mas que. no longo interval.l.O de uma ã outra. 'A.SSeinbléa.. 
UD!cam.ente tinha a. a.mpa.ral-o o. trabalho, nem .sempre oones
'llOndfdo, do btlrea.u da União Pan-amertce.na. d() Washlngton. 

Nas duas outras Convençôes, uma. !sentando de impostos 
oe taxas o transito. de" avl6es' e a outra !l.niui.ndo .normas para. 
a repressll.o do. Contrabando, a nossa. Delegaç!i.o viu, com pra
.?.er, a estra.t1f1caçio de prlnclpios que o BrasU jâ adaptou. 

])as 61 ~oluções, appro-rndas .. após acalorados debate., noc; 
quaes, conforme resalta ··dos resumos· tachygr~~opbicos das ' ses
s6e.s. teve a Délegaçll.o braslle1ril. uma parte semprl! ·co.u.sii!era
vel de ~o consciente. se algumn.$ nada. mais fazem que re
petir conselhos Já prodlga.llzados noutras assembléas lnte~~ 
am,encànS:S, ou !l.xa.r preceitos Já. conhecidOs c~bora. ainda n!i.o 
generalll!:ados, outras, a ma.l.or parte, acodem a necessidades d:t 
hora. presente. e· apontam .soluções e proble:tnas futurós, em
prestado, aSsim âs decls6és desta COllterendl.a um prestigio 
illvutgar. que as recommend.a 1mperativlll!lente ·n cogitação dos 
Govern.06, 11esta hora que as perturb~es economicas torna- . 
:ram singularmente ardua e a.pp:rehenslva. . 

Cite.!, entre outras;·· a de n. IV, ·traçando uma orientação 
geral á. appllcação das taxas pQrtuarlas e tendendo á. unlt<:>r~ 
m!Zaçcío de estattstfcas e tarl!ã.s de . portes; a. de n . VI, que 

.. acoDs~a a slmpl1!1caçêo das. formalidades· _a.ll1mdegar1as, · es
. tàbelecendo normas rlgtdaa · ~ara.:a 1J.xaçti.o. ·<to· .peso l!qu!do, 

brUto e legal ·das mercadortas ê 11: consequente ~plic~ão . das 
tarl!as. :l'tmndo o reglJne das: ~es. temporarla.!< é traçando 

: a. pauta. das iSenções 11e dl.rettooJcomo tambem,: prevend:o a 
ma.ne.lta · .pri!ttca de ·dJriDúr · confliête& . e :cánttoversias · entre 
·panes · e ··autortdll.des.- t!SI:a-es;-,,:i:esuJtanM!·. da. ·_lntetpretil.çlki dl(.'!; · · 

' ~ ', - ., ... . 
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lcts de tarlta: a.s de n . IX, XVI a xxri:r, tod!l6 relativas B'.:l 

regli:ne se.nltario para..,? tranco de vegetaes e anlmaes, ll. int'or~ 
rnaç&o t: de!esa santtaria agrlcola. e pecuar1a. tí criação, . em-
11m, de um. orga.n!smo Inter-americano de ·-poltcia san!ta.ria 
au1mal e vegetal, que deverá regular, da maneira. ma.!s ampla. 
e decisiva, as relações de permuta entre paizes ou zonas IDt'e
c::tndOe e sãos; a de n . XXÃ"'Vn que, no sentido de perm1tt1r 
uma art!c:uiação mais perfeita entre os orgãos de prevl.sAo me
teorologie1\ do . Continente, aos quaes competem as 1ndicaç6es 
ele q'\l,e ctepende a seguranÇa. da navegação aerea, reconbeco a 
tmpr?sclndlvel necessidade de reunir em um& Cont'erencla -
:para cuj:l ~êde é indicada e. capital do Brasil :;..... os dlrectores 
dos· Iustltutos Meteorologlcos e dos serViços Radlo-electricos 
de todos os pa!zes c:1este hemlspher!o , devendo-se nella esta~ 
bclecer as ba.ses da cannexão com. os serviÇOs similares da 
P..merica do Norte; a de n . LI, que ·preconiza. ~~. modemlzaçii.o 
d!l.S leis sobre so::iedades anonyma.s e emissão de seus tltulos 
de credito, resolução 'esta encaminhada ao plenar!o da 7.a 
.C-ollllllls..<:áo rom uma justitlcação ·de motivos ·brllbantemente 

· ·recllgida pelo Delegado braslleiro Dr. Abelárdo Verguelxo Ce
-:sar, ànnunc1adora.,, a liás, de um trabalho de !olego e substan
.- ela, sobre essa materla ern que revelou o autor conhecimentos 

que o elevaram no conceito do.s 1:eus pares, · enchendo de justo 
.orgulho seUJs co~Da)ànheiro.s de Delegação. 

E jã que, cheguei ao termo 'desta enumeraçA.o summarla 
da mat etl.a de :maior relevo votada em Buenos Aires. começo 

.a ~ertr-me á acção da Delegação brasileira; devo, de Inicio, 
declarar que . todos os seus membros, sem nenhuma excepçiio, 
dentro de um esplrlto de collaboraçáo coll8Clente que, muitas 
vezes, tran..copoz os limites da simples cordialidade, para · al
cançar o teiiei:io :recundo da. ldentl!lcação amistosa de vistas. 
da. coopt>ro.çlio con!Jante e af!ectuosa, todos, deram o melhor 
do seu esforço, numa unanimidade de Intenções digna. de en
e;:.mtos. para que a. participação 'do Brasil nos trabalhos da. 
5<1. Conferencia Commerclal · Pan-Arnericann fosse o que de 
facto foi: eonstante, lntelligente e provelto.sa. 

Bastare folhear os cadernos anncxos, ~ntendo as \'ersoes 
t:tchygraphlcA.s dos trabalhos das Commlssões em que se ftlvi
dlrn a Con!erenda de B11enos Aires, .po.ra verificar que a. parte 
tcmada pelos nossos Delegados no encaminhamento de todas 

a.s questões esteve sempre á altura com que os honrara. o Go
~·erno. Em varlos casos, project&.s ·apresentados por outrà.s ne~ 
legnções, só conseguiram obter o voto tinal de. Conferencia 
graças ás modif~caçOes !undamentaes que, com grande obje
ct!vld9.de e .no menos sentimento panamer1canista, os. )nem-

. rirós ·da Delega-ção· bra.sl.lelra soubern.m 1mpr1m!r-lhes, vencen4 -

do objeocções con.stderadas_ irreductlvels. Tal foi, ·por exemplo, 
·o caso aR. convenção sobre Juntas Commerciaes Pnn-Amerlca
nns, em que me foi <lado ·lntervlr com t'ei!cldade; dando-lhe a 

- !õrma . que . !ol ttnà1mente aç,ce!ta. p~rque. concill:r.va as lnten
çoeos dq autor. que o aprescntíi.ra em no.me da. DelegaÇão dos
F.'ltados ·u.ntcios · e do MexJco; que haviam declarado t'ormal-
. mente \'Otar contra O projecto . COmo fõra apresentadO , Esse 
· trn.balho .. · tive o ·.prazer d~. realill:a!-o em· um sub-oom!té for
mado :pelos tres · p aizes diVergentes e, pelo · representante do 
Brasil que . agiu como- seu . presl<lente . mediador . · Igualm_cnie 
farei . :ootar quanto ás recom.mendaçoes :!Obre modl!!caçiio das 
taxl\~ pol't'l.lal'las . e · creaçllo .de 1llll&· marinha mercante pa..n
amerlcana, . que ·o · senso prattoo do :Sr. comma.ndante ·Romeu 

,. ..Braga--e· o· seu~irempre ·vigUant·e patriotlmlo 1nB}ll.rarKm· altera- · 
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ções e reservas que COll15Uitani da. meihor malletra· Os interes- · 
ses naclonaes. , . 

W ml:stér destacar a compet&ncla e.xhaustiva do dou~or 
LénhOf! Britto, em quem todOs os llossos delegados, que .. t!· 
vero.ru de tratar· de assumptos envolv-endo appllcaç&o de: ta
ritllfl ou fixação de taxas e emolumentos. encontraram .u.m 
oonselheir:> avisado, technlcame.;:zte lntall!vel, que os orientou 
com segurança. e discernimento, lmpreSs!onando _protunda
ment~ :ls demais dele.gações amerlcana·s por ·essa êspeeiallZa.· 
ção da sua cultura. 

Cumpre-me deixar constancia, neste relatorio, da. opero- · 
sldade intelllgente · tlo Dr: Arthur Toi:res :Filho, a,. quem se 
deve .quasi tudo o que a. C<lriferencia. -declcHu-em mat~la. de 
defesa san.tta.ria vegetal e que tev"e a ajudal-o: na. parte· da, 
defesa animal, a esclarecida coll_a,boração do Dr. Lau:o Pâss<is. 

~erecum, tambem, especial menção os technÍ.Cos -em Me- . 
teorologla e Aviaçlto, Dr,. Cesar Grlllo e :Major Godo!redo ·Vi
dal, <:.mbos ~nimados dOs mais patrtotlcos. propositos, enalte
c_edores tão ::.pr1morados da.s questões de que foram Ulcumb1- · 
tios, que a C.eHgiÍçlio brasileira poude, sem' re:.eJ:Vas, contl&r
lhos a ·1·esponsab!lidade integral .de . tud.o qlll\llto se rela.cLonou 
com os a!:.Sumptos da sua especialidade. 

Nas questões _de ordem tur"il3t1ca, todo pro-veito poude- ~r 
colhido da collabOraçáo dos Drs. Alexa.ndl:e Sicma.no e Wal
c~ema:r de Torres Bandeira, porQ.ua.nto a Conferencia acceito-u 
:ll"lu!tas d:ts suggestõ:ei que os mestnos fiZeram. nó." sentido- de 
f<~ment.Cir-se o turt.sw.o illter-aro.erLcano e internacional; como 
tambem sobre a creação de eiscr1ptor1os de propaganda e ap·-
proodmação economtca.. · · · 

Nos assum_ptos de ordem comme;rcial, nas questões geraes· 
, de transportes, a clara intelligenel.a <to Dr. Heitor Freire de 
carv~o e ~ visão :pa.noramtca e _pra.ttca que · de semelhantes 
assumptos poSsue ó Sr. :Manoel Ferreira GUim.ar.i!.es," delegado 
qÚé fol, <\11. ~o CommeÍ:'cial do Rio de Janeiro, e. o meu 
collabotar:lor~ na negocl~. elo Tra.tado· Comm.erc1.al com a 

· .A,t'g~tilla, 2.o Secretuio' João Carvalllo de Moraes, const1tu1-
raxn, para a· Delegação braslle1ra, elementos seguros em que . 
~!!a poude estribar 6Ua acção conjunta..-

Quero reter!r, com e.speclal a.gra.do, o trabalho_.dos delega
dos braslleiros que DOS esperavam em. Buenos Aires. Deve a 

-nossa Delegação ao p:restigio _de que gosa na. . vi&nha. Capital 
S. Ex. o ·sr. Embruxador José Bon!faclo ·de Andrada ·e Silva; 
aos profundos collhec1men~s no que .se prende a. commercio; 
traDBpOrte.s. questões consUlares, do Sr. Consul · Geral Nareiso 
PeixotG C: e Magalhães; á ·Ine&llçavel · operosldac!e dos Drs. 0.1:..; 
lanc!~ Leite Ribeiro e OctaVio Botelho; A oollabcração techni
ca do .Sr, CDmmandante :Renato de .Almeida Guillobel; ã. fir
meza. com ·qúe pôde enéamlnhar-se no -desempenho ue·. slia 
m!:;são .. 

Aos nossos com~eiros . de Delegaçãe> residente:! em 
. .Buenos Aires e á·' coÚáboração desint~da. d3. Camua. · de 
.-commerCJ.o .Aigentilio-B~ilelra, n6$, os q_ue lá fomos, alguns 
pela prllll.eira · 'l'eZ,. :animados de· enthu"s!amno, ·é . certo, . mas, te-' 
lÚel'OSOs de encontrar., tropeços.·: e '. impeellhOS aggnvadO$ pelO 

. "descoo.h~;dmento do· meio; deveinós. u.ma· ··ajuda· precl068., um~~o 
· contrll;m1ção decis!va para o succ"e.sso. que, ,feli=ente. · alcan-
Çámos; ·. • ... ·. · .·· · · · . . 

E, afinal, não -admlrar4 :que .a'· ,Delegação bt'à.slleiril. tenha 
.. :EabJdÔ. ~lher os caminhos til.eJs· -~rtOs para ·as· soluções 'mais 
- · .ti&rinwliosll.!?, quando' nos leJil,b:t:~:·de que· os-5eu.S ~abalhós 
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foram teallzados e foram tomadas suas <le<:isões á sombra. ~
te-lar da D!re!to. que sobre nós projecta.va o mustre Pro!essox
Gllbex-to Am:.do, Consultor Jurldico deste MJ.nisterlo, prodiga
lizando-nos os exemplos da sua intell!gencla e o.s conselhos 
do seu sabex-. 

A V. Ex . . Sx-. MiÍlistro de Estado, não preciso lembrar 
que. por mais ha.b!l e com"!)etentc que ·seJa. uma. delegação 
como a que tive a. honra. de dirigir, o seu trabalho resultará 
lmpro!ic:uo. sem um~ secretaria capaz de articUlar todos os 
esrorc;o~ indi-:iduncs c de executar tod<>.s os trabalhos conecti
vos t.m nüo, "delles decorrentes. A" experlencta. de Etttba1x:~dor 
e :~nt!go che!c de missões especla.es, reune Vossa.•Excellencla, 
neste ca~o em apreço. o conhecimento pessoal do Secretario 
Geral que Vossa E:rcellenc!a escolheu para a nossa delegação 
e este!; motivos são sut!iclentes ·para que, ne.!te po.rtlcular, 
l)essoalmente e interpretando a op1nlã.o das demais delegado~. 
eu ::ne lim1t~ á Informar que a ~elega.ção bras!le1ra não pode
ria ter .!'ido melhox- servida. do que o !o! pela dedicação, pela 
lntelligenc!a e p~la. -cultura do Sr. C<>nsul AlUizio de Maga.
lhúes. E eu não poderia fazer melhor elogto ao secretar!o-ta.
chygx-apho. Dr. Pea.peguara · Br!clo do Valle Pereira, ás secreta
r las-da.ctylographa.s senhorinhas O!ga Botelho e Laúra. Braga. 
e ?.o Secretario do presidente da delegação, Sr. Luiz F. · da 
SUva. do que accrescentax- que eUes !oram dignos auxlllares 
do senllOr Secretar to·· Gera!. · 

Ao encerrar este rela.torlo, · Sr. M!n.!stro de Estado, releve
me V. Ex. exprimir aqui, mSJs uma. vez, interpretando o pen
SRmento dos meus companheiros, a tncon:1'undivel impressão 
que nos !!c-:>u do d!.<:eurso. d:! declaração de prtnc1plos, com 
que V. Ex., nosso presidente, tão justamente acclamado vlce
presi!!ente da. .5a ·Conferencie. Commerc!al Pan-Amer1cana.. 
inaugurou seus tra.balhos. na. ~emoravel sessão de 26" pe Maio. 

Dos conceitos nelle expandidos ná() deconeu, apenas, uma. .de .... 
llnenção segÍ.:ra, definitiva, da. orientação que haver!III!los de 
seguir, decorreu. tambem; pela .. repercw:são que tiveram. den- · 
tro e fóra. da C<>nferenc!a, uma fl:lestlm.avel forÇa. morai. cuja 
llúluencla sobre a. delegaçiio braslle!ra tol .a causa. àeterml- · 
mmte das suas reallzações. Foi essa !orça moral, esse presti
gio, mais tarde atnd~~o accresc!<io, quando no C:lamor ·da. guerra 

·sU.CCcdeu o a.pplauso a.potheot!co ao nrtiftce ·cia Paz, que per
mitt1u ·á delegação bra.s!lelra. ndo apenes o cumpr!tnentÓ es
tr!cto ·do :Se'l dever, mas, tnmbetn. aproveitando o sortUegto 
da· cordialidade argentina e o ambiente carinhoso da. hospita
lidade do seu povo e do seu Qoverno, a posslbWda4e de ex
J]andir-se ainda em acto.s lateraes. de que este reiatorlo dá 
conta nos· seus nnnexos e. que. todos o esperamos, terão co!l

.tr1buldo para uma· &Ítproxima~o maJor entre a Argenttna. e o 
Bras!l e · para o successo desta Iclssfto. · 

Nunca uma. Contex-encia . Pan-Ainerlcana. se rea.llzou sob 
melhores ausp!ctos, nem em ' ambiente mais !avoravel e ins
pirador.· E' :róra de duvida, entretanto; que ·esSe · nosso tra.ba.
lho pan-amerlcano DE.o teve & tl,l.nacendencta contlne!ltal .da 
obra. concomtts.nte da Paz· ·do Chaco, preparada. e precipitada/ 
pelo encontro do nosso grand~· Presidente, com o eminente 

· Chete da. NaÇão· Argentba., e ree.Uza.da por exeeutorô..s fieis e 
eximio.s, como ·v. ·.Ex:. e seus dignos · cooperadores. A Ccn:1'e
rencia foi; .cilmtudo, como a.uâs flcoÜ dito ·na occasHío, a. p!"e
sença etfectlva de toda a Amerlca ·em Buenos Aires, na.quella. 
hora memóravel, e o sr . Presidente Getulio Vargas e V . Ex . 

· lilio de · perm11itlr que a. delegaç~ brRsllelr~ se regoslje e se 
•, :· ·.· 
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orgunle de ter aeamp!Ulhado a. VV. EEx., que não só ltffir
msram, naquelle instante hJ.stor1co, a. ·presença. tio Bre.su; ma.s 
!tze:t'llm delle um protagonista. do grande exemplo c1e c1V1I.Wa
ção que a América a.caba de dar a: s1 JneSma e ao m'undo 1n-
telr0". · · · 

· Em ,resposta ao MlnlatrÓ Sebast!âo 6a1npa.io, o senhor Mi
nistro de Estado das Relaç6es Exteriores, em n~>me do Gover

-no, agradeceu-lhe, e aos dema.ls mi!m'bl'06 da. delesaçli.o br_ast
letra, os sel"'ll.fço$ prestados, que considerou relevantes. 

Sr. Preslaente, apresentei tres thtlses ã. Coll.!erencla, q1!.e toram 
consub&t&nclacl&s, na Becomme'IUW.ção n.. 5~, que é '1!. seguinte: 

''Que a. União Pan-Americana, tendo em vtata as mais re
centes legislações e as J>uggeat6es dos cUversos governos anú!
r1canos, promova e coordene estudO!!, trabalhO!! e · projectos 
para: . 

a) modernizaçlio das leia sobre sociedades anonym.~ e 
emlllllAo de seus ttt-11101> de credito ou obrlgaç&!a; 

l;) e&ta.beJ.ectmento de regras preliJnf.nares de natureza ju
ridlca e tecbnlea., que visem garantir eom· é!ftctenc!a. os eapl
taes e economias inVertidos em. emiss6es de sociedades prtvade.s 
entregues ê. c1rcula.çll.o publica, em ~s de valores n:iobf· 
llarlos: · 

c) amencanlzeçD.o ·e 1nterns.c1onlllização cla.s bclsas <le va
lores moblltarl.os dos paizes · ame:r:lcanos, de mOd.o a que "possam. 
ser Ilegoclad.os, e cotad.OI5 nella.s, os melhore& 1i1tulOa publlcos 
e patt1cUlares". 

SObre a pr1me1ra the.se - moàe.T~izaçcio rJ.as zei.! !Obre sociedade! 
a.nonymas - em momento opportUllO submettere1 á. a.preclação da ca
mara, um trabalho. que venho to:nnulantlo e ao qua.r dli! nova ortenta
Çllo, para bem corresp(J~er â generosa lncum.bencl.a .que sobre o as
sumpto, recebi. do meu velho amigo e·sempre meu J:nestre, o Sr. Dr. Vl
cente mo. l'4llll.Stro. dil. Justiça. 

_ As duas theses já~ acbam·tncorporadaa ao projeClto n. 157, que 
ora se encontra. na. Õommis.si.O de Leg11llsç!.o Soelal," que o ez:amina no 
momento, por intermedio do seu eminente relator, o Sr. Deputa.do 
SaJgad.o Ftlllo. · 

A·: camara ele Commercto .Argentino-BruUetra. muito aUZ111ou a 
Delegaça.c BrasUeirs. llOS seus trabalhos. E de passagem, observo com 
s.tlsfaçlo que .dO relevantes os eervtços que aquella ent1cla.de tem 
presta.do ê. Argentina. e . ao BrasU. Ainda. agora, J:eC11g1u et11 de!esa. <to 
~ê o imjlortante projeeto de que nos tlá not!cla a segul.ll.te ·corres~· 
pontien~ ~ Buenos .. Afre6: 
;~_ .. 

.·. 

"Buenos Aires, Agosto (H) - Pot- via' aerea -:- Ã commis: 
llAo eJ:ecut1va. da. camara. de commerc!O Ai'gent1no-Bras1lelra 
fez entioeia de um -memorial e um pro.fecto <le "lei ao Sr. Ma
noel A. Presco, preaidente da. camara Argenttna, a propos1to 
da proteeçl!.o dO ca.té bras!Ielro · importado pela. Argentina. 

0' ~Crlal cOJ:neÇa. .~r<iaDdo que O tratado <'IJ C:Omm.er-
. ci()' ·e navegação a.rgentino-br.aslleJro, ffrmac!o_ em: .29 de Malo 
"de 1935, eStabelece q'Ue "Be parte$ ®Dtra.cta.ntelJ t~e eompro
mettem a. tomar as medidas necessariú, ele accôl'do com a. sua 
proprta leg1slaçâo, -por lnicia.tiva. publlca. oU das partes -mte
ressadaa, para ga.ra.n.ttr, em 118'08 . respectivos terrltorloe. contr& . 
tOda. fóJm_a : !1~ COllClllTencia deslee.l, aa . trallSaCÇ61lS coinmer-

' Clae&·de procl.ucto& naclonae.S ou.!abricQc!os; orlgl.nar10s c1a. ou• 
~ p~ ~ntr~te". ~· ;~t.epoil!, ti. tnlàlcto~l e ~-, . 
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tante honesttdade da legislaçlto nsclonal, que, com ef!elto, 
oondemna e pune as praticas de concurrencia. desleal, e ctta 
as leis diversas tendentes a. evitar, mediante a,s espec1!1caçõcs 
devidas, toda lntroducção de productos adUlterados ou- s!tn!Ia
res no :paiz. Mostra como entre os artigos de primeira n ece6-
61dade existem var1os productos ·de 1mportanc1a considers.vel, 
do ponto de vista SBJJ1tarto, como são os qUe· se empregam no 
preparo de bebtc:l.as hyg1en1cas: o café, o chá, o cacáo, a berva
matte. Reiembra a adopção de medidas para a i)rotecçâo do 
matte, mediante a. determinação de suas ca.ractertsttc~;"B ·physl
cas e chlm.icaG, e depois de cttar as appllcaç6es multlplas do 
-chá e do cacáo, este ultimo em conle1tar1a., principalmente, dl2: 
a pro])Osl to do café: 

"0 caté começou a ser adulterado. desde que a depressão 
econom!ca exerceu a sua 1nfluencta sobre o consumo geral. As 
f&ls!fl~ôes s!W numerosas e de diversas naturezas. Se nem 
todas são malsãs, carecem. todavia, do conteúdo de cafelna que 
<lá á intue~u as s"Uns propriedades ton1cas, a torna deUcado 
coinpiemento allmentlcio e a indlcn. como elemento utU para 
o systcm_e. cln:ulatori(). O h:lbito e a. necesstda<fe de cOllS1untr 
ca.:fé precedem dos saudavels efíelto.s da rub!&eea, e os succe
daneos que no co=ercto costumam .substltuU-o, estabelecem, 
')Xlr conseguinte, uma coneur:encln. desleal C()ntra o prOdu~ 
genutno, ao ~presentarem-sc, não co.tno substitutos !rances e 
r ivacs honrados mas com o o..spe.cto e o nome de legltlmo, ·para. 
supplantal-o graças aos seus baixos preços . Estes casos tnct
'<lem nas p cnalldules da lel n ·. 11 .275, de 1dent111caçâo de mer
cadorias. Poróm,· -o ca.!é -se consome de dlversa.s fónnas. Em.. 
grão crU ou torrado dl!!lcllmentc po<ierla ser adulterado, pela 
cll!!lculdade c:te offerecer ao publico a mercadoria com a tónna. 
e o perfume peculiares: as fals!flcaç6es _apresentam-se, por
tanto, no ca!é moldo e na infusão. o primeiro como substancla. 
aUmentar domestica e o t;egUndo como mercadoria vendlda 
parn o consumo in sítu. 

o documento tra:c: alndo. á luz novos dlsposttlvos oontra.
r1011 á. venda. de mercadorias succedaneas e accrescenta: 

"E' curiosa a. acção das 1alS1flcaç6es nos negoctos de lm
i)Ol'ta.çll.o do ~, tto producto. A Esta.tistlce. Na.ctonal coll8igna 
nos Ul!lmOS annos as cl.fras seguintes: 

Annos - Importação total pol" kilogr:immas - Importação do 
Brasil - kllogrnmmas 

1928 
1929 • 
1980 
1931 
1932 

. 1933 
1934 

... ····.···· · .... .. . ... . 

24.394.323 
24.795.011 
25.439. 192 
22.931.715 
17.559 .505 
23.292.553 
18.450 .208 

24. 326-. 965 
. 24.428.968 

25 .13-J .. 623 
22.612.490 
17.28'7.727 . 

. 22.332. 806 
18.264.906 

Cha.J:na. a a.ttenção para o tacto <le quj: a. tendencta é lletn· 
pre crescente para·'!!. tmportaç~ do ca1'6 brasileiro, como reve
lam os numeres acima. e registr3 uma série <le contravenç6es 

· verificadas pelas autoridades . a.rgenttnaa, sendo que, em deter· 
l%l1nada época, sobre 1 .500 casas que- con.sum.lam ca:!é, tinham 
sttio constatadns 307. contravenç6es. E ~conclue com a. apresen
tação do projecto .que segue: - . 

"O Sen&do e a. c= dOs Deputados c1e. Nação Argentina, 
reunidos em congresso, etc. , ·sa.ncelona.:n, com torça cte lei : 
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Art . 1.0. Flca. prohlbida a. 1mporta.çio, elaboração e . venda.· 
de café misturadó com grãos ou pzoducto.s consideradOs como 
~~eda.neos. ou com qualquer su'bsta.nc!a destlnad~ a mod!!i
ca.r a. coloração, o brilho ou a composlçl!.o Intrl.niSeca c1o pro
dueto genutno normal, procedente das sem.entes do Cofiea, a.ra.- · 
bica, Lin. Só se -pennittirn a.-addiçlo de usucar ou outra. sú"b-
stane1a prévla.mente autorizada pelo P. E . · 

Al't. 2.o. Os contravento~ serão p1!nldos com mUltas que 
variarão de 50 a 200 pe.sos, segundo a gravidade ou reiteração 
da l..tltracção, sem prejUizo da· destJ"utçAo, da. mercadoria. em 
contravenção. · 

Art. 3.o. Concede~ o prazo 'de 60 dias parÍI... retirar dO 
commerclo as mercadorias que nüo se enqua.dra.m nesse dispo
sitivo ... 

Mas antes de tetminnr ~stc discurso des:pretencloso, quero ter ::a. 
satiSfação de dar o meu depoimento pe.s.soe.l sobre o notavel papel que 
teve, nas negoc!ações de paz ,c!o Chaco. o nosso grande Cl:lallceller •. Sr. 
Dr. José Carlos de Macedo Soares, o meu valoroso compa.nheiro da 
Constituinte e da. Bancada da. Chapa Unica - por São .PaUlo Unido. 

Com .firmeza e vlsáo de estadista., o Sr. Ministro do Exterior soube 
contln= a alta polltlca illterna.c!onal do Brasll, insp!zada. por ideaes 
superiores e !;unda<ia em. rea.Uctades objectlvas - S. Ex. é m esmo o 
c!dadão wner!ca.no, tal como o chamaram em Buenos Aires, cuja !)Opu
laçAo ao seu emba.rquc para o Brasil. no cruzador "25 de Mayo". lhe 
fez wna. manlfestaçáo consagra.ctom, que foi mesmo um. eloquente re
COnhecimento do seu inconiund!vel papel na. pacLticação do Chaco. 

Sr. Pres!de:Q.te, tive a ventura. de .ass!stlr em Buenos· Aires; no mo
vimentado mez que lá. passei. a. mais um importante a<:Ontec1J:nento: a. 
insta.llaçlio do Banco Central , de ac:cordo com os estudos prellmlnare$ 
de Slr otto Nieroeyer e · sob a dfrecção segura do Ministro P!necto. Não 
foi uma improv.lsa.çií.o, mas um trabalho lento e methO<tico do governo 
ll.l'gerit1Do, que mais umo. vez demonstrou- a. sua c&pacldsde. o Banco 
Central formou-se com !uncções peculiares e é:om outras destacadas 
do Banco de la. Nacion, que continuará. com as :!uncções especificas ele 
ba.neo do commercio, de baw:o de desconto. o Banco central regula
rizam, tràtará da mov1mentaçlo dos t!tulos publieos, cuidará da. dlvJda 
publica. Ainda . ha um pont<? importante a notar-se: a. dlrectorJa. ·do 
B3.neo Centl'al. é tl.ra.d:~. da. oolla.boraçi!.o com o Governo, da. tndustr!n e 
do commerc1o. 
. O exemplo. argentino deve ser estudado e meditado. pgr nós, c;:u·~ 

· &1 temos grandes colsts 'e grondes feltô.s, entretanto. em assumpto de 
orgánlozação ttnancelra, multo temos que aprender com. a. sabedoria. da
quelle glorioso· povo irmão, que soube oonstrulr a.p:pa.relhos de repu
tação . Uiúversal, como o· Banco ·Nacional Rypótheca.rto, com a.s suas 

. cedules.hypothecartas: como ·o Banco· de ·la. Naclon, como a. Bolsa de 
Commerclo,. como . o :Se.nco Central, e como a Fa.culda.d.e de Estud.os 
EconomicoS, que· Já conta um .brilhante passado • 

. Sr. I>res1dente, 'não' sahiremos da.$ nossas 1mmensas d!fflculdades 
economlcas' e financeiras, com medidas 1o.tera.es, eom.o soluções pa.rciae.s. 

o 'SI!.. Dimz J:o-Ntoír. - V. Ex. está encnrando o assumpto· de frente . 
. . ,() SR. VERGUEmO CESAR - A solução daquellas só encontra

-reiooS: num trabalho system.atico. E simultaneamente ·com este, cr~emos 
uma e.soc.1a dEt estUdos economi<:O$ e ·:rtnancelros, !)ara. que ·os que :se 
intereESam · pór .assumptos ·dessa. natureza, ·salvo raras exoepç6es, ~o 
sejam .como somôs, como eu sou, um. simples curíosc) e amador . . . 

O Slt.· MoRAES DE.ANDaADE -v. Ex. é. mestre. (A.potaãOs) . 
Q .SR. VERGUEmO CESAR ~ .. . que por pmf!ssllo; é obrigado 

:a. .cogitar {te matertas tão difftceis e que requerem collheclmentos pre
~· tio etnoe· e tlio CQmPlexos. 
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Sr.. Presidente, ~oucas são as cadeiras de ensino de economia po· 
lltica. e de finanças que se contam no Brasil. E mais ainda.: os pro
gra=as dessas cadeiras, por via- de regra, são mUlto s;er:~es ... 

o SR. DINlZ JUNioa- Todo o tempo é pouco pa.ra a defin!ç!l.o de 
economia :pollttca.. 

O SR. VERGUEmO CESAR- ... e não pennittem, mni.s dae 
ve;?;es, que os proressore.s façam o milagre delles tratar até á. sua con
clusão. 

Mâs n.estt!s, por serem multo geraes, não se acham !ncluid.os pontos 
de :relevancla, como os estudos de segUros socia.cs de boLsas, P,e bancos, 
de cambio, de caixas economicn.s, de cooperativas, de esta.tlsticas. de 
cUrei to pe!l.al 11na.nceiro,. c de outros mals, que slio funelamentaes para • 
o conhecimento actuo.1 do. economia social, da. economia polit!ca e das 
flna.nça.s. . 

Aos poderes publ!cos e aos no:;sos pro!essores, banqueiros e finan
ceiro6, que os ha. tão illustrcs e capn.zca, cu dirijo estas palavras, que 
outra coisa. não objectivam, senO.o a. melhor!o. e systemati.Sa.ção do es
tudo de."SSS materias, tão mH.l. vcraadns ontre nós . 

.Más," prel1mina.rmente, Sr. Prcsldcnto, no momento, como acto 
essene1al, como alicerce do mo.gniflco cdiílc:!o qua precisamos alte!ar, 
tratemos do orçamento, auxillando o Exmo. Sr. Dr. Arthur de ScU;?;a 
Costa, Ministro da Fazenda, no seu !ormlda.vel esrorço, merecedor do~ 
nia.Iores louvores, pa.ra a normalização das nossas t!nanças, para o 
qual -tanto tem concorrido a COmmis.são de Finanças, com a. sua ope
rosidade e competencia. (Palmas. O orador é cumprimenta4o). · 

O Sr. Barros Cassai - ·Sr; Presidente, começav11. hontem. a ler 
a. .introducção do meu discurso, quando a Mesa observou que o Regi
mento só permlttia que fa.lasse a. teG~lto da ma.teria em. debate. 

:Poelerta. 1n vocar a. atti ~ude do grande homonymo de V. Ex., - o 
Sr. Antonio Carlos, o qual, certa vez, no Parlamento, sendo advertido 
de que não podia. continuar o seu dl.scurso, respondeu que nem o· re1 
o faria descer da tribuna. 

Não fosse o grallde respeito e a consideração que V. Ex. me me
rece, pelo alto :posto ele Presidente desta Casa, pela. tradição na pol!
tica brasileira, pela grande cultum e esplr!to eminentemente cava
lheiresco, teria imitado o gesto de Antonio Carlos Ribeiro de Anclracla. 

Vou continuar a leitura.· do meu discurso. 
O notavel di.scu:rso do meu prccl:~ro collego. ela !)anca.cta. opposlcto

nlsta · do Rio Gt-allde do Sul, Br. Oscar Fontoura, pro!ertdo nest11. 
Casa, na.s Ultimas sessões do mez proKimo !indo, encaminhando um 
requerimento de informações relat!vll.mente IÍ8 medidas que o goveruo 
pretende adaptar pa.ra reprimir o contrll.bancto de. gados na !ronteJra 

. do R1o Grande do Sul, - provocou vehementes debates na memora
vez sessão, entre os quaes .apartes quo nAo elevem, que nâo podem n
car sm resposta I=ecU.ata. Fal-o-e:i Sr. P:residen te, :premido por esta 
:contingencia imperiosa do.- cumprimento do dever, que já agora, a esta 
altura. da. nosaa vida pa!'lamentar, não ipóde .ser procastiDado sob o 
pretexto da. gravidade 'da. situação que atravessam o meu Estado e o 
:Paiz. Rompo· a.ssim · o .silencio . Elle terá sido comprehendldo pelo 
povo riograndense, sllencto que. nos havíamos imposto em. torno da 
poltt"tca que se Instituiu no Rio Grande do Sul, desde o ep!sodio da 
revoluçã.o paulista de 1932, na interven.toria. do Sr. General JOOé An
toll,io Fl~rcs da Cunha. 

contia.ntes ·na clarfvidencla. e patriotismo dos homens dirigentes 
da. nossa eggremiação pa.rtidarla, agiamos com a COllBC1encla. trn.n
quilla, buscando não envenenar mais as d8Bgrnças do Palz .. E' bem 
comprehensivel dos e!õl)!ritos rctlectldos e doa homens de bôa. vontade 
a. :róta. que se nós tráçã.ra. - em :melo o.s angustias do presente e as 
mcertezas do· fUturo.- ~prtmJnclo juatos e profUndos resentimento.s. 
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E' como, Sr. Pl'~!dénte, tra:r.er sem constra.ngl.nlento pa.ra eate plena
rio acontecimentos que denunciam a mentalidade cauc11lhesca. que 
·ainda. perlustra os eplSOdi<16 da. .poUtica. Slll-riogranden.se, contra.pon
c1o-se, com e nossa 1nclole, CQ:JX a. nossa. cUltura e com a. llOBSa lntelU
gencl.a.; eplscxUos ciec:orreutes de uma civillz~âo retarcla.da, que nAo 
ée compadece com a h1stor1a do nobre povo rlozra,ndense, que n1o. se 
ha.rmoll1za. com a sua existencl.a. social, CO!:n a. sua Viela. perseverante 
c1e trabalho e os generosos il:npulsos da sua alma. CI\VI\lheiresca 1 Além 
da c01l81Cleração dessa especle de pudor e do orgulho nativo, a$ a:Uir
mações systematlcas do govemaclo:tl do :R.lo Grande do SUl conCitando 

• os seus conterra.neos a. um apaziguamento na. polltlc11. pelo arrerec1-
znento de patxfies e as suas re1te1radas promell8B.S em attender· aos 
reclamos da opinião sul-:riogranàense, fizeram com que a F. 'O., pela. 
voz d<tS seus mats 'lUto:r1zadoa. representantes, em uma. mensagem a 
B. Ex. endereçada, IJiXlntasse, ·:na SYJlthese. da sua exposição, -aa con
dições com que alcança.xla tão alevantados quão pa.trlotlt:es proposl· 
tos, encerr&Ildo-se dest'arte, o cy-clo de tão graves e pro!und03 d1ssi
t1106. A responsa.billda.de destes não pesarta. sobre os noasos bombros. 
A F. 'O., au'oo:rd1lla.ndo a sua aetuaç!l.o aos ma.ts altos desJgn1os, con
'tl.nha. nas suas hostee a.s ma.ts Iegit1Ina.s expansões,' :tugtndo corajosa
mente ao debate, porque acima das preoccupaç6es parttdar!ss coUo
cá.ra. 1ntultos de pa.z e de b.a.rmonia.. llmlta.ndo a. sua acçã.o á pratica. 
clout:lnana. Assim, poiS, Sr. FÍ'e.s1d.entc, durante a. obra conBt1tuc1o
:oal, restrlllg1u a sua. acçlio a um trabalho de colla.boraç!l.o, nas res
pectivas assem:blé&s encarregadas da elaboráçâo 1Mtituclonal. elo Patz 

· e do EStado, e esta attltude, serena e lmpertubavel, vem. $elldo man
tida.· pela F. u. ero todo.s os .sectores de a.ctlvida.de polltica.. Relegados· 
a.ssim. os interesses partldar!oo, temos dado ao Paiz, a. _par de uma con
C1ueta. )ie exemplar seren1<1ade, o patr1ot1c.> estorç.o para eleVar-, acima 

·da miaera ·condição humana, 06 altos destinos <lo Povo brasl.leJro. Ma:!, 
Sr. Presidente, e1e nada vale a trag1ll<1ade do engenllo huz:utno, dJante 
da t:a.talldade . dos acontecimentos, que traçam á. hlstoria. e a gloria 
dos pov()6. O nosso a.dversarlo Sr. General Flores da Cunha. nêo tem 
~espondlclo 6. nossa flclalgula e nâo tem procurado t:errespon<let' a. 
tl.o nobres 1ntu1tos com actos ·de atlm1n1Stro.çâo e de poltttca., que tns
tltuam a. ol:dem e o progresso, asplraçlio preclpua. elo povo r1ogt"an
dense. Os tnnlllJl.Illlldo.s appelloá; ele paz, de concoi:dla da !amllla rto
granden.ee, que a Imprensa. e o ra.dlo proclamam a. ca.da pal!I!O, atrav~ 
da ora.to:r1a 110 governador. em contraposição com o. sua politiee. e a(!
m!nistraçl.o, d!.sslp:im Já todas as esperanças. Nenhuma. 'Provicleneta 
do governo BUll.no !ol tomada. no se:~~tido da pac1flcação geral doa es
P1r1tos. E' o que procuraremos <le:moDBtr&r no deCOl'TCr da noSBa. ar-
gumentaç!Lo. . • • 

Em face de tudo isso impOe-se·o debate, para que a Nação posaa, 
pelo menos, compNhend.er a. tregua. estabelecida até- então, naqueUe 
violento GCenarto, e o recrudectmento ·da luta, 1mpetuose., <lestemid&. 
!mprorogavel, que se tmp6e em bem da vercl.a.de e· ela justiça. o apar
te, . porem proferido pelo 'no'br.: . Deputa.do_ Sr. Aacanio Tublno, repre
aentAnte do P: L. nee.ta. Casa, a. certa altura- da primorosa. oraç~ do 
Sr. Oscal- Fontoura, obriga-nos a · revldar a terrlvel a.pornophe com 
que, num arremeesó de eolera. pr11la.Irient11.t', cobriu . os 11J!at1gln<e1s ae
!eneorea ela .tlemocracia. no Rio .Grande do Sul. Que ma!s de nós ee.:. 
perariam os actuaea detentore.s ·do pocter pubUCO no E1o Grande, em 
pról ·'<io movtment~ geral de concillaçlo, além desse nobre. silencio, no 
:restgnado EO!t:tmento. da.s dól'C.s intimas, occulta.n~o â Pauta., por 
amor da J?&tria-. as ma1s !und.llS· c!catrl~es, de.sangraJJdo al.nd~ as 
carnes aeutila.cl&s pelo liuro t'el:l'O do despotismo? ·.E como llSSlgn.alar 
no. centenar1o~tarroupilha ·o cyelo ele uma c!vlll~ que- ·trouxe no 
emblem:á. dos seus escu<1oo os mal& puros ~ntimentos · de UberalJsmo 
~llc~o. c11ánte de \Uila lll.tua.çl\o Cie neto, que $8 pretende ot:ru.-
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car com o brilho ~e !est1v1da<les commemora.tlvas, ·- ee, atra.vés o 
rumo daa Pfl'll8 do oU1c1aUsmo, surge o vulto e1Jl!6tro do acelera4<) 
Oamlllo Alves, alto · .funceionano da. fazenda. pllbllca e eustentaculo do 
l'artldo Liberal em Sant'Amla do Livramento. Sa.ber6o a Ca.rnara e o 
l'aiz, ~través c1o meu <lepol.mento sereno, tntleltlvel e aesasaombracto, 
a tra%na al.ni..Stra de um asall.lllllnio sem s1m1le, sem.· iguala, sem parelha 
:uoo registros ela patholog1a cr1m1no.l. Na. ÇQJJS1deraç4o dQG .fo.ctos que 
passarei a enumerar, encontra-se clara e UlsOphismavel a exegese de.s 
P&lavraa Pl'OPheticaa de :Raul l'lllll, ao justUicar perante o. oplni&o rlo· 
Kl'&%1cleDae o esplr1to elo. nessa tolerancia, c11Zelldo aos correllg1onarioG 
que mais coragem demanda essa att1tu<1c C!e seren1clac1e e resignaçAo, 
c1o que para combater o governo. 

Bebemos gotta a gotta o .fel de todas a.s provaçoes, disse estotco.
znente Joio Neves da Fontoura. . .Dcso.mparac1os no momento supremo 
da epopéa. paullst3. pelo governo do Rio Grande, supportamos com 
cUgn1dade O& e!!eltos da. luto. terrivelmente cteslgual e todos os mo.les 
aecorrentee ela 11errota. No. eont1ngene1a a que noa llrriUita.rllm eom
Pl'Omta&os de honra. 1nEU11a.ve1S,. espontaneamente IIM\lDÚd.Os pelos e.b.e· 
!es da F. U ., nio nos seria Uelto deplorar a.s eonsequene!as por miW! 
doloroaa.a. Mas, entnetos QS !OgOs c1a luta. com a. c1eportaçAo e o eXUlo 
doe revoluc1onar1os, não se juet1!1enm os attentMtos, sequestres e as
IIIUIB1natoa, e menos a1nc1a, na. vlgencta. da ordem constitucional. 

Entre 118 varta.s tentatlvaa' de aequestro de revoluetona.rtos exlla.
d05 nu. !rontelra. argentina. resalta o sequestro do Coronel Joã() Cony, 
que, com -a graça dlvina, ;pócle hoje contar-se entre os que formam o 
auc11tol1o das giUenrts. O c11gno ctcladií.o rol attra.hlclo para as barran
cas do rlo Urugue.y, onc1e roi preso e espancado por um grupo ae 1101-
dados c1a. mWcla. provtsorta e conduzido logo a.pós para a. c1d.a.de fron
teira de SAo Borja.. DP.ante <lesse :racto moll.6truoso, prattca.uo por or-

. dem de a.utorldallee poUeiaes do Rio Grande 110 SUl, foi que o governo 
argentino re11obrou a v1g11anc1a nas suas fronteiras . Não Qbiltii.IIce 
.làso; ref.zu:1c11am na tentativa. da captura. de em..tgr-a®t, até que, n-us
trad06 no lleU empenllo, resolveram esses maltel~res lutar â mA.o ar• 
mada com as autoridades do patz v1z1nho. No primeiro embate, mor· 

· .reram dois sobrinhos ao Sr; Getulto Varga.s, aetual !'residente ela 
Re;lubllct~.. Em repre.sa.lla. a esses suc:.:e11110s, contingentes da mll1Cla 
prov!.sorta elo Rio Grande do Sul, por insp!raçl!.o ou mando de um· ir
~ do reterJc1o sr. GetUlio Vargas, mascararam uma revoluçlio na. 
Republlca Argent ina, Invadindo a cidade <.te Slo Thomé, que :rot de
predada. Os .eoldac1os provisorl.oe II.B88.SS1naram vartas pe!ISÔII8 e en
tregaram-se · ao saque,. El;ees faetoa, que deprimem a nossa civruzaç&o, 
aeterminaram os mais vel:temente.s protestos do governo c1aquelle pai:, 
prompt1!1canc1o-se o BraSil, por 1ntermed1o c1e um chefe eventual ela 
:tlOBSa Ohancellarla., a. dar todas a.s expltcações, a. reearcl.r os preJuizos 
de óntem m.a.tl;!rtal A o. 1nclemn1zar as :rá.mllias das v1ctlmll6 do IJ:I.Oml
navel atten~o oom avu!tadlssúna $0DliDII., <lPera.çlo easa. .que rot 
te1ta, segundo se d1Z.. por tntermed!o <1o Instituto <Se Csté. A Naçlo 
n4o tem conhec!snento dtsso, mas a Camara a.ntertor approvou aem 
eume e sem contrôle toc1os os a.ctoe c1a. dicta.dura.. Eis porque, ár. 
Presidente, o ~al Governo da Republlca nll.o é um governo de op1· 
n!Ao nem. de direito, 6 uma s!tu.açio de ra.eto, 1nstitU1da. pela uaur
paçi.O, e nA.o . inspira nem o · respeito nem a. conttança do l'ovo brasi
leiro. 

Mas, opros1g&ll:los em llOOSO ·relato. Voltemos ao .BJo · G.rande c10 
Sul onde ~ ser!e enonne de attentaclos, á l1be$de, à vtda, dem1s
e6es ele funcclonar1os v1tal1cl<JB, ~M, · tazenctaa abudonai1as . ou Ui
!esta4as pelos 'provisor1oa, · jornausta8, professores · c1aa . escolas· superio
res demlttlcloa, presos ou deportados, a · 1m prensa amordaçada pelO •· 
questro d&s &1lS8 ottleinas ou ·pelo empastellamento éle&tas, eonat l• 
tuJam os prodr~ da .tlmctaçlo elo .Partl.4o liberal • .rct. 'ba.v1& ·~. 
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mado . o Sr. Oswaldo Aranha em uma. entrevista. concedida. & uni 
Jornal .d~ Porto Alegre, (!Ue da poelra do.s grandes e tradtc!onaes par~ 
t1d08 do ruo Grande .s'\Írglrla um terceiro. no qual se apoiaria. a. pol1-
t1cu. da. cl!cta.dura. Nli.o direi; sr. Presidente, que o :Partido Liberal 
sahisse ela :poeira dos pnrttdos, ma1s !oi ~gamli.SSII.do na. eompreaslo 
generallBad.a, pelo processo das deml.s&Oca ele tuncc1on1U'10s, pela, en
consequente ameaçe. de execução, e até pelo suborno e pelos favores · 
otnciaes. InstitUiu-se a :polltlca. dos syndie~~.to.s . que monopollzara.m 
a 1ndustrla e a agricultura - Synd.lea:to da. llanha, SY1J.dleato do V1• 
nho, Syndlcato do :xarqué, Syndieato da. Herva, Syndlcato elo Arroz~ 
Syildica.to do A,lcool, e outras modUidades açambarcaéloras da pro
ducçlto .riograndense. Diante desse p11norama espect&cularmente deao
lador irremediavel é o. nOSsO d1SS1dlo com o ot!lelaltsmo ga.ucho. Bem 
reconhect!l:XI.Qs a boa vontade dos 1representantea do :Partido Liberal 
com assento .nesta. casa; :mas a sua mnueneia. apa.ziguaciora. nli.o tem 
tido a tortuna. de inSpirar o seu. supremo chefe, no sentic!o de <iar 
novo rumo á sua ~ol!tlca. e á. sua. admlnistraçl!.o. · 

Sr. Presidente, . não me afastarei do !1m 11o que me propuz - re
nBçar 001D. 5erena fidelldade o :panorama ip(illtlco do Rio G~1l-1lde do 
Sul, mustrando com. :factos as minhas asseveraç6es, de modo a não 
temer possam ser eontt!stadas pelos meus nobres a<iversarl.os. · :Por oe
caslli.o da ultllXla campanha. eleitoral, !á em plena. ordem const1tuc1o
nal. as autorl<!ades estaduaes redobraram na. violencta. A propaganda 
eleitoral tez-se sob o terror dos provtsortos. Em D . . Pedrito, a .oppo
stçáo nlo co.m.p.areceu ás urnas, pela. . zra.vidade' da situação ali creada. 
com o assa.ss!na.to ás Vt:<Spilras do p',lto, de ~ <11guo e valoroso c1· 
da.dll.o, :filla.4o âs hcstes da. F. U'., . e '). ·lo terror que se genera.llsou 'por 
todo o munictplo oom a approximação elos mercena.rio.s do crime e d.O 
contrabando che11ado.s pelo :tam:~~ CamJ.l.Ío Alve.S. MaLs gmve a1D4a, 
a situação de SOI.edaã.e, que determJ.nou o exoc!o dà sua . população e 

. só agora, ê que o governo do Rio Grande determinou ·a a.bertura. de 
\ml lnquerito na referida localidade, depois doi; protestos reiterados 
dos mais- ao::torizados orgãos da opinião riograndense, .::pmo o Inst1-
tuto cfOG A<ivoga4os, que . é uma · 1nst1tulção absolutaménte alheia. A 
pollttea... A1naa. perdura. ' no esplrito pubUoo o espectaculo do assalto 
em Soleaa.de a uma. res1ctencla. part1cula.r, onde cahiu victlm.ado por 
armas assassinas o illustre cldadb Xurtz Spe.ldlng, ·d1stlncto phar
l:llaeeutlco e . chefe de numerosa !&mllta. Ne. mesma occasllio, tol gra
vemente :ferido o coronel Carneiro .Junior, que valorosamente vlem 
em defeaa do seu·· e.mlgo. Em Palmeira, ainda durante a. campanha 
eleitoral, <pelo !acto de haver pretendido !lmàar um centro da. P. U., . 
rol assassina4o o Sr. Sdllller, assim COlXlO as testemunhas que ha.vie.m 
presenclado o 1acto. ·Em Sa.nta. ReG$, foi. barb_ara:mente espancado o 
padre Pre-cizler e assasslnaão Mandovani, por haver este · prestaclo soc
eo:rros ao retendo rellgtoso. Em .. Ir&lly, n!lo houve eleições. 4eante do 
tel'l'or imposto á sua. popUlação. Em São Borja., lclentlca. tol ·a. si
tuação; a oppo&ição nlo compareceu. ~ pleito. Em Livramento, a 
cldacle natal do governador c:io R.fo Grande, por ócca.slllo da· ma.nl!es
ta.çlto de que !oramos alvo eu e o .tncu nobre COinf'anheiro d& jornada 
clvica. Dr·. Sergio de Ollvelr.a,. rompendo as a.ectamaç6es das· Ulustres 
d&mJlS <la soeted&de .zantanense, a guarda pretoriana. de Camfllo Alves 

·. lóm ·sltos brados de viva o General Flores <iA cunha., 1n.vest1u de 
armas embala.da.s contra a. mult1d40. NAo !ora o ~:~eto de suprelXl& co
ragem da~i damas · santa.nenses a. reJlellliem o attentado, e a chacina 
s.e teria . eonsmnado. O !a.moso bailàido queria evitar a. todo transe o 
nCJSiso. ·veb.emente protesto contra o crime · de Ri ver a, o que, momentos 
após. fe:l:iamos de publico, sem os temore.s a que se re!enU: em aparte· 
o nobre · Deputa.d.o Sr. Asca.nló Tu.blno. Em Pelotas, 101 tncendia.do 
um lOrn81· •'o LUiertador'', de cUjo ~ !a.cto P9de dar testemill;ho .o· n
l'ils'tre ·.DepUtado sr. '.Victor . ttUSSOI.Iia.no; Em . .Jaguar~o • . !ol· ~mpe.stel-
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lado o jornal oppos!clon!sta. "A Trincheira."; assim eomo o orgão da 
F. U. "A Voz 'elo Povo", em Santa cruz. Na proprla. capital do Rio 
Gran<le cto Bul, o tr:r.c11cional e brilhante ·•correio do Povo", por haver 
Inserido um editorial ISOb a ep!graphe "Ambiente de desorctem", em 
que se proruga\"a netos de vlolencla, praticados naquella cidade, es
teve am!lo.çado d.e empo.stello.mento; e o dlre'ctor do rerertdo jornal 
recebeu sér!1111 a.dvert<lncias, sendo um de seus rdactores, o Sr. Sergio 
de Gouveia, barbaramente espancado por beleguins de poUc!a, assim, 
como o Jornalista, Sr. Tbyrso Ferrarlo e um joven professor do Col
leglo Bom Conselho. O Sr. Alexandre Alcaraz, dlreetor do · re!erlc1o 
Jornal, foi de.w.ca.ta.Qo, e ultimamente aggredldos pela !)Ollc!a o Joven 
advogado Dr. Flores Soares e o COronel OctacUlo Fernarides. Em ple
na rua dos Andractas. a pr1nclpal via da metropole gaucha, assa.ss!na
«o por agentes 1nvest1ga.dore.s o joven estudante Menezes, que 1nfor
tunada.mente por all passava, quando um grupo de jovena frenteunls
te.s era alvejado pelos !~>omosos mantenedoreG' da ordem sob o ~ut!l pre
texto de haverem arrancado da. porta de .um café cartazes de critica. 
ciesrespeltosa a. chefes oppos!clontstas . 

O SR. DARio CUSPO - São n.:!!irmacões inverld!cas . V. Ex. não 
ápresenta prova. alguma do que está. ns5evera.Õdo. Seria Incapaz de 
trazel-as ao plenario. 

O SR. BARROS CASSAL - O nobre Deputado Nsponcle~. oppor
tuna.me%1>te . .. . 

O SÍt. DARio CRESPo - V. Ex., que ootá. accusando, deveria otfe
rOc:er elementos de. prova. 

· O ~· BARROS CASSAL - As_ provas devem estar nas mãos do 
Cb.efe de Pollc!a. do :Estado. 

O SR . DARio CRESPo - Trata-se de um crime acct1ientat, num 
con!llcto em que não esteve envolvida a policia . 

o crime de Rivera 

O SR. BARROS CASSAL -'..;. ·Todos esses :factos a.ciw :menciona
dos, como outros de não menor gravidade que, no momento, ná.o nos 
occorrem, amorteceram nos couimentar1os publleos, diante da. impu
nidade de um crime, monstruoso pela. crueldade com qUe toi prati
cado e pelas circumstancias que rodel.am o eplsodlo. 

A's primeiras · horas do ultimo <i!a do anno de · 1933, as popula
ções das . duas cidades lim!trophes, Snnt'Anna do Livramento e Rlvera. 
na. uepublica. Oriental do 'Oruguay, despertaram com a estridente nota 
profundamente dolorosa e tragtco.. do assassinato de um moço, que, 
pelu sWl.s elevadll.s virtudes clvlcas, bravura, estoicismo, intell!gencia. 
e ·cultura. era um dos mais bellos norões da. nova. geração riogra.n
dense. J'oven de 29 annoa, affinnara. jâ 'nas j'u.stas polltlcas do paiz 
ns caractertstlcas <ia. sua inconfundlvel · personalidade . . Preso e depor
tac!o para. Portugsl, em consequencia da. revolução paulillta.- cuja. ca.u-
11& abre.çara. com a :fé lnquebrantavel de um ltteali.Hta 1Uum1nado, ·.
tr~erira o seu exil1o de LJ&bôa _para a -cidade c1e Rlvera, na. !ron
tetra. do EstadO", onde .qulz sentir de <perto as crepitações <lo tncendio 
z-evoluclon.arlo que intensamente laVTava. ha alma. gaucha, a despeito 
d06 reve2es cl.8. gue~a. ·civil de 1932.. Estendera. então a . ~ tenda. de 
Jornalista n.aquella e ltlade, 110b o pallio sagrado da. hospitalidade uru
gua.ya. onde tr.antinha, rigorosamente dentro. dos préceltos 1nstltuc1o
ne.es da. ilação amiga, o fogo sa.gra.do. d86 ldéns relv1ndlcadoras do. .pa
trta distante, traçando, no seu estylo de broll2Je, edltoriaes famosos, 
CUjll. repercusSão esteÍl.torlca a. censura. pollcrà.t r de Livramento embal
de tentaVa. lmpedlr . . E . já:. Çebr:uçado ·sobre as verdes -cochilha.s que 
emolduram a terra. nativa, o 1mpolluto Waldemar Rippoll velava pelas 
llberdlll.(!es publlcas dos seus conclda.dlios, pro:fUgando .crimes ' e atten
taaoi. S\JppOrtando · a.sslm com r~n~ o ~xilio _que lhe fóra. !m-
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posto pela · di~tadura, o nobre lÚtadcr espéra.va. que o .sol da patr1a 
despontasse cedo, nos e.sp1g6es da. serra, dotranâo a ~ra. -daS precU~ 
ca.çóes civica.s do po'lo bras1le1l"o. , . 

- .Assa:;stnaào o Dr. Wa.ldemar Rtspoll! Fo1 o grito ele angustia,
mtxto ele terror c espanto, que, confro.nglndo a a.lma. elas dua.s cidade~. 
lrmanou na mesma dor urugu;~.yos e bre.s1le1rosl ASSl.m. na. manhl .. dc 
31, · OS compalllle1l'OS de exillo foram encontral·O na SUB. residencla. da 
calle Brasil. SObre o leito em que repousara, ja.zla o corpo tnanlmado . 
de Waldemar R1spoU . o machado do assassino golpeara a . fronte so.; 
brancelra do heroe a.dormec!cll?. 

As circumstancias do_ crime 

R.Lpoll residia ha. mais de a.nno em'Rivera, á Calle Bra&U, em com
p:mhtu. de um seJ.! amigo, Dario Corrêa.. Este, tres él1as antes -do assau1-
nato de R1poll. foi detido em Livramento pelo r-espectivo delegado de 
pollcla. João Grelmer, e remettldo preso· para Porto Alegre . Lâ, ouvido 
·j)eta policia, !ol , por ordem do respectivo the!e, postô em Ube.!Cla,df,, 
vlsto 'Dada constar contra o accu.sado. lml companhia de R1poll !le81'11. 
o preto Pedro Borges, que conseguira a hospitaUdade claquelle lar, d~
zendo-se :perseguldo pelas autoridades de Livramento. Pedro ,Borg~. 
soube~se posteriormente pelas invest!ia.ções procéd1da.s, viera. do mu
n1ctplo de Rosario, trazido pelo guarda aduaneiro Ro:maguel.re. ROC!rl
gue.s, segundo declar:~o uma das tel!temunhas ouvidas no inquertto po- · 
liclal, o qual, foi. 1nstauta.<io cerca. de 20 dias após o crime. Esta c1r
cw:nstancla.- ó nobre Deputado Sr. Da.rio Crespo, entã.o che(!e de ~11· 
cta cto Rio Grande do Sul. deverá nece.ssa.rlamente explicar á Cama1-a. 
e ao pa!Z, se porventura pretender S _. Ex. rectlficar qus.lquer . ponto 
obscuro do meu discurso. 

O SR. DhltiO CRESPO- Responderei a. todas as arguições de V. Ex., 
1ntel.ràmente 1ntunda.das. · 

O SR. ·.BARROS _CASSAL -· Eventualmente no gOverno da .ln~r
ventorla o nosso coll-2ga Sr. Joú.o Carlos Machado, poderá Igualmente 
esclarecer essa. c!rcum.stancla, visto como. tendo o crime de Rlvera em
polgado o e.spirtto publico em todo o Rio Grande, assim como no trrp
guay, é extranhavel que ·~ tarcÜa:t:n,ente deVesse· merecer a. Cónsidera-
çiO e consideração das altas autoridades estad.oe.-~11. · 

O Sa. DARio CI!ESPo- o arrojo de V. Ele. emparelha com o desco
nhecmiento dos que está. · aUI~ando . 

O SR. BARROS ·CASSAI. - Folgo ·em registra.r nesta altura, que 
o Sr. Dario Crespo, uma vez ·Chegado a. Livramento, procedeu com o 
JDator l!lhpellho e a· inaxJ.mâ energia para. desVéndar O mysterlO que 
envolvta o crime; o que, entretanto, .lhe valeram sénas ameaças da 
parte elos 1nteressa.do.s em que nada. se eÍ!cl&recesse. tendo-ttdo S. E:z:. 
neceSBtda.de de recorrer á Força Publlca para manter a. ordem na ctdade, 
e para a. .sua propria segurança pessoal. 1 

Logo ás primeiras investigações, o chefe ~ policiA · deu com a. tur
ma. sinistra., mandando ef!ectus.r ·-a prisão . de varlos tmpllcad-os. Clllll

pllees de · cainw.o Alves.- Foram, pOI.s, . rec<>lh!dos á. cadela. munlcipal. o 
gus.rc1t. B.omaguel.ra Rodrigues e a. mulher de Pedro Borges, O exec'iltor 
do 8.SS888inato. · · · . . . 

Pedro Borges, · que desappareoera a. pós a perpetra.ção -do cm:ne, hO
ml.sta:a-Ge em Livramento na reaidencla de Camillo Alves, .sendo mais 
tvde transtertelo para a estancia deste, s1t1l-&da nas proxim.ldades de 
J\I'rOlo Ibtcuhy, Ca.m1llo ausentara-se da cidade; oecUltandct~se na estan
cla Vista Alegre, d.e propriedade do 6e.DadQr Francisco Flores. da · CUDha., 
ont\e ficara de .sobreaviso. Percebendo este que, tanto às nossas autO-

. Í1.<tad.es pollcla.es, como -as do vizinho P$, émpenhava.m.:.se e!n . desven.
<1ar o crtme, mandou retirar. da sua estainc~a Pedro Borges, o ·· qual cOn
dUZido por uma~ escolta de 20 homens _do commando de B&SW.o ·Alvec, 
fo1._ essesetn.a.do, at:nda pai' õrdem de c~o. que, por esse meló; pn:- · 
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te:11t11a fazer desapparecer os !nd!elos ao crime. o cb::nt."'!cur de C!l.~ 
mUlo, que deveria. ter o mesmo destino de Pedro Borges. conseguiu c~" 
cap11r•.se, l.nclo apres~;-ntar·se ás autoridades de P.lvcra, As quaes rcl:ltou . 

· c:trcumstanci.312Amente essas occurl'~:ncl:.. O Sr. Vario Crespo cntr:tl'.\ 
entAo em :relações com as a.utor!d:~.des da R~publ!ca do Uruguay, n~ 
l!Entldo de desenvolver a acção policl!ll efflcitmtement<!, ntrav6s <1::~:.; 
aob pa1zes. Nessa occaslão, ncou resolvida a tcaltznçiío de uma o.udl· 
C~o:lr. publica na. Unhtl. Clivlsorla, nas lmmedlo.çõcs Cl~ Avenida .roüo Pcs
sóa, e (1. qual comparecàam :\S ~utorJc!.adcs pollcine:.; c judlclacs de om~ 
bos os paizes. Foram nbJ tomados varlos depoimentos, Inclusive o !lO 
cbauf!eur de Camllo Alves; que esClareceu totln n tramt. slnl~tra. O 
Chefe de pollcla chegou a cletermln:lr a prl.sAo de Cnmlllo, o que n!lo 
se ef!ectuou, por ter sido o Sr. Dario Crespo chamado urgcntcmen';i! 
" l>orto Alegr-~ pelo General Flõr~s da Cunha, que J3. haviv. rea!l:lUmldn 
c;, carso de Interventor . 

· O Sll~ JoÃo CARLos - V. Ex . permlt.tc úm aparte? 
() SR. BARROS CAS.SAL- Pois náo. 
O SR. JoÃo CARLos - o nosso sllcn::io, por torroa. tJ.1guron, repr·~

t!eUta contorm.tclaàe com 1!.5 ní!1rmações que v. Ex. está !azcm:lo. u 
~" 11lscurso, me~ nobre colle~"'· ~rá pulver1ZM1o em. tel:,po opportuno . 

. .9 ~.- BARROS CASSAL - Espc~a.:.-ei com curiosid~de e interesse. 
O SR. Jolo CARLOS - Apenas quero ínzcr a resa.lva de qu·~ nâ·:> 

de.s~jalnos provocar um d~bate, que melhor será esclarecido no roomea~ 
tu preel.:oo. 1 

O SR. BARROS CASSAL - Per!eitamenta. 
A' rrente do sttuaciontsmo de Sant'Anlla achava~se o Senactr..-: 

Fra.nclsco Flóres da. Cunha, que _viajara de avião para Porto A1~gr'!, · 
para impedir, com a sua. jn!luencia junto ao interventor do Rio Gnn~ 
ele, que se prosegut..sse na. ncção policial. Posteriormente, cngendrou-s~ 

. mn eontllcto de jur1sd!cç.ão, sendo por rim Camillo Isentado ne culp>\ 
e pe~. Teve a.penás Um unlco castigo. o a.C:~.stamento temporaric a~ 

· sua:; !uncções publicas por determlnaçü.o elo ·sr. Oswaldo Aranha. 
O Ml.nistro da Justiça da Rapul>lica do Uruguny 1n!ormado de qu-~ 

~ havia retirado o Sr . Dano Crespo sem haver determlnad.o qua1qu1:7 
dlligenc1a. pallclal para descobr ir o ce.daYer d-e P-edro Borzes. a!1m de 
completar as ·suas investigações, - m:mdóu o .sc:;uinJ;e recado aos seus 
.subordinados, o que me !oi relatad-o pelo Cornn~o ae Ordens !1•· 
Rlvera, Sr. Machado: "Ustedes ba.llen según h mus!ca. de Sant 'Anna" . 

E1s, Sr. Presidente, o meu depolmflnto, o qual dou ao Palz e ;;. 
Camara, para responder ao aparte do nobre Deputado Sr. Ascnnio 'I'tl
bino: dando tambem a.sslm as razões por. que nos não prestamos a 1<:-
glt!.mar as mystl!tcações do governo riograndense, que, attendendo 1m· 
posições do situacionismo de Livramento, procurou, com a. lmpun1da cü 
dos CTlminosos, resguardar os interesses lneon:ressa.ve1s da. sua. po· 
11t1ca. · 

Antes, porém,-de ten:nlna.r, quero 'tér á Cnma.ra um depobncnto que, 
certam,ente, 1ll1ll!trará as minh~ a!!irma.çõcs . E ' a. entrevista. que o 
Sr. Dario Crespo concedeu por lnterm.edlo de um jornalista aqUi pre· 
sente_, Sr. Francisco· Job, ao correw elo Povo, de Porto Alegn.. 

O CTlme envolto em mY~t-erlo 

Prelimina,n:nente - disse-nos o Dr . Dario Crespo -< o cri
me de Rivera a.pre.senta.va serias dlfflculdades para. a sua !TJ· 
·tegral ;elucidação, dadas as circumstancla.S mysterl-osa.s que o 
envolviam, pols o.s elernentôs para. ·O l:nlclo das · invest!gaçóc-.s 
eram, ·eomo sabe, preenrios. Além· disso, constitulndq uma-!:lar
relra quast -!ntrnusponiv'-ei, o ' .ambiente que se :rormou da !I!S· 
pOJ:1.5ab111dade do !a.cto embnrga'\la. o ln1c1o dos meus trabalho~ 

Após wna pequena ·pausa, S . s. prose~e: "Mas pouco 
a. pouco,. os obstaculos . :!orn:m desa.pp:m!cendo e uma breohn 
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de luz projectou-se sobre o caso. Tinha recebido numerOSB.S 
denuncias ancnymas, que apontavam. ·vagamente ter sido au
tor do trucidamento do Dr. R1poll um tal João S1lvn.. conhe-
cido ta.mbem por P<!dro Borges ou Pedro FBfiundes. . 

Como vê, taes denuncias eram multo vagas e nada tndL
carht que dellas partJrlamo.s para chegar t:. étapa !!nal d;;~,; 

nossos serviços. 
Logo a. seguir, ordene! que as meus auxtliares fizessem rl~ 

goro= d.illgenci~s para descobrir o pa.radelto ou in!onnacOe:s 
mais detalhadas ~obre o ind!gita.do autor do crtme. 

Nat.~ to.re~amos a obwr 1ntormes po;;1tlvos: de xacto, o pre
to Pedl:.:> Borges !óra visto em Rosario, onde residia." . 

E' preso Fel!x: Romaguero. Rod.rlguen 

A entrevista V'ae attlng!ndo s seus pontos nevralgioos. v 
O r. Oar1o Crespo, apesar d~ iatigacl(l da longa via.gem, nâo he
sita, acrescentando: 

''Nesse interlm v~rlticou-sc a. prisão d.o guarda :~.ctuanel.l·.
Fel!x Romaguera Rodrlgues, em Rosario, quando au se encon
trt~.va, em virtude de fortes suspeitas que sobre ai recahiam .cjr, 
coopart!cipação dlrecta. no crime. . . ~ 

As lnvest!gaçoes rean!ma.ram~se. No,•o.s esperanças éom•;
çli.m.os cta.hi por deante ~l1mentar, pois· tal elemento poder!:'L 
romecer v~s.llosos 1ntormes. 

Fellx Romaguera., por(:m, negava-se a contessar a. partici
pação no. crime, persistindo em dizer sempre que nada !lOdil.l. 
dizer a respeita. 

Nessa pbase das investigações tornaram a surgir novas de
nunciai!. agrgavando a situação ele Roma.guera, que teria. agfdt>, 
d1zla-se, ao mando de Camlllo Alves, chefe dos s:ruardas adU!I.
ne!l"os de Livramento. 

Após rigorostl.s diligencias, em. que se sa.l!entou o meu au
xll1al" Dr. Amantino Fagundes, conseguimos ef:rectuar a prisão 
da. mulher de Pedro Borges, ·indigitad.o autor ela. morte do Dr. 
R1pal!. ' I 

A esposa de :SorgêS !oL e!'l.camtnhada, então, de Rosario para 
L!v.amento, em companhia de !ilhas menores, tendo sido a ~<~~ 
gu!r cond=lda á. minha presença. 

T-omei as medidas necess:~.rta.s para. o ex! to da acareaçi\.) 
que resolvi fazer entre a xnulb.er de Pedro Borp;es e Fell.x 

Rmnaguera. · 

Os seus resulta-dbs, que já são conhecidos, foram po.sit1V05, 
rerorçando-€c as provas contra. o referido guarda adue.net=, 
pols que 3, mulher de Pedro Borges, além de collhecel-o, de 
ha muitos meze.s, atfirmava que Romaguera rol quem condu
ziu, seu marido, Pedro, para LlvramentQ, at!m de fazer Ull1 ser
viço na estancia. de Ca.millo Alves, situada oo mun1c1I~10 dt 
L1 vrnmento. 

Denntcta a res!lonsa.b!lldade de Pedro :Borges 

·-- "A seguir - informa-nos o chefe de pollcla, - conseguia 
esclarecer importantes detalhes ainda obscur.;,s sob~ a respon
sabllldade de :t'edro Borges no crime e accentuou-se a auspe1-
ta de que o mesmo e.gira por conta de teroel.r9-5. 

. Vita,llno Souza., vmgo "Victorio", depois das perlpec1a.s jà 
divulgadas foi. preso em Ltvr!tmento. · 

A pl'isã() desse elemento determinou um. novo rumo ás 1n
vest1gaçoes. 
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Venturn Fernnndcs, testemunha r<:!erida por Vital1no, eom
poBltor dç carreiras na 3" secção de Rlvem, fcm~ccra. preclo• 
sas lnformnç6es". 

Nesse lntcrh:n o Dr . Crespo sllenclou: 
- Elle reconheceu Pedro Borges? - arriscamos. 
- Slln - concordou o nosso entrevistado - e, cont inuan-

do: Ventura culdavft de cavallos de corridas de proprledade cic. 
cam:.uo Alves. Em Fevereiro, c:Us.o.c que se achava na estancl ,~ 

de Ca.m\llo, q\lnndo all chegaram ele automovel Fellx P.omagu"·· 
ra.. Bazlllclo Alves, Vltallno Souza c um preto, que não co
nhecia. 

Vitlillno ln!ormo11 então a Ventura d e que o referido pn~
havla assassinado um, em Rlvera, cujo nome n i.o d!S..<e. 

Ventura. comen tou a seguir: "q"Ue negro bandido! Póde 
matar algum de nós !" 

Como se vcri!icou a rrwrtc do :\.~sastno elo Dr. Rlpoll 
···- E a morte ele Pedro Borges como se v~rl!lcou . Dr. 

crespo? 
- "Pelos dados que colhi, apó.> ouvir numerosas tcstem·l · 

nhas, entre ellas Manoel elos Santos Viannn. ordenança de Lun 
Machado, sub·prefelto dO 30 dlstrlcto de Sant'Anna, e J o!.é 
Pasclioal, c~~cll"O da estancla de Camillo Alves. u. morte de P.::· 
dl-O Borges r odeou-se mo.is ou m':lnos das segutnt.~s clrcums
tanclas: 

A 16 de Fevereiro, encontravam-se na estancla de Cammo 
Alves. Manoel .dos Santos, B.1.zilicio Alves, Luiz Machado, Vltaltnt> 
Souza. Pedro Borges, e um preto de nome Arlst-2u. 

AU perm.anecer \!-ID até ao ano! tecer . 
A' noite sahlram, todos a cavano, bem armados. em d:

recção á. Fazenda. de Mosquito Alves . 
Tinham caminhado u ns quatrocentos metros na. referida es

ta.ncia, quando, na divisa dessa. yroprledade. com terras ele 
.JOão Setembrlno, verificaram-se al6UilS disparos de revolver, 
sendo que, ao chegarem á. estancla de Mosquito Alves. o preto 
Borges já ali não se encontrava. 

O t iroteio fol nos fundos da estancta de Cammo. 

No dia seguinte. dizem os informantes, !oram ao local c all en-
contraram. proximo a um banhado. o preto Pedro Borges, tendo, tendo 
nessa occraslão Baz!Uclo lhe dado mais um tlro, mantando-o . 

. - E o cadaver do preto Borges ainda não !o! enoontrado? 
- Proseguem as dUlgenclas nesse . .sentido. em vista de nA.o terem 

as testemunhas ciO crll:ne precisado o lagar em qu e o me_smo !ol en
terrado. 

No dia segÚlnte, diZem os l~onnantes, !oram ao local e 
all encontraram, proxlmo a um banhado. o preto Pedro Bo.l'· 
ges, !er1do, . tendo neslia occastão Bazillclo lhe dado mal.s um 
tiro, JD.9.nt~~.ndo-o : 

- E o cada.ver do preto Borges a.ind.a não foi encontrado? 
. ---1 Pro-seguem as diligencias nesse sentido, em vista de ná-.:> 

terem as testemunl).as do crime precisado o Jogar em que :1 

mesmo !ol enterraclo . ' 
cam!llo Alves é o :tutor ~~~llcctual do cr~mc 

Continuando, perguntamos ao I Dr -~ c respo se estava já. definitiva 
a respon.sa.bllidade de Camillc Alves como mand::mte do a.ssassinlo do Dr. 
Rtpoll; . . 

o Chete de Policia. em tom cathegortco, n.OO disse: ,HPela3 provas 
que ~u eontgir c&tâ exhubera.ntemente comprovada a. responsa.b1· 
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Uclacle ele Ca.mlllo Alves, 01>mo autor !ntellectual do e.asas&inlo do Dr. 
R!poll e responsa.vel pele. morte de Pedro Borges" . 

Sc!ente de que deveria ser dacretada pelas a.utorlc1e.des a pr!aão de 
Cem1!lo Alves e seus cumpll<:es, prov!denc1e1 para que torças àa Br1ga.da. 
M1llta.r, aqua.rtella.da.s em Livramento, tossem até à estancla do mes- · 
mo, a.finl ele ef!ectus.r a sua prisão. . ~ 

Taes forças para lá segull'al:l, tendo Ca.millo !ugldo para. loga.r 
Ignorado. . 

O.S outros cumpl1ces, Fellx Romag\lcra. Rodrigues, V1tai1ne> Souza, 
vulgo "Vlctor1o", Florisval -Gonça.lves e Luiz l.l5acbado, sub-pre!elto do 
so <llS'tricto, !oram presos, em Llvramento, achando-se ã d1spos1çAo de. 
justiça uruguayana''. 

- E Camillo Alves e Ilastllclo, onde se e:lcontram? - pergunt<l ~ 
mos-l.be . · .. 

- Conseguiram evadir-se quando mnncle1 a.s !orças da Brlgllds., 
munlcla.s de metrnlhadoras, atacarem a ~ta.ncia de Clltn.lllo - retru~ 
cou-noe o Chefe d ·e Pol!cla. · · 

Um ambiente per!~ 

Logo que se retntclou a segun~ ph.a.se dn.s dillgenc1as para a des-
. coberta dos autores do barbaro assassinato do Dr. Waldemar R1poll, 

ta.nte> a. cidade c:ie Livramento como a de Rivera 1;1vera.rn horas <ie con~ 
tlnua. 1ntraqUill1dnde e insegu.ra.nçe., propai.anc:io-se os boates ma.ts 
desencontr.l.dos. · 

De ta.c:to, logo se formou um smbil!nte il:respiravel de desconflanç<~. 
. naqu4!UI).s duas cidades, ao lnlclarmos a. segunda. pbase das nossas 1n· 

'\"estlgaçOes. Palravam no ar as. ameaças encoberta.s . Certo d~a alguem 
ad.ver1;l'u-me que a minha vlde. corrta ~rigo ; Não aereditel, de p:rompto, 
na h1stor1a., CUJa. authencldade era :pr0blema.t1ca.. · 

Ba. quatro dias, quando resolvi mandar o ca.p1t.A.o Nolasco Fra.zá.o, 
á rre:nte de um esquadrão de. Brigada M1Utar, effectuar a prl.sâo de Ca
millo illves e seus cu.mpllces, que d.ev~r!á.m se encontrnr na.· estaneta. 
deate, llm. a ~aber que os contrabanclistas preparavam do outro lado 
da !ronte!r& Wl:la manilestaçã.o de torça" . 

Não houve "truc" 

' J 
J(J. eJ>tavamos nos alongando mUito e o Cbe!e de Policia deseja.V\\ 

descançar. Urgia por um ponto :final em nossa. entrevista. Antes, po
réln. que o t1ze~os S. s. pediu que oppuzessemos llin !oro1al d,es
mentld<> :l uma. not11:1.,.veb.!culada nesta capital, ante-hontem., sobre 
um pseudo ~truc" de · qu~ ter la lançad~ ·mão' a policia par.a obter a con
!issli.o ele Fel!.lt R=agu.~ra. o Dr. Da.rlo crespo retere-se á con!ecçâ.J 
de utt1 e:«mplar do jornal "O RepubUcano", e que teria, conforme ,;e 

. pl'eundeu, provocado a confissão de ·Romanguera. 
Satis!eltos com as l.n!ormações <lbt1das rettramo-no.s, apre!!Cnta.Il- . 

cto as nossas clespedlda.s a.o Chete de Policia . 
Dla.nte do que ah1 estã dito, Sr. Pl'esldente, nã.o encontro expl~-

. cação para o facto .de não hil.ver .sido ·s1quer det1do, pELra.. prestar escL:.
.rectmentos. o .!a.moso matador Cam.Uio Al~s. Qual o interesse em: 8iJ 

Uvrw cl8. acção da. jUlltlçe. um érim1Jloso desse jaez, que , como a.tnua 
hontem. . me d1z1a. o Sr. Darlo Cr-espo, tem todos 0s -,_estigmas da anor- . 
m.IIJ.lda.de criminal, o progno.tismo, a. fronte fugidia, o estrabl.smo e ou-
ttoà ;Signaes · caracteristlcos. : · · 

Como comprehender que um pa'l"tido P,Olltico que se propõe altoo 
Cle.slgnios e tem · a. responsa.blllda.d.e< do .Governo rloifS.Ddense, se· acum
pl1de eom o a.ssasslno de. Waldemar :Rlpoll?. Pe.re. mi~.-'tentlo. corno de

. cl!rado o enfgma ·a respeito de um Clilne tão ·lnfama.nte, qu~ avllta .;, 
lllo Granae cto SUl e a proprl.a é1vwza~ brasileira.. 
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AqUI fica conslgnaclo o meu protesto contra o lnominavel atteu
tllldo que vtcttmou o joven lutador Waldemar Ripoll e .contra a crl
mlno&a. 1tnpunldacle no Rio Grande do Sul, fonte geradora. de tantos 
males que atrugem o povo gaucho. Possam os manes sàgrados do In
signe Wa.lciema.l' Rlpoll. tão cedo lmmolado eos mais puros lcteaes. lnb• 
pl.ra.r ás geraç6es elo futuro o amor á. Justiça, prlnclpio eterno que tra
Ç'\ aos povos eleitos o de&tlno e a .gloria. (Palmas. o orador é ctLmpn-
~~) . . 

O Sr. Presidente- Tenho sobre a mesa e vou submetter a vo~(.~ 
o seguinte 

Requeremos, ouvida a Cruna.ra., a inSerção na acta dos n<l.$06 tra
balhos, de um voto de profundo pesar pelo !alleclmento, hontcm, nesta 
Capital, do Dr. José Teixeira de castro Jwuor, clinico ha quasi que.
renta. annos nos subur'blos da Leopoldina, que fez de sua profissão v~
dadeb'o sa.cerdoclo. o extincto illustre, a quem &s populações pob~s 
daquelles suburb10s devem serviços lnestlmavets, por occaslão da "Grlp· 

· pe hespanhola", mereceu honrosa . m3nç:'l.o do Governo Wencosláu Bro.:>. 
pela_ sua ded.lca.çA.o e desvelo para com as vl~t!.Tnas daquella epldemli< 

Sa.la.. das Sessões, 6 de Setembro de 1935. -Gomes Ferraz. - L1••~ 
V~na. - Sa.lZe3 Filho. - José Augusto. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a camara sobre o seguinte 

Bequeremos, ouvida a Camara, a inserção na. a.cta. dos nossos t r:l '

ao · honrado presidente ·mineiro Ol~garlo Dias Maciel, ta.llec!do h a. do'i.•. 
annos, quan<!o no ca.rgo de Pres.J,dente de Minas. 

· Sala elas Se~, 5 ·de "Setembro de 1935. - LaudeZino Gomes . 

Approvado . 

O Sr. Presidente ~ Ha sobre a. m~& e submctto a votos o ~r · .... 
gulnte 

Req'UeirO que .seja lançada na acta de hoje um voto de· hometo~
gem presiada aó .lllustre brasileiro, Dr. Antonio Ce.rlos RibeirO de An
drada. Presidente de. Ca.ma.rt~., pela cta.ta commemontlva, com. à. gr<L·· 
ttd~ nacional pelos relevantes servtços prestados á Nação Brasfuih·". 

Sala das SeJlsões, . .5· de Setembro de 1935. - La'IUUlfno Gomes. 

Appro-va.<to •. 

O Sr. Presidente - Ra aillda sobre .a mesa e vou submetter o 
votos o seguinte · 

RequeremoS se)a ·designada uma. eommissão para representar a Ca
màra dos Deputados nos·· :restejos que se reallzarã.o, ·em 20 de Setelllbr.:z, 
na. cidade de Po-:to .Alegre, em holllenagem á. data .da Guerra · do..<. F.<!.r-
rapos, ás co!ll.Iliemoraçóes do Seu p.rlm~tro centenarlo; ·. · . 

S&Ja .das Sessões, 5 de Setembro da 1935. ·- Lino_Ma.chado . ~ Bi 
. ca:rdc Barreto . -:- Yttrlo correà ~"Costa. ~- Card.ffio F!lh.o. - Ago!~ 
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tlnho Monteiro. - Pa'Ula. Soares Neto. - Arnaldo Bástos. - Antonk
tte Góes . -Heitor Maia:. -Domingos Vietra . - Pra?1.CiSCo ae MO'Ura. 
-Francisco De Fi()re. - Austro Idiart iL6 Oliveira. ~ Ch.Tisostomo. 
de OUvetra.- SebastUi.o Doming:u.cs. - P!in!o Pompeu. - Ger::on Cr:;.~
réa Marque::. - Eliezer Moretra. - Generoso Ponce Filh-o. - -11os<! 
Pereira Lira. -Hugo ·Napoleão. - Carlo~ Reis ; - Freire àe Andrade 
- Cl4ro Goàoy. 

O Sr. Lino Machado (Para encaminhar a. votaçúo)_ --' Sr. Pr<:
slctente, o requerimento que acaba de ser 4-nnunel.ado á Oa:rna.ra. ~t~ 
por si mesmo justtticado na slmpllcldad-c de sua proposição. . 

A Guerra dos Farrapo.s. Sr. Presidente, !o! uma. pagina trep!dant2 .· 
de · nossa historln polltlca. Epopéa. magnlf!ea, de lances drama,tlco;, 
vivos e emocionante:!, ella nos lemora uma. raça forte , uma. gente bre
va., Impetuosa e cavalheiresco., um povo qu~ é gran,de - o ga.ucho·. · 

. Recorde.l-o., Sr. Pre~ldente, n<:!ste ~nstan"te, seria desnece:;~;ar1o . 
· Durante 10 a:onos, o. bandeira. dos Farrapos, viajando as coxilha,., 

vadeando os arroios. pl\SSeanrio os pampas. Invadindo as cascatas. !ot 
bem uma bandeira de !deaes, de sonho.s, de esperanças, de republlca
nlsmo, de bra.sllida.de, emt1m. 

Seria interessante recordar- mas v. Ex: " já me advertiu . de que 
não teria. tempo pá.ra. !aze!-o - todos àquelle.s lan~ hlstorlcos, to
dos aquelles embates. tOdos aquelles entrevêr os, todas . aquellas. pha.seS 
magnlflcas da guerra dos Fa.rroupllhas. 

Basta, Sr. Pre.sldente; que. de todo.s eis epü;odlos, asslgnale apenas 
um: a.quelle em que, no momento de e~rolar a ba.n<kira dos ideaes, : 
ena nos deixou a todos 'entrever nas. suas dobras o esp1rito de brà.st
lldade acenando a. todo.s . os ventos e e. todos os recanto.s do nosso 
h~. . 

Peço' a v: EX. que a. cam~a dos Deputados ·se faça representar :por 
UJnl. commlssão nnquella. parada elvica, prestando assllit· homénagem 
a . uma bandeira. o. um tempo, . de 1deaes de republicanos e de bras1-
lld&de. (Pal77t4S). · ' · 

Em seguida., é approvado · o %equer1mento. 

_ O Sr. Presidente ....:. E1:c. obed!.enc!a. a delt"bêraçAo da ca.mara :Do
melo para coDSUtUlr a Co~l.ssão os Srs. Lino Machado, Ricardo Ba.r-
"i-ete> e Alberto Alvares.· · . · 

Tenho sobre a me.$11. CSols .requerimentoS relfltlvos ao mesmo as• 
sumP,to e nestas cond.tç6es, vou ouvir a. Cama.ra conjuncta.mente . SO• 
bre O.s do!s. . • · 

Requuemo.s que, em homenagem ao Inicio da.s !estas commemo• 
·ra.ttvas .do "Dia <la Patrta.", nllo seja marcada. outl'a ordem do dla para 
!1. ~ de 6 do corrente, alétn da. conime:mora.ção dessa data . 

. ~; 

Sala das Sess6es, ~de Setembl'o de 1935. - .A. Bern.ar~ Fil1l.o. -:
JO!Jé Aug1lStO. ·- Borge$ de Me4etros . .,-- ll.rthur Santos. - Ch~ía.
no Mac"ll.a®. - · Arth.u.r Bernardes. --Barros Ca&so:Z. - Diniz Jun.!or. 
--Barros Pe:rr.teado. - Laerte SetuboZ. - Da.rfo CreSpo. - Café Ff~ 
·Zho. - ,SO'U%4 Leã.o. =-Bento Costa J·u:nÍI:Yr. - .Paulo M~ins. -Ma
car.lo de Aim.eida. ~ Petf:ro lAgo_._ Octewfo MQ.7i.gabeira. - Lino Ma
chcufo. · • · · 1 ·; ·': ~-. ,., 

No6 texin~ do Regimento, ptÓpomos que a :'Sessão de . a.manhlt se!ti 
con-vmlcla ntuna sessllo especial, em. homa ao· Dia ela Patrl.a, como :ama 
_c1e-moustra.ç§.o pubUca clo'· lubUo de qye nos açha:nCG 'poSsuiclos v~:ndo . 
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tran.scorre.r. entre as mals e:tfus!u.s lDAn!festaçOes c:te apreço, a. gran
diosa data <la. Ind~pendenc!a do Brasil . 

· Sala. das Sessões,_ 5 de Setembro de 1935: - Aãalberto CGmq.rgo. 
- A.Ttltur .A.Zb!no ela BOCh.G •. - A.bel do$ SD.ntcn. - Seba.stf4o Dom!n• 
gues . . - Ant01iio Ca.rvD.lh.tü. - Erm4ndo· Aluu Gomes. - .Dc:incu Or
ttz. - Austro Idicrt d.e OZitJetra. - S1lva Costa . - Anú: Battra . - Al
berto sure1ç. - Ec!mar Carvalho. - Fra.nctsco Moura . - Francuco 
.Df Ftore. - Ch.r!Jostomó de OZivetra . - Gomes Ferraz . 

Approva.dos os requer1mentos. 

r lldo e env!adQ â Comml.ss6o !!xecuttva. o aegu!nte 

N . 136, <l~ 193::1 

- SI'- Pr~ldente da Camara. clos Deputa.dOB. 
C::Omo suhslcllo· para os estudos do novo Codlgo· Cr!núnal, cla.bo

raclo pela CommlssAo Letllslat!va, e ·pendente de <l!scus.sâo da Camara -
peço a V. Ex:. ae digne mandar puJ:;Ucar os artlsos. juntos, da la.vra do 

· professor RodrigUeS Doria, ant!go De!Jutado re_deral. - Lem CD.rneiTo . 

. Vae a imprimir para ser remettido âs Commls-sões de CoJ!a
stl.tu!ção e Justiça; Agriculturc., Industrla. e Commerolo; e de 
:F.!l:laJlça.s e Orçamento, de aocôrdo eom o § 3° do art . ·146 do 
Re~nto, o seguinte 

tl. 227 - 1935 

!XIp6e !obre os ccm.J;ra.ctos ãe compro. ·e venãa e penhor d.e prod.uoto$ 
agrícolas 

(.1ustiça 148- Agr1cult\ll'a 32 ~Finanças 23, 1• Leglalatun, 

CoÍ!:llderando que_ toda producção agrlcola. do· PaiZ se real12:a, aesae 
a. acqUislção ou arrendamento e preparo do sólo, até final colheita e 
beneflciamento do producto. fomentada e !!~ncta~a. por cOlllille_rcla:t:- .
'tos,. usinas de beneficiamento ou fabricas consumidoras do producto 
como :materia. . prlmâ; · · 

Co:csid.era.ndo que esse auxilio e· !!nancla.m.ento .são condlç!o -slne 
qua non" da extstencla e progresso da. prpduec;Ao a.gr!cola. nactona.l, 
dada a ausencla, :Do- Pa1z. de in.stltuto& beuoarto.s de <:redlto ~!coza 
C!esttllado.s a !omenbr e a.mpo.rar. nnaneetratnente, ao prrouctor, fa-

- c:U!tando-lhe oS· tneiOjl de subs!Stencla e · trabalho; -
constderalldo que· es!:e flna.nc!amento vem· sendo feito ao c:~mpa.

l'l> de uma legl.slaçllo especlal, que · cubra ·de· garantias ef!ectivas . os 
fl.nancladores, de ·mocto a - o~erecer-lhes a reSm-ança do reembolso do 
c:a.p1tal empres.tadci e a. _certeza da entrega do producto compra:do; 

CcD.slderandÕ que são . constantes o5 · casos de nlio oumpr!Olenw . 
. cre contractos ~ venda e entrega. de 'produetoà :ágr1co1as, em consequen
ela. d~ devto clan<lestlno -e doloso do ~productO, por parte do lavrador 
de m4 fê : - (devedor ·ou vendedor) ·-'- para ob"tençlo de preÇOs maL:5 
altoscios :da ven<là antérlo~eri:f.e e!!eet\laQa; . 
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Consideranao que esses desvios de productos agrtcolss, que tem 
como eonsequene1a o .abandono e m-enospreço ds.s obrigações <~antra
étuaea assUIIlldas pelas lawB.dores perante os seus financlador.es e com
pradores ou sómente compradores d.os· seus prod.uctos. n!!.o ·só a:!fectàtD. 
enariii.emente -o patrl.manlo eCOl10ml.co elos t.nteres.saclas :Una.ncia.dores e 

· compradores - como pro<iuz um relaxamento de bôa ethica. commerclal 
~ft~ . -

.Considerando que a falta das garD.ntia.s e !actos acima reter1<1os, 
~m: creancto uma atl,llosphera. de descon1iani;a por parte do c:omm.er·
c1o. oom uma natural retracção ·do cred1to destlnad.o ao tlnanc1a~ntu 
Cio productor agra.r!o; 

Coru;ider!l.ndo que essa retra.cça.o cte credito e consequente re.st.H
cçl.o do rtna.nclamento destinada ao to.mparo da producçlto, entraVl!. ~ 
mareb.a progre.sslva do· desenvolvimento agrn.rlo do Pal.z, ne.ste momen
to em. que o BrasU se emPenhs. pelo augmento da sua producçAo es• 
porta.'!Zel; · · · 

Coxv;tderando que urge uma. prov1<lencia no sentido 4e us~leoe? 
a. eont1e.nça, tanto no meio commercial e a.gricola. do Pa.iz, ·como nas 

· sUa.s relações exteriores, d · modo a. o!!erecer áquetles qué E.e' ded1eam 
a. essas a.ctivlda.des todas as garantias de que h!o mister; · · 

Con.sfderando que, pare. e!!ectlvaç~ dessas garantias, t'az-.!le neoe3-
sana uma legjslSçM especial, qu·e cópsubstancie, no seu conte'Üclo, nor
mas jurldlCM e ssncçOes penaes severas. ao lado de J:'legra.s suma.rlssfm,Uo 
de processe. oondueentes á. lmprescind!vel execuç§.o rap1da. das ga
rantias contractuaes, bem como ã pun!çlo 1mmed1a.ta, do vendedor de 
má fé.e respectiva perseguição e a.pprehensão da. mercaciorla desviada.: 

Co:c.s!cfenndo, tsmbem. que. como contra.-pa.rtlda., é mi.Stér que .ee
jsm eatabelecldas normas lega.es que a~npa.rem os !ntere.s.se.s e asse
~ o direito dos productos e vandedores honestos e que !azem bOa 
entrega do producto vendido, - contra os compradores que, por ar· 
ttr!cJo. dó!o ou fraude .se recusem a receber o producto c:Ompre.d.o, qua.n-
cto; porventura baixem as cotacôes dimtnul.ndo o seu valÓr; . . 

· cons1dere.ndo. finalmente,. que essa. ·leglsle.ç§.o constltUlrâ a b~e 
em que se :poderá fundar _qualquel' organiZaçãO de credito a.gr!cola que 
no l'atZ se :éer a ·organl.Zar, · como coru;t1tu1m, tambem pelos motivos 
acima collldderadoo, a ga.rantta. de todo· o e6mmercio interno e exporta• 
dOT, que hoje opara, cozno Já ficou dito, ao desa-;nparo de qua.e.squél' 
gat'IUltia.s legae.s que assegurezn a execução e!!ecttva· e rapide (los eon
tnetos da. defesa d,o direi. to <le.s partes lesadas. · · · · 

Os abaixo .a:;atgnados ~p:resentam â oon.slc;l:eraçiio da. CamiU'S. d.o~ 
DeputadOs e o seguinte projecto de lei: 

Art. 1. o Os contra.etos ·de promessa. de venda, de -compra e vencXil. 
e penhor de productos agticolas. distinem.-se, ou não, ao · t!na.nc!a
meutô de suas lavouras e benettetamento, são pelas partes eontractan
tes. oppOnive!s fl' terceiras, desde a data em que. os respectivos iD.stru
mentós, publ1coa ou .particulares, !oram tran.scriptos ·no Registro Es
pe_c!al de Titulas f! Documentos da Ca.mara. ela .situação do tmmovel 
rural de qile·provenham ditos prod.ucto6. - -·-

Art. 2.o _A; validacle dos referidos contractos entre as partes e .a 
e::rigibWd&de das obrlga.çôes q~ assumirem· inclepe:li.clem: da :!:orm.all
llade do registro; mas, ~t!ectue.do este, nos termos tio a..,"t •. 1°, decorre
ri.o para às .meSm.a.s partes, aiéPl. d·os direitos e. garanti~. já. oons1gna~ . 
das· em Iei; ms!s os que v~o enumerados·nos arts. 30 e 4.0_ . . . 

Art- 3.o E' Cfuel.to do oompra.d~: · . . . . · 
a) com prererencla. a qU:sesquer terceiros, :receber do lil.vra~o.r, e.a. 

quaatidade e ·com as qu,allda.des detennillaclas nos respectivas contra
.ctos. rie plG:luctcs .agncolas quê lhes constitua-m o objecto. tra.nsrertn-. 
do-Se para. a. safra. aegulnte o .. que.:faltar, .. .:na anterior,' para ~completar-se 
aqueDa. ~e; .· · · · •.. · . · ' · · . . · 
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'b}. requerer contra quaesquer ten:e1ros, busca .e appreh~cdo dos 
productos agrlOolas que adqulrireJn, ou receberem em penhor, com vlo
l&ç!o da pre.terencla. a.l'!!H!gurada pela allnea. a, deste art!go . 

o) ~clamar juc11e1almente do vendedor, do terceiro adquirente, ou 
ae ambos, solidariamente re.spon.sa'llel$, o valor dos produetos desvia
dos, calculado pela cota.çAo do dla· utll anterlor ao e!Jt que. tôr reque
rida a. busca e apprehem~. caso não sejam encontrados em especie ém 
po~r do adqutrente: 

d.) reclamar. além dos productos em espec:te, ou. de .seu . va~or. se 
nlo forem encontrados, maiS SO % desse valor, a. titulo de. multa, .sen
do tambem por esta. sol!da.rla.mente rest>Onsavels o vendedor e o tercel-
1'0 adqUirente; · ' 

e) requerer, dlrectamente contra o vendedor, busca. e e.pprehensão 
dos productos agrl~le.s vendidos, desde qu~ esteja :findo o prazo para 
sua entrega. e que já. tenham s!do colb1do.s; ou requerér o sequestro 
c!os productos pendentes, :rtcand.o a cargo do depos1tarlo no~eado pro~ 
mover, a expensas do vendedor, a colheita, transporte e beneflc!amen~ · 
to necessano par& que os mesmos productos sejam entregues nas con
dições prevista.s no contraeto; 

f) mover a.cção Cl'!mlnal contra o vendedor e o terceiro adqu1ren~ 
te, pelo cr1~ de estellionat<), previsto no art. 338, ns, 2, 3, 4 e 5, da 
Consolld.aç§.o. das Leis Penaes, a. cujas penalidades ficarão amboi su-
jeitos; · 

g) e f1nll.lmente, cumUlar. com: as com.mlnadas pela. presente lei, a8 
aancçoes e penas coJOl_venc!ona.es .previstas no contracto . v!o!ado. 

Art. 4.o -E' ·drre1to do vendedor: 
a) haver do comp!ador que se recusa-r a receber o proauetO ven

dido - e medla.nte prêv1o deposito deste - o preço t!.Xaclo 1:10 contra.cto, 
accrescldo de 30 % • a titUlo de multa, da.s des~!;a.S l:Udlciaes a que 
fõr obtigado, ou pea1r a ~sc1sl!.o do contncto: 

b) re.ceber o preço convem:!ona.do, no todo ou em parte, ou as quo
tas de :financiamento, nos prazos em ,que o comprador ou :f!nanclf.
dor .se tenb& obrtgado a. reali:r.a.l-os, consld.era.ndo-se = móra. o com
prador OU :nnanc!adOt', nas datas flxada.s no- contra.cto, Independente
mente de not1fica.çfi.o de qualquer na.tu~eza, e bastando a ni)t1:f!c!l.çlo 
extrajudiclal, quando nfi.o forem os p~ determinados por ds.ta.s 
~as- . . 

Art. 5 . o Para a concessão da. busea. e apprehens!W ae que tra~ 
tam as al!neas l) e e, do art. so. basta, qu-e o comptador ou :flnanetador 
tnstrua. a petf~o lnlt!a.l eom t> lnstrumento 'ou certid~o do eontra.cto, 
devidamente regfstrtldo, provando ainda.. com documento.s ou teste
mWlbas, o desvio dos productos vendidos ou o tnad1m'D1emento do 
oontraeto por parte do venl:!ei!or. 

§ 1.o .Pua esta pr.ova, se nlto puder ser nrodUZ1tla incontinente. 
ter!\ o :requerente o prazo de tres dlas. 

§ 2.o A pessOa contra qu'!m !õr requerida a busca e apprehensão 
nAo serã ouvida. sntes ·de executado ? respect1vo mandato . 

§ 3 .o Do despacho do jufz que homologar a b= e apprehen.sAo, 
bem como do que a negar, fnUiiabnente ou depois da prova produzida 
pelo ::equerente, ea.\Jerá o recurso qe aggnvo. · 

§ 4. o Ettectuada a busca e · a.pprehensão, senLo ós produetos app::-e
he::l~i<tos entregues ao ç.eposita.rio lu& ela.! ou nomeado pelo jUiz, · GC 

ntl.o eonv!eretn as partes em que· continuem em poder do vendedar ou 
tezcetro adquirente, n~quella. quaHdll.de de depo.sttario .· 

~ 5.o llS aeç~ c1v~l e criminal do comprador ou t!nanclador, con
tra o vendedor ou .te":oel.rJO, · rleverAo ser 1niclaclas dentro de 20 dias. 
conta.dos · da. data. em que transitar em julgado o despacho homolo~
torlO ·da buscá e apprehens!o ou 'de sequestro, soh pens éle ·!lcare.m 
sem effelth e:síia.s . medidas prepata~ir.s. 
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Art~ · 6 .• o Ao sequestro de que trats a . 2" ·parte da a.l.illea. e <lo 
art. ao, applics,.,.se o d!BPQSto no a.rt·. so e seus pe.ragrapbos. 

Art·r ''l. o As a.c~~es clvel ou erinúnal do comprac:!l)l" ou flnanclBd<n 
contra o lavrador ou terceiros, par:1. os !I.Il.s previsto.S no art. so, :!!e
rio ·obrigatoriamente instru1c1as: 

· a) com o contra.c:tO em q11e tenham :uGo ajustattos a venda, tl-
nancla.men-.:;o ou pellh~r: · 

b) com cert!cUío do manda~o . e do a uta <te busca e apPreneJ18:lc> 
ou. do sequestrO, ou sl.lllple.smenu tto manaallo, se o.s prOductos agrl
OOlas na.o ttverem sido encontrados; 

. Art. 8. 0 A a.cçáo do vendedor contra: o comprador sera. sem~ 
tnstr'lllaa com o contra.cto por ambos .tirma~o. aena.o tambam necessa

-rta a prova do deposito preparatorlo do.s prod~ctos vendidos, quantlo ._ 
aeçao tiver .., flm previsto no art. 40, alinea "· 

Art. 1). 0 Ais a.cç~ clvels e. que .se referem os artigos rzo e se, te-
1"110 O .1.'1t0 SUZ11mo.rlo, cabendo aggravo, em logar 'de appeUaçAo, ~M ~~ 
tenças que as julgarem. a :rtnal. 

Art. 10. sempre que n!o· !orem. encontrado~ os _,prOt;fucto.s cu,111. 
apPrehe~::~a!LG fôr :tequer1da, ou só o .!orem. .em qua.lit!.clacle inferlor.;··ten. 
<11re1to o co~prado~. logo que proposta a. a.cçA.o contra o vendeclor, de. 
!S\Zel-a. averbu no ~ro de bnmov~!s, 'para ·<Jue a pro~ried.a.de agl-1. 
cola de que procederem os re!erldos productas gare.!lta sub.sl.tUarl&mente 
a ezecruçAo. · · · · 

Art •. Íl. Cabe tambem a.o vend~dor o 'direito <!e garantir·· a ez:<:~ 
auçllo contra o cOl!Q)radox-, requerendo, em ·q_ualqu.er·-pbasl'! do pleito. 
o arresto de bens do mesmo comprador. 

Art. 12. R.evogaDJ.-se a.s dlsposiçl:les exn contrario. _ 

ea.Í& 11M Bess6tS, 5 de Setembro de l93b .. ·- Pa.uZo Acs-umpça~. 
-Te~ Ffnho. - Xavier de miveirc:. - ·Pa.ulo Sa!Les Netto •. - Cf4 
11:. d4 CostG Prai!D. -Abelardo verguetro cesar.'- Montmo· 4e Bar
-~. - FeU:I: .Ribill!. - Tei:reiru Leite .. - Pedro Lago .. - Roberto S>~ 
· ~en. - Café FilhO. - Ma.cedo ··Bittencou:rt·. 

O· Sr. Presidente _: Estâ. !Inda a hóra de.stln.ac1a ao Expedle:n.e. 
Vae-se PII&SU ~ Ordem do dia.· (Pausa). 

. CompArecem mai.S, durante a hora do Expe«Uente, o.s srs.,: 

BUvaldo Lodi, Generoso F<mce, :Marta Cllermont, ACy11no de Leao, 
Fenel.on Perdlgf!,o, Clementtno LisbOa, Genaro Ponte; Magalhâes de Al~ 
tnetda, Carlos :Reis, GOdotredô Vianna, Agenor ~Monte, Adeimar Ro-

. Cha, Pires de Gayoso. Freb:e de Andrade, Democr!to Rocha, ~mandes 
'l'avom, iPedro .Flnneza, Humberto <!.e Andrade, Monte Ans.es, FigueL~ 
r(!(!o Rodr!iues.· xa.vter de Ollveh'a, Jw;é Au,ousto, Alberto· Raselli, :Ma
.thias Freire, Herectl~o Zena.yde, João Cleopha.s, Ozorlo Borba, ·.t\n'ud& 
Camam, Adolpho Celso, Barbosa L!nul Sobrinho, _.Artllur Cavalca.J:~tL 
Alde St\mpa.to. 'nllt4!!.ra . Leite, Humberto . Moura,· Motta. Lima., EmU1o · de 
Maya, Orl.a.l:l® Animo, \Talente <ie Lilna, :5'erxlan<!ês . I.Jma, Sa.tripa.lo 
Oc»ta, llolel<:hlsedek. Monte, Clelnente Maria.nl, Pedro Lago, Lul.z. Vlan
!lâ· PUho, .Tolo Ma%1gabel.ra, Alrrédo Maacarellhas •. Amold suva .. Arllndo 
Leo.W, Octsviõ · Ya.llgabetra, , Wanderley Pinho, Pedro Calmon, Leonel o 

·-GsJrA.o • .Arthur ·Netva, Edgard: · sa.rich~. Att11a. Ama.ral; :Homero. Pires, 
Francisco GOnçalves, NoguEira Penl.do, . .Candldo. Pessõa, ·BeiJ.Pque. Le.ge, 
·RllUlJl'erm.lldes. Levl cimeiro, Eduardo .Duvlvier, .~te .SUva. AcCur· 
.ele, Tólres; AUP!o;. eostllllat,. Prado : K:-euy; -.Lemgrubei ·Fllho,. Fabio ao-
drê.t CarlOs .. L\llll,:NQraldl.no Llma,.J>inhelro.:.cb.agas, José· .Braz, Tbeodo

.müo· · Sa.ntl.ago, Adelio Maciel. . Jo~o· ~~o. ':W:ash!ngton ~. ,Ptily~ 
ce.r,po Vlott1; ·1:!8nlel· de Carvalho; Ya~ de·. Almeida,. V1e_irt-Marque&. 
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Celso. Macha.cio, :Matta. M.a.eha.clo, Sitnão da. Cunh!i,, Anth-ero Botelho, 
Bueno B:randâc, SaJJ.tos Filho, .Moraes Alldra.de, GB.I1121 Ce:rqueira, em
doso de. Mello Netto, J'oaqul.m Sampaio Vida!., Cincinato Braga, C!U!tro 
Prado, Le.erte Setuba.I; Alves Palma, :S:yppolito do Rego, Jorge Guedes, 
Fellx Ribas, GQmes Ferraz, Miranda Junior, Pllnlo Tou:rl.nho, José Mui· 
ler, Abelardo liUZ, Din!z Junl.or, Carlos Gomei; de Oliveira.-. Borges de 
Medeiros, Baptista. Lusardo, Vespucro de Abreu, Annes Dias, Pedro Ver· 
gata., João Slmpliclo, Vict<lr B.ussomano, Raul Bittenoourt, Allcanio Tu· 
bino, Dario crespo, João Neves, Ernlando Gomes, Abel dos &ntos, Pe
dro Jorge, Abllio de Assis, Antonio Ca.Í-val.hal, Arthu:r da Rocha, Silva 
co.sta, Alberto Su:rek, Dam!U! OrtJ.z, José · <:to .Patrocbio, Ferreira L1lna, 
OUveinl. COutl.nho, Alllerto Alvares, Lima. Teixeira, Pedro Rache, Ga.s· 
t~ de Brito, Vicente Galllez, Leoncio Ara.ujo, França Filho, Moa.cyr 
Bar'bosa, Arlllldo PI.Ilto, Augusto corsino, Cardoso Ayres, Vicente Gou-

. vela., Lourenço .. B~~.eta Neves, Abelardo Marinho,· Sylvlo Leitão; SB.lga.do 
Filho, Paulo. Martins e Thompson Flo:res (146) . 

Deixam de comparecer as Srs. : 

Agenor :Rabello, Rtbel:ro Junior, Deodoro de Mendonça, Ola.:vÓ Oli
veira; Jehovah Motta. Gratullano Brito,' José Gomes, Botto de Menezes, 
Ruy Carneiro, Mario Domlngues, Oswaldo Lima., Severino Mariz. Mello 
Machado, Carlos ·de Gusmão, Altamlrs.ndo Requlão, Manoel Novaes, J . 

. ·· J. Bes.bra, PriSco Paratso, Magalhães Netto, Alldrubal Soares, Pereira 
Carneiro, .Jullo de Novãe.s; João Guima.~es. Accurc!o Torres, ·Lontra 

· COSta.j· NUo Alvarenga, Martins SOa.res, Clemente Medrado, I..evindo 
Coelho, Ju.scelino ltubitscheck, Negrão de Lima, José ·Alknún, R=end~ 
T~es. JoÃo BenrJque, Bueno ~andão, Jacque~; Montandon, Delphlm 
Morel.ta., Abreu Sod:ré, Paulo Nogueira, WB.ldemar Ferreira., Oscar Ste~ 
venson, Bias Bueno, :Ro'berto .Moreira, Meira Junior, Horacio La:fe:r, 
José ·Cassio,- ·Trigo d.e Lou:relro, Dorval Melcb1P.des, Demetrlo xa.vier, 
~co Ribeiro, Ma.rt1Ds e· Silva, Vieira Ms.ceclo, Ge.stão Vidiga,l e Bar
reto_·pfuto_ (64). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente .A lbte. de presença accu.sa o comparec:i-
m.ento ·de MO Srs_. ·Deputados. 

aontinuaç4o da discussão especW. do pr&jecto n. 129, de 
1935 · (1"' legisl.atura) (emenda approvada e destacada ão pro
tecto ·n. lB-A. tLe 1935, 1"' legtslllt~). regulando o estttac> aa 
Hi8torl4 cZo SI'U3iL na S<t série dos cu.r.sos . secunda.riot (em fJfr
. t-uãe de urge~) • 

O S%'. Presidente -Entra em <Useussáo o projecto. 
Tem a pala-wa.o Sr. Wanderley Pinho. 

O Sr. Wanderley .Pinho - .Sr. Presidente, desistQ da paJ.a.vra.. 

O Sr."Theotonio Monteiro de Ba.rr-o5 (Pelá oràem) -Sr. Pre-
Slcle:nte, no avulso :n. 219-A, que hoje !oi d.!striou!do, ha. <1ua.s pequena.s 
!a.lha.s ·que -convém rectl:flcar desde já. ·. . . 

. No art. :(o, onde se diz: :Será distribuid.a pele.s- quatro sêrl.es do 
cUm> .se(:J.Úldario'~, <leve-se 1e:r; "'Será distribUida · pel&s quatro prl.me1-
r:as.sértes'o.o curso secunds.rto". E no paragrapho unlco do art. 1o, onde 

.. se dlz: · "'Versa.rá exclusiva e espec1a!Ine~te a mstOrla do. :Brasil", de~e-
• "se ll!r:· "Versará exeluslva_ e especiaUzada:mente .a Hl.stoJ1a. do Brasil". 

' Eram : a.s dua.s rectu:icações que . tinha . e. 1'11Zel' · a.o -aVUlSo: 
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O Sr. Presidente - Nlo havendo ~ oradores, vou decia.rar' én- · 
cerrada. a dtsc1lSSI.o do projecto. (Pa'U&I). · 

BstA en~da • 
. Vou sUbmetter a votas o · pro}ecto. 

Appro-vado.s, succesS1vamente, os seguintes artigos do 

N. 219- 1935 

(Primeira legislatura) 

O Poder Legtslattvo decreta : 

Art. L~ A IIUI.teria correspondente â mstoiia da Clv.1112;açAo, m
clUicla. a B!storla. do Bra.sU, será. ci!.strlbuids pela.s quatro séries do cur-
so secundaria. · · 

ParagtaphO unico. Na IS& .série, o programma de Rlstorla . da C1v1-
11zaçêo versar& exclusiva e especialmente a. Bistoria. do Bra.sn, em todos 
os seus perioclos, Art. 2 .o Esta lei entrará em execução do proximo 
·anno leotivo em deante, organ.lzac1os. os programma.s, em tempo habll, 
na :fólllla <los ~- 10 do decreto federal n. 19.890, de 18 C.e Abril 
de 1931 e ·lo do decreto federal .n. 21.241, de 4 de ·AbrU de 1932. . · 

Art .• a.o Os alumnos que attlng1rem a. qUinta. .sé.rle. no pro:a:1mo 
anno lectivo, farão além do estudo espeelal1zacl.o cl.e Bl.storia. do Bra~ 
s11 previsto il.est& lei, o c.urso restante do programma actual da. cade1· 
ra. de Hl..storlli. da C1Vil!zaçAo. · · 

O Sr. Presidente- O projecto vae A COmmtssAo de Rec1acçAo. ' 

. o Sr. Pedro Catnlon (Pel4 ontem) -Sr. Presidente, ped1 a pa~ . 
lavra pela ordem, afim de a;uggertr á lltesa, ~lpa.ndo q~quer op1• 
nao súa. a respeito, a segulnte duvida. que ~ ~oi tnuwxütt1cla 110b a 
fórma ele consUlta. por. var1os abalizados membros clesta. Casa, ·e que 
merece prompta. soluçAo por .Jiarte de . V. Ex. . -

Trata-se <1e saber ae õ 'PXoJecto que acaba de ser ·a.pprova.do deve 
ou n4o 1r buscar no Senado a. collaboraçf.o daquelle órgão do poder. 
publico, atlm de s6 entAo · su~lr á aaneção preslc1enclal. COgl.t~Vse, . sem 
duVida., de tra~ndente e importante quest!o, qual a de saber quan· 
do deve o Senado coneprrer com a. cam.ara nn. feitura de proposiçW 
attlnentes â mstrucc;Ao nactona.l. . . . 

Nós outros, qae defendem06 o projecto, que acaba.. de ser ·a.pprovado, 
op!namoS pela. negativa • . Não nos parece deva. o Senado. coU&l)Orar com 
a Cama.ra ne8se particular. Ass1m entendemos a-t~i da prQPrfa Con• 
stttu1ça.o -ela .Repub~ca que. no uu art. 39, "D&3 Attr1butç6es do Poder 
Lég1:!1at1vo" , letra e, dlz que .são <ta competenela privativa do P!Jiler 
Leglsl&t1vo todas as ina.tertas da competencia da. trn~. constante$ do 

. art. :;o, ou dependente de lei teder.a.l, por torça. d.a mesma const1· 
tu:!çAo. . 

Tra.ta-.se, desenganad.am.ente, de· materia lllelUida IU) art. so. por
tanto' "de prlva.ttvB. competenda do Poder Leg1alat1vo, consoante .o nu
meo XIV do refer14o artigo, que d1Z "Compete· privatlvamente' á Un!l!.o 
tnqar as c11rect~ ela educaçlio nacional". · . . 

Até ah1 não havia. d'uvicla. poss!vel. nem· 5ombra de beS1taçio, por · 
. parte cio·· exegeta. da .lrel sUprema. EntretantO; · cumpre vertfcar que aó 
Senado ae di:. tatilbem uma. attrioulçtio, no particular dâs materias com· 1 

~eudlda.S _no a,rt., so· da::.JDe.sma lei. E' ;QUando se ·diz, que "é da. ·c<iln· 
petencta cio aeDMo · Collaborar com a camára . 408, :QeputadOB ·em· t.oda.s 
aa lei.& c1e UxtereG~Je c1os Estadoe, mclu&t!e . OI' assumpt<is tr~~os entnl 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 15:21 ·Página 55 ae 97 

31 

05 n.s. XIV e XIX do art. so·do. Co:llStltuiçA.o". o n. XIV,·Já vimo.s, é 
o que se :re!ere ás <Urectr.lzes d.a. educo.ção nacional. Llc!to, portanto, e 
o debaw que abre em torno da ll.llu.lyse dessa. com.pewnela.; Mber se o 
Benado, que tem attrlbulçào para collabOra.r oom a camara. em aa
sumptos cUversos, inclutcloo~:~ os de educação nacional, deve, tambem, 
emmlnar o proJecto que manda que o ensino ·c1a. Hl.storla do Brasil 
~la. ml.nistrndo noa curso:l seeund.a.rl.os. · 

~pa.rt.e, entretanto, e.rta exposição leal do a.ssumpto, teitâ. com ab
soluto ·1mpessoalll.s!no, lJa o exame mais profundo da qtrestil.o: a sua 
interpretaçlio re~>trictivl'>, con.sider2.d.o que o ~nado não é parcella do 
Poder Ll:glslatativo <la ~publica, llAo partlclpa dos poderes constltucio
naes; não é um dos tr~ pj)deres que representam, que exercem, que m:~-
n1!estam, .-que real1za.xn a. :soberania ne.clonal. o senado é um corpo 
a. parte na organização constituc.ional do Bms!l. Nã.o e~tã. por 1sso, 
lneluido entre os órgã.t'IS da soberania nacional retcrlclos no art . ao. o 
SenS<lo to1 capitUlo separado na oon!lgure.ção especiAl do -nosso regi7 · 

men. · promovida pela con.st1tu1ção ele 16 <1e Julho . o Senado ·Brasi
leiro, poz:ta.nto, obecteoe a· um typc l:lem diverso àa.quelle que tinha. ~ 
Constitu1ção .de 1891. 

Pertencia, então, á catégorta dos' organismos reprei>entattvoa _da so- · 
bel'anla.; era. Ullla segun~ Ca.mara. uma. Ca.mara Alta; integrava-se no 
Poder LegJ.slat1vo da &pUblica.. 

Hoje, o · :Senado é Uln. corpo COiliSUltlvo ou deliberativo, ·cor.:. 
attr1bu1çóe.s I'el;trlctas e pertinentes não á. fôrma de Governo, 
porém â tórma de Esta.do. . o Senado é um elemento <111. Fe
deração; pertence á configuração ou estructura federativa. do Patz; é 
oi-ganlsmo que aprecia e que encaminha os ~J.SSump~ concernentes 
sobretuctc, .a:us interesses . ~ãd.Qa.es, tendo, entretanto, !uncção coorde
na.dora. ·ou m.oderS<lora., se:mpre que haJa. a.ttrlcto entre o:S · podere5 con
st1tuc1onaes. A solução <le taes a.ttrfcJ;OS deve ser dada. pelo Senado, 
em vl.rtucie, mesmo, do se\1. papel de ar~ltro, ou juiz do Direito Federal. 
sUbstantivo, isto é, 4<1 direito que entenda com a.s necessidades su

. premas da ordem nacional, no campo_ da :ted~:ra.ção. 
A&si.Jn sendo, sempre que ém. discussão se encontrar attrtl:luiçiio <la 

Cama.ra. e attr1btx!çã.o do· Senado, a soiul(ão a ser de.da. a esse· co.otlicto 
terá de a.prove1tàr, sobre tudo, a competencia. do Poder Legislativo, no 
stu ramo mais numero~. 

A Competencia tem de ser do .PO<ler Legtsl.attvo, que é a Camara 
das Deputaclos, a.ttenoendo-se que ao sena.d.o: cumpre, sobretudo, lie
Uberu acerca. dos interesses ~ua.es. Na.d.a b a., no caso, evtdente:~Uen
te, que se a.rtfcule dom as oor!gaçõe.s que ao SB:IlM!o cabe real1Z.Bl'. 

o projecto que I'el;ta.belece o ensino i.solado ele Histeria do Bra.stl no& 
eur&~S ·.secu.ndarlos não entende c;lirectamente com e. organizaçã.o fe
cleratlvs, n4o envolve problema da alçada privativa do SelladO: é at.

. tl'ibUiçAo do POder J.,eglslatlvo, nos claros ~rmo.s <la. Coll6t1tu1çio, 
art. 39, eUl comblnaçao com o art. 5~. numero 14. 

. sendo assim. Sr. "Pre61dente, exposta a ~vi<1a, na questão de or
dem que entendi. levantar, exposta. sobretudo colll _11. lealdade com que 
falei, abStrahiClo liodo o interesse· sentimental que temos o.s que pu
~ pela· prOlhpta ultllp.nção do projecto, até porque seria :para a. 
Ca.IIlara. motivo ae jubU.O sincero a. sa.ncc;ão do :projecto no mstante eJn 
IJ.Ue se commemo:r8. ' a Uldependencia :nacional, :no momellto. em que o 
Pa.iz, untsono, · mterpreta os sentimentos mais . profundos aa;. nac1onall
C1ad&, oele'bra.ndo· as· gWr.la.s !)assadas ·exn _o d1a" -d_a. Iudependenc1a.- fica 
à. q1.1estâo de orcl.ein subOrdinada ao al~ enterto de V. ~-· Sr. ~
Bidetite, a quem peç-> perm1ssão para acoentuar, mal& uma vez, que, 
. a. meu vêr, o PO:der Leg!sla.tiv;o é o competente no _caso, nlío conv1n
·do QUvJ.r-se o senado em: máteriil. · que não ·lhe diz resjleito, nem d1re-
ct~ ~ :mediat6Dle11-.e. (Mu4to ~> . · ' . 

, · I • • . • , , , 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:21 +Página 56 de 97 

-38 

• O Sr. Presidente - ReSOl"Vo 11. questlio de ordem que acabar· .de 
Bel' swcitada pelo nobre Deputa<lo, de accôrdo com a op1ll1§o que 
S. Elt. emitt!u ao terminar su11.s luctda.s considerações. 

SObre. a. these ouvi ~OI> oonst1tuc1o:na.llstas da. Casa. e todos eUes 
opl.llaram que a d!spe;.sição do e.rt. 5° da. COnstituiçli.o não se refere . ao 
Senado, qwmdo &llude ac. Podet Legislativo, visto como, peJa. .Constitui
ção, serã elle apenaa wn collabors.ctor na fa.ctu:ra. das leis que lhe são 

. attribuldas pelo art.. 91; e a le!tura. do art. 91 mostra que em nenhu
t:la de auas a.l.1neab .se inclue projecto como o que aca.ba .de ser a.ppro-

. vado pela C&ltlara. · 
O proJecto sobe, portanto-; 1mmed1atamenU!, á sancção. 

O Sr. Bias Fortes (Pela. ordem) - Sr. Ptesldep.te, mais no pl'o~ 
poslto de estabelecer a <miem nos trabalhos da. dasa., elo que. oom o 
pensamento de proteliU' a. dl.scussã.o e votação do projeeto que V. Ex~ an
nUllc!a - cOill o qual, praze1rosamente atfirmo a JíT •· EX., estou de .in~ 

. teiro a.ccôrdo ...,... desejo q~ se f!Jte ,def1n1tivamente, a. j'tirisprudencla 
plU'lB.Ill.entiU'" sobre o .deferimento de ur~ncw . para projectos em or-
dem do dla.. · · 

Quero submetter a.o escl~ec!.do elucido espírito de V. ·Ex. uma; du
'vida que tenho, a respeito do de!erbi:J.ento d.o pedido de:·urgencia. pelo 
plenmo, para o projecto em debate·. · · · · • · · : · ·· 

Dib o § 5° do art. 112 do Regimento, em termos claroS ê precisos, · 
o aegl,l1n te : · 

"Não poderá ser concedida. urgencia .para ·.qualquer pro
posiç~o emquanto· estiver · pendente outra . propoe~Ção, · Já con
Sl~ como tal, salvo o dfspo~~o llO artigo &iguúlte_'~ • . · .: 

O artigo seguinte é o n.. 113, que de~ernilno.: 

"O Presidente mterromperá o ora.Uor que em:1v~r .llll: tribu" 
XI& sempre. que ter' aollcil;s.cta. urgenc!a plU'a. se tratar de B.'S• 

sUm.pto referen~ à segurança. i:lacion&.l, subl;Cr1pto pelo me
:oos Pór um. q~rto .do numero total .dos Deputad.o.s". 

NãO a.proveit11. ao ca.sO·a art. 113. 
Havendo a. Ca.m.a.ra, a.nteriorm.ente, dee!dldo a . urgenc1a. em re· 

la.çÍo ao prolecto-em cuja. BPJ)rovaçãO -V. Ex. annunciôu, "par"eee-me 
que e.sta. CaSa. co.ncedendo_ urgenc1a. para. o projecto ora. em 'dlscu.ssf.o, 
1ntr1Dgiu expl.U:Iul. e expressamente o dispcsi~vo <10 § so do art. 112 do 

' Regunento. 
Como, a: • .Presidente. as delÚ~raçõe.s da. Camata tomadas com l.Il

fracçAo de <l!Sposit1VO regttnental eleve~ Ser áb .'lnitiÓ CODllidera.das nul· 
la.s, sob pen~o de :~:~Ao estar v!gora.ncio a. nossa lei interna..- a:tlgura.~se-me 
ste altá cottveniencla. dellberassemos sObre a. urgencla. pa.ra. este ptó
jectO.nu a.ctual moznento, de modo~que nlo fique nos Annaes d6 con
GresSo o j:leteri.mento e a approvaçao de acto contrario á· dl.spos!çl!.o e:.:-
p:E:Essa dÓ Reitmento .. r - . . . . . ' 

Oebde .que 15~ l.l:i:rringe o Regtrilento, /orça. é recon~cer que é ll.ullo 
o ACto que. o !D!ringiu. àe.sdc o inicio, em face do preceituado nelle '-· 

·Parece-me, portanto, que todas ss urgencla.s que tor~ni. deferidas 
hAvendo pi-oJectc.s pua os quaes an'te:fJormente & Cam.ara haja ·con-
t:.edUio es.sa. medida, são nullas. · · · ·. 
. Jlss1m, a Ca,mara -vae approvar e enyia.r.á 'sa.ncçã.o deere_to que nAo 

. pixii8. .~r a.ppróva.cio, em !~ ela tntracçã.O regimentaL , . · ~ 
!r ·essa; s:r· • .Presidente, .a. questió de ordem: que submetto ao es

clal'ec1d0 espirtto de: V.- Elt., o. tempci, !linda., de ser éan.cta a. 4uVi48.; de 
.lllodo. 4-não ficar hrmada. jurisprudenc!à ·contrana. ·à. é!Jsi)os.lti vos do 
no8so.Regl.mento tMU;tfo bem). · · · · ·· ·· · ···· · · · 
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O Sr. Presidente - Considerando a. questão de ordem suscita
C!& pelo nobre Deputa.clo, devo mvoca.r varios pree«ientes já ver1%1ca.
do.s na. interpretaçl\o c! esse dl.l;pos!ti vo regimental. 

Realmente. não permttte elle a concessão de urgencla para. qual
quer proposição emquanto outra., par~ a qua.l .se houver antenor
~ente '\'Ota.d:o Igual med!c!a, esteJa pend<;lnte de solução. 

Na interpretação des.<:e d!.spositlvo se te!ll !elto distincção sobre 
se a. ptoposição está na. de~ndencla immedlata do plenario ou não. Se, 
porve1~tura, o project.J para o qual foi concedida. 'tlrgencla e.sté. na cle
pend.cnc!a. immediata do plenarto, tsto é, em pha.se de àel!berac;ão àa. 
Câmara.. não pód:e haver nova concessãO. ss, por&m, ~lo voto da ca
ma.ra. o projecto deixou de i:icar lmmedlataménte submettldo á con
s!d.ere.çi\o do pl.e:oario, para· ser a.f!ecto, por. exemplo, ã. coil.'>lderaçAo 
de uma Collllllis.!'ão, outra urgenc!a póde Eer concedida. 

O projecto relativo á caddra de H1Stol'1a do Brasa tinha sido ,pelo 
voto da Ca.man., enviado, pelo prazo de 24 horas,. á Camml.Ssií.o de 
Educaçãc. e CUltura. Precisamente no decurso das 24 llora.s, isto é, 
quando o projecto não estava ~nderite de deliberação da cam.ara', =· · snn:, de par-ecer da Commimssão, a nova urgencia 101 concedida. 

Accresce que cum,&~re mterpretar o d~posltlva regimental apens.; 
tentlo em vista que a urgencta votada. ou qualquer urgenc1a su.sc1tada, 
jáma.is possa. prejudicar e. marcha de outro projecto para o qual jn 

· t!f.mbem haja. sido deter! da urg(;!ncía. 
De.sde que projecto, para -o qual se concedeu· urgencla, têra man

<Ja<i<l a. quaesquer das Oom.missões, com razão pre!ilCS.dO, inconveni
ente Dão ha.ver!a. em que, dentro d~ lapso de tempo, <lUtra urgencia 
fosse apresentada á Cll.lllára., SEln<io. a m:tt-erla 'immedJatamente deli
berada, Nem por outro. motiVo foi que, concedida a urgencio. relat!V.'l 
~'J projeeto de feriado, a Mesa acceitou nov<l requerimento para o 
Tratado de Commercio com. os Estados Unidos. A urgencia quanto 
ao feriado já. tinha surtido seus ef!ettos, mediante a approvação d•• 
~rojecto em. Eegunlle. dt.scussão. Fica, asstm; re~olvlda a questão d~ 
ordem. 

Felicito-me, 'entretanto, p<:lo movimento, que se vae desenvolvell.
~o entre os Srs. Deputados, no sentido de ser obedecido o Regimentn 
cie. Casa. 

3" discussão do prC>jecto n. 225, de 1935 (1" l.egisl.atwa), 
d.ecl.ara:ndo fe-rUulo escolar o dia 6 d.e Setembro r1e 1935 (em 
virtude de urgencia )'". 

ll:néerrada a. diScussão e annunc1allB. a -votaç!!.o. 

Approva.do o projecto. 

O Sr. PreSidente - Achando·se sobre a me.sa a rede.eção !J.nal 
t.o prillectO, em, virtude da urgencla., vôu submettel-B. a voto ... 

E' Uda. e. sem observações, approva.da. a segUlnre 

JlDJACÇÂO 

iN. 225~A - 1935 

·(l • !eglsla.tur!Í.] 

R~cção jiMl <Lo protecto n.' 225, ele 1935, que aecla!a fe'f!.aao 
escol<Lr o dia 6 de setembro de 193: 

.,!.· CaliUlra. dos .Deputados resolve: 

.Artlgo unlao. E' d.eclaraao !e11,ado naclo.nal, só.mente para er1elto6 
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escola.rea, o dia 6 <le setembro de 1935, :revogadB.S as disposições ·etn 
contra.rto. 

Sala lia. Commissão, 5 de setembro de· 1935. Valente ae L17ll4, 
Presidente. Vicente Míg~l. - YttTiO Corréa da Costa. - Hettor 

· Maw.· 

O Sr. Presidente - o projecto vae á. .sa.ucçâ.o. 

211 r:t.iscu.ssão cZo prl>jecto n. 212, d.e 1.935 (i<~ tegisltlt'ILT4J, 
approvando o tratado de .commercio a,.rlg7144o em Was1~ington 
Dntr(l o Bra.sil e os Estados Un..tdos; com pareceres da.! Com
mw6es àe Ag~lfltu.ra e de Ftn..anças jq.voravtrls ~ proteut'J 
114 Comm.issão de Diplonuzata; com votos em septVCI4o !UlS 
Srs. Souza. Leão e Daniet rie Carvalho e declarQÇlio de votei 
dos Srs. Horcto Lajer, Díníz: Ju:n.ir#, Oliveira Cou.ttnh.o e 
Fra:rv;a Filho, (em virtude de urgenclll.J. 

O Sr. Presidente - ~ntra em discussão o projecto. 

Tem a. palavra o Sr-. Pa.ulo Martins. 

O Sr. Octavio 1\llangabeira (Pew ordem) - S1'. PresideiJ.te •. 
llontem., como boje, não é o espirito de obstrucção que me traz s 
~ta tnbtlila. Não estã. no5 prÓpo.slto.s' da minoria crear qUB.lquer 
<Jbstaeulo ao debate .sobre o Tratado de Commercio com 06 Estadoq 
Unidos da. Amerlca.' · 

Estivesse a questão collócada no teneno tto a.preço que devemos· 
lí. grande democraclá a.mericana., certo não haveria, nesta. Casa, um 
~otu discrepante. (Muito bem). 

Não é dis..."<>, ,pocém, que u tra.ta. Trata-se <le dar cumpnmenw 
â lei interna que rege os nossos tra.balhoo. ·. Trata.-.se', entl'etanto, a.o 1 

memno tempo, de velar pelo decõro do .POder. Leglslatl'l'~ do Bri.slt 
robretuoo, e por !.sso mesmo que. estamos a um te ae ·arO. caso áe 
:oatureza 1uterna.clonal. ·~ · . 
: · Os poatos. de v~ta. Sr. Presidente, em que me collocO .neste 
~sswnpt~ - D~putatto da. opposlção, e de opposlção ra.d.lca.l a.a- act1le.l 
f:l!lbdo de co!.sa.s - são os m~os em que me Illa1lt1ve, que.n11o 
n:ercl, 110 Governo, a pasta das Relações Exterloreb. De!e:renelas, para 
com as povos amigos ·- todas. m~rril.ente em .se tratando de . um pa.tz 
como. 011 Estados Unidos, que tudo nas merecem. N=ca., porem, n 
tt"OCo, em caso algum, da p:reterlçií.o das nossas lel.s, ou da d.1mlnU1-
gão do poder . .PUbliCO. · · . 

Não é culpa minha, Sr. Presidente, nem ·tampouco da houn.dll 
minoria, que oocorram sobre o assumpto 1a.lh1iS e .lacunas, como a.& 

que ainda agora me vejo !orçado a. trazer ao conheclniento d.o P,le-
nario, Invocando tambem, ·para ella.s. a a.ttex.çll.o de V . .t:x. . 

A mensage.ti:l. do Sr; Presidente da Republ!ca (pa.gic.a 18 do avul
so) submette o '1""1ttado á. a.pprovaç~ do l:'oder· i.eg!sla.t1vo 1 , 

Vem. o texto, porém, a.companhado de duas notaa trocsaa.s, em 
Wa.s.b!ngton, entre o nosso Embaixad~ ·nos 5atados :Unidos, Ga. Am~
rtca e o -secretario de Estado, notas que :;ão parte Integra-nte do 
Tratado, e que. por aa.slm ·dizer, cr;nsÜtuem um segunGo eccOrdo, 
s,nnex.o ao prin<:1pa.l, 'como · terel occMi!l.o de mostrar no :mvi:nento do 
debate. · ·. · . · · · · · . . 

l'oill bem, Sr. Presidente: a nota. . americana., em .r~posta á nótr. 
:r..rasUeira, oonst1tu1ndo as d.ua.s o accõroo· a· que me miro, está. redi-
gida em IJlgl~ •. sem- ~:?cçáo ~o vernaculo! . · 

Já :&era. ,Por aca.so, obrigaçãn <los Deputa<ios. brll.Sileiros, di.scutu 
tUtOe lngl~s •. ou re41gidos. em izlgle~?: . . . 
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Pofa é o caso. 
Quando declaro, como ora estou declaraJ!do, que não ae compre

:llende como a Camua possa dl:l3cut1r o tra.ta.Cio, .sem qu& seja tornec1d<:~ 
aos Deputadoa o :retert<!o texto em portuguez, · :não quero evidente
mente obstruir: velo apenas pelo Ci~ro · dos nossos trabalhos parla-
mentares do Brasil. · 

Outro ponto: a segunda mensagem· do ·Cbe!e do Govemo, ~met
t:~ i\ Camata, poucos dl.as apó& a primeira (pagina 19 do aVUlsO). 
~1Z o segu.lllte: · 

. "De o.ccOrdo com o preceito constttuclonal, submetto á 
'VOSIUI. consideração, em adc:Utamento á m!nlla mensagem 80'bre 
o Tratado de Commerclo, etc., a cópia authentlcaâa, acom
pa.nha<la da exposiçâo de motivos, das notas trocadas entre 
o .Mtntstro ~e Estado das Relaç~s Eneriore.s do Brasil e ·o 

:E;mbalxa.d.or amenca.no. pelas quaes tlea resalvado o campro-
.m~!:IO !orma.I que o governo bru!leiro havia assumido a res-
pe1to tto art. 189 de. ~a ta:l!a.. al!a.ndegarla., quando ·da.J 
negoc1aç6es do referido Tratado, e que nelte deixou de :fi. 
gmar" .. 

O Ministro de Estado das Rétações Ex~r1ores, em sua. exposlç!o 
de motlvos, decla.l'a que essas notas tazem parte tntegratne do Tra-
l.&do. · _· 

Pol.s bem, Sr. Presidente: .convicto os nobres relatores ·dos pare· 
oeres a J:I.Ie responderem se · oonheçem essa.s nots.s; porque . eltas nAo 
ezistem, nem ua. publlcação no Df4riQ Official, :nem no avulsO. · 
. As notas :toram trocadas; • mensagem do Che!-:) do POder Executi · 
vo ~ncamJ:nbou-as ao Congressc. · ·fazem parte Integrante do Tratado; 
%llAS não · estão publlcádas, nlo constam do d1arlo do.s t rabalhos dá 
Ca.mara, nem ae encontram tampouco no avulso que é dlstr1bu1do aos 
.Srs. Deputactosl : 

9 •si. SotrZA LEio - Quando :esse' processo esteve na Co~sã.o 
Cie Diploma.cla., ~queri l.Íl!ormações, por intennedio da Me.!a, ao M!-. 
t:J,.~terto d<l Exterior, sobre todos os dccwnentos que diziam respe1t , 
ao Tratado com os EstadOs Unidos, e, entr.etánto, o Min!.ster1o re.~
pondeu 'li . ~ra que não bavta qualquer outro d ocumento além 

· d.e.quelles q~ .constavam na mensagem. .· · 
O SR. ·OCTAWO MANGABEmA - Agxa.deço a V .. Ex .• que, n~ 

CommlasAo de Dwio.znacia, tão attento esteve ·no a.s.sumpto. O !41, 
tll.stro jã tinha remettldo 6. Cama.ra., IIIC;)lllpa!Uia.ndo a me:nsagem ao 
Presic1ente da !Republlca - pelo menos é o que consta. elo Di4rfo t!..J 
Poder U~ ~ elo avulso - a <:6p1a aut hent1ca.c1a das notas qui': 
tazem parte· do Tratado. . 

PergUnto: pó<fe a COm.mJssão informal' . sob!e as · DOta.!.?' AS not~~:~ . 
nAo consta.m. repito, do avulso; .nem do DWkJ do Poder r.egtsl4ttvo. 

?a.rece~m1!. por conaegulnte, 1mpresc1n<ih-el, pára que se dlscut& 
.; 'l':ra.tado - vamó.s empregar o termo - decentemente. que se. tenn~ 
o texto, em verna.cwo; d:l nota americana. e que. se conheça o teOr das 
:otas troea.das, no !'tio.· de-.Janelro. entre o Wrustro ·de E3tad.o diU 
Helaçõe& :Bxterlores e o Emba.l.xador americano. 

Nli.o sel belil, Sr. Presidente, .!e e&tá. na alçado. ·de V. !lx. aar 
· · ~oluç!o ao <:UO·. 
· o Regimento é terminante em ma teria. de . urgenc!a, e !a.z dls
pei:)SII.r· ~e todas aa :exlgencta.s o.s pl'Ojecto~ para o.s quaes a mesma é 
conoe<l!d.~~o. --.. . . . . . . 

· se. ·· porém. :v. EX. nll.o pôde, oom a SUB. autoridade; dar. a. solu
ção que >5C tm})lle, a.Jlpellat"e~ . para . a. Ca.m.ara, !azendo um requel1-
mento .JlÓ· sentl.do . de só miolar o debate depol,s de publ1c&<1os 06 
dWQmentos a que . ~ referl, afim de que o estnngêt.ro, ·que &cOIJI)o 
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Panha. os "'l<lSSOS trabalhos, não venha a ter a impressão de- que 
:Ao somos nos P11rla.mento de w:na.- Naçto .que se preza, ma&, :real

-mente, uma. Cama.ra, ou que melhor nome te:cha, que é. capaz ae 
<li~cutll' e. o· que é peor, <le votal', mesmo em· aasumptoa de ·w nU· 
portanela, em contessacla .tgncrancla de causa, e até em. text<Js .e.sc:n-
l'toS etn llngua esuangeua.s. · 

·Era o que tinha a d1zer . ~Palm~U) . 

O' Sr. Presidente - Toda e qualquer soluçá.o q_qe venha pro· 
-tel.ar a d1sclUSâo, eu nao a posso accettar, _em eonsequenc!a ·elo cU.spo
~l~;lvo claro do Regimento no tocante á urgencla. Um& vez conce<l..lda 
"1u-ge!lcla, nos termos do Re~l.nlen10, a Mesa. ·não póele aece1tar o re
(!uerinlento qúe porventura possa prejUd1caJ-a; a não ser qUe o mes
mo' seja formulado; por llllla. das C0lllm.l.!;~0es cllam.adas a · opinar 
SObre emenda. a.ca.so a.presenta<l.ll ao . projecto para. cuja <i!acU5SA.o e 

"1-otação rol <:encedida a. m.edida ex<:epciODal: • . . 
· - o alvitre, p orta.l1to, de um Nq_uerimento para que a . . Cama.ri - re~ 

solva· nli.o póde ..er admittido, em virtude· do dlspo.s1t1vo _expresso · d.:> 
R.egun@to, e, sobretudo: pelo lll:áo :(>receden.te que a reSpeito · · .so 
rl.~tarJa , capaz, no tuturo, de prejudicar as <l:ellbera.ções d.a camara no 
tocante a urgencia.s que ella · repu.tMse · necess.arta.s. , · · · 

. · Múito a~rtad<> ter!&: 61<19 que uma das ·Comzn1ss6es · .a. que rol 
,;ubmettido o 'Datado h-O:uvesse l?rovidenclado no eentldo <ta. . íra.c1u
cçãq da. nota odlll . tnglez, a que se reteriu o nobr~ Deputado~ Sr; . oéta;vlo 
Mangabeira . .AE.sim ·nAo ten~o acontecido, ,Para o 11m <1e conc111.a.r <a 
u-gencta com o ponto <1e vista raioovel em que se collocou S. Ex., 
=. .. . !iofução q11e me acode é a de, sem prejUizo <io· debate que ~ vác 
al;·rlr, mandar proceder a easa.· traducçã.o, dt.str1bUitid0-a em ~vul&os. 

Vae ta-lar, em primeiro- logar, um :Qeputado ,que. se· conSidera apto -
a s~ · pronUilciar sobr~ o projecto, 1ndepenclentemente ·da. ·trad.ucçAo 
Emqua.ntO o Sr. Deputado Paulo . ·Mart1n.S protere o SeU · dlSClUS.:J, 
aquella torma.lldade ~rá sat.Ls!eita, ficando assim attendld!> o _· porib 
ele vl.:!ta do Sr. Oct&vlo Manga 'beira. · · 

O Sr. - càrneiro~-tie Rezende (Pe~ or4e~) - Sr-· _Presidente.'' 
J,:elas ;patavn.s :cronune1B<à.ls, lia. poucos .momentos, pelo nobre Depu
tado; Sr. Octa:v1Ó J4angabelra, se .vei-irlca. ~ .seguinte: que as _notG.s 
trOcadas entre o Minl.sterio das· Réla.ções Exteriores do Brasil. e a. Em· 
balXad& ·Amertca.na ttgura.v.a.m. como parte integrante 'do Tr!ltaclo. Este 
.POntO é, SOb O aspecto jUtlcUCO, rndtscUt1Vel, l.nCODtêstaVel. . 

. 0 S&. 0CTAVXO :M.\NG-Uiz:mA - SUbstaDc1a.1.. 
o SR. CA!R.NEIRO" DE .. REZENDE - se essa. natureza jurtd1ca da..'\ 

:t:<lt&a nAo pode ser polltlea.mente e11J:Írlnada, ' parece-me que de.sappa.-
::eceu lóglcamP.nte o objecto da. _urgenci&. . _ 

o . SK. <>cr•vxo :MANa~ ...,.... A: C&manl c_onced.eu urgenc1a. para. 
t8sunipto que .ignora. v a.. . . · · 

o SR. CARNEIRO DE RE2)ENDE - Era. esta, sr: Presl.denw,-· ,. 
-questão _de ·ordem-que desejava levantar . 

. o .. Sr. Presidente - Eu ia abordar . preWIIUXlente .esta. .segunda rarte d&8- pbservações !eltas -pelo l$r. :De,putado Octavio l/Cangabelr&. 
quando o Sr. Carne~o de Rezende pe<iiu a palavra; · · ._ . . · 

· Para o .nm de conclllar a .uz-gellC:Ia. concecUda, - C:Omo na.o ~ 
revogSl•r.. nem a. · ca~_ o pOdê, - com 0<>. ésclareeunentos·- a. que 
se :retere '<I ·nobre Deputado, · a solução · que me acode ·é - a. segul.ntt 
.sem pNJUizo do debate, o ... Relator ·cto. projecto da C<lmmiss!W ~ 'J.Jl
plomael,l\ : -e 0._ ·Relator_ <!o. -~~o ~ COlnl:rilssiW: de · ~ln.anças prov1-
(ienClal'io ·· iinmed1ataniente para alc~nçar as · notas · auu<ildas ... ~rtl) . 
:estOu._ rle' . que :as. no~· vll'ão'. ·11o0 . conh~l.mento -da Ca.ma.ra, cumpre · 

_ .. t«<àyia..~}éDibr_ar '.aós &rJJ. Relatores, a col:i:venléncla,-de que. ~ v.atn 
. . . . . . - _· : .. . ' ... : · . .. . , 
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daa · ob.sel'V"&Ç~ feitas, oeU•s ~nh11.m a ·plenarlo com a ln&lor pres
tem. 

Realmente, por msJs forte que seja o meu deseJo de attende...· · 
nos noble.!l Deputados Rclamantes, não o posso razer, em !ace dM 
C:I.1!5Po&ç6s e:qJressas do Regimento. 

O Sr. João Neves (Pela ordem) - Sr. Presidente, concordo 
com . as · conaideraçôe.$ ex:pendidas da tribuna. pelo eminente .• collega, 
& . Octav1o Mangabelrl!, e com aquellas que acaba de adduzir o mus
tre conípanh~l:ro Sr. Ca..rnelro de Rezende, no te-cante â.. !n.su!ticien
c:a documental neoessa.rla a. Ullllt ampla. d~cussáo do Tratado entr<i! 
o :Bra:sll e o.s Estad.os Unldo.s, e ao conh::chnento perrelto do a.ssump-.v. 
f.~lá Ce.mara, para poder prorerlr um voto á · altura de suas respomsa.
bUkiades, embora comprahend9. .que v. E:x . n!to pode inais .lntcrrom
:Per a dLScl.lSão em virtude de prece1to regimental, dado q~ a <.:a.-. 
t:~.a.ra. Já- votou a. urgencla para. esta <liscussao. 

·o si·. OCTAVJ:o M!.NGADEmA - Mas .estava. no ·<1ever das com 
Dl.!ssões wmar a !nlclath•ll do adh:.mento ·do debate .ité que trou
xes&elll, como queria o proprla Pres!ctente dl\ Casa, esses <tocume:::~.=. 
9 Brasll não é uma R.epubllca de 4.. classe. ' '.E' contra . ~so que nu 
levanto. · 

·. O SR. JOAO !NiEVES - Meu pensalllento, Sr. Presidente, ~· apro
. 't'~itaz ·. esta op])(>rtunlda.d.e a!lin .de patentear a:. Naçao que . o.s a.ss1.1m
. J,tas que me.ts fundamente dizem com a sua '\'!da presente ~ ao.s se\lS 

·dia~ .de . amanbA'. -~ . . atropelados por pectldo( de urgencla. · per!elta-
. .l"'.-:!nte· .lnde!ensavelS, , po!S, -<'i\le a s~o lcg!Slativa ·ainda. vae .até 3 d.., 

Nov:embro. Evidencia-se ~ue os interesses na<:ionaes sao postos A 
· r.nargem e:m ccca.slée.s como esta. · em cue deveriam _primar . sobre o.:; 
consideraç~. -

Lavramos 'Il.ós, cs representantes pa oppasfçno. neso:a Lll.!ltt, -
't\0560 vehemente protesto contra a conducta da Camars.. que vae. dA 
ver<tade, votar Tratado dessa magnitude .sem conhecer notas QUe im
portam em elementos fund.a.menta.es para o respect1 vo exame. 

0 &.. "OcT&VIO MANGA'BEmA - Diminuin do o Bnu.11. 
0 &;' PzGtJ'li:%U:l)O R.oDaroUES - AnnUllf\DdO~Se gostosamente . 
O a&. JOAO NEVES - São attitudes como està, que degra.tiam 

os i)e.rl&men't<lll e os . transformam em méras . cbancellas da vontade ti:') 
!Encutlvo, deprimindo o r_eglme e ' j w;tltlcantio .que · contra ..Ue s\U'-

.. jam iSe t.od._os o.s lados os protestos mais lnfiammados . · 
Antes que outros .se levantem. os .llOilSOs aqui !lcam. para. stgni

:f~ que não aSsistimos ltnpassi~ls a. este novo atropelo á GObera.nl.a 
<:o .Parlamento Bra.~!lelro, .llem damo.s o ·:r;~o.sso vot-J e o nosso apoio 
~ um .Gover.ao q-.:.e assim procede. em ·detrimento 4os superiores 1n-
teres8!!5 do ~1. (Muito · ~m. Palmas;. · 

O Sr. Baptista Luzardo (PeZG ordem) &-. Presidente. a 
camara, · v1.sivelmC%1.te , estã em serlo embaraço, depois dos concet~ 
fmittldos pelo nobl:e representante · da Bnhla, Sr. Octav!o Mar..gabelra.. 

o SB. FzGm:DIEJ)O n<lllltlG'D'ES - E da.s consldera.çóes que fez o 
6r. l'resid.ente da. Ca.m.an, que .são as mais Interessantes, instnuando 
ãs Comm!s&ões o criterio n .seguir. . 

o SR. · BAP'I'IlSTA LUZABDO . .,.... A urgencl.a, de a.ccõrdo com o 
. nossa l!.egimento, dlspellsa tod~ a.s · formalidades. excepção t:fjj, do 
· lt!.-umerO. para. a votaç!l.o. · 

õVê V . ·Ex; ComO é grave e quànta respOIÍsabllldade em. si. acar-
reta. , . . . . . . . . . . 

. . Nli.o . posso colllprehender que a concessão· de . urgencia. d~nse · 
tambem a ra.zâo mesina, o objecto mesmo . do proJecto que se vae 4.1s· 
c.utir. PoiS .nã,o .é a Mensagem .<lo Presidente .d.a Repuhliéa. e o pa-

' recer das êommlssões que de'cla.ram • que as.: no~s . tr:~d~ ·. eptre o 
nO&SO .representante nos Estados Un1~os ·~· -lt Cl:iancella·ria ·amenc:ana 
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eori~dtuem essenc!..a mesxna. dO· proj~to? Onl:!e estão t!Wia notaa; 89 
!l camara. não as conhece, se as conunJssões .D!o c1110 natlc!a. c1ellaa" 

O Sll. OCT.\.VIO :MANG}.BEJRA - .As propr::aa colXlJJ11Bslles nl!.o vêtn 
declarar. que conhecem taes notas. 

o ·sR;' JOÃO. N!'VES - Então, assignamm o ;parecer d.e cmu:. . 
o -sa. BAP'I'I$TA LUZAEIDO ·- Pergunto eu: em que se baae1~~o 

a urgeric1a . concedida. para o p:rojecto ora em. discussão? Qual dCI.:! 
meznbros das oomml.sSões que examl.naram · e.ste p«ljecto pod.erlat. dar 
eq_Ul .o seu testemUDho, o seu depoimento ~:J:».me:<Uato' a respeito d.o 
con.teúdo das. notas em quest~o? . . · ·. 

O Sll. F'IcUEDI!:I)() RoO:&W"CC'§_ - O nobre Preaid.ente da Cammia. .JA 
il::sinuou o caminho a. 9egu1:r. ·.. · 

0 SR. WLNDEBLEY' IIE: PINHO - Mas essa insinuação n~ !oi a.eo
l.c.ida.. Não podemos votar uma. cotsa que na.o co:ilhoeoe%006 •. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO - Sr. Pres!.c1ente,. V. Ex. meSitlu 
tanto se Impressionou com as palavras dos nobt-es Deputad~ da. ~~ 
norla que· proctirou w;na. rolução pa.T~;~., concU!ar o Regim'lnto 'com as 
FOn<len.çóeS a.rguidas por esse.s !llust-xes collegas. 

V. E!:. illGinuou que ·a. .solução poderia vir <las Cozxtm!.Ss6e.s que 
cxa.IIÍ.ina.ram . o projeeto. De m1nhi .parte, não ha qualquer lU tento 

· protela:torto da discussão da ma.teria. Apenas desejo, como ·bem. o 
fr1so~ o nobre collega. sr. octa.viõ. Mangabeira, resgusrc1s.r .o_· ~ecOro 1:1." . 
D::amara... , . . 

·o sx. OcrAvro ~GABE:mA -Esse é que i! o ponto. 
O .SR. BAii?TISTA IJUZARDO - • ~ • re<sguarctar o ~to :!Wlra! 

que o a.ssumpto comporta.. em face <las llliÇOe:; . aul-amerlcanas, e es-· 
pt;cfalmente perante o nobre .Pa!Z com que contractiunos. 

O Sa." WANDEJU.EY DZ PINHo...., E pe~te nós mesmos~ 
O SR. BM'TISTA. LUZARDO - E' com esse esp1r1to, é com e$8~ 

eleva<to objeetivo de fl8lvagua.r<ta.r a ttlgn1dade da. cama.ra. e dos re
~~entantes da. .Naçi.o . Brasllelra., que ouso ta.z.er uri:t a.ppello ao no.: 
1n·e Z&r.der da. ma1ort:a desta. Casa. no sentido de que.s. lh., o Sr •. Raul 
hn:ia.ndi!.s, exerça a. 8tiS. !n1Iuencla jUnto ao.s· &eUS colleg&.s das Coln· 
mi.BS6es, para. q1H estes requeiram. a volta 'do projecto· 'àos orgão!l 
teebnieo.s da · c&u. . .. , 

o &. ocra...so MANGABEJKA - Tanto !I!II..I$ .. q\lallto se tratá de 
11m velho -diplomata, que bem :sabe .<:omo t\8 nações estrangeiras J:Ul
ga.m. mel ~~ ,pa.!Ze6 que ~ prestl!.nl. a ta.e.s papeis. (Mwito bem) • · 

O Slt. SO_VZA LEÃO - Faço parte da. C0mJD1$al!n d.e Diplomacia e 
'l'ratQ.<los, por. onde tranSitou o ptojecto, e pCISêO ·1.n1ormar ã OB.IÍlara 
que, ah1~ eon.Stgneí o meu protesto ··contra a cla.nd.est1nldade com que 
~ pretendia discutir· o tratado. · · 

o SR.. BAP'l'ISTA L'OZARDO -. Sr. Presidente, renovo o meu 
.e.ppello ..,... porque o nobre le<zder da. malor!a não .se achava· !)teaentl) 
- renovo o meu appello, no sentido de que s. l!:z:. interced.a. Junto~ 
ti<; comm!E.s6es que examinaram a. proposição, para. que estas, se
guindo a. lns1nuaç1o· de V. Ex.; .como soluçAo unlca para o caso, 
requeiram· a vÓlta dos papeis, .se .. posslvel por 24 horas, at1~n ~ (IUe 
a!jll sanado o erro IUDdaÍnentàl por .nós ai)Onta.d.o e que t~ mal 
vs.e.de1lcar, ,náo··só a propr1~ dl.gnidade da C~a. como lglla.bD.ente &. 
sttv.ação dO. Brasil perante ·M naÇ6e.> amerlca.nas. eobl'etudo os Esta.~ 
t!os· -Un1doOGc . . · ' · · . · .. . 

O SB. F.uro &ll:ú - Nlo ê e.xacto :.que a.a. .Comm'ss6es não ··te· 
!!ha.m. tomado eonhedm4mto da:i notàs tr~C\a.S. Ellas. !8.zem parte <loa 
doclunentoa enviados á Cima.ra e agora. -meenw aca.bo· de. _V!l~as. , 

. . O sa., W.üm:au.:Y M: lPINHo .,..-. A Camara, porém., nAo as conhe-
cé. O plena.ri.o lgn<ira.:.as. ' · 
· o s&. Puw SoDK!: - Qlul.n<fo multo, pcid~ âúe:pl'~E'e. que h~ 
clef1~<iia 'd~ pu\!~. . . 
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O Sa. WANDERLEY 1:1!: l?meo - E' ·preciso que o assumpto seJa. 
ampla.IW!nte dlvulgado. 

O Sll .. FABIO SoDRi - Se a camara concedeu urgencia. para r. 
mater111., {pao facto permtttiu a <Uspensa da publicação das notas. 

O ·SR~ BAl''I'lSTA LU~ARDO - Sr. Presidente, o a.ssumpto con · 
tido nas notas a. -que nos 'Vimos reportand6 •constitue p~ -precipua 
ci::> tratado. Essas. notas não são conhecida:; da maioria da Camara. 
;.tnterpella.rl.a. aa propr1a.s CommLssée.s, no .<:ent!do de que aponta&em 
quaes os membros que .conhec·em o seu conteúdo. Seriam cap~z.es .Q.~ 
CUzer? · 

O SR. l'm!:SmENTE - Attenção l O tempo! 
O. SR. BAJ::>'.NSTA LUZARDO - Concluindo, portanto, as minha.; 

conslderações, :rea!firmo que o meu· appello está !etto ao nobre ZeadeT 
da maioria. e bem us!m aos presidentes das duas C<>mmis.sões que exa
mmanm a. ma.teria, afim d.e que este proJecto náo transite com o 

, e):Xo gtavlssimo que acaba de ser indicado pela m.inorta. Era. o qu-.: 
· thlha; a. lizer, esperando que minhas palavras sejam ouvidas pelo 
.nbbre ··zeaà.er da m1nor1a, que é t'ambem um diplomata e qu~ bem· 
wnh~ como repercutem no exterior o~ tactos apontados. (Muito 
bem). 

O Sr.· Raul Fernandes (PeZa ordem) - Sr. Presl<le!lte, b:l· 
terpellado nominalmente. pelo nobre representante do ~lo Grande d'J 
S'Ut, cumpro o dever de dar á Camara uma ~xplicação. 

O asaumpto tra.zldo a. debate é, sem duvida, da maior tianscen • 
ciencia, ·viSto como ~ricerne a urn tratado internacional que versa 
sobre assiunpto de commerclo exterior das dois patzes contractantes . 
5eja, porém, qual :!ôr a imports.ncla das materia.s trazldfi.S ã deUbera
.çllo .da Clmlarn, <> Regimento n!l.ô cUstingue entre as.sumptos de maior 
.'ou menor relevancia, quando prescreve as regras de tramitação rto;; 

· J.·r<>jêcto.s no plena rio. 
De modo que, de um ponto de vista gera! e considerando a ·ques

tão sob seu aspt:cto regimental, eu poderia· dizer que a Ca.mara, tend~ 
<·onced1do urgencia e esta. dispen.sa.'ldo to~as as formalidades, ex<:epto a. 
do. parecer, a falta de publicidade, ·ou a publicidlide deficiente do~ 
P"-pel.s ~ era m.otivo pará qualquer rt>eiamação fundada. do ponto> 
de vista. legal, nem do ponto de vtsta moral, porque o facto de esta
rem a!feàadas relações internacionlle$ não é .razào para .se m.Od.lficá.t. 
i'm nenllum dos seus aspectos. a5 regi-as que regem o andamento do~ 
t.mba.lhoa parlamentares. Mas. Sr. Presidente, esta que.."i!í.oj, par,!. 
mim, é se=darla. 
1 O SR. O=,..vro MANG~ - Nãc se trata de regras e, &m, <lo~. 
Cal%! ara di:scuttr inater1a que não conhece e que V. Ex. mesmo n~eo-
:ttbeee transcendente . · 

O SR. RAUL FERNANDES -' Ma.S ·a Ca.ma..-a delibera.. ooiwnum
ltlente, dispenS&ndo a. pub!1ea.çlio do parecer -e do projecto, quand • 
concede a. urgenc1& e a unica íonnalid.ad.e de que nã.o pode abrir mão 
é. como ja. acoenruei, ·o pll:'ecer, ainda que verbal. ~im, seja. qua.l 
!ôr a. tinportancta. do a.sstimpto, a urgencla dispensa a pu~ll<:ação: logo 
C-ispetlõa, talnbem., p:Ubllcação mals ou menos completa.. 

o SR. WANDDU:T DE: PrN:a:o - Mas nlio dispen$a ·o conheci-
:x:nento do a.ssumpto. · .. · . 

O SR. RAUL FERNANDES -:.,Peço !t V. Ex. que ll.áo me 1n~ 
Jte~mpa. vou .fazer a vontade á nobre mlnorla. D'.zla. que, do 
I>Orito de viSta. moral e :reglmenta.l, as· reclamações não · procedem . A 

. ll'!tençA.o, Porém, COJn. . que requer! a 'urgencia, :!Ol .a. que declarei n•") 
· i:equeno discurso que pro!erl ante-hontem. Queria dar, por parte do 

POder Legl.Slatrvo do Brasil, .um te3,temunho irre1uga.vel de que ne~ 
tlihuina ·1litenção; tia.Vle. de proczoastmar -;Ulna.· :resolução sobre o asswn
lito; '(M~ bem.) . 
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:Apenas Lato, porque tal 1ntençll.o. embore. talas., está ·aendo aete
<l1ta4a no pa.lz am!go, em vtrtude <la. &~mora ~xcealva do nosso . pro. 
DUDClamento. U'.mt. VU que esse testemunho 'fOi 4840, com O reque
ranento de urgencta approva.do .pela camara.. um dla .xnals .ou wr. 
dia. _menoa, na 50lução <la. ms.terfa, não tem a me.Dor 1mportan<:1a.. 

·Estarei, port94tto, Sr. Presidente, :ca. qualidade de Ua!fer da maio 
1'18., ~rompto a concordar com qualquer medida tendente_ a oorrtglr a 
.-te1ic.te:ncla de pubUcaçl!o q~e, rea.lmel:lte, !ol feita.. com· ol%ililsfio desea.; 

• G:ua.s peças. . . . . . . 
O $. JOÃO N!:VZS · - - .Punc1a.mentaes. . 
O SR. RAUL FERNANDES - . . • . que fe.Z&ln p~rte lnteirante <lc

l)tolecto. Não a requelto, Sr. Presidente, p~que nll.o quero firmaT 
_o ~recedente ne1asto de que a. ~nda conced!da possa ·ser trusta.<t-1. -_ 
1ned!ante o voto da CaDlBnl, provoeado :por um, .Deputado . {Mu.tto. 
~em} •. 

Mas; _se um <lQs · l'residentes d&s Co~lSes. resPoiisavels· ptll'l 
materla,. vler pedlr a volta dos _papei&,· por um. prazo· breve ~ no ma-
lilmo 24 horas - para. tradúeçll.o .dos dOcumentos diVUlgados em .111'-. 
g1e2 e para publicação 'd.as duas notas cnútttdas, 'nlio llaverá, de minha.. . 
rarte. opposiçã.o alguma. · 

A ml.nhà. attl.tude, como Já disse, :toi apenas, no :;entldo -~ da.r 
.um:a d.emonstraçlo publica de · que o Poder LegiSlativo· do . Brasil ilão 
t.encfona proc:r&stinar uma. ré!olu~ sobr~ ··este '&Wumpto: Q-qe a 
Oa.tx~ara cieilbere promptli,n)ente: em . q~ · Genttd<i -·nlo- .u1: · a · . 
Ca.me.re é soberana. Approve ou reJetté o proje'êtó, mas dellbeM so.; . 
. bre eUe, tra.nca:aiente; como ·.nossas cordiaes relaç~ ·com' o.i; -Estadas 
'Unidos dt'Wnnlna.m. e·1tnpõem. (M~to bein. Palmas). 

O Sr. Renato Barbosa (Pela.. ordem) - Sr. i>residente, oomo . 
ftesl<Sente da CommtMão de -DipU)liia.cla, teDl:lo:··-a; ·d.eela.rar a 'Tf. Eit~: . 
e • Camara que o tl'!!tado. de commercio em. discussão. · -asalgnado 
'iJelas representantes _dos respectivos governoS' dos · EStados 'Ul11dcs· . e 
<lo ·sra&J:. mere:eeu <laquellB. COinmts.sâo o mais. acurado estuclo, tal " 

-~Ja. . bnportancla e sl8nutcação. . .· . · ·. . . · · _ 
·o IIÉ!sumpto' que · motiva o debate, neste illst&nte. está J.ust.lf1~do 

~or uma lacuna."1.isto ·eom.o documentos que deveriam. ttgurar no 
avuJ.!o-. ctq . p:roJec;to, hoje publicado, por ·equivoco, _ne!le nlio ~ en-
contra.m. · 

Peço a· v. Ex., Sr. Presidente, Jl6m qUe :a. ca.mara. tome conhP
cl!:lento das · notas·· que motivam tllo a;calorado ·.deba.te, ~olte o . pll)Jecto 
é Con:11:ni.Ssão, · -atlin -de que 'esta -providencie ·a ·-respeito e, . dentro 4e 
24 hOra.$, possa ·a · Caaa ter conhecimento· _do. li._sàUillptO eontld.o .ll~ 
dUas-notas: (Muito bem)-.: 

~ .. 

O Sr. Daniel de Carvalho (Pela Onlem). - · sr. Presl.dente, d.e 
:,-ez que o nobre Ze44er ·da. nuúorl_a está: de_ a.ocõroo em que se taç& a. 
publicação d06 d~ento,s· que :faltam· para perfelta. elucldação de 

. mn~ria de taroanhf\ gravlda.de;·· a aer · jUlgada pela C&xnara, . ped.l,rla, 
ta.mbem, :f.~ pÍJ.hl1c3.do, na -l.ntegra, o vpto: .que dei. na Coll1Ill.1sdo 
-cte l'·lnnças, . -r..orC{WUI.to --a pagina.s· ·16 do- -a v~. está.: :a c~neluslo que 
u perante &.qUella . Coimn.tssáo, piml . nãô · t&tigAl-a .· o meu voto é · de-

, :;en\"elvldo -e reprel!ll!nta, pelo nienO$. t!§!o.rço · s1n()e%'() no- sentido de 
• c:ollabOmçÍio _para · que a .lll&~ ~eja · ~tem~ mente ~tllil.da : · . 
. Oft~ -ene . v'oto . . ccnnpleto, . para qw!' seja -ta.i:nbe.r:il pubUca4a, 

ca.."(). ·· V·. .Eli:. 8s&lm' o decida. ··Acrec11to tratar-se. -de elemento utu, 
eo:aio diSSe,, aO : esclarecl.mento. do a.sstu:n.pto. . . - -.· . · . . ,• . 

. · :, 
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eÍ1uncia.<1os pelo autor do requ~rtmento, l't'e.sl<lente da. referida Ccm
mlssáo. (Pausa) . 

Approvadó o requerimento. 

311 di.scwslú> do prOjecto n.. 110-A, d.e 1934, !Usp0114o 
sobre os seroü;os de t'll.T'!$ma no parto do .Río de Ja:rl)!iro e 
~ 4o T<>uring CLub do Bra.stz a a~~m.steneia. te.clln.!ci:l 
'àe àire>cçlú> d,eases servl.ço3: 

Encerrada. a dl~cussão, !lcando adiada a votação. na. tor
, ma do ~g!mento. 

l" cLíscil.Ssão eLo pOjceto n. 193, de 1.935 (1" legúlatura.). 
l!'Te/1.1Ldo o quadro de o f jicl.aes do Serrrll;;o de ..Recr'u.t~men.to. 
com 'J!a1'f:ceres con.trarios lias Commissõel' cte segura:n~a. e Fl

··?u.mçaa; 

" Encerrada a dl.Ecus.sã.o, ficando. àdiada a votaçâo, na 1or
. ma do Regimento . 

.Qiscussão uníea do parcc€1' n. 17, de 1935 (J.C: legislatu
ra). approv~mdo o acto ~to. Trtbuna.l de Con.tç.s que -recusou 
reg!stro ao ter?7UJ de accôrdo celebrado entre a Estrcuüt. de 
Ferro Noro~te iw · Br4slt, Estra,da, de Ferro Sorocabana., etc., 
pa,ra a. C011.S~ão -de "U71l4 nova. estação em Baurú; · 

Encerrada a ctiscu.u.ã.o, ticando adiada a votaçâo, na :for
ma. do ~g1mento. . 

J]f3oussão u.nica do requerimento n.. 131, de l93S (14 le
gtSZatura.) , de Sr. F'W"taão de Menezes, de injCYr.maçõ~ .spõre 
a ta,Tifa., na Ertroda. de Ferro Central elo Bra.n~. para trans~ 
p~ eLe m.inerios: 

O Sr. Presidente - Entra em d!seussão .o requerimento. 

Tem a palavra. o Sr. Furtado de Menezes. (Pausa) . Estã au. 
sente. 

Não ha;vendo quem peça a. palavra, vou declarar eÓcerra<ta. s. 
ól.àcU.sS!o. (P4Uo$a.) • 'Está encerrada, !lcaudo a votação adiada. 

Discussão unt= elo requerimento. n.. 132, cLe 1935, do 
.Sr. Ce'lso Machado, para .rer inc!u1d.o em ordem de d.ía, . o 
projecto n. ll2, àe 1934. 

Encerrada a .. dtscussão, 1lca.ndo adtada. a votação, na for
ma do Regimento; 

o· Sr. President-e Esgotada. a rnateria comtante <ia ordem 
<!o d1a·, dou a pa.la.vrs,, para expllcaçi!.o pessoa.l, a.o Sr. ArrUda Ca· 
mara. • 

. :o Sr. Arruda. Ca.ma.ra (Pare. explicação pessoal) - Sr. Pr<?s:
dente, soou· a. bore.·da ju.«tiça. para ·Oll homens e para, os povos. 

Ao legislador- a.sslste o deve:r 1ndecunãveL de batxa.r dos castellos 
dourados de. !antas!a e dos torreões . das :velhas e allen!genas theoi-!as 
para· ll.usculta.r. os · an.seios das I!l11S.':las. ouvir. a.s quel.xas lias .c~asse1. 
as. re1VtnàlcaçOes· do PoVo, 1\!!.m ele que as lel& re:!l1crtam as rea.l~de.,; 
na.clonaes. ' · · ,. 
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Felizmente, Sr. Presidente, os constituintes de 1934, mercê do e;
pirito renovador da R·evoluc;ão de Outubro, souberam acercar-se d;-'s 
pos'tulados da evolução brasileira. 

Dest'arte_. a par das d:emais clr.,.sses, as Policias Iviilitares elo Brasil, 
cOm existencia de mais de cen1 annos, 1ograran1 vêr a sun. viela ·== na·· 
tureza inscriptas .no Supremo Codigo ela Nação: 

"Art. 167. As policias n1ilitares são consiclenidas res3l'Vd-_~, 

do Exercito e gozarão elas 111·8Slnas vantag.en.s a este attribul
das, quando mobilizadas ou a serviç.o da União". 

Bem haja, Sr. Presid·ente, a.os constituintes da segunda Republica. 
que souberam premiar mais de un1 E·2cu1CJ ele EerviG03 r.eaes, de abnegr
ção e devotamento- dos legionarios elo dever, da ordern. e da le!! 

As policias Militares têm. gravaclo, á custa do suor agoniado d:= 
sua fronte e do .sangue generoso ele sUQs v·eis.s, paginas cl~ imn1orredou-· 
ra e gloriosa -tradição, na guerra como na paz. Nas campanhas acc·c.sa :, 
á linha de fr·ent·e, hombro a hombro cem o bravo Exercito Nacion:1.l, 
lutando, n1orrendo ou vencendO p2.ra -?levar e glorificar o no1ne da P~n.
tl·!a. 

Não entibiaram a sua corage1n inc~on:tta. o troar dos canhóes t:-: ,_, 

cc-lera-morbus do P.araguay, nern rrs en1boscadas cruei.s, os asaltos a. 
f€rro. frio, corpo a corp::>, n-en1 as c.hu,.ras candentes d-e chu1r.1.bo do.J tra
bucos das legiôe.s esguias e e~farra.pa.àas. fanatica.s e feroz.es d.o velho 
scism.atico de Canudos. 

Nos dias de paZ1 nn.s cidades popt1~0S?_3 co1no nos logar-2jos mais 
longinquos, são sua.3 as vigili:J.s pera1.an3ntc_2 := patrloticas, as horas d·2 
sentinella á tranquillidade publica, á seglETvnça., á orden1, á vida. ao 
somno, á fortuna do povo, qual antiga e 1nyst2riosa colun1r..a protecto
ra dos hebreus. E, quanta vez, enfr2Jlto.ndo o c!-ssord2iro ou o malfeitJr, 
to1nba sem vida o anony1no policial. c-:Jrr1~n·idcr infati§,'RV21 do dev:-~ r 

perincte ac cada ver: até a mort·e! 
Ou sertões remotos em fóra, longe da. esposa c dos filhos ·8stremc·

cidos, .sob os ardo-res c 8J incleln·encia da canicnla ou em meio a tr·2Vd 
da noite, vencendo todas as C811C·2ira.s. enfrcntand'J tod.os os sasrificlo~. 
lanhados de espinhos, picados ele oficlios vs~_enoso.s. pé:3 sangr2 ndo ao 
transpor das escarpas e dD.s lapa[~ c·_;_(:2 clan~:::n1 as tosaias terrifican
tes, tisnados da t'ur.D_aça cl-o.s r2con..~-1·::x:: yiol::::n.~~o.-; c qunsi ilnpu.ssiveis, (: 
à.e onde sahem mutilados, qu::lndo EED perclsn1 a vida. N~:lvo é prcci!'J'J 
grande esforço de imagins.ção pm:c.. -~;êr c~c cor-.J.o css·2s abenegados sol
dados da lei escrevem a sangus vivo a. oclys..séa n1agnifica. da clôr e d{J 

sacrificio nessas Jornadas de todo clia, obscaras, é v-erclacle, mas de ur..:1 
profundo e bello sentido, qual ~eja o ele defender e salvar a vida e o:; 
bens da gente laboriosa dcs scrtô·::'-3, constanterrtente arn-2aç,ada pe~~) 

flagello do banditismo. 
Srs. Deputado.s, quanta grandeza e quanto heroismo na alma sin

gela, na alma dedicada do soldado de policial Como elle soifre e com" 
é e.squeciclo o seu s.offrer! 

Não é proposito do humilde fi.lho dos :Ertões, que ora vos fala cor;1 
a. sinceridade peculiar á alma do caboclo de.scGndente dos Caétés. r c. 
viver em paineis de ouro vi.vo o martyrolo$·io dessa classe d·e hero·:; 
anonymos. 

o SR. DrNrz JUNIOR - A o.ttitude de V. Ex. é louvabilissima nct 
defesa das policias militares; e pode V. Ex., pelo m·eno.s, contar con1 
a inteira sympathia daquelles qüe repre.sentam aqui o meu Estado. 

O SR. ARRUDA CAMARA- Agradeço o apoio do grancle e laboric
sc Estado d:e Santa Catharina, que é significativo e honroso para o 
:r..umildfJ oradot 

O SR. DrNrz JUNIOR- E' merecido. 
, O SR. ARRUDA CAMARA ~, Quanta vez, porém, torturados pe~a 
fome e pela sêcle, encontram o epilogu da sua c:Úr·eira á curva ela vere-
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da onde · o bacamarte d<!scança na ponta?:la. c:.erteir~ · do celerado !rlo, 
u;sa raça. de estropeados. pr0<1ucto cUr.ccto do3 .desequU1brlo.> d-" ol'l· 
gem soclo-economlea; a.ggravados· pclns infiusnclo.s m~.solo.gir.as? E qu" 
n!Sta, ãs mBJ.s das vezes, do obscuro heroe, a.bnti<to ·nessas escaramu;:u 
quoticuanas ~ de que ·o vulgo nem bem se a.perceb-3? · · 

0 SR.. FBEIRE 'DZ' ANDRAD'f:- 'C'ma Cl."UZ á b~lJ'a. c:!n. C:S~ratta. 
O SR. A:aRU:QA CAMARA - O ~::emplo cio c!ev~r cumprid,, um .. 

fam111a. orphâ a mcinc:!igar o pa.o c:11i problemo.t tca ca'rldo.de publiCA, u= 
1uvalld~ amarga, sem persontllldn.de nem h1stcr!a, qun.nc:!o não, alnd'\ 
eem htstor1a. ou personalidade. sobre um mont!io de ~etxos e enla.çadn 
de trepadeiras ~lve~>trc:s e I1nnas dllnlnhas, a. cruz tOsca de nn.delrs no 
coração elo cleeerto sllenctos-:>, das savans.s á annunciar-lhe o repouso 
eterno. l!: por onde, 'de espaço a. espaço, ~6 o · vlajor cb.r1stão, o homem 
mor!a. uma· prece ou lembra ~ queixa.. Por rnuslca.; no seu eterno. dia 
deeprotegldo das ])aragens longinquas ao "hlnterlnnd" lhe dirige ll, me
de,.nno.dos, ~em o canto mets.lUco ClnS sert-emas ou o -plo e.~lrento d~·· 
acuAs, ou o chocalho estrlc\ente da cascavel ins!cUo.:a. e é. noite escur~, 
'como tremulas lampartila.s, os p!rUampos fugidios. · E por nores e co" 
roas eelvagens, .tasnbem tem a ramagem elos. perell:O.s que orlam os· c:; .. 
wnhos ·sinuosoe e n.;peros, apanham !nstlnctlvamente pelo homem qw: 
pasaa . e . que, em. nome de Deus, lhe pr·~sta uma. homenagem stmples. 
ma..5, pol" J.sso mesmo, de um alto sentimento de piedade, · co~o· pedind.., 
repouso e paz pa.ra a sua. alma. ou suppr!ndo o abandono que os po· · 
d.erea . publicos ·lhe votam. (JI.fuíto bem) . 

As. Polici48 Mili:taTes r..a HistOTi4 ao .Brasil 

Sr. Presidente, a ongem da P . . M~ no :Brasil, mergulha na nolt'! . 
dos tempos,. e é congentta. com a propria nac!ona.l!da.de. E' . uma I:D.$1;1- · 
tu!çâo que,. a começo sob o nome de m1llc!a, sentou os . marcos_ dS"-'> 

. qulrias h1storlcas .aprofundando as no~sas fronteiras e rompendo, asstn:;. 
o tra.tã.do de TordesiJ.ha.s .. Vil.Inas !êr o que, ~ respeito desta a.tf!rmati
va, cons!ÉtllJ· a "H. M111tar do Brasil'~. (Imprensa do E. ]1!.; do E:z:er-

. ·etto - .1920. pag. 30 --1 Cap. Genserico ~e V~~rSconcellos): (Lê) 

· "No prln.clpio. á chegada dos povoadores. são as ~elas c'l :;. 

Regimento de D. Sebastião, formadas pelos colonizaclores varo
nts e seus prtrne!ros descendentes brasileirOS, q.ue defendem .r. 
llton.l contra as lnvesOes tr:lncezas •. 1n!<lez:ts e hollandezar.. 
Em segUJ.àe., são ainda essas mUl:;!as· qu~. merce do seu M'!llll
mento e de S\1!1.. crga.mz,.ção. conquiÉtam n terra .ao lncll-genn, 
p~ a marcha do povoamento e. finalmente. embrenhaú
-do-se pelo de~crto destr6em a ltnha·· d·~ Tcrd~sllllao; e levam· '.! 
nossa expans~o para. o Occldente nt~ ·e cordilheira dos And·~ll . 

· QuandO, . o mundo h espanhol e pcortu~~z se ~rontim . . :;ái) 
iú.nda a.s nossas_ m..!llc!as que prepara?t pelo . "uel-possldetis" c~ 
tràta.c!os de 'C'trecht e de Madrid, conquistando e dc!endend~. 
ao depofs. a ll.n.ba de fronteiras _qu~ :n~.separ:un dos antigc->. 
vtce-re!nadoll· de Buenos Aires e do Perú". 

Vl:alos Pernambuco. ou ·no· Norte, sob o domtnlo hoia.ndez. ess.J.S 
mlllcla& melhoradas. por Naseau - <>. prlnelpe sold:telo e estadista do,; 
·renome - ·com: · def!ntcUl.s attrlbu!ções pollciaes, e depois adua.ndo ll&. 
'1n8u.i'reJe1o brss!lelril.. por ·todos os reca.ntos . do Brasil, contra o ·dom!.tl!tJ 

· ubsoiUió dê Portugal. Mergulham. (!Es1m, pelos·reculos· a dentro .. subsis
. tlndo ·e · progredindo,. embpra l-entamente, até os nossos dlss, quando JP.. 
têmJ~:an.cter .d,éf1nlt1vo. tefçá() diversa. e obrigações bem mais ·~édas e 

. mul.t1plas: . E_ se naq1,1elle tempo ã.s forças de linha, eram con<:tttUide.." 
dos .Eieri:tto!í -regulnres de Portu;;al, de.' :S:ollnnda· QtL de Respallba.. c~:t

. . . ró que eSI;as ·~telas ers.m. sem. ~r nem pôr., as · forçá.s terrltoí:ie.es, as. 
···tilrçs.s ·pollciaes, :por ·nativas e 'POrque; não eram !oi-ças de eJ~:erc!to .. 

I . , . ~~ , . 
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E, portanto, millcia ou policia mil!tar um.a cla.sse nascida com J 

. :era.sn; como. crysta.Uzanlio a :alma nacional, desde os seus primeiro.:; 
a.lbores e que na. l!ça continuada, ard.ua e grandiosa de servir no Povo, 
servindo ás Lostitutções e Ideologias pa.trlcla.s, teve f.!. prlnutz\a. de abrir 
camt:tilio ·para. o Exercito nacional. por tel-o antecedido entre nós. 

Pernambuco, oor exemplo ~ b-erco de ~andes tnlclRttva<j! c cenuta 
mater dos mais a;ro~ados movimento~ de lÍberdad~ e tndependenc!a -
hâbttuou-se aos serv:tços !nd!spensa vcls de policia millta.rlza.de., ntío de
:POls d.o advento da. Indepen'd.encla, mt~.s multo antes .. Abonam ~ssa af· 
!lrmativa., provas esm.a.~adoras, de valor lndi.~cutlvel, como algumas ~
vistas . cto Inst. Arq. H!st : Geogr. Pernambucan::> e o offlclo - val!os·J 
éloew:i:umto - de 8 de Novembro d~ 1825. do wnentc-corooel do Exer
cito Imperial. Antonio Maria da Sllva. Torres. l"Mrg:miza.dor do Corp~ 
de Pollcla ela minha terra. por ordem de Pedro I. trnnsm.itt!cll't. 
d:!rectamente ao coronel ·José Carlos Maynnk da. SUva Ferrão, o pre
sidente que assumiu a, direcção da então Provlncia naquelle aUIW, 

reoebenqo~a. das ;mãos do brigadeiro Fraoc!sco .de Lima e Silva, que 
:roi o jugulador da famosa :revolução de 1824. {Vide Rev. Ins. A1'q. 
Pern, vol. XXVI. Vid. .ReZat. Com mando Força Publica Pern.. a.nno· 
1928) . 

· PoSSUil"ll.mos policia de farda, com todo 'o en~odo de caserna e ·a 
entrosagem mii1tar dos tempos lon.glnquos de Pernamb)lço neerla.n
dez. E de lã por de ante na.o voltám<>s a ter policia como 11. dos ramo
sos e, semi~lendarlos quadrilheiros a estylo portuguez ou hespanhol 
nos moldes .do Cod." Manoeltno ou das Ordenações Fillpplnas. 

Progressista havia s!do a pa.ssa~em de Na.ssau por Pernambuco. 
E o Povo a.h( ipstrutdo por praticas llberaes e beneficiado pelo~ tnnu
xos da clvWza.çâQ bátava, não se podia conformar com o ana.chronlco 

!!ystema de polida. de quadrilheiros, const!tuida de espadachins biso
nhos: façanhudos ou plttore.scos e que rondava as v:ll!as e arraiaes. 
náscentes até· a conqmsta do exercito de Loncq .. 

·A lei da. assembléa mau.riclana. a primeira !nstltu!ç&o.,de.sse ge
nero na America do Sul-e que em Perna.mbuco funcc!on.ou no palac!o 
das Torres, de Agosto 1\ setembro de 1640, com·posta. de deputados .ex~ 
cluslvam·ente perriambucaoos, dá-nos seguro testemunho de qu!l hou
ve alll, pollc.la. á moda. da de Holia.n!la. oue ao tem.po servia. de modelo 
ao mundo. (Vid. Ret~. ·Ins. Arq. Hist. PeTn., n. 30, 1864). 

Por· ah1 se vê· de como e porque to! irtstltuida a. pollcta ·lhlutar 
· pernambucana "com os seus capitães. tenentes e alferes". (Ibidem. 
pa.g. 14). De modo que por essa. pratica que a todos agradou e aue 
tantos. resultados boru: deu á collect1v1dade uos tempos em que o na
tivo, d.e.sarinado pelos .soldados de Hollanda e posteriormente pelos 
capltli.es-almir.-generaes que Portugal nos :ma.n<ia.va como "presentes 
de ~o", v!B·lle sem gsua.n);ias perante os Lnnumeros bandos de mal
rettores e salteadores que :povoavatn os nossos bosques. a polida ml· 
lltar, .sob o nome de m!Üc!a. continuou a existir através do tempo· 
a.té . que em 1808; com a chegada de D . 3oio VI, novos moldes <ie. 
policia. :passaram a· Vig~rar na terra. de Santa cruz~ -
· Em 1836 é que vemos a reconstituição d~finlt!va de todos os 

corpos de pollc1~ · m!lltar do ErW3ll e do proprlo Exercito na.ctona.l; tão 
pouco ··re112es nos movimentos anarchioos de 1829. e 1835.. (011velra 
Lima - H!st. da· C1vlli2açáo) . · . · . · · · 

.Pa.ssãda a onda.. de anarchia., após, 1836, as PoUcla;s MiUtares re
surgem como baluartes· da ordem, ,escrevendo ~m as; suas l)a.ypnetas 
uma b!stor!a. br11hante de abnegação ·e ded.lc.aç!ío .á ordem. publicá. e 
á. tntegr!<ia.de ela. noosa. Patria. como v:angua.rdeira.s do progresso e. da 
clvlli.zll.çã.o do nosso ·Povo. . . . · 

· CCift1. o ExercitO c com o PoVo, os Corpos de Pollcia do Brasll abra
~ ça·m todas as cam:Panha.s- me.mora.vels que são p~ de esplendido 

. fulgor J.na.pagavel d~ nossa. ~'torta. patricta. 
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No · Pàraguny, depois de terem operado como millclas nas cam
panhas da Patagonla e da C1splat1na, vimoo os Corpos de Policia. do . 
Srasll tntelro, constlttúndo ttopas de, vanguarda. e conquistando Iou
ro.s pnra a. st:ilõ :na:;n!!1ca. hlstorln. Depois de oo oommanclo dessa. !1-
gura da heróe que se chamou Carlos de Moraes camtsão, terem toma
do · pnrte nn. famosa. R.etll'ada. de Laguna, ~ operação de guerra C{Ue 

, tem · causado pasmo 100 mund;o pelo exemplo de pertlnacta, disciplina, 
conetancla e reststencta. tnsupera.~el , m anobraram no campo da morte 
de Tl.lyuty a Cerro-corá, passando :pelo Chaco Boreal .ao commando 
de Caxias, e em cujas Investidas leoninas sob .a denominação este de 

· 12 <Je Voluntatros· da. Patrla, aquelle de 31, aquelle outro de 51, e. 
assim por deante, conqu!s~aram para. as luzldas corporações de hoje, 
o mais prec!o.so renome, :fundam~ntando-ll:les de.sae modo, segura e 
Inequivocamente, as pedras angulares do edt!iclo morat de su.a exls
tencla, toda dedicadá ás bôas causas da. Pa.tria. 

E !oi esse ·passado; ·srs. Deputados, que temperou os ner>o~ de 
· a.Q() do solda.do pollclal, gerando no seu espirlto esse sentimento bo:n 

que conduz o :b.om.em ao seu mlster1o.so e remoto destino, de.spertan- · 
do-lhe o pendor PBI;!'- a carreira polle!al. me11ndrosa. e referta de sa-
1:rlflc10G incomprehendldos, mas cheia de delicadezas moraes, como 
· amparo ás crianças, aos velhos, aos desprotegidos, aos . que, emtlm. 
·carecem da assistencla do homem. que · não mede c1rcurnsta.nclas para 
exercer os mandackls <la· lei. 

il!:m 1889; todos esses corpos de Policia Mil!tar abraçam...:;e {1. egtcte 
do novo. governo e do nove regime, com o sentl<lo excluslvo da de!esa · 
do .poder instlt-uido pelo Povo. Em pouco, todo. o Brasil assistiu esses 
co~:~pos na: sua .tna!orla sahir para a.s ruas com o fim de· defender o 
Governo const!tui<lo. Em Pernmnbúco marcharam para morrer nas 
ruas de Recife, defendendo o primeiro Governo constitucional repu
blicano, emfi.In deposto, n~ sem luta ou sem sangue. pela guarniçãO 
federal a.o ccmunando do gi!neral Curlques Jaeque.s (S. Vasconcellos 
-Galvão - .pie. Chor . Bi3t . Eatctis . Pem., vol. II)". · 

.A mesma. to1 e é por toda pme do nosso territorlo, a actuação 
benemertta. da ·Policia Militar sempre leal ás suas trad.lçôes de "obe- · 
àlenci~ dentro da lei, combatendo o extremismo, a llldisclpllna, pre• 
:venindo e re:primindo. · 

Quasl todas as policias mUltares, e:m 18G8, coneorreram co:m o 
.seu contingente, quando !o1 prect.ro o grande general FlorilUlo por em 
pratjca. a. empolgante e dlrt1c11 tarefa da. consolidação da. republica 
de 89 . A Força Publica. do meu Estado coneorreu com 170 homens, 
soldados valentc.s e <Usclpllnados dominados pelo. obed1elicta racional 
e pelo respeito ás 1nst1tu1c;ões - eSS1'13 Virtudes mlllta.res indl.speWla• 
vels. E elles operam no SUl eontta parte da. esquadro. em armas. Ah1 
a sua. acçft:o teve a gloria. de ser definida. pela penna de oU!:-o do ta· 
moso estyllsta Euelydes da. Cunha • As Forças l:>ublicas de Sio PaUlo 
e do Pará, tiveram etapas verd:uleil:amente commovedoras nos arre
messos <la.quella. camptlnha sem gu1lhottna. A de Pertla:mbueo expede 
para. nill contingentes pequeninos, ·1n9.s toma com- o 4,o batalhã.O · as 
. fronteiras co:m a. Bahia, · impondo obsta.Culo aos aventureiros do cr1me· 
que arribavam em demanda da cldade do fanatismo . 

Onc:te que't, pois, que .o nosso Exercito haja. operado ·no interior 
ou no exterior, homllro a hombro, com elle têm actuacl.o as Porça.s Pu
blicas da. Fed~raÇão bra.s1leira. Isso é o que vemos. 

As l'Ol1cias Militctres na legiSlação orasiletrtt 

A Constitutçã~ de 1891 . apen!l.$ .se oooupou da·s forças armacllis 
Exercito e Marinha. No art. 34 n. 30 ·enoon:tra-se· um.a vaga referen
c!a li. ·Pol!cls. . do. Dlstricto Federal. EmquantO tsso, durante a velha ·:ae
publlca,. eram coiiiÍideradas ·-pelo GoVerno e pela. · JUstiça, arbttrarta-

r 
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mente, ora. ciVis~ ora. m1Utares. Era · quest~Q de conventencl~ do mo
menta, determinaóas por ums. ln!inlta modallela<le de =atlzes. · . 

. o serviço milltar e . outra.s clrcumsta.nc1113 (leram loga.r á. . Lei nu-· 
mero 3.216 de 3 de Janeiro de .. t'!l17, elll. que a.s Policias ·MUltares do.s· 
Esta<loa e elo DJstricto Federat passaratn a constituir "forças auxUta
res c1o E:Xerc1to Nacional" por accordos entre os governOs dos Estados · 
e .. dá Un1ã.o: · 

"Art. 70. Ns. forma do art. ' 10, § 3.o do decreto 11.'497, de 
23 de Fevereiro ele 1915, s. Bl'igada Policial do D1str1cto · Fe
deral, o Corpo · de Bombeiros desta. Capital, as l'ollc1as . Mllt
tarizn.cl.a.s lios Esta.dos, cujos governadores estiverem . de ac
corclo, passarlo a. constituir !orçes aWdllares do ~rcito N~ 
clon'al, neand.o ISentos os ot!1c1aes e · praças . dlll! ditas colj:l.o-
l'IIÇOes das exigencias <1o sorteio mUltar. , . . 
. Art. s.o Para. os etfeltos do artigo anterior, a. Brigada.· Po
llclal e o Corpo de Bombelro6 do Distrtcto Federal, bem ·cOmo 
as l'Ollcia.S Estaduaes, · que. tiverem orgauiza.ça.o eíficlente, a 
jUiZo cio Estado Ma!or do Exercito, serão consideradas !orçàs 
permanentes organiZadas, podéndo sei-- tlicorpotacl.a.s · a.0· Exér- . 
cito Nacional em caso de m<ib111za.ção- deste e por occ.S:sião (las 
grandes manobras ~lluáes. · 

§ 1.o A incorporaçã.o ao Exercito· Na.c!ona.l dai tol'ças ·de 
que trata. este artigO,. no caso de mob11Jzação, terá :iggar por 
determins.ção- · ·do COngreso Fécl.eral, de accordo com as 1DS
·:trucções que tiverem sido · õ.eC:retadas. 

§ 2.o Por · 'occa.s±ão d~ grandes mB.nobra.s annuaes, as 
· !orças pollclaC6 que tol'elXI · Jnc:orporalle.s ao Exercito Nacional, · 
;passarão ·ã disposição do ·:Mlnjsterio da 'Guerra., mediante re
qulsição feita aos . respectivos governadores, não podendo ·' o 
governo federal alterar e: organlzação ctos .COtpOs requl.slt'ados, 
nem in!lU1r na . adD:Wllstraçio destes 6euão para os et:!eltos ·c~, e. 
moVimentação das t.ropas, durante o petlodo em que perma
necerem fazendo ex.erciclos, SOb . OS SUperioreS có~andOS ··dos 
~.nspeetçrea .militares. .' . 

, Art: .9.0 ·Os· oftidaes. ~ praça.s das _torças que. !orem incor
poradas ao J::xerclto Na.ctona.l, ·quando s. ·mcarporação tiver 
stdo detenninal!a. · por motivo de guerra e:itternn, flca.r!i.o -
para todos os etfeltos - na-sltuaçi!.o dos reservistas do ,me:;mo 
posto ou gractuáção chamados ao serviço acttvo. · 

Art •. 10. A incOrporação d as torÇas milltares dos Estados · 
e do Dlstricto P~éral será . te! ta mediante a~~ segu1Dtes eon- · 
d1<;6es preUiuinarmente · esta.beleclda.s·: 

· 4)' nã.o haverá. ·Das.' ditas torças :posto .superior ao de tew 
• nente-col'Onel, que · é o .Dllllô elev~uto em tempo de· paz na hle
rarchia. dos · ot!tciaes de 'segUnda classe tia reserva de p rimeira 
Unha.: . . .. . . . . 

:- b) oe pÓstos e .'Çra:duaç6e., exi.Sténtes nessas forças terão 
a.s mesmas <lenom1na.çô.es. d~ postos e graduações cortespon- · 
aentes no El!:ercito N'ilcional; - . · 

. c) · o · ·acceioo nos quadl'os dos . otflctaes das Policik , Mi-
litares ·será. ·~adua.l_ e s ucces5t;o 'como :no Exercito.· .. 

Art. 11 : Desde que ·o govf:mo <te qualquer Estado não 
acoette : as condições estábelectda.s '·nós artigos · .anteriores para 
que..: "a sua policia.· i àéJa' eon.siderada uma . !orca permanente 

. organizada ·em . g:ráu, de .dt1c1enc1à. · q'Ue . Jierm1tt~· B.. sua.. lncor
. p~ração. a.o Exerc1t<)' 'Na.clona1 •. os omciàe& e ·.praças des6as 

··· torças,'. quando Chamadoe, n~ ·termos .. da · ·Constl~ção Fe
. · .<teraJ •.. áo . serViÇo· dô Exercito, s'erão· .tratados .ide . contormi::ia:de 

- - -. -- - - • - • '• - • • • ' • ~ • 4 . • • - • - • -
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oom a. lel geral que no momento regular o sorteio xn!Utar 
obriga.torio. 

Pari>gra.pho unlco. As praças d~ policia ou do Corpo de 
Bombeiros desta. Capital que gozarem das prerogatlvas da 
presente lei e tiverem obtido oah:a tio serviço mitftar por 
conclusão de tempo, serão ·consideradas reservistas do :;:xer
clto, 'e como taes terão direlto-4s respectivas cadernetas, que 
serão Visadas pelos quarteis generaes das inspecções mtllta
res onde tiverem servido . 

.Art. 12. O governo federal, ·por ii:J.termedlo do Ministro 
da Guerra, é autorizado a estabelecer com os governos dos 
Estados da. Un.láo, o necessarlo accordo para obter de ~ada 
um delles a ~eitaçào das ooncUçõe.s ex1gldas na presente 
lei. 

A.,t. 13. RevGgam-se as disposições em contrario''. 

o decreto n·. 15.934 d.e 22 de Janeiro <ie 1923 reca.lca. 8. mesma 
doutrina, e por 11m o decreto n. 23.125 de 21 de Agosto de 1933 de
clara que o Exercito se compõe: ào Exercito a:ctivo, d.a reserva e da 
g'U4rtúz. terrttarii!_L · & Policias Mllltares, port~nto, sempre de a.ccordo 
com os celebres <:onvenios, eram forças aUJ~:111ares do Exercito de l" 
ll.nha.. 

o Decreto n. 15 .. 934 ~e 22 de Janeiro de 1923 a..pprova o R. S. M. 
Vejamol-o na parte que mais nos interessa. aqui: · 

.Art. 7°. A Polieia Millt&r e o Corpo de Bombeiros da ca
pital · Pedere.l, be.in como lllS torças pollciaes mJlitarizadas dos 
Estados, que tenham <eontracto bom a. Un.!ã.o na forma. da lei 
de 3 de JaneirO de 1917, constituirão torças a.uxllla.res do 
Exer~ito <i e 1 a lln.ha. · 

~a.ra.grapho unico. Os of!lclaes gradua.dQS, soldados das 
co:rporaç6es de que trata o art. anterior, após a reforma, de
m1Ssão ou bab:a. por coi!.clusão de tempo de serviço, consti~ 
tufrão a reserva !ies.sa.s ·forçàs auxiliares. Os que exce<ierem 
das necessidades de sua mobillze.ção, (effeito de guerra. a.c~ 

crescido de 2[3.) serão. aproveitados no exercito, <ie accordo 
com as suas graduações, idade (art. 30) e especialldade (arma 
e serviço) . 

Art. s.o Os o!!iclaes do 2xerclto activo e das torças a.u
xiliare6 que pedirem demissão de seus postos e não qulze:rem ser Offlclaes da .resens,, .serão lllCluldos na Classe a qUe per~ 
tencerem, .entregando-se-lhes cadernetas de ta categoria, ti~ 
cando sujeitos a. tOdas as obr1ga.ções" de claase. 

P~migrn,pho unico. Os· offlciaes d.emissionarios das !orças 
auxiliares têm o direito de optar peta reserva do Exereito 
como otficiaes, se antes já. hav1e.m satfsteito ás e:idgencla.S das 
instrucç6es mllltares de seu posto, como praça se Já eram 
reservhsta.s· de ta. catego;-fa.. 

I 
Por sua vez o decreto n. 23 . 125 de . 21 de Agosto de 1933, esta· 

belece: 
"Art. 1.0 O Exercito Nacional compreende: 
a) o Exe:rcito a.ctfvo; 
b) a. reserva <lo Exerc1to: . 
C) I ~ guan1a; . :terrJ.torfaJ • , , . 
§ 2.o Fazem parte da 2& classe. (reserva. dó Exercito) ; 
a) os otflclaes demi.ss!onarios do ·Exercito e de.s !orç.a.s 

auxll1aresc . - . . . . . . 
Pa.ra.grap~o ·unico. {Art. s.o) A prs.ça. exclutda. da :Corça 

.a.WU,Uar, . é :reservista do Exei:ctto e.· será. · inclulda. na categoria 
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que lhe corresponde~ pelo seu gráu de !nstru~ção :mULtar, 
cont'ol'me o cr1ter1o a~optado neste artigo e de acoordo oom 
s.s prescrtpc;ões regulamenta.res". · 

Mas qual o valor dessa expressão: "Forças A~l1a.res do E::;ercito 
de 1* Linha?" E' Exer-::ito a.cê1vo? Não. Porque auxiliar ~e alguem 
ou de corporação, não s_e 1dentlf1ca com esse alguem nem com essa 
corporação. . 

-Será o mesmo que reserva? Não apparece claro, pelo me1ios quan
do os pollciaes estão na activa. da sua carrell:'a. Digo emquanto estão 
na activa, porque a. lei n. '3 .216 considera os que tiverem. baixa, re-
servlst~ (art. 11, pa.ragra.pho unico). O <iecreto n. 23.125 de 1933 
class1!1ca os O!Uclaes reformados, reserv':lstas, de accordo com o gráu 
de 1nstruccão. ·Doutrina esta semelhante á. do decreto n. 15.934 de 
22 de Janétro de 1923, arts. 70 e ao. • 

. 6e •. em !acedo art. 1.o do decreto n. 23.125 de 1933, a reserva é 
Exercito, que coisa são forças a.wcmare.s? Donde vem essa tenn.lnolo
gi~~o propr!a. para defl.nir as policias? Donde ·esse Deus ez·71WChiTUJ? 

Nã.o serta. muito mais loglco q-ue as Policias Militares na. e.ctlvl
dacie da sua. carreira, se cl111SS1:!1cassem - reservas àe primeira linha,· 
e com a reforma. passassem ·á segunda linha? 

o facto indlscutlvel, porém, é que a Constituição de 16 <le Julho 
tnUdo-u completamente a natureza dessa instituição. 

Antes, porém, de lá. chegarmos, quero apesar de leigo no assum
pto, exa.mtna.1' o texto do art. 9.o da. lei n. a .216 de Janeiro de 1917 
em taee do art. 167 da Constituição de 16 de Julho: Sa.bem<>-5 que o 
a:rt. 9.o a. que nOs re!érlmo.s, doutrinava: 

"Os of.ticia.ea e :praças das forças aUldll.ares que forem in
corporados ao C:Xerclto Nacional, quando essa · 1neorporação 
t:or motivada por g-uerra externa, !ica.1'ão para todos as e!fei~ 
tos - Na. situação ele re~as do ExCrCito do tne.s?n<J posto 
c7w.m4dlls ~ s~o acti-vo·~. 

Emqwu:tto o art .• 167 d9o Cowstltu.lção Federal, alê:rn de clasBU1· 
ear todas as ?ollc!M · Mflltares "1'e8ervas do Exercito'' 1ntegrando·as 
t-pso facto e 1nC1epen<:ientemente da. vontade e ,de accordos dos Estados, 
mas neeeasnria. ~ auto!X!attea.mente, no ~erctto, eqUipara-as a este. 
com todas as vantagens, qup.:ndo mobilizadas ou quando a serviço d~ 
União. 

Como vê a Camara. e como verli o nobre collega. e eulto mllltar · 
Sr. Deputado Domingos 'vellasro, a quem rendo homenagem ... 

O &t. DoMINGOS VEIJ..A1!CO - Muito o'br1gado. 'l'lmlbem a rendo 
11 v. Ex. 

O SR. ARRUDA CAMARA - ... o espirito dll lel não é o mesmo, 
nem o dlsposl.tivo - iclent\co. S. Ex. ·laborou e~ eqUlvooo, devo con
ressar. Naquella lel a equ1pa.ra.ção .aó se ver1:t1ce.r1a quando :!Ol:Se "por 
motivo de guerra externa e lnéorpora.ção". · · 

No art; 167 cuidou-se do caso das lutas mtesttnas, tendo--se em 
vista o r8cto evidente das va.rlas revolu~s em que· BB' Policias goza
ram. apenas a.lgum.ss vantageii.5, mUlto limttadli-S, ·como venctmentos lJ 
terço de campanha.. . . , · 
~m dessa. prll:nelra. dlf!erença, Já accentuei. -em c:Uscurso -pro

nunciado :nesta. Ca.ma.ra que o ''o. servlço <la Unlllo" ~ · esteWie tam
bem em tempo de paz, · ãs Polie!.as Estaduaes, :por exemplo, ~nobl'IIS. 
paradas, etc., e ás Policias ào Dlstrl,cto Federal e ·do Acre, perene· 
mente, por ser de lei, que executam serviço d:a. U:niâo. 

l!:', pois, .. a art. lG'í muito ma1s vasto, mUito ma.ls. 8%1lplo do que 
.o art. 9.o ela lei· suprnç!ta_da. · 
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Deante do art. 167, nã.o ha como rugir, todJla I!S Policias Mlllt.ares 
sao reservas do Exercito, todos os seus ornc1aes e praças-reserviStas. 
O esp1r1to central.lzador, unlon1sta deste cUspositlvo, elCt!ngulu, de vu. 
o veUlo reginle de accordos: · 

a} porque os accor<!o.s suppõem duas ilartes que possam querer 
concordar. e essa integraçãO das Pollcias do ·Exercito (de reserva) é 
automat!ca.; · 

b) porque os ta~ conventos suppunham no Estádo a !acUlda<le 
·de legislar que a Constltulção (art . 5.0 , n. XIX, letra !), lhes tirou 
c conferiu exclusivamente é. União. E de t al torma. a perderam quo 
nem podem legislar supplet!vamente nessa mater!a como já acon 
teCeU . .. 

• o sa. DoMXNCos VJ::t.LASCO - E ' o que se deu na Constituição de 
ooya.Z. Está roo!gida da :rno.ne1ra a que V. Ex. se refere. 

o SR. ARRUDA CAKARA - ... na ma!or!i'' dos Estados ,cuJas 
coÍ1Bt1tuiç6es já !oram promulg31das.. . 'Aecresee ainda que os "accor
dos" ficam m uito ao arbitrio do governo -cen tral como se obser•·o11 
em 1930 ··em relação á Parallyba . . 

Qualquer dlviG!o das pollc1as em categorias com noves denoml
nações !ere o art. 167 que as de!!niu e nivelou numa só .classe . E 
canto assim é qut, quando apparece .na constltuiçê.o a denominação 
de "Forças Auxil:iarel5" (a.rt. 108, pa.r;~.grapho unico, letra b, essa é 
d&da como synon!mo cte reserva$ do artigo 167, onde foram de!lnJdas 
·ex-professo (artigo 167) é appllcada a todllG, porque se retere a.o di
reito de voto dos sll.l'gentos. E é absurdo crer que o legi.slador conte· 
riSSe esse direit o aos sargentos apenas de algwnas pollcia.s. negando 
ao.s de .outras. '· 

Amm, Beserva~. Forçll3 Poztciaes d.os EstadOs e Forças A.unliares àO 
E:terdto, são to:rnadas :tnditferentemente na C arta Magna como tel'
m<>& synon1mC3 appl!cavels a todas a.s policias. E quem poderá res· 
trlng!r essas denominações se a leJ n!o d.lstinsúe? "Si lez non à~s- · 
tinguit, nec nos ltistinguer~ debemus". 

· A quem ~mp~te legislar sobre organização, ínstrucção, garant~ 
e justiça das Policias Mllltllres? 

- A ' Un1ao. eJ~:cluslvamEmte, diz o art. ~ V, n : XIX, letra. Z, da 
Constituição. E aqu.i cuoo. tudo quanto ~ antiga mwa canta.., . 

E dentro da Uritto, o a.ssumpto alnd& 8e restringe e cletermlna. : 
LCIIl-f>e o &"t. 39: 

"COmpete priva.tivamente tio Poder Legtslatlvo, ·com. a 
sancçlo do PreSidente da Republiea, legislar . .sob_re: _ 

c) todas as materias de oompetenet& da União, constantes 
do a.rt. S.0 , ou· dependentes de lei !ederal, ·por !orça da. Consti- , 
tuiçâo ... 

Eis Bh1 O Ultimo pa.sr;o da central!zaçâo legl!era np assumpto, t~o 
util á Un1da~e. Nacional ·e ao sentimento de brasilldad.e. 

Inoontesto.vel ainda que essa. -leglslB.çA.o un1·forme determlnar:ã 
'obra ~e mandart1zaç§o e de ·unidade ·ele métbod.os, dotando ·o · P ali!: 
de_ wn ·exercito . de reserva. de quasl 100.000. homens, sem despll&as 
1;1!\ta a Un1Ao. ·· · · 
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Sr. Pre$.1.dente! Mãu grado os .anseios· pacifistas da. nossa. tra.dl
ç!lo chriSt!!., não vale esquecer que a. segurança e o respeito dos povos 
repousam. na. :for.ça das suas bayonetas, na. potencla dos seus canhões · 
e· no .heroismo dos aeiis filhos. sempre velho e sempre novo o "Si vu
pacem para bellum·· . 

O elterriplo ahi está. de como a Allem:a.nha. privada de Exercito. se 
armou e mobilizou em m111c1as pode:rooas de m!Us de 300. ooo homens. 

Varias vezes tenho occupado esta tribuna sobre o w;sumpto, na
turalmente com as luzes escassas 1io ·meu 5aber apouCB.do · (não apoiG
àos geraes), mas animado deSSe patriotismo sadio e constructor da. 
nossa.-mocidade e ·na convicção de· que prestO antes Uln serviço a 
Nação do que á classe de iea.es servidores seus. . . 

o projecto que ti v~ a honra de apresentar á. Camaar há. sete me~· 
e por cujos pareceres. com paciencia. benedictl.Da, tenho ·esperado, pa
rece corres]:ionder áo art, 5.0, n. XUI:, letra. l. Não desejo ablisar <la 
paclencia do.s,me'US nobres p_are.S e por isso não poderei discOrrer sobro 
todos os a.rtigos do meu -substitutivo que cerca. Q.e oitenta. .senhores. 
Deputados honraram com as sua.s ass!gnaturas, destaca.ndo.:.SC entre 
elles figuras das mais brUbantes do Pa.rlamento Nacional. F'ixarel, 
apenal>., .alguns pontoo mais importantes, ou por innovação que Jntra
duxam ou por oppasiçã.o que tenham susq_itado. 

Quero accentuar, desde logo,. que a. pa.r do a.cto de justiça que 
pratlca.rmos, dando legislação de amparo · aos <:omp.:>nentes das . Poli
elas Militares, propuzemos, ao mesmo tempo, providencias qae obri
garão o . melhoramento intellec:tual e profissional dessas corporaçOei. 
eom a.s eXigencia.s ·de CUl'1!0S para os seus qua.dros e melhor se1eeçAo 
elos seus elementos, contribuindo, ·assim., para torna.r :ma.1s ef:rtciente; 
a. mais v!gorc.ia e organl.zada. ·reservà. que o Exercito Nacional ~uc: 

Passemos .ao schema do substitutivo ao projecto n. 1.39: 

organização : 

corpos· e Serviços 
_ Comma.ndo 

C.omJil1.sslanamentos· 
C'ni!c;>rme unico 
Promoções 
Prom.oções 
Rer. compulsoria 

Instrucção: 

E:ieolas ' 
Regulamentos 

. I. 
limite de idade . 
limite de tempo de senlço 

35 annos. 

Valor minlmo para Mcesso . hierarchtco . · · l Inspector · e · sub-tnspector 
!nspectortaã das· Policias · .s.lém. de um representante de 

cada Estado. 

tll.structÕres. 

.. J'ustiç~: 

COdigOs lia. Justiça .M!Ütar . e l"enal da .Al"nla.da. •. 
. J'U5tlça uiterna. . . · 

. S-upremo·. 'l'rlbUllal Militar .. 
· C6rte Suprema.. 

a. 
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Ga.rantiils: · 

Reformas - vantagens para 
!)!ftcta,es e praças 

'Vantagens e.os herdeiros 

Montepio 
EstabWdacle 
Direito ao casamento 

8ala.r[o minimo ou padrão mi
. · nimo de vida oú venci

mentos 

poc invalidez, ~oença.s contagio
sas, etc., voluntaria por 
tempo de serviço, acct!iente 
no serviço. 

Pela Unl!io ou pelo Estado. 

Federal ou Estadual · 
Para. officlaes e sargentos 
Tambem. para as praças. 

R.efOTm(L cDmpulsoria 

A ··re~orma. compulSoria, existindo no. Exeteito Nacional, na Ma· 
"t'inl:la de Guerra, em varias Poliela.s Militares,· bem como no :runcclo· 
na!Lsm.o· clvll; nã.o'-ha como nem porque nãO na estender a todas .o.s 
Pollcias MiUtares. na. hora em que· se constroe legWaçãO uniforme. 

. Mistér se :raz reconhecei-ª cO!!!o medida salutar de organização no 
;;entldo do rejuvenescimento dos quadl:os e dá ernctencia dessa. gran· 
dl7 reserv11. do Ex:erclto, no evoluir constante. da. t~chntca e do amanho 
lnteliectual e profissional, ao par da.s energias que cada posto exige . 

· Vale trazér á consideração da Camara a opinião de iun technlco 
de melbor qUilate, e no caracter exclusivo de technlco, o general Eml
~uo, Luci o· Esteves. 

· Eis' o parece~ de s. Ex.: 

"A· medida. que ora tenho a subida hoiU'a de submette!' 
á esclarecida apreciação de V. Ex. é da. ordem daquellas que · 
não nece5151ta.m. tal a sua relevancla, ser ·a.qu1 encarectdaa. 

E tâ.o pa.lpa.vel e ii:n:presctndivel é ena que o. sua. neces.s1-
dÍlde n~o se faz sen~lr apenas no me~ ambientado, mas iam
bem fóra. delle, isto é,_ dos não mllltares. 

Assim, certo como é, que o llomem, ao att1ng1r de!"enn1-
:nada. idade, dentro ··<!e determinado posto, não mats d1ep6e da 
necessarta e plena robuste~ physica 'para o desempenho daa 
!uncções que lhe .são attrlbuifias, dado o natural e phyaiolo-

. gico ph~nomeno que .se opera. = seu organ!mno, cuja vtta· 
lidade, dahl em diante, só tende· a ·aeerescer, . e· que na vida 
mllltar, com mais raZão e maior .. rigor do que em qualquel' 
outro. ramo da. ~>etlv1dade humana, mais se accentua. tal pe· 
tecimento de ·energias, mórmente !Mlul. onde está o homem 
=leito a uma dupla. finalidade PoHclal-mllitar, que mais 
ainda. o deprime,: da.da a n11tureza diaria. e· ininterrupta dos 
serviços que, sob qualquer Lempo, <lhe são · il.ttinentes, em 
razão do o:fflcio, !orç~;~, é convir que. ·falhando em consequen
eta. de lets. naturaes o inrl:lce da robustez 'exigida, torne-se o 
homem. por tal motivo, U!n ' elemento morto e prejudicial ao 
serviço, 1noompatlvel que se torna, pel:a idade a.vánÇada, com 
o pleno .exerc1c1~ da. sua runcção. · 

. Adema1s, certO tambem é que, á. Pl'OllOrção qne . minguam 
.taes energla.s, a. pauta. . das. obrigações cresce, e creScerá ·sem
pre, dada.s'. ~- na.turaes conquistaS e . o aperfeici<Jamento que 
d.le. a dla. se verl:ncam. no. met!ei:'. e ~l1e eXigem,· cada. vez ~ais •. 
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nlio n.p~nn11 llqUcl!p. robustez mas, sobretudo, ca.pacldade in-
t~llec:tunl d!l~Ot\VO!Vlda.. . 

li: ti\CIII c\~monto.-1 envelheciuos e depa.uperados, prov!.nd:os 
<:le urn outro rtocrutnmento. totalmente anttpoda do que se 
verlCJcm <t~ umn dccaelo.· para cá, estão ··com-pletamente desa:m
blentn.dOII no nclo dO. propr!a Corporação que, a passas de· 
g\gn.11to, cllmlnhn. oom tergiversações, pela ampla estrada. do· 
progroAAo, nollcn.dc. pelo llvro, vale dizer, pelas Escolas. 

AllAt, outrn no.o te:rn Sido a minha preoeoupaçfi.o desde 
a mlnhn. l'otColhrt pelo Governo da Republlca, para o co:rnman
<lo gtm~ol dru~tt\ mtllcla, senão elevar-a. sempre, através· o es
tudo o um n.ppr..--elhamento e!!iciente, para que possa ella:, 
em ru~uro brm proximo, ascender aQ :pla.no que . por direito 
lho competi', quer como !orça. policial, quer como força au-
:K!l1ar ele 1" Unhn. que é, do Exerc1t<>. · 

Pnrn l11r.o, antretanto, são tmpresctndiveis medida.s do ca~ 
r~ct41r dc.~to. quo agora. solicito. ' . · 

como l'XIglr de qu1nquagenar!.os e .mesmo sexagena.nos · 
que .1110 cmcontr~m nOs prlmeiros postos (lO e 20 tenentes) que 
r1compnnhem o progresso que aqUi se pzocessa accelerada
m!!nto, ao lhoa !a.lta. tudo; como acima. ·ficou. dito? ' 

tlcpole, pelo lll.do moral, ha o desestimulo completo para 
o.s Jovens, quo sentem já, a.pesa.r fie todos os seus esforços, 
de todr1 n aun bf)a vontade e dedicação, que terão como re
camponstJ. unlca envelhecerem nos pr:lmeiro.s postos, dada a . 
estagno.çl!.o que se ver1!1ca nos quadros, : 

Urge, pois, 'WllJI. provlde:ncla sa111adora em c!rcumstancin 
tlio angtatiosn , E essa só Se póde ver:l!lca.r pelo atastamento 
cla.quellcs eujc. época. de ha muit<> ~sOU e CUJOS !ructos nem 
mai.!l 1111.0 c.qUI percebl<los, tal a. completa tra.DS!ormaçã.o -que 
ae operou no nlvel tntellectual <la Corporação. 

Ttlm Já esses elementos, na sua qua.si• totalidade, mais 
cte 30 o.nnoe de serviço, e assim sendo, nenhum prejUizo pe
c:unlario lho11 ativirá, dessa reforma, sendo certo e innega:vel 

. tt~.m'bam, que, ac:tualmente, todos os proventos buscam elles 
\USUfrUir c1n PoUcia. MUltar, nada lbe da.ndo em troca., porém, 
a. IM!r c prlljud1clal congestionamento de -quadros. 

OOnv6m tam'bem refe:rlr que a Força. Militar gooa, presen
temcn~. de uma. excepçãc · oõ.losa., por 1.sso que, todos os 
m.cm'oros ele qualquer dos ramos da. s.ct1v1<1ade publica têm 
a. sua caplleldl!lllie ele exe:rdcto :reg\tlaeta. em 1e1, e s6 ella, porém, 
a ea&ct ~peito, é lntangivel. · 

Veriflct~.•se, 1!.1!61m, não· ser a léi igual para todos . 
. o Ex~ito, ·a Armada, tocr"a.s as demais l?ol!cia.s M1lltares, 

o !uncclona.ll.smo c1 vil, têm as suas lei.> de oompulsorta., por 
que motivo, pois, ~xtst1:r tão prejudicial exeepção? . 

Das leiS e dos regulamentos; usutruem, presentemente, 
OS ellWI of11clae:~, apena.s 9.5 vantagens, ficando OS onus pa.ra. .. .
OIJ outros. 

Justo é, poiS, terminu de vez com tão anomala. situação 
que t!o graves prej'l~Ízoi> vem causa:ncso. • 

Esta.bêleee o limJ.te de ldad.e Pa.l'llo o serviço ~t~o · dos 
ottlc!&e.S da. Pollc1a. MUltar do DLstricto Federa.{. 

,Art. z.o Ficam ,ar1opta.dos na Policta_:IWUtar do·-Dlstrlcto 
Pedera.l os seguintes lbnltes de ida<le ·para. a permanencia dos 
~nclãea no serviço actlvo; ' 
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Tenente-Coronel .. . . ................................ . 
Ma.jor • • .· ............... · .... · · • · ·· · · · · · · · · • · · •· • ·· · 
Cap!.tã.o . , ........ : . ............................•. 
1.0 Tenente ...............•.................... 
2.o Tenente ..... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

...mnas 
58 
56 
54 
50 
48 

Art. 2.0 O.s o!f!.claes que a.ttlnglrem esses limites de ida.d.P. 
passarão, !mmedtatamente, par{!- a. tnact!vida<le. como refor
mados. com todas as vantagens que por lei lhes <:ompetlr. 
. 'Art. 3.0 A presente lei entrará em pleno vtgor a. partll' 

de 1 de Janeiro de 1936. 
Paragra.pho un'lco. O of!iclal graduado no posto !mme

d!.e.to superior ou o que já estiver em lista, indicado para a 
promDçã.o ao posto l.mmed!ato, só· .será. attlng1do pela. com· 
pulsorla. na.s idades limites correspondentes ao posto da. gra
duação ou para o que esteja proposto . 

. Art. 4.o .Revc,gam-se n:s di4Poalções' em contrario. -
General EmiZio L=io Esteves". 

REFORMA COMPULSORIA NO EXERCl"l'O 

. Do Al.rn.aniÍck i•,mttar cte 1934: 

Reforma compul.:;.oria (Tabell.a. c..e Idades} . Art. 52, ~ 28, 
da lei n. 3.4~. de 6-1-1918 oeart!go- unlco, do decreto nu
mero 3.7:20, de 15-1-1919, Decreto n. 23.112, de 19-8-1933 
("Boletim do Ex~rcito". n. 47, de 25·8·1933) : 

Postos - Ref. compulsoria 

Coronel ~ ..... : ....... ~ . . . . . . . ................. . 
Tenente-·coro-nel ; . . .. : ........................ . . . 
Major· . .' · . . ............ . ..........•.............. 
Capitão . . . . ..... : ............. , . , . , .•. , .....•.... 
1° Tenente . . . . .............................. · · · · 
20 .Tenente . ! . . .. · ....•...•.•.....•.....•....•.•.. 

. 2° Tenente Mestre de Mu.s!ca . . .•........... , , , .. , , . 
20 Tenente COm. Ra<l!o . 

:03. Lei de Promoçoes. 

Decreto n. 24.068, de 29-3-19~4. 

Postos - Combatente$ - Não combatentes 

60 
58 
54 
50 
4G 
4S 
54 
50 

Ooronel 
Tenente-Coronel . . . . ..... ; ..........•....... 

62 64 
58 • 60 

Major . . . . • . ; •............................. 
Capitão . . . . . . ..................... : . ....... . 
10 Tenente . . . . .. ; ......... • · · · · · · .. · .... .. 
2°. Tenente . . .... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
20 Tenente Mestre de Mus!ca . . .............. . 

. 56 5S 
52 56 
46 50 
44 41! 

M 

O . SR.. DoJWNGOS VELAsco - "V. Ex .. acabou . de ler o pàrecer elo 
Gei:.:eral ·Lueto Esteves'/ 

o · $&. .AB.R.tlDA CAMARA - Perte1tamenté. 
O S!t. iDOMINGOs v.ci.Asco - Poderia. V, Ex.. !n:!ormar se alguem 

~ manifestou . contrarlo á oonces.ol!.o c da reforma compulsor!a as poli· 
elas militare&? 
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O .SR . .ARRUDA CAMARA - Nil.o posso. 1n!orma.r. Na.tura.1rnente,.· 
dentro dessas co~ra.ções, devem existir alguns elementos ... 

O Sa. DoMINGOs V.EI..A.Seo - ~go, no pa.rlamenw. · • 
O ~R. Alm.tliDA CAMARA - Ah!, não. Aperta.s, COJ;IO se trata. 

de medida. nova. e can!l:i.:ndo pouco nas minhas wpa.gada.s luzes _<lQ 
leigo -na. mater1a, (Não . (lpomdos) · qu1z ampa.rar-m.e num techlllco de 
prl.tne!ra. ordem., <:G-m~ V. Ex'. ha ·de · teconlle~r que ·.o seja. o Sr. Ge · 
neral LU.C!O Esteles. Em se tratando de tnnovaçàO ~·e como <l:l> 

. Jnncvações trazem desgostos para. os attingldos - deseje! que a.. pro-. 
v1denc1a. a.ppsrece.sse, não .apenas como suggestã.o de minha. parte, 
ma.s que ell.a. se baseasse em autoridade s~gura. que possa dar :ulnJI. lll· 
formação perteita, completa e exacta aos nobres srs. DepUl:ados para. 
os fln.s <te aeu .llliZO e voto a respeito. 

O SR. Doli4lNGOS VEl-Asco - Estou de pleno accôrdo com a oplnla.o 
do Oene:rat l.ucl<l Esteves, que é realmente offic!.al de ·gra~ mertto 
e. principalmente. po-rque conheço o· as.sumpto • ....tanto que. no m~1i 
substitutivo, eu admitt!a· tambem a.· reforma <:om.pul.sorla. ás p<;>liclas 
militares. Suppuz. aparteando v. Ex., que houvesse, dentro do par~ 
lamento. alguem que combatesse· a medida. · 

O SR.. AR.R.UDA CAMARA -Parece que ainda. não houve voz ·àLli
co:r:dante .• nevo, entretanto, in!o:nna.r a ·v. ,Ex. - i:! d11-o.:e1 maJs 
adiante - que, em .substitutivo que ·o nobre 'Deputado, Sr. Bomero 
Pires, apresenrou á C=l..s$ã.o de ~ust!ça, ~uppr1m1u essa medida. !!S.

lutar, que vlrá trazer, de certo. grande etf!c!enc!a às :nossas pollct>I.S · 
e c_ ~ oons1dero verdadeiramente indt~pensavel, se qulzermos cw:nprit 
ê. l;'iSI..' o·disposlttvo do art. 167 d.a Con.st!tulçâ~ . 

. :e·, pois, Ju.sti.1'1ca_ndo e=: principio, qt1e o substitutivo do r~Ie.-. 
tor da comml&são .supprimtu; que venho fa:z;end2 estas consideraçoe~. 

O SlL Do=aos VE:I.Asco - "'Então já houve manifestaçoo· po. 
om.J.oisáo. . 

O SR • .ARH.UDA· CAMARA,.- COnheço-a .prlva.da.~nte; nas se~. 
sOeS: da Co_rnciJ.ssã.o. Não é. porém, n a.nuesta.çil.o publica. no pa.tla.-
mento. · 

~sto luo, de 'Ullla. clareza bastante humana, e preciso a.1n11a 
nio olvtda.r, que o· project'o a.o mesm.e> tempo attende ao recru~a.-_ 
mento ant1g:o e -det.xa. um.· .pra.zo ra.<:tQllai e successlvo para. evitar os 
lncomrenlellte.s .bruscos de Ordem material e oec0Il.OI:!11CB. e ll!.esn10 

soc1al,. que se1:11pre a<la.rrete. a mnóva.çao. 
_·A 11131Jectorl4 .s!e Po~íela.! Miltttlre8 ser6. o orgão de =trole e. 

ti.o;cu.ll.zaçAo <ta lllstrucçâo, de · sorte a t:nanter a. sua. unidade e a. po.s· : 
suir constantemente !.n:!onnaçiW e:mcta do est~o de et!lclencia e das 
cond1çõe8 de todas es.sas tl'Opllol5, isoladamen.te ou em con1uncto. Esse 
novo orgão de orientação policial não crea.rá. em.proegos, mas será 

.constltuicto pelo pessoal de~rminado nesta lei e" que Já pertence a.q, 
quadros mll1t.ares. 

A Un.:Jd:ade de Just'ii;4 e: Processo com a adapção lntesral d:os co. 
C.Ugo.s de. Justiça. !Mll!tar e Penal da Armada u.ntrorm!.zlirá. toda e. Ju
r!SP.rt:ldencl.a elJl.. xo.ateria. cr1m1bAl militar e ev1~ará. di!!erente tratn 
entre bt:a.SUe!ros da mesms. erasse. D& Justiça il:Íterna. <las -corpom-

. · ~. ha.verá recurso para. o Supremo. Trlbunat Mllltar e em ultima 
insta.ncla. pa.ra.. a. Cõrte Suprema.- · 

.oes~·ilrte, crtmes de· orde:m. :rn111tar, quaes Çs de pollcl8.es mllita
. -re.s {re.serv1.stas do Exercito), terão !eito '!õro m1lltar. alél:!l de que fica 

às.seguract!!; â cl&sse à. f ust-!ça _especial q11e o artigo _so da Con.~tltUi
. ção FOOefsl' ordenou. . ,. · · . _ 

Como lá. a:ccentuel. jUstificando o projecto. ~e · 110 ~:dstencia. à!\.· 
Justiça. l!1Í1tar se assentá. no pr1nélpío' de que os. delletos de' natu
.reza. mUltar ·seja!ll. lulgado.s p·or 'juizes e.s)?eclall.zados, por um. ·trl~ 
buna.l dé_ 'e:x:cepçlio, nlio é· necE!s.sarlo enca:recer a, neees.s!dade. !ndls!~
~Vel-4e se. 1mpôr é.s Policias . .Militares o fô~ especlaJ, :visto __ que. os. 
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membros dessas corporações, 'permanentemente armados ~ sujeitos ao 
regime m1lltar, incorrem. fatalmente; em. del1ctos· que e.scapl!.l;J1 ao 
.lUizo commum . 

.Mesmo que este argumento ·não colh~se, D. Constituição· Federal 
promette "just1ça" áa 'Policias ·:Mllltarcs, c t!Gta.' não dave nem poli~ 
l!lllr a C()mmum, J.A:>rque a ~a Já est!!.o .sujeitos todos os brns1lelro.s . 

Demais, se as Poll~!as M1lltares estilo logrando regular materta 
de im.portanciá. v-ital para a .sua exi.stencla, é · razoavel que tambem 
sejam aubmettidas a um ~gime ·de justiça q_ue contribua. para o for
talecim.ento do .seu c!v!.smo e da sua dl8cipllna. 

1!: eáse regime ··t'! , !n-é:Uscutlvelmente. o da. Justiça Militar. 
Não é ocioso, aqul encarece~ n co:nveD.lencia de um eó typo <le 

uni!orme. que • melhor <:aractertzaré. as Policias M111tnre.s: da.ncio-lhe.. 
Uinjlo rphy.slonomia Nacl<>n.al, que .se casa, melhormente com os des
·~Jos ·que pro!essamos pela unidade de nossa Patria . 
· Agora que .a Lei maior tez c1as l?ollclas :Mi!Jtares uma grand_e 
familla, nAo é . demal&. que ellas ore vistam com a l!nlalda.de· com que 
t!ie vestem 05 irmlios que .se estimam. · 

. A : estabilidade d()Q postos e patentes, be~ .ass1m a dos !n!eriore<; 
depois de 10 a.nilCJ6 de serviços, · é uma ga.rântla 1mprescindlvel par:~ 
sUbtrair os de!ensoree d(l. orclem ãs solicitações e acis -interesses do. 
"QOllticagem, ao d~v1rt1.1.amento do. sua elevada m.Wião. e ãs vlndlcta.s e 
per.segu1ç6es por parte dos des!rutaclores do incond1C1onal1smo e d!l 

. subServlenC!a.. ' 
1!!. Cl"elo. qU&. ~ o!!i~l~ -~"'-' PoUêlas Mllltares, no car.a~ter de er · 

servl.sta.s do. Exe~clto, estlio incontesta.vclmente abrangidos pelo dls
poaltivo coMtltuclonaLque· ·o · i'elat'or da Comzrussão de~ .Justiça oon-

. eec1eu generooa.ntente .como garantia unlca áS Policias Milltares, no 

.seu parctmonloso substitutivo. Leiamos o q-ue diz o art. 165 da COtu-· . 
. titutQI!.o F~era.l: · · 

".Art. 165 . As patente.s e Os postos sl!.o ga.ra.nt.ldi)S em toda 
a. plenitude ~ Ol!t1c~ da. actlva, da RESERVA e · a.os ~-

· -ror.m.ad.Os do· E:xer<:ito e da. Armada . : . • 
· I 1,o O of!loial da$ forças armadas' s6 petue~ ~u posto 

e patente por <»ndemnaçâo, ·passada em julgado, a pena res
tricttva de ll~d&de por tempo superior a ciols annos, ou
quand" por tribWla.l m111tar. ·COIJ!.petente e de . caracter per-

. m.anente tór ;no.s casos especl!lca.dos em lei, declarado In 
digno cio of!le1alato 'ou · com . elle · 1n~mpa.tlvel. No prlineiro 
caso. poderá o tz:ibunal, .a.ttendendo' á natureZa. e ás eircums
tancias do dellc:to e á !é de oftlclo do · ~usado, decidir . qu-:l 
seja._ elle refo~ado com as va_ntage:ri5 do posto." · 

Todavia,· éonvém flque expressa ·em def1n1tlvo .essa · garantia de-
- independencla. <ias autortd3odes pol!claes xnil!tares. . ·. . . . 

o ISB. DoMINGOS V!:LASCO .- .A,\146, . até em . obediencla. ã Const!
tulçAO, porque o un!oo po<!.er competenté para. leg1sla.r .sObre '· a.s ga- · 
rit.ntias é o FederaL. Se a. UniãO não o ! lzer; !lca'remos oom Iegl.s-
laçlio. · · · · · . . · · 
. '. ·o SR .. .ARat.TPA CA!MAIRA - Quer !ilzer qUe ' e= Ienes servi·· 
<1ozes da Patrta t!Ca.rto ao abs.ndo_no. _ · · · 

. O Sa. Do~oos V'EI.Asoo .' - Per:reitamente. · . 
. . . . · , . o S . .ABa.UDA: <:~ - A- reto~ -~om· yenelmeii.tos -in;.. 

tegraeB ·.nm· eascil de- tn.Oleatlas in!ectO•COn.taglosas e' lxicuril.vels.· e Uin'' 
· . - - ~antla. · mal.a deordetn soolal ci~ 1ncllvld.Ú&.l. o ' éonta.gio"numa com~ 

.munl<ia.<ie ·é-um pengo tãO gra:ve--'que:~c<hésa a. -ser crimtiloso-omittlr·os-· . · . ·' ,. . . . . 
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mà1o.s de eVital-o. A victlmA sem garantia contra n. :orlseria e oontra 
o ab~dono, esconderá o seu maJ. e.'!Clldada ao lnst1ncto de coDSer· · 
vaçio. 

A REFOR:MA. nos éasos de accldeiltes, desastres e morte em B.CtO 
ou: em consequencla de neto de serviço, 'parece de . justiça, de vez que: 
ee ~&tendil ács Pollcfas M!lltares o que dl.Ei)~ a, Con~tituiç!CII /!Obre 
os. funeclona.rios publ!cos (e.rt!go 170, § VI) e porque além do mais 

. constitue um estimulo O) cumprimento <los espinhosos deveNII a uma 
classe que, pelos r!.sCI)S e perigos que corre; pelo :;eu . horarlo de tra
balho ~sado, p elas viagens. e mudanças a que e.stâ sujeita, nf.o. pode, 
sem grave· lllluatlça. ser eqUipa-rada. s!Jnplesnlente ao runcclonallsmv 
tranq'U1llo das urbs. 

O tecto, o pão, o empa.ro á invalidez, é. orphandade e ás vtuva, 
do.s que .se imolam .no a.ltllr <l.P. Patl:'ia, pelo betn estar collect1vo, il . 
um dlrelto sagrado que essa. Camara não po<ierá .nega.r-lhe& porque 
se enumer?- entx-e lliS garantias mais rudl~enta.r~ de todos <iS outro:; 
!uncc!ouartos,. mas q~ o venerando Sr. Homero Pires, por um oochUo · 
deploravel omlttlu no seu su'bstltutlva, já que .S. Ex. fel!: pro!tss~ 
cie . sa.ciio.s desejos de :>ar jUSto para com as Polic1as Mllltares. , 

O SlÍ. Dowmcos V~LASCO ~ No .substitutivo houve om:!ssilo. 
~m,bem n~sse ponto -das garantias? 

O SR. ARRUDA O~ -:-- O substitutivo do Sr. Deputa-elo 
Homero Pire.s, como terei opportunldade de diZer daqui a pouco, .só 
fala de =a garantia.; a da esta~!Udade doa posto& e pa.oonte.s, aincta. 
sob a denom.inação vaQ'a e duv1d<Jsa do "ê applteavel", como succede 
ti(), Bras!!. Quanto A.s dem.a1s g!U'ant.!as, ln!onno ao nobre. Deputatlo 
·que !OrSin omittldas . -- · 

O Su.. ~ DoMINcos VELASOO - A questão tOda gyrs. em torno 
desse "appllca~el". ccmo !l-á o pO<ier e~dual appllc::ar, se não hA a 
lei, ·lei que st1 pode ser votada pelo Poder Federal? 

o sa. ARRUDA O AMARA - Diz mesmo ó sr. Ho!llero Pires, 
ém seu p arecer, que tle.se-ja. uma- legt.slaçAo el.asttca, . com appllcaçlo 

.d e accórclo tcoln as posslbU!dades dos Estados. 

, O Sa • . DOWUfGOS VELASCo - Se O pod~r eStadual pUdesse leg1S· 
lu sobre a · ma.ter ta, estaria bem;· ma.s não pode , pOis o =sumpto é de 
·eompetenc!a privativa da -U'nillo'. . 

O SR. ARBUDA C~ . .'\. - Ou que;terã S. Ex. cle1X9.r is&O ã 
leglselaçll.o dos Estados, emquallto os Estados, por sua. vez allega:rl!.~ · 
que. essa competencia é exclu.slvamente do Le8isla.t1vo Fed~i-al. 

O Sx. DoMINGOS ..vEI.Asco - E allega:r~ mUito bem. . · 
O· SR. ~UDA CA'MA:RA - ' .. ·. e assim ficarão nesse drculo 

vtcio.so as ·Poll<:!as MilitareS, privadas d.as l eis de nmpax-o que a nós 
<CO_mpete t~ a nós exelus!vamenoo. e a que nAo llSO podemos 
furtar sem mentlr 6. no.s.sn. eon.Geleucla, ao nosso ·dever e mandato de 
repruenta.nte do Povo. 

Sr. Presidente: 

Eis-nO$ Chegados n:o ·.ponto. nevralgico de toda a legisla.tç&o -~ .. 
P<llicias ·Mllltarea. . -. . 

·No meu substitutivo pretendi !txar em 65 % ·sobre os vencim~n
tos do 'Exerctto· ou · da Polida MUltar · Federal o padrão in!J.mo ~
vencimentos das Policia$ :Ml.lltues Estadua.es, ou o -seu ~Imo mini
mo de trabalhadÔ.res· da ordem, ·ela · .Nação • 

. Mu. ~odem . OS . !et!c~ ·da. ai.ltonómia dOS EstadC.s e 08 judeu::: 
' da.- econoDl1a. estadual, ,e proclamam_&.. inooristltuclonal!dade de~ sala
rlo. m1n1mo ou. pedl'&o m1iümo de vencimentos dll.s :nOEsas .. m!llcia& . 

. ··.o •SJL ,' IOo~c:os Vl';l.AsCO -.•Ne~·- P<>nto divirjo de V. 'Ex:. _ Acl\o 
. que !Bso . é <1e çompetenc1a. dos Estados .... 
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O se.. ARRtliDA CAMA:RA - Espero, no correr da.s mtDhaa con·· 
s1<1eraçees, Justificar plenamente meu ponto de ·mta. 

IFocall.zemoa, antes de tudo, uma. prel1m1nar 1roporte.Dtllss1ma. 
MA autonomle. ó.os .Estados ' tem uma esphera 'traçada pela. Constitui· 
elo Federal" . Não · ha negar que esse campo de a.ec:l.o soffreu uma 
reducçAo cO!Il!tc!eravel na carta de 16 de JUlho, especlalinente na 
competencla legifera. Bastal1a recordar· a unt<1ade <te prooeBSO e eMA 
legLslaçAo sobre as Pol1e1aa M1lltare.!. 

Pfcou def1nto(Ja no art. so. n . XIX. letra !, da. Let Basica - :1 

ecm.petencta exclusiva da Unl!.o pa.r:~. leg!elar. .sobre : - · ~ 
mçt!.O, tn8t7'1LC.;ilo, ga.ra.ntW.s e j?Utiçe das !Policias M!Utares. E' ocioso 
adeentar. que toda. e .qualquer tnlc:la.ttva dos Estados nuse eent ic!o i · 
Inoperante e tneonstttuctonal. !Mo ~em prejutzo da autonomia. dali · 
unidade, te4eratlva.s. ·. 

A' luz desse cUspostttvo propugnl!.mOS o pi:i.drtLo de 11e'ndmento~ 
·ou 11alarlo m.in-!mo das Policias •Militares. Desenvolva.lllOfl a lllO&!Ia ar
gumentação apenas esboçada na. ju.stlttcação do projeeto n . 139. 

O SB. ADEUUE ·RoCHA -Devemos attender â situaçlo financeira 
dos Estados, que n'!.o ~ igual. 

o SR. A!Bl&UDA CA!MARA - iPen.so que pOdemos concms.r oe · 
Interesses 11o.s.Estado.s com as dtspasiçõe.s do art. 5°, d& Const1tU1çl.o. 
· O sa. ADE:Lllu.lt ROCHA - ~·Varlo.s o!!lctaes da. Pol!cla <lo meu 
Estado pas!a.r1ati?- a perce'bilr m11.1a do que os · desembargadores. 

O se.. ARSIUDA C.AMA&A -Creio na.o esttu- v. Ex. bem. tntor· 
IWioclo nesse calculo, . até porque os desembai-gadore.s, em todo.s 06 
~!:atados, .vencem pela Con.stitulçâo, tanto quanto os secretarias de 
J!'.stados. 

·: .O Sa. Do!ÍIINGOS VELASCo - Um tenente-c:cronel da. Força. Publica 
~ceberla mais ao que o !Secretario Geral do meu Estado e mais <lo 
que o.S Juizes da C6rte de Appellaç§.o. 
· o SR. ·ARRUDA C .AMARiA· - Quanto vencem em seu Estado os 

. iutzes da COrte ele Appellaç§.o? 
o &:. IDoliUNGOS VELAsco -- 1:800$000. 
O SR.. .ARRUDA CAMARA - Um tenente-eoronel do Eli:en:lto 

vence 2 :600$000, 65 % d!...-eo não ch~am a 1 :800$00t>. 
-o sa. ADELMAB.:QOC:lJA - Os tenentes-eoronels vencem 2:5001000, 

sem contar o abono. 
o SH. O?MINooe V.I!:I.A.SOO - Vencem tres contas.. 
O SR . ARSJUPIA C.AUARA - O abono não faz parte dos venci· 

men~. Talvez nAo seja. i ncorporado a.os vencimentos, ou · seja. redU· 
z1elo a um peqw~uo augmento, na pro:Jqma. lei do rea.JU.5tamento ~ 
runce1onàr1os . 

·Aliâs, o 8.1pa.tte do nobre Deputado Ade!mar Rocha. aerta. m&ts 
ca.bivel qua.nto . t conye:niencla ou quanto ã ipl'Oporctona.lidade do ·aa...: 
!Ario mtntmo.. · 

o Sa . AllELMA1 .RoCHÃ. - Estou :!alando n l&o·. · 
O 'SEi . ARRlJ'IOA CAMAB.A - Por ettJCÍuanto, analy.so a. ~onst1tu

ciona11d~ d.e diapo'siça.o que mandasse !ix&r o .salarto m1nl.!:p.o. 
E' competen<~!Jl. exclw:iva. <111. Un1§.o, do ·Poc1er "Legislllot1vo FEide.r&l, 

legWa.r ·sobre· garantias elas Policias lWlltares. Ora, o aalarto · m!n1nio 
ou o paeui.c> !U.IllUno de . . vl~a é, 1neol):testa:v:e~te. uma .. ga.ra.ntla.. 
Logo, .;obre elle· nós podemos legialar, ·.logo o dispositivo que propo· 
mos é oonstttuciona.l sob esse ·. a..."P(!eto, pelo menos. . , 

_ Vamos A: prem.!as& mçnor do ayllog!.siXi.o. Nl.Ílguem ' ignora nem. d-e 
~s. fé se p6de <m:~:t~tar, que o lltl larlo mí~tmo. ou '[J:ad.rafJ min.tmo de 
vid4 ou· ~~ m.'lm.imcs .seja · .1liil8 garantia, sem réc'Uar . pe~ 

· menos um. seC1Jlo ~de passado i dentro;. Sobretudo ··em taoe <ia ·0<1n·- . 
eepçã.o- moderna do . Estado de ap6!Lguei-ra e · a& fé1ç&o· SOC:làl de noSsa 
dem~ta .e da no.ssa ~nst1tU!çf.o. · · -



c!mara dos Depl.lados. lm~esso em 2810112015 15 21- Pagina 82 de 97 

- :.64-
/ 

'NAo é talvez uma. das velhas garantias constttucion~. · gerae.s; 
que as Oollt<titulç~s attr1buem . a toci.O.S os eicladão.s, da.s quae.s • sup

. poz o Sr. a:omero P!.reS se tmta&e no · ea.so em apreço, Daturalmente. 
P.Or um doa ooc~l<b homerieo.. cl.t. · qu~ .fala v~ e; ~~ Quandoque · 
bcmwr lkv."1>1.€ta.t Homerua .. . 

0!.2: S . Ex .; "OUtro sentido não se póde dar ã palavra ga.ra.ntla.s 
que es~-á DO texto. Repet1mos, a.s garantias, aqui, sãO .oonstituclcic.aes. 
se f'Uaa preelsam de uma. . cle!1Dfçâo, peçamol-a. a. Ruy Ilar'b06s., que 
~ti} tuodo M ·· caraCterizou: . 

"Ganmtias éonstltueionaea se chamam, primeiramente,: as 
dete.sas poetas pela Const1tu1çAO aos· ~!tos espeel.ae4 <lo 1n
d1VIcluo . CO~tem. ella.s no llystema. .~e protecção orgaruza<lo 
pelos · autore.s.. da nossa. lei fundamental em segurança da. · 
pessOa bUDlana, da llberda.de huma.:na. Nelle se contempla. 
a igualdade ·legal, a. consctencla, · a. palavra;, o ensino;· a 'a.S.SO'
claçAo, o dom.1clllo, a. prc;pr!edll4e. SOb ó titUlo .de ga.rant tae 
·constttucfo:naes, . compreende a sciencla, por outro l'll.do. Cõni .. 
a. mesma. justeza. de .llnguaj;em, a organiZação dos poderes 
publll:os . . Graças á combinaÇão que o.s divide, que· os · ha.rmD-:
:Dlza. que OS contra pesa., lmS aos ou tros se Ul:nitam, "Se mo
<leram, 're cohlbem, -:nó· selo da o-rdem jur1dlca, tra.nquilliza:ndo, 
me<Uaute· ·esta. acÇão reciprocá •. os ·cld Íidãos contra os &rbltrtos." 
os excessos, os crimes da ·imtorlda.de". (Ruy · l3arboae., Com
men.tarias ti Ccm.stttuigáo Federal. Brasileira, VI, &o Pa-ul~
~934, pagltlas· 278-9) . 

o equivclêo do culto relatOr ·é evidente a qualquer. .,. . 
·O art. so, Xnauda.:ndo, exigindo a con!ecçllo ~e \una. lei. <le garan- · 

. tfat ás .Policias · Ml.lltares, não se ~e!ere :ne~ ~ poderia. absolutamente 
· reter1r áS. ebamada.s g<Uan.tias CC'n3titueioíía.es • .. E isso em virtude· <le 
· razoes simples, e 'meridianas; . .. · ' 

10, porque se a pro-prta. Çonstltu1ção lá assegÜra, expressamente 
CS886 garantias 8. -todOS OS C_i<fadâOS (e · por iãso sé Chamam con.nitu.-. 
cfon.tes), a. meem.a COnst!tu1Çâo não Iria 'com.metter o <le-<:propos1to de 
ma.nàar !a.zet uma lei ordinuia para. conceder e$~ m.t:$17143 go.ran-
t~s fi& P<>llclas Mlllt&res. Serla. isso irri.sorto! . . . . . 

· 20, porque a.s· ch~clas gtrrani:ia.s const!tuciénaes ·explicitamente 
enunciam o su~lto a quem· .ee extendezn; · 

so, porque :no CB.liO se trate. · de· gara:nti~s re.st rlcti!S e part!.eu!are.o 
de U!ni1 c'lasse P~!&& e ~eterm.illada. - as . Pol!élas Milltares, redupu~ 
eati\'amente . e.mqua.nto Pol1cili.s Militares . - te.ndentes a. a~SBegura.r a. 
sua illdependeneia de acção, e. altivez na .súa. ·m.lssã.o, 1> seu · bem-est!!.~· 
eoo:nom!co, · a sua representação, a b.onesttdade e· dlpldet<e ·de· SWI. 
viela. ~ cond1ç0es de sua retorma, do .a.iuparo . ~ sua !.nvaildez. dos : 
ca.soa de aoci<lentes, de. a< .la P.ste.billli&.d.e. :!;;. protecção . á .$U& :!a.milla. 

·etC., etc. . . · · . · . 
.no ,que ~;e in!ere: trata-se etfect~va.mente de ~;_classe de· tra

balhadores $-.J.i generis que nec~tam de .garantias ~ciats e · pro
prl.lu, eõ:ndl.2lentes com. o . exeretc~ó de·. s'ua. delicada. ml.esio. 
· O Slt._ 'Dol>IINGOS . VELASOO ...:_ Essas ga.rântia.s jé. podem ser asse-
g:uradaa_ ~lo . Pocter Legts,latlvo: :nii.o : a.pená.s aquella.s que istão no ~ 
~xto con.st1tucioll.al'~ . A'· Camara cabe. eú~eral-;-as. · · 1 . · . · 

,. · o . SR. ~UDA C.~ ~ 5er1a il'rt.sorto . ql;ie a constituiçâ? 
cteterm:l.na&se a. votação de'· uma lei . .'sobre as me8m48 garantias que 
e<Í~re ·. a - t0d05 o6 ·e1ci.a<lã.Os em .5eu proprlo· texto: · . . . . . 
· ·o 'SR. DOKDroc>s. va.isco ..;;_ Exa.cto; essas. '~axitias · Ji existem 

:indepei:identeliien~e i:te legis].açio e&peçl.al; · · · · · 
. o . ~~ ~ .CÂli!.AiRA i o nobre ·riep~ - vem ~lXI, ·apoi-~1 

'de ml.nha. ~eae. . . 
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H& mAis: de frente do esplrito, da systema.ties., Cio ca.re.cter' 150• 
c1a1 da. nossa Carta Magna., se firma e. conv1cç!o perfeita de que o 
·padrão mlilimo de vida. ou salarto m!n!mo das cl~es tra.ba.lhadoras, 
é Uil"lã. garantfl.l.. . 

O . art.. 114 do noseo Estatuto Político assegura qUe "a espec!!!
caçáo dos direitos e garantia:!! expressos ne."ta. Con.stltu!c;l!.o, nl!.o elt.
clue outra.s resultantes do regi.!nen e dos prln.CipLoc que eUa. a.dopta.". 

Tem ou não o l'eg!me e a..Carta. a !clção e os pr!ne!p!os soc!aes/ 
Abra.--se a Con.st1twçã.o no tpreambulo e ali já se -dogmat!za. ·que 

o bem mar" social e economico é um dos object!vos nella co!limados. 
E esse mintmo bem estar, nã.o é outro que não aquelle, que S. Tho
maz, ll.D seu tempo já. pre<ionimva para. todo homem, col:Xlo uma exl
geílcia. social e natural de toda éthlca, como um postUlado de êthi~:a. 
na.tura.l para a. dlgn!dacl.e h~ane.. 

No art. 115 se esta.bel~ que: 

".A ordem economlc:a. deve ser . organizada. conforme os 
·pr!nciplos da 'justiça e as -necessidades da. vida. :nacional. d~ 

. modo que poss1bil1te a todos, ex:l.stencle. digna. Dentro desses 
litDJtes .é garantida a liberdade ec:onomlCla". 

:Assegurai:ulo, de.>de logo, ao.s tmba.lhadores o ·sala rio· minilno: 

ub) salar!o miiiimo capaz de satisfazer, eonforme as Clon- , 
d!ç5es de Clada região, a.s :necessi<lades normaes do tra.be.
lhador;. 

E estatUl.lldo que: 

§ 2.0 Pafa -o ef!eiío <:teste artigo. nãO hã d!st1ncção entre 
o t rabalho illtellectua1 ou technico. nem entre os pro!.lss1o
naes respectivos". 

outra. prova. írrefuta.vel de que é 'realmente ~ o espirito da 
Lei Magna, é .que ella se apressou em !ti:a.r, o- .i;a.larlo mJn.i.tno ou 
padrão <le vencimentoa para. a ma.glstra.tura estadt.UU .(art·." 104, let. E). 
E o !az precisamente como gar~n:tia ou med:tcf,a, a:Jst:curatorf.a da · e%t$
tencf4 cond.f{,na e -da ínàependencúr. dos magtstrados. 

o !ac.to, porém,. de ser tazatt'Va e EL."'l}re.,-a neste ponto evldené.ia: 
o _quan-to a. D06Sll. Carta coruid~a !mpÓrtMlte o awumpto. 'Delle-, ·.po
rém, nÃo se pode a.rgu!r que devesse ser Lgua.Imente e;~tp~a em se 
-tratando das policias. E a ~~ é obvla pela diversidade da ma.te. 
rta .. _Em relação á Justiça. Estadual, a con:.tituição precJsav~ .· ~;. ·· 
de!Lnltlva. no a.ssumpto, porqual!l.to é materia em .que os ~·· 
detêm ainda. a ca.pa.clda<le leg!!era, o que não . acontece em I'elal}àô · 
ás l!'Ollcia.s Mlllt'al'ea. _ matem em que à. . Co:o.stitulçl!.o tli'ol( em · 
absoluto, essa eapac:ide.de aos Estado-s, ~ntrega.ndo-a. total e e~clilsi.~~ · 
melJ.te â União. · . . . . · · 

Ora, pro-vado que o .salli.r!o :minlmo ê garantia e que ·~Óbl,'e.$Ít 
ra.ntia.s. _das · Policias Militares :a. capa.cldade de legislar é da P'njáo,: 
não 10eria. . :necessarto que ··.a Lei Magna· descesse iL regula.r ~~"· , 
teria, desde que rprevê· seja ella regulada. .em !êf orctinaria; Me:$"1\'.P>~- · .
. que, no capitulo da Ordem· SOCial, a. Lei Bas1ca equ!par:a. '.tõdoi!r. · Q'.r '· 
traba.lh4dores par& os fins. do artigo em que· se con.sa.gra. ·,o,r~o.i· 
m!nimo.. . . . . . . ·:_ . . , :-~ :~:::;_:; _:::~ 

O facto, porem; de. trata.r a. COnstit~çfi,o o mesmo a.ssw;:;*.;;:n-. 
mesma. garantia de modo df!Cerente,. explicito ou Lmpllclto, náó;~~~.:

. a~ sU.bste.ncia, porque o modo é. accidente e o a.ccide:nte :~~~i~: 
a esseneia. . · . , .. 7._~-;.,t:~~-~~..:,o/!, 
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. O a.rgumento, pois, da semelhança denê.ro do systema da Cons
tituição e do seu esptrtto, é, de todo proceden.te, com mais a ajuda. 
de que em ma.te:rJa de policias a. ca.pacldat:ie Iegtrera. da União é 
malo:r, POl'CJ.Ue é exel:u.stva., o que, como dl.!!se, nllo aoonte<le com a . 
magl.stn\.tura. dos Estados. 

O aegund.o argumento nasce da. bomogene!dade, da uniformtdad~ 
d.e nove. IegJslaçd.o a. .ser cree.da e que pelo art. v, n. XIX, letra. l, 
é cen.tralista, unicm:tsta. E pre<llsal'tlente o IOOtlvo de tirar---oe .aos Es
tados aquella. ·competencl.a, foi acabar-se com o ~rlgo dos ohamad9S • 
''exel'C!tos estadua.es", e dar á.s Policl.a.s Militares uma. :relçãcO unifor
me e naolonal. 

Ore., se toda a. legislação das Policias MUltares deve ser igual e 
unl!orme, se a meBln!l. a sua. organ!zaçlío, se !dentlcos os seus deveres, · · 
.se a. mesma a sua eatégorl.a., pOr que não se pode ·estabelecer = 
padrãO mln1mo ele vida, que 1he.s assegure · exJstencia. condigna? 

· 'Em terceiro logar, pelo seu caracter Igual de ret~erva ão, E:z:eTcf.tl! 
(art. 167) • · de parte Integrante d.as classes armadas, é de toda· con • 
~niencla que · <> .seu ea.larto seja padronizado, da mesma ~ fo'rma e 
pelo 'Cio Exercito. I.sso de um lado. E do outro, não se equlpll.l'S a 
polleia ao Exercito ei:n tempo de mobilização . ou quando a. serviço da 
trnião e de moão 4bsoluto (art. 167)? Por que de ordtnar1o, lll!.O de
verá ter essa. equftpa,raçlio relativa.? Não é, p~:>rventura, toda. a sua le~ 
glsla.çáo restante, calcada na. do Exercito, cuja "reserva" é, e a que & 

deve a.s.semelhar? · 
A sua 11nalldade, a .sua. natureza. a .sua znlssão, os seus riScos, 

c seu traballlo, coincidem em ·toda parte. 
Não vale allegar a d!fierença. de regiões, de condição de vida. por· 

q_ue em rela_são ã.s elasses ~a(las esse e-rlterlo não existe, pela. ha· 
mogeneida.de e flna.l.tdade della.s. COm as Policln.s M!Utares - não h"l 
para. <lnd& &~ppell.a.r OU fUgir - .se observa agora. .O que O relator B.C• 
centus. no r;eu parecer:· "Só existe uma ca.tegorla. de poUeta.s, a.. de 
l'!!6<!rvas dO EXet'Clto''. . • : 

Allega.-.se ainda a dt!ferença. de cm:to de vlda 'e que mistér se · 
faria um exallJ.e em todas as regiões - o que não .se procedeu n~ 
:Projecto e :por isso o d1spoo1tivo seria lnconstltuclonlll, de 'I.Ull8. 1n-
const1tuclonalldade relativa, accLdenta1. -

Porque em relação á.s classes anna.da.s, esse exame nllo .se 
exige, aenão de lll.Odo geral e summario. 

Se 11. hase d11. vida. policial é o custo de vida das capltaes dos Es-
. ta.dos - o que 6 lncllseutlvel - por 1.!-:so que é ahi o centro de. .sua 

aetividade, Dle.smo porque a. estactt.a. tra.nsitox-J~. pelo interior, é alndt 
peor> hypothese pel.a.s dl!!!culda.de.s, transtornos e desp<:sas que acarre
ta.. e como a vida na.s caopitMs. sobretudo l(la.J:a. a.s classes pobres, não 
dtt!e;e muJto,' :pode-se tirar l.Ílna. média, sem grande esforço e ·se 
1nst1tu1r um pa.c:lrâO -de veXlcimentos para a.s Po1lc1as Mllita.res. baséa.de> 
ll.09 do Exerc!to,. que sito 1clentlcos em to<ia parte, e fixar entre 
65 e-55% do que vence o·EXerclto. . . 

o Sa. ADEI.MAJt. RoCHA --; Mas tambem .são pagos pela. União. 
O .SR. AlmUDA CAMARA - :Por Isso mesmo, a. proporção .seria 

menor. Sendo :reserva:$ do Exerclto, a.ssemeltlar-se-ia.m ao EXercito; 
tedam. wncl.Inentos :r:nin.1m.<>s baseados e. padronizados pelos do· Exer, 
dto, mas, na.t'\ll'llJ.mente, em proporção multo menor, dada a. dl.ffe
rença. que ex!s11e;eritre a p<>teno1alldade econ<>micá da. União e a. do:; 
:Estaclos. . . 
f O' & . .AD~. RocHA - !( di!!eren~ entre ·sãO Pa.ulo e um 
Esta.do do Norte, por e:x:ell?-~lo. 
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o SR.. ABlt'I.UDA CAMARA - São Paulo está muito alêm dos 
65 % porque !Paga a sua. !P011c1a tão bem quanto a. União a.o Ell;erc1to. 
O e:z:emplo. de S. Paulo não ajuda· a 'fJ'. Ex .... 

Entendo que se de'lo'e dar a esse.s .servidores do Estado 'Uli1a re
m\Ulera.ção ..• 

O SR. ·.ADE:LllllU RocJU - Proporcional á renda dos l!!.';Jtados. 
o SR. ARRUDA CAMARA - ... que lhes ga.ranta. ex!stencla. 

. ··contUgnD., po\s noo é julito que = pa.ten.te s'\lpexior da.··Polic\a. õe 
, Ma.tto Grosso, um tenente-coronel por ex'!mplo, vença m.enos que um 
sargento da de São Paulo . . 

o .SR.. ADE:i:.MAR R.ocliA - Tambem os de.semba.:rga.dores deven. 
ga.nha.r maU;. . 

O SR. .ARiRUDA C.AMARA - Se os E.stado's não podem ter dois 
ou tres batalhõeS, que tenham u:n só, mas que paguem condignamente 
a ·esses seus serVidores. 

o sa. Al>ELll.tAA ROCHA - Alguns of!lc!aes piiSSarlam a. ven<:e:r ma!s 
c1o que os secretários de Estado . 

o SB. A:RiS:ODA C~A- Quanto venc~. na unidade que V. Ex. 
representa, um secretario de Estado? 

O SR. ADELMM Roca.\ - Um conto e oitocentos. 
o SRj. .AJ:tRU!DA CAMARA - Qua.nto vence um major, que e 

talvez -o .PQGto lilllxil;lo na! Policia. do ~eu Estado-? 
o !SR. · .Am:LMAa RoCHA - O maximo da graduação vae até te

nente-epronel. 
o SR. .ARR.UDA . CA&MARA - Quanto ganha. um tenente-coronel 

do Exercito? Dois contos e .quinhentos mil réis; 55 ou 65 % de 
·2:5008000 uã.o conesporuiem a. uaao.sooo. V. Ex.. está equivoca.d,o. 

Fal!l~ o reajustamento do .runeclonalismo .federa.!, .!aça-.se taiiibem 
o reajustamento llOs Estados, de forma gue o.s seus servidores po$sam 
ter ex!stencta condigna. cq:o.soante o espirito <la I:.ei Magna. · 

· o Sa. ADELMI>ll. R.<X$A. - O mterventor tinha 2: 500$, sem upre
mentação e com um auto:movel apenas >para oo netos o!f1c!aes. 

o SR . .ARBUDA CAMARA - Tinha. r-esolvid.os os problemas da 
·habltaçá:o e loco:r::o:~ção. 

O Q. -ADl!:LMAl!. Roau. - C prtmeito, sim. 
O ~- ARJ'tUDA CAMARA - . . . emqua.Ilto que os oí!!cla.es de 

polfcia. têm os riscos das tooa.!as dos a.ssasslnos e malfeitores. 
Acaes<:e, a!nda, que os policlaes são pro:tissionae.s e tePl prohibiçào 

absoluta. de mar, com me~~ de negocio ou de outras .fontes de 
renda. O argumento, poiS, de que o salar1o das Policias déve ser re
lativo á.s reg!oes, varlan.do de Estado a Estado', é uina. m.érS. :ra.ntasla, 
para. tornar mais complexo UI\1. assumpto' que, por natureza, é bas
tante ·simples e aprazar . :nne cue uma. questão -urgente, prejudlcs.ndo 
patr!cio.5 mal renmnerados. 

Outro reducto doo adversarJOs do salarlo- tm.nimo pollc1al,· ~ o 
reoeio de gravame !D.Sup<portave'l para as !!Danças dos Estados pe
quenos e de orçamentos eldguos. porque algullS dos grs.ode.s Esta<i(>'l 
estão já. dentr:o desse regl.me, outros até muito além como S. PaUlo, 
que remunera & SUB. Poliêia. .Militar como é remu=ado o ExE!rclto. 
Este ·onus oppr-essor tambem é um ente de razão. Esses Estados de 
.fl.:llmças pobres' e pequeno&, têm, em geral l>oltcia. reduzida em nu.:: 
mero, um batalh(o apenas, ás vezes, além da. reducção de !D.Stalla· 
!)ÕI!B, ma. teria&, e. sobretudo, . diSPõem , de numero !:o.signi!lcant~ tle 
o!!!claes superiores, que .são. os que mais pesariam sobre <ia · >:lrÇa· 
r"'cntos. . . . . 

0 SR.' All!:UUR íRocHA - O Exercito tem, por exemplo, Um o!:rl.-
. cl.al pa.ra. .sete solda.d03. ._ . 

o sR . .Mmtl!DA CA.MARA ·- Ma.S v. Ex. sa.be que os quadroo de 
·~ :omcia.e.s do Exercito são muito maiS ~umero.Sa5. 
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O Sa. ADELMAR IBocltA - Sendo n policla ~eaerva do Exercito, 
precl.s& tambem ter quacl.roa de o!:t!eta.ea . 

O BR. ARRUDA ·c&MARA - E' dl!:teJ:ente. porque o Exercito 
tem numerosos serviços. Possue estados-maJores comm1s.sóes technt-::as 
e lnnumera.s repartições que as pol1c!aa não têm. .. · 

O &: Alll!:LMM iROC::a:A - E que 1ar!amos dos vln~ tenentes que 
emtem no meu E&t(l.do? . · · 

O SR.. ARRUDA C-AMARA ~ Vamos arcando com a. despe.sa deasa. · 
velha. organizaçã.o e procurando c:olloear e3SaS corporsç6ea <lentro ds. 
organiZ&çAo nova. que devem ~r. . · · · 

Quem eotÍ.heeer a. organl.zação m.llltar para logo vê ·a. profunda· 
:razio cles.se ugumento. 

o . aa. CiDON BEZERB.A. - NA.o devemos argumentar com a& ex
cepçôes. o ca.so de& vinte tenentes do Estado do P1auhy é uma ex
ccpç&.o. 

o· Sa. AllELMAJt Roau. -E' uma. exeepçâo que se dã. no Exer~to. 

onde ha sete· sol<ia<ios· para. um otflelal. 
O SR. ARRUDA CAMARA - O serviço -no :E:Xerc1to é 41ffe:rente. 

é teehnlcc. v. Ex. sabe que esses o!t1ciaes dC! Exercito- se destinam 
tambem é.s organtzaç.õea de mob111zaçA.o e omc1aes não IM? hnprovLzalll. 
E' · preciso que se preparem os quadros, visando os serviços de reC!'U- · 
tllolllA!nto, ele mob~. etc. · • 

o, Sa. ADELMA& RoeRA - p recrutamento nA.o COI):lpete, actual
mente em numero, aos oro~s da. act1va, e, sim. aos. reformados. 
· O SR. AltRUDA CAMARA- :Mas elles não bastam, são. em nume-
ro multo pequeno. 

O Sa. AD~ RoCHA- Não bastam? Temos centenas de ·of!Lc1aes 
cilcostaclos por falta. de !uncção. 

· o SR.. ARRUDA C-AMAR~ - V : _Ex. julga. que essas centenas de 
oftlc!aes bastari.o para eomman4a.r quarenta m1l hoinens. · se· -ttvermoo 
a necessidade - "quo<l Deus avertat" ~ <1e uma mob1112:a.çáo :raplda'? 
PeiiBO .que V. Ex. nA.o poder& 1Ds1stlr no· argumento. . · · 

Em!im ee reccrre à 4es1gualcta<ie que esse salarió m!nlmo crl.a.I'1a 
em relação aos !uncclow!os civis · de categoria equivalente. . Mas, na 
millorúl. dos casos; essa, <!esigualda<le nll.o existe, e onde v1e.sse a. existir, 
se devia. remediar dentró da Justtça e do d1r.e1to. . · 

O Sa.- .A:PELMIIR RoCHA ..:.. Quero trl.zar que llâo sou absolutamente 
conua. aa· pollc!as nem contra o projecto de v . Ex . Estou apena.e rc

, te:tndo um facto que .seria. prejudiclal ao meu Esta<io. 
·o SR.. ARRUDA ~A- Oa àpartes <1e V. Ex. são uma. con

tr!bulçio · val1o.sa ás pllll1d.a.s con.s!dernções que venho elCpendendo . 
O Slt. AD~ RocHA - Br1lhantes considerações._ 

. O eR. ARRUDA CAMARA -t ·MUito agrul:l.eeldo a V. Ex. Nâo r.~ 
pode, sem se ingressar :las l'lleiraa dos injustos, :coMPARAR 06 POLI
~s A··FUNCCIONARIOS PACIFICOS DA CAPITAL; rodeados de ga-_ 
rr.n~las. com <l1re1tos amplos de ·gyra.rem a. Vida., de- trajarem como me.: 
lhor · lhes pareça .llll. ma1or1a aos C8.11~ sem reprél!entação. traba~attdo 
apene.s •. ··folgad&mente, a horas e até menoS, ~or - ea.c!.a. 24, sem os ·ris
cos e a.e 'agtUrM da ·classe a. que nos rermmos. Nos dias sombrios· de 
tncerteza.s quando per!ga a. ordem publlca e eQbre as familla.s e as 1ns
titu1ç6es desabam ameaças. terrlficantes, os funceiona.rlos civis, que 
nll.o IIA.o· nem poc1em: sereompell1dos a. !r dar a Vida. opponde>. barreira: con
tra as ava.Ja.nches que se despejam nas clda.des populosas ou nos loga· 

. Í'eJ08 remotoo, ie recolhem, _precl.samente; é.s sua.s ca.sas; ao selo de su~ 
tam1Uaa e ~- arpít.rdam, .Piacl<lamente-, o de.sen;olar dos acontecimentos 
Agu&rdam que a ordeai e a ·tranqu1ll1dade voltem a Imperar, para que 
elles poesam, ·então, exercer, livremente e sel):l r!sco.s, as suas acttvl-
~. - . · .· · . ; '.;· . . . .. 

BntN'.clvia :e mllit;a.res - é ocioSo argumentar ..:._ O trabalho e 1\S_ 

çlrcumstanei&tl; s6o de todo d.es1gua.es. ·As I>ollela-a MIUtues, iner~eenl, . . . . - . -·. 



c!mara aos DepLiaO os - lm"esso em 2810112015 15:21 ·Página 67 ae 97 

.-69-

pols, eapeolal eon.sidera.çAo palo aeu caracter de RESERVA. !>ERMANÉN
TE, con.voeavel e qualquer hore., e pela. GOmma. 1naprec1a.vel elas respor:
sabll1dac1es que lhes se.o commettldP.s e a que têm sabido dar, sob todo<J 
os pontoe 'de vJsta. e em qunlquor te1'1"eno, o melhor dos clesempenhos, 
6Cmpre norteadas pelo Bentldo bom de defender a. paz e a. propriedade 
dos etdadAos. ' 

Ainda em relação o.o meu pensamento de que é indJspeÍl.savel uxn 
pa.d.rlo d.e vene1ment0. cond!gnoe que colloque os leaes servU\orea ·doa 

· Estadoa e da. Patri& em u1ve1 de mciepend.encla. oconomlea,. que garan
ta ao. meamo pU&O a s1n 1ncfependenc1a. de a.cçAo, a: dign!ditde e · a re
preaentaçi.O cs:a. poalçAo que' eUes occupam, vamos lêr de um delles uma 
cart& que· é bem Bipl!1catlv~a.. Ainaa uma vez julgo opportuno dizer 
que: quen~r bOa dJiiClplina e elementos selecclona.ttas á altura. dos nos-
1!10!1 fóroa dt! povo r.1v111za<1o, sem as vantagens decorrentes de· _ venci~ 
mentoe con<11po&. ê purr. utopia .. E' màis . do qu? isto, porque é ~,t.té 

· convactt9f,o. 

U1amos s carta: 

Exmo. Sr. Deputado Arruda Gamara. · 

M~ respeitos. 

Li, ~ agradavel. surprêza., o projecto ·que v. Ex. houvE> 
.. por bem aPJ-esentar t\ e.ssa Egr~gia. Camara, o qual procura. am
. parar á nossa classe que, até bo~. com excepção da do Estado 
. de São Paulo, DLstrlcto Federal e poucos mais, nÁO tem encontrado 
amparo monetarlo, mtellectuar.. - porque não dlzel-o? ~ a.t~ 
moral, s!ll:n de que possamos desempenhar com superior •apr()
veitamen:to a. nobre tunc~ que 'nos e attribuido.. Neate :Esta
do, por exemplo, nAo chegSJ!Il a 500SOOO. os vencimentoS de um 
'lo tenente, a.o mez: Poderá. .um o1!1cial com taes venctmentc.:; 
.agir_ eom independencia., no interior elo Est ado, ·exercendo =m
.m!,.e.Sa.o ele deleg&do espeela.l, num melo onde os chefetes não 

··pejam em lançar propostas aviltantes ás autortciades pol1c1aes, 
~lm cte'tel-ae S(lb suas ordens e caprichos polit1ca5? Certamen
te· que, .se não se tiver um arcabouço moral muito resisten-
te, cairá.. .. · · . 
. .Asalm, po~. como ~U1c1al de policia que sou. peço venla 
pare. apresentar a V •. Ex. & · m1nha ac!Inlraçf.o, por te.o . justa 
lembrança, que virá. trazer mais 11m bocado ·de pio e--con!órto 
A m1lh!Ue3 de fami1188 ldaquelles ·que sacr11lcam o aeu socego 
'para vi~ o do publico". · 

vem; eni .aegulda, a ' aBal.gnatura, que deixo de lêr porque apen1'.S 
quero ~r :1..m. -~m.11liho em abOno da ttbeeé ·qtie venho desenvol· 
vendo. ·· . · · · 

· Pennltto-me, tam'oetn, lêr a.qui, o parecer .de um dos ma18 des.:. 
tacados jUristas da mlnhe. · terra, o Dr. Arthúr ele Souza Martnho, em 
relaç!i.O' 1\" questão que· 4e!ellidemos do salarlo minlmo das -:Pol1e1a.s !4!-

. lltares doe Estados. . · ·· 
Que 11. pa.l&vra autort.sada: do eaU&ldiéO possa l.nfltil.r . no ahimo dos 

me:us . nol:>res' Col.legas. cõmo materla conveniente. da., legit1l:ilidade". . da 
c.ousa que· detendo, eem: intere~ terceiros, ~ ~nttd.o premed14do. 
mas . com . a !ntutção ou a eonvicçAo :de que ·.pr!Jpugno por ·11m ·direito 
que se :rwa · a. um· pr1ne1p1o muito éonst1tuc1onel, além ele· huma.l:lO · e de 

, que. muitos bene!lefos decorrerão para. a . <iomml1n1dade brasUe1ra. · . · 
- . o Dr. ·Arthur -!4r1nho, uma. elas tulitll'áções · dcl'toro ·em Pernam-' 

buco é ora claGSUieado em· 1°. logar ·no cone\U'!Io .pa):'a· Jutz -1ederal da;. 
:~pe, ·emp~ ao::aieu. ponto ele· Vista a &WI.' &ut0rt41& ·de tei:linlco 
e ~onstltuc1onall8t& que . é e de_ prlmeüa.. ordém. . :. · · 
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PretelliCie-se estabelecer na legislação ordinarla do Palz um cr1ter1o clesw 
tlnado a pac2ronlzar a remuneraçaq do pe.ssoal da.s policias m11!tll.l'es• 
dos Estados,, tomandowse para base os vencimentos dos componenw 

· ll;es do Exuc:lto act1vo. · 

Inclagtõ·ae se ·a Constituição da R.epublica pennltte a providencia., ou 
~. 

1. A Co:D.'>tit;UiçAo Recenabrogada e as Policias· M1litare3 
Estaaoaes --4 Outr•ora, a Constttu!ção não se occupava expu
clt:l.xnente das polle!as m!IIte.res doa Estadoa, chegando até E. 

-c1ellc:Onhecer-lhes qualquer caracter de força. armada no senthi·> 
de deatln~~ol-a.s á. tc:unedlo.ta defesa. nacional. Os arts. H, 71, 
86, e 8'1', pe.n~.gre.phos 10 e 4°, cie. ~~Bastes. de 24 de Feveret
rt' de 1691 n!lo opportuntzavam_ medidas ou re!erencias ·ten. 
dentes a considerar a5 pollclas locaes como Lnst1tuJç6es, ao se.rw 
viço da. Nação. Só a Cio . Dlstrlcto Federal logrou um· logo. r no 
a:-1:. 34:, n. 30, • 

Enttmc:leUwse, por isso, de começo, que o destino das· :!or· 
ças pol1claes elos Esta.do.s ére. o aecundarto e mela.:ncollco de 
s6n:tente sustentarem o chamado .:i!:stado-gendah:ne. 

2. Uma. nova. cornpreh~nsAo, preparatoria do ·Estado actual 
do proDlema - Acontecimentofl lrremovi~is. taes como o sor· 
teto militar e outros, eonjugaaos com a actvertencia -cte n~ lia.
Vel' prohlblção constitucional em rererencta á. imctonaltza.çâo 

• rela.tlva. das policias militares esta.d.uaes, levarem. o leglsladc..r· 
ordlnarto a. interessar-se pelas !orças · ·publicas doa · El!lta.do;;;
membJ:Oe. 'Um interesse t1m1do, lungido á supersttçã& do exces-
s<> de federallsmo. · 

Co'meça....,e a. a.salgnalar =a. tend.ilncia. nova.: na lei 
n. 8.216, de 3 de J&nelro ode 19l7 se vê que "as poUclas· xn1· 
11tar1zadas <10S Estados" passaram a "constituir !orças auxma.
res do Exercito Nacional (art. 70)", ·sob a su»ot"<11lla.çào do: 

. II.CCOrdos ou conve:nl.os com os 'governos locaes. Era. um decal· 
que de palavras do decreto n. 11.497, cl~ Z3 de ·Feverelro d" 
1915, e con!erta a o!ticlae& e praças das ditas corporaç6e.s 1-Sen
çio das_ ••wgenclas cto sorteio militar", etc. (<1ecreto n. 3.351, 
de 3 de Outubro de 1917:) • Pouco a pouco essa situaç~o se ·roi 
ltlODSOllc:lan~. E Slllpllou-se: no Reg. do Serviço MU!tar appro
vad.o pelo decreto- n. lli.934, de 22 tie · Ja.ne~ro de)923, autor!
Zsdo pelas le!.s !lll. 4..626, e 4:.632, daquelle mez e o.nno;· a.3 

policl.a.s milita.rlzadas, já. são c=lderada.s como "!orças auxl
•lla:-ee Clo Exercito de 1* Linha., (art. 7°)" e, em 1933, o de
creto n. 23 .125, de 21 de Agasto de tinia generl=me1l.te o Ezcr· 
cJto como--send[) constltuldo ·do Exerclto Actlvo·, da. ~11. ter-
21tor1al e de reservas aqu1 ·se ecmpre!1enden~o as policia& mill
tarizadas quando na.o estas como Exercito Actlvo, m~smo, A vis
ta da.· oow:epçâo que se tenha do que sela "as:;:emelhados" a. 
o!:t1cie.es .e p:ra.ças da actlva. 

,·Assim se chegou ás vesperas da Const1tu!çãb de 11} d~ ,ju-
'lho ~ 1934. ·E' u:me. aynthese b1stor1ca. ~x.pr~1va.. prlnctpa!· 
mente por preparar a ldéa. ~ que o Exercito Nacional. ab~lJ:n• 
gedoramente cónceb1do. é algUma_ coisa mais do que o _prot:ts-
81onal· excluslvlm:a. à ' antiga. ·Dir~se-1a. até que trlumphar~ a. 
these. a:tfir.madom cté Ser O 1)()!1}0 armado O verda.de!rc) exercito 
sob a.~.suborainàção da. lel e da. dl.Sclplina, 1ou ·que Àlbertci T<n~-

. res' vencera a.o preconl.Zar que "a. nossa derese. d~verá• ser con
t1ada á. g1S4rclG ~Z espalhada por ~ a extetll!ão do Pa.l~. 
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com lnstructores competente.s, centros de comma.ndo e de aba.;
tecilnento de munições, convententemante dlstrlbuldos'' . 

3. A Ccnstltuiçí!.o aCtüa.l e suas directrlzes sobre o assum~ 
pto - A Constituição de 16 de Julho d~_(-934, principiou pc: 
tirar a !acUlt&t!vldade dos :e:stactos Incorporarem ou não suas 
pollc1as ao Exercito. E' C!e pleno direito, e pois, obrlgatoria.
mente, que ellas nelle se ·incluem. Pelo· que, quaesquer mecp~ 
d11.s eman&da.B dos poderes !ectexaes têm de ser aca.tl(cios e ex('• 
cute.d&s sem <lP;pendencla de conventos, entre o poder tederal E 
QS poderes estactuaes; salvos os entendimentos para a coordo
na.ça.o e desenvolvimento dos serviços de mutuo interesse nos 
term.oa .do ri.rt. go da anted1ta. Le! Suprema.. 

o bom senso, finalmente. acabou por dominar o esta-dua
lismo c! outr"nce que se ensaiara nos debates 1nlclaes ela Cons
titUinte e nos tra.ba.lh<ls prodromlcas da comm~a de ante· 
!Projecto. 

4. "segurança. Nacional", Forças armadas. As Policias Mt~ 
lltares como partes integrantes daquell!l-s. Identidade de des
tino ela& d1t!erentes unidades superiores de taes !orça.s -..:... Jl. 
.··.segura.nça. nacional" é coercitivamente e preventivamente eus
tentada e defendida pelas forças arma.das nos termos dos 
á.rts. 150 a 167 da Constituição da Rcpublica., assim dettnldas 
em genero: "a.s !orças armadas são instituições nacionaes per· 
manentes e, d·entret da lei, essencialm.ente qbedlentes a seus 
superiores blerarchlcos (art. 162, 1" parte)". · 

As policl.a.s militares dos· Estados .:razem parte ln.tegran•.e 
da.quellas forças e sll:o, assim, instít-uições nacionaes. _Até por• 
que, aubordinaJdo ao titulo commum. o art. 167, dlz ~erem ellas 
··consideradas reserva.3 do E:rercito e gozarão das mesma.$ va~l
tagens 11- este attribulda.s, quando mob1Hza.cla.s ou a: .serviÇ" 

·da Uni(io. Não esquecer tambem que a reserva é Exercito mes· 
mo, tanto na compreliensão 1ntell1gente do texto. quanto a" 
sentido abra.ngedor do decreto n. 23.125, de 1933, approvado 
pelo poder constituinte. 

A segunda parte do art. 167, traça. o papel asslgnado ás 
forças a.rme.das, e é: ··o.esttnam·se a II.efend.er a. Patrúl e garan
tir os poderes constituctonaes, a orcLem e a l.ei". Ora., t.!!n<lo eru 
c·oDta que esse papel ou destino representa um dever commu1-. 
ã.! JorçfU armadas; que, mesmo .~m guerra e independente de 
mobU!zação;· para a qWll as poltciae sempre devem e.star:- ap
pare).hada.s, o "serviçO da União" é um estado permanente 
de taes policias millt~res, dada a parte !tnal daquelle destine, 
tanto maie quanto ll. União é o conjunto perpetuo e indlssoluv~l 
dos Estados, etc. (nro. 1° da CQ~tltulção'): que, nos dias co~·
rentes; a. esta.bllldade do regim-e· depende· d&. "ordem" lntern~. 
muito &Ob a vigllanc1& das !orças a~a.das, entre as quaes as 
P<:Jllcias de maneira. immedla.ta em tempo de paz. . 

Comprehende-se a .1dent1cl.ade de !1m; :e, em 'consequenct~. 
a eqUiparação (relativa. na paz: absoluta, na mobUlzação e n~ 
guerra. de toda-s as unida.des superiores constltutiva.S das for
ças naci():oaes sob armas. E expllca~se porque passou a compc:
ti% privativamente 1\0 p~er ce:ntTal do Pa.1z legl:slar sobre 

"organtzação; instTU.cção, justiça e gara.ntiCUJ àaq forças po~ 
Zictaes ~ Elfta.dos, e (no sentido de além de) conc!içõe~ 9eTae! 

,de sua utüfzação_ em caso de mobilízaçáo ou de guerrr: (art. so, 
XIX, letra Z, da: Co!ÍStltulçã<>)·". 

A Unta.o ;cl!z em lei como se organl.ZB, como se imtrúí', 
como .se cc;nst!túe e se !s2; a. Ju~tiça. E estll.belece 'garanttas 
para. isto, pz:ecis~mente .para mapter as policias ·em condições 
de serem mobilizadas óu utilizadas na guerra. A primeira. 
parte .do art. 5°, citado Npresenta. presuppostos da ultima; 

' 
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aquellà tocando ás questões admJ.nl.stra.tlva.s das forças e sw.s 
ga.rantla.s e vantagens como àireitos a ...eU~ 'IJtncuEa.d.os; ~; 
toca.ndo ás questões tecb1J.tcas da guerra~ Dir-se-1a.: drganlza.: 
ção e bOa pred1spos1çao do amére para ren.diinento e seguran
ça. das openiçoes do front. Pred.lspos!çl!.o que atttnge o bem 
estar economico e nna.nceiio dll _tropa. e dos homens que a 
compõem. · 

Ob.sel"Va.-se ainda que aos EstadOs nã.o ficou nenhuma com- · 
petenclll sobre o assu;npt6, a. nli.o- ser colla.'borar com a UD1lo. 
Nem a de leglsl,ar suppletiva. ou completamente. Do mesmo 
-modo nada autoriZa a · competencta concurrente senão a de 
utlllza.r si et quan.tum · suas !orças policta.es- para "velar na. 
~SUarciada ConstituiçãO e das leis (art. 6°, clt., 7° e 100, combe . , 
'àa CQpst1tutção) ". 

6 . conclusões geraes, que respondem á consulta - As pr1· , 
m elrBs e mal.s !orma.es. conclusões sã.o estas : 

a) que as policias dos Estados estão' integradas no exercito, 
o· que veto a!astar o chamado perigo dos "exercl.tós esta:duaes", 

:·autonomos, pernicloso.s á untttcação indispensa.vel ás. !orças ar
madas çia Naçlo e ameaças permanentes aos pequenos ElJtlldos . 
:pelos grandes e 6,, proprla unida.de nacional em seus vlneulo:> · 
federativos; · · ' · 

b) que, por isso m esmo, a. legislação SObre o assumpto é 
eminentemente · unlonlsta em seus :nini:mos detalhes. 

Está, pois, .be~ eltpllcito na · ConstituiçãO e 1mpllclto no 
systemB. abrangedor · nella. dominante pa.d.rGnizar os vencl.men
tos, de,·ldos aos componentes do EXercito· de reserva. permanel'
te (policias militareiS) pelo modeio do exercito activo na.ciona1, 
tudo ao lado do prlnc!plo em virtude do qual o . que .11.4.Á é pro
Moído cru a outrem e:rc~ustva.mente cO'II.fertdo é permittid.c. 
Claro que isto nA() s1gn1!1ca o dever de l.gtla.la.r -veru:b:nentos de 
um e .outro, attendendo a que a. esphéra. de s eção do Exercito 
Actlvo pei-ma.nente é mals larga -em tempo de paz por se des
:tencler t. todo territorio naeional, alem de ser elle o J.n.structor 
das poUcia.s e o vtveiio central de commanidD e ele prov1denctas 
gerae.s aobre mob!llzaçlo e guerra·: mas ·slm o dever de !J.xar 
uma especie de salarlo mJnJ.mo como <11re1to á subs!etenc!~ 
'dlgns. do homem, conto~ a proprta; ConstituiçãO .sociAl re· 
connnend.a. ColnO Obrigação tndlieUns.vel dos Estados . de após
guerra. (preambulo, etc .~ . Em!im, isto não representa novida
de a.lgume. na sy.stemat lca ela consttttilção, nem deSrespeito á!l 
autonomia.~ ~ad.Une&: exemplo marcante é o artigo 104, letra e, 
onde se padron1zlltm vencttnentos· ela roagl.strs.tura. 

~m. 
respondo á indagação inicial pela ar!lniu.tlva. Salvo mais .att-
tortzado parecer. '. · 

Recife, 9 de Agosto ·de 1935. _. Dr. Arth-ur de SCYU<:a Ma
rinh-o". 

O ~bstitutivo do nobre Deputado ·sr. Homero Pires, a.~Jresent_aclo 
é. Comm1ssJo de JustiÇa, .· é por lclems.is p~onloso e rachltlco. NO.u 
estA· fl· -altura dos predicaclo.s que toclos . nós lhe reconhecemos.· Para. 
s. Ex. as garanti~~.& que os autores do, projecto desejaram para a.s w
llcl.as ~s eram só' o salarto ininimo, .o que vale por uma a!:t:lr
mat1va temerar!a. de .sua pà'rte.' E' -como s . -Ex • . lhe nega. a constitu- . 
c!ona.llda.de, p setf. projecto o~tte~ . Intencionalmente, todas ·as garan
tias, . a. nAo .Wr & -<ia establlidade . dqs postos e patentes, e esta . SOb . O 

4UTidõao ~o applica:v"el. · A Constituição:- manda··coi?-Ceder ·em lei ILS ga
nuttJaa ·6.1J -PD11ciaa .MWtare~ ; o pi-o,X:c~· iSo· sr: Homero P1res não as . . . . ·~· . . . . . 
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cOnct!de. Negn-a.s. Tornn-$6 S . Ex. retrata.rio aos pr1ncip1os constltu • 
clonaes·. · 

Onde está_a. estab1lldade dos .sargentos, após de:z; ·ann~ de serviço? 
Por. que ~- Ex. chega a tama.nho excesso para. com os humildes serv!· 
dores, a.s praças graduadas, depois ele ter feito pro!issão de fé de su:~. 
1ucitnaç!lo justiceira? 

Onde S. Ex. !ol meter o montepio? .9nde .se escondeU a reformil
por· Invalidez? Pretenderâ negal·a naslm sem · mais delonga? 

O 8&. AseANio 'TmiiNo- V. Ex . dá licença para um aparte? O 
projecto dei Sr. Homero P1res não é detlnltlvo ·; A CommlssA.o de Cons

. tituiçl!.o ·e Justiça. vae lntrocluzlr varias modl!lcaçOes, inclusive no 
sentido de dar mais algumns ga.ra.ntla.s é. -estabilidade dos elementos das 
!orças publicas :de todos os Estados. ' 

O SR. ARRUDA CAMARA - V. Ex, certamente quer dizer "dar 
garantias". Existe nelle apenns essa da esto.bllldade . que jâ é assegu
~da, por um qlsposltlvo constitucional, ao exercito actlvo e é.s r-eservas, 
stndo, por conseguinte, nppl!cavel és policias, como forças de re~erva . 
·De modo que o projecto de · S . Ex. nii.o enc~rra garantia aliUJila pam 
· ~ pollclas m111tares. · 

Folgo em registrar os intuitos magnanimos da Commlssã.o de· Jus· 
·tiça, porque outro não podia ser ·'O esptrlto <lessn Commlssão, ond<; se 
apresentam homens Ide alta envergadurn e eonheeeclores dos sery!çOo; 
que essa classe tem prestado á nosSa. Patrls. . 

. O S& ; AsCANio Ttl!!lNO - Posso dar «:st::munho .dos rel<!vanteJ 
oervlços que a Brigada. ti~ meu Estado tem prestado ao Palz. 

O aR. ARRUDA CAMARA - Alncla hontem lemos, através dos 
joi-na.es, a pslavra autorizada do Sr. 'Gen~ral :Flores ·da Cunhac 

O SR. Asc~NIO TC111NO - Perfeitamente. 
o SR. ARRUDA CAMARA - ; "Mas onde a I'e:Corma nos CllSOs de 

d E'sast.res, d e molestlas tneuravels? · · 
On'd.e a qne se. 1inpõe por effl~1to' de accldente, Invalidez p or. fé, 

rtmeiltol! em combate? · 

Onde collocou o direi to da . Ieve:rsão· aos o!:!iciaes dem1tt1dos sem 
faltas desa.bonadora.s? Onde está a abolição da prisão em cellUla e dos 

.. rebaixamentos tem"porarios? E o dlrelto de pensão assegUrado aos h er
del.rós dos mortos em ·combate? Que !1m teve ~sse d1re1to? 

. ser& que todas esaaa eol.sas que valem por 'd1r~tó.s t1rma.dos, são 
expulsas pela Techni(!()., ·do numero da.s garli.ntias? Nesse caso, -torço~o 
é renegar a Technlcà, porque ella é simplesmente um monstro. Naà 'l. 
mais. · · 

No que concerne aos outros tittl.los: oo-ga.niza.ç6.o, ins~ucçcio, 1u.:JtiÇP., 
cansfdero-os. lli.completos no substitutivo do Sr. Homero Pires. ,o seu 
substitutivo é um esqueleto. A assada não é mã .. -Carece: .enmtanto, 
dar~ lhe carne, sangue, · nervos, v!da em •11m, vida.: e actlvidade -por que 
se cumpra o di.spositi~o constitucional. · 

Não posso, nem- pode a Camara. votnr o projecto · Homero Pires, 
sem gravé Injustiça. :fião é :Posstvel votar uina lei de garantias, quando 
não enumera elln as garantias que se propõe . · • 

E é por 1ssO que peço . ·ao alto espiri~o de justiça. ·.da Cams.ra. que 
vote o .subatttuttvo n . 1, .que não é m eu- porque .de cerca. ·de ao Brs. 
Deputados. Porque e~ tüém de vlr d ar organ~· emctente ás llOS• 
sa.s m1liclas, 'corresponcle a~ anseios dessa , classe num~roea e . abenega- . 
~lt · até ao sacrlfi.clo. · · ·· · 

·=Sr. Préstdente, Sr:s . . Députados! Set_en~u mil bJtal:l!letros acompanha~ 
. elos da .voz. de suas ·esposas e ,de_ seus filhos .'pedem a es:ta -egregla Cll· . 
mara, um acto de jUstiça: a . approvaÇão 'do~substltut!vo' _n. i, porque 
é eJ.Je,:_o tulico que -attende ás aspjrações da clasSe . 'N·es,se pensament :> 

"estio eom.migo as poltcl.i!.s .milltares de t?do ·o Paiz.· repr~tadas ~~-
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suu elltes, que já o têm manifestado em dOcUllleDtos que tenho pu
bÍlcado e alguns dos ~UM& leio á Casa (Lê}; 

Copia - 11e P..!o, 28 C:Ie Ago!!tO de 1935. 

Exmo. Sr. Deputado Arrude. ca.mará, C amara. dos :Depu· 
tados -i Rio. 

Na qualidade- representante collegas Brigada. M1llte.r Per
nambuco para . aqui enviado !lm prestar humildes serviços pról 
causa. meritorla. V. Ex . pat rocina devei atnrmar entre· lnnv• 

·:meros substitutivos apresentados Camau s6 o da. autoria Vos
sencta. mereoe nosso _llitegral apolo porquanto concretiza an
ce1~ Inlnlll> corporaçao que ao u.eu ver pensa pelas dema!s· 
similares do Brae.U . Saudações respeitosas, Cap . · Senano de 
Andrade. 

· Deputado Arruda Camara - C amara Deputados --._ Rio . 

De Victorla, 26 Agosto ,........ Agradecendo gentileza telegram- · 
ma. communicamos haver prov!.dencta.do lunto ba.ncada.. O!fl· 

/ ctaes ca.p1chabas rogam .lllustre pa.trono causa pol1C1a.s env1dar 
IIla.ltlmo es!orçó v1ctoria. projecto .em curso que -representa co· 
roamento obra grandiosa cujo advento devemos vocencia e ou• 
_tr<>S amigos nossa ca.:tsa . A~raços . - c .. pttão Sidrontzyo Ftr
mtno . . 

Deputado Arruda Ca.m~ra - Ca.ma.ra. Deputad,os -· Blo. 

De Campo Grande, 31 Agosto -'- Respomlendo ~eu dia 25, 
appellamos nossos · D-eputados prometteram ,aguaJ"dar pl~nat'io 
dar seus votos favoravels projectos vossenc!a, urucos cm::isul.tam 
interesses nossas ãbenega.das policias. Acbamos, poiS; desn~
ce.ssario reiterar · pedidos, acredltamos suas palavras expressas 
Ultimos telegrammas e ·cartas. ~tamos v!ctorta. Abraços . .:..._ 
Major Severino Queiroz. - Oswaldo Cicero· Sá. . 

Deputado ArrU<la. Ca.mara - Ca.m.a.m Deput'B.dos - R!Ó. 
De Bello Horizonte - Devo d.izer lhe forçã publica mUlto 

espera. ainda. receber benemerita. pessoa. vO&seD.cla e demais 11· 
iustres Deputados conhecedores verda.deltas nece.ss!dade.s leses 
~Servidores bem publle<? ·que xno~Jam tlesta corpol'IIÇ11o. Atten
ctosas sa.ud~. - Coronel Alv!no Meneze$, chefe E. Maior. 

Exmo. Sr. Pa.ctre Ar~da Catnara ~ Vlce-Pres!den.te Ca· 
mara DeputadOs - R lo .- . 

De Cuyabá, 26 JUlbo ~ Como matería .SubsicHa.ria. aos. ele
mentos de!esa. e jus:tl!~a.ção proje.cto V. Ex. em: proi poU
cla.s m.1lltar1zil.das dos Esta.clos parte referente" venc!menta.S m!
nlmos, tomamos Uberdade ~ransm1tt1r v.· EX. ·nossa e:ldgua 
tabella., em rapldo con!ronto com qualquer óutra, ev1de~cta a 
notavel dl!!erença que nos att1ngc. EU-a·tenente-coronel BOOf, 
major· 700$, ·capitão 600$, te::tente 500$, aspirante 3508, sBrgento 
s.ju~te 300$, 10 sargento 250$, 2° - sargento 200$ÕOO. Con- · 

· soante :referida tabella, um simples sargeuto outra · Coipora.çA.o 
armada. do Pa.tz P,eroebe maiores vencb:nentos que o o.t!lctal 
maJor patente nossa corporação . Attenc!osas sauda.Çôes . ·
Pela córiunl.Ssão de 1nteream"b1o, Dr . A-nsin.io de Cerqueita Pe- · 

-reiro Leite; major m edico presidente da da Co:mmtssão- c:ro In· 
. teri:ambto. ~ · 

.tunto ao meu ~.o nosso substitutivo ·e · o dá'· .nobr~ c:ollega 
Dejtutado .Romero_P1res, para. q\1& a Camara e o ~o Os jU!guém; · 
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N. 1 

Substitutivo ao projecto n. 139, de 1935: 

D.Lspõe sobre a orgari!zaçií.o, tnstrucção, garantias e justiça. da.!! 
Policias M111taru 

Art. 1. o As Policias M111tares serão organizadas em CorpO<i 
e serviços typo EXer~to. com e.sçala hierarch!ca até corond, 1n
clu.stve, e constttuidas por aU.Stamento voluntar!o' de brasileiros, 
natos, entre dezoito e trinta annos de idade. 

§ 1.0 A menor unidade organizavel, nas Pollctas Militares. 
será a. companhia ou unidade correspondente . · 

§ 2 . 0 O accesso nas Policias Militares será grnd ua.l e suc
ce.ssivo, menos a declaração de aspirante a. o!t1c1al, que J'Oderá 
provir de qualquer gradv.açlio. 

· Art. 2. 0 Os commandos das Policias Militares ~erão at'tri
bu!dos a offlctaes supeitores, ou gen~raes. combatentes, erre:. 
ctivbs. do Exercito escolhidos pelos governadores dos re-Specti
vos Estados ou da.s propr!as Corporações, salvos os casos 
actuaes. · · 

§ 1. o Os ofticiaes do Ex.erctto em commisslto nas Policias 
Wllta.res contarii.o, para. todos. os e!feitos. como arregimenta.-

. dos, o- tempo da colnl:lili;são. · 
· § 2.0 O posto de coronel é p rivativo do commandante 

geral . da Corporr.çAo ou do ·seu- assistente do Pessoal ou che:fe 
do Estado-Maior, onde o commandante tõr ~:~eneral. · 

§ 3. o Excepto o .caso do com!Dll.ndante geral, ofõÔ serâ per~ 
mitt!do o comml.ss!onamento de sargentOs da. propría · Corporl!.
çâo· em 2o tenente para serviços especlaes de repressão. 

Art. 3 .o Ná(> haverá nas Pollcia.s Militares, a nenhum ti~ 

tuJo, ret'orrna ou graduaçii.o no posto immediato. 
Art • . 4.<> As promoções nas Policias Mllltares obedecer!lo 

aos prlnclp1os de antiguidade, merecimento e bravura. 
§ 1 • o Por mereclll1-ento, &os postos de 20 tenente,. major, ·, 

tenente~coronel e coronel; lll.etade por merecimento e metade 
por antiguidade aos postos de 1° tenente e c11-p1-tii.o; e, por bra-
vura, a. todos os postos. . 

§ 2. o Nas tuctas internas, só se :ral'â promoçao por ora.:., 
vura po.st-mortem. 
· Art. s.o Fica lnstituida rias Policias Militares a. ret'ormA 
comptll.Sorla por limite de idade que vigorar para. a. transteren
o!a. para. a. reserva. de 1 a cla.sse do Exerci to Nacional; accreact-
do esse llriúte .dé mais do!:s (2) annos. · 

§ 1. o Ç>s of!lclaes das Pollcta.s Mllltares que contarem Dials 
de S5 annos de ~!!ectlvo serviços, ~!o retormados, se não pos-
sulrem curso techn!co-pro!!Sslonal . · . 

§ 2. 0 Estas medidas só atttng!rii.o os seguna:os e pr!me1-
ros-tennte.S, dois an.nos depois da sua publtcaçii.o. · 

1 § 3. 0 Para OS eftelto~ destas ret'ormas, fica InCorporado aos 
vencimentos o ·actua.l augm.ento prov!sorto. · 

· .Ari. 6. o Ãs . praças das· Policias Militares, excluldas com 
baiXa do serviço, Blio con.sideradas ·reservistas, se contarem mais · 

. de um anno: <Se serviço. · .. 
§ 1. o 'As praças excluidas a. bem da dl.sc;tpuna· ou por m-

eapacldade =oral _não gozarão da· vantagem· deste artigo. , . 
§ 2. 0 Os o!fictaes das Policias Militares, quando dP.mitt!

dos, & })e(l.ldo, ·gozarão das mesmàs 'vantagens attrJbutdas aos 
ot!iciaes do Exercito, em taes ca..sos. . . . 

Art. ,· 7. o São adOpPados Da:! · .Policiais .M111ta.re.S . "os regula~ 
~ntos de· 1natrucçAo. ll4111tar . ~ "de· con~encia que vigorarem · 
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no Exercito e os de ·lnstrucção pol!cia.l que vigorarelll. na l><'l .. 
l!c!a L!!Utar do D1str1cto Federal. 

Paragrapho U%11co. O ReguliÍ.mento Interno e <1os servi~ 
ços Geraes dos corpos de tropa do Exercito. serA un!!orme
mente adaptado nas Policias MÍlta.res, com as · restrlcçqes JUl
gtl.das lndispensavels pela Inspector1a das Pol!clas M!l1ta.re.s . . 

Art. 8.~ A União dará" lll.atricula aos o:mclaes e ~nto~ 
das Pollcias MU1tll.l'es nas e~olas de tormaçâo e apertelçoameu
to de off!cl~~es da. Pollcla. M!litar do DL&tl'lcto Federal. 

§ 1. 0 ·c~nco a.nno.s depois · de publicada. ·a presente 1e1, · &ó 
conconerl\o ao provimento das vagas de 2<> t enente os cnn
dlditos que poss\lirem o ·curso de formaçl\o de o!flc!Bes da sua 
Corporação ou d:t PoHcla do J?lstr!cto Federal; e de major e 
tenente~ronel, tres annos depois da publlci\ÇILO desta lei, os 
can.dida.tos . que possulrem o cur.so de apere!lçoamento ou de ' 

· formação de o!f1claes da sua corporação ou da Panela. Milltar 
do D1str1cto Federal, ou das Escolas de Armas do Exe:clto. 

§ 2 . o Estes ' prazos de tolera.nc!a não att1ngeiD' as corpora
ções que te~ escola de formação <1e o!!!cle.es com mals de 
clnoo annos de !uncx:lona.mento, .salvos o.s direitos expressos· 
em lels e regulamentos. . .. 

§ 3. 0 A Unll\o reserva.râ matri&ulas nas Escolas ~o EXer-· 
cito para o aperfeiçoamento dos o!ticla.es da.s Policias 'Mill
.tate5 . . 

Art. 9 . o Os o!!lcia.es <1as Policias MW.tares, oontando · mais 
de vinte e clnc,o annos de serviço, têm direito á. reforma. que 
não lbes poderá. ser negada, salvo se nomeados para. serviço ou 
oommlssão. ' 

Pa.ragrapho unlco. A retorina dos of!lc1nes e asp!rantea a 
o!f!elaes das Pollel.aeS .Mllltares será. remunel'!lda. com · tanw 
trlgeslmas partes dos vencimentos, quantos !orem o,s annos 4e_ 
serviço, nAo podendo receber mais dó que venciam na dfect1-
v1c1ade. nem menos de um terÇQ. qualquer que seja. o tempo d6 
serviço. · · 

Art. 10. Os .sargentos, cabÓs e soldados ·dll.1 Policias M111• 
te..res têm direito á re!orma wr lnvalldez comprpvada em inspe
cção <1e saUde: com o soldo, grr.tl!lcação e etapa, os que con
tarem · mais de vinte e clneo annos de serviço; com o soldo e 
gratttlcaçl\o, 06 que contarem mais de vinte r.nno.s; e, com o 
sol<lo per Inteiro o.s que contarem mais -de qUI.nZe annos, ·nllo 
podendo vé:D.êer ma.1:o· ·do que vencla.m na etfectívtdade, Dem 
menos de ~ terço, qualquer que seja o tempo de serviço • 
. Paragrapho ·unlco. Os sargentos a}udantes, Intendentes ~ 

· primeiros sarg-entos, que eontr.rem ma.ls de trinta annos de eer
vlço, têm d~lto à refol'n\a-cóm o 80ldo e o po.st<> de segundo 
tenente se tl?erem mais de dois annos de exereic!o de suas 
fun~. 

. Art. Íi. Serão re!~rmadO& COJn todos OS estlpencllos da ef
. teetlvlda.de. os membros dB& Policias. Wlltares que forem ata• . 
'• ~ós: de lepra. cancer, . cegueira., paralys1a. e todás as molea
. tias l.n!ecto.;eontr.giosas 1ncuravels; bem como os que se 1n•. 

· \'a11<1arem. 'em.:.liervlço ou ·desastre. · 
· Art. 12. os elementoS das Pollc!~ Militares, mortos em 
aeto _ou ci:Jn.sequencia de acto de servi~. ·deiXarão aos .seus ber
delrOS ·1egàes ·pen.&ã.ó ·igual aos estipendlos lnte~es que, a 
qua.lqulir tempo; pel:Cêbla.m na· effect1~atte . 
. ·• _§ 1 ,o As· va.nt:igens ~este artigo e &!us ' pa.n~.graphos n~ 
tnhfbcm os benetlcladós e .seus herdeiros ele reçeberem · pen
.1!6es .. oü montepio' de sÕ:Cled!Ídea . benefioentes, mesmo of!1cla.li· 
~- . . · .. - .· -~ · . . ~ -
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§ ~. 0 Os· onUs destas reformas e penaões serão pagos peo ta 
O'n11!.o, se a. morte ou a. invalide!~: se der a seu serviço, e pelo 
Estado, quando a serviço deste. 

Art. 13. Os offlclaes das :Policias Mll1tare.s sO perderao o 
~u posto e patente por wnCiemnação, passada. ·em julgado, 

• á. pena restl'lctlva de liberdade por tempo superior a dois an
nos ou. á perda. do cargo . 

. § 1. 0 Os offlciaes demittldos da.!> PçHcl&.es M!lttares, pttat'

rão s,er rea.dmittldos no 1<> anno da. v!genc!a desta. le!, se o 
acto da. C1em1ssl1o nllo se tiver originado de !alta desa.bonadorl!. .-

§ 2. o Os aspirantes a of!!clal servirão independente d~ 

engajamento e só serão excluidos por falta. de gravldacl.e ext:e
pc1ona1 ou que affecte á dignidade mll!tar, comprovadn P.m 
processo regular. 

§ 3." Os sargentos só serão excluldos se reincidirem ·na 
pratica. de faltas graves dentro de um anno, comprova.oa.s e.u 
processos regulares, e servirl!.o Independente de engajamento 
os que contarem ma1s de dez annos de praça. 

§ 4. 0 !1'1cam abÓlido.s na.s· Pol!clas Militares. a pnsao em 
cellula e o :rebaixamento temporar1o. 

···Art. 14. Os·membros das Pol1c!as M11!tares n!ío terão Vet'l.
c!mentos intéi1ores a 65 % dos da Policia Militar do Dlstrlcto 
l''ed.eral. ' · 

• Art. Ui :-'São applicados ás Policias Militares, os c·t-'tlgos 
Penai 'da Armada e da. Justiça. MUltar. integralmence. 

Art. 16 . Paasani a contribuir para o Montepio Mlll tar, a 
partir ele lS de Julho de 1934, data em que se gerou o seu d!
:relto ã essa 1nstltulçlLo, os o!!!c!a.es e sargentos da Polida M1· 
Uta.r do Dlstrlcto · P'eae:v.l. , 

Paragrapho =!co. Os Estados crear!!.o para os otrietae.s c 
sargentos das G1ias Po1lc1a.s ·Militares 1nstitutçoes nos mes
mos moldes ou adaptação as exlstentt!s. 

Art. 17. E' permlttldo aos sargentos, cabos e .soldados das 
Po11clas Mlllta:tes, o casamento mediante licença prê'via do 
comma.nd11.nte do corpo. 

Paragrapho unte o.' As praças ce.sP.das ~rão de.sarrD.nen!J.(!&S. 
Art. 18. Os =!formes das Poltcla.s Militares oõeé!eeerão a 

Um.· só plano que serâ estudado e organizado por uma com
mJssAo de oftlciaes das mesma.s corporações. dentro c:le um 
a.nno. a contar ela. publlcs,ç~ da presente lei, nodendo havei' 
d!verslc!ade de tecidos. ' . · 

§ 1.0 Essa. comm.1ss!lo reunir-se-O. por convocaçã.o de. Ins~
ctorla das Policias Mllltares. 

t 2. o Os a.ctuaes planos de uniformes serão tolerndos pelo 
prazo de dois. anncs, a contar da approvação do novo plano, 
pelo Poder l!lxecutivo Fec:eral. 

Art. 19. Fica. o G<lvel:'no autorizado a· crear e Jegulamen
tar '1. Inspectoria. das Policias 1141l!tares, que . terá . por t!Ji:l fis
calizar e or~entar a lnstrucçfto e o· ensino dessas corporações. 
eom. o obJectivo de manter .a. unidade de doutrina ntl.l~tar e 
do ensino pollcle.l. . · 

' . 

Art •. 20. A In.speetorla serâ installadà. em. local desigLta
do pelo P:res1d.ente d.a R.epubllca é será. constitulda c:!. e: um 
general tnspector gera.!; um. coronel ou tenente-coronel do Ex;el:'
clto (represeptante do_E5tad.o-M;a·lor), sub-inspector. ~ um of
t1c1al de cada. Pollola Militar, com os quaes seJ:'Ao organ!Zllodas 
as.seci;:õe.s n~riaa· á. execução do serviço, a ·juizo do (JlS~-
ctor _geraL · ' 
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Art. 21. Fica o Governo autori:z:ac!o a reerge.n!zar a !'o
licia Militar do DLstrlcto ~deral, para a l!:lCe<ruÇ!.o c:lo esta~w 
lee1do nesta lei. 

Art. 22. Continuam em vigor nas Pollcia.s M111ta.res, );).os . 
.,antas que n§.o Côllld.irem com e. presente lei, os dispositivos 
regulamentares e legaea !ederaes e estaduaef!. 

Art. 23, Revogam-se a.s dlsposlçOes em oontrarto, 

JU$t!ficaçao 

Em v1rtu(te de dis.posiçií.o expressa. da. nossa Ca:rta Magna 
( art . 50, n. 19, _letra L) é da compete neta excl usl va. ela. União 
legislar .sobre a orga.nlza.çâo, lnstrucçãa, garanti!l.!l e justiça. 
das Policias Militares. 

Os vario.s projelltos o.presentados a. esta. Cs.sa. ·e o de n. 139, 
de 1935, já approvado em 2"' dlseu..ssl!.o. visam dar a essas cor
porações uniform1da<!e de organ1Z&Ção e de garantias, .como 
unidade cie · justiça e !nstruc~o. Reun!ndq neste substitutivo 

,os referidos projectos e cotnpleta.ndo-os com disposições qu~ 
se nos afiguram LndLspensa.veis, temos em mira. rea.llzar obra 
de patriotismo, de bras111dade, ele união e de Justiça, não só 
amparando direitos de lea.es ·servidores, como fazendo das nos
sas briosas Policias Militares - agora. com ~rganlza.ção, Lnstru
-cção, garantias e justiça a.s mais dtspares - tropas .liomogenea.s 
em todos os sentidos. Mais de dois te,rços dB;S ma~la.s aqui 
trata:do."õ já, constam da legLsle.r;ão de mu!tas co;rporações como 
a Policia Mll!tar do-D!Stl'lcto Federal, a Força Pul:llica de São 
Paulo, a :Br!ge.<la. Mlllta.r do Rio Grande do Sul e a Força Pu~ 
blic::a. de :Minas Geraes. para só citar as tropas :ínais numero
sas. Mas, _pua attec(l.er ao Imperativo constitucional, cujo es
_pil'Lto é estabelecer un!~ade ·de doutrina na iDstrucçlí.o, no en
sino e na. organ,iza.çio das PoUcl.as M!litares, como igualdade 

· de <lireltos e de justiça para.· se'W! membros, mlstér se taz orga.·. 
nl.zar a legislação especial que propomos, que outra coisa n!l.o 
,é senão a consolidação do que já. existe esparso pelo Brasil 
todo, de fórro.a mais ou tnenOl! desigual. 

Os autores dos projectos re!eridos j'UStH!earam com tal 
brllho as me41daS pleiteadaS e .são de tal :modo clara.s e Jus
tas as que pleiteamos, que nos. abstemos de justltlcal-a. aqui. 
detalha.damente, · 

Queremos diZer, todavia, que a par do a.cto de justiça. que 
})):'ll.tica.mos, dando IegLslaÇá.o de amparo aos componentes dll.!.l 
Pollcio.s Milltares, propbmcis, ao m-esmo ·tempo, provldencia.s 
que obrlgarlio o melhoramento 1ntellectual c protisiional dU 
Policias milltare.s, çom as eltlgenclas de cur~os para os seus 

·quadros e melhor .seleeção dos 'seus elemenw.s, contrlbu!ndo. 
a.sstm, para. tornar mais e!!lclente, a mais vigorosa.. e organizada 
reaerva. que o Ell:erdto Nacional possue:· 

Sala das sessões, 14 de Maio de 1935. - Arruda Gamara. 
- · Ódon, Bezerra, Cacahiantt. - Periera. Lira. - Armando Bas
·toa. - Ado~p11.o Ca.r®so Ayres.,-: Ado~pho Cel$o. - CarnUda 
Pess6a. - Oswalda Lima. - Mario Domingues. -.Nogueira 
Pentào. - ~sorlo Borbci. -·AntoniO de · .Góes. - Ferreira 
L:I11Ut. -Mario Ch.enn011t. -Barbosa Lt11Ut Sobrinho. -Hei
f(Yf. Maili. '- Arlhur Cavalcanti. - Stm6es Bar.bosa. - Prado 
KeUy .. ___: Alvaro Godoy, ;_ E:rf.gard Sanch.es .. - Va:lente àe 
Lima .. ·- Polycarpo · Viotti. -- Laudelino Gomes. - Genaro 
Pon.te e Sov;:a:- Ba'l"''eto PintO'. -·Dtn'i<: Juniorc - Clemen· 
tino LWàôa·. - Ccr:rl.Os domes àe Oliveira; ,..:..... EmiLi() de Ma1a. 
_;_ Aaalõert() Ca11Ulrgo. -..:. Silva Costâ. --:-. l>am.aB; · Ort~. 
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José J. do Pa.t:roc1:n:f.o. - Acylino ele Letlo. - Ernuz:ndc Alvf!..'! 
Gomes.- AbeZ d-O:r Santos. - Aniz Badra. -Pedro Jorge.. -
Generoso P01tce FUh.o •. - Francisco de Moura. - Deodato 
Maía. - God.ofredo V!anna. - Monte Arntes. - F!gue'iredo 
Rodrigues. - A!:>guar Bastos. - Deodoro ele MendO'rl.ça. -
Altam!nmdo Bequião. -Carneiro de Rezende. - Levindo coe.
ZJto. - Bem.ardes Filho. - Pinneiro Ch.à.gas. - Deniel de 'Ctl.T· 
valho: - Áccurcío Torres. - Antonio Botto de Menezes. -
A1l{IU8to Corsino. - Julio Novaes. - Agostinho Montetro •. -
HyppoUto do. Rego. - Agenor Monte. - Carlos Re!s. - Ruy 
Ca.rneir.o. - Mathias Freire. - Barros Cassa!. - Edmar Ca,r
vaZho. - Eurico de S=a. Leão·. - Macario de Almeida. -
Wanderley. Pinho. ..:_ Artnur Berna:rdes. - Herm.ete Silva. -
A. Lontra Costa. - Bandeira Vau.ghan .. - Bento Costa Ju
nior. - SaZles Filho .. 

SUB$2'lTVTIVO HOli4EBO PIRES 

.Art. 1. 0 Ai! !orças p~lic!aes, organizadas mllitarmente, de 
co~ormlciade com ·ás· leglsiaçoos dos respectivos Estados, s!o 
cons1ders.d!Ul reservas do Exercito, nos termos do art. 167, da 

·· Constitu!çlio FederaL 
Art. 2. o A orga.n!zaç!i.o das :rererlda.s m!llc!as obedecerá., 

tanto quanto posslvel, á do Exercito, nrí.o Só relativamente A 
dlvisáo das suas unidades, como á denominaç!!o dos postos da 
h!era'rcbia mil! tal", cu lo grão ma.x!mo poderá ser . o de coronel . 

Art. 3.o o comma.ndo da. milicia estadual compet!.rá a or
:f1cla~ dt , ~tente superior, do quadro da proprta corporação ou 
do Eírercltu, e !e:râ nomeado pelo Governador do Estado. 

Pa.ra.grapho un!co. Náo haverá graduação nas poltcilll; mi
litares e os comml.ss1onamentos só serão perm!tttdas tra.n.sltorfa
mente, em ca.sos anormaes, salvas as ereepçóes já. existentes. 

A'l:t .. 4. 0 As praças das Pol1c1as Militares- que. com mais 
de um anno de. :;erv!ço. obtiverem baixa, serão consideradas 
reservistas do Exercito, exeept1lac:Ia.s as desligadas a bem da.· d!s
elp11na. ou por !.nca.paclda.de moral, as quaes · n!La gozarão des
sa regalia. 

Art. 5. o serão ooopta.das nas milic!as estadua.es, naqu!llo 
que lhes !ôr appllcavel, os regulamentos de 1nstrucçtto militar, 
111gentes no Exercito . ' 

. Art. 6.0 E' vedado á.s Pol!.cia.s MLlitares po~u!r a.rt!l.baria., 
a.v10~ de guerra e carros de combate, não se incluindo nesta 
categoria os canos bl!n<iacfos • 

. Art. 7. o sempre qu~ !Or pos!.svcl, a União reservará, nos 
diversos cursós do Exercito Nacional. vagas destinadas a o!!l
claes das mU1cla.s dos Esta.dos, a !lm de que real!zem o seu 
aperl'e!Ç(Jamento · techn1eo-pro!!s;lonal. 

Art. s.o. As Policias que tenham escola especial de ronna
çio de of!iclaes mandarão os seus candidatos, os qua.es de-ve
l'§.o ter o curso gymnasial, frequental:' a. ~cola. da. Policia. do 
Distrtcto Fecleral, ou a de outro Esta.do, que seja con.::tderada. 
e!!1clente . · 

ParB.gl'a.pbo unlco. Tres annos depois da. v!genc!a desta. lei, 
as vagas. de· segundo temente sómente serão preenchidas pelos 

. candidatos hab!litados na con!orm!dade deste artigo •. 
Art. 9. o As Pol!c!a.s Militares adoptarão .o uniforme de camr · 

pBJlha que !oi spprovado pelo M!nisterlo· da Guerra. 
Art. 10. As Policias M111te.r.ll_s terão 6rgan1zaçi.o j udic!al 

propria, que .se a.pproxlmarã, tanto quanto poss!.vel, das Audt
' tortas l"eg1onaes milltares. 
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§ 1.0 A's Pol1c1as Milltares appllcar-.se-ão, na.quWo em que 
não contrariarem a. presente lel, o C~leo Pena1 da Armada. e 

. o ela Justiça Mllita.r. 
Art. 11. Aos otficlaes da aétlva. e aos reformados das Po· 

Uelas Militares é a.ppllca.vel o dUiposto no artigo 165, e respectt·· 
vos paragra.pllos da COn.stitulção Federal. · . 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da CommtssAo. 27 de Ago.sto de lll35. - Homero Pires, 

Relator. · 

sr·. Presidente! 
As Polfc:!a.s Mllltares querem uma lel, mas uma lel que attencia 

aos seus direitos e que as colloque· ao nivel do seu merito. 
. ·Uma 1e1 má ou incomplettt poderi ser-uíes Imposta. a. c:o~tragosto 

.seu e sem a miDha. c:ollaboraçMl. ·a uma lei ·de~a natureza será pre· -
rerlvel nenhuma . ' \ · 

A justiça Incompleta não é justiça e nós não n'a queremos! 
TeDho conclulelo. 
(Muito bem/ Muíto bem! Palma.s. O orador é cumprimentado) _' 

O Sr. Presidente - Vou levantar a. Sé&São, designando para a de
amanhã, a seguinte 

OJU)DI: !)() DIA 

• Commemoração da. data. da. Independenc!a. 

~vanta-se · a Sessão, á.s 17 hora:s e 50 minutos. 

1 osa Sessão, em 6 de Setembro de 1935, .em 
commemoração da data da lndependencia 

P.RESIDENCIA DOS ;~. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE. E ARRU· 
DA CAMARA, 10 VIGE-PRESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem os Srs: 

Antomo· Cc.rlos, Arruda. CB.IIl8l'a, Euvaldo Lod1, Pereira Llra. Gene- · 
roso Ponce, Eclm1tr Carvalho, Claro de Gocloy, Lauro LOpes, Cllfé Fi
lho, Mario Cb.ermont, Acyllno de Lei!.o, Abgua.r Bastos, Fenelon Per
digão, Agostinho M:ontelro, Cl-ement!no L!.sbOa, Germro Ponte, Ll.no 
:Machado, Ma.gal.llã.es ele Almeida. Gerson Ma.rques, Henrique Couto, 
Carlos Reis, Eliezer Moreira., Gocto!rcdo Vianna, Agenor Monte, :~Jugo 
Na.poleão, Adelnulr' Rocha, Pires de Gayoso, Freire ele Andrade, .Pllnto 
Pompeu, Democr!to ·Rocha, ~andes Tavora, Pedro Flnneza, Rum· 
berto de Andrade, ·Monte ~s. José de B<lr'ba, Figueiredo Rocir!gues; 
X&vier de Oúvelra, Martins V eras, José. Augusto, Alberto ROeelll, Ricardo 
Barreto, Mathlas Freire, Samuel Duarte, O<lon ~tra. Ruy ca:netrc;, 
Souza Le§.o, · Joio Cleopbas, .Rego Barros, · Ozorlo Borba.; Arnaldo Blló• 
tos, Adolpbo Celso, · Barbosa. Lima· sObrinho, Antonio· .de · Góes, nOtnln-· 
gos VteU'a, Artbur cavalC2.Iltf, Hettar· Ma.1a, Alde Ba.rnpaio. Telxeir't. 
Le1te, OswaldG Lima, Humberto .Moura; s1moes Barbosa, Severino Ma
.r12:, Motta Lima., Em111o de Ma.ya, . Valente . de. [;lm~, . ~~mde.s L1ma, 
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Sampaio co.sta, "Deodato Maia, Amando Fontes, Clemente Marlani, Lau
ro Pa.ssoo, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, Joãe> Mangabeira. Pinto Dan
tas, Alfredo Mascarenhas, Arnold Silva, Arlindo· Leoni, Franci.sco Ro
cha, Octavio Má.ngabeire.. Wan.derley Pinho, Pedro Calmon, Leonel-::~ 
Galr!o, Arthur Nelva, Raphael Cincorã, Edgard Sanches, Attila Ama
.ral, UbaldoRamalhete, Jair Tovar, Francisco GonçalveS, Nogueira Pentdo, 
Benrlque D!ldsworth, Alnaral :Peixoto, Julio de Novaes, Candldo P~ssoa, Bai
les F'Uho, Sampaio Corrêa, Ra.ul Fernandes. Eduardo Duvlvier, Bento Co~
ta, Hermete Silva, Ali pio Costalla.t, Prado Kelly, Card1llo F1lho, Ba.o.deiN 
vaughan, Arthur Bemardes, Carlos Luz, Norald!no Lima. Bias Fortes, 
Pinheiro Chagas, Pedro Aleixo, José Braz, Theodomiro Santiago, Adel!o 
Maciel, Augusto V!egas, Joao Deraldo. Arthur ·Bernardes Filho, Poly-

. ca.rpo · Viottl, Furtado ·de Menezes, Daniel Carvalho, Carneiro de Re
.zende, Chr!stlano Machado, Macario de Almeida, Vieira Marques, Celso 
Machado, João Penido, José Bcr!lardlno, Ma.tta Machado, Simão da 
Cunha. Anthero Botelho. Abreu Sodr~. Theotonln Monteiro de Bn.rros, 
CaTlota de Qne!roz, Barros Penteado, Moraes Andrade, Vergúetro· Cesa•_ 
Cardoso <l.e Mello Netto, Joaquim Sampaio Vidal. Clnclna.to Bra!:(a., CM
tro Prado, Macedo Blttencourt. Laerte setubal. HyppoUto do Rego, Tei
xeira. Pinto, FeliJt Ribas. Gomes Fenaz, Roberto Moreira, Aureliano 
Leite, ·Miranda Junior. Fabio Al"anha: Jairo Franco. Domingos Velaa
co, Laudellno Gotn~. Vicente MlflUel, Corrêa d:> Costa, Vandonf de Bar
ros, Plfnlo Tourinho, Arthur Santos. octavlo da S1lveira, Paula Soares, 
Francl.sco Pereira. RUpt;) Junior. José M111ter. Dfnt~ .runlor, Dorval M:el
chlad.es. Carlos Gomes de Oliv~lra. BOrJ::es de Medel:os. Ba.pt!sta Lu
sarda, Vespuc1o de Abreu. Renato BarbOsa, Annes Dias. Pedro Vergam, 
João Slmpllclo, Freder!co Wolfenhuttel, Vlt1tor R11ssomano. R3.Ul Bit
tencourt, Ascanio Tublno, Barros Cassal. Dario Crespo, Ada.lberto Co'l'
rêa, João Neves, Fa.n!a R!~s. Nlcolau Vergue!ro. Qscar Fontoura. Anlz 
Badra, Eurico RibeirO. Ermando Gomes. Seba<:t11i.<\ Domln!!ues. .1'.~1 
dos Sa.nto6, Pedro Jorge. Franc11'CO di Flori. Abtlio de Assis, Antonlco C:nv:.
lhal, Autro de Oliveira, Arthur da Rocha. Silva Costa. Francisco Mour::. 
Adalberto éama:rgo, Damas Ort'o:. Ch:rysostomo de Oliveira, José do Fo.tro
cinio, VIeira Maeedo. Martinh? Prado. Per:re\ra r,lma. Ricardo :Mac!la::lo, 
9llveira. Ct>utlnbo, .Alberto Alvares, Lima. Te1xeira. Paulo Assu=pçlio. 
Pedro Rache •. Vicente GalHez J.,e(!llcio Araujo. MO:l<:yr Barl.>:l.>a .. <\-:
l:<nd.o Plnto, Augusto Oor.o!Do, Cardoso Avres, Vl<:ente Gouvêa, Lou
!eDQO Bo.eta. Neves, Abelardo Marinho. Silvio Leitão, Paulo Martl.r\,1, 
!\!oracs .Faiva, Thompson Flores (221). 

Deixam de comparecer os Srs. : 
·, 

Agenor Rabello, Ca.l.deira Al-çarenga, Rtbe!ro Junior, DeoGul'O "~ 
Mendonça., José Pingarllho, Olavo Oliveira, J~hovah Motta, Gra.tulinllv 
Brito, Jose Gomes, Herectlano Zenayde. Botto de Menezes, Ruy Car
neirO, Ma.r:lo Domingues, Orlando Araujo, Mello Machado, Carlos de 
GusmAo, M.elchlsedek Monte. Alta mirando Requii\.o. Mll.lloel Novaes. J. 
J. Seabra, Prisco Paral.so, Magalhil.es Netto, Homero Pires, Asdruttt-~ 

Soares, Pereira Carneiro, Jullo de Novaes, Henrique Lllge, João Gui
tnn.r~es, Levl Carneiro, Acurclo Torres, Cesar Tinoco, LOntra Costa, Nilo 
Alvarenga, Lemgruber Filho, :Fabio SOdré, Ma.rtlns Soares, Clemente 
Medrado, Levlndo Coelho. Washington Pires, Juscelino Kubitschek, N<" • 
grão de X,!ma., José Alkiiiiln, Rezende Toates. João Henrique, Eueuu
Brttnd"!~o. Jacques Montandon. Delphtm :Moreira, PaUlo Nogueira, Pere!-

. ra L1nla., Waldemar Ferreira, Santos Filho, Oscar Stevenson. Gama. Cer
quel.ra, Bias Bu~o. Alves Pnlma, Jorge Guedes, . Meira Junior, Jus~J 
de Moraes, Horacio Le!er, José Cassio,. Trigo de Loureiro. Abelardo 
LUZ. João carlos,-bemetrlo Xavier, Martins e suva, Alberto surek, Ri
eardbio Prado, G1lstão de Brito, ~oberto Simonsen, Gastáo Vi diga!. 
França Filho, Salgado Fllho, Barreto Pinto (73) . 
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O Sr. Prt!!':idente- A 11sta. de presença accusa o compare~lmen'·~ 
de 221. Srs. Deputa.<ios. 

EstA aberta. a. sessão. 

O Sr. Cla.ro de Godoy (Supple,~te, sen;in.d-o de 2° SeC1'st4rfo) 
procede i leitura da Acta. da 8essl'i.o antecedente, a qual é, sem obser
vações, approv!lld.a. 

O Sr. Presidente -1 Passa> :~e á leitura · Cio Expediente. 

O Sr. Pereira Lira. (lo Secretario) d-eclara que não hll. Expedi · . 
ente a ser lido. 

O Sr. Presidente - ~os termos da deliberação da Canu.ra. pelt> 
seu voto de hontem, a Sessw d-e hoje deve ser convertida em 8es.sll:.) 
eSPECial, para. que sejam prestadas homenagens ao Dia· da Patrl9..' c~m· 
memorando a passageJ:D da data da formação da nacionalidade bra

. s1lelra . 
Dando cumprimento a -esse voto da Camara. concederei a pal&vra 

aos srs. Deputados que quelr~~om enunciar-se sobre esse . notavel acon· 
teclmentO da mstorla do Brasil. (Pausa.) / 

O Sr. J"oão Neves - Peço e. palavra. 

O Sr. Presidente ·- Tem a. palavra o Sr. Joll.o Neves. 

O S1' •• Tnít.o Neves (Movimento gera.l de a;ttençáo. Palmas) - Sl 
Pre.o:;tdente. 'u12o interoretar o sentimento de toda a. Cam~~.ra dos Depu
tados, reque~ndo· a V. Ex. consUlte a casa no sentido de se- dirigir :1 

Me& . ás Assembléa.s Legislativas de todos os Estados da Federaçl!.o. 
transtnlttlnd()...lhes, neste Instante, nosso voto una:ctme pela matar glo
ria do Bras11. 

Tenho 'DOr desnecessa.rio justlflear o meu requerlm.ent o; elle tra
duz a constancia do nosso sentl.m.ento profundo pelos d~lnos maio
res e melhores .da Patrta. BrasUelra. 

Datas, como a aue amanhA. transcorre, nl'i.o t êm nem podem ·ter 
panel!'Yrlstas, como não têm, nem -pOdem, ter detractores: ellas escapam. 
ao mundo das oontroVêrslas e brtlham no ce.lendarlo das nac6es como 
ll12leS eternas. Põr lc:so. escuso-me de rel-embrar á memorta ·dos 1eg1e
lado~s do meu · Pa!z Os antecedentes c os factos- da nossa emanclps
ç:ão l'Olltfea. vlsto como jaum, mals do que na. memort&. no coraç~o 
dos braaUelros. · · 

Celebremos a. data (ie ama.nh~ acima ·das · nossa.s tormenta-s lnt.:-
nll.l!. O dia crue vae t~:a.nscorrer asslcmala., certo ou errado. o da noae~ 
eme.nclnar.lí.o nolltlca. Para al1runs e lia .I é se tinha crvstallzado antes: 
para outro. só se rea.Uzou a 7 de Abril. Se;la. como !61:. o nosso -oeu
saxnento deve ter sido o de aue, num dia. como ac;.uelle au~ amanh'
se comn'lf>mora, o Brasil estructurou. e·m deflnltlvo, a sua indep~nde.!l
c.ta po!Jtlca. 

Deee~o apenas relem'bra.r á memorla dos meus pares que nAo-·~ 
posst-vel debta.r de celebrar tambem um aconteclmento de ordem pro!un: 
c:Uo.mente pol!tlcs, ligado á. l:ilstorta. da. Independenctii. do Brasil . De.lde 
os seus prodromos, póde-se diZer .que o Brasil deveu á. Monarchta o se 

··- ter preservado. naqueue szrande passo, a sua .unidade territorial. (M-u.ito 
bf'171.) , to·t;é. porque. Sr. Presi-dente, ·a conspiração 'brotave. do seio da<; 
lo:las maeontcas de caracter sul·americano como .a.oontecra no· anti~o 
VIce-Reinado do l>ra.ta. Se se tivesse reaU!<~ado o .pe.nsamento ·de·muttos, 
.de tornar ef!ectlva a tn'dependencla -polit!ca coin. a Implantação da de
tp.ocracla., cn!io que o Brasll se teria ·desmembrado; e por ·que ass~m 
ereto, nf.o posso deixar de recorda.r aue a.quella. phase de transição Só 
pOCJerla !ialmua.tdar a. unidad-e do terrttorto á. custa da Corõa. ' I>l>o

--nareh1a ·e Indepelldencl.& eram t ermos correls.tos pa.ra que o ·Brasil 
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· fosse, eln 1935, mais do que um Pa12 sobe1-nno - um P~:~lz unido D.l 

intlmldac1e da.s sUB.S ccll ultUi politicas. 

E1.8 por que não é posslvel d~lxar de recordar que a. propria indo
le da colonização p~ugueza procurava installar etn cada capitania o 
·sentido ~egtonal de aspt.ra.çOes locaes, e estas tlnho.m pendore.s locacs 
prof'wlàam,ente apurados. As proprta.s juntas não se entendiam entr.: 
ai; e, se a propagandl!. caminhasse no s entido da Independencta e dA 
Democracia, segure.mente que o BrasU se teria esfacelado, porque não 
e:ra.mo.s um todo organ1oO, mas um systema de capitanias ~m o ncx'l 
de uma bomogeneida.de definlda.. · 

Eis porque eu pediria rendessemos um voto de commovida home• 
nagezn ~ figura da.quelle princlpe estouvado, que soube salvar. com su.:. 
coroa, a.. un1ciade do Brasil. E', sem contestação, o homem que p~rmlt
tlu que o Brasil realizasse as suas duns grandes etapas: salvar a un•· 
d11.dc territorial e fixar a. unidade polltica. 

· ·A. realidade, Sr. ·Presidente, é que . quando se percorrer com olhos 
ret.l'o&pectivos aquelle perlodo ·agitado àa nossa formação e declstv;, 
para .. nossa Pa.tria, l()ZÇB será confessar que, no melo de seus err03, dw 
suas paJ.xões e de seus desvarios, aquelle que Ped:ro Calmon tão ben.. 
chamou o .Rei Cavalle1ro, aeu á. corôa do Bras!! as dua.s mal.s bellBJ; 
Jola.s que po.ssue - a unidade e a 1nd1pendenc1a polltica . 

Bol::lrll' lhe fleja, por esta gloria, a.o coração romantlco e provideu-
c1al. Mas nio :raça transparecer, em alto relevo, no esmalte daqueu. 
vulto, as outras íiguras, entre as quaes, como que se concrettza. a a..•
plraçil.o dos brasileb;os: - Uinll., · é· a do antepa.ssado de V. Ex .. Sr. PN·· 
sl.dente, o patrtarcha José Bonlfacio, ao qual muitos panegyrl.stas a·
trlbuem a excluslv1tlacle do feito, mas em· quem vejo, sobr~tudo, o ar
che-typo do princlp!Ó conservador, em contraste com estes dois outro~ 
- Gonçalve~ Ledo e José Clemente Pereira ___. da. constella.ção ultr.>· 
liberal, como se naquelle passo da histeria se q~ s ignificar que e
do con!lleto das :rorçu contrarias que brota, quasi sempre, a synthe~ 
polltlca. · 

Deixemoõ aos mlcroscop lstas da. h lstoria. a pesqUisa dos antecec:ten· 
tes do grande aconteciinento e deixemos,_ sobretudo, que elles repa• •· 
ta.m a.o sabor das s~U~s sympathlas ·ou dos seus pendores phllosoph1co~ 
ás glortas da memoravel jornada. · ' 

Creio ainda, e sempre, que jãmais !eito.s de tamanha magnitude 
poderio pertencer, colll. exclusiVidade, a quem quer que seja: A histv 
r.ta é, ·antes de tudo, o attesta.do de que as suas maiores conq'U!bt .. ~ 
são um. tecldo longo, dOloroso e entranhado dos sacrificlos de todos 
para o bem commUDl. Mas nio esqueçamos, ta.mbem, que o. indep.:.t<· 
dencla economica, pelo connlcto das escola$ rtvaes, o monopollo cht .av.. . 
tropole e o inst.lncto llbersl do. colonil!., foi a causa antecedente ~ p1·o· 
!lmda. da independencla pollt1ca do Brasil. , 

· De qualquer fórma, celebremos com o eorução c:le brasUetNb c. di:. 
que amanhl tran.scoJTe, levando, pelo meu · reqummento, que ~in ;O 
ele toda a. Cama.ra., tente.cUlarmente a todos os pontos caràeat:S do 
Pa1z a :DOÇG.o de que sobre a. unidade te.rr1to.ri.al da Patria :nuctua. a 
unidade moral de todos .. os cldadã.o.s. 

De:inal.s, Sr. Presidente, pensemos ql.te -esta. é ·uma l.o.or:.. de Cé, d ,. 
apaziguamento e de confiança. Fé nos melhores d'estiDos ao BI'!l.Sl.l, 
apaziguamento intim.o c!as oJmas brasileiras e confiança inalte1-avel no 
.tuturo · na nacionalida.de. · 

Somoe· os cldad~s de hoje . As nossas lutas, . apaixot.adas e \'lo~ 
lentas - bemd!ctM lutas! - frutWca.rão no dta de amanhã . Mas, 
agora. por ~Wtante, celebremos de pé . a gltnia, 11 gralJ.Cleza. e BrasU 
:ruturo, que ba de :;u um digno contln~dor do Bl'8.SU da Independan
da. e doe seus d1a6 Cle soUrhnento e de gloria. (Muito bem ; 111/Uito bem. 
l'tdmcu. o craãor t cumprimeniaào-} . 
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O Sr. Fedl'o Calmon (pela ordem) - Sr. PresLdentc, pedi !I 
palavra. para. que constasse ele. acta dos trabalhos d& hoje do· Poc.er Le
gJslatlvo a-ma.n!!-estação de jl.lb!lo dos D~putad:os brasileiros 'pela pN
sença. neste momento, em uma de nossas "Gribuna.s, h{mral:ldo-nos com 
sua. asslStencLa á presente. sessão, d!< delegação cultural do Paraguay, 
que trouxe da sua grande patria., nossa u·mã.. um voro de sincera " 
leal a.m!zade ao Bra.s!l e cuja viS! ta. coincide .com as' commemorações 

. de no.ssa. Independencia, estreitando mais c:.s lltços que nos unem, no 
te=po e no espaço, e pennittlndo que agora, com tod11. ·a sinceridade 
cios nossos esp1rltos, .ergamos tambem o pensamento para a Nação Pa.
raguaya, eni. cuja. honra peço aos Députados meus collega.s uma salv;t 
de palmaS.' (PToZongada. salva de palmas) • · • 

O Sr. !'residente - A' vlsta -da manlíestaçãc una.nlme e en
thusLa.sttca. -da Camara, !lgurarâ. na Acta· da Sessão de hoje e= voto 
gratuh torio pela. prei:~nça da Commíssáo Paragua.ya, a que eu, em 
:cnme do Parlamento, apr~en.to .corcUalisslmas saudações, que ta.Jnben> 
se dirigem ii. Nação de que ella é digna-.representante. (PaJ.mas pro· 
Zongadrzs) . · ' · 

O Sr. Theotonio Monteiro de . Barros - Sr. Presidente, 
Sr.s. Deputados, nem sei como deva agradecer á maioria. desta. ca.sa a. 
l:lonra que xne conferiu de vir dizer, desta triouna., a. mais alta, sem 
duvida, a que póde alguem galgar em terras brasileiras, da. profunda 
emoção ·de , jubilo com que o.s seus membro,;, numa tocante llllan1%ni
dade, solidarizam com tod05 o~ seus collegas desta Casa pelas festi
vidades da Independencla da Patr!a. 

Quando, Sr. iPres!dente, velas enfunadas. as pequenas nãcis por
tugueza.s rompiAm, a.s e;guas tenebrosas daquelle mar, cujo aegredo, 
ate entã.o, Ilâo se tillba desvendado, opara inaugural"em o cyclo gran~ 
dloso dos descobrimentos maritlmos, com que se abriram os tempos 
modernos, _por Cilrt<l não p~ava pela cabeçá dos seus lntemera.to.s 
na.vegantes, que, indo l:luscar nos desvãos daquelle oceano soml:lrto. 
ainda não :Perl-ustre.do, terras de Amerlca, prep~am o d.eatino com 
que hoje, em face do mundo, se apresentam as nações americanas. 

Na ·Europa., se caldeara, depo!s' das· creaç{>es do clBSSicismo, e 
através da influencia que sobre ellas exercera o Christie.niml:w, aquella 
c1 viliza.çi!.o que se conhece sob a. denominação de occide:qtll.l e que na. 
.sua contextura., trazia. todo o brilho da antiguidade classica, dUlc1-
rLcada, abençoada, e !ecun<ía4a pela d.outrinaça.o maravilhosa do Me~· 
tre Divino. E uma. tato civilização, cuJa caracter1St1ca :fundamental é, 
2em duvida., o Chr1St1an1smo, desenvolveu-se pelos tempos exn .fóra, 
até que a guerra. européa, marcando o i1nic1o- de nova phaSe hlstorle~~o, 
começou a pór-lhe em :risco os fundamentos. . 

De!lagrada. a hecatombe e amainada depois n. tempestade, els que 
o mundo europeu actual se wpre.scnta .solapado e com:~ido nesses m.es
m~ fundamentos com que .se tinha argamassado a c.ivll.ização do 
cccidente. COrrentes _ullem.ãs ·e genna.nlzantes do pensamento .voltam
se para o orten;te. nwna te~dencia v1stvelmente orlenta.l1Sta. RePon
tam, dentro della., Keyserl!ng, Spengler; e, :na. R.uss!a, Maximo Gorkl. 
explicando s!mUlta.nea.mente esses pllenomeno.s. a razão da.. vaga. ta.o 
lnten;;a. que alll, :naqueJl:>.<l para~ns · europcru;, ~ veri!lct:.ra em favor 
das obra:; de Ta gore. · 

Mas, ao xnesmo tempo que, .exn· um dos extremos.cta. Europa, se 
1n1clA oJ ensaio de outra: :rorr.na de civiliza.çA.o dentro da navos. moldes 
de d1re1to. publloo, estructurad.a. .sobre novas .bases ~conoinl.~as, ·em . 
1ace d.e tses ma.n.l!estaçõe.s, toda. esse, constru.cçAo m.lliena.ria, .multi-· 
eecwar, po!Ymorpna ·na.s .suas exteriorizações· brllllantes, e :reeup.aa: nQ:l .. 
seus !"i!Sultados,' entra :francamente a periclltar, pelO. simples ·.inativo .. 
de _qUe se abalá.m os tproprios a.ilce:ce::. · 
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E' em face de.e~e mundo europeu o.ssim transmudado, é em race 
dessa clvlllzaçâo orie-ntai européa. as.Stm abalada, que se ergue, em 
terra.s ·da. A.Inerica; a. legitima successora, aquella herança. brilhan· 
tiBS1ma, !ecundlsslma, m'Uitas vezes secular. . 

Nl!.o. pensavam, por certo, os dt!l':CObr1dores coraj~os e intimo· 
ratoa que, perlustra.ndo novas vias, desbravando novas terras, eHta· 
va.m, ao mesmo passo, asseguran<lo a garantia. da. subslstencla. de.ssa. 
dvUJzação occldenta.l greco-latina, lnfluencltl(la profundamente pelo 
chrl.Btl!Ul!.smo . · 

. E~ esse, senhores, prei:!pua.mente, o. papel das naçoes amer1canas 
de hoje" e, dentre ella.s, principalmente o do Brasil, que é a maior d~ 
.quantas se formaram em terre.s sul-americanas. 

Fallando-vos do dia da patria não me vou volta.r para esse porque
me-u.tamsmo que já (e:z; voga entre. nós, o qual vU;ava mais. despe1·ta-: 
aoe oerebroa • nos coraç6es o . amor phy.s1co da terra natal, pelas 
suas bellezas, pela,s suas .-!quezas. pela sua grandeza. territorial. Não, 
s-enhores! Vou convidar-VQS a meditarmos juntos, neste dia. na !m
mensldade da tarefa. que o des~ino nos legou, herdeiros que somos, 
legltllnQs e verdadeirq.s, das civll!.zações que se formaram. no ceci
dente da. :Europa. (Muito bem) . 

. . EnÍquanto t oele> o continente europeu ;.e debate, presa das mal~ 
laomenta.vels e da.s mais .rudes d1!!1cUldades em todQ.s os terrenos. quer 
~o cUltural, quer· no economlco, quer no polltlco, nós •- Deus 1011~ 
\>ado, - em terras amerlcana.s, wsufr:ulndo de paz, v1vemo5 e cons
tru!mQs uma civlllzaçAo que, calcada naquella civ111zação ~ldenta.l, 
é; entretanto, uma clviliza.ção j á nossa,· PQrque- aQ nos!!O meio e ás 
nossas 1nfluencla.s e ás ncs.;as capacidades VB.m.Ql-a adaptando. 

<llhemos, meus collegas, - já que o orador que me precedeu na 
tribuna se voltou para Q pusado - olhemQS para. o futuro! E, me
ditando nessa honrosa ta.reta que O destino h1stor1CO nQS legoU, GeJS.· 
mos d.tgnos' da heranÇa. · que ·n~s f o! ·deixada; construamos uma pàtrta 
ea.lcada ne&;e ·funda.menw de human~mo e de christl&i:úsmo, at1m 
de-que, ·confrontada a ctvill.zaçAo da 'Amer!ca com essa civlltzação que 
Jã se· degrtngolli na. iEuropa. tenhamos o saldo grandioso que é Justo 
nos deva. caber. . · 

Mas o :BrasU é uma. patria nova e. no concerto das naç6es, As 
patri&G _novaa compete o me=o papel q ue, dentro de c::ada. patrla 

• ~lste á ·mocidade. 
&o as patrJ.a.s novas sobre .a face da terra as renovadoras do 

ideal. Silo enas que •. aproveitando a llcção do- passado, devem, en
tretanto, orientar os seus esforços no sentido de uma. maior per!ectt
bWdade, no sentido de uma. maior gzandlosldade futura. 

i!l ao tenntnar, meus senhores, estM palavras, . com que saudamos 
a Independencl.a. :Bras1le1ra, J.ntegrandQ·DOS no jubllo que campeia. por 
toda; a lmmen.eldade do noSSQ territorlo, recordo um dos maiores 
dramas judiclarloa da França contemporanea. :Pouco antes de tie:ria
sra.r o -confllcto munc11a.l, err. levada. á barra dos 'tribUDaes rrancezes, 
por crlnie de ho:nlc1d.to, :Mme . Caillaux, que tinha a a.c;s!stenca. elo 
graride Laborlt . E elle, na profuncla <persplca.cla do seu talento, pre
setn!ndo jA as sombrea. negras que_ se a.ecumulavam nas !rllntelra.s da. 

- ' Pran~. depois' de veraar o prooes..co, perorou tnvocál:ldo' todos. os coza
Çeea :trancezes, invooa.ndo todas s.s intelligenclas :trancezas para., Ulli
dos na .inesma fé, :QO mesmo ideal, se wnsagra.rem á defesa. <13 patrl.a., · · 

-.se co.Daaif8.rem, num inovtmento unico ·e abSoluto de' dedlcaçáQ e de 
a!lZlldadea , a essa tarefa ardua, lll8S sobremodo, sobre ·tOdas as outns 
eloriosa, ele amparar e de esoudar a clv1llzaç6o. DO SeU territor10. . 

:Parodiando, neste momento, a.s palavras fina.es de Labortt, lanço 
~ tri~; a todo o povo brssUelro, aem · dlstlncção de . partidos ou 
c1e nuançaS, o meu aoppello, que. . é o appellC? bem 1ntenC1onado de 
alguem que. deaeja a Sf$n<ieza. da pa.tna,. para . que trabalhemos .esror~ 
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çadamente no sentlcio de um- reergu!mento que a po.tr!a está recla
tJ:anao de ~odos nós, - reerguJ.n..ento DO terreDo tlnanc:eil'o, ape:rtel· 
çoiUI:!ento no sentido i:ultural, .soll41!lcaçAo das tnat1tU1çOes, preatt~ 
da. autor1dacte. · 

E' esse, senhores, o a!Jpt:Uo col%1. que, a. bem da. grandeza. do 
BrasU, encerro o d1scur~o gratula.tor1o que, %Ui encarrega.Clo <te pro-. 
n=ctc.r desta. tribuna.. (M1L\to bem; patm~. O CYT'aàen' é cumprt.:-
mer.taào) • -

l 
O Sr. Adalberto Camargo Sr. Presidente, ~ auno, ma.1i 

elo que .nos &llllOS anteriores, ,a <lata que recorda. o grito de Indopen
dencu~o ou Morte1 ou seja o dia da ema.nclpa.ção pollt1ca do Brasil, 
recel)t:rá. excepeionaes homenagens, nume: <temon.stra.ção 1nsopb1slna
vel de que o sent1mentv de amor á Pat r!a, como uma. pyra ardente, 
c::ontl..D.úa. a illuminar nosso$ coraçõeS,. mostrando--nos o largo cam1Dho 

· a. segul.r, IJa. de~esa de.sse, pa.trimonlo 1nest1:;nave1 que é a terra de 
santa .cruz. · 

.Pa1:ece que um· toque angustioso de rebate · reboou em todos ~ 
quactran~ da Pa.tr1a, cb.am.and.o-nos á: tp05tos, para uma. demonstração. 
publica, da :n.a.1s acenctrada fé civtca ·e do maiS intenso devot8mento, . 
jll.stamente nesta. hora. sombrl.a .que atravessamos, qua.nelo espJritos 
l.niquetos procuram nos airastar para .'Um abysmo que se cava. aos 
llO.SS!l.S péS. - . . 

As reserva_, · de civislDO, as pa.rcellas de bom se'nso, u :!orças· 
vivas da. :naclonslldade, pela voz ··e pela. -acçã.o e!ticlente do.s seus di· 
r!gentes congregam....se;~este ~n.te de. alarme, neste tulmutuar. som- . 
brio ·de Jlalxões des'vaiiadas, 'neste preamar tempestuoso que tenta. 
afcgM a eonsciencf$ livre de um povo, para a. a.f!l.rm.açã.o de que, .;r. 
qualquer momento, estaremos dis;postos a defender, com energia. e 
denodó, tudo quanto :representa o .Brasil. 

o soberbo . espectaculo que no.s ~ dado presenciar, este t.llllO. no. 
declurro das ooxno:nemoraçõe.s do DJ.a. c1a. Patr1a, é de molàe a fazer 
renascer a esperança de que, ~mau grád.o o pess1m.l.smo . cioentl.o que 
nos ·maltrata, o :Bra.sU. graças a.o amôr dO.S ·seUs !ilhas, vencerá. e ven-

. cen<lo retomará a jorilada 1nic1a.da por. aquelles que, desde o &lvo:rescer · 
·da naclonalldade, numa abnegação sem IJ.m1tes, numa dedicação ·sem 
decur.so âaJ> c::ommem.ci-ações ·do Dia. da. Patria, é de molae a fazer 
nos ·está. · re.>ervado, no concex:tó dOs povos clvlUzados. 

Atastem::as para muito longe· o desalento .que . nos pex-segue e 
tenhamos !é absOluta no tutmo grandlO&O que nos aiuaTCia, no amanhecer desu! dlD. que u appro%l..ma., qua.n<io o :BrasU, con&elente e 
forte, livre ues :u.ames que estOrvam sua marcha., possa., emnm, Sc:T. 
a. sonhada Chanaan de todos os :POVOS. · 

6r. Pl'esldente, que a voz rude de um trabalb.ador, rude, porém . 
.sl.llcera, tambem . ·H !a.ça ouvir, . neste . recinto, no momento grandioso 
em que os representantes de t.Odas as correntes de opinião, u.nido.s 
por um alto ~n.t1m.ento d,~ am~x · é. Patria., almas .genutlexas, reveren
claxn, o ·BrasU, pela .data. tmperacivel de sua · emanc1opaç!o polit tca. 
- ·· Nesta. ilora tão chel.a de v!bra.çã.o, qtiando nosso ser todo · elle é 

a.legrJ& e eml:lu.slas:mO, as.s!.st1ndO a. empolgante a.f!l.mlaÇAo de. C1Vlslll0 
que anima.· toda Naçá"O BrasUé!ra, sa.udà.ndo .seu· maior· dia, queremos 
tambem trazer nO&ISOS· applatisos e ·a nosSa. otrerenda. á. terra em que 
ná.soemos, · e:n· que· vl.veiJlQs e 110 .seio da ql!al ii-~mos re~a.r. para 
se}npre, quall.do 1 a nólte etel'llA. descer · c.Qbre ' nós·. · · 
.. $', pois, Sr. Pre&d.en.te, em .nome.· da. bancád& trabal.hl,ta. <ie 
ernpregadçs, que, Ile5ta: Ca.'la, representa ~ .prole~ado bra.sileil'o, q'Ue. 
n~s .a.saoclamos, júbtl~(<Ilte, ·és :restas em :oonra ~· Dla Clil P~tria·: 
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87 
S~udemos o Dla da ~trla! 

!Fixemos a epopéa. gtgan~e,sca dos que, em preitO.!! sangrentos, ou 
em lutas. pa.c1fieas, eontrlbUlram para que a nossa. gleba. ae conver
tesse nesse colosso em que se estende, desde as aguas maruiho.sas do 
Am,azonas len<ia:io, a.té âõ terras onde o gaúcho 1ndom1to, como :no. 
esttophe do poeta, "de lança em riste, .segura. o sol pelas crinas, mon.
tado em seu eorsel". 

Detenhimo-nos na. contemplação ma.gnitíca. dE!ssa. a.gua-forte, q-ue 
!oi a repulsa do ");lrusil nascente, contra a inva.;ão hollandeza, dW:anta 
1> ·qual, num p<l!ejar ininterrupto de 24 annos, o nosso amado Per

. nambueo e.screvcu na histeria, pa.g1nas de uma inconfundlvel braVUra 
e destemcr, · d~de a. scena. phantastica das mulheres. do Tejucupa.po, 
batendo-se, heroicamente, na. defesa., palmo a -palmo, da terra. bem
dlta. até a. luta de titan.s do Forte de R!o :Formoso - Pedro de Al
buquerque, e !!;eU pug1lo de compan.llelros tombando ante o :rogo de 
um. inln:ligo numericamente superior, com o ·mesmo estoiciSmo com 
que, ·ainda. hontem, os 18 de Copacabana, revivendo a façanha dos 
bravos pernam'bucanos, em plena. terra car.Loca, reatflrmAra.m as ener• 
g1as latente~· de uma. raça . 
. ' \Saudemos o Dia da Raça! 
· . 1Saudemos o Brasil dos sertanejos, a terra. arlda do nordeste, com
burida. pelo sol, a.;, :pla.n!c!es i=ensa.s do · Ama.zon.a.s, as cam.:ptnas 
verd-ejantes do littoral nortista., as terras uberrima.s do centro e do 
sul, onde,' aq~· e ali, (;m toda parte, campea. o vaqueiro indoillll.vel, o 
jag\inço .heroico. {) gaúcho forte e .audaz que desapparece "co:n um 
grito ·trlumphal, na. voragem. do oom:tlate. onde espadana.m. sclntUl~
ções de espadas: transinudan.c!o o cava.llo em projectU e varando qua
drados e levando dt roJo o adversario no rompão das :rerra.dura.s, ou 
to~ba.ndo, prestes, na. luta, em que entra com despreoccupação so
berba pela vída". 

Saudemos esse Brasil. bem brasileiro, multo nosso, terra das va
qúeladas, ~ cotadas, dos garimpos, das tradições 9el1elosas, que 
tr;zem aos ll.-:;)(;Sos corações a caricla suave e doce de uma Intensa 
sa~dad~. COJ::!10 E-e est1ve~emos a ouvir, ao, som da viola, :ao silencio 
ctas campt.aas, e.s nota.s do a.co!ado. 

sauclemos .o D!o. da Patria! Olhemos para esse passado distante, 
euja. h!.staria ae perde :na cinza. do tempo e extremeçamos <le enval
decl.mento pelos feitos dos que dilataram a mãe Pa.tria, nessas ban~ 
deitas de ep.lsoellos ertraordinarios, de ·renunçias e de sacri!!eios !ne-
.r.a.rravels. · 

Reverenciemos o bandeirante destemido, "duros sertanejos priml· 
ti vos, tostados e brutaes, ciclopes vestidos de couro" e que "galga. 
ram. ser~:"an1as a.>pernmas, vadearam rios enchachoe!rad.os, paclecera.m 
fome e sêde, arr~ !~as e !!Jalud.es, suaram, empobreceram, des
gra.çanm~e, morreram, m.as traeejaram na. carne virgem da .terra. do 
pau-de-tinta, com sulcos de sangue, essa grandiosa. e rustica. !Iliada 
nacional: a conquista do territorlo". 

· Que neS.õe momara.vel dia. de nossa independencla, não nos es
queçamos dos que se $8.Cr1ficaram para o explendor dé no= gloria a 
que as süa.s mem.oriae. aeje.m xeleml:lrada.s, num preito de saudade, e 
como incentivo para. que as gerações presentes .slga.m a m= trilha 
tl.e saeriflcio.s ·e ll.bnegaçõe.s, por um Brasil. maior, dtgno e respeita.c!o. 

Recordemos, 1gwtlln~nte, aquelles que, como Nabuco, Bilac, Sa.nto.9 
Oumont, Oswaldo Cruz, Ruy Barbosa; em dl!!erentes sectores qo sa
bt!r ·hUillAna, tanto eleV8o!'a.m e· tantó enaltecera-m o nome extremecido 
do 13l'a61I. iNâo olvidemos. ri.esse dia de regosijo, as i!igura.s incon1un
d1vela dos emlnentes pa.tricios que, OGmo Jo.sé Bon.U"ac1o, Gonçalves 
Le(lo, avulta-m entre. os que .tarito trabalharam _pela Independencla d::~ 

~atrilr. 
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&udemos o maior dia. da ns.clonalldadel 'E&Cuténioa n: prece u.n. 
glda. de sinceridade, orvalhada de ltffecto, fremente do jubUo ~ue 
pa.rte, num cOro un!.S<:ino, do tu.n<fo humilde onde vivem os que são, 
de facto, os art!tteea do nosso !progresso. 

Po.triat Nóe que em: todos os momentos, de dor ou de alegria., 
jó.mal.s te negaroo.i nossa ajuda, immolando nossas vidas - o m.alo!:' 
Cbesouro que pO.SBUimO.S - para. a. glorltlCIIÇILo do teU nome sacro
santo, aqui e.sta.znos !<IIUdando-te, cóm e!fusão dalma, ma.s.sa anouyma 
que ri qWlndo estás alegre e que chora quando te entr!.S~sl 

BrasUelros de todàs as quadrantes de nosse. terra! Àttenta.l, nest:: 
minuto que pn.ssa e,. .s1nceramente, mãos <lada.s, corações · para o alto; 
numa preoe fervorosa, cheia <!e 'UllCÇâO, entoemos um hymno de amor 
ao no~so Brasil, ã Jlossa. Patria una e lndestructlvel, confiante no .seu 
porvlr, no valor dos seUJ> tllhos que, á. custa de qua.esquer sr.cr1-
t!ctcs, saberão .zelar por ~e ·pa.trlmonlo que herdamos daquelles . crue 
o:tvem e palpitam. -dentro de nosso ser. nÂ aft!J::mação solemne do · 
(!Ue serão dignos continuadores da obra. de ~us antepássa.dos. 

Srs. Deputados, !e'orlcltantes de jubilo.. po.5Su1dos do ·mai~ 
incontido e nthuslasmo, .saudemos o D!a da P.atrla, num. brado alt®
nante que concretize a.s nossas mais puras aspirações, todo· nosso 
mais intenso anseio de pa.z e p rogresso para a ·nação, brado que, l'e
boando no selo desta. casa, de .t:a.ça. ouvlr. em todo Pa.lz, numa so-
lemne declaraçii.o de !e ~ de esperança.. · 

Viva o Brasil . (Muito bem. Palmas. O oradcr é cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Adalberto Camargo, o Sr.· An
tonio Carlos, Presidente, deiXa. a cadeira da prestdenc!a, que 11 
occupada. pelo .Sr. Arruda. Camara, 10 Vtee~Presidente. 

O Sr. Presidente· - Tenho . sobre a Me= e vou submetter a. 
vótos o eegutnte 

Requeiro a v . Ex. que consulte a ·ca.nuu:a no sentido de se d i
rigir a. Mesa, telegra.phlcamente a. tada.s a.S" Àssembléas Legislativa;,, 
transm,lttlndo•lhes, . a. . tproposito <la. data . de ama'tlbi, o nosso voto 
pela grandeza. unidade e maior gloria dO BrasU. 

·Sala das sess6es, 6 ~e Setembro de l9S5. - Joã6 Ne7!~ . 

.. 
Approvado . 

O Sr. Presidente - será teite. a communicaçáo 
I 

O Sr. Dom.inros Vieira pronuncia um d,tscurso que, enviado a 
S. Ex., se;& :P,Ublicado depois. , · 

O Sr. Presidente - Nã.o havendo mais quem que!.ra. usar da Pl!-
la.vra, vou levantar a ·Sessão designando' para a. de Segunda.-:rel.ra, 9 
do corrente a seguinte · 

ORíDEM DO DIA 

·D.Iscus.são unlce. do pro~to n. 212, de 193S (l• legísla.tura), ap
prova.ndo o -tratado 'de -comm'el,'e!o aas1gnl\do em · Washington· entre o 
l5raSU e QS Estados 'Onldos, com. pare~rea <1as C:ommlsllae.& c1ei A~ 
cuítura e .de ~ças· ta.voravels aO ,projecto: da commlss~·.de m~· 
plomacla: COIJ). votos . em .sepatado d.os· Srs. SOuza Le~ e Dlinte1 · : <1~: 
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Carvalho e declo.ração de v.otos dos Srs. Hora~:io La.fer, binil!l Junir, 
Oltve1ra Coutinho e ·Frt4nça. FUh9 (em '!>i?-tude .cie urgencía); 

Votação -do prolecto n. 110-A, de 'l934, cll.spondo sobre os ser
viços de turismo no porto do Rio de Jnn·elro e concedendo a.o Tou
rtng Clul3 d~ Brasil a assistenela technica. de dlrecç!\o des&!s servi
ços (3" d.iscus$ao) ; 

Votação do projecto n. 193, de 1935 (lL leg!sla.tura), crcando o 
quadro de offlcla.es do Serviço de Recrutamento, com pareceres con
traries das CoiXI.mlssõe.s de segurança e Finanças: 

Votação do parecer n . 17, de 1935 ( l !" leglslà tura.) , a.pproviUl<!o o 
acto do Tribunal d.e contas que recusou reg:l.stro ao tenno de a.ecordo 
celebrado entre e. Estrada. ·cte Ferro Noroéste do Bra.>ll, Estrada. de 
Ferro Sorocabana, etc., para a construcção de uma nova estaç!lo em 
Ba.urú {discus.sáo unica): 

Votação do requerimento n. 131, d~ 1935 (ln legislatura), dO 
sr. FUrtado de Meneze4, de informações sobre a tar!ta, na Estrada de 
Ferro central do Brasil, para o transporte de mlnerios (cUscu.ssao 
u.nica): 

Votação d<:~ requerimento n. 132, de 1935, do Sr. Celso Machado, 
para ser lncluido em orctem elo dia, o projecto n. 112, de 1934 (clis
cussão unica); 

Votação do reque,;imento n. 133, de 1935 (1" legislatura), do 
Sr. -'rh.oii:Ipson F'lore_s e outros, de informações .sobre o !unccion11mento 

. da Commlssão de Liquidação da Divida Fluctua.nte (d.iscus.são unica.j; 
Votação dO requerimento n, 134.- de 1935 . (la legislatura), dO 

Sr. Pl!n!o Tour1nllo, d.e !n!c~ções sobre o ~uperintendente ela Es
trada de Ferrr> S. Paulo-Rio Grande (discwrsão u:nica); 

Votação do requerilnento n. 135, de 1935 (1" legislatura), <lo 
Sr. Te!.Jteira Pinto e outro, de int:ormações sobre esclarecimentos pe
cUdos ao M!nitserio da Edu02ção e Saude Publica pelo reqúerimeuto 
sob n. 1.187 (di&cu.ssrU> '!mica). 

Levanta-.se a sessão_ás 15 horas ~ 15 minutos. 

107a Sessão, em 9 de Setembró de 1935 

PRESIDENCIA. DOS SRS. ARRUDa CAMARA, 1.0 VlCE-PRESIDENTE 
E ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 

A's 14 horaa, comparecem os Srs.: 

Arruda Camars., PereJ.ra Lira, Generoso Ponce, Ednl.ar carvalho,· 
La~ Lopes, Café l"Uhc, Acyl1no dE! Leão, José PingarUllÓ, Clement.lnu 
Í..isb5a, Genaro PontE!, Henrique Couto, Godo!redo Vianna, Agen<>r 
Monte, Hugo Napole%,o, Pllnlo Pompeu, Fernandes Tavora.. Pedro F.tr
meza, Monte Al'raes, José Augusto, Mathla.s Freire, Samuel Duarta, 
Arnaldo· Bastos, Antomo de Góes, ·He~tor Mata, H'Ulllberto Moura., ôr
lando Araujo, .Valente de :Lima, Amando :Fontes, Clemente Marlauf, 
Lauro Pa.."'Os, Alfredo Mascarenhas, Arlln1:1o Leoni, liomero Pires, Ja.lr 
Tovar, Renr:lque Doelosworth, .Amaral Peixoto, Sam:pa!o Corrêa, .Allp1o, 
Cos~nat, Prado Kelly, Cardilk> Filho, Bandefra. Vaughan, Plnhetro 

. Chagas( MsrtlliJ; Soares, Pedro .Ale!xo, Augusto. V!egas, Arthu:r Bemar
C!es Filho, Furtado de Menezes, Daniel de Carve.lbo, Carneiro de R..-. 
zcllde, Chrlstimo /Machado, Macar!o de· Aim~lda, Ncgrão de 'L1ma., 
Theotoilio Monte!l'o. <16· Barros, ]3a.rros Penteado, Verguelro. Cesar, Car•, 
Cloeo. d:e MeiJ.ó Netto; Aivea PalÍ:na., Telxel,ra Pinto; Gomes . Ferra~, .. ' . . . . \ . '. . 
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Justo de Moraes, Fabio Al'anha., Ja.fro Fra.nco, José Cassio, Dom!ng~ 
Vellasco, VIcente Miguel, Al'thur Santos, Paula. soares, Dl.ntz Junlol. 
Vespucio d~ Abreu, Borges de Meãelros, Renato Barbosa, Demetric. 
XaVier, João S1mpHcio, Vlctor Russomano, Ascanlo Tubino, Ba.rtoS 
Cassai, Dano Crespo, Adalberto Corrêa, Anl:~; Eadra, Sebastião Dotn1;l
gues, Abel dos Sa.nto.s, Abllio de Assis, Francisco Moura, Al:berto Surek. 
Chzysostomo de Oliveira, José do Pa.troctnio,_ Rtcarã!no Fl'àcto, VIeira· 
Macedo, PaUlo Assumpção, França Filho, Paulo MartlnB. Thompso~o 
Flores (92} • 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa. o comparee!l· 
mento de 92 Srs. Deput!lão:s. 

Está aberta a setssão. · 

O Sr. Generoso Ponce (3.0 Secretario, servindo àe 2.0) procede 
á leitura da a.cta. da sessão antecedente, a. qual é, Bein observaç6es, ap
prova.da.. 

O Sr. Presidente - Passa-se á. leitura. do e:x:pealente. 

O Sr. Pereira Lira (1.0 Secretario) procede á leitura do .5!:
gul.nte 

EXPEDIENTE 
Of!ic!os~ 

Do Sr. Deputado Gena.ro POnte, de 5 ·ao corrente. communica:a · 
do haver deixado de comparecer á sesstío de 4, por motivo de !'lrça 
maior. 

- Inteirada. 
po ll41nlster1o da. Guerra., ele 31 do mez !indo, enVianclo as_ ~-· 

guintes 

Ao Sr. 1.o Secretario da. camara. '<ios Deputados - Assun.pto.
construcção de estradas- Em o!!1c1o n. 973, de 2 do corrente, pet;le 
V. Ex. que, em rac~ de ~ requerimento dos Srs. Deputaclos Oscar 
Fontoura e outros, 'este Min!sterio preste varias informações referentes 
á construcçA? de estradas de ferro no Rio Grande do Sul, pelo 1.0 Ba· 
talháo Ferro Via.rlo. . . ' · 

ca~-me ~uzer a. V. · Ex. que sinto muito não poder prestar os 
.esclareclmentos sollc1tad06. o referido Ba.ta.lhâo ~ enoontl's á. d!:lpo
siçfi.o do :Mlnisterlo da Viaçãc> e Obras Publlca6, que custêa as despesas 
com MlWles trabalhos. · · · 

iReitero a. V. Ex. os protesto.s de elevada. est!lna e mUi di.stlnc!:& 
·consideração. - General João _Gomes, 

- A' quem !ez a requisição. 
Do :Minlster!o · da Marinha, ·de 5- do corrente, remettendo as se

guintes 

. INPOitllotAÇÕES_ 

. 1 
AD Exmo: Sr. 1o Secreta.l'io da. Cama.ra dOs Deputll.dos - ·AssUJn-

ptO: tw:'ormaçóes sobre cargos te~. Referenda: oU!cio Il. 7'74 . 
. de 21 de ·Junho de 1935_. - l; Attendendo á. solicitação ronstante _ do 
o!Ucio aclma referenciado, para sat!.s1&3er o requerimento do Sr. Depu
tado· · Acurclo · Torres, devidamente appl'Ovado em plenario, tenho a 
a honra. de !D!orm.ar a V. Ex. o seguinte. · . 1 · . 

I(~lli 1) -Art. 371; ---' Stin. 
Art. 387 -· Slm, :resalVSdos os l.nspeetores sanitarlos, que pela.:s 

leis ns-. 16.300 <te 31 de ~bro de 1gss. (ar1r. 1.349) ·e· 21.509, de 
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1I de JUnhO <ie 1932 (art. 8°, paragrapho unlco, letra. (l), Dá'.> fazem 
parte da trlpUlaçá.O. 

Art. 397. - 81m. 
Art . 282 - Sim, tende> este Mlnlsterto resn.lva.do o caso dos lnspe

ctores sanitarios e enfermeiros, com uma declo.ra.çl\o no rol de equipa
gem, de terem slde> os mesmos clealgnados pela. repartição ecompetcnte. 

Art. .286 - Sim, deixando de embarc:tr <> medico quando existe 
lnapector sanitarto e en!ermelro deSignado, pela. repartição respectiV:l 
& levapclo em conta o que preceltúa a parte in-Jtne elo art. 283 do Re
gulamento <lo.s Capitanias. 

Item :2) - Os inspeetores so.nitarios e entennelros, nomeado.s pela 
D1rectorla. Nacional de .Saúde Publica, nto fazendo parte do quadro de 
ma.rit iml)s, com venciment os fixados pela repartição competente, não 
se colritou da. tnclusão das suas ca.te~ortas na tabeno. de augmento de 
eoldn.da.s dOS marltimos . 

Item 3) - Os actuaes !nspectores sanitarios, que eram os antigos 
medlcos de bordo, possUlam to<ios, as suas cndernetas matriculas da& 
Capits.nJas e que novamente ·lhes serão cxigÚlas de accôrdo com o r e
gUlamentO, quando voltarem a desempenhar as tuncçóes propriamente 
de mecfic011 de bordo. 

a:tellli 4) - Basea.do no art . 1 .349, da. lei n . 16.300, de 31 -de De
zembro de 1923 e let ra. a., do paragrapho unico d o art.· s.o da lei nume
ro 21".509, cle ·ll de Junho d e 1932 . 

. Ítem- 6) - Por não cogttar o Regulamento da.s Capitanias, Cap~
tulo v.rrr, arts. 285, 287 e 288, do embarque de emerme!ros e tugir á 
alçada. deste M.tnisterlo o cumprimento do art. ,1: 332, <la lei n. 16 .300, 
de 31 de Dezembro de 1923, que approvou o Regulamento do Departa
mento Nacional de Saúde Publ(ca. 

· Item 6) - Deixa este .Minlsterlo de responder, por não possuir os 
elementos necessartos. 

2 . Reitero a. v. Ex. os meus protestos de elevada estima. e distlncta 
consideração. ___; PTotogenes Pereira G-uimarães. 
~ A.· QUem !ez a_ r eo.u.lsiçll.o . 
Telegrall:lXnM: 

. De Sl.o Luiz, 7 Set~mbro - Presidente Ca.mara Deput ados - Rio. 
Apresento vossenc:ia congratulaç.Ses -grande data. independencia po-

l!tlca. n~a Ps.tr!a. Attenc!osas saudações. - Deodoro Mendonça, 
·Deputado Fede~l. · 

- Inte1ra.da. 
· De :ruo Bra.nco (Acre), 7 ~etembro Presidente Camare. DepU-

t ados - Rio. 
Em nome do povo a.creano e no meu proprio, apresento a Vos· 

sencia. C()ngratulaçóes pela data de hoje que consagramos ao d1a. da 
P&trla . Afiectuosas sauda.ç6es. - Manoel Mart!nfano Prado, Int u -
ventor F'ederal. · 

- :I!rtelrada. 

E' Uda. e vae a hnprl.m!r a segui.Dte 

REDACÇÃO 

N . 120-B - .1935 

(Primeira ~atura) 

.Redacçll<l ao pr'ojt!fto n. 120 de ·1.935, ·que ·approve as ·conta_, 4o ezer-
. cicio de .1934, apre,entada.s pelo Pre"stdente cfa Republica. 

· A "catnara. dos Deputados decreta: -
Artigo unico. Ficam approvada.s as. eontas a.presentada.s pelo Pre-
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sldente da Republ!ca. á. ca.ma.ra dos Deputados, relativas ao exerc1e1o 
de 1934; revogadas 8.5 disposições em contrario. 

Sala da. COmm!uão, 5 de Setembro de 1935. - Valtlnte de Uma, 
Presidente. - Vtcente Miguel. - Y~trto Corréa cta Costa. 

E' ll~o e v&e a Im-primir o seguinte 

J'ROJECTO 

N. 139-B - 1935 

( 1 a legl.sla.t1.U'B,) 

Organ!z4 a Âsmtencia. JwiicttJ.rf.o.; com parecer ela Com.mtssão ele Jw
t!ça sobre as emend4s em 3a ctis~siio 

(Justiça 31 - 1a legislatura.) 

Na sessão da Ca.mara. de 30 de Agosto· ultimo, o Sr. Gomes Ferraz, 
lllustre representante paulLsm, apresentou e !un<ia.mentou tres emen
das a.o projecto n. 139, de 1935; que organiza. a As&!Stencla. JUd1clar1a.. 

Propõe o illustre Deputado, primeiramente, que se accrescente ao 
a.l't. 70 um dispositivo. facultando á parte adversa. do pretendente á. 
asslatencia !alar sobre o pedido do 'heneflclo dentro de 48 horas. Esta 
Comm.l.ssAo n!i.G aconselha a a.cceltação da emend.a. Se é posslvel que, 
sem a prévia Intervenção da parte adversa, se fac1lite a. concessão· da. 
asal.stencia a. pessOas !nd!gna.:s do beneficie, tambem a.quell.a. interven
ção póde trazer embara.ço.s injustos e protelações d8.lllll058S a. quem 
realmente mereça pa.troc!nio. gratuito. No projecto, allás, estã devida~ 
mente _previSto e regulado o caso de obtençlo mallclosa do favor da 
aasl.stencla, e á parte adversa .se assegura recurao e!!lcaz para. conseguir 
a punição do lmposto. Deferido o pedldo de a&istencla, póde da de<:ts!o 
recorrer. dentro em tres éltas. ou contra. ella recla.msr a. parte adversa 
(art. 70, n 10 e 30, letra b); cessará o beneficio se tiver sido obtido por 
dólo ou mã !é (art.· 8°, letras.a e b); revogada a concesaAo, torllal'-se-a.o 
extgive~ os ~llo.s, tax.a.11, emolumentos e CUBta.s de todos os a.ctos pro
movidos, sem preju!zo das pena.s crlminaes em que houver lncor.!do 
o cUlpado, etc. (Art. go, § 10). · 

A segunda emenda faculta ao a.saú;tido outorgar procuraç§.o a 
seu patrono, mas decíaro. que a :falta de procuração "n§.o constituirá 
obsta.culo á. props1tura. da a.cção nem a=ullará o processo" .. O do
cumento que.)Fg!tlma. a acção do patrono em. ravor do assistido é seu 
titUlo de nomeação, é a portaria. do representante da Ordem, do dele
gado c1a AsslJltenc1a ou do JuiZ. Convém me.-nno que entre o assistido 
e seu patrono nAo haja outras relaçCies além das decorrentes da por
taria. de conce.ssão do patrocinio gra.tutto, na conformidade dos precei
tos que no projecto n. 139~A: estão contidos. A exigencia oi.l a per
missAo do Instrumento de procuração !ria creer entre o a&S!stld~ e o 
assistente relaÇCies de mandante e manda.ta~lo, tegulacla.s por normas cu
versas, muitas das quaes 1nconcU1a.veis C9m as normas <1o i:c.st1tuto da 
Ass1stencla Jud.iclarla. 

Finalmente, propõe o Sr. Oome.s Ferraz que cesse· o benetlc!o se. 
por cUlpa exclús~va do assl5t1do, dentro do prazo de 6 mezes depoll! de 

' cóncedlda a as51stenc1a., nAo fór in1clada a. causa.. A aseJstencla é oon
ced!d& tanto a autores como a. réos, e póde sel-o antes ou durante o cur
.!lo das. causas. Mas como a. Comm1ssã.o reconhece que é aproveita-· 
vel, .. em parte, a. suggeSt!ío da emeDdll. ora examinAda, offerece, para 
ser accresctda como alinea c do art. ao a. seguinte sub-emenda: • 

"- c.) se, o assistido maliciosamente retarda.r a. propos!turá. ou o 
a.n<la.malto <1& causaJ· por ~is de .. tr;lnta dlas.: -'' 
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O bene!ici&rio da. asststenc!a deve estar eonvencldo da. leglt1m1-
da.c1e da pretençlto que .sustenta e, por isso mesmo, deve ter o maior 
interesse n& ra.p!da dec!Sio da causa. O retardamento ma.Ucioso ca.usa.
ré., evldentemerite, prcjuizos e damnos á parte adversa, pelo que é con
veniente que seja. 1ncluid.o como uma das ca.usas de revogação do be
.:ll!ticlo da assLstencla . 

Sala. ~ ~ss6es, 4 de Setembro de 1935. - God.ofredo Vianna. Vice
Presidente em. exerctcto. - Ped.ro Alet.zo, Relator. - Levt Carnetro. -
Clementino Usbóo. - Arthur Santos. - Dom.tngos Vtetra. - A.tca.nto 
Tu.blno. 

PBO.t!:CTO N. 139-A, EMENDAJlO EM 3n. DISCUSSÃO 
' 

O Poder Legt.sll\tlvo decreta: 

Art. 1.0 A As.s!.stencia. J'udlc1ar1a, para patroclnJo gratuito dos po
bres e dos 1nd!os .em qualquer juizo, e perante repa.rtiç6e:s publtca.s ~ 
trlbunaea actm!nl.strattvos communs ou espec!aes, !uncclona sob a. lu
rlsdicçio ela Ordem dos Advogados do Bra.s11. 

P&ragr.apho untco. Nli.o se ooncederá o bene!lcto da Ass!sten<"Ja 
Jud1c1ar!a para propo:situra. ou seguiment o de Udes evidentemente te
merar!as, nem a. favor de quem tenha, no mesmo ca.so, e ·sem ju5tQ 
mott:vo •. dtspeÍL:!ado oo serviços de advogado que lhe estava patroclnan-
4o os· ciire!tos. · 

Art .' 2.o Cons1dera-.~;e pobre; para os e!te!tos d:a pr~sente lei, ~ pes
sOa natural. bra.s1lelra, ou estrangeira residente no Brasil, que tendo 
direito a cteten4er, estiver 1mpOss!b1lltad.a de pagar as cu:sta.s e despe
sa& do processo .&ei;Il. se privar de recursos pecunlarlos 1nd1spensave1s ã 
propr!a manutenção e á de sua !am1l!a. 

Ait. 3. o Os benenctos da Ass1Stencla J'udlc1ar1a consistir§,<>: 
e) na isenção de pagamento de senos, ~. emolumentos, 1m· 

postos e custas do proc.esso~ quaesquer que .seJam suas espec1es e de
nomtnaç6ea; 

b)'• na isenção de. cauç6es ou no.nças, Salvo as cr1m1naes e e.s exl-
lt1das para exeeuçf.o provtsor!a das sentenças clvels; · 

c) na. gratuidade das certidões. tra.slado:s, eop!as, publlca.s-rórmM 
e 1ustrumentos, que :Corem extrah1dos dOs autos, livros, registro.s e maiS 

. !lOC'llme:t:l.tO& eXistentes OU archivados llo.5 cartorlos e nas repartlçOe.s pu
!)Ucas fe4erae8, eata.c1uae.s ou municlpaes; 

ce) Da. gratuidade dos serviços pro!l.sa!onaes. dos advogados, prov1-
ldonados, sollcftadores, tradllctores, interpretes, peritos e mala !UnccJo
narlo:s. ou auxllia.rea da Justiça. 

Pua.srmpho unlco. Os benetlc!os conatantes das letras c e d, !n tfne, 
serão obtid.os mecUallte requ!sJçAo e.scr!pta. a quem couber pre.stal-os, 
ao chefe da repal't1çlío publica respectiva ou aos syndlcatos de pro!la

. a1ona.es competentes, pelo juiz do processo em andamento, ou, antes 
de 1nlc1ado o- feito, pelo repre.!:entaute cia. ,Ordem dos Advogados dest-
gnB<!o DO El,eg1mento especial cia A.ssLstenc!a Judtcln.r1a.. . , 

Art. 4 .0 O pedido de beneficio dA A&slstenc.ia Jucj.lciar1a. será felto: 
a) pelo Interessado, ou seu repreaenta;nte legal; 
b) a fav:or dos 1nc1ios, por qualqUer tuncc1onar1o do serviço o!!lclal 

da pzotecção dos selvioola.s. 
· I. 1.° CommlUli~o o pecildo ao Jutz do tetto, ma.n<1ar& este sus
tar a cau.sa. e o decurw de qualquer prazo~ até oito dtas, no maxlmo, 
pena. de_ xiullida.de do.s actos que se praticarem. 

· f 2.~ O cl.l.sposto no paragrapho.anteriQr nâo exclue as dillgencias 
·urgentes ou assecuratorlllS de dlreltos, nem o prazo de austaçlío do. 
processo ae eontarê. para, usocaptllo. exttncçã9 de cl.1re!tos ou !undamen

·to àe· habeas-corpus. 
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§ S. o O pedido .serê. despachado com a maior presteza., d11 sorte 
· que· tenha solução no prazo flxado no § 1 o. 

Art. 5. 0 Nos plOOOS:lOS crimilla.es, o juiz do feito reqUisitará da 
Ordem dos Advogados a designação cie patrono para o rêo, sem aclvo
ga.do constltu1t1o, se o teconhecer pobre. 

§ 1 . o O patrono designado ,. mediante requisição do !Uiz · ou pedido, 
feito nos termos do art. 4°, acompanhará a causa desde o Inicio Cia. for-
ma~ão da. culpo. até o jUlgamento. · 

§ 2.o Sempre que se tratar de réo que não tenha. ·advogado const1-
tu1do ou patrono nomeado, o· juiz, ao deslgn!'-r dia para o julgamen- · 
to ou ao determinar que o p1-ocesso .seja .submettido ao Trib\lnal. tlo 
Jury, commun!carã. o facto ao representante da Ordem, ' 1nd1eado no 
Regulamento Especial da. As.sl.stencia Jud!c!aria, a!im de que lhe seja de
signado um patr<>no, Nas locaUd&des onde não houver representante 
da Asslstencla, a. nomeaçã& do defensor será feita pelo mesmo Juiz. 

Art. 6. 0 No pedido do bene!lclo d.a A.ss!stenc!a Judiclarla 6el'io 
mencionados, por éxtenso. o nome do pretendente, sua ·idade, nactona
Udade, estado civil, profissão e residencla, o ob,lecto do lltlglo e o :run- · 
damento de sua pretensão junt~<ndo-se-lhe a prova de pobreza e, 1iiS 
posslvel, a elo~ direitos pleiteados. Esse pedido serâ a.sslgnado pelo pre
tendente. ou; $e o nA.o puder fazer, a seu .r6go, cO!Xl duas testemu~ 
nhas. mencionado o m.otivó dessa."lmposs!bllldacte. . 

§ l. 0 O estado de pobreza poderá ser prova.do . por todos os meios · 
de Direito .e, tambem, por at'testado de autoridade j'ud!ciarla ou poll
t:1al, ou de duas pessôas ldonea.s residentes no mesmo logar em que o 
pretendente. 

§ 2. 0 Nos logare5 onde nlio estlvei organizado o serviço · e~peeial de 
~cfa a que se refere o art. 18, será detendo o benet!clo, inde
pendentemente de prova de pobreza, sempre que 8e tratar de r·~clama.
ça.o para pagamenw de remuneração de operarto, ou · de empregado. de 
serv:tço clomestie<>, por importancta não ~perlor a 500$000 

1 3. 0 A's autoridades publlc84 preStarão ccnn urg8llC!a, 1ndependen
. temente de quaesquer taxas ou lmpostos, as · l.nform.ações sollc!ta~âs, 

pelo representante da Assl.l<tencla ao'bre a condição do pretendente. 
§ 4. 0 O pedido e os docut.Clentos.liestlnados a)nstrun-o gozam de 

Ll!enção conBtante do art.. so, letra ct. 
Art. 7. 0 A concessão d~> bene:t!clo· da Asslstenc!a Judlclal"la serê. 

relta por portaria.: 
· G)' do representa.nk da O.rdem, designado no Regimento especial, 

na. séc1e dd sei:Ç6es ou sub-secç6es; . · · 
õ) do delegado de ~tsencla. nom~a4o por aquene representante 

com approvaçli.o do co~lho da. Secção, na comarca., termo, ou distri
cto que nio tOr 1Séde de secção ou sub-secçAo, onde residirem DD m1-
nlmo tres advogad~ mscr1ptos na Ordem; 

· c) do Juizo de xm..ls alta. categorta em exerc1C1o na localld:l.de. nos 
term011 d.o .art ~o do decrgto n. 22.478, de 20 de Fevetelro de 1933. 
onde nio houver de!o:pd~ de Asslstenc1a. · 

§ 1.o Da decl.slk> sobre o pedido caberá. recurso dentro em tres dias, ' 
'sem et!elto suspe%1S1vo~ · 

·a) p!ll"&. o COnselho d.a Secção, se íõr l>''' fcrtda pel~ representan-...
te da. Ol'dein designado no reg!men~ especial; 

- b) pa.ra a. ln.st&ncl.a. super1or se !ôr protertda pelo · juiZ local. 
§ 3.0 ~ ~eclsão de!legat'oria caberá. recurso de ·otficio, que segui-

r& sem emolumentos ou custas. · · 
§ a.o PÓde rec)a.ina.r contra a declslto sobre o pedido .de Ass16t'enCla.; 

ou. della re<:orre.r: · · 
a) o pretell4ente; 
b) parte advensa; . . 
c) ·o representante ·do M.lnl.stérlo Publico: 
d) o representante da Fazenda PUblica; 
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.. e) qualquer membro da Ordem do.s Advogados: 
· J) qual~uer a.uxlllar do JuizO, interessado no !e1to. 
! 4. o Da. decisão desse recurso nenhum outro caberá.. 
Art. s.o ~ssará o lJenetlc!o da AE.slstencia Juctlclarla mea1an~ re

voga.çl\o eXpressa.: 
· Q) .se tiver .sido obtido por· dólo ou :roi !é; 
~) oo o assistido mudar de .condição fina nceira, del:~~e.ndo de PP.-

ceas1tar do beneficio. · 
· § 1. 0 .Se não houver processo em jul:z.o, a r evoga.c;ão .será. d.ecret~taa 

por quem tiver concedido o bene!tc!o, a requerimento. devidallli!nte 
• 1natr'Uldo, cte qualquer das pe.ssõa.s meneionad.a.s no art. so, ; so, se Já 

houver, pelo J1.t1Z do feito . 
. § 2 .0 O assistido será Intimado pessoalmente ou; .se não fór encon

trado na .séde do Juu;o, na pessõa ele seu patrono para tUzer em tt-.!'..S 

dias sobre o pedido de revogação da assistencia. Shnult,aneamente será 
ouVIda a autoridade que houver feito a concessão, se não fõr a. :mesma 
que deve decldlX dll revogação . 

Art. 9.o Revogada a concessão, tornar-se-ão eXi!l:lveis os senos, ta
l[S.S, emolumentos e custas de todos os a.ctos promovidos. 

§ 1. o Se a .revogação se der por motivo de c!ólo ou :má. !é na obten
ção do bene11c1o, esses paga.IIlentos serão ex!givel$ em dobro, ~~em pre
Ju.1zo ·das pe~ · c;-l.In.ln:~o?s em que .houver patrono, arbitrados pelo' 
Jutz <lo !e1to, de ·accôrdo cén:n o costume do lognr, na proprla senten'=a . 
revoca.torla. 

§ 2. 0 A parte. que a.s.:slm h<JUver perdido o hene!icio da a.s.sisten
cia; não ma.1s· !alará. no feito antes de solver os pagamentos a que tenha 
sido condemnada. · · · 

•· ·Art. 10. Da decis:ta revocatoria caberá. recurso, no prazo de tres 
<Uas, com e!!eito suspensiva: 
. o:) para ·o Conselho da Secção, se fôr feita pelo representante da 
Oraem designado no Regimento especial da. Ass1stenc1a; 

.. ll) para o presidente da secção ou sub-secção, . se. !ôr !e! ta. por dele
gado de a.ssistencia; 

c) para. a. m.Sta.nc!a superior, por aggravo de petição, se fôr feita 
pelo JuiZ do fel to ou pelo de que t rata · o art. 5°, letra. c. 

Paragra.pbo untco. Da decisão desse :recurso nen.hum outro ca
bem. 

Art. 11. Sempre que considerar posslvel compõr o lltlgio a. apra.zl.
mento elas partes, promoverã o patron o do assistido todas as <11Ugenclas 
para o conseguir. . . 

Paragra.pbo unlco. Neste caso. do termo ou eserip~1lr'& de a.ccõr
·do conStará como serão pagas a.S custas do processo e demais despe
Uia que sem a asststencia .serlam devida.. 

Art. 12. Constitue falta. gt'S..Ve no exercido da pro.!issão o acceitar 
o patrono, designado· pela AsslStenc1a. Judlclarlà, quae.squer honorar1os 
ou recompe~. salvo se !tear provacio q~e o a.ss!:;tido, pela llqU!da.
~ d.a deman~a. ou pelo accôrdo que a nnal1zou, dei~<Su de estar nas 
c:ondlçOes· constante:;; da art. 2°. · 

Pará.gra.pho unlc:o . Neste ultimo caso, be.vendo condemnação pro
P<)re1on~l nas custas, o ass!:;t!do. solverá prévla.lJlente a ))arte que lhe 
cou !>cr nellab . · 

Art. 13 . Caso o assistido obtenha. ganho de causa.; serã-o pagOô 
pela .parte adver.sa·todo.s os :sellos. taxa..s, emolumentos e custas do :pro
cesao e de .seu preparo e instruc:çáo. 

§ 1. o Als custas cont adas ao patrono do a.sslst1do constttulra.o ren• 
·cta extraordinar!a da Ordem dos Advogados, deStinada. ao fundo · es-
pec1al de AM1atenc1a. aos E:eus membros . · 

§ !6·. o O ·assistido, vencedor. em. litigio acerca. de interesse pa.tr1Íno
.n1al, pagará a. ~u pe.trono Vlnté . por cento sobre o valor e!!ectlva
aiente llqti_!dado, na causa .que houver vencido. 
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1 3.o Sempre que, .no curso da causa. intervir, em. .segunda. 1Dsta.nA 
ela, outro patrono. a este caberá um terço da remuneração paga. ·pelo 
asmttdo. · 

Art. 14. Incorrerá nas penas de prlsi!.o cellular por sels mezes a um 
B.!lnos, suspensão do emprego, officio ou !Uncçi!.o, por do!s a seis a.n· 
nos, quem, por a.tfelçã.o, odfo, contemplação ou para promover !ntere~ 
pessoal seu. retardar ou recusar a prestaç~o de· serviço solicitados pela 
Assfstenci'a Jud!cia.ria., e na. pena de su.spensw por seis mezes a 1liii 
aono quem se desle1xar na prestação dos mesmos, sempre em preJui· 
zo ·das sa.ncções dlscfpltnâres prev.lstas no R.ei'Ula·mento e nos ~gf:men-
tos da Or<iem dos Advogados.' . . · 

Art. 15. Não poderá o pretendente ao beneficio da Assistencia es
colher seu patrono, mas ser-lhe-á pennittldo pedir substltulção dó Que 
!he·tor design-ado, justiticà.ndo devidamente motivo attendivel. · 

1?ar~gl:a.pho 'UIÚCO , Do mesmo modo, pôde O patrono d.es1gnadO SO· 
r•cita.r ~nsa. e nomeaÇão de substituto. 

Art. 16. Os· alumno.s de FacUldade de Direito, of!iciaes ou reco
nhecidas o!ficialmente, ql.le tiverem concluido o 30 anno do curso, po
derão ser nomeRdos awcilla.re.s ·da Asslstenc!a .JUdlciarla, funcctona.ndo 
IlliS repartiçlles publicas. e tribunaes adminlstrattvos, e praticando todos 
os actos forenses que competem. aos solicitadores, .o;ujeltos ás sancçOe!l 

·constante:> dos artigos 12 e 14 desta leL 
Art. 17• São exten!vas aos pa.tr<>nos d~ignados para a Asststenela 

Judictaria .as regal!a.s do Mlnister1o l>ublico g,ua.nto a prazos: · 
Art. · 18- A A.ssfstenela.. Jud!c!aria, a. cargo e 6Gb a jurtsdicçlo de 

Orttem dos Advogados, não substitue nem altera as assfstenc!as espe
c!aes· orga.ntmdas pe[?. União ou pelos E3tados para. determinadas clas-
ses cSe pes5õas . · · 

Al't. 19. As A.ssembléBB Legislativas do.5 Estados; a.ttendendb ás pe
cUliaridades locaes, promulgarão nonna.s supple~1v11.s ou complementa-
res da prese;nte lE!L • . · 

Art. 20. O uso do nome de· ·".Assi.stencia. Judiclaria", por qual
quer outr11. .lnstltut~. de qualquer natureza, será punido com a. pena. 
do art. S79 da. ConsoltcSaçâo c1a.:s Lel.s ~naes . 

Al't. 21. :Revogam-a~ as dtspoGlç6es em contrario. 

Sala da. Coillii11&Sâo, 16 ·de Agosto de 19:.\5 . ....,... Waldem.a.r Ferreira., 
Presidente. - Pedro Aleil:o, Relator. - Asca.71.io. Tu.'lntw. - Domtn
gos Vteíra. - Gcdo/redo V!4mut. - Levt. Ca.rneiro. - Ca.TU>s Gome.! 
de OU~eitl'. 

Emenda addltlva.s. ao projectO n. 139: 

Accrescentar ao art. 70: 
'..§. A. pa.rte ad.vers@,_ tem o prazo de 48 horas para !alar sobre o 

ped1do de asststeneia jwUciarla. 
· §. De.s!gnado o patrono, o ~!do poderã outoÍ'gar-llie procura

çi.o bastante. para .defesa. de seus direitos. A !alta. desta., po~:ém, nll.o 
CÇ)llStltulrá obsta.cÚio para. propositura da. ac;il.o, ·nem annullará o pro
cesso. 

Acerescentar ~ a:rtfgo ao: 

. § . Oessará, tambem, o beneficio, quando a. ca.US& não fôr inlclad~ 
por cUlpa. e:zclusiva. do 11.5Sfstklo, dentro do prazo de .sefs mezes depois 

·de -concec:Uda a. aislsténc1a. .· · · · 
~:.:;;·· ··; 

· Bala das Se&6e.s, 30 de Agosto de 1986 • ..:.... Gome~ F~az: .. . 
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O Sr. Presídente - Est!l. !inda. a leitura do Expediente. 
Te.nbo sobre a mesa o seguinte 

:REQU1!:RIMEÕl'O 

Requelro a tnclu.sâo na ordem do dia. do projecoo n.· 72-A, de 193s 
que foi remett!do á Commissão de Finanças desde Março e, ainda, não ' 
teve parecer sobre as emendas. 

Sala da.s sessões, 28 de Agosto de 1935. __,.·Barreto Pinto. 

De aecôrdo com (!. Con.st!tuicão, defiro o requerim-'!nto cio . nobre 
Deputado. . · . · 

Tem a palavra o Sr. Heitor Mala. 

O Sr. Heitor Maia- Sr. Presidente, não é uma in'esLst!vel vo
lup~ de exhiblçlo. evidentemente contraria ao meu ir.!mperamento. a 
!orça. que me atrae neste mom~nto á trlbuna. parlament?.r, mM 151m <J 

patriot!co d.ever, legitimamente a mim eon!iad.o como :representante 
do povo, <le concorrer em occasíã.o opportuna, como a actual, pa1a a 
obra de resurglmento economico de nosso Pai.z, e sempre que po.!'sive!, 
tendo em m1ra o a.pro,·ettamentó elCclus~vo d€ todas as suas torça;; 
vtv-as. 

Mas, ainda mesmo que animado des~ proposlto, não 'Wilho a ve-
-lelelac!e ele v1r fazer dLscurso, nem a de exprimir o meu pensamento por 
melo de impressionantes tro?<Js, pretendo apenas, em linguagem sim
ples e a mais trivial, ju.stlf!car os motives que me induziram a sub
metter fl conslderaçA.o e ao competente estudo analyt!co dos srs. Depu
tados um pro~ctO de lel, cujo objectlvo é promover augmento de arre
cadaÇão, dentl'o das disposiÇÕes de tributação em· vigot, o que impor
ta desde logo dizer, sem <:reaçii.o de qualquer imposto ou mesmo ele
vação de taxas. mas unicamente determL>J.ando uma medida fiscal. 

Sr. Presidente, dentre os !moostos dtrectos, tnàubitavelmente o 
U:nposto sobre a l:'encla é o mais iusto e o ID!l.is naturaL de todos os 
que !lguram na receita orçamentar!a da RepubHca. 

· Já em. 1918, o Dr. Pàndiá Calogeras o considerava impre!'clndlvel 
e pflecolllZava. a ata ampliação, conforme se lê nas paginas da obra -
Proble:tnaS Administra ti vos. 

·Se bem que o art. 18 da lei n. 4.984,_de 31 de Dezembro, de 1925. 
modi:t'!ea.dora do regimen do imposto sobre a renda, e o respectivo re
gulamento, ba.txad.o com o decreto n. 17.390, de 26 de Julho de 1926, 
por vezes alterado, .tenham sido mag!stra.ImenU! elaborados, comtudo 
na~ impede que. precipuamente ein. auxtl!o da :rl~cal!zação, novas 
ldéas posteriormente ~onsubsta.nc!adas em lei venham tornar o Impos
to maiS eti'tclente . 

. E' uma verdade, e a. esta.t!stica mostra clara c positivamente .• que 
esse il;l~to, reeah1ru:lo sobre a renda liquida do c3.p1tal, sobre a renda. 
llqulda do capital ~saciado ao trabalho e !lnalmcnte sobre a rendn. 
liquida do trabalho e te~do c<Jmo contribuintes as pe.:!Sõas phys\cas e as 
pessõas jurldlcas que aU:t'er!rem rend1mentos I!qulctos superiores a dez 
contos de réis annuae.s. l~ellzmente ainda nll.o está. sendo pago por to
dO$ aquel*s sobre os quaes deverls. incidir. 

. ,O nUIIlero de contribuintes, que espontan.eamente apre.!óentaram as 
suas declarações de renda, em 1926, foi de 171.82.2, em 1928 attln~Lu 
a. 298.207. mas jã. em 1934, baixou para. 289.945. 

Ora, Sr. Presidente, em um Paiz, com uma população ca.lculnd3 
em 46.000.000 de habitantes, s~ adin!s.slvel que de Cll.da mll ~ssõas, 
aómente se!S estejam em condlç6es de pagar o Imposto, tendo em. viSta · 
o limite a pãrtir do qual a renda. liquida~ tr!buta.vel? 
. Ni!.c> 'lne pa.r>ece que· tenhamos a.tttngido ao numero max1mo de 

.contribuintes, nem. mesmo á sua. a.pproxtmaÇão, m1.1tto embora o lm.- . 
posto venha.. sendo .cobrado de todas cla.s.!!es soc!aes (J.escle -algurl.s ann~s-
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A .sua. arrecadação tem augmente.do a.nno & &nno, o altcecllclo meamo 
ás pre;v!sões orçamentaria.s. 

E' assim que foram al'!'ecadados: 

Elll. 1926 
Ein 1927 
Enl 1928 
BJ:n 1929 
En!. 1930 
Em l931 
Em 1932 
Ein 1933 
Era. 1934 

....................................... 

• • • " : • • ~ • ' • ~ ' • • • • • • O O O • • e O ••• I .. I O 0 • I 

Corttw de r!!fs 

~\) '4110 : ooosooo 
114 .o Fio :oooeooo 
03 .OOB:ODOSOOO 
08,008 :ODOIOOO 
02 .'f11 : OOOt()OO 
84 '803 :0000000 
u1 .47B:OOotooo 

tlD .ooo :oooeooo 
BIB, !l~:l :oootooo 

correndo por conta. dos movimentos revol~clonar!Oil aa QU41clU verlrl
cadas em 1930 e 1932. 

sem entrar na. emara.nhada quest~ de ee.paclclAda trlbutnrla., ve-
1'1tlca-.se no emtanto. dos elementos a.clma enuncladOII, que 11 quota 
desse imposto per capita é de 2$730 réis. 

Alnda. que essa quota. não corresponda exclwlvnmont.«! b. popula.ça.o 
~~o<:tiva., d11Uclllma., como é, de ser calculada pot mais apclttolçotwlll.l!! que 
seJam as estat1st1ca.s, no entendet dos tecbnieos, toc:tavl~~o 6 !nslgnlf1-
cantl.sSlma, -comparada. com a de trinta dollares per DCJpttc, correspon
d-ente aos Estados tl'ntdos da America do Nol'te, por Dxemplo, obtida 
identicamente. 

Dupl!Ca.da que tosse eguella quota, não ruiria. al:l.!olutÍI.mcnte á eco
nODiia. particUlar. 

Sr. ·Presidente, a proposta. de orçamento para o exercicio de 1936 
!ol. tr~de. â Camara.. apresentando um defie!it, e o projecto 11 que a 
mesma proposta. deu logar, a~nda de!lcita.r!a, e com. a& emendu &ugge
r1da.s, fol, ha poucos dias, votado em plenarlo <lepois de aeguncla d.la
cussAo. 

· E' pertinente relembrBI que· a. reducçlo ou mesmo a. elttincçio de 
Utt1 dejicit orçamentarlo só poderá ser alca.nçacla. com 11. compreMAo c1a 
d.espe~~!l, .sem p_rejuJ.zo do.s mal.s lmporta.ntea servlçoa publlCOI e aem 

· a. supp.res.são de obras .. reproductlvas ou com o au~ntc ra:oavel da 
recelta. 

,Como é sabido, esta ultima só att!.ngirá .tJA> flm colllmadó por meio 
da e:rea.~ de impostos ou elevação dos exl.l!!tentu, por m111lo ela m~· 
lhorla do appe.relllo IUTeeaâacfor e- do fiscalizador, ct por melo Gc ope. 
raçi)Eis ele credito. 

A ·nós, eleme:otos do Poder Leg.!.Sla.t!vo, cabo a tuef& de promo• 
ver o ectulllbrlo deseja.c:lo, escolhendo de todos oa meios oa que pareçam 
%IUl!s e!!fcaze.s, os que mal!l traduzem, uma a~Ao pl\t.r1otlcn . 

Sr. Pl'esid.en.te, a proposito ~o tmposto sobre. a renc!a., ~ lnteres.sa.n 
te acoentuar que. de e.e~rdo com a. al!nea c do numero I do art. ao da 
OIU'te. Conatitucional de 16 de .Julho de 1934, 11. parte deue imposto re• 
lattvo á cedUla so9re a renda de !mmove!.s deixará de eer cobrada pela 
Vnta.o a partir de 1936 . 

Essa d.l.spos.!çlío constitucional, ··para a q\lal o Elano Sr. Dr. Prc 
alde:cte da. Republlca, em sua. mensagem de Maio do conente anno, 
.solicita a a.ttenção .do Poder Legislativo, det:erzntnartc fatalmente o des~ 
appu.reetinento de uma paroella. um tanto elevada. na &l'l'(Ca.claç~ vtn
c!ow;:a, sé meclidas acauteJadoras nãO forem aventa.c:liiiS para supp..~1r ou 
Jaesmo .superar o decre.sc1mo prev!.'lto. 

Já, tendo em vfeta. ceM;~~,~; le,cunas a1nd11 verU!cadas no regula.me.n~ 
to dESSe lmposto, um elos membros da COIUlll1Ssio d.e Fazenda, no l.n
tere&ànte rel&torlo .sabre ·o orçamento do P!1.l..z pa.ra o exerc1c!o de 1938, 

· suggere alterações com o objectlvo de oftei-ecer a.o· :tlseo .seguras garan~ ... .. . . . 
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tias contl'a. o dólo. ao mesmo tempo que propõe um nugtnento de · 
20 % elll sua cobrança. 

Em !a.ce da prerente exposição, Sr, Presidente, amparado no n. 3, 
do a.rt. 39, e no § 1, do art. 41 da constituiçtl.o de 1934, e ainda mal.s, 

· corresponclenao ao appello, constante da :mensagem presidencial, enca
m1nho é. Mesa um projecto de lei, encerrando medidas. que, ~egun
d.o ·creio, tenderão a eVitar a fraude e a sonegaçã.t.. do 1m posto eob:re 
a renda, e penso • .a.ssi!n. ter contrlbU!do- com o meu <:onttngente a. bel:n 
de. .no.ssa civUwção e consequentelllente do engrandecunento moral do 
Brasil. (M''U.ito bem. Pat111.M). 

· Ve:r:n é. Mesa. mn projecto de Sr. Heitor Maia e outros. 

O Sr.'.Presidente - Tetn a pal:l.vra o Sr. Samuel Duarte. 

·o Sr. Samuel Duarte - Sr. Presidente. o a.ssumpto que me traz 
r. tribuna. não e elos que se possam fixar em concluSões de1inivt:LS. 
POl' ·sua relevancla e complexidade niio comporta a.!f!:nna.çbes dogxna
.ticas. 

. Problema ·de funda repercussão nos destinos publlcos elo BrnsU, a. 
1Illm1gração actua. em nossa estructura social como uma gr~tnde tor
ça. clv111Za.dora _ 

Se dlsso nos convence o progresso das regiões onde o braço a.lle
n1gena. opera o milagre do trabalho c:.:-eador, methodlco e d.!.sci:plinado, 
.não tol, entretanto, essa. a impressão que prevaleceu. no selo àa. Assem
bléa Nacional Constituinte, a.o votar o § 6° do art. 121 de noss!l. carta. 
polltica. Vigente. · 

O t:!lemn. apaixonou alguns . representantes de nossa elite mental. 
Exaltou--sê o zelo na.dona.Üsta. contra o proclamado "perigo =~~rello", 
taundo~se· arautos dessa ca.Ill.panha o in-signe e saudoso pr.ofessor MI
gUel Couto e os ná.o menos 1llustr,'!.lj Deputdo~ Atth ur Nelva, Theoto-
nlo Monteiro de B=.s e Xavier de Ollveira. · 

·Nos debates !erieiOS na CoiJ.Stttuintc não -ncs occorre que as cor
rentes lmmigra.torias européas tenham sido objecto de descon.tiança, 
reserva. ou ataque. Como justi!1cat1'1a da restl"icçáo que se p!eltea va, 

· a.pontou-se o risco da. e)CpallSâo im))eriallsta. japÓJle~. se em tempo 
náo se cohlbis.se a entrada, em terrltorio bras11e1ro, ao.s subc:titos do 
Imper!o do SOl Nascente. Urgia. pôr termo á. f.n<iifferença. tl:a:nquilla 
cto& poderes publlços, á tradiçoo ultra-liberal. de nes&as Iels. E por 
conta d.o "perigo nipponieo", os branco& do Oooidente, o.s Iegithnos 
aryanos europeus passi'U'IUII., na· generallde.d.e da emenda. restrlctivs, a 
.softrer. a, mesma. llmltaç~o. 

- Antes das . consideraçt>es geraes. a que nos p:ropomos, aee:r-ca. da 
utllida<le, alcance .e consequencia dO' dtsposltivo, poderiamos- a.ppellal" 
para a technica. das constitUições -como illBtancia. ellminB.torla de 
normas :regulaln.entarea. A inclole rlgiàa. clesses CUplome.s, ·as d1!1'1cul
dades de sua. re:to1"ma, o amplC) e vago de sua& regras pareC1arn eles- . 
aconselhlfr a precisão da .tormula eJq>resss. no § 6.o do a...oot. 121. De 
bom aviso teria .. sido com.metter a e> legislador ord1na.r1o a tareca. com-

. plexa e ardua, de acautelar os interesses na.cl.onaes, :por .xneio de pro
v!deno1as que n05 suggerlssem a experlencia, os dados estatlstlco.s, as 
lições de :tiossa proptla fo1"maçio social. A m.aterla, no seu · conjuncto, 
nos seus desdobramentos, sujeita, c~>mo estâ, a Illll ·tnnuencias m!Xll
l'ica.do~. nio podia ser ·a.pprehendlda. no 're18nce de 'I.Ulia controver
sia. pa.rlai:nenta.r, para. o. effelto. de Impor-se uma. Umttaçã.o que não 
vai além de dois por cento. entre a..s novas levas lmmigratorta.s e o 
tot&J. dos reàpeot1'vos ~acionaes aq'lli :!11ados duran~ os ultbnos so 
annos. _ . · . · . 

Se Se entend!a. 1ndi.spenBiJ.vel cogitar do p~blema.. na. constltulçáo, 
Já :!Ora. attendido o propostto no ut;. s~o, nmne:.:-o XIX, letra. g. ·.E em 
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nnguagem conciSa, ampla, alternativa., como convém ao temperameDto 
elastlco das regras colllltltuclona.es. 

"Compete prlvativa.mente á Unt!o . .. Ieg1slar sobre. .. natural!
. zaçâ.o, entrada e expulsão de e.strn.rigeiros, extradicçà.O, emigração e 
1mmigraçáo, que <leverã ser regulada e orientada, poden<io· ser proh1-
b!da. totalmente, ou em razão da pr<lceaencla' • . 

Em matertà de immlgril.ção, outros pal.ze.s americanos preteriram 
um uso dl.screto de normas oon.::;tttucionus. A maioria sllenctou acer
c~ do problema: Bol1v1a, Equador, Chlle, Perú, Oruguar, SA.o ~min-

. gos, costa Rica, Nicaragun, Haitl e ~alv&dor. A Vene!líuela e, a Guate
mala a.ttrlbuero o thema. â legislação ol'dinaria. A OODStltUição ar
gcZ!tlna !avoreceu fnn;;amente o &f!lwto europeu, Jsenta.ndo de '!ln·-
postos a entradl\ ele . il:nm!grantes da(IUella .procedencla. , 

Mas. como exphlcar tão SUbita mudança, em nossa. polltlca 1mmi
gratori..1. operada pela. restrlcÇa.o qua.>i .prohibitlva elo texto const1tu
clonnl? 

Teria inSpirado a. resolução dos constituintes o exame Cieticto do 
panorama economico do Paiz, e de modo pre!erencla.I o dos Estados 
mérldionae.s, on<1e o phenomeno at tlngiu aspecto culminante? Ou te
r iam preponderado. etn tão grave medida., .outros ta.ctores pertinentes ' 
ao prova.vel contllcto, resultante do ·conta.cto de numerosas ethnlas, 
em preju!w da unidade nacional? 

O Sa. DlN%2 JvNIOR- V. Ex. poderia accentuar: é curioso que, 
precisament e: nooses Estados meridionaes, que tão directamente ex
perimentam a. acçA.o d~ colonos, só ha. louvor para elles e o desejo 
de ·que a. constitulçio seja expurgada desse artigo . 

. o SR. SAMUEL DUARTE - o aparte com que me honra. o nobre 
Deputado por Santa. Catharina vem reforçar a these que estou sus-
tentando. ' · 

O SR. DIN%2 J'O'moa· .::_ Elles devem falar de 'cadeira.· porque estão 
em contacto com essas colonos e são basta.nte conhecedores . do seu 
trabalho. 

O SR.. SAMOEL DUARTE - S!o basta.nte çonhectdas para que 
nos detenhamos na sua analyae, a.s ce>ndições em que· tem !uncciona
do o .movimento de atfluencla. lmmigratorta no :sra.su. polarizando-se 
nas regiões sulistas, ·que. em consequencia, diSputaram, com vanta~ 
gem, o ascendente ~ prosperidade .eccinom1ca., ·antes exercido pela 
Bahia. e Pernambuco, nos tempçs aureos da. 1ndustria. as5ucareita. · 

Foi a partir de 1890 que .se adensaram as levas de trabalhadores 
estrangeiros, cam!nho 6.5 terras pro!n1ssoras do BrasU, onde uma. tor
mldavel crise ameaÇava os destlnos da la.voura . "o 1~ de Maio, na v1o
lencta do· golpe abolicionista, transtornara. o eythmo das actlvidades 
agr!cola.s. Pro!und:J.s !oram 8.5 repercuss6cs provocactas pel8. medida. 
que, de surpreza, estancava a.s fontes vivas do noS.so tra.balb.o rural. 

·nes.tlgura-se a physionomia soctal da incipiente civilização br.asUei,ra 
e !llicla-se a. crise do urbe.n1smo para.slt nrio, com o deslocamento dos 
negros · lib~rtos em .demanda dos centros 11ttoraneos, on<l~ as esperan
ças de uma. vida fa.cU lhes amorteciam a. vi~ sombria cio ·capttvelro. 
Escapes á. galé da.s senza.la.S, muitos delles passaram, poréJZi.; a. co=-
t!tuir. o · proleta."iado dos "mucambos". . . 

Já então a lavoura do café. organizada. em São Pa.ulo, 'prenuncia
va um cyclo novo, na evolução da econon:iia nacional, que devera. seu 
tll5t1g1o a.o a.ssuca.r e á Exploráç(o das · minas. Parallela.mente ao . de~ 
cllnio dessas !orçu, a terra ba.ndeil'llnte accelera a evolução de suas 
fontes· de progresso. Amplia-se o scene.rlo · da.s culturas., Em.:que.nto 
os rudea caboclos, desce.ndentes do luSO e· do indio, penetram os re
ceesos virgens do .. territoriD, na epopéa do desbravamento do solo 1Ii
culto, aegue-se o 'colono . ~uropeu, nos mlstéres da tundaçA.o ··e colheita. 
lias lavouras. Ve.rta e complexa, a obra clvWza.ctora .reclamava, a.pti- . 
110es <Uversa.mente dtstr1bU1d.M. Mais a.tt~itos .á 1ntemperle, . á&. sur-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 15:24 ·Página 13 ae 82 

iói 

prezas e hootUidades do "ll.1nterla.nd" americano, o braço nacioDnl 
avançou n!IS penetrações, . nas primeira& investidas contra o meio In
explorado: Nos lentos, methodlcos o:fflc1os da. agricultura, operava. 
com exito o !mmlgrante, :favorecido pela educação do meio or1g1nar!o. 

Italianos, hespanh6es,. portuguezes, allemães o jn.ponezes - para 
não !alar de outros contingentes me~os numerosOs '- afrlu!!m, dis
tribuindo-se no Interior ou nos centros urbanos. 

- !!!' n~ lavoura, todavia, qu~ a tmmlgraçáo revela sua. e:ft1c1ene1a. 
E' a e.grlcultura que · retem os melhores resultados ela co~boração 
a.llenJ.gena. E' ella o destino natural <ias correntes exotlca.s que pro
curam o BrasU. Pelas proprlu contlngencla.s de z:ossa. formação, em 
plena pbase de crescimento, com a.rea lnunensa a povoar e explorar, 
imiJunha-se desde logo uma polltlco. de selecção e prevldeilcla; Infe
lizmente desaperceb1d1l. aos poderes pubUcos. Escapou á visão elos es
tad!&tu encam!nbar exclusivamente. pare. o campo o elemento estra.n
ge1ro que viesse á busca de trabalho, restringlneio, senão vedo..ndo. o 
acccsso doo que, sem melas e recursos parn incorporal-os u t ilmente ao 
nosso organ.!Emo economlco, ameaçassem~ pelo. concorrencla, · a. m ão de 
obra. : nacional, nas tnuustrlas urbanas . · 

VIgorou, entretanto, úm regime de liberdade . absoluta. NOSsos 
poTtos abriam-se, ihd.l!!erentemente, a bOns e mãos elementos, sem 
contrOle. de antecedentes, sem discreta vlgila.nc!a. de conducta, sem . 

. sequer; -o regtstro rigoroso d!l sua estatl.st!ca . 
. ; Só a partir de 1908 ent::-a a tuncciona.r, com certo methodo, o .ser-

'Viço· de estatistlea de .immlgra.ntes, entrados e su.h!dos pelo porto ele 
Santos, .com 1D<i1cação das nactonal!da.des de or!i em. organl~ção, po
rém, ainda !alba, Incompleta. e emp1r1ca. 

Antvrlormente âquelle _tl.nno {1908), nem no .modelar Estado de 
São Pa.ulo existem d~dos relativos á. sahlda de !mmlgrant~s. 

Do · e8tudo a que procedemos, em publlcaç6es recentes, cone! ui
mos que ~o :meramente approxlma.ttvas 115 cl!res do movimento 1m· . 
mlgratorlo no J;lras.U. se ~~~ estJma.tlva., fundada em pesqutzas, te
latodos e dados ot!!claes, não se a.s.slgnala por um. rigoroso cr:lt.erlo 
·math.emat!co, aggmvam-sc as <tuv.1dns quancto se COD6ldera. a p~rcen
tagem.. <ie flxa.çi!o das d!!terentes correntes que têm. procurado o Palz. 
E lUCia. mais 1mporta.nte d., que a detel'lll.1ruiçào desses l.ndiees para. o 
cumprimento do preceito eonstjtUCiOilal que tundou O calcUlo das 
quotas sobre o total dos "respectivos nactonaes aq\11 · !iudos· durante 
os ultimes _ctncoenta. annoa" . A observancla . desse . limite exlge con
sultas que: só arbitrariamente, por estimaUvas de 1n!erencia duvidosa., 
·gulari.o o legtalador. or41nar1o e o procedimento das autoridades en
carregadas do eontrõle da tmml.gração: 

··Segundo os dados do Departamento Nac1onal de Povoamento, e 
de 46.90 % o '1ndtce de fixação para tOdo o Palz, tomado para , ba.se 
desse· calculo o eontronto d11.s entradas e sahlda.s no perlOdo de 19.28 
a 1933 . Em São Pa1!1o, onde mais Genso se e.presenta. o atrluxo adven-

. tlc1o, .esse tndlce ã.tt1nge a percentQ.iem de 46,63, calculados sobre o 
movimento dO porto de Santos, no tnterva.llo de 1908 .. a 1933. Di!te
rença centesimal de &O Pauto pa.ra. o resto do PIW:. Nl!.o ha razOes 
~a. · con.sl.deral-a. : · 

o &. RENA'l'O BWOSA - v .. Ex. permitte um aparte? 
O SR. . . SAMUEL Dti'ARTE - Po1s, nAo •. 
o &. REN!'To BARBOSA - Relativamente .ao 1nd1ce ele ·!iDção de 

emigrantes ..no Bra.sll. tenho a accrescenta~: ao notavel: discurso de 
v .. Ex . . o 'tieg_ulnte: no Rio Grande do SUl, a f.txaç!o se !az n a propor
çãO. de. 95 %. segundo in!onna.çã.o que me prestou o Chet'e do. Estadc 
~or· do, Exercito, diZendo que apenas 6 .5"~ dos ettilgrantes que foram 
para o Eatado voltaram, .depois de. ·det~ per1oc1o, ás patrtas 
originarias.,. Assim, á fiXação no Rio ~de· do· .Sul comprehende 
q1W!1 qu.e todOiS· o.s élementos de ~o. • 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2810112015 15'24- Página 14 de 82 

102-' 

· o sa. DlN1Z JtmioR - O mesmo pbenomeno se observa em Santa 
ce.that!ns. e no Paraná. 

o SR. S.Al!UEL DUARTE - As conClusães ~ qUe cheguei e que 
estli.o formuladas em minha ora~fi.o, !oram obtidas ~tra.vês de· estudos 

· feitos no "trabalho do Professor Julio ele :aevoredó, que em loDgas 
consldera~ões se 'e:..--pressou a respeito do as.sumpto. 

No estulio: da. importante 'questíio; deante d.a.s pesquizas .feitas no 
Departamento Estadual <10 Trabo.lho de sa.o P&ulo e outras to~te~~ •. o 
Pro!. Revoredo estabeleceu -uma · escala propor~onal no.s inCUces- de 
ttxaçê.o dos l.tnmlgrantes d.as diversas nacionalidades. Sua exposlçfiO, 

· gulade. por elementos informativos de toda tdonetdi\d.e, póde 1 aer ac
celta, como crlterlo do melhor valor approx:hnatlvo. Nesse quil.dro, se 
vê. que !oram 4. 623 .789 o total de tmmlgrantes entrados no Bra.su até 
31 de De3embro·de 1933, distribuido pela segul.nte ordetn decrrscente: 
italianos, 1.496.953; portuguezes, 1.369 .112; hespanhóeS, 591.•451; al
lemáes, 214.382; japonezes, 145.448; rWISOS, 116.009; austriacos, 
91.603; .turcos, 82.705 e diversos, 516.126. 

O SR. ' XAVIER DE OLIVEmA ~ V. Ex. permitte um. aparte? 
O SR. SAMOEL DUARTE ..;... Perfeitamente. . 

·o SR.. XAVIER DE OLiv1!:mA - Acabo d.e chegar e. naturalJ:nenta, 
não ouv! o in.!cJo do. dlBcurso ·de V. Ex. Entrete;nto, a <:ancluslo que 
acaba. de tl.rar, lloh1, (lo total de lrnm\grantes que devem entrar no 
Paiz parece-me estar, positivamente, em .contradição abSoluta. oom. os 
estudos qlie aqUi !.lzemos preliminarmente, e em que vel1!1cam06, eom 
o grande é saudoso "M!gul Couto á !rente, que essa quota a.Scenderla .a · 
cerca de 85 mU por anno. Taes estu<los eu os tenho feito na. Dtrecto• 
ria. de Estatistlca. e .foram tão criteriooamente realizados que estou em 
ac::recutar que a. vctciade se a~ha · co=o'Sco e, nil.o, com quem pet!Sar 
tiU!e:rentemente. · 

O SR.. SAMt3EL DUARTE-~ esta:tisttca.s sAo mUito duv1dosu e 
não têm obedecido a um criterio seguro . Cadli. m1n1sterto tem sua 
dlrectorla e cada qual fornece um dado. · 

O Sa. XAvms. D1!: o~ - A's vezes ô um modo lie ~r· que 
não t emos estattsttcas, como é um modo de <itzet que nada · ietn067 

O SR. DtNtZ Jtnnoa - Em. m.aterla de estatlStlca v, Ex. aetnpre 
ez:oontra. dados <U.fterentes de um mtnlsterlo para outro. -

O S!t. XAVIEII. DE Ol.XVE:lRA - O Sr • . Sa.lgado Filho está nos ou.: 
vindo e ba de s~tber que no Mlnisterl~' que dlr1ge a. est~tlst:1ca é ·cui 
d.a4a. 

O Sa. SALCApO. Fn.ao - 0 serviço de· unmigrallte$ é ~ ou me: 
nos be:m organ12ado. / ·,. · , .. 

0 Sa.. RENA'l'O :SAllBOSA - 0 <>erv1çc> de pa.sse,portea do Itama.raty 
é completo e· fornece, sobre esse ponto de viSta, os . ~arecll:nentos 
mats' seguros, e llj.&ts tncontestaveis que se possa:' desejar. . 

o Sa. XAvtE&· D~ o~ - A quot:. ce 95 mll :toi !lxade. ao tem
PO. em que approVItillOS e. emenda, 

O SR.. B.Al\1:UEL. DUARTE - Agradeço ·a in!orrn.ll.çáo com · que 
V. :r:;x. lllustra meu <116ctll'\SO • . O cai~o a que me re!!ro, pOrém,. nãO 
deve ~r tetto sõ;nente sobre as esta.tiatléas,. que, se sio regulares · . a 
partir éle 1908, nli.o podem servir de base a um 11Inite exacto cOilSide
ranélo-.se o ,per1ocio. anterior e. esse anno; po~ue, (I e então "j>are. traz; 
néo lla.via :ne:nhum serrlço de estatlstica organizado de .modo a. for-
necer elementOs segmos ·. para o calculo . · . . 

O Sll. Al:lli:UltDo ·M'AlUN'Xo .- v. Ex:. apresentoú, esta.ttatlcas sobre 
e. quot~ Cie immi~açáo'l · · · ·· 

o sa. SAJ!40EL DUABTE ~ NAo. LOuve1·mé em estudos, de&se 
senero, te1to6 em torno do art. 121.. c1!i ,ÇOnatltuiçi.O. . . · 

. o ·& •. X&v.ma pz ·~ ,.,..,.. N~ general.1C1ade esses trabalhos são· 
e1va4oa de auspelÇio. • 
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o SR. SWUEL DUARTE- Mas a autoridade que acabe. de citar 
procedeu a pesqutsas demora.do.s nos departamentos onde podll4 obter 
1nformes, 1:0mo na Dlrectorta. do Povoamento e no Departamento Es· 

· tadual do Trabalho, em Slo PaUlo. Orn., nessas repartições é que ell~ 
pod1a. colher esses dado.s, de mOdo que IiAo temos o <il:relto de pôr em 
duvida as conclusOes honestamente baseadas em tae& calcUlo.J. 

o SR. XAVIER nE Ol.xVEIRA - Igualmente, na.o ternos o direito de 
pOr em duvida os serviçt>S de estat1st1ea. do povoamento do Mlnl.sl~tlo 
da AgricUltura, cujo dlrector é um homem llmpo, digno. 

O Sa. Dnnz Jl7Nlolt - N§.o se trata d.tsso . Elle tem de lldar com 
os dadO& 'que · lhe chegam. â6 mO.os. 

O Sa . .ABELAIWO 1\!AJt:mao - As pess6as devem !tear de . ladO, por
que esse D1rector tão bom, t!i.o cometo, não eStA. no exerc1clo d·o 
cargo ba ctncoenta annos. Os dados que- o orador estâ apresentando 
são oriundos desse trabalho a- que se retere? 

O SR. SA14'0EL DUARTE - São. ' 
O Sa. ABEI.AII.IIo MI..RIN"Ho - Agradeço a V. Ex. Estou e.;clareddo 

a. respeito . 
O BR . · SAMUEL DUARTE - As estatl.!;tlcas tormuladas sobre o.<; 

- indlces de :nxaçAo de· 1mm1grantes São <le mUlto ma1.s dt!ficels pcs-
t!uJ~as. · 

. o Slt. RENATO BAR;BOSA - Isto é tmportantl.ssimo, porque nos tn
tereGsa muito- mal$ o lmmigrante q-qe !IC8. do que o que sé vae em
bora. 
· O SR. XAvmK Dlt Ol.t\11!:1:1!A - E' preciso que eu diga que o dire
ctor do Serviço de Povoamento é um homem honesto e digno, porque 
tem resistido a tudo a que um runeeiona.tlo eorreeto póde res1stlr no 
Brasn. 

o sa . SALGADo FIL'Ko - Tambem· estou de ~r.ceõrdo, mas o que 
· Interessava. era. o .serviço e tenho a. declarar que este é o ma.lS pl!r!e1to 
:poSII1vel. · 

· O sa. Al!ELuoo :M.uumio -.E essa agora.! Ninguem aquJ t"ez a 
~- .menor -réstirlcçAo ã honestidade ou á clignic!a.de do tuncc1onarlo . re· 

ferido. Agora, o que Gustento como ·these é que é !óra de qU&lquer 
p:opo&to, sem qualQuer :relaçlo com o assumpto em. apreço, desper
diçar te.tnpo proeura.ndo personal12ar as questões. Devemos !1rmar 
ju!= · ác_erca. -ela. eHlC!encla do. Serviço t ão sómente. Personalizar não 
a41anta. O tuncclonado :ttcará, talvez, mtúto satisfeito se .souber · que 

'foi B.l.vo de 'UlD mel'l!~ido elogio, mas Isto nada adianta. ILO exame, ao 
eacla.récilnento. da ma.tefl.a, que · é o que nO& interessa, sómente; 

·o 6a. 8AMUEL DtTARTE - Não faço re:ervas á ef:!1clenc1a, ao 
euiclado nem á. dedicação com que se conduz o chefe daquelle serviço. 
O que attlrmo, porém, é que, por mais que quelramos obter da,clos 
exactos em materla de estat1stlca, no serviço 1mm1g:rator1o, nio ehe
_gamos· a eon.clusAo dellnitlva, porque o serviço, como estl\ organlZado. 
n&o attende ás. neceasld.ades que o u.sumpto reclama . 

O Ba. AJm..\aDo 14ARIN'Ho -: V. Ex_. tem toda. a raz.ão. E:' lsso 
mesmo. 

·o Sa. DINIZ JUmoa. - Estamos sempre B( falar dos servi9()B de es· 
tàttstlca. · Vivemos todÓs os <ila.s a dtZer que, quanto à populaçio do. 
Bra.sil. a. "dolorOsa Interrogação" persiste. NJI.o. sabemos QÚlUJtos 
somos. . . . . _ 
· .·o SR. SAMUEL DUAR~ - Mas •. Sr. ' Presídente, o coeftlclente 
de · ftxa.~ _encontrado forneceria, poiS, as ·quo );as subsequentes para. a 
~ppllcaçlo da med.lda co;r:u;tltuclonal: pottuguezes 1.1.498; hespanll6es, 
6.039; ita11a.n"os,. 3 .. 838; japoneze.s, 2.'711; · austnacos, 973; ,turcos, 880; 
'àllemiee, 879; !USSOS. 263; diversos, 6.265. · · 

. ·Figura nesse ' quadro 8 rubrica. "diversos'.', · CU~S _qUOtas .São de 
_lmpossivel dJacrlmina.c;lo, pelas falbas .!n.s:uperaveis daa estatlsticas que 
eervlram _.- de fonte. · · · 

,,· 
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Sommando..se as quotas, a admissão de novas levas 'não excederá 
a.nnU&Imentl!, o total de· 33 .346 lmmlgrantes. Na percentagem admlt-: 
tida, os contingentes mais numerosos seriam de portUgUezes. 1ta11a.
nos ~ hespa.nhóes. 

Tudo leva a crer, J?Otém, que ·aquella. cifra jémais seria. attlng1da,. 
considerando-se certas clrcumstanclas da polltJca. 1nter:c.a de Portugal 
e Ital!a e a.s re>Jtrlcções qualitativas lJnpostas pela :c.ossa recente le
gfslaçAo ordlnarla . 

Sob o rettime das dlctadura.s, ~~.quelles pa.l~ procuram reter seu 
precioso capital ~umnno 1mped!ndo a .sallida. dos operarias ruraes . 

. No decreselmo da tmm!graçAo Iuso-!tallca., que os ult1m.os annas re
giskam, tarnspiru.m o.> e!!eltos dessa politlca de :restncÇões emigra• 
torins. ·por outro lado, o alto incl1ce de ana.lphabetos dos tmmigrantes 
hespsl:lhóes e portuguezes, Impede que attinjam a quota. calc'uladá., 
o:; elementos aprovettavets -cta. penlnsula, em !ace das exlgellctas de 
capacl<!a.de 1ntellcctual prcvtstas nas lels em vigor. · 

· Acredito o .sr. Jullo de Revoredo que, a prevalecer o preceito con
stitucional, nã.o excederá de 5.000 o numero de obreiros ruraes est:ran
g~iros, com que contaremos annue.Imellte para. o d.esenvolvimento da 
lavoura nacional. 

concorctemos que é in.signu:icllnte, nullo, esse concurso. Por: pa.
radoxal que pareça, adoptãn::ios, com a ingenuidade roma.ntlca que· 
nos commtl!lica a poesia de ume. natureza maravilhosa, o · exempl<J 
norte·amerlca.no, cuja polltlca. de defesa ·nenhum ponto de conta.cto 
apresenta comnosco. 

A Ame:r:1ca, dotada. de complexa apparelha.gem Industrial, estru
ctura. ~conomica organiZada. nos moldes da. mal.s avançada. concurl·~n:.. 
ela, con:i as vlci~situdes ethnicas ÇJrlundas tl.e progressivo desapparecl~ 
mento dos velhas estirpes anglo-saxonias e a. esterUtd&de crescente . dos 
antigos troncos genealogfcos; a .Amerlca·, ~tada. pelos preconceltçe_ 
que l!;olam o estrangeh:o , mesmo de origem a.rlana., mas exclul.dos das 
matrlzeG nordlcas, alarmada pela concurrencia do braço a.dve.nt1clo, 
não teve outro caminho senão o Jias restr1cçóes quantitativllJ.I imposto 
por gravtssimas razOes de Estado. · . 

~ões soc!aes, econom1cas e polihcas just1!1ca.m elOqu.entemente· 
aquellas pr~videnclns l'OPGlat iva:s. O me.ppa deinoeraph1co americano 
ctes<lobra ·uma perspectiv:~o de varla.do colorido etblúoo, em séries jus
taJpostas; de assimilação fraca. os remanescentes do .eapt1velro negro · 
enkl.staram.-se. em densos _nucleos no sul de. . RepubUéa; os astattcos, 
no oeste, sobretUdo os j aponezes, apparecla:m, -~mo · um vasto rectucto 
ae eapionagem, .se conslderarmos os interesSes, das duae grandes na-
ções. sobre o dominlo do Pacifico. · . · . 

Por outro lado, o opera::lo ll!lclonal norte-amerlcallo, amea.çado 
. pelo baiXo custo dn mA o de obra estrangelri ,oom o ·seu .vtandcmt · :OJ 
U/e, tinha. pela. !rente um concurrente educado #o mats surpreben
ciente esp!rito de renUllCia. Entrou em "cbomage"; aobrevieram as 
crl.aes; movimentaripll-:se as "Trades. Unlons", . prem!.ndo o governo 
com suas re1v1ndlcaçoes naciona.llstas; a. opllll.lo public~. 1mpresato
nadA com s: saturação do e1eme11to aUentgena, ecoou, !malmente, 110 
·congresso Federal. CUJa mt1ma re.soluçAo 11m1tou a. 150.000 o numero 
.de immJgl'JUltes admltt1dos nÓs Estados Unidos, propon:tonalmente as 
origens .naclonaes da sua popwaç&o; recenseada em 1920. . 

. O 'lõ!.m.Ue, portanto, :zlão elt!ste. Nóssa. tormaç§.o U~1 nAo pro· 
.mana. .. de stm~les coinprolll.l.sso jurtdic», ·exPresso ' na Carta. PôÚtlca do 
re~me . · Vem das orig~ns remotas da coloiJ!zaçio. ':M'Jsturou...se o san
gue . das · tres raÇas que aqUl · p'i:imeli-o se puzeram em eontacto. Não 
nos _isolam <lo · estrangeiro preconceitos Perigosos á.. unidade naélolllll. 
Na · agglutlnaçio das ethnlas; o· proCesso !IISiil.mllli<!or vae destruuwo, 
poueo· a pouco, !1S Uga_sões.lÍeredita:tiliS . com o ~sj,trito ·das patr!ÍS on- · 
g1nilrlas. DoaUna:-as a oonsctencla. do %!-ovo "habitat'', ·oncie· á fmtei-

. ' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:24 +Página 17 de 82 

-105-

nidade brasileira. dilata. a. i~nagem de um mundo ditferente, em plena 
exuberancta crla.dora., fazellcl.o dUuir-se na distancia. a. v!síW crepus· 
cular (!e clVilJ.zações esgotadas. 

O nosso "melttng-pot" demonstra que todas as ethnlas !UJ.Üi ad· 
vindas possuem aptidão para a fusib111dade com· o elemento naciaaal. 
Entre as latina-s, de umas para outras, 'as 1nd!ces dessa fwdb!llclade 
são mais animadores. E, paradoXalmente, segundo o o ser\' a o illll.>tre 
sociologo ~atrtcio Sr. Oliveira VIanna., a. todos sobreleva. o japonez que 
no "melttng-pot" paUlista representa. 75 -%. 

·. Reporta·se o illustre sociologo patric!o á.s conclusões ele Alfredo 
Ellls JUlllor, fundadas em pesquisas bem orientadas, deixat1do claro 
que carece de fundo scientiflco o ~gumento da !nfu.sibUldade do ja.
ponez." Diversamente do que occÔrl'e nos EstadO.S Unidos, llOSSa atti
tude pel'ante o problf,ma da assiinilação do altentgena t.erá. que -de!l· 
ntr-se noutra ordem de considerações. 
· A maior ou menor i'es.istencta dos nucleos estrangeiros ao "mel
t1ng-pot", no Bra.sil, não defrOnta. :preJu1Z:>S de raça, religião nem 
conflictos econom1cos da lei da. C{)neurrencla. Não .sel"á na Theoiia 
dê · GÓbméau, proscr!pta pelos postulados da. verdadeira sc1e:octa, que 
se possa a.rticular a. dolltr!na da selecção dos grupos ethnicos. Ha que 
procurar outras cal.!.Sa.s e coniba.tel-as: o problema é de pol!t!ca Obie~ 
c.tiva. 

Formem-se colonias mlxtas, estabelecendo-se um conta.cto .social 
mais ·!requente entre na.clonaes e immtgn\lltes, J?Or todos os meios 
adequados á influe.octa nacionaltzadora de nossos habttos e 1nst1tu1-· 
c:ões. 
. O SR. XAVIEB DE _9~ :.._ Em relação á parte do discurso ·de 
v. EX.,. quando o nobre orador tem em v!sia. o a.marello, quanto á sua 
aESlmllabllldade, permitta que pergunte: é pos.siv~l que o mundo im
migrs.torlo, o mund.o d9.S nações lmmigrant!stas, todo elle esteja erra
dO e_só o Bra.sU certo? Setá posslvel ainda. que invoquemos o exemplo 
do.s Estados Unidos q11e, ao atttngir a. população de 16 habitantes pol' 
kll12. , lim1tou, fechou - por ass.!m d.12:er - a lJnmjgraçãO? 
. , O ·.sn. SALGAI>O Fn.-ao - As condições dos Estados Unidos eram 

outras. que nP.o as l;lO.SSas. De•emos guiar-nos pelos nossos exemplos, 
e não 'Pelos estmngeb"o!i,. dado .principalmente o tacto de serem di~ 
-versas as situações. 

'O 6R. XAv= 11E: OLivl:mA ·- Responderei a v, EK. dizendo que 
lllo. te::no~ os talla.dos oito milhões e qull:lhentoo mU k.In2. de terra a 
povoar. Os estudos mals,per!e1tos a respeito dlze.tn que na reall~ade 
somos cinco mllhOes de km2. 
. o ·aa. SALGADO Fn.B:o- E v. Ex. pOde accrescentar que dOis ter
ços desses e!nc" milhões ainda estão despovoados. 

O BR. XA'IIll!:IP. om OLIVEIRA - Mas. eSses cinco milhões Já contam 
JlUI.1.s de ,o1ttl habltli.ntes por km2. Direi atnd.a. que a nossa população 
dlfpUca, de 30 em 30 annos; de modo que, se hoje somos 40 mt~. 
dentl:o de ao annos sei-em~ SO milhões , Prec1;.;amos encarar os nossos 
problemas é. luz di evidencia. 

O Sa. SALG.\Do :FII.so - Devemos enca.ral~os. sim, á. luz da nossa 
a.otualld.acie. PerCa.rra V. Ex. o interior do Brasil e ver1t1ca.râ que elle 
se acha : ·completament;e despovoado. ·· 

O Sli. XAVXlm Õ!: <>x.Mmu.·- O nosso proble"ms. .é o de e<:lucação· 
do nosso sertanejo,' e não o <le immlgraÇão. · - · 

/ 

O SR. SALGADO FII.Ho - A !mmigração, depois do saneatil.ento, ê 
o nosso _problema capital. Saneemos o nCISS() sólo e depois: povoemol-o. 

O S~t. XAVID I)~.O=A -.v. Ex. n.1!.o me poderá. con~estar que 
nãc:>. podemos conter. em nasso territorio maiS. de. 100. lnil:liões de b&bt
tantes-.. E dentró de_ 50 IUlJlOS teremos )'ttingl.do a .essa· cltra. 
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o Sa. PJ::REIR~ LIMA - Procuremos solucionar problemas da acti-
vldade, que nos cUgam respeito daqui a cinco ou dez annos. Nilo nos 
elevem. preo<.~upar questões que só se levantarAo daqui a 50 annos. 

o SR. XAvn:x DI!: Ol..IVJ:::Ot~ - Isso é 1mmect1at1smt>. 
0 SI!.. P~EIBA LmA - E' a lei <la Vida. 
O SR. SALGADo PILHo - Olhemos· para os ~tados cUjas correntes 

rmm.tgratorlas sAo maiores . .Ahl. o progxes.so é maior. Vejamos, por 
exemplo, o que occon-e em São Paulo e no Rio Grande. 

O SR. SAMUEL DUARTE - Como demonstrei, o modelo norte
americano não nos podia orientar em tão releva.nte materta tamanha a 
diversidade de tactore.s que o problema apresenta, ne:~Se e noutro 
l)al!7.. 

Não comprehendem6s o receio, que traduz a restricção constltu·
cionnl, de uma futura CQCxistencla de blocos ethnlcos no Brasil, lso
leelos cie. communháo cacional e pondo em risco a. nossa soberania 
como pontos de apolo á expansão imperialista estrang1era. 

Do ponto de vista ethnolog1co, as observações scienti!lcas e a 
experiencia. brasUelra desautorlza.m sernel.bante pessimiSmo. E' Jen· 
nings quem ASS!gnala a capacidade transformadora, do "meio", crlan· 
do' em determinada raça. caracte-ristica.s novas. AS modificações ope- · 
radas pelo novo "habitat". na estructura biologlca das gerações pare
ceram tão profundas a SpengleJ: que o grande petlSa40r german1co 
não hesitou em dizer que uma raça não se transporta de = para. 
outro continente. No que concerne ao Brasil nenhuma ethnla es~ 
trallha. refoge a essa contlngenc1a. que actua como imperativo socio
loglco irresistivel. 

\ Keyserllng Vlu claro o phenomeno quando a.ftlrmou que a mescla 
de raças é uma. !atallcl.ade tellunca, emergindo de condiç_Oes especl.fi
cas no melo sul-americano. 

o SR. REN.\TO BARBas"- -,0 J..sclamento é um crime commettldo 
contra a nação e "Um aggra.-,;o ãs populações e aos povo.s. O paiz que 
se isola pratica crime para comslgo mesmo. A grande lei universal é 
a communhão. 

o SR •. DINI2: · 3'11Nloa - Se tecb.arlnoo as portas, um dia. alguem 
as a.brtrá. 

O SR. SAMUEL DUARTE - Accintua.ndo o valor deSsa. tenden
cta., assevera que a "mescla desfaz as fixações, processo de que resulta. 
um rejuvenescimento". 

Do _pon;.o de vista polltico, não nos parece menos segura a these 
venoedora. na. Constituinte. Primeiro, porque, se a 1ll!lltraç!o J.mpe~ 

. rialista., com tOdas as consequenc!as previstas pelos defensores da. 
medida. constituclon.e.l, se processasse â custa das conentes "1mm1gra.
torlas, seria tarde clema.ls para. 1mped1l·a. E para impedil-a., não basta. 
urn crlterto untlateral, vendo exclusivamente na atnuenc1a. d.o braço 
eatrang·eiro o tactor dessa infiltração. .N:Inguem dirá que o concurso 
'do 1nunlgrante seja. tã.o perigoso, a. esse respeito, quanto o capital 
estra.ngell-o, na exploraçAo de riquezas naclona.es. Pretender, entre
tanto, ' el'(clwr a collabomçil.o eeonoinica. de !ora •. nos pa!Zes novas. 
para. ser um& tact!ca. revolucionaria, ril.dical e lagica., teria que come
çar pelos reduetos mais fortes da supposta a>bõorpção 1mper1al.1s1;a.; 
COID. a nacionalização das empresas estrangeiras.- Quem,. dentre· aquel
les que sust:ntam a aptidão do actual regitne demOC%atico para re
solvei:' os problemas bra.sUeú'os, a.bonal'la a conclusão .a.. que nos Jev;t. 
irresisttvelmente, esse ractoc!nlo? · ' 

.Pema!S, hB outrll$ . cons1cterações qu.&_ mostram a a.usencla do pe
rigo ~cr1mlnad.o. Não obstante a. tormaçll.o de nucl~s um-naclonaes, 
em alguns Estados do Sul. Jámals a nossa. sobemliia. de naçw livre' 
!lcou co~promettlda, ~esm.o quando .dentre · QS pal.zes · de 1mm.tgra-
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ç6.o. as !;)Otenclas m.n.!s :Cortes, sonhando expandir-se em ;wnas de .1n
tluenc1a., podiam tentar, com algum successo, a expansão !Y.)litica li
vres, como estavam.. dos agudos e complexos problemas que a Guerra 
ve1u susctta.r e aggrnvar. Na. hora actual, porém, essa po.ss1b1Uda.cte 
perder-se-la na aventura tragica desses episodios que deixam tenues 
vest!g!os na hlstor1a de.s conquistas fracassadas . 

10 . im<perial!smo perdeu a phys!onomia romant!ca., de força poll
tlea, destill.a.da á' submissão dos povos fracos e desorganizados. E' 
uma. oollcepç!\o ba.sea4a num presupposto falso, scient!ficamente :re
peUtdo, qual SEja o preco11celto da superlor1dade e pureza de raças. 
Se e.inda hoJe a doutr!na das Rllnexações territo:riaes preoccupa sl· 
gun.s mystioos do poder, ergue-se, a fulmlne.l-a, a condemnaçilo dG 
mundo; embaraçam·Im os 1nstltutos . do direito 1ntemac1onal. as 
projlrlas r!nlldooes ~ coll!llcto.$ <ie interesses das grandes potencla.s e 
o luxo das despesas mllltares, que o geni<> da destrutçâo, na. sua 1n
esgotave1 capa.c1da<le inventiva, dla a d ia avoluma. nos orçmnentos de 
guerra.. ·. 

O S&. XAvn:a DE OLIVz:mA - A. .China e a Abyssln ta sl!.o exempl" 
adm!rave.ls. · 

o SR. AliELAIWo MARINHo - O nobre orador terá, em ravor de sua 
these, wn a,xgumento mUito elucidat ivo : o episod!o · da "Pantel''', em. 
que a {lJ.lema.nha, no alto do seu poderio, se Viu, obr!gada, cedendo á. 
!orça; do direito, a nos dar todas as sat isfações. E tratava-se de epi

.sodlo em. que estava. envolvido .o Est ado de .-·Santa. Catbar!na, que era, 
como VV. EEx.. ~Sabem, grande nucleo de allemãe.s. 

O SB.. SAlYtuEL DUARTE ·- Respondo ao aparte com que me 
honrou o tUustre· · neputa.cto xa.vter de Oliveira, d!.zendo que ta.m.bem 
não . .$e pOde tomar como termo de comparação o confllcto entre a 
ItaUa e a AbySSlllla·. Se ros.se pOSS1vel, ãqu~lla poderosa. nação penin
SUlar qualquer expansão pollt!ca no Brasil .. . 

O 8~. XAVIER DE Ot.IV1:IB.A - V. Ex. estava f alando em these. 

O SR . SAMUEL DUARTE - . . . ella já o terta.· tentacl.o, diante do 
gnwde numero de subditos seus que entraram no Brasn e se ttxaram 
sobretudo em S . Paulo. · 

O 51. Dnnz JUNWR - E s ão, boje, fundamento da. SOberania. 
bmslle!ra. 

Dem8.1s, a po&içio geogra.p:t:JJ.ca é outro !actor a 1nfiu1r nessa. or-
dem de considerações. · 

· Mas, Sr. Presidente, se não n05 a.truge a: perspectiva desSe perigo 
e· nlio temos uma cr1se de a.ss1.1nllaç1o, torça. é reconhecer que, a par 

. da questt\o .tmmfgratorle.· prop:r.la.mente, existe o problema de BSS1ml
laç!o do allenigena, que a ella se prende. 

O .sa. · ~.uoo B~A - Este é o gmnde problema; é tOda uma 
~uest~ (le techn.1ca., que n05 ·CUinpre resolver . Este é, repito, o pro
blema bras1le1ro em :race <ta immlgraçâo. 

o SR. ~ DUARTE - ."Estava.mos-, toctavla a.pparelbados 
. para.. enfrenta.l-os". · 

Tudo depende de JD.ecll<;as· bem orientadas, de 'Uma polltica. que 
t;e eJ:aste dos rumos a.tê agora seguidos • . <ie leis re!lectidamente, rôl.
cionalmente .. elaboradas. 

· A . d1lu!çAo dos "ld.stos•• ethnicos. solicita w:na. ser1e de providen
cias, cujo resultado talvez .reclame uma certa duração. Mas virá, gra
ças ao estimUlo <io proprio ambien te. a. uma dlrectlrlz eclucac!on:J.! 
ma.is .segura.. E .sobretudo pela . formação de colouias m!.xtas, agglutl
~o-se, em cada uma <iella.s,. boa percentagem de elementos na.cio
naes operosos, sadios, diScijlllnadós. · ·'· 

1 
. . 

Ao encontro da. éspontaneidade, ~ que opera. a. tendencta. as
.. "s1m.lladora. eru ma.1or ou menor lntenstdooe, segundo as condições de 
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menor ou maior Isolamento em que vivam as etllDias estra.nbas urge 
acud!T com o amparo off!cia.l, que or(lene, !a.c111te e execute as me
didas technlcamente-1lld.1c!ldas pelo& contpetentes, através uma orga.
nlzaçlio em que collaboretn a. Un!lio e os Estados interessados. 

o Sa. ""-v.t:zlt 'PI!: OLIVE:lRA - V. Ex. permltte, ainda um DCVO 

al)arte? 
- O SR. SAMUEL DVAltTE - CÓm todo o prazer. 

o SR. Xt>VlElt llE OLIVI:m.\. - Para ·o e!!eito do cumprimento desse 
Inciso constltuclo:::>.al, que cllz com. o espalhar. o lmml.gr.l.nte :Por toda. 
a parte, é uma belleza: o OI"çamellto da Agricultl.U'a., pa.ra. este anno, 
tem, seguramente, 900 conto.s para toda a. rubr:!ca. <!estlnada ao po
voamento. 

o Sa. · DINiz J~NIOI! - Aliás, o orador não disse "llspalhar", por
que se o dissesse te1'1a oommettldo grande erro. Quem semeia o bom 
entre o que não presta, o bom tambem se toma. i:npresta.ve!, ISObre
tudo ne55a materta ... 

o SR. SA.MUEL DU'lrn.TE - Nl!.o será emprellend!mento de er
!eltos mag1cos. Demlllldarâ tempo, pois o processo ·a.ss1m11ador re
quer mais de uma_ geraç!i.o. 

·o que, no emta.nto. reclama. as vl.t>ts.s 1tnmed1a.tas <io poder pu
blico, é a situação angUStiosa criada pelo limite de q_-uota.s na cons
tituição de 16 de JUlho. 

A entrada de 5.000 !mmtgrantes~ annualm.ente, oomo está. cal
culada, não resolve a crl.se de braços c.om que luctàm <Js oe_ntros 
ruraes, que, mesmo antes de ~>'atada a restricÇâo, vlnhl>m caz:ecen<to 
de.ese cone=. 

o Sa. XAVmR ne OUW;mA - Sou ainda. forçado a B!partear Vossa 
ElC., naste momento, para d12.er que nenhuma das nações, cujas 
quotas foram referidas, naturalmente, no artigo respeetlvo da cona
tituição, att!ngiu a este l!mlte, senão o Japão, que excedeu de 28.000 
1mm!grante.s. 

o sa. RE;:N'.-\TO BJ\II.DOS.-\ - Porque a nação japoneza. não 11m1tou 
sua lmmigraçáo; llm1turam-na outras. Aq11ellas que tinham conti
.aufd<tde de corrente lmmigraUlria pa.ra cá lim.ttaram-.n'a, o que .nãt~ 
ac:on~u com o Japão. Oahl esee numero maior de immlgraDtes. 

O S&. Xhvn:a PEl Ot.lVElltt> - Por conseguinte, :1. exoe),IÇii.o só se 
justltlca quanto ao Japão. 

· O SR. All1!:I.ARilo Mlll!INHo - Ha ma!.s: emquanto outros pa!Zes 
imm1grac!onlstas ha CtnC<JeD.ta annos já mandaVUL:.L 5ua5 "levas de lm• 
mlgTanteJ;, o Japão só recentemente comeÇOu eslla eonoon-encl& ilh• 
mlgtatoria. 

O SR. SAM'O& D'O'.ARTE - Ha cerca de 25 annos .. 
O Sn. XhVImt D!: OI."IWmA - O problema. d~ i:::run!gração japo

neza é multo dlf!erente da. de outros povos. 

O Sa. DINlZ. J'O'I'flOR - A objeeção que ~ apreseo.ta ao japone;: 
e a que ~e a.pre~ntava quanto ao allem.ão, antigamente. 

O SR. SAMiDEL DU.ARTE - "E, ee não _l.mpreslsona.sse o <:la-mor. 
<le que nos dâ not!e!a a. impren.ea, em varies de seus orgãos maiS 
autorizados, bastaria, pará. convencer, o ·exame d<l no.s.>o vasto ~in- , 
tcrland", 1ne.splorado, as po:rções enormes do terrttorlo ainda intactas. 
com !mmen.so potenCllll .de :reservas aba.ndonaa.as. · 

Os povos act1vos .estranham essa. 1nere1a., que, no Erasu, va.e de-
1ln1ndo urna ten'ue ~.o-I.Vilização de nucleos llttoraneos, onde brlll:ulm 
cs encantos e ~ v1c1os. das velhas sodedades em decomposição, em
quanto, senao a deJJ.trO, a vida Si!sume, brusee.mente,. a imagem pri
mitiva d.e um mundo a. parte, movendo-se na :rotina, na. ignoranc1a .• 
no !J:t!SS!Iilismo. 

Contrasta, por. ()Utro laelo, com o nivel social e eoonomioo da.. 
regiões a!Jlda virgenS .óo contacto jmmlg;ra.torlO:·.o espltm.d<lr, .a. torça., 
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11. e:Kpansll.o creador<~ CIOS centros que desse contacto aprovelto.ram nr. 
melhores intluenctM. 

o SR. XAVIE:P. PE OLIVEIRA - o exemplo da Pa.ra.hyba depõe um 
pOUco contra. o que V. Ex. está nttirma.ndo. · Basta comparar a vida 
eccnomtca. desse Estado com. n de outros, bn!ejados pela lmml~::rnço.u .. 

o SR. :SA.MIJEL DUARTE - Po.s.so aftirmnr a V. Ex. em relação 
1!. Pa.ra.hy'oa, que se o tactor de su:J. riqueza. o algoc!llc, niw depeno.:r 
do a'UXlllo do braço estrangi:lro. ~ porque 011 cle~cntos nac!onacs tl.ll 
estão aptos para aquella. culturn. 

O ~JL. · AEEU!U)() MARnnto - v~. Ex. deve re!crlr que o ncr<:tc.:;te 
é Uina. das zonas do B!asll ele maior densltlnde de pop1llaçiio. 

O SR. "SAMUEL DUARTE - Hn, port:mto. um criterlo etc cont
pensaçóes' e equ1l1br1os a.con~lha.nclo u penctr!U(úo des.sas !nnuencln:t 

-noutros pontes cio terrltorio: o centro e o extremo norte. ~tcrça
ncn~ a the.se o contronto d.s !ncllccs C'.emogra.pblcos,- em tuncçl\o <tB.:i 
correntes a.Uenlgenas. Emquanto os Estados Unidos, com. umo. C1Cn.!l· 
dade ele 15 habitantes p~r kllom~:tro quadrado, e, e dcspclto da.s cu-
eumstanela.s já expostaG, limitou 1111 quota~ annuo.es a. 150. ooo, e ~ 

Republiea Argentina. com uma populaça.o ele 12 mtlhõe~ em. 1930, t1nhJ. 
rece-blelo cerca. de sete mUhões de 1mmlgrnnte.s,_ ma!.s de metade da· 
quelle total, o Brasil. com ·5 habitantes po-r kllometro q1Jactrado até 
1933, recebera menos de 5 milhões de imm1grantes sobre um. total d~ 

- 42 milhões <le · habltan~s. 
. R& quem appelle para o concurso excluSivo do trabalhador JlS.• 

clonal -~ supprímento áB necessidades da. agricultura.. Otspen.samo·· 
nes de amplas considerações ~o:r:n o flm de 'demonstrar _a precariedad~ 
cto alvitre. nas condições actuaes do Palz. · 

Seu va.lor racial é tncontestavel. suas a.ptldôes maravl!ho.sa.s. t;t:W 
ha!lltos <le res!Gtencia comprovad.9s. O nordestino. de preferencia, ruos
tr.a. o mlla.gre da adaptação ao meio Ingrato. Ligou-se ao epLsodlo d3 
penetração a!Il.RZOnica. Flxou~se na terra violentamente abrazad~ pelo 
phenomeno --periodi<:O . da secca.. · 
· Fe.lta~lhe;- ·porém, no dizer de Roquette P1nto, "educaç~o agr1-
eola · ·. Não estã. organiZado para acudir, de momento. ao papel <1e 
colono, na. grande la.voura.•Pa.ra t.!SO, cumpre a.o Estado a tare!a pre
liminar dessa pre.pa.raç!io. prevlsta. num dos seus SC(:tores pelo § :;o 
do ut. 121, da .Constttuiçll.u. .-

·lo! gado, pols, vi.sceraimente á ~orte da agri9ultura., tactor medular' 
da nossa riqlaza., o problema. lmmlgrg,torlo não pó<le 4e1xa:r !Ddlífe~ 

rente o Go-verno. E, dea.nte das dlf!lculdades onun<las 4a restrtcção 
constltW!ional, cumpre ao Legtsla.tlvo examinar <1esd.e logo o assumpto, 
acudindo oom. o remed!o opportuoo. . 

O S!t- XAVIER liE OLIY'Ellt.\ - V. Ex. aoe11a, Cieste modo, com a 
revl.sâo const1tuc1ona.I. 

O SR . SAMUEL OOAR'IE - .Nii.o é n~ !ptU!to <il.scutlr agorl! 
· a. constltucionalldade ou lncon.stituc!one.lida<!e de expedJenUs que ~ 
possam suggerlr para. 1a.cU1tar a entta.da de trabalhadore.s estrange1ros, 
como. seja o contracto, por !PX':l.ZO determinado, !indo o q~l !lel'lnm 
enea.mit:.haclo.s ao.s pa!:zJes de origem . 

A medida attenderla., em parte. se a.dnúttida, aos interesses part1-
culare$ da lavoura, mas, sob o pouto d.e vLstn, geral, do Interesse 'PU· 
bllco, cont!nuar!amos na m,e.sma situação. Por .l.sso, a11sta.mo•nos = 
con~nte revi.slonlsta, pleiteando resolutamente UlllA mudança <te ru
mos que _implique nsi. emancipaç!i.o da& torcas vtva.s ·do Ps.1z, eercad..aG 
pelo rlgor eon.st1tucional. · · 

O S&. PJtESI!)ElNTII: - Advirto ao nobre orador que taitam ape~ ;, 
minutos para !in<lar a hora do Expediente. . · 

O SR. SAM!UEL IDUAR'l'.E - Vou.concl\Ur. 
O SB. RENATo ll~SA - Ante-;; de V. Ex:· terminal' o seu 'b<::llo 

cUscUl'llO, quero, pelo m\l~to q'ue .·me merece o nobre collegs. Sr. Xav1e.· 
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de Oliveira, responder a um de. seus apartes. S. Ex. figurou, n~ 
pouco. que o Bra.sll, dentro <!e 30 annos, pelo 1ndlce 'de crescimento 
terá. popUlação de 80 milhões de habitantes. Esciuece-se de que so 
Ms.tto ~osso. cuja. área é dUa.s vezes a da Allema.n.ha, comporta par~< 
ma!s de 100 mllhõe,;; de a1ma.s. . 

O SR. DINXZ Jti'NIOR -E está completamente despovoado .• 
0 SR. XAVIER DE OLIVEIRA. - Os EStadOs UnidOs, com cerca Cl'? 

9 milhões de kilometro.s quadrados de superflc!e, inclusive o 'I'erritorio 
do Ala.ska, não qu!zeram mats de 120 ·milhõel> de ha.bttante:s. 

0 SR. DINIZ JUNIOR- Por que? 
'O &. XAVIE:R DE Or.lVEXRA - Porque existem h\ mais <le 12 mi

lhões de .;em trabalho . 
O sa.. DI:Nxz JUNIOR - Fol a. consequencla elo alto nivel que C!!• 

ram ao opera rio noru americano. 
( Troca;m-se cutros apartes. O. Sr. Presüiente, ja.;;;eno.o soa.r os t1Jm

panos, reclama. attenção). 
O SR.. SAMUEL DUAB:'I'E - Níi.o sobreponnamo.s o relatlvl.smo de 

certas theorias ao impulSo espontaneo do no.sso progresso material 
Façamos da. .constltutçâo. não o "za.lmph" lntang1vel de doutrinas 1ru· 
mutavels, ImlS um Instrumento <Ioc!l às contingeraetas tnte.rtempo· 
r~ de uma. nação· que ainda níi.o de~;envôlveu todos os elementos de 
liUe carece para sub.ststlr. 

::>e qulzermos, sinceramente, dir1nl.lr o !raevltavel antagonismo en
tre a pressão dos fa-ctos. e o espiríto da lei suprema, evitemos a burla. 
das lnterpretaç~. cortando pela raiz a poosib111dade desses abusos .. 

O. Sll.. Am:LAJmo MARINHo ~ Se V. Ex. de3eja defralda.r a bandeira. 
:oã.o digo de revisão. mas àe emenda á. Constltuicíi.o, no toea.nte a 
questão lmmigra.tonã.. deve fazel-o, com desassombro. e não des!.stu
do .seu proposlto temendo que tambem .se faça a· revisa<> ao am· 
paro que a Constituição dá ao problema. :oordest1no das .;;ecca.s. Den
tro do ponto (l.e viSta. em que o nobre collega. se ·colloca deve venoer 
tal receio, porque. emquanto o problema da l.m.mlgração, segunctCI 
àls..."e o Sr. Salgado Filho, nâo consulta os interesses na.c!onaes. o da.:; · 
:;eccas a elles a.ttend.e. Aliás, o jurL.lconsulto que, tenho ao meu la.ct:J 
- o Sr. Pereira Ltra. - acaba de elucidar· que uma., a. da. iminigmção. 
é materia. de emenda. e outra, a da.s seccas, de ~ev<...são. l?ód.e o nobra 
orador, portanto, desfralcla.r a bandeira, para abrir a d~u.s.o;áo do 
asoumpto, que é Interessante. · 

·O SR. SAMU'EL DUARTE - Não tenho receio em !.ns!stll' nes.s .. 
propo.slto, en!Ueirando-me a.o lado claqueUes que entendem deva .se: 
reviSto o <Usposlttvo co=tttuciona.l em dl$eussão. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Seria Interessante. no caso, d.lstln .. 
guir o probiéma da imm~ação japoneza. do da-l.mimigraçio em ,gera., 
porque 1B.so é que está, rea.l!ru!nte, em jogo. Nada. mals. 

O Ss. AllELA1u:lo MARINHO .....:: . No ponto de v.lsta. dos interesse;; 
· naclonaes, a nós outros interessa, ao cont=1o. a 1tmnigraçll.o de uro 
modo geral. Tão sómente. · 

o SR. SA!M'UIEL iDUAR'I'E - Dahi a nece.sstda.de. q'Ue nos parel:od 
imperiosa, de mo<11ficar o opre<:e1to do art. 121, § so, eltminando~.se-lhl! 
a parte !inal, referente ao limite de quótas. 

A prevalecer tal .mggestão, passaria a ficar assim redigido; ··,~, 

entrada de 1mm.igrantes no terrttorio na.c1onar soffrerá as restr1cçõeo:; 
neoessarlas á. ·.garantia da tntegraçA.o ethnica, capacidac:l.e phys1c11- .• 
c! vil do 1mm.1g:ra.nte" . 

O mm.s .seria tarefa. do legislador orcUDAriO. Nem com tsso tlcaria~ 
mos. Impedldos. de em determinadas c1rcW:n.stanc1as, u.sàr de med1<1::. 
extrema, de caracter prohibitivo. O qlle 1Inporta é não subordinar 
li!Aterla. emlnenwxnente complexa,. dependente de mil factores, ao 
controle arithmeti~ de uma lei com; a tndole e a consta.Dcia' de um::. 
Co.nstitUlçAo. (.P!l~mCI$. O aradcr e ciimprimentaão) .. . 
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O Sr. Presidente - Está !ill<la a hOra de.stint~da. ao EXpe<ilente. 

O Sr. Bias Fortes - :Peço a ppa.lavra., pela ord.exn. 

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

O Sr. Bias Fortes (Pela ordem)· ~ Sr. Presidente, solicite~ a 
palaVl'a, af1:tn ele eneam1nha.r a V. EX. um telegramma-, dlrlgl.do ao 
lcader da minoria. concebido nos seguintes termos: 

"L.ec.cJ.er minoria - cama.ra. Deputadas - Rio. 
A.sseni.bléa. Geral Syndicato.s l"e.t-roviarios S. P. R. pOrtest~ 

energ1camente pr1sã.o Genny Gletsei pedindo vcseencla clamar 
iunto Deputados contra essa 1n!amla. liberdade publica. 
Presidente Syndlcato. - Hettar Li11tCL" . 

./ . 
O ca.so de Genny Glelser, Sr. PreSident-e, já. é perte1tamente cu-

. llhecldo. do Paiz Inteiro, pelas not1c1s.s publlcac:las nos jornaes. 
ó «rto é que essa joven, ha 50 dias, peregrina pelas pmões d-~ 

Bâo :Pa:Wo, e chegou até á. Capital da. Republlca, tendo .&ido burlados 
todo~ os recursos· tentados junto da justlÇQ. em bene!icto da. sua 
llbercl.ade. ' · 

A_purado convenientemente que ella estava detida pela pol1C!a. de 
SJio Paulo, em vll'tUde de um· aviso que teve oJ)portunldade de en
viar ~t su progenitor, e tnterposto recurso de n.o.beas-corpu~ perante· o 
JUiz competente, · a in!orma.çã.o do chefe .de :Polf<:l~ daqueiie Estacio 
tot de que a. joven se enco-ntrava p~sa., á ordem-do Sr. Minlstl'() d~ 

. .Justiça., afim d.e ser deportada. 
Sr. Presldente, é ~dLspen.sa.vel advirttr o. g~verno, relembrlLDdo 

ao Sr. Getulio Vargas e a. seus prepostos que o perlodo <la dictadUT'l. 
jt\ terniinoú e que o l'a~ está. regido pOr uma conr-titulç~o. 

E' preciso que· o congresso NaCional, com a. sua ·alta. 11-Utorldadt> 
e seu peestlgl~ . .. .se tnterponha. entre .os . homens do govern,o. afim d9 
q'lle ell~ ·não cont!nu= usando de poderes di.scrlo!onanos quando o. 
"C<Jnst!tuiç'!l.o está em vigor, a. praticar Vlolenclas 1nnomlnave1s, como 
oo constantes deste caBO. · · 

E' ~cessaria · cue se brade energicamente, no .;elo <!e.sta Camara, 
- onde se ré:necte. a. oplnlã.o nacional - Q.dvert1nõo os homens elo 
governo: que a contlnuldade da pratica de vlolencla.s póde .acarretar 
ao B1'11.31l oonvulBOes 1guaes ·ás de 30, de modo a. :sacudll-os do podel', 
em· nome da lét· e em .bene:tlcio do direito. -

&-a o, que tinha· a. dlzer. (Pa!17U18) • · 

Du.ril.nte- o discurso do Sr.~ Bias ·Fortes, o Sr. .Arruda ca
Dll\:rii. 1° Vice-Pl'e.sld.ente. deixa 8.. cadeira da presldencia., qu~ 
e oocupa<ta pelo Sr:. Antonio car1os, :Presidente. 

O Sr. La.erte Setubal -Sr. ~!dente, abrimos um· pa.renth-e
sls em no.ssa.s lutas pa.rtidarlas ·para. as corÍl.memoraç6es do UDJ.a da 
Pa.trla.". .TiDlla:r:nos obrigaçll.o de.· o tc.oor . .. Acima. dàs partidos polltlcos. 
&"tá o:Brasu. Nelle, por elle e para El1le, nos~õo esplrtto de renuncie· 
.a.té O· sacrltlcio, a. nossa. ·consc!e:oc!a.,' tedo o· nosso eér·. Cllmprlmo-;. 
pais. apenas. um .dever;· procurand~ prestar. o nosso culto ctvtco n 
exaltaçã-o d.a ·Patrta •. EntTetanto, Sr. · Pre.s!dén~ . a.s demonstrações o!
f1c1a.es que a. · 7 <le ·aete:mbro deSte e.nno ~;e realiza.ran:i: na cidade do 
Rio de JanetrÇ) não se~ harmonizam com· o SJlntlmênto ·da. Nação. o 
gov'.lmo pr(l$lorclonou; al!!tS, uma festà. em· grande estylo. pre110m1..: 

·nante .no -appãrato. bellf.co, v.!í citentação de-.. um· orgulho~ que ·nliO é 
':nem: a nw~. hlstõria; :nem a. .n&ss~ premente. re.al!ciade. ''E' que a. 
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Naçã.o Bnisuelra, Sr. Presidente, despertada. da somnolenc1a produ
z1~a· por .pa.lavras sonórBG, já se não impreesiona com a ·vlstosldade dg; 
unuormes ·de ·gala. Hoje ella. sa.oe "como ê fatal a uma nação collocnr 
o .seu·. amor proprlo na defesa de ·imples palavra$, <:ujo tet1cb.lSmo 
conduz um nobre povo até -os ultimes confins da e.~cl'"avidão e dt.> 
aviltamento". O governo . brasileiro devia por isso, e deve ainda, em 
homenagem li. Pa.tria, numa. publica demo=traçúo de slncerldade, pro
clamar · os ~eu.s efro.s e desacertos, como prova de que o.s commatter~ 
de hôa. tê, ao lnvt.s de esconder, no estr<:pito de clnrlnadas reboantes. 
a. an~ustlada situação do PMz. Confe~sand.o o ~eu arrcpendiment~í. o 
propaslto de emenda. e a sun dor pelas offensa.s mil vezes commett> 
dELS contra. o Brasn. o g01:erno. entíio. prestaria verdadeiro culto 1\o..) 

dia da Pe.tria.. o Brnr-!1 necess!t11 dessa. pàia vm de !é e de esp2r~:oça.. 
Sr. Presidente: São bem actuaes estas· refle~ões de Laurent, qu~. 

applica.df.IS o :Brasil. e seguidas pelo Povo brasileiro, fartam a nossa 
Patrla c:tmlnhar em· bu.sca. do seu destlno teliz, que, as vlclss!tudes 
uemendat' por ~ue tem ·pa.~.sado, impediriam-na de realizar: -, A 
qul!d.a ·cto índ.tv~d:uo e as exp'iações que stí.o !t consequcncfu inevttavel~ 
7!tio impedem que ezze continue no seu apertctçoa.mento: - é cG~inào 
que o h.omem aprende a marcJw.r/ E' prCC:So. pc.is, que os povos .tam
bcm tfrem provetto ã.o. .qtt.éã.o.. Não ê senão sob esta. conrUção qv.e elZes · 
;,iio . cUrmos. de se cha'/114r sobt:rc:ncs .. porque, quem -diz soberania· di~ 
re-...wponsabtzídade t" 

Sr. Presidente, confiamos~ resurgimento ·do Br:l.Sil ma!~r e me~ 
lhor se elle a;proveltaudo a lição de. sua· qué<:la, no a.n.;e.io de .~r 
soberano, qulzel" caminhar para destino lum.inoso. cooseiente de :;u···· 
~n.sabi!idade. Nao somos, em eon-:;equenc!a, "~ mals1nadol"es e 
negativistas impenitentes"' ~mo insinua o Sr. Pre~i<lente da Repu
blica, apenas porci.ue temos exhlbido á Nação o triste q=dro da 
realidade bra.sllelra! Como !láo é "malsi:nador", :n'lm "nel>a.ti-vista" ., 
chrcmista. do "Jornal -do Cc=ercio", pela "Pequena Nota'', ·:imbli
~da · hontem., e que pn.sos a. ler para edificação e.a Camarn e da Na
ção. na. esperança. de. que echôe ao.s ouvidos d::l .Sr. Presidente da· Re
publ!ca. a pilJ.avra. amiga d-e um dos ~..ais :m~crlze.dos joma.es brasi~ 
!etrca, ·que, ai!âs e inilludivelmente, é in.."llspe!to ao governo; poxqut~ 
o vê com sympa.thla. e o trata .com car!nl:lo: (L~) · 

o melh.OT servtço _ 

Rio, 7 d~ 'Setembro de 1935. 

O Sete de Setembro. ~stá. ~endo fastejad.o com creccente 
sole:n.nidade. O Sr. Presidente da. Republlca é· o regente oc• 
culto de todo eSI:e · movimento. Tcdo,o; nós applaud!.mos (l.!'!;:a.o 

1n1ciativa.s. São paradas, cortejos, dlscurscs,. tudo o que :coM
titue m.e!os .. (!-e . propaganda. Não· ha· só o .. proposlto de . fes
tejar; ha o· <ie an.lma.r, O· de ; d.•.spertn.r o interesse .. Por que? 
Todos nós estllmo.s de ae<:ôrdo com essn.3 Il:l.B.ni!estações, ma~ 
ficamo;; um tanto .espantados liom tanta vebemenciS.. 

o ~omento deveria ter: mais de reflexão do ou~ de" viÓ
lentas exalta.çQes, O Bra..<iU está mais necessita.ndÔ de euto
crttica do _que· de .elogl.<lS. Não G~:bemos ··de pa!z que m.ereç~ 
zna!s -applam;os .. ~em . tido Gove.rnos. que desorga.niZam que 
perturba:rn. · qúe tudo al-rulnam .. E, apesar .. ,de tudo. a ~çã.o 
-bra$1le!n está. t!rtne; ,prompta ':a reagir, .. capaz de· ~ncont:rar· 

. novos m)!ios .cte "t.:ral;lalho e .. <le riqueZa. Os Governes esban~ 
jam e dainn!flcã.ní, o paiz 'reéompõe e re~nstroe. "l>s. festas d~ 
7 .::.<1e . ~tem [lia c!,êvei:!am :re~ dedicadas. i.o ,_f!roàuctor: dewo4 
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· 'll.lu;:C'I&; à ma.ssa. a.ncn~mll. que consegue descobrir novos re~ 
<:ursO!; e no!7as po.ss!btl!da.des d.e tra.ba.!ho na. co:n!usão cr~a.dn 
~Ia ·tncompetencia ctã adml~traç!W. .. 

somos gratos aos Governos por .sua propagaDC!a patr1o
t1ca.. por sua ab~orvente !déa de nos querer ensinar a amai" 
á patr!a, que todos :nós já. amavamos antes d~.ses re.steJo.:~. 
:Ma.$ desejavamos tambem que os. Governos nno !!quem em 
f-estas e que cuidem de exaltar a p~t-trla. não .'lÓ com r~t1-
v1da.des ~pectaculosas. mas tamb::m corn o tl'abalho <11arlo. 
9 esforço quotidiano-, a. -boa !é pollt!ca. e na .nclmln1stração .. 

.Jâ é do conh~c1mento de- tod-::s o que em primeira. mâo 
denunciamos desta. eolumna: 1sto é, que o Governe Fceleral 
gastou os depositOb do ao tundiny-Zoan, os deposites do mCl~ 
nopollo camblil.l tantõ na. ndm.l.nlstraçáo Oswn.ldo Aranha. como 
na. do Sr . . SOuza Costa. e além dl~so emltt tu eorca. de 600 mll 
~:ont.os de prom!.Ssortas e 200 mil contos de nota.s tiducla.r1o.s 
por inte:rmedlo <l.a Carteira de Redesconto! 

A-melhor oração que o Cbe!c de E~tado poderia. ter feito. 
no :;eu discurso .solenne, deveria s~r 1t que contivesse o 
c~mpromlsso de regularizar o quo~ dcspendeu da fórm.a. des
.cr1pta e de nA.o .m.:lis voltar a e.sses processos. Sel'la. a'melhDl 
ma.ne!ra. de servir é. pntr!a. Exaltemos o Bra.sU, que bem me
_rece, mas peçamos ao Governo Federal que comece a su:l. 
~ll:altaçâo reSta.'beleoancto o n~o Cl'e<iito ......,. tão te.cU de restau
rar. ""'--X". {Palmas). 

o· Sr. &esidente·- Peço "a. a.ttenção dos Sl".S. Deputados que 
<:!eseJa.zn falar !pela crdezn para a. segu.lnt.e dlspaslção regimental: 

. "Em qua.lquer plla!e da sessão P'Jderá qualquer depu
tado fs.lar "pela ordem·•, para. reclamar a. observancla ·de dis
posfçi!.o · expressa no Regtmento." 

E' o caeo unico em q~ o Deputa.do póde !alar pera. ordem. De 
outra !orma., tala. vlolando o Regimento, e. d.e certo modo; prejudicando 
os. trabalhos da Camara. - · 

Tenho· sobre a. _mesa. o diploma do Sr. Deputado JÕsé Barreto 
Filho, •eleito pelo Estado de 'Sergipe. 

· Nce termos do CO digo Eleitoral, v!lf.: o Sr. Barreto Ji'Uho, que SE' 
encontra presente. pr-:!Star o (:Ompr:Jtn!.sso regim-ental. / 

C.onvtdo ô terceiro e o· quarto lõeeretarlo, pua, em eommJ.ssáo, in-
·troduz!I-o no :ree!Jito da M-esa. · ' 

Ce-m pare~ .S. Ex., acompanhado da re.~pectlva comm1s . 
.sll.o, e, junto á. M=, presta ·o comprcm.!sso reg!mental, to-
ma.ndo a.ssent<?. em seguida. · · 

O Sr. Pre~idente 
votos o S-e~!nte. 

Tenho E:obre a m~a e vou S\]brnet~r ~ 

REQUEli.IMEN'l'O 

. Requ:eremoo .qúe· seja incluido. em acta. ·um vot-o d.e }»sa.r. poel·~ 
ra.uec!me:p,"to reeent.é em. Beilo :S:ortzo'ilto ·do Dr. -Hercula.nó Cezar Pe· · 
te!ra de. SUvà; lllw:tre m..ine~I'O· aÜe d~~€riJ.oér.h~U :>em'tll''9 CQlU brlihc 
os. cargos- de :Proi!J.Otor de,_":.Just!çá. De1"!i';-acto ·~u"il~ar e "Chefe de Poli-. 
ela no Estado de ' Minas ·Gemes. ·.Foi D~]lutad() 'do C-:JnWes~o . ~aduo.l 
e depo!s d~ :Feder?J. deixando em: 1;ooo,s·-~~ses ·l,)O'<t<l<". ~n:i como no 
de :!'-f:em.?ro do ·Conselho· Pellbera,ttvo~ de~ Ilello' H~nzonte, ·'·lumtnosp"> . 
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vesttgios dé' sua. passagem. ~queremos mal.s, que destas homena~ 
·seja. dado conhee1mento á sua tamwa. . 

. · Sal& das 5essões, 9 de Setembro de 1935. -Furtado cU MCMUS'. , 
- A~to Viegas. - ·Chr!stf.a~ c. Maclwu:!O. - ·ca~iro de Re
zende. - Pinhe1ro Ch-agas. - Peltro AZef.xo: - Maoo.rlo de AZmet®. 
- .11. Berna.rtLes Fl!h.o. - Negrão (Le Uma. - S1mão da .Cunha. . ....,. 
ArthUr Bem . .ard.e$. - José Bernardino. - An:th.ero BoteUr.o. - Vieira-· 
Marques. - BiM Fortes. Washington Pires . Noraidtn.o L ima. 

P. Ma~ Machclto. 

Approvado. 

O Sr. Pr~idente - Ra. oobre a mesti.--dol.s tequertmentc; de ln· 
·tormaçOes que v4.o ser lidos . 

São, suocesstvamente, lldos,. apoiados e ·po,--tos em $• 
eussio os segunltes · 

UQ~OS 

N. 187 - 1935 

(lll legislatura) 

Requeiro que o Governo informe por 1nt.eniu~<11o · do :M1n1ster1o d'l 
Eclucação a ra2âo pel;!. qual ·os guardaã desLn!ectado!e.> da DlrectOrta. 
de ~!es& Sanitam <lo Dlstricto Federal nãO teJ:n ~ccesso no quadro 
respectivo, apesar dos cargos de categoria .fupertor, q'l.le por ·enes de·" 
veriam ser preenchidos, extsttreJ:n com dotação ·no orçámento do Ml-
nisterio. · .. 

Sala da& ~ões, 9 _de setembro de 1985 ~- - Heri.rtqu.e :Qod.stoorth. . 

Encerrada a dlscussão e adlad& a. votaÇAo. 

N. 131l - 1935 

(l& le~tura.) 

Requeremos, • por 1nterinedlo da Mesa, ctUe ·seja sollcltada dQ W
msterlo da Guerra a. ~messa urgente de copia do uiquertto policte.l 
milltar !etto' pelo Sr. General Pa.ntaleão Tdles, :teferente. á. oompra d~ 
av10es por aq~lle I.fln1stel-lo, por oCca.sl&o c1& revoluçãO de São Pa.ulo 
em -1932, ·1nquerlto ~- que se encontra .na A'l.lclltoria ~e Guerr& da 
1 ~ l'tegl§.o Mlll t'a.r. . 

Sala dss ses6es, 9 de .seLei:Dbrc dt: 19:15. - Bap~ Lu.sa.rdo. ~ 
Bw Forte.~. - Ptnhetro Chag48. - B~go Ba,rr~. ~ João Neves . 
Barros CctssaL - 03(:(%r _Fo-ntoura.. - So'WI" Leó.o; · 

. O Sr. Baptista Lusardo ~ Peço _a ],Jalawa. 

O Sr. Presidente- Na. forma do Regimento. !!ca. ~di.ãda· & dls· 
eUSSií.o do requerimento. -· .. 

Tenho tambem sobre à. _mesa o- seguinte· 

_ R!:Q'C1ERIMEN'r0 

' - ' - . 
. Sr. · PreStrlente da Càmara. dos Deput~os . 

. ~q~efto Seja. ou~ida a.· Co~o- ~e ConstltUlÇfi.o é JustiÇa s:.. . 
· bre·.se ojn·~jecto n·. ~9. -de ~9Sõ, deve ser. remett1dq:_ ao senado Pe~ 
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deral, por se tratar de lel <!e ensino e em face do utlgo so, ! ao, do 
art~go 9ol, n. I, letra cl.n. Constitulçlí.o do. Republlc."'. 

Sala das 5eESÔI'B, 8 de setembro de 1935. - RIWL Btttette01at. 

' O Sr. P.t.esiden~ - A m.!Dl:la decl.são, talvez errada, é de que u 
·projecto não deve ser remettldo ao .senado . 1\. apreciação <!.esse r-. 
querlmento compete ao Presidente da Camara. - e eu o def1ro. 

O Sr. Presidente - 'Está finda ~ hora dstlnada. ao Expediente·. 

vae-~ paa&U" ç; Ordem <io d!Et.. (Pau8at . 

. comparecem maJ,.s, cl.'Clre.nte a hora do i!xpecHente, os Sr~. 

Antcnio Carlos, Euvaldo Lo~u. Caldeira. Alvarenga, Claro de Gtt. 
doy, Mario Cllermont, Abguar Bastas, Agostinho Monteiro, Lino l\L · . 

• .ch.ll.do, 'Magalll!es de Almeida, .Gerson Marques, CarlQS Reis, Elie~~ 
. ·Moreira, Adelmar Rocha., Pires d.e Gayoso, Freire d.e 1\.nd.rade, Demo
crito Rocha, Humberto de Andrad~. José de Borbà, Figueiredo Rodtl·· 
gues, Xav1er de Ollvei.ra., Martins Vera.s, Alberto Rosell1, Ricardo &r· 
reto, Herectiano zenaide, Octon Bezerra, Souza. Leão, Joã.o bleopllt:•. 
Rego Barros, Qsorlo :SOrba, Bárbosa Ll.ma Sobrlnbo, Domingos Vlelri\, 
Arthur ·cava.Icant!, Alde Sampaio, Teixeira. Leite, Simões Barbosa., 6r, 

' ve:rlno Mariz,- Motta Lima, Em11io de Ma.ya, Sampaio Costa, Deoda~ 
Mala, M.elchlSedek Monte, Pedro Lago, Luiz Vianna. Filho, João Man
ga.~ira., Ar!lold ,Sllva, Francisco Rc,c:na. OCtavlo Mangabeira, ·wnná&-.. 
ley Plllhó, Pédro Calmon, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, R.a.phael CiD.~ 
curá, :sdgard Sanche.s, At~1la Amaral, Uba.ldo R&malhete, Francoo' 
Gollçalves. ~oguelra Penldo, Pereira Carneiro, candido Pessôa, He:tll'l-

-· que Lage, 5alles Filho, Ratil ~rnandes, ~vi CELl'ne1ro, Eduardo Du. .. 
vtvler, Bento Costa,· Hermete Silva, Cesa.r Tinoco, . Fablo SOdré, A.J:1;b'Ur 
Bel'llllorde.s, Carlos· Luz, NO;ra.ldlno Lima., Bias Fortes, José Braz Theo

- domlro Santiago, Adelio Maclel, João Beraldo, · Washington. Pl.res, 
.Vieira.. Marques, Celao M:achadÓ, João Penido, Josê· Bernardino, M&th 

. Macllado, SlmâO <la Cunha, Abreu Sodré, Ca.rlota.. de .Queiroz, .Morae.:; 
An<ll'aele, Joaquiln Sa.mpalo Vidal, Gallla cerque1ra, Clnci:J.a.to Braga. 
~ro Prado, La.erte setuba.I, HytpP,Ollto do Rego, Jo:tge GUedeb, A'l.· 
rellallo ~~~. Mirallda J'Uillor, Laudellno Gomes, COrrêa. da · Oostll., 
Vandon1 <le Ea.I'ros, . Pllnio Tour!.nho, ócta vio· da SUveira Fra!ldseO 
~rei.ra, .Rupp JuaJor, J<JSé MUUer, Dorval Melchlades, -C~los Gqm'.Jl 
de Oliveira., Jo§.ç Ca.rlos, Baptista Lu.sal'd.o; .Almes Dia.s, ~o- vergar ... 
Frederico. Wol!enbllttel, Raul Bittencourt,-· Jo~ Neves, Fanta· .tUba;., 
Niool.Su Vergueiro, Oscar Fontoura, Eurico Ribeiro, Pedro Jorge, Frat.· 
clsco d.1 Fl<,rl:, AJ:l.tonlo Carval.b.al, Austro· ·cle ·Oliveira, Arthut' da :ar..
clia., SUva cOsta. Damas Ortiz, Ferrell'll. Lima; RiCardo Ma.cha.da, 011· 
vel.ra. Cout!Dho, Lima Teixei:ra·, Pedro Rache, ·Ga.stão de Brito, R-4~ 
sim.onsen, VJcente G111Uez, Leoncio . Araujo, GastâO VJâ1gal,. · Moacyr 
Barbosa. ArlÚJ.do . Pinto, AugustO Corsiuo, Cal'doso' Ayre:5, V1eente Go· 
vela, Abelfirdo Marinho, oSylv.io ·LeitãO, Salgado .Filho· e Mol-w Pal
va tl45) • 

. !Deixam de eompaÍ'ecer os Srs.: 

\ . . . . . 
Agenor Eabello, ·Rlbelro J'un!or, Deodoro. de .X<~acfonça, ' .Penel01. 

Perdigão,. Olavo· Oliveira., Jehova.h ·Motta,· Gra.tuuauo · B:rit6, José Gomes, 
:sotto de :N:enez.es_. "J:!.ny Carneiro, AdoÍpho CeLso; Mario Dom!.ngues. 
Oswaldo Lim~ _Mello Machsdo, FernandE)s Llnla.' Carlos. de Gusm!io, 
Altamirand.o .BêqUi!.o. Yanoel Novaes: -J, ':i. Beabra, Pnseó1 Far!fJar,o. 

_l'into ·-nwta.s, ·"llagalhMs ···Netto;:~;A.Scirubi\1 ·~SJ.~eS; .ltili<? de Nova.es,· · 
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Jolo Guim'a.rae!l, AcUrcio Tor,l'e:l,- Lonua Co.sta., NUo Alvarengà,' tem."' . 
Çilber Filho,. Clemente Med.ra<lo, Levin<lo Coelho, .rwscellno KubltS~ 
cbelt, Po:':{<;&rpo . Vlott1, José Alkmlni, ·Rezende T<l$te:l,' João Ben.rjque;· · 
Bueno Brandao; J'acques l'idontandon, Delpb1m_Morelrll, .Paulo NogueJ.ra. 
I'erelrn. Llma,"Waldemar ~rre!ra., Santos Filho, Oo>c~r SteveiliiOI.t, ·Mace-. 
d.o Blttencoúrt, Blns Bueno, Me_lr~ Junior, .Hor~o Later, Trigo de LOU-. 
relro. ·AbeJar<io Luz, Ermano Goul.es, MartlD.s e suva.. Malber~o Camar
go, Jl4al'tblho· P.ra.Go, Alberto Alvares; Lourenço Baeta Neves, Barreto-
Pmto (57). · 

ORDEM DO DIA . , ' 

·.I 
· · O Sr. Presidente ~ A llsta. de prese~~:ça a.ccusa o compsreclm~n· . 

to ele lr.S7 srs. Deputados . 
. Vae.;.:se proceder a votação dA mateda que ~ acba. sobre ·a. tneGa ·c 

da COIU!~anoe o.a Olúem do C11a •• 
Vão ser considerados ou não objecto· de d~llberação d.os pro · 

Jectos. ' 
São, succesalvamente, lidos e Julgados objecto de d el1bera

çl!.o OI! se~ees . 

PBOJECTOS 

N. 231" -' 1935 

(Primeira Legislatura) 

Automa abrir o creciito espec14l ·cu 58:447$500, para paga.mento tU: cita-. 
· nas ac rzlimem<wito aos mu·,res, motoristas e 1714CM1Íi.stll$. das ern-+ 

barcaçõe3 àa rn3peC:tori4 d4 PoZtd4 ll!aritima e Aere4 do Di.stricto 
Fed.l:ral.. ·- · . . . · · · . 

(Finanças 235 - )."' _legislil.tura) 

Art • . 1.0 'Fica. autorizado o : Po~r E:ceeuttvo. a abrir ao Ministerlo 
. da Just1~:a e Neg.oc!os .. Interiorcs o crecuto especial· na tmportancia de · 
~:447$500, pâra .attcnder ao P.:igaJXIe'nto <ms ·dlar!as de · allmentaçli.o." 
na. ra:zê.o de 'áS333, a.o.t a:nes.tres mQtoristas e tnllch!nlstas da.s embarca-

. ç~ na· Inspectorl.a. da Policia. Ma.ritl.ms. e Aérea ·do Dlstricto Federal, nos · 
exerclcios de 1932, 1033 ~ 1934. podendo o · Governo r.aaltzar as o-pera· 
ç6es de c~cilto :que: jUlgar necessarias ao cumprimento· desta leL . 

~· · 2 .o Revogam-f*! as disposições em <:Qntrarto . · -

Sala elas Sess6e.s, 9 de Setembro d~ 1935 . · _.:.._ Henrique Dod.sWorth. 

Jwtijicaçllo · : 

Em virtude do art. 'JO. da Ú!i n. · 2 . 738, ·óe 4 de Janeiro de 191.'1, 
.. foram favorecidos os · DJ.eStres, . macblnistas e motort.stás_ das embarca

.çõas da Sau.tte PU.bU<:!!-' com. a eq'Uipara.çã.o das d.l~. de a.ltmenta.Ç~ 
· ·ou -etapas que gozam os mestres, me.ctunl.Stas e motoristas dos Arse

naes óe Ma~ ·e Guerra . . ': Posteriormente, pelo ·art. · 10, da lei 
· ·-n·. ···2·:e74, ,de 7 de Janeiro ch 1919, os mestras •. maclllnk--tas e· m·oto· 

natas da Inspectorta ela. Pol1cla .Mar!t1Jna . e ~rea ,do D1str!cto F-;:dera.~ 
foram.. equl,:~a.ra.t\OS em direito · e .. · 1gun.ldadó. aos de. &utb 'PUbUca. úi. 
reteridos servent.uaric:S da In:]pec.tor~ : da Policia. MarJt1:m.s. _() Aer6 
v1JJham ··peroeben<1o ·a.quenas d1ar'.as. de alimentaÇão ·desde a . dat·a. · ew 
-que. torS.m: .. eQ.Uiparados-:a,os· ·da Saude Publica, _q~o; · no ·or~ment•:o 
para :1932,,-tol .exclUido. O .necel!SatiO credito pa.i'a. .at~:llide:t &C 'respectiVO 

.. ~;~a,88.mento.. oa:s .'p:ropOetas' do;· orc;'amento da d~spesa: para o6' êxer61cio·~ 
di! 19:!4 ;e 19SS:. c1o WniSterlo Clli. Justiça · e .. Negocto$ Interiores, const:~ : 
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. vàJn OS crecUtos.para iP.Úr ince .ã despCS:l com OS pa.gamenios das me1l•· 
e!ona~a.s dlar1as. não. t;:-ndo, entretanto, siclo mantidos os mesmos crll 
·t;l!tos pelo Ministerio da. F'_azenda na respectiva proposta enviada .~ 

esta. Camara.. Não· tenc.io z;"o revo·go.do o cUspos1t1vo de Icl que con• 
oedera. a equ!paraçã.o d-3 _que sé -c::ata, a Camara dos D~putados, em 
emenda apresentada por muitos senhor-es ~putados. em 25 de Setero· 
bro de 1934, ao o:rçan1~nto da despesa do M!n!st-erio d:l. Ju.st!ça.. ent'i 'l 

·em cl!.scuss.l.o, hoUYe por l:l ~m mandar !nclu1r no cttto orçam-ento o 
credito n~cessa:r!o no pazam.ento das dta.r!as <.l~ al!m.entaçáo aos· men · 
tr~-s. mnch!nlstas e motoristas d::1 Inspectorl.a da. Po!lcta Maritlm.tl . e 
Aerea do Distl-"icto Federal, no Cltercic!o de 1935. tendo sido approvad.~ . 
a. citada emenda que hoje constitue n sub-consignação n. 36, da. vcrb:{ 
n.: 6. do "Pessoal", do ,artigo 5° da- le! n. 5, de 12 de Novembro d;.• 
~934 : (Orçamento <ia. M!n!Ster!o da Justiça). · 

Reconllecendo, portanto, csto. Camnra. o d!r:!!to dru a!ludido~ -:.1.! • 
ventua.r-Jos á percepçfl.o dt\qu;!lns dio.rbs de al!:ment:l.çii.o, no e:-:erclcl:J 
de ·l9S5, não lhe pode ngo~ r -:?cusa.r a concessão de ered\to para !a.z::~ 
!ace ao· pagamen~.o das mes= diarla.s nos exerc1c!o.; de 1932, 19::1'& r. 
1034, .porquar.to está em vigor o d!.sposltl.l>o que equiparou _o-pessOttl 
das .embarcações ~a Inspectorla da Policia ·Maritima. e Aet<!a. do Dls· 

· trlcto Federal aos seus coliegas da Saude Publica, para <;ujo .paga=nto 
·das ·d!arlaS dessa· natur~·za cogitou-~>e o.gora da abertura do necass:1.rlv 

. .' 'credtto . . Ha aínda .li Z3.llen.tar que o Sr. Ministro da Ju.stiça. Jã houv;: 
por ·bem consultar· ao seu cóllega, da F-azenda. . se os r-acu!".~Os dl) Th~
so1.tto Nactonal permittiam a a~rtura ·do credito para pa.gs.m<::nto. de.:> 
cilarJas em apreciação, tendo sido . :g.rejucticada a. referida consulta por· 
que i .Const!tuiç!io F-cderàl, pro~ulgada poste~larmente •\queLlu. w_,.: 
auita., Stlbordi:ne. o expediente de a.'bertu'ra. de credites á previa. a.utori· 
zaçãr.> desta. C amara, ~is .um~ vez ·e com intelta juStiça, .se recolllle~c: 
rã . o mérec.lmentO· ·de mod~stos, mas dedicados serventuQ.rios. 

N. 292- 193~ 

Disp§i sobre a fiscaZizcu;iü> ao imposto sobre a h:-11da.. ; , 

(Justiça, 151 - 1m leg!sla.tUra.) 

:o· Po~er Legtslatlvo decreta ; 

·Ãrt /·1.o .. As~nsm!~óe~ de bens .de . (J.ua.lquer .na.tureza 1nte1•'YlVJ'.:', 
as hypotheca~J e toà~>s os coutractos. so proctuzlr.lo etfe1to legal, · qimn
do· ela J:"CSpCCtiVB escrlptura lrub!ica COnstar, . transcr1pta S. quitação C1:> 
h:riposto sobJie a renda t1o vend,edor. do doador, do credor hypotne:nuv 
ou elos · con.trnctantes. 

Art. 2.0 Nos p;oce~os de inventario pua· :partUha. de benS úu 
qUalquer ··na-tureza, :quÍmdo o monte atting1r ou e:l:eeder de cbcoenta 
contos ·dé réis,. deve o JUlZ · rem.ettor · â repartição enca.rrecraua do t.r,, . 

·posto sob:re a ·renda a descrlpção de bens· e respectivã · avallacão, a.l'lm 
·de ser calcUlado· o imposto á vista · desses elementos. ' 

.§ 1 . .,-. Se o ":imi>osto primittv:unen~ pago !oi !.nierior ao calcUlth.•.· 
por essa !ónxià, deve-se· aecr~cer este Ultimo ·da. multa Cl~ 50 %. •~ .. -

- ponClendo O :lllO.Iltf,l pela dl!!erença . entre este total e a lmportan,!~. 
~aga. . . · _ . .. . · · , · : - : / 

. §.- 2.o. Essa d ivida ; _porém, desapparecel:â, ;se !tear plenamente JU:I· 
tifleada a _razão de s-e.t: do · augmento-encontra,:J.o. 

· · . § · 3.<>· Sóznenw. uepOJ.s' de . sat1S!e1ta .a. · extgencia. deSte al'ttgo. "' · st:~ 
pá.ragi-aphos, p«ierll. ll ·. pártllha.- ser julgada. por sentença.. 
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À1't. a.'t> Nenhum fe1to judiclàl poderá ser J'ulgaào, sem que !liJ!> 

autos conste a prova de qul.a.ç;;.o do impo.>to soare a renda. do a.ut.u•·. 
e o reo. para ter mgr~.s.so em Juizo, deverá. fazer a m.esma l)rovu . 

Al'~. 4.o Revogam~se as dlsposic;óes -em contrario. 
Sala das Sesar.,e.;;, 9 de Setemoro de 1935. - Heitor Ma~. - 'v\. 

cente Miguel . .,-Antonio G6e.s. - Peretra Lima. -Humberto Mour•l. 
- Emuw de Maya. 

O projecto acima encerra medidas que cercam o fisco de ga.ranth1S 
cspe.zes de deterllliilar augmento de arracadaçã.o, não só porque alert .... 
a quem, por des~u!ao ou propositadamente, v-em se furtando ao paga· 
mt;nto do unpo .. no sobre a renda, como tambein porque i!v1ta que t\ , 

lo·s.zt:~da Na~;;ional venha perder contrJbuições· dos remLssos. 
!l. ... o e po6s,vel con!iar na expon~an-eidade do co:ovrlbu!nte' em ta

zer ~ua.s Cleclaraçóes .de renda; deW!-se agir de modo tal que elle se com
}»nll.rd a"' n~.;~..s!uaQe d~ Y.U•>a<,-60 do rmpo.iito como uzn S8.l.vo-conductn 
por melO ao qua1 ehe e.;;oá apto a se apr.:!;l!ntar já pa.ra. a conqUista tl•: 
suas pret-enç_óe.s, Já para af!tnna.r seus direitos e:w. .Tulzo . 

Convem J;esa1tar bem que nenhuma das disposlçóes sugger!dHs n~> 
J;lresenl.e· projectQ existe na legiSlação em vigor . 

.As G. ue parecem s!nll..laJ:es á.s pJ:es.entes são por demais restr1cta,;. 
isto é, nao tem a latitude a desejar em IIUtterla. ele tanto ·1nteress~: tw. 
ce.l. .-..... Heitor Maia. · ' 

!'alisa-se á materia constante da. Ordem do dia .. · 

Discussáo unica. do protecto n. 21.2, de J935 (la legisl4tfi.· 
,.a.), approvando o tratado de commercio as~;ignado em. Wa.>· 
hing;;on entre o 8raSt! e os Esta.dos Unidos;· com.. pareceres Ui':. 
Commtllsões ae· Agr-.cultura e de Fínança.5. ta.-voraveis ao pT'l" 
iécto àa Commísstto .de Diplomacia: com votos em .sepcir11.do á o.> 

Sr~. Souza Leão e Daniel dê' CaroaZI'I.a. e d«laraçcfo de voto:;( 
~os Srll. Haracio Lajer, D!ni:!: JTLnior, . · Oliveira. Coutinho :!. 

Franç11. Filho. (em virtude de urgencia) . 

O Sr. Presidente ~ Entra. em tl1Scussã.o o projecto. 

O Sr. Gomes Ferraz (pela ordem) - St:. Presiden~~.=; po!.SC t<~.
zer uma. pequena exposição _para levantar uma questão de ordem? 

O Sa. Plil:SIDEN'l'E -. · V. Ex •• pelo tteg1m.ento, dispÕe de 15 mt· 
n\ltos. 

O sR. GOMES FERRAZ - Sr. Presidente, a Ca.xnara. . do ti Depu
tados é cllamada a manifestar-se, em d1scll3Sáo unica., sobr~ o projccov 
n. 212, c:ta. Cammissão .de Diplomacia., que approva. o traÚi.do economlco 
de Washlngton, celebra.d" entre a Repu})lfca. Bra.sileira. e o Governo <lu:. 
EStados Unidos <la. Al:rierlca do Norte, em 2 de Fevereiro de 193:; . · 

Ha.. Sr. Presidente. nesse tratado. uma claUSUla cujos termos, r-~~ 
r;lacçi!i.O ou interpretação podem' causar desrespeito ii,_-Constituiçào F~~ 
dera.L· e mesmo offensa e.os ptinc1p1oa de Dtre!to Publicõ :futer~cionL\J.: 
Easa cla.usula é a 14"-,' BS.Ii1m reãlgida: 

••• O ~ 4 .. O O .;,•. O • T O • ~ ~ O O O O O-. O • O O ~ • O O I O O O O O O 0° .. 0 o 

Entrará em vigor trinta dias após· a troca do J.n;:;truruenõ.<.O 
d:e .ratf!1caçi0, ··e do illStrumento de a.pprovação e con!irmaçã..•. 
a. éffectua.r-se ns. cidade ·<to Rlo de .1ane1ro, dentro do: pr11.21.> 
ma.1a · b~e : ·polislvel, e continuará vigente. durante dois annru, 

.: sa.lvo sa tôr denunciMio. de cóntormiciade c:om o cUspotl:to· u .. 
art. o: .. ' . 
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A não ser ·que, pelo menos seis me;::e.s antes cUt. e'.xpiraçã01 
do supreteitaào pra2u, u governo de um dos dois paizes denun
cie o tratad-o, continuará este em vigor até ser dcn1mcW.do pu1· 
um dos Governos, com s'eis mc:!és de o.ntecedencia ou d~ <:on .. 
fonn!dade com o disposto no nrt. II . 

Tendo prazo c!:rto de duração, ou seja o d.e dois annos, esse trak" 
ao, Sr; Presidente, contra d.isposic;ões de Direito Publico Internaclon.'l.:. 
contém, entretanto, a clausula rebus sic stantibus, isto ê, a clausula ~til 
aenunc.!A que, na llção de Jennelik. N!ppold, Despagnet e tantos ou
tros, só tern ·expl1cnção e appl!caoiltdade nos tratados petpetuos ou no;~ 
dr: duração indeterminada. A faculdade de denuncia.r um tratado, mr: .. ·· 
mo o de prazo pret!xado, deiXaria de ~r ímportancia se não occorre:1-
se, como occorreu, no .tratado em apreço, uma. c!rcumstancia · q\K~ 
r~puto .séria & gra\·e, a. saber: o tratado confere ao Executivo o pod:i· 
de ãen.unc1a. 

O, Sli. TEIXEIRA Pnno - Esse poder é de quem approva os Lr" ·· 
t-ados. ~· 

1 O SR. GOM:ES FERRAZ - Exactamente. Já no regime anter!oJ 
á ConstitUição de 16 de Julho de 1934, onde o Presldante da R3pUbll
ca. por força da constituição de 91, tinha a attrlbu!ção d-e sanccloru,>:. 
o,; projectos de.ssa natureza, existia grande duvida sobre a tbese cona· 
titucional de pOde~. oU não; o Executivo denunciar o .ajuste, convc.·JJ· 
çã.o ou tratado, sem ouvir previamente o Poder Legislativo, - duv!d:l 
levantada por motivo da retirada do Brasil, da Liga das Nações, pl.·~· 
~to exclusivo do ·Presidente da Republica de então, o eminente estn, 
dista Sr. Arthur Bernal'd..!!s, conforme se vé em _Carlos Maxlmillad~. 
nos seus "CommEntarios á Constitu!çã.o". Essa duvida, entretanto, dei
xou. de existir, não tem ma.is razã.o de ser, ante os termos claros !: iu .. 
~ophlsm~ve!s da. actÚal Con~titu!ção, que tirou ao Executivo a factu
liade .de .sa.ncclonar projectos approvand.o tratados tnternacionaes. 

Por ~o mesmo, Sr. Presid!nt~. deseja.v~~o que V. ElC. resolvesse e!IW 
questã.o de ordem, de ve:z q~ a clausula 14~ do tratado em questã::~ 
ortende duplamente a Constituição Federal: o are. 40. letra o. .. .• 

O Sa~ HuGo NAPoi.EÃo - Acho qui! o pr.eza.do collega. está. equiVC.·• 
ca.do. Approváção é uxna coisa.: rewlução definitiva ê outra,, 

o SR. GOMES FERRAZ -- ... que p1·escreve .pertencer exclus!•n, .. 
mente · ao Poder Legislativo a solução de!!nit!vtl. dos tratados ... 

o Sa. HuGO NAt>Ot.ú.o - Até a.pprova.çã.o ou desapprovação. 
O SR. GOMES FERRAZ - ... e. bem assim. o ~rt. 8°, 1 ~~. 4•l~ 

veda aos' poderes constltuclonaes d:l. Republtca del.egar ·suas attr!l:m:· 
ç()es... I 

. O SR. HuGo NAPoLEÃo - Não é questão de delegação, mas. apena.s, 
questão de denuncia. 

O SR. GOl\/!ES FERRAZ - A denuncia nil.o póde mais ser aftec'.A 
ao Poder Executivo. · 

O SR. HUGO NA.POLEÃO - Só c Pocler Executivo póde tomar c"
nbeclmento da necessidade, ou não, da. contl.nuação do tratado ... · 

O SR. GOMES FERRAZ - Ahi está o engano de V. E~t.. 
O S:a. Buço NA.POLEÃo - •.• e resolver sobre a denuncia dos 1.1.1 

t.acl.os que tenham sido approvados ·!>CIO Legislativo. · · 

O Sr. P.residente - V. Ex .• pelo Regimento, dispõe de ie. mi
.. O SR. GOMES FERRAZ - Já Clovill Bevila.qua, no domiwv da 

legislação anterior, :no .seu exceUente "Dll:e1to Internacional Publico". 
§ 172, ensl.nava que . os tratados, mesmo com prazo fixo~ pod.lam s•r 
prol'Õgados não por denuncia., mas por uma uova. convenção ou tr"""'"' 
ele notas • .senclo pOrém, ·mdl.spi!:o.sa.vei, em quaJ.q:uer 'dás hypotheses, a 
l~tervençlio 'Prê1>14 elo Poti.er . Le~za.tí'llo. · 
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b 811. Huc;o NAPoLEÃo --'- :I'.;::; o é ou tr;~ c ois::~,. 
O SR. GOMES FERRAZ - A dmunc!~. portal1to, dey~ pertenc~:.' • 

ao Poder L~gislo.tivo. 

o Sa. Huco NAPOLE.~o- Como v. Ex. entende a denuncia. n.:, .. ~., 
termos~ 

O SR. GOMES FERRAZ- Ent·m:lo no seguinte sentido: o trata('o 
e por doi.s annos; o Governo Brasll~íro, de propo$lto, não faz a de
:nuneta dentro de 6 n1~zes. conform~ e;.:.lgc o trato.do; ell~ será. pro

·:t"ogado por maL<> dois, quatro, seis a.l!nos, ou lndefinlctam~mte, con!or · 
me a conveniencia pol1t1ca do goverllo. Paro. evitar que tal a~ont~·'· 
entendo que esse poder deve pertencer ao Legl~latlvo c núo ao E:>..!
c-uti"to. 

O Sn. HUGO .. NAPOLEÃO - ~~s c tratado de Washington não flx:~ 
prazo. 

O SR, GOlV'.I.ES FERRAZ - ComÇ> não l Tem o prazo de dols. an •• os. 
0 governo d~ve denunciai-O seis 1nezrs antes; do contrru-io, C$taré. na.-. 
turalmente prorogado. P{)nso qu~ esta attrlbuiçií.o cabe ao Poder L•. · 
gislat!vo. é inherente a est'~ Poct~r em face do art. 40, l~tl·a a. tla Cot., ·· 
tltuição, que modificou o direito :mt !:rio1·. 

O SR.· Ruco NA::rot.EÃo - Repro<!uúu-o. 
O SR. GOMES FERRAZ -· M odiricou-o. pois, ant!go.tuen'Oe, o 

· .Presidente da RepuõHca sanccionava o p:rojecto. 
' O SR. Ru«o N A.l'QLF.Â.o - A mou!fico.ç0.o fol a pena.> :uess~< parte. · 

O SR. GOMES FERRAZ- ~la lei anterior, de 23 de Outubro . 
de 1891, o Tratado só ficava compl-Ho e valioso. e se tornava. obrl~: .. 

. torio depois da rati/ic"'r:ão, que er!l o acto admmtstrativo em vlrtu:1<> 
do qual o Presü:Iente da Republlc~ o declarava accci•o. Hoje, porém. 
e:;ta ratificação não tem .. mais razão de ser. 

·O Sn. Huao NAPoLE:\c -- Essa norma é mais concentanea com o~ 
prlnclplo.s Jurtdfc()s. . 

O SR. GOMES FERRAZ - V. Ex. está, po!s, de accôrdo curo. ~ 
minha: argumentação, e é com prazer que o registro· . 

. o Sa. Hvco ·NAI'ot.:eÃo ....... Estou de accô:rdo apenas em pane, r.t 
que concerne ã dl.sclplinação peln constituição actual, que ~.ooliu 3 

sancção pelo Presidente· da Republ1ca. Mas, quanto á denuncia, teoh;:) 
minhas duvidas. 

O SR. GOMES FERRAZ - A denuncia. entretanto, é pSJ'te int::
gra.nte ·do trn.(;ado. Se ao Pcc!.er 1/.lgí.slativo compete approvar, tambel'' 
lhe cabe a taculdüde d~ denunciar. Quem pôde o znais p6d~ o menos 
lioje, o Presidente da Repuolica só t~rn o po.ier de celebrar os trat::. · 
dos; os derna.is poderes pertencem a.o Legislativo. 

O Sa. E:ll'Go NAPOLEÃO- Quando se trata de denunciar um-tratado 
Gste·lá. passou pelo c~dlnho do ·Pcd-er LegL<>lativo. Não precisa voltar 
a elle. ·1 

O SR. . GOMES FERRAZ - Sr . Pres!ent e. Para evitar quruquel o!
íensa. á Constituição é que eu, resumindo esta qu~stão de ord-em, per
gunto a v_ Ex. se o proj-::cto em dts:::us.~ão pôde ser emendado, d{l v~;:o 
c:,ue o Regimento nã.o· '!xcepclonil.· proJccto.o quanto· a emendas a lho 
scr~m· apresentadas. 

· O Sn. PRzsmEJ)o"'''E- O projecw póda ser emendado. 
O Sn. Huco NAPoLEi.o - Póde. mas não dev~. 
O SR _ GOMES .FEP.RAZ - Agradecendo c. in!orroeção C. e V. E...:., _ 

Sr. Presidente,· v'vu enviar á. lll~~s uiria em~nda, no s:mti:lo de ,-:.·~ 
melhor :rectacçã.o ao artigo 10 do project(). (Palmas) . 

? Stt. Pusm~::Nn ~.Te~n a. palc.vr:J. o Sr. Deputado Paulo Mru:tins. 

O Sr. Paul9 Martins- Sr. Pr~sidente. venho átrlbuna discutir 
o tratado comm.erciRl, assignado em Washin~ton 11. 2 cte Fevereiro d,.. 
corrente anno, ;Pelos representanteS do;'arasil e. dos ?iJstados Unidos du 
Am.erica. do Norte. SO'J. - - digo de !n!clo- pela sua approvagáo;_ e (!oõ. 

motLvos 4o meu voto serão .. expostos deta.lhadamen te. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:24 +Página 33 de 82 

121-

Nilo d~scu.rci, conforme- v~r-se-ã. de minha longa analyse, ó exau.J;. 
d,e assumpto em todos os seus aspectos; nem-:fugt da comparação, cow 
absoluta .s:m:en!dade, dllS criticas que a respeito ~e levantaram. 

Entendo que a pol!t!ca economfca do nosso Paiz não tem se orien
t~.do pelo caminho acon..celhado pelas nossas condições naturaes. cov 
templamo.s, qu~.s! muhumanamente. a decactencia succe~siva de cada 
wn dos nossos pr.oductos l::Xpartavels, assim attinjam o apogeu de su• 
collocaçã.o nos tnllrcados extc;rnos, t::ll como se verlflcou com o a.ssuca. 
o :rumo, a borracha e, agor~>., oom o café. O fragor das derocada.s d<! 
nosse economia não bastou a noo abrir os olhos: continuamO& n:>. 
politica das valori.zaçõês. a. manter a elevação artif1cia.l dos preço~. 
esquecidos de que a situaç~o de grande productor, com la.rgas margeuc1 
de lucros, auferiQ.os pelo quasi domili~õ. decorrente 'l:!a exclusividade d(l 
um producto consumido .facilmente nos m-ercados mundlaes - s~rvt:.\ 

tão só, para fomentar a producção d:) outras -pa!zes e desp!!rtar a cor, 
corrcncla aos nossos productos. valor"lz;ados á. custa de saer1!1cios impo.-;
tos á colleetividade brasileira. Es;;a d.olorosa provaçãÓ devEria nos te! 
um produoto consumido .facilmente nos rm~rcados mundiaes - serviu, 
;;nsinado que o Brasil, com os mals ;aria.dos climas e zonas geologíca. 
m·ente dii!erento..s, bem andaria se enveredasse pela polycultura. D! 
versiiica.ndo sua producção, facil seria a colloca~ã.o dos artigos expo:·
tavel.s no3 mercados do mundo, sem ns restr!cções e encargos :!l.sca.:.; 

• que wbreca.rregnm o preço e diminuem a margem de lucro. 
· . Defendo. por isso, Sr. Pr~s!dente. os p~inclplos da economia cla.ssl 
c:a. ·os quaes nunca fnlharo.m; e tenho para mim que os no;;sos pro· 
bll:lmas pode~il.o ser r{isolvidos com soluções brasHe!ras, ainda que~ 
o.prov~itados os ensinamentos de outros pal2:es, no . terreno d·e sua~ 

experlencil!.S. · 
· -Co:tn CSJOas condições, de· ordem geral, entro na par-te preliminar <:' •.l 
nieu estudo. 

. O estudo ele qualquer materla que envolva a3pectos U!ehnicos 
deve o~decer li. systema.tll!sção th~rlca· e prat!ea do.s prlnciplos, r~· 
17a$ e corollarios pertinenU!s â sua explanação scientifica . 

E' claro, pots, que, alnda quantlo selecto o a.uditor!o, s-e deve Íni.'-

' thed!.ur a. exposição, de modo .a que ella constitua, quanto possivel. 
<~> homogenea aprecill.çáo do assumpto. na sua melhor concatenação 
A-1;sim, desde que .se analyse um tratado ou convenção lnterna.clona1 
que tem por objectlvo principal uma pauta aduaneira. convencl:onal 
1mpõe-se o éStudo das tarifas, na multiplicidade de .suas denominações 
.-\!;; tarifas aduaneiras variam S'!!gundo as circumsta.nclas econom!c!'ls o'" 
poUtlcas de cac:la povo . · 

Raul Boulet, o notavel director g;eral ct·as al!andegas c:le França. 
ens!na, no .seu cur~o de "leglslaçáo e regulamentação aduaneiras", qui!, 
"em regra, os direitos aduaneiros devçm. ser estabelecidos pelo Parla 
m:o:nto. Entreta!lto, - acc:escenta. - como a. earacteristica desses di
reitos nem sempre· é exclu.s1Vam{)nte !iscal, _mas sobretudo. d-e prot.ecçã.o, 

- e como .os Interesses &era.es do. Paiz possam, em certas c!rcumstanclas, 
exlgfr augmentos ou diminuições lmmediatas nas tarl!:;IS -- r~conh(< 
L~u-se a nec<eS$Idade, ás ''ezes, de modl!!car es~es diÍeltos ·raptdament~. 
,;em e9'~rar -o voto de uma diSposiç_ão legisl11.tiva, que se não poder!:) 
obter senão depois de um ·processo d~masif\d:>tménte lento". Dahl ..,. 
necesl.dade de armax~ae o Poder Executivo de disposiçõ~ legaes expre>" . 

- :oas, que Hcam, em... geral. inccnporadas á.3 proprlas le1s tarifarias, ~ 
disposições que con.stltuem providencias e medi-das lmmedlatas, ·nece~-. 
serias a ~mbater a.s repre.sa.Ilas economlcas ou os monopolloii. l'ara. um 
oU outro caso lla.starã. augmentar direitos ou bailcar a respectiva paut '· 
. mdo até a sua sup_pres.são, segundo a hypothese. 
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b coujuncto d~ lds, 4;: t arifas, de tl':ltt~<los c convenções çomme•·~ 
elnes de um Palz é .o que se chamn de regime aduaneiro. A tarifa., Sê• 

;,;undo o seu campo imposit!vo, póde ser denomin:adn: gerat e minlma; e 
a.1ttonoma e ccmvencicmal, ségundo proceda de poderes constituc1onae<: 
ou de convenções . Póde-se nlnda denominar de tarl!a. t!scal nquell:~ 
cujos direitos servem de !ante de renda no Thesouro: e de protecçã~ 
- a. que, além disso, vlsa, ~la taxação elevada ou prohibitiva, 1mped;r 
a eoncorrencla. da lndustrlA estrangeira, para permlttlr o surto e dest"))· 
yo!vimento da nacional . 

Pôde-se d.l.Zer, como a.ccentúa Paul Boulet, citado. que a~ ta.r!f~,:;. 
nscaes tendem. r.t extlogulr-se, porque o livre camblsmo. que !oL tn.• 
d.lciona.l na Inglaterra, desappareccu. paro dar legar á decret ação <l ~J 
tarifa protectora, assim chamada. a Mac-Kenna., ali adoptada depois 
<ta guerra. 

Alejandro Ruzo, no seu "Clll'SQ de Finanças" ... , 
o SR. RoBERTo StMONSEN - v . E". permitte um aparte? 
O SR. PAULO MARTINS- Com o max!mo prazer. 
0 SR. ROBimTO SIMONSE!.f - A Inglaterra não manifesta .!teU pru

teccion!smo só pela tari!e. Mac-K~nna, mas por uma sérle onnnne de 
medidas de pro~cçáo á economh nacional ingleza. · 

O SR. PAULO MARTINS - Parece-me que V . Ex. não está acom-. 
pa.nhando meu discurso, desde .o pr!nclplo, pois estou !alando, justa
mente, no. campo lm.posltivo actual e nas medidas de protecção de que . 
os pa!.zes vêm lançando mãO;- para garantia. de sua.s produoções. · 

o Sx . RoBERTo SIMONSEN - Devo declarar a V . Ex. que estou· 
acompanhando seu discurso com a maior a.ttenção, Ill!'S como V. Ei. só 
se referiu á tarifa· Mac Keuna, accrescentel ·que ·esta é apenas uma. 
dellas. 

o SR. PAULO MARTINS- Ci to a opinião de Paul Boulet, dlre
ctor geral das alfandegas tra.ncezas . 

· Alejandro Ruzo, dizia eu, no seu " Curso de Fin~nças", recentemen
te publicado, estudando o reilmen aduaneiro das d.lt!erentes nações, as
sim !;() refere ; · · ' 

" A AUemanha, antes da guerra, chegtra a. ser o paiz <1é 
mal.S 1ntenso commercto de todas as nações da. EUropa e não 
alcançou essa. situação senão pela. refortna. rad1cãl de .seu sys- . 
tem'h e.duaneiro, inlclada em '11370, cimentada. na. pol1t1ea pro
tectcra de 's u:J.S !ndustrlas e demais fontes à e producçiO, pro
tecclo:clsmo que levou este pa.1Z a um alto gráo de prosparlda· 
de como slgtil!lcam essas cl!ras, que N1tt1 recorda: a Impor
tação alcançára 1.046 milhões de marcos e a expórtação 2.842 
m1lhõe.s, ou seja quasl o triplo de.queua.. Desta :!órma a Alle
manha era credora da maior parte dos povos com quem com -
merctave.. · 

A França, . 1;9bretudo depois de 1892, quando iniciou a re
forma de s uas t arifas, chegou, em 9,etermtnado mome!lto, lller
cé lit seus gravames aduaneiros . protectores , a. um esplend!do 
norescimento 1ndustt1al e economtco. 

Os Estados Unidos :formaram sua indu.st:ls. pelo atriparo de 
·uma poUtica aduaneira amplamente protecclonista, que seguem 
ainda, não obtante sua riqueza e o predomtnlo quasl mundlal 
de suas manuts.cturas". · 

Em n osso humilde entender, o protecc!onl.Smo- sobretudo o exag
gerado, - nem .sempre é um 'oem. Exclue, ·ás vezes, ·de modo absoluto, 
a. concorren~ conunercial. E' ·claro · que ~ chamadas "k.ey-lndustrles" 
carecem de ~ barreira. pro:.ectora. Mas, o essencial é que cada pal% 
trace sua. polltl.ca. economlca de a.ccOrdo oom:· a.s sttas condições nata· 
raes . O Brasil, pela sua v~~&t1dão terrltori~ pera. vartedacU! de seus eH· 

'· 
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mas_ e pela dlver.sldade de suas producções agrlcolas. ha de orl~ntar oa 
seus problemas economlcos dentro dessas poss!blU<iades natura.es. o 
problema agrtcola, no caso brasUelro, deve te1· preemlnencia: E o nos
so problema. principal é prod uzlr. · Prod:uzír para exportar. Logo, a 
questão substanc1al é de prod.ucção e de co~~ocaçãa. 

0 SR. Fl:GUEIIIEDO RODRIGUES 8em meio de transportes, n!!Õ ~ 
pos.sivel. 

O SR. PAULO W-RTINS - "A producç!l.o é s~pre ma~ impor
tante do que o com!Xlercio • .sendo, co:rno é, a. condição ind.ispensaveZ para 
a satisfação das neoossldades humanas; o commerclo internacional vem 
em segunda linha ,não .sendo em si mesmo in dispensa vel, mas tornan
do-se nece.ssar!o. algumas veres" . E' o que diz Manonesco na sua "Theo
ria do protecclonis:rno". pa.g. 2::!5. 

Cito diversas vezes o tratadista Manoile.sco, deixando de alludk' a 
O~. Ca.rey, G1d<:, Guyot, Rist, Patten e um. sem numero de outros 
eeonolllistss, porque Manoilesco é, precisamente, o grande tra.tad!..sta 
em que os protecé!ontstas se amparam. para defender seus pontos de 
viste.. Para dar prova. da ser-en!da.de com que estou d~utin!lo o as
sumpto . sempre me soccorro da opinião autorizada do nota. vel autor. 
Tenho á mão o seu tratado, para qualquer consulta, caso s-e torne ne
eessario. 

E' de encarar, depo!.s, o problema Industrial =o consequencla do 
aproveitamento da ma.teria prima 'que pr<Jduzimos em abundancla. 

Não é possivel escure_cer a~ vantagens da exportação de merca9o
r1as ou artigos industriaes, a que os economistas chama.m de "grande 
product!vldade''. Mas se cada paiz desejar produzir para si só e IsO
lar-S1:! da convivencla universal, é claro que o commercio internacional 
pereceria e o mundo retroceclerla á.s idades prlnlevll.:!. 

Esse isolamento econom!co vem se aecentuando ca~.a. vez :mais pela. 
tmpostçáo <te pautas aduaneiras protecclonlstas, que são as causas pro
va'\le1s da segregaç~o d.as aeções. Os grandes economistas, na a.ns1a. 
tte perscrutar as origens do mol-estar mundial ,esbarram sempre com 
o eg~ntrismo das nações que, segregadas de outras, impedem a llvre 
circulação das r1queza.s e a bôa collocação da producçã.o - causal! :pre
:sumive1s do desequlllb:rio do mundo. Na. verdade, o excesso de pro
ducql!.o que .se destroe, em· busca de um llllU:Orio equHibrio estatistt.co 
- !ormula. nova <1~ justificar as fogueiras em que .se consomem rique-

• :~;as -- nll.o basta a. demonstrar essa necessidade, quando é certo que 
no mundo ha fome e :!:alta de aga.sãlho. ' 

O S:a:.. FJ:c:UEixl>!lo R.onxic:UEs- Essas fogueLras são crimes monstruo
~os. que o :r:uturo não mais tolerará.. 

o SR. PAULO MARTINS- Estou de pleno accõrdo c::om V. :J!:lt, 
O sn. RoBI!:I\To SIM:ONSEN - Não reconllece V. E,_ . desequ111brio da 

prOduéção relativamente ao consumo? 
O SR. PAULO MARTINS- V. Ex. quer !l!.!ar e:rn these'/ 
0 Slt. Rol!ERTO SI:II.l:ONSEN - Como qulzer. Em these OU em CO!l• 

ereto. · 

O SR. PAULO .MARTINS.- E:rn these. a.ecelto a sua. opinião. No 
caso do ca.!é, em absoluto, porque estamos _positiva.m.ente num c!rcuiú 
Vi~ioso. Se o nobre collega. me :Peimittisse, para não interromper as· 
sumpto de tamanha magnitude, poderlamos Cllscuttr, depois, esse ponto 
de grande va.~. Admitto todas as proVidencias de emergenc1a. em eco
nomia - os tiumptngs, os boom's, os tru.sts .etc. - mas para determi
nados· momentos, riáo como medlda permanente, ·a que comtJtuirla 
a.l:lS\Írdo. ~ 

·o Sa. RoBEaTo'•siMoNslm' - V. Ex." ha. de convir que ha sUpei'
producção de mUitos artigos pelo mundo a.!óra. Ná() é só qua11to ào 
C:a.fé. , . 
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O Sl!. D.INIZ Jmnoa - O qu~ ha ê supe:r-stocka.gem. 
O SR.. PAULO MARTINS - Ba super-p:roducção: entrete.nto, ha 

:rome e !alta de agasalho. A crise é de consumo, 1:\e talta de ooll<ica.çâo. 
(Ha outros apart_es) . 

o·sg,. PAU!.O MARTINS- A falta de <l!strlbuição dos producto.s 
agrlcolas ou manUíacturados serâ ·uma das causas mais prova.v-els do 
de.sequil!brfo do .mundo. ·-vale dl.Zer que a pos:sibilidad.e de nov~ mer
cadoS para. entr-e elles, collocar <J excesso da producção, é coisa possl
vel. via v-2!. realiza vel. 

E nada melhor para intensificar relações commerélae.s, colloear pro• 
duetos e augmento.r a exportação, do que estabelecer acCórc!os com
merc!aes. Mas. é !ndlspensavel que os· mercados de um e outro pa!z 
sejam estudados nas suas tendenclas, de mod.o que, e.m fo:gnulas sim
ples, se objectivc a. margem luctativa, decorr-ente d.a. collocacão o--...rta dos 

.. prod:uctos l:lenet'iciado.s pela franquia aduanei.r.,.". · 

Estudados os habitOs e c~-turnes d~ um povo, -e possivel conhecer· 
lhe a.s pre!erencias. Oahi, facll de veri,ficar os :prodU:ctos, artigos ou mer
cadorias de possi vel consumo nos· m-ercados _do pa1z amigo, com o qual 
se d~-eje celebrar o accõrdo. FacUitada a permuta de mercadorias en· 
tre dO_ls palzes, ã sombra de tarifas oonvencionaes, o seu consumo serA. 
a consequencia natural e legitl:tna pox-que as condiçoos de accesslblli· 
dade nas preços :far-se-á sentir illevitavelmente. 

Ha, infelizmente, paizes, como o nosso, em q= os .impostos adua
neiras são a. maior fonte, na. receita orçamentarill.. Mas, mesmo asstm, 
é tndispensav.;l estudar· a repercussão das impostos aduaneirOs-na vida 
econoriuca ê.os povos. Uma ~auta aduaneira ilni:nensa como a do Bra- 
s!I permitte, :oo.s accõrdos, o de!;dobramento do.s. artigos e ta.xas em 
outras· tantas .subdivisões para attender ·ás ne~J~>..ssidades do outro :pa.1Z 
co.m quem deseJarmos commerclar. · 

As formulas se preparam segundo as necessidades de ca.da paiz; . 
de onde . a. faculda.de de, :D.o consenso de dois paizes accorc!antes. esta
belecerem-se as condições runctamentaes que assegurem n!i.o só 11. ttan
quia. adu9.nell'a. como a certe:z:a. da conocação dos prOductos e mercado-' 
rias 'nos mereados cilri.sumidOl'es. 

O e.s~enclal é que a con!1a.nça desses mercados resulte de. excellen
te qualidade do producto ou d.e sua. esmerada contecção; aftm. de que 
a concorrencia. commercia.l encontre os naturaes obstaoulos decorrentes 
de -pradu.ctos ~c!itados que nã.o comportem oonfronto · COlll similares 
de outra prooedencl.n. R!!- que pesquisar. tamb<!m, esse factor psyco.o• 
logl.co que é o segredo do exlto commercial: o da preterencla do oon
sumidÓt. Nisso consistiu a maior victorla da Allemanha, n,q, conquista 
de mercados novos. · 

O caso especial do Brasil, cuja producçilo a.gr!cola é forrnídavel, 
apresenta os inc!)nvenfentes, nos a.ccõx-dos ou conven!us commercte.e~. 
de se recl.umr as tarifas adua.nel=as para mercadorias· manuta.cturadas, 
em troea. de be~ef1C1o igual ou maior pa:ra producto.s agricola.s. S1~1-
f1ca !.sso importar mercadorias de grande product!v1dade (qualldacie}, 
no conceito econom1co do termo,. para obter a expçrtação de productos 
agrlcolas, de baixa productivid.ad.e. I.sso é lnevitavel entril nós, pela 
condição mesma. de patz e.gricola. · · 

O 8n; R.om:aro Suto:t:~SEN - ·Poderia. evitar isso: temos 1ndustna 
lntenslva e. poderlalnos importar prOductos seml-manUfactúrados ou 
ma~a. prima que não possulm.os. . . · 

O SR. PAULO MARTINS- Ou que se dê ma~;gem a :recebel-as. 
o ·sn. RommTo.StMonsEN- Pe!'l:eltamente. Nos tratados commer

<:1a.es devemos afastar a fdéit . de coiJS!de~ o B:.l'a.sll apenas pai!!: agrl~ 
cola, · .. -

.0 SR. PAULO MARTINS - O que é indlspensa:;:el, na. reall2aça.o_ -
dos·e.ccôxdos, f: eo.n.segu!r a. ~Jtacta_proporção ao {atlor d4 reciproc-ldac!e, 
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de modo a com!'~n~z:r, na. pe_rroute. commercial, os :resultados de sua 
pratica ou ex.:Jtil_çlln. -

~. voltemos á productividade dos Impostos adunnelros. Em relll.
çã.o a essa productivldade, Leroy Beaulieu especütca. cinco p rinCil)!Os 
que a." determinam. -a saber:· -

1° ......:. F.s.sa ~.~roctuctivtdad~; de:oende do num.sro ac artigos que se 
grava, porque se se limita o gravame a determinada 'classe de nrtl· 
go5, como .sert~<tn os d-e luxo .. por exemplo. que sã o os de menor consu
mo, eutáo o lm,asto nllo pod-eria .!:er produ~tlvo_ Alejandro Rm:o. com
mentando esse }lt·lnciplo. diz : "Como se vê, Lero~· Beaulleu, ao esta'!w.l~~ 
cer es~e principio. não teve muito ~m conta as razões economlc!ls. llo
rén:: se inspirou num conceJto pur11ment"e tls~::al". 

2° - O maior . prcducto aduaneiro depende do total dos direitos 
sobr.e os artigo.:; de co:J.õUmo geral que não tenham .stmUares no 'lnte
r!or do palz, pehs razões concomitantes ãs do pr1nc!p1o anterior. 

ao - Depend~. ti!.I!l.bcm. essa proelucti,•!d~>.de do cltmn e posl~lto 
gcognph!ca, porqu~ se \lm paiz bo.sela seu. sy~tema aduan~lro no gra
V2me sobre artigos que nl!.o ~fio neccsto.r!o5. de s.ccôrdo com o seu ·cU
m a e poslçã.o geographica. forçosi>.m~n_!;e o rendimento que obterá eerá 
nullo . Commetita Ruzo, a css~ resp eito : "De accõrdo com esta. regra, o 
Brasa. pQr e~cmplo, não po<lería, como nós o ta'zemos; gravar com 
uma alta te.rlfa a lntroducção da roup:~ ae abrigo, que co::J.swnunob 
muito em nosso palz, o que nl!.O succeeie com o Brasil" • 

40 - A proctuctlvldnde estã. tambem em ra2:ao cilrecta dos babtcos 
e 'go:!tos da pojmlação. 

· 5° - Dspendc, :Unaimente, üc que o.s regulamentos admln!.Stra
tivos par·a a percepção tto l:!_nposto n!!.o dif!!cUltem de ~õrma algU!Ila. o 
inte~a.mbio ccmmerclal. Nesse ca.s!J, dlz Ruzo: .. O sys"tema ae c!lrett o:s 
espec!!lcos é o que melhor consulta a característica a que se ~fere 
a ·u ltima regra de Leroy·:seaulieu , não ass!m o de direitos ad-valo-rem, 
cuja morost<laC!e e unia tràva 1mposta ao commerc1u · .· · 

Em nosso modesto en tender. a.s tarifas devem retlectir não só as 
ne~essldades !1scaes como ta:mbem as de natureza economtca. A t arl:
fa. aduaneira. ào Brasil, não· S6Ddo ~:~~:clUstvamente :proteccton!sta, Jla!'~ 
t!cipa. da :catureza de ' todas: poder.se-ã. chamar u:ma . tarifa mlxta . 

Os nccõrdos commeretaes perm1tt1rão .sempre. desde que bem. ~s
tudados. orient ar a. polltlca. aduane!rà que mais convenha aos dois ]\8[
.zes que o celebrem. 

Todos sabem que gran<le !a.ctor de <lésenvolv!niento de um patz é 
o da sua. nxportaçã.o. Mas. ntnguem pMe eXportar sem 1mportat. l"at a 
vendeT é preiUSo cu.nprar. E' o que !órma os interca:tnblos. E. o :melo 
de se conseguir a. approxtmâçáo de povos e . a 1ntens!!1caçâo do ~n 
com.mercio - é o do accôrdo- ou convenção' eommcrcla.l. o aceórdo 
cotnmerc1àl, que.ndo bem orientado, perm!tte·o ~stabelec!mento de cer
tas vantagens que obrigam o desenvolv1Dlento · ~as :respectivas rel.ar.ões 
oom:merc!aes. Nessas relações se apuram as pre!erencla.s, reciprocas, 
dos generos e mercadorias que intere.s:la.m os respectivos mercad.o:s, tu' 
sa.tlstação das !.DcUnações e desejos ctos ccinmnidores . . E -aqUI predqt.n1· 
nam dois tactores: . prego e q-u.alidacie . Logo, artigo b~ e barato nll.o 
receia. competição. Mas, a cl:rcumstancla da qualià<J.de é ~c!tUtw do 
mercado prod.uctor; emquanto que a. do preço depende das :pauta.::>-.tllt
p(lstas á. · entrada, no mercaelo consumtdor. O aceórdo commercllll é 
a porta. que se abr~ 'ao nierClldo copsumi~or . ·-

Segue-se, portanto, que a permuta de !avores ta.rl!àrios, indl.spe%J.$a
vds a abrandar os dir~itos de entrada, é a che.ve do .problema, no ~ue 
se relaCiona á 1X>ndição- preço. Mas; não basta saber que a qw:Uci41%e 
e .o :preço_ e:tcluem os demais c·oncor:r;:entes ou lhes !a.zem frente, .· cow 
exlto .COID.IIlercial ~eguro. E' indispensavei· .. que os prod.uctos :!avQreci
aos .com a _pauta. convencto:nal . .se .a.ffe~çoem 'a.Os· CODSumidore.s; . e que 
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signl!ique, entre os Estados aceorclantea, a neeess1dad4;! real, de. permu
ta, que se faria, de qualquer modo, com outro pa.tz. · 

Porque nl!.o vale estabelecer . em a.ccOntos commerc!~~oes cond1çôe5 
vanta.josas para que certo numero ou grupo de mercadorias entre ew 

. determlna.do mercado. Fizemos acc6l'do comme1c1al com a ' Hespanba, 
e tive occas!oo de observar. pelas estat!Bt1ca.s que Ievan~t que, no ter
ceiro an.no, quando se reproduziu o mesmo accórtto commerc!al, o :rumo 
da Hah.la., que havia entrado no _primeiro anno nos mercados hespa
nhóes, no segundo anno desa.ppareceu completamente; na.o entrOu Jlll\US 
um só !tilo, de !UDJ.o. .. 

Que signlJica !!ISO? Claramente, q~e o rumo da Bab.ia. nl!.o fo1 O.(J 
gosto do ·consumidor hespan.hol . 

Podem, !Lesses ce.sos, _eldstir todas as Vllontagen.s, que nlio :na.veré. 
accOrdo capaz de modificar tal situação. 

A mesma coiBa se dâ. com os brasllelros: que preferem os auto
movel.s norte-amenca.nos é d.esprese.m os typos europeus. Por que? l!'or
que gostam do al.ltcmovel norte-americano. E' questão de InclinaÇão 
de pendor, de ·desejo, de Sll.tls!aç~o. 

Essas vantagens a que eu me re!erla. deveni se_r estudadas, perscru
tadas e observadas por a!guJXl. "tel:npo. Vale dizei· que todo acc~rdo com~ 
merctal deve ter, mesmo na sua execuçllo, o periodo prP.I!mtnar ~e dais 
ann.o.s, pelo menos, no qual- se estudem; em estatistlcas perfeitas, as 
subidas e descidas dii\S eltJ)ortaçôes, como das importações, indlca.ndo, 
nos l'~.specttvois graph1t:uo, 11.'5 d1rect1vlill das permutii.S que accentuar4o 
as pl'opensões dos mercad<is, no sentldG da maior ou menor procura. 
Transcorrido o pertodo pre11m1nar, com a. observação rigorosa do mo
vlm.ento do intercamb1o, será. po.ssl.vel conhecer o estada dos. mercados 
em relação aos productos e mercadorias que serviram de object!vo a 
tarifa. oonvencional - balie do accôrdo estabelecido. 

O primeiro periodo de execução do accórdo ou convenio commer
c!al, terá, assim, perm1ttido que se estabeleça" outro ou se continue na. 
Pl'at1ca do mesmo, já então com a .seguranÇa prec1sa ao . estabeleci
mento da pauta aduBneira. que convenha, reciprocamente, aos do1s 
paizes a.ccordan~s. Seri, portanto, da observação preUmiriar de ~~. 
primeiro accõrdo que nosce.rfi.o SQ bases !undamentaes para melhor ra-' · 
clonallza.r a5 eondlçfles di).S permutas. 

O Vlllto daa !mportaç-6e:s e o ,seu canse quente <:ons~mo; ~ reei pro
~ :co tratamento flsoa.l; a selecção dos proctuctos ou mercaclortae 
que ma1s se a!!etçoaram aos merca.dos cto paiZ. eonsum.l.dor; a. rmrtcça.t~ 
ela pauta cOnvencional, no .ma.xl.mo, a e!nco ou seis artigos tarl!ari•JS, 
de grande. productlv!dade, s!l.o bases seguras ã. elaboraç!l.o de um bom 
aCCOrdo commerclal. O lllotlvo da. restricçâo da pauta convencional 1:1 

cinco ou sela proc:lucto.s ou JDercadorlas - de grande intensidade ou 
consumo Intenso - claa que melhor acceltaçil.o tenham. tido no outrr. 
patz accor~nte, é ob_vio; assenta na. necessidade de deixar margem pa.rà 
outros a.ccõrdos, com c)ltro.s palzes, a.!iln de nâo compromet~r a mar
gem de negocies, a. dispensar aos dema1s, que comprarão, assim se :pos
s1'b1llte e. venda de seus p:rod.~cto.'!, é. sombra da d.lminuiç§.o ou Isen-
ção dos e11reitos de entrada. . · 

· O SB.. RoBERTo SU!oNSZN -'- V. Ex. tem toda a razáG nesse pont ... 
O SR. PAULO MAETINS- Com a .observaçã.o r!gorO.sa. desses vrln

c;;1p1os se deve estUda::-, ori~ntar e preparar as accõrdos con:Unerc1<~,es. 

:e:ntremo11, agora, ·no exame do accõrdo cQ!Dinercial, recentementt: 
celebrado com· 06 ~ados UnidoS da America do Norte e ora· pendente 
c;le approvação do Poder Legl.slativo. 

· Devo, nessa. altura, Sr. ·Presidente, uma expllcação aos meus illus· 
tres paréS, de mOdo. que· tique ,bem claro que, se ~1vesse occupado eGta 
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tribuna na sessllo ele qu!ntn-klrn. (õ), eu estnria preparado para dill
cutir. <ia mesma tórma por que• o estou :tc.l'-endo o.goro, o tratado com

. merelal bra.sueo-norte-o.ml-e!cnno. Despertndu. a !l.ttenr;ão da Caman 
para. um documento em inglez, sem que lhe n.compnnha..sse a respectiva 
traducçAo, é a ausen<:la. de duas notas '- parte Integrante do tratado 
- ·pa.recer!a que os membros d!IS comm!ssões clest~:~ Casa e os que !riam 
sobre elle se pronunciar, estavn.m na lgnorancla de documentos de valo:r 
relevante e qua, por !s__oo mesmo. e.lter!l.vum essencialmente o tratado. 
Sinto-me, pois, na obr!gaç:io de examinar. de come<;o ,esses dois pon
tos. a.f!m de que se verlflqUi! si!, pele. sus. !mportancla. valeria a pen11. 

· retardar a. dlscu~â<> de um a5!'Umpto que tiio de perto consulta o 1~
teresse <la collecttvhiade brasileira. ·Obcdeeo aos Imperativos de minha 
consc1enc!a. collocanao.me a() lado <lo.s- éonv..'!n!enc!:l..~ do Brasn. tl!.o 
certo estou dos be:u~r!c!os qu-e re9u1tnrãri, p:1ra a econom1ti IU!Clonlll, 
da. cxecuçiio des~e tratado. No transcorre!' d~ m\nh<t o:ra~lio. procura.
re! demonstrar as suas fallias, mas não podel·ei occulta.r !I.S suas van
tagens, 

;. Nãõ_ é meu escooo desagrooar ou molestar n1nguem, mas, tão só, 
discutlr à lml dos tel!:ios do tratado. das nos.~a~ Iels e do.~ ens!nt~me.ntos 
dos· mestres •. cs pontos d.e duvida apontados nos votos vencid<J!'. -Ver
se-á qua.nro··.são !nfunclado.s o.s r<!ce!os con•tantes de~.·.es votos- quan
do apontam os motlvos ~ su~ n~1ftem. :;e não nr·~ferem envereda>:> pela$ 
generaliZA.~Õe:;, como f!zernm os nobrP.s DeputadOs HUgo Napoleão e 

. D!n!z .lun!or. Cert::.mente não tenbo procuração - nem de tal nece~
sitad?.m os -meus illu<tres collep.-as que se enoontr~m con:unlgo na 
mesma corrente de cp!n!ão - para defender os tllustrés ~~~atar!os 
dos votos venc1dos e vencedores. Mas. a lmpr~.sSão stncern que se tem 
- lidos eS.se.s votos - f! de que o tratado fo1 .estuda.do e (\Soituça.do em 
todos os seus meau<iros. · 

Ó Stt. DINJZ .lumoR. ...:.. E' o esseuc!al para nós _da Conunissão. 
O SR. PA'OLO MARTINS - Vem. pois, elle a plenatio após tran

. sttar por- tr?-~ comm!s.sões pnrlamentares, oottrendo em tod~s ellas 
acurad;> esttJ.do e acalorados debates. Pcrece~la, assim, que ser!e. !m
possh;el haver alnda alguma. coisa de substanc!s.l que as tre.s éommts
sõr,s <lesconheCe$em. E, lll\ verdade, não havia. 

Entro. Rf:\'Ol'll, na analyse dos votos pro!erldOs nas com.missões. 
D~trlbu!êla em avulso complementar ao projecro n. 212 estâ a 

- traducção q1.1e ílgurn.va no primeiro avulso em .inglez. Esta. traducção 
lle acha cscrlpta nos GCgu!ntes termos:· 

~:escellencla. 

Tenho- a. honra de accusnr o receb1me"J;~to ·de sua nota 
desta data. 

Meu GQve:-no recebe oom praz-er a cle<>laração do Gover
no óo :Sras!l. re!enda na. nota de V. Ex .. com re!erenc:a a..s 
m~dtda.s -visando o desenvo1vlmento do commerc!o entre os 
Est~dos Unidos e o :Srasll, incorporadas ao novo AccOrdo Com
merclal entre os dois patzes. e reconhece a detrt'Ini~ar.fio em 
que r.stá. o Governo ao Br-a~tt em resolver p·ela rórma. m-a!5 sa
tlstatorla os assumptos referentes ao cambto eo.tre os d.o1s 
paizes. 

A garantia em. ma~er1a cambial dará maior segurança. ao 
ccmmercio entre o~ dois palzes e auxUiarã em muito o descn-

- volvlmento. Este Governo cons!derà .aqu~llas meclldas r:lw<l
veis e moderadas e de !órma alguma. capaz!'S de obstruir os 
planos ~o Governo Brasileiro para, wna. __ polltica liberal, futu-
ramente . - _ · -· 

-V.- E~. co_mp~henclerá, na.tm:atmente, que l\S aprociaoões 1 de$te Governo . sobre os proposltos de -seu GQverno em nada 
l;Ilodlf~~m .os_ seus pontos _ele . vtsta sobrt: <?!! C!~!~s .dOs am~-
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:r!cauos possUidores de ti.tulo.s brasileiros emltttdo.s DOII Es· 
.tados Unidos. . 

. Aproveito a: opportuntde.d.e pua. renova.r a V. Ex. oa "pro
testos de )!linha ma!s alta. ooJl81derac;ão. - Cordell Hull". 

I 

o voto em separado do Sr. Ollvelra coutlnl:lo estudará procisa• 
'ment.e essa. questão. ventllada liO cttlclo d!rlglCio ao l'!O.SSO embaixador 
em Washington, Entre outros, dl:t o sr. Oltvetre. coutl~ no item li: . 

• "No artigo VI, manifesta o Governo americano claraxnen-
te Os seus receios quanto á po961Vel persl&te:ncla dO monopo· 
Uo eatnblal. então em sua plen1t~de e que Jâ. havl~~o antes pro
vocado embaraços com outros oov·ernos, notadamente o rran
cez e o · lngJ.ez". • 

ora. ilenbum recefo extste em r~laCio aO tratado. no aue dJz -re.s~ 
peito A clausula aa., PQrqUe ella estA eser:tpta em. tertnos tão cryataW• 
nos que não é de sup;;>ôr ha.1a qUalqU;cr embn.raço no cumpril-a. AqUI 
estl!. sua. redacçAo: · · . • 

~Ps dois govern06. convêm. em que, se ma.nttverem ou 
vierem. a estabelecer uma regulamentacl!.o de cambio estran
geiro. conced~rtlo aos nactonaes e ao comme:reio de 'llDl e ou
tro Palz a appltcaeão maJs lleral e cornJ)].eta. do principio in
·cond!cfonal da nação mafs :ravoreclda . Este art!go poderá ser 
denunciado por qualquer dOs Governos, mediante not1tlcaçAo 
de sessenta d.tas" . 

Qus.l o regtmen ~ctualmente exlstente "llo Binsll? :e· o <lo monopo
l!o cambial; e a clausula. 6•. como bem expliCOu o Sr. Ol!ve1ra. COutl· 
llho . . é uma. clausúla condicional. 

<> Banco do Brasil retem· 35 o/o da.s caxnblaes e a.s paga pilla taxa 
ottlctal e 65 % são negociados no camb1o ·livre. Se o Bs.nco m0di11-
ca.r esta. politlca, terâ de attender aos EStados Unidos dentro desse 
cr!tetlo. 

E' uma clau:sU111. 11.leatorta que nad'.l. lnflUlrá. em releç:io .80 tra
tado. 

outro -voto aue tez cozn crue o tratado tosse devidamente elucida
do é o do DeP'lt~do Souza Leão. que ntto &6 ,requereu do M1n1Bterto 
das Relacões Exteriores todOs os documentos que naouelJ.e .l.n$ta.nte 
Dão se acha?atn an.o.exos. como tez mais: pediu a. tntervençtio do .eon
se.lllo Super:tor de Ta.ritl\6 que pro!ertu votos elucldatlv<ll!. embora. 
<Uscordantes. porque o conselho. pelos seUG membros, se dividiu ·em 
d WlS. correntes. 

· () Slt . VICEN"rE G.U.t.t!:Z ·- IstO é stgnlflcatlvo. 
O SR.- PAULO MARTINS- Precisamente da .seguinte m.a.nelta: os 

:tuncctonarios representantes da :Fazenda. estão a tavor do tratado e 0.!1 
representantes do commere1o estão éontra. o tn.ta.cl.o. 

O Sll.~ DIN!% JUNtoJt - O parecer jà esta.va .ss!gnado quando o 
Conselho pro!er~u o seu voto .• '!. consulta :rol :felta sem preJU.!zo dos 
prazos. 

o Sn. RoBERTo s:woNSEN - Os representantes da Fazenda, que 
gozam .de menos mierdade para <Uscorda.r, a.pprovaram, etnquanto que~~
os que tinham essa. ltberdade, como .. os representantes da pl'Odueção. 
n.egarmn seu voto. 

o SR. PAULO Jr!ARTINS - Protesto vehementemente • . N1nguem 
tem' mats llbtirdad.e ~o que CG f"UD.cc1ona.r10$ publloos. AqUI estã um 
que tem c:Uscor~o · rfo Governo multas vezes. Faço a resal~a porque 

· me s1nto no dever de defender minha claSse. Temos abSoluta illde
pendencia. ·e multas vezes temos vtsto gente que aq,W. pOderia agir u-
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vremente, não o razel.". Nós, os funccionarlo.s, estamos sempre prompt<le 
a expcnder livremente a nossa oplniâo. 

0 SI!.. ROBERTO SIMONSEN V. Ex:., COmo outros, CO!l.'ltituitá e.X:-
cepç~o. · 

O SR. PAULO MARTINS - Sempre, como Deputado ou !Ullcc1o~ 
nario, ag! com absoluta ~ndependencla. e llbercl~e. 

Appello para o meu nobre amigo, Deputado SOuza Leã<J, que tem 
vl~<to a minha indepcndencla.. 'Em processos admlnlstra.iivos ten.ho 
comba.tldo muita.s ,.·ezcs contra a propria clru;se, no caso de exlgenc1u 
ero materla. de multas e em outtos. 

o SR. Som Ltio - Posso dar o· m<!u testemunho da correcç4o 
oom lltle V. :Ex. tem procedld:~. 

o SR. PAULO MARTINS - Se est!ve.sse convencido de que esse 
tr:ltado não consultava os Inter<!sses do Brasil, aqui viria. combatel-o 
vehemcnremcnte; porém, verifico que é f~nca.mente favoravel ao 
nosso Pa.lz. 

o SI!. Dil'lU: JuNrOJl. - A observação de V. Ex. não ·e em l"esposta. 
ao meu aparte em que diZia que o Conselno de Ta.rlta.s !oi posterior â 
anslgna.tura do tratado. · 

o SR. PAULO MARTINS - Não tive o prazer de ouvir o aparte 
de V._ Ex. 

l'eço desçlllpus ao must:::-e Deputado, Sr. Roberto Shnonsen', ~ 
quem dedico grande affe!çã.o ... 

0 SI!.. ROBERTO Sl:.tONst:N - :Rectproca, aliás. 
O SR. PA'OLO lW\RTINS - ... ,pela Lnunensa capacidade do 

S. Ex .. um dos valo~s do :Brasil novo, pela minha. vehemenc!a. Não 
veja nella S. Ex. senão o grito de alguem que estudou Ciet.iãamente 
o tratado e o dlscu~ com absoluta serenidade. 

0 SR. RoBERTO, SIMONSEN - V. EX:. I?-ão interpretou bem O meu 
pensamento. Di.zla que o funccionsrlo da Fazenda, para dar parecer 
posterior a um neto de superior hlerarchlco, estará, de alguma fôrma., 
tolhido. 

O SR. PAULO MARTINS- .O apnrte de.V, Ex. prestar-se~la. a um 
dotd:>l~ scns, quando, de ambos os lados, mn.nl.testarall).~sc todos com 
lnde9enctencia . 

1\!as, voltando ás outras duas notas que não constavam. pllr in
advertencla, do tratado e que agora. estão no avulso que io1 depolS 
d1str11mido. Dizem ellas respelto á tax:ação_ da "colofo.nia.". porque, 
na tar1!a antiga, o br<lu e a colofon!a tinham o mesmo uatamento 
tar1!a.rlo. Como os Estados Unidos são granlie fornecedor de breu, 

. propuzera.m. uma reduccão que Dli.o foi attend!da no tratado. Depois, 
com os pourpc.r!crs reallza.ctos em rel:~ção a e.ste assun:tpto, cbegou~se 
á necessidade de dar â co!ofonia o mesmo tratamento que ao breu, 
pois não pa.s.sa ella de 'breu vegetar, como !rã o ver. 

"Colo~onl!l." é o reslcht<l solldo que se obtem da distlU~o .:ia te~ 
rebenttna, na preparação dB respectiva cssencia. 

A tarl!a de IMO, vigorante até Agosto de 1934, não cogitava de 
"colo!onla." mas un.!cemt.:llte da "resina de p~nho'' (pez.). cl15crlm1na.
da.: Bourgogne e nebt"ll. (breu). e de qualqu~r outra. qu.o.Ud:t.de {arti~ 

go 129. d:J. tarJfu de J!JOO), tax::t S025 o kl. Na tarifa actual a "colo!o
n!a.'' pa-:sou a figurar com a resina de pinho de Bourgogne. Villavec· 
chia, na .sua 5"' edição, ensina que as denominações "rosln-s-uzn" e 
"roo;tnWOOd .. correspor..dem ã colofania. e ao breu, r~speetlva.mentc. No 
commere!o. a. "co!ofcn!a" é cotada, gera!men~. segundo a clasõ!!rcu.
çáo amcr!cana. ela.ssiflcação que se bawla. na coloração e se <re.sdobta 
etn l4 typos. Cinco r~ferem~sc á. cola!ou!a propriamente d1ta e .são 
d~stgnados J)Or iniclazs. Assim: W. W. (wa.ter whtte}; w. G. {wil:.~ 
dow 'gli!SS); N, (extra pale); M. (pale) e K. (low pala). Os nove tes· 
taJ?.tes, conhecidos sob o nome de breu, .estão agrupados em duas dlvt
sões - Tn·eu cl:l..ro ou. a.rcasons e breu escuro. A primeira. cUviSão abran~ 
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ge tres tj'pos: I (good n. 1}; B'. (n. 1): e G. (Iow n. i). A s~unda, 
comprcMnde seis typos: F. (gooct n. 2); E. (n. 2); D. (good stl'al
ned); c. (stratnedl; B. (common stralnecl}. e A. (canunon) . Em
prega·tse a colofonia ·em multas lndustnn.s: de vernizes, mastlque, ce
ra-Jacco, sa.bii.o <le re::;lna., reslnatos, apparellló ou colla· do papel, !U·· 
br!U~n.nt.e consistente, graxa ndhes1va, tinta de impressão; na. prepa.:.. 
rac;!!.o das essenclas .; elos oleos de rcslna, ne. esta.l:Uladura., em pyro._.:. 
technlca e r.,é em pharmacla. - na concecçâo de cerótos e emplastro~.
Como ae ,._::, a cotoro~la sempre fol clttsF1!lcl!.da como 'breu. Não havia 
m-:>tlvo .. ht~:tn parr. su"' c!csclasslficaç5.o, só para. e!!elto de ma!or . taxa.. 
ESBe o motivo por que se a.ttendeu· aos Estados 'Unidos, con~dendo 
p.:.t·a :'. •·colo~onin." :\. m(,sma tax~ ~:!o lm1~CM~'1. tl!l'n\ o 'breu, na tarl!a 
~ctual, 

· Allãs. no. po.g. 61 <:lo avUlso, acha~e d!scrim1naeio-o montan~ c1a. 
1mpor!~~llo C:c .. c~·lO!oni:." ~ r'o J;)!'P.t\ . • 

Quant.o ao breu. importamos, em m édia, c!.e 1931 a 1933, 1<!:.546 to
nel!tdAs, n,., 1•nlor ele 10.01'7 contos de réiS . Trata-se, como se 'Vê, de 
uma. verd;l.dcira materta prima, de que nece.ss1tam as nQSSas proprlas 
1ndus:rta:9. Consequ elltemente, a ~ 1mport!!.çáo vem btinetic1ar, .quer 
a.s n.o<>~ns 1nttust:-las. auer aos Estados Unidos. 

O S::t. VtCJrnTE G ÀLLÜ'.Z - Pena. é que tdent!c<>: tratllll:l~!J.to não 
t!ves!eiD. tino outras ma.ter1a.s pr1ma.<i, que vOm:. dos Estados Unidos. e 
c.ue ~or?.m ~!ndl\ cravada.~ por altos impost9s. Q que lndlea a ne.nhu-
ma orientação ()ntre a.. antiga tar1!a e a v1gente _ . 

o S:R. P AULO MAR.'r:INS - Vamos d!scutlr os pontos do ~tnao . 
e vertticar se V. Ex. tem ou nA.o raz.'\.o . · . . 

Na. tarifa 1rancez:1, a "colof.,:nia" e o breu estão jUlltcG, têm uma 
só taxa. (art. 115} ; na ta.r1fa it:~llana, náo ex:lste o breu; só ila uma 
ta.m pare. a. "colo!onis." (art. 655-A). · 

O breu póde ser de origem vegetal ou mineral . · Este (breu ml· 
neral) tem variedades: a) ·e.specte de betume que se retirli. do asphal-
to; ·b) . breu liquido, proveniente da. d1st11lação da hulha; c c) breu 
artl!ic!al que é uma mistura. de breu. pez c alcatrão: 

Como se vê, as dua.s·notas nada tlnbam de relevante' em relação 
ao tratado. · 

o &t . VtCI:l"TE . GALx.n:Z - 'Tinham de releva-nte - modifica
ção que fol feita em beneficio dos interesses naclonaes. 

o SR. PA"'LL MARTINS- Então, tanto melhor. 
o SR. VICI:N'rE GAI= - Devta.-se, entretantO. ter procedido de 

tónna ldentice a lnnumeros ou tros artigos que :!oram sacri!lcados. 
. .O SR.. PAULO :MARTINS - Declara-se que o tratado l1M '!oi 
discutido"' convenient emente. 

O S.'t. DINIZ Jmncm - Discutido, tot; é inJusto neg11.r-se, até, as 
innumeras dlscrepanctas no selo das CoiXIll:lissões. ·· 

o SR . PAULO MARTINS- O que se vb. entretanto, dos qtp.clros 
anneJtos, sobretudo os quad-ros b e c, é que os Esta.dos Unitlos plei
team. grandes vant~ns e t lveram·nas todas reduztdas . No qu:a.dro . b, 
·temoa .os artigos que fors.m elhnlnados da proposta americana. 

O Sa. RoBERTo SIMoNSEN ~V. Ex. é capa.z de apresentat- o pecU
do do Bras.!l? 

. o f?& . VICENTE GALLIEZ - Esse ê que seria tnteressa.n.te ·á camara 
conhecer . · · 

O Sa-. RoBl!:li.TO SlliiONSEN - Acceitamos ·a discussão do pedido 
americano: mas ·V . Ex. estará habilitado a. apresentar a contra-pro-
posta . brasllelra? · · 

· O SR. PAULO :MARTINS ;_ .ConSidero isSo. uma cont:rn-proposta. 
Veto n.c:.Ompanhau<:lo .o· dos:rier . 

0 SR. Rom:JtTO SÍMONSl:N - PerdãO! 
-o .& . VICENTE .a.u.t.IEZ ..:.. O BtasU n6o teve a. '1niclat1va do tra.· · 

ta.d.o; _procurou apenss <:lebater o pedido dOs .. Estados 'Ull1dos. · 
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' ' o I:SR. PAULO MARTINS Em m.:iterla. 'de tratado commerelal, 
a.lguem ·tem de ter a in1ciat~va: tiveram-na. os Esta.Cios UJ?.ldos. 

o Sa. VICENTE GAI.LlÉZ ·- O que competia aos technlços brasi
leiros fazer era coisa ctirrcrente: não só combaterem o pedldo a.merl
cano, como mostrarem que o Bril.su estaria di.SpOBto a !azer concessOes 
cUversas, poréJn em artigos que n§.o tivessem elmilarcs no nosso I'nlz. 

· ttgoa que tiVessem simllnrea naclonaes . 
o sa. PAULO h-IARTINS -Nilo se f .cz. qua.lquer ·reducção em ar

tigos qúe tivessem 81m.lnlree. nacionaes. 
· o Sa. VICENTE GAI.LIEZ - O quadro cstfl cheio de mcrca.dorlaa 

nessas . condiÇões. . _ 
o · SJ:t . .PAULO MARTINS - Contesto que ·tal se tenha ver.Ltlcad.o 

e o· provarei com o quadro organtzaci.O . pelá. proprla FederaÇll.o tle 
s!.Q Paulo. com elle vou àiacutir. · 

. o ·sa .. RoB~To. SIMONSEN - Teremos-o matar prazzr em OU\'11-o. 
, .o sa..· PAULO MARTINS- No quadro bf Dade. ·ee deu do quo os 

.. Esta.do5 Unidos pe~Ure.J"!l. No quadro c, a.che.m"se as reducçôas íe!tas: o 
que foi suggerido e o que foi ~oncecUdo . .. · · 

Todos os artigos desse tra.taclo !oram <lL'iCUtldo.s_ nos· Estados Ullldos. 
O SR. RoBEB.TO SlMONSEN - O P 1·es!d.entc Roo$evelt teve d elega- • , 

çl!o _do· cangresso .~mertca:no para oogoc1ar tratados comm-~c1aes, CIG· 

legaçlo . essa autorgado. madltmte solicitação do Preslden~. Na. meti-. . 
se.gem que enviou. ao Congre~o t.merica:co, o Presiden~e :aoosevelt es~ 
peCl!lcou os arttgo.s em rela.çáo aos. qun.es de~Jarlo. !irmar tra.tad<ls e o 
Congr.asso a.utortzou-o a negoclal·OS. Fol com e.ssa. pollttca. commercfal. 
definida, sabendo o que queriam, qu~ os Estados Unidos ··a.pre~ente.ram 
ao Bra.sU a. sua 11sta. de pe<llclos. Como, porém,. nós. n§.o, temos polltlea 
éonimerc1al, nem sabemos o qüe qll{:remos , pi!.SSa.mos a. dlscuttr a llst a 
.americana, COn31dera.ndo-ncis multo :!elt.ze.s por termos conseguidO con
Ce<ier menos· elo que, a. Principio, queriam os Estados Unidos: se 
v. Ex. chama a ~sso· "'discutir". nã.o acce!~ o termo .. P1scutimO.s so:.. 
bJ:It a. . l1.5te. apresentada. · xlos_ Estados ~nldos, mas nllo apresentam. o.s. 
a Usta que ,nos conviria.. .,. · · · 

~ ' 

O SR • .PAULO MARTINS. - Mas a proposta. partiu dos . Estaclos 
Unidoo e não do Br:>&ll _ · - · · · 

o ·stL VICE:N'n!: a~·r.n:z - Isso não era lmpecUho a q~e ó Brasu · 
apresen~ a sua 1.1§~. · . · . · 

O SR. PAULO MARTINS - Se V.- Ex: m'o perguri.ta.sse, eu. dtrla 
que, se tosse gOverno, não !e.rta, evidentemente, um tratado como ·este. 

O · BK. Rosilrro SIII4oNSEN - -Regtstrem-se estas pela.vras do nobre 
otad.or. · . . . . · · · 

' ' ' .· . 
. o SR. PAULO ·MARTINS - Nd.o é preciso registrar. porque estão 

no meu 111scun;o. m ais adeante. · · . .· · 
o sR; VICENTE Gl\l..LIEZ - E' que · a opin!§.() de v .. Ex. é muito v.;-

·u~ . . . 
· O SR. PAULO ~TINS ...:.. Discuto o tratado com relaçAO ao que ·· 

estou mostrando neste quadro, artm de que a camara vert!lque o qu~ 
·06 Esta.dos Unidos ped!e.m . :Relativamente ao quadro A, n l!.o se deu 
coisli.-al~uina.: qua~to ao quadro B-, em· que o3 Estados tTnido3 pedlaa). 
38,4 % s obre o total,_ tambem· nada· se qeu. ~o quadro c. · a reducção 
C!onven.OI()ne.da .roi de 24 %, qu:mdo os '!mer!canos pediam 53,5 % . . 

oS&. ao~ SwaNSEN _:_ Isso nada prove. . 
... . O SR. ' PAULO MAlt~S ....,- Prova. que_ nlio ~ deu tudo quanto . 
os Estados Unidos pedl3m . v·. Ex. nã.o g,uererá, certamente, contestar 

. que os Estados UnidoS n.os compram' multo _ooa.!S do que nos _-vendem. 
O S& •. VICENTE" <;iA~ -: Não e_xts~,- de ilossa parte, .qua.lquer··tD

tenÇAo~-~~ n§.o concedermos .aos-Estad(j~- UD!dos aqulllo. a que ttve.rem 
d1re1.1ie).· En.tend.e.m~. porém, q~e o·.~~o~i - mal o~nte.<1o·; · ,. _ 
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b SR.. PAULO MARTINS .:_ O que é fundamental é o segp.!nte: 

nf.o ha duvida. que o t.rataclo foi 1'elto dentro <le uma. pollt1ca de te• 
clproe1<111.4e. 

O l:!a RoBsaTo SD4oNsEN - Que v_. Ex, chama "reclproc!CLade''7 
• O sa. PAULo' MARTINS- v. Ex. qu·et que eu explique a pala.· 
vra em poortugu~z? "Reclp:rocldad·~" é cx!.stencia <1·2 compen.saçã.~ .simUl· 
tanea.. 

o :;a. FtoEERTO Sl;l!ONSEN - S:~b o ponto de vista comll:lert:la.t, ~~.~. 

entendo que ha rec:prccldade qu!llldo n. con·tmt~ commerclal de um 
paiZ ~eja compensada p~la do out ro. · 

· O S.R. PAULO MARTINS - Mâ,s na.o em r<!lação ao volume, pur
qu-e isso_ não póde have!· 

0 SIL :ROBERTO 'l:SI M!)NSEN - l!:m relaçtl.o ao VUl<.Jr, 
o S.R. :PAULO M.'\R':I'lNS - M:LS as tl'ocas comm.erclae:J lfD~r~ u<>b 

palzes nunca po::tern ·!:er !guaes . . Um patz s empre venae mats ao qtre 
() outro. 

O Sa . RollERTO l:ltMONSEN - o que quero dil!A!r é que tivemos, I:I.J:lC: 
nas, uma coruolidaçâ.(> de favores, não illcremcntamos. a nossa expvr
tação para os E.>tacios Unidos -por ·causa. dessa conscilldação, damos· at::i!l.
ttmentos e favores,' :l;avorecendo a. uma corr-2nte para o lado de cá . 
. • ·O SR. PAULO MARTINS .- o !undam~ntal é que demos ~a. ~
ducção, quando o dollar estava. maiS' ou menos a · 12SOOO e llOje vale 
18~000. Pratica.mente, essa margem que of!er-ecemos, superior o. 50 · %. 
já de.sappar-eceu. 

O ·sa .. _RoBERTO SIMolllsJi:N - Isso é argumento de e.:z~ertenclll., 
V. Ex. não .deve argumentar com· essa oscillação -:le cambio, pois, ama
nhã, os valores podem se reajustar . 

O SR. PAULO MARl"'NS - .P.ara quando V. Ex . esper11 o re~JLi-'1-
talXl,ento de valot"'..s? O a.ceórdo é !elto pelo pr.a.zo da dois annos. 

O SR. RoBER'X'O St:MoNsEN -O dollar tambem não se de5V<W.>l'~u·r 
O 'SR. PAULO MARTINS - Não ha duvida. 

- O &. RoBERTo SXMONSEN - Am:lnhil. poderá se desva\or1:t~:u:• ainda 
W&Í-:1. 

O S'tt. PA'ULO MARTINS - ?ratlcament~. a margi!w que demo• 
aos E.otados Unidos desappareceu, com a d~svalorlzação, com-;;~rme ue
mon.str-a1. 

. 0 SR. R~~TO SIMONSE~- E ' a prova do qu-~ O tratado e:;~t. UUU 
!e!to; devamos = aos Estados UnidoS :!avezes reaes . 

o SR. PAULO M;\R'!'lNS- Reconheço que o tratado tenl llu.tu•.,, 
porqu-e en~ndo que um tratado commc!rcíal sómente ~ faz com q_ul1• 
tro ou cinco mercadorias, de grande product1v1dade . 

Repito, porém, que o tl'Btado te.m .a vlgencla de ciO!s annos. l'v-
deremo:o ... 

o sa. :RODEitTO Su.tONSEN - T01-er.1.1·::>· 
O SS. PAULO MARTINS - •. . moalllca!-o, 1m tlm desse prnzo. 
0 i:IR. l'WIIERTO SIMONSEN - Essas experle nclas não se justUic:un . 

'l't=mos um adeantamento ~:;uttíciente pa.ra J'azer tratados· p;!r!e!tos. Nio 
prt>elsamos <1e tratados el'Perlmentaes . . · 

O SR. PAULO MARTINS - 0 tratado. r>'!Smo com .seus c:teleltob, 
é benettco ao Bra.sll . 

O su. Ro:eE!lTO SntONSEN - sem e,Sses defeitos, seria Ideal. · 
O sa.. PAULO MAR~S _._ v. Ex. sabe, . meu nobre · couega, v

quanto· e:stamos longe do ideal, em tudo. 
Como acabo de detnonstra.r, os. E!:tactos Unk!os pe4tram grande mar

·gem de. v'anta.ge;os o n6o a obt1v~ram. senão red'uz1<1amente. De acco~ .. 
do' mesmo coll.J. a depl'eclaça.o ctà. nossa. moeda, essa marg2m de lucre.~ •. 
que ~rta!llo5 dar, quasl que ctasappareee, pois, o. dolla.r está a 186000, 
quando o trata cio !ol . reaiLza.do na base d<! - 12$UU<I • · 

. Volto ao ponto 1ntc1al, relativatllénte ú discussão ~arga. e com:p1e1oa 
. CilK' teve 11 assuxnpto no selo du ·cOJmnissóes. Entre t~s votos; é prec~ 
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destàcar 6. br!lhalit~simo trabalho do Sr. D~putado Dan!~l de Carva
lho.- um dos estudto.sos da qu<!stâo. (Apoiaáo~,. 

0 SR. VICENTE GALLIEZ - E' um voto brl.lJ:umte. 
O S:R. PAULO MARTINS - O nobre collega profer~u. ev1c1ent\l

. mente, um voto brilhante, ·estudou exllaustlvame)lte o assumpto e che· 
gou a. conclusões com as qua·es, absol_utam·ente, não estou de accôrdo. 

Declaro. S. Ex., por exemplo, que o quadro comparativo da tabet· 
la. n. 1, que serve de bnsc a toda a argumentação dos representanted 
cJo fisco - membros, aliás, do Conselho Superior de 'I'ar11a ..• 

O Sx. no:II:EJtTo SIMONSEN - Mas de nomeação e da confiança. ti'-' 
Sr. Mlnlstro da Fazcncla. 

O Slt. VIc!:N1'!: GALl.%1!'2 - E que ~c:ouberam susteutllr seus e.scru
pulos em um voto, ao trazer dei !lSsumpto .sobre o qual o Governo jâ 
sa llav1a manl!estado. 

O SR. PAULO MARTINS - Mas nem por' !SS<J deixarem de rn.o-!1-
trar a$ vantagem~ do accôrdo. 

Dl.sse B. Ex.; 

"O quadro comparativo da tabella l• I, qu: ~erve ae na~ 
ll t:lcta a argumentaçãó dos representantes do Fisco, perde qua
ot tod~s importancla á vista da oosen;açtio prev~nindo que llll 
taltas que :pela tarifa de 1900 eram calculadas em <>1.1r<> .t:oratn, 
):J.f:SSE! quadro, convertidas a papel na b!Lse vigenta em 3! diJ 
Agosto cie 1934, Isto é, de lSOOO ouro por 8~000 papel, com ab::..
tlmento de 35 %. na tarifa minima". 

!'o.s1t1vamente, o nobre Deputado Sr .. Daniel de Carvalho não est~ 
C~.M;C., poJ.s as reducções foram !.eitll.S pelO cambio vigorante :DO DlO• 
.tnento. Para os a.nno.s de 1929 e 1930 ao lSDOO ouro foi attribu!do o va· 
tor de 4S567, d(: -accôrclo ·com. a lei Washlgton Lul.;, de sorte que os 
8$000 papel só serviram para o calculo quando estava vigorando a taxa 
êie conversão deSsa. quantia para .o l$000 ouro. . 

O SR. VICENTE OÀLLu:z - Se essa tarifa estivesse €m vig-or. os re· 
. swta.dos seriam di!fer:?ntes. 

O SR. PAULO MAR'l'INS- o argumento é contraproducente. Nã.o 
serta pelor se o mil réis ouro tivesse sido cobrado a S$000. 

o sa. VICENn GALLlSZ- Sob o ponto de vl.sta economioo, n4c, ~ 
contraproducente. A percentagem de inc!denc!a, de !a.cto. diminutrta. 

O SR. PAUI 0 MARTINS -A :r1que:ta de 1Un pa.Lz se !órm.a co:o:J. 
· 11. b:nportação e a exportação . E' preciso 1mpot"tar, mas tam'bem collocar . 
os pl'oductol!. 

O S!l. ROBERTO Sn.tDNSEN - O ponto l.mportante é e:xopot"tar pri
meiro, para <lepo.ts importar. 

O SR.. PAULO :M!A.RT!NS - Declara ainda o Sr. Danlel d.e C!U"
valho no <:ap!tulo que int!tUla de "Erro de Dil'elto e de ~chn1ca": . 

"De f~U:to, pelo Tratado, o BrasU El4<>-uille a. obriga.çlto de. 
manter d!reitos :fiXos em mil réis sobre 107 a.rtlgoo da noss1.1 
tarifa. E, pela clausUla. da. Nação mais ta.vor~1da., o fa.v01 
.se extende a. 32 palzes oom que temos 'a.<:côrdos commercia.e:; 
na. mesma base". • 

S. Elt não tem razão. Não ~ trata. de· 107 artlgO<S. mas ,a,pena~ 
de 34, que .se desdobra-m em 106 a.lineas. 

0 S!t. ROBERTO SIMONSEN - E' !órtna. de dlzer. 
O SR. PAULO MARTINS- Não é ·precisamente a. mesma colsá. 

: A noesa · tarifa. abrange 1 . 897 art.lgos; dare. os 34. Estabeleça V. Ex 
a. proporção e verifiqu_e · o rl<il.cUlo da porcente.getn.. . 

o SR. :RoBEKro Sili!ONsEN - O argumento de V. Ex. n§.o çolht-, 
porque .póde hs.ver um só artlgo' que valha por 200, e os 3'1 !U'tlgo'" 

- representarem 30 %·' da nossa. _importação. 
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O SI;(, PAULO MARTINS - Declarando que .são 107 r:a.rtig~. 
tem-se a imprii~são de que de:nos grande parw da no.ss11. tarifa adua
neira. 

O SR.. R-om:ttro SIMONSEN -:- S:lo axtigos multo tmportante.;. 
O SR. PAULO !MARTINS - Evidentemente, os Estados Unido~ 

não Iriam fazer um accórdo para· não U:r 'o~neUClo. Sab~mus qt&e a 
poUtlca de Roo.sevelt se ba:;e!a na rec1pr<>e1<1ade. 

o SR. Vrci:NTE GAU.rEZ - Es~e trabalho ~ó <lá benertclos un1l~o
teraes. 

O SR. )? AULO MARTL.\1~ - Não diga . J&5o l Então um patz qu~ 
n.:ls compra 9 mUh~ de sa.ccas ele cafê e nos vae da.r saldo na na
lança comme.rcla.l celebra tratado unilttlteral? 

O &. RonERTO SrMONSEN - Ha cacpitaes americanO!! emp&.tados 
no Bra.sil. 

O SR. PAULO MARTIMS -- :Nã.v Jmport:t. 
O Si!.. R.oa.:aro SIMONS!;;N - Temos de pagnr juro::~ e amorttzaça<> 

do capital com :!. exportuçüo. V. Ex. faz idé~ do capital amerlC!I.llO 
empatado em no~so patz·t 

O SR. PAULO MARTINi::l - Deve o<t<l" tononnls.s1mo; uns 200 uu-
lhões de dollars. 

0 Sit. Rolll!:ltTO SIMONSJ;;N - São 600 m1lbô-es de do1lars; OU sejam 
11 milhões de .centos de r&U;! Se nlio expott=-os mal$, do -qUI: im:t>or· 
trunos, como poderem-os pa6ar E>SS~ cap1ta1 e Juros'! 

O SR. PAULO MARTINS - O problem~. já. d.l.<se, eon.s1ste ~f.U 
Importar e exportar multo. · 

O S&. RoBERTo ::;rMONSEN - E:~p·ortar malat. 
o SR. PAULO MAR:l'XN'S - Não P<Jdemo$ .ficar nesta si~uaçau' 

d~ não 1rr,iportar para. ter saído. 
O SR. RoBEliTO .SrMvNSEN - Como pagar os juros scnil.o expol

tando mais? 
O SR. PAu"LO MARTINS - Çr-eando e tte.senvolvendo a p~()

ciucçao. EVIdenU:menõe. V. Ex. ncln nll.lguEI:n, é capaz a.e dar re~ 
J:r..e<iio n.!.:;te mumenc'o, a niLo s.:1· DollS. Nãc. .sou tJlaumaturgo. t> 

· B,B.ó11, pr.;ocuu !mpcnar mul•o e exportar l:ll.mto, creando riquezas. 
d<.~envclvez...clo riqu<:zas, re~clvo:nclo ~cus -probl~rni\S runaamenta.es, como 
" <l.a >S!Cl<.rurgl"- c ou.trc.s. 

r:zvemc.s. como dlz o mütu;;o; "<:omeç&.r pelo <:om.eço ... " (JeísQJ. 

o SR. RcnE:ll:ro :i:IMCNSI:N - Não devemos, nem podemos 1gnora.r 
os nessas comprcmtzsos. 

O SR. P.t<.ULO M.t\R.TINS - Nr.<l po.sso. !azer nn.aly.se completa. 
do trabalho do Sr. IX:putatio Dalllel d~ Carvalho, porqua, lnrél1.zxne.D.tf,, 
(J caior dn. <ti·.:cuasá.o desviou-me do cur.;:o na.tu.ral que deseJava seguir 

O SP.. RollEltTo Sl~ONSN - O nobre -c:oll::!ga está preterindo 
discurso bri1bant!.ss\mo. Está tomand.o to<:la a nos.'la attenção. :0&..111 
as conatantes inteuupçves. · 

O SR. PAULO MARTINS - Multo 41-gratt~cldo a V. Elt .• ma~> J:> 
nc·br.es cc1ll!gas que me apart:!lam estão levando vantagem... (Nao 
4~pcúu;lbsJ . 

O nobre col!cga, Sr. Dnntel d~ Carvalho, numa das .sua,., l;)rl!ha.n
tes cenclusões, aUirmn se;,::· contl'a ó Tratado, p<lrque elJe -rem crea.:
unia e.tmospheu de prev~:nções e a~mo.sõa.ades ao no~~ povo con";;ra. 
.:bons e. leaes am1gcJ; <.le too:..~ ()::> ~mpo~ .• . . 

l!!ó.se argumento não e::ta a altura <l:> tutgura.nüt:: 1ntelltgencla 
de S. Ex. porqu~ 1!6 póde h::wer amlsa.de, · 11'?" se rea.llza.r um tratado 
co~erc~l. . 

. O 'Sa. Rci3ERTo ~!.~o<:u.»s:E.N - o no<Jrc e>:ra.àor dA llcençi oo.e -c.m 
a.parte, a.í:lm de e.ddw~r um a.~pme.n;:-o · a l:a.vor ela Mt1rm.ativa a-, 
Sr.- Da-niel d.e Carv!j.lho·t · 
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0 SR. PAULO MAR·:n:.'ÍI:; - i?<Ji;; n .. o. 
0 S!t, RoBERTO SIMONSEN- Toda lnd'UStt"ia prejUdlCaáll., tOOO opoo• 

rar1v que se .vi!! sem traballl.o em decorreru:ia. <lesse tratado, todC>s 
esses :l'i~am. com anlmC81dad!! · concra ~ Estados Un!doo. Esse o al; . 
pcetO visado pelo. argumente do Sr. Daniel <ie c.:a.rva.lho. 

O BR. PAULO MA&TINS - O atgumentu ae V. Ex:. e -poUI' 
épater le.s bourgeo1s". 

o Sa. RoBERTo SII\.!ONBEN - Por que, meu Ilobre collegaf 
o SR. PAu:LO MARTINS - Porque tala.r-ac, no Braslt, que c.>lJe" 

· rarlo !!ca sem tn.balho é at6 pilheria. V. l:x . .sa.be, melhor do que 
eu, qUll São Paulo, grar•de of!!c!na da trabalho, recla.ma. braços. Pelo 
amór de Deusl Afíirmar que em nosso Pal.z operaria ttca se-m trn.· 
balho é querer d'ar muita. força á propo..>J.çao · actc.!uzlda pelo nobt~ 
collega 6t'. Da.nle:l de. cuval.llv. 

0 SR. RotlERTO SIMONSEN - V. ilK. estâ ctt!Slocando a qucsta<·, 
IJO\S ~[!.be mu!t:.. bem que o operarlo de 1ndustria. n1l.c Vai tte.balhl•: 
na lavoura. 

O. SR. PAULO MARTIN.S - Nií.o temos operanos e.spec!al!zadoo 
O ,Sa. Rmu:.:ro SIMoNSEN - Não temos?! V. Ex., entoo, n11.r, 

ccnh'i!ce a grande of!icina ele trabalho que é São Paulo. 
O SR. PAU:LO MARTINS - Conheço rnllito oe:u. 
O .S:a. Ro"f·ER-ro Slll40NSEN - V. Ex. qUe!' um exemplo concretv r 

Uma fabrba de mov~is metalllc:t.:-s, em Sã.o Paulo, acaba· de fechar. 
por cau.::a do·. Tratado Commzrcial com os Estados Unldos, 

O SR. ·PAULO. MAR'I'!NS - Que chama V. Ex. "!abrtc .. a. 
moveis m·e~all!cc·~·"'! ~:lerá a[!Uella · d~ moveis e archlvos de aço·~ 

0 SR . Roll!:ItTO StMO])l"SE:N - ~actamente. 

0 SR.· ANTONIO DE GÓES - Essa 'é tai.S!> !nC1USttta. 
O SR • Rom::a-m S1MON~N Mas estabelec!cta' de nccôrdo com. ..,.. 

reis do pa!z. 
O ·SR. PAULO MARTINS Uma 1r1te1Ugenc1a. brllhante como t.. 

d!: V. Ex. não d~ver!" trazer um cnso de.&ses para a Camara. 
O SR. Ro:c:mTo SlMONSJi:N - . Por que.? 
O ,s:a. PAULO MARTI-NS - Por uma l:'a.zao mUlto sunples: «:&la tl 

uma. 1D.dustr1ã. de armaçlio. O materlal vem tcdo Jé. feito <tos S;ta.d.u:. 
Unldc.s e aqui no Brasll é montactc . 

O Sa. Roe:a'M SIM<JN~EN - Deverlaznos, nesse caso, prohiblr in· 
ctustrla.!l dessa natureza; não, .pennlttll-as para. em dado momento, 
clÍ~lnal-as. 

o SR. PAULO M.A:R'I'INS - Quanto custou essa fabrica? QutLntos 
eram os -operal'!cro? 

O Sa. RollnTo SrMONs= -A tnbrlca. deveria ter custado alguma:; 
c~ntenas de contos de rél.s e possuir outros tantos. operarias. 

O SR. PAULO MAR'I1NS - Não acha V. E:l:. mais imp~rta.nt·~ 
sacrlncar ess~5 cem opcrulos, eslil:lii centenas de! contes de ~ts ~m 
tazor d015 l.nteresc:es do Paiz? I · 

O .S& , RílllERTo SrMoNsEN - Somme V. :i::x. esse caso que citel 
s. outros ldent!cos e verA. o vulto cios :prejud!ca.dos. Não precLsavamo<; 
da.cri!!co.r · -!ndw;trla alguma., oçerar.lo algum, para !azl!T -um trata(tr, 
que favorece&.oe .o :Bras!l. Poderlamos conceder Qutros tavores em troca.. 

· O SR.. PAULO MARTINS- E' outro a5pe<:to da qu~tão; e, nelise 
particular.· estou de pleno accôrdl:> corn V. Ex:. O tratado terá a ·du
ração d~ <l.o1s anno.; apenas. Poderá ~;er modlf!cado. depois, nessa bast:. 

O Stt,. RoBERTo SIMONSEN ·-.M~u argumento nca, portant~. de pé . 
. o· SR ~· PAULO MAR.TINS - Cem relação ã. industr!a. que. V. Ex. 

citou. tlâC. . . 
o SR. V:C1imn GAJ.I.ll!Z ~ A 1ndustr1a do leite em pÓ nii.O poderá 

subsistir . ·, · · · 

O ·sa. PAULO MARTINS - ~ ha 1ntlustrla que se nâo poSI!~ 
. que~ essa é :a do lette em pó,- que !o1 benetl<:tada, ~a tari1!~. cot.'l 
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o abatitnanto de 25 ~~ pal'a as folhas de Flandres. indi.spensaveis á:j 
enlatamento. 

· O S11.. VICE!Nn: OA.LLIEZ ~ 'V. Ex. sabe que não se vende folha 
de Flandres, mas leite em pó. 

O SR. PAULO MARTINS -· O nobre collega. ni!.o tgnora. por 
outro lado, que nii.o se vende o leite em pó na mão . 

. Peço aOs nobres collegas a t!neza de encarar o debatf: 0011'• . .sere · 
nldade. O a.ssumpto ê importante e não comporta pilherias. 

O S~e. VICENTE Ot.LLn:z - A percentagem <1e tolha. de Flandres 
emprega.cLa nessa. int'.ustr i& é pequena. _ • 

O .SR. PAULO MARTINS - · O material destinado ao entà'ta.
mento constitue uma. 1ndustria connexa.. v. Ex . . sabe que deixamos 
<1e !orneoer a um·a grande parte do -mercado . a.siatico· o nosso corned
beef, :!a•bricado em São Paulo. só porque não se applleou o àraw-
b4ck ás folhas de· Flandres. · 

O Sn. VlCENTE GALt.tEZ _ - Não se applicou, nem. se appUCará. 
- 'porq-ue o draw-õaclc, como está decretadC!._ é mappUca..vel . 

O 'SR. PAULO 'MA:RTINS -:- Por que inapplicavel? . _ 
O Bit. VICENTE GALLIEz · __;, Porque, segundo a lei · tari!aria em 

>igor, não pode recabir sobre lllater11t ~ma,•. ou proctuc~s que en
contrem similues --no Palz. A íQlba· de Flandres, é produ<:to de em
ballagem; amanhã., virá a inte11Jreta.ção al:!andesarla, sempre contra
na. aos intere.sse$ dos productores, declarando que não pocle .se:t: ap
plicad.o o àrew-bac1c . 

O SR. PAULO MAI!.'I'!Ns ~ v-. Ex. deve me fazer justiça; sa~ 
quanto sou liberal nesse particular. · 

·Mas o draw-back, applicado. á. folha de F'landres, . pode fomentar 
per!eltaxnente a ind~rla de ·cat'Ile.s ... 

O SR. AN~NIO DE GóES - Não ha duvida. 
O SR. PAULO :MAR'l'INS- • . . fazendo· crescer no.s.i>ó.s re<:mso.s·. 
Acredito, porém, que nã.o seja appllca.dÓ, porém, U:tlellzmente no 

Mlnisterio da ·Fa.zenda - tem-se a impressão - considera-se o d1'4w
•back !nstitulção anachronica. Já me dirigi ·ao Sr, Ministro, recla
mando peremptortaxnente essa medida, e s. Ex. n:!lo · te~e !or.ça cu 
não qUiz 1'az.er o draw-bac1c. · 

o S&. Rom:nTo SrMaNSEN - v. Ex . • que é culto e eonlleoe oomo 
poucos as questões fnzendariWI, acha. que a Ultima ie1 ta.ritarla é 
per!e!ta? · · 

O SR. PA4JLQ MARTINS - Nunca tivemo.; lei tarlfarla perfeita . 
:A nossa, act.ualmente, é uma colcha de retalhos, um teéldo feito ao 
sabor das convenieuclas· e nã.o tem 1ncidenc1a racional. 

A tarifa fra.n~za. por exemplo, tem. 1ncldencla percentual certa, 
dentro de Vfllore$ sabidos. Temos, entretanto, razões que vão de 1 :1. 
100 %. Não tenho culpa. dessa coisa . 

0 SB.. RoBERTO SWONSEN - E V. Ex. acb.a. certo determ.inar ta~ 

rUa. espectl1cada.me:íite em. mil ·réis papel para moedas que estão ~a
rland.o de valor? 

o · SR. PAULO MAR.TINS - Sem.Pt.e me bati j>ela <:eb~a omo · 
inetltUlda ·pelo velh<l Murtlnho. <lOm liberdade do vale ouro . 

. E' pensatnento ·1ionhecldo ·meu e entendo ~er, justamente, o mel') 
de corrigir ·as defic1enctas do papel-moeda nas suas oscillaçoes. 

o s&. RoBUTO SnotoNSZN - Então V. Ex. registre que ~a ta- . 
ri!P. de direitos actua.Imen,te_ em \"lgor. cheia. de · defeitos - co::n<1 
V . EX. mesmo reconhece - serviu de base a . tun trAtado. de_comme-r:-
c1o c1a. maior importancla, sem 94! verWcu, prévia.mente; a. expenen:- · 
ela da. $Ua applleaçã.o. . , , . 

o e . PIA.ULO MARTINS ...,... . Quero que .nque bem. claro meu 
pensamento. . ·· · · . · 

se eu tt1vesse de !azer aceOrdo oommerc1aJ. semp_re o !11.1'1a- pre-
. ~r dé accõ:rcto, vunes dlzél'; prelunin&r. Porque, como já exp!lqUt-·. 
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aqui, não ba.sta que ~ decretem medidas beneficiando a entrada de 
~rtos pro<luctos, é pre-cl.so, que elles obtenham a e.cce!tação do eon-
6~1dor. · 

O Sa. Roa~'l'O SUD:o:ro;sE:J.V ~lgo mUlto em ouvlr o depoi-
mento d-e "V. E;x:. 

·ú SR. PAULO MARTINS Uont1nua. o ·Deputado Daniel de 
Ca.rva.lho: 

"·Porque as dUHs grandes nações devlam, -neste momen~. 
nrma.r um grande tratado que servisse de modelo de concilia-· 
çl'l.u dos seus tntere.::ses com os 1deaes de emanc~pe.ção ·-do re
glXIle de autarchias econoJnfca.s". 

Neste ponto, e-?.tou absoluta.menw de aceordc com o nobre Depu.
.tada, porque .sou positivamente pela.liberdade do ==ercio. de <:11-lll.
Ulo, .etc. Entendo - e ma!s ade!l.nte o vou provar - que só as le!s 
na tUl'aes poderão reaj ustàr o.s ·phenom enos. 

lJlz ainda o Sr. Daniel de carvalho· 
J 

"PorqUl:· n.elle foram violados os dl!'iposltlvos <1os art!
goo ~" e 40 das di.,pos!ções, preliminares d.a Tari.:!a. (decreto 
n. 24.343, de 5 de Junho de 1934), sem relevantes lll.Ottvc,o;; 
que jUStífiqu~m tal tran.sgr-"!ssão" . 

. o íilustre r€>pl.'e'".en-tant-e . mlnelro • não tem r~âo. conforme- vou 
·Clem<Jnstrar. 

o ar.. 2° declara: 

"A tarifa é geral ou mlnima. A tarl!a geral será applica-· 
ela a todas as mer<:::tdorias nas condições do art. 1°, sem s.tten
çii.o á ,;;ua procedencia, e a tarita mintma lW$ produ.ctos àos 
pai2Cs que garantirem, por acc6rdo com.mereúJ.Z, aos proàuctos 
brasHcins, a. sue.- tarifa. effwti1)(1.m.~nte "minima". 

Aproveito ·a oeca'slão p!l.:ra ·demonstrar que o Sr. D<!putado Dan1e! 
C!e Carvalho e todos os mustres ~lgnataríos ct.e votos em separado la
bcraram em erro quando declararam que o facto de termo$ celebra
do es.s7'! accôrd.Q com os Estad-":ls Unidcs a.curetar!a, automaticamente, a. 
concessão dos mesmos favores n :JZ ~nações. 

Absolutamente. niio. Fíz.'!mos um ·accôrdo a.pena.<' com os Esta
dos Unidos. o qual ·s6 póde servir paro es<!e pal.z. 

Agora. se · dermos qualquer d!Herença · de' ta.rl.fa a. um11 outra 
nacâo. ficaríamos abrigados 6 <ial:.a, automaticamente, a.os Esta.doo 
unicto.s. Es+..a. a ditf~rença a ser. feita. 

O SR. R~aERTO 'SIMONSEN -.V. Ex. ;oão ignora que nos ultlmos 
~l'e.s annos !oram a,.~slgnados c.er(a de 32 tratados de commerclo. Na 
malcrla. delle.s, está lnclu!da a. clausUla <ie naçã.o ma!s Ia.voreclda. 

- Pois. bem.; todos. os pl..izes qu~ tem essa clausUla passarão. aut<J
:r:na.ticamente, a 8(\ZB.l" dos favores <:on::edidos aos Eoo-tados Unidos. 

o ·sa. PAULO MARTINS - In:!dizm~nte v. Ex. está 1:ncorrenllo 
no mesmo equl11oco daquelles illustl"es· Deputados . . . 

O SR. RcBERTo SIMONSEN"- T·::rei o ma.iol" prazer em ou•Tir a. ex~ 
pcsiçlio de V. !Ex. 

o SR. PA:m...O MARTINS - Exn prl.m.e!ro lugar. tarifa conven-
ciOnal é muito diUerente de tarlfa. mlnima. · 

Trago aqui, ·p~ra. me soceorrer, o nome de um. dos. matares lnte-:-
naclonalistas mundiaes - Von ·Liszt.: Este, em ;;.eu tratado- de direito 
lntem&clonal publico, ,explica que :·a: cia.usW.a .de tratamento ele na
ção m~Ls ta.vorecl<la · é· -um meio de aroplial', auwmaticamente, a uma 
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.se:íe de . Estados as vantagens de wn t:a.tado". A clausUla enéOnira.-.s~ . 
pr(X:l.sa.riJ.ente em muitos ú·atad<ls dos ultimo~ a.D.llos; Della result~~o · 
que direitos, concedidos ao Est!l4o ·A pelo Estado N, podelll ser ·re- .: 
clamados tam-bem. -pelos EstadOs B, c, D, etc., sem. mal,s t1tUlP8. que a . 
promé.ssa de llS.~áo mais· fnvor(X:lda. que se lh-es :tez. 

-- -Nesse caso, V. Ex. estaria com t<Jda. a . razão. ·Ma.s vou eontlllU~.t' 
·a leitura para IllOStra.r onde estã: o "gato". . · . . 

Accre.!;eenta. Von L!.Szt: "A <:lausUla ·. de nação m.a.il! !a.vor(X:Id.a 
.dev-e.. ~r.reclproca, iSto é; o ·Estadcs· B, mais !avorecldo, dev.e-con
_cedel-a. tambem .ao Estado · N . . E' uma.. norma de justiça derivada. ·.a~ 
na,tureza. do tratado; ~nternac1onal, 9.1nda q:ue :na pratica 1Wo em~a 
sempre ta~ recip'l'ocid.c4é .. Entretanto, segundo as !déas predominantes 
na actualldade, · o tratamento de nação mais fa.vorectcla 36mente con
cede-se. sem. limitação · quando ezP7'essamente nilo se consigna . ou_tra. ; 
cousa". (ObXa cita®. pagcs. 234 a. 236) . · 

" Na. negociaÇão dos t ratados encon~ram~ae mal.s elementos par~ 
sua interpretação do· que na.s relações :pr1ve.C1D.8, nos d<X:umentoe' ·e . 
r.;~tas preparatoriaS ·que · ambas a..s . pártes dover.lam publicar posterior
mente: desde que ·não constas.:;em dcs llvroa ela cor. O.s d1Uei:ent-e. 
crlterlos jurldicoi dos neg<X:ladOJ:es, 1o.n:uldcs e condlc1onadoi · pelo di
r-eito nacional, :pOdem ·dar origeil'l a dlscrep:lncuu; que nem sempre se · 
evitarão de um.li. . manel.ra . a~oluta.''. E aeertscento.: "aa dUtereilça.; 
de interpretação são tnevlta~.is até oeri~ -ponto, num tratado redt
g!do em idioma;;; (listinctos,. .- ' (Obra citada, Pll.i. 237) • 

<JÓ~o vê o meu· nobre ·c-oller;a, é prcetso que ac C11.st1nga prinel-. 
pa.lmente essa cla.usuia .. Se S. Ex.·· quizer ter um pouquinho_ de· pa
ctenc!a. para ouvii--me. !lcarã. inteiramente sa.tlafelto. 

o SB.. :RoBERTO SIMON~ ·Terei' prazer. em ouvir a v ·. Ex. 
até o tlm . ·· 

O -.5R... .PAULO. MAR'I'INS Coneedemos As 32 :nações. oo.m. ·;i.s. 
quaes estabelecemos tratados ·comme:rctaes a. nessa; ·tarl!a. ,ml.n,ima.- · 
ACs ~tados Un!.clos demos, cOm . uma. .clausub · incondlciOiia.l é sem, 
restrl<Íções, o tratamento de · Íla.ção mals ·ravpr«:lda. . · · · . 

Q SB,. 'ROBERTO SIMONSEN -· PérdâO . . ponced.emos· 8.· varios pa1• 
us, ·c0m os quaes negociamos, claU.."'Ulli. de naçãO. mal.s tavoreclda • 
.. · O SR. PAULO :MARTINS - O que concedemOs .fot tatUJi··m1l:ÍU:na 
PeÇo a . v. Ex. qu~ e%hib'll qualq~er tr&.t aclo que_ nãO seja a,e tarl!a. 

.m1n!ma. · · · · . 

O SR. RonaTó slllio~sz;s- - Nc mom~to, não o po~~&uo • 
. O SR. • . J?A'OLO MA:a.TINS · :__ E ' logo · ~ artigo p!.imetro ·que de

clara: 

"Os· Est ados Unlcfos do :Sra:ill e os Eat.Ad.oa Un140.s da. 
America. concederão wn ao outro o tratamento incondicional 
e sem :restr1<:ções" .. 

E' -préetso fique expresso . a.qul, claramente, para que ~Ja a.uto· 
matica ·em. TelaçãO .a outro.!~. · Se !Jzermo.s qualquer ravcsr abAixo .so 
que demos aOs Estad05 Unidos, este.:; .!!cam, aut<Jma.ttcamente . no di
reito de CH!Xlgll'; asstm oomo. nós !~os COt;! lgua.l di:reito ~m reta.-
~0 aos -Estados Unidos'. · ·.,. · · · . · · · 

- ·Fazero~. pbrém, ~eS: ·s.ccófa~s commér~> :qlli/·v~: Ex. -ti.-.> 
'tiem lembrou. 'em. 'i:b::tude de 1.Ún.. ·decretO 'do Governo . . E v. k ;, 
Sabe perfei~ente que e$tâ0..:resal_vádos no:. c~nvei]Jo-: ooin os. Estado.; 

.. Unidas . as ~diç6es .c:onstituctonaes;. e ·:rim· . poderia . deiXar de . ~t 
.. · aSsim:, ·pot<i_ue ·v ·. Éx; · sa:bEi ·que ·o ~lt<i. i::te ·soberania é 1na.11ena've1. . . 

: ô ·. deêí--éto_ :do GOverno ·. t>rQVisorio, é:onseguuítemente, é - 1ii1: pela 
· · :.~piO;v~o que. ih e .<Jel! I?-~~ _carta:._ C,9nStltucionlll, e diz: . · · · 
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"Knt:ldG proc:~<ler á revisão dn.s tarl!as aduanel.ra.s c a 
negoctaçeci <lo a.~tdos commet'cta.es . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ..... ... ~ . ....... : ......... .......... . 
Veja V,. mx, bl'm cst~ nrtlgo-. :Olz elle: 

...... .... .... ' ' ·'" ..... . ........... . ........... .... ·········· ·· · 
Art. 2." Pll1'11 mnlor !acilldnde de· calculo. nos despachos 

alrandcR'Jirloo, mnlor estabilidade nas transacções de cOmmer-
910 fntl!rnnclonnl ~ maior segur.!Ulça na PTevlsj'ip orçamenta.
r!a. e at~ qun ~cJn poeta em vlgor a nova Ta.rlfs. d~ Al,fande
gM, Clecornm t·· tln. revtsAQ geral a. que se retere o art. 1. 0 

deste lti'!Ct<"to, Ctcn rC!vogaito o art. 2.0 da Iei n. 4.064, de 31 
<le Dezomhro uc 11l2G .. para. que os dlxeitos aduanelrós fixa..
dos na nctiLI\1 'l'nrltn. <111~ Alf:u::ldegas stjam calculad.oi; ~m mil 
réis ouro, uo cntnblo ae 27 dinheiros por mil réis e cobrados 

. com o~ n.bntrmonto11 ele 20 % (vinte por cento). ou de 35 % 
(trlntn. P. ~~n~o por cento) . · 

~ l." A tnrlto.. com o abatimento de 2() '% (v!nte pol' 
cento) con•tltulr6. n tarifa "gel'a.l" bra.sileka e vigorará na 
auaencln do qual(!Ucr l'eglme espeelal; que o Governo esta
belcQo.. 

·f !l.o A tlll'lfo. c:om o abatimento de 35 % {tl'lnta. e etnc~ 
por conto), quo con.stltulrá tarifa. "mhllma", serâ e:ppllcada 
aos proc1uc:to11 do ptLtzcs que garantirem, por a.ccordo com
ml!'l'o!al, noa pi'O<l\lcto.s brnstlelros, a. sua. tartfa. etfectivamente 
"IJtlnlma'', 

Damc.s tar!!a. inlntmo. em troca. de tarlta. -rnlntma.' '-. 
0 ,sa·, ·RoBJA'Z'O 8IMON4EN -E os tl'a.tãdos? V. Ex. OS tetll a,h1? 

· O SR. PAULO MARTrNS - Todos são com· taz1!a. m1nlma. Elles 
nol·a. c!lio e nOI!I Ih'a. dom.os. Não para artigos de stmples procedencla: 
é preciso que o a.rtiKO ~Ja. or!gtna.rio do nosso Pa.iz e d&que!le qu~ 
nos tenha ocneocUdo t~~mbetn t e.rlfa mt.nima. 

o mclbor ó o artlfO 8.0 : 

Art . 3." Fle11 reservado ao GOYerno a; faculdade de au
gmóntu, 'Por clocroto e a seu crtterio, atê ao dobJ:"U. as di
reitos da tiU'ltc. soral para os prod.uetas .de pa.tzes q:ue, dellbe
r.ldo.rnonto, por augmento (le dlre1t0 dif!erenc!aes ou por 
~uMaquor outrns meéllda.s, procurarem .diftlcultar a entrada 
doa" produetos · brasUe1ros ·noe seus mercados" • 

Prostgo: o artlgo 4.o to1 a resalva. .legal para todo e · qualquer ac-. 
=~: - . 

HArt. 4.o O ld.lnl.ster!o -(la.s Relações Exteriores dal'â. ce
.nheclmento, por circular, das ciispo61çOes deste decreto, · aos 
representante& ele todos ·os paizes_ _com representação cUplo
ma.tica no Brasll. convidando-os, desde -já, a. negociar, por. 
troêa. <te noti.s. c ouvtão o . W.nJ.sterlo do Trabe.lho,. Industria 
e Comm41reio, a conciuslo de acoo:rn:os c:ommerctaes pata a 

· conce!ISlo· reciproca e incoJ;lli!clonal ão tratamento. de nação 
mais ra.voreclda. :re~lvadas; ' por um lado, as ccmd.ições eilpe
c14es dos pai:e.! do continente americcino e .!em pejuizo. por 
out1'a ZQ4o, de negociações ·sup,zementaTes; paTa · protócoJZos · 

. ad4~ re~ttf!O/J a qU4esq1Jei- joiilicl!lrle&- ou vantagene 
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com:merc1aes, que n(!o ~mportem em jarJ~re~ paTtfcu14rlzad,o& 
a qual(!uer ?laÇt'ío". 

_Pergunto a V. Ex se, em !a.ce de dispositivo tll.o claro, ainda tem 
dUVida,. 

O , SR. 2o»ER'.I'o StUONSF:n' - ·Vou dar UlJl. argumento mais. 
O SR. PAULO MARTINS - E' questão de lei, náo é de argu· 

%Dento. · 

O SR. ROB!m'.I'O SlMONSEN - A impressão que eu t!Dlla, vendo O 

rcSU%00 dos tratad<ls ... 
O SR. PAULO MARTINS - Eu tambem. tinha. 
O SR. RO:BRTO SIMONSEN - V. Ex. tem O boletim do Mlnlaterl.o 

do Exterior â. m!!.o? 
o sá. PAULO MARTINS- Não tenho; mas sei que todos o.s tra

tados que recebia e comme:o.t ava, talavam em· concessões ·de tarifas 
mtnlmas. O propr!o Governo resalvou os trntados que se !izessem· 
e-om paizes sul-americanos ou "que não importem em tavores parti
cularizados a qualquer nação". 

Aliãs, é evidente que não poderia razer UlJl. tratado com clausu
laS espeela.es e tTatamento e;;pects.l. Se fossemOs dar 11. outros o 
mesmo tratamento. conforme tive occasiã.o de mostiar a. V. "Ex., seria 
preciso que existisse sempre tal rectproc!daãe. Entretanto, o trata
mento de nação maiS :ra.vorectda. só e concedida sem ltm1taçôes, quan-
do ex-oressamente não se consigne outra coisa. _ 

o SR. -B.ollEll.'I'O SIMON'SEN- Continuo com- minha. duv1ciã. 
O SR. PAULO MAB.TlNS - Lamento que os !Ilustres collega.s das 

diversas Commissões, inclusive os Srs. Negrão de Lima. e Dln!z Junior, 
houvessem' tetto a resalva. de que e513e trat!lm.ento vae automatica-
mente ser e:r.tend!do a todos. E' um. equivoco. " 

o SR. RaBJ;R'l'O SI:MoNsEN - Assiln, pelo-ractocin1o de V. EJt., 
esse tratado só é extensivo ao continente americano? 

O SR. PAULO MARTINS - Só. Elle ·é pa.rt!cularlzlldo ~ Esta-
11m Unidos e só se appllca "a esse palz. V .. Ex. 'bem sabe que tod06 
os tratadiStas de Direito Internacional reconhecem· que a. clausula. de 
na.ç~o. mais ta,"'Oreetda. estã ea.hl.ndo. em desuso." Nós, por exemplo, 
damos tratamento de nação z:m:.is !a.vorecida. ··á China.. Ora, que tm~ 
porta.· é. China. que nós cltpOrte~. . . tamanCOC!, artigo que ella D1o 
con.som.e? 

o -sa. Ro:earo 61MÔNs"&N' - Isto não obstou que dessemas esae 
tratamento a trtnta. pa.lzes. 
. o SR. PAULO MARTINS - DeJ:nos, xoas para tarifa mtJllma.. E' 

preciso não csq1Je:cer nunca este ponto, que é r=damental; 
concedemos n. tari!a tnini:na. da. pauta aduaneira., constante de 

1S97_ artigos. a tocl.os os· pal:r.e.s que ·nos concedem tambem a tart:a 
m1nima. Aliás. trata-ee de coisa. 1nnocua., porque, v. Ex. · Ba.be, o 
que :!ó= o conven1o BAo 1.\5, necessidades do mefca(!.o. 

O S!l. FE:lu;ANDES T..1.vou - Apolá.do. E' preci&o que haJa pro
ema dos artigos. Não havendo, é uma coisa innocua. 

0 SR. i'WBE:RTO SIMONSEN - Os relatores das Commis.sôes de 1"1-
na.nça.s e de D1plomncla pensam d!L mesma forma. que o ora.dor? 

O SR. PAULO MAR.Tl."lS - Fiquei contente de velutca.r qui!>, 
n:!ln.al do contas, cu, um calouro nestes ·estud.os, ia positivamente dar 
Uin "bolo" em. meus llllptres :pares. tOdos homens eminent16s!mos. 

o Slt. RoBt:R-ro SIMONSEN - Os relatores oomo pensam? J>en.s&rn 
como V. E~ .. ? . · . . 

O SR.: 'PAULO MARTlNS - Não trataram C1a.·· claUSUla. de Naçli.O 
mais :favorecida. · · 

_o SIL ·RoBERTO SnlroNS!:N - Apesru; de ·v. Ex. ser claro, conttnuo 
· com mSnhas duvidas. · 
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O SR.. ,PAULo MARTINS ~ Lamento que V. EX. ~Linda. tel:ll!A 
dUVldaa diante de tanta. clareza. . 

. o sa. Rol!En'l'O 6DÚ)NSEN- Veja v. Ex. a. troca de notas dOS 
Estados "'"nfdos com o Brasil, em que eUes se recusam a fazer oertas 
conceseOes,. · 

O SR. PAuLo MARTINS- As lels no Brasn são feitas, em gerai. 
a.ts.'oalhoa4a;nente e esta !o! feita de maneira salvadora. No trat:1d0 
estão -~resalva.das as dispOslçOes . _çonstltuc1onaes. O illustre Dep~tado 
por Silo Patilo. Sr. CardosO de Mello Netto~ resalvou muito bem ~a. 
pa.rte; aliás. a. resalva era. per1e1tamente clispensa.vel porque · está. assim 
na cla.wula 7"' .do tratado: "resalva.das· 11s CllsposÍçOee. coru;titucionaes'". 

Estão resalva<tas tambem as restr1cç6e.s de ordem !lscal, policial e 
de. seguros, retere.ntes á execução ele !eis policia.es e :tlscaes.-

Nllo,'sel. Conio houve quem dissesse que o tratado lmpunha. <:ondl~ 
çõeA humilhantes ao :Srasu, se todas as clausulaõ mencionam: "os 
Esta.clos trnfdos ·da America. do Norte e os Estados Unidos ·do Brasil". 
Se houvesse humll~çio, em face clesta. tormula, ~er!.a ells. •evidente-
mente recl'()~. · . · 

Positivamente·, o tra.tado tem deteitc.s, é verdade, mas eu o conet· 
dero como 11m tratado prel1m1n:~.r, .que mais tarde será elabori':lo <1\l 
modo de!inltlvo, . dentro de Unhas geraets, com poucos artigos, ma:; de 
grande·· productivlda.de, compensando e protegendo n. nossa. 'lndu..-trla. 

· o SB • R.ol!EnTo S!MONS:e:N" - · Esta cl&usula. nlio . diminue abeoluta· 
:tnente as desvantagens para a 1nd.ustria. bl'8.S1lé1ra. Q que váe 'lilm1· 
nUir, se prevalecer a interpretação dada peio senhor Deputado Daniel 
d& Carvalho e outros, são os favores ·de. que gozam especittcaaamente 
os Estados trnldos, favores que ISe devem extender ás Clemals n'aç6és. 
Não í:l1minue <le !acto, praticamente, a. gra.vação que vão sof!rer- certas . 
lndustrias no BrasU. · 

C SR . PAULO MARTINS - · Em rele.ção a. certas lndustrias, pedi· 
ria e. v. Ex. o favor de sua attenção por .ma.~s · !l.lguns momentos, pols 
V'lU Ólscut.ir este ponto, .com o qumlro 's.presenta.clo pela Federação 
que,·, como V. Ell:. noo ,lgDora, é um tm~a.lbo primoroso. 

o Sa . Roa:uTO SlMONSEN' - Com o maior prazer. 
O SR. PAULO MARTINS- Não só o Sr. Deputado Daiuel dt: 

carvalho, tambem c-.utros fâlam nos prejuizos causados 6. 1ndustrta 
bras!.lelrn, porq_uc h~ similares naclonaes e as lei& problbem que se 
conceda reclucção aos prO<lucto.s de que exiátem slmllarea no produ
Zido ao paiz. E' engano, evl11entemente. As condições devem Bl:r apre
ciadas (!entro de tres aspectos: qualidade, preço . e q1JBD.t1dade. 

;vou U!r 'á caman. urn commentarto da. MTart:ta.", de Ca.steUo Bran· 
. co. quo . define be::n o que é a elm1lar1da.de. Peço a attenç~ dos col
lega.s, por se tratar de mn ponto interessante. (U) 

"E' prolllbiclo conóeder-se isenção de <t1reitos para os gé· 
neros e mercadorJ.a.s que tenllam s1mllares na produeção 114· 
c!ons.l. · · 

Log!cam:nte, clever-se·la ententter que exlstem no · piW: 
mercadorlas ~irnllares ás estrangeiras, quando as nacionae.s 
preenchessem, .simulte-neamente, tres cond1ç6es essen~: 

in, qunnt.tda.cle su:tficiente para. o consumo · em todo o 
palz: . • 

28 , qualid&Qe Igual, sob.· todos os pontos de v.leta, s. dii6-
respectivos productos estrangeiros; . 

aa, -preç~ · menor, oú ·equivalente ao d.()s· produ<:Ws es
. trangelros similares, em t odas ·as regiões do ps.lz. 

Pesde Qlle :falhe uma dessa.:; condições, i)5 generos e mer
cadorias <te producçfí.o nacional náo pOctem ser collSideradCts 
illmilares aos eStrangetios' é gozar . de fa.vores espeésaea conte-
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rido:!' por lei. o contrario .será crear uma situàç~o de pr1v1lt?
.g1o pe.ra :fetc:rm1ll8dos ind1v1duos em detrimento da nação~'~ 

.- , . . · . . , .;. 

As nossas leis sempre resalvaram essas .coi:J.d1Ç{>es. A velha Conso
lidação dae Leis. dM AI:tandegas diz rio .seu art. 436 : (Li!) 

. . . 
"Sejam quaetõ forem os termos das Lels, Deel'i!tos ou 

~ontractos que estabiÜeça.m ou autorizem t.senç6es de direitos 
de lmporto.çlio ou consumo -e de expecl1ente, taes tsenç6e5. em 
caso algum podemo comprehender: 
. 1.0, os gcneros, .mercadorias c objectos que tiverem iimi
lar.:-s manutacturadoo de producçli.o nacional, dos quaes hou
ver .!abr1CB.8 montadas Da. Roepubllca, Uba.rtecendo O.f . merca- . 
ãoa em qtumtil!ades suff~ntes para o comumo, de modo. a 
serem t~ generos jactlmente encontrtlàos dentro do paf.t; 

2.o, as !llaterlas primas que estiverem nas mesmas C011-
dlçOes. (Qetl'eto" n. 947-A, de 1890, a.rt·. 8.0, Lef n. 25,_ de 3() 

'de Dezembro de 1891, art . 7.0 , e Declsáo ·de 6 de :r.t'arçO de 
1893)"'. 

o B!t. Fli:RNANDE3 TAVOilA - Em geral, entre nós, essas condições . 
· nunca sa.o · attend1das. Todo m:undo :tala em tndustrla. na.cione.l -per. · · 
seguida. mas não se !embra. que a maior parte das no.ssa~r tndustrJas 
nli.o preenchem · a maioria eles= condiç6es. (Muito bem). · · 
. ,0 SR . VZCENTE GALLIEZ - Nri.O B!)Olac:lo! 

· o SR. PAULO MARTINS - Apoiado, é que se eleve dizer • 
....o Sn. VICENTE GAU.n:Z - Ha 1ndu.strlas .que estão .precisamente 

dentro d3 den~tçio do Sr. Castello Brancó _e. que entreta.nto •• ronmi 
att1nglcta.s pelo tratado. Ha industrl.as que o proprio governo decla
rou em . super-producção, .que o pz:<>prlo governo ço.nsl<lerou coin pro-
ducçli.Õ exeessiva·. · . · 

. .O SR. PAULO MARTINS - Já sei onde v. Ex. quer chegar. 
V. ·Ex. vem com a camisa · de algodão, que tanto impreaslou o Sr. .. 
"Fra:1ça 'Fllho. Isso é Um.a .gotta. d'agua.. · • 

O at. v~·aA.Ltizz - o crt.ter1o do Sr. Castello Bn.nco é al
!andegario. Em matena. economia, ·porém. quanao se fala · em e1m1-

. ·lares,· nlo ha necesst:lade de preencherem e.B tndust:1as todas a& con- . 
dtções actua~. (Niú> a.no!aâos) . 

O SR. PAULO MARTINS - Perdão. A these de V. Ex. ' · .COntl~l 
o povo. O que V . EX. · estA declarando é .um· absurdo .. Nâo ba. .f.&s<, em 
eeonomta. ·· 

~ O ·~a. ·VICEN'l'E GALLU:Z- O criterio de .agradar o povo é medieval. 
o SR . PAULO )!ARTINS- Poli; fico com o crtterlo'medteval; :tic;, 

oom o .povo. ' · 
O 61t. VICENTE GALLIEZ ~ Nf.o. ha 1ndustr1as !ictic~ no Brasn, 

nem em parte alguma.. Toda · a a.ctlvidadé, .que tncorpora riqueza. ·aer 
patrimonlo nacional, é Iegltlma. . . 

O SR . PAULO MARTINS - Não se contesta. a sua legitlmida.d!t, 
mas uma industr.la. arti!ical nli.o. póde mm::eeer o nosso apolo. v·. El:. 
vae v~r que o propdo Wnoilesco acha que nâo . se dev-e. proteger d=~ 
stadamente. · 

O Sa. VICENTE ,G.u.uz:z -::- E' uma questão de proporçã.o ·na ae:tes.\ 
e amparo das 1DClustr1as. T~ •. comtudo,. ~ activ1dades legl~. 

O .SR. PAULO MARl'INS __, Aqul ·estl.o !UI"dl&poslcões legaee que 
just!.fiçam 05 tres · érltertos de e.ccesslb1lld&de .dos preços ~ da qual!-

. dacte: · 

·n~Cr-eto n.' 8 .592, ·tié 8 ~Março de 1911..: · . : . 

Art- 8;" Sejam qu~s torein_os termos .das lels, decretos c · 
. c1os contractos ~tentçs .lU! !1at:l ao Deeteto . n:. 94"1·A,_. ~ · 4 
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dil Nov-~mbro de 1890 e_ elo presente r~gulamento, que estabtl• 
leçam, ou a.utcrlZem Isenção de direitos de Importação ou de 
con,sumo· e ~ expetUente, taes ise!lçOes, em caso algum, po: 
<terão comp:rehender: . · 

1o,. os generos, mercadorias e objectos que tiverem siml· 
lares na procl.ucçã.o. nacional, em quantic!ade softír:iente. par" 
:tupprfr a.s necessíd41%es immedW.tas e conStantes eLos se111tços 
e da$ .obra~t javurecU!cs ~m i3ençáo de direito:.; 

. 20, as ma.teria.s prl.mas nas .mesma:! condlç6es·. 

Decreto n.. 24.023, de 21 de Março de 193~; 

Art. 93. Embora exista.m productos similares namdustrla na
clona.l, gozalií(j os productos estra.njei~ das l.se:nç0e3 ou reducçõe.s 

-·de cUreltoa previstas neste decreto. sempre que a. índ:u.strfa 
nacfonal n4o possa a.ttender ás necess!d4des tm.medW.taS' diu 
811.C0m.menàas recebtaas, ou quando o preço do prottucto 1&4· 

cWnal, no loca] do emprego, Jór superior ao do. estrangeiro im
portado com o pagamento cws direitos cie tmportaçflo para CO!l· 
sumo. 

Posso agora cltal' a. VV. EEx. casos ver1r1ca.dos na. prat1ea. 
O governo àa RepubUci, em 1911 , 'concede_u isenção <1~ dlreitólb 

para. paralÍelepipe<t~, _vindos- de Portugal e destinados ás mun1e1pan:
dades ·de 'Belém Cio Pará. e de M.aD.áo.s . TOcl.a gente ha de fical' eapantad:l 
com a ~nçA.o @ d!re1to:>s para paraUeleplped.os no Brasil. Essa con
cessão rot: entretanto, feita _naque~ época por uma razão muito· sim· 
pies; um. parallelepipedo, :vindo de Portugal paz:a Belém, custava cem 
i'éls; a.o p!IBSO que,- indo do RlQ de Janeiro, ahl ch~gava por mil e ceci 
réis; Eis comó slo as coisas! 

o grande BarA.o dO Rio · Branco pleiteou e conseguiu do governo 
da Republlca. - pasmem os nobres collegas! - Isenção de direitos par::l. 
os <!~ntes <!a Mad.etra-Ma.moré . Deante <las tloreetà.s amazónic.as, 
!.sentar dormentes parece absurdo. · 

. o Sa. F'l!:ltNANDZS TAV01lA - Assisti. de corpo presente, a.o deaet:J\• 
barque de· mllhares de dormentes: : 

O . SR. PAULO MARTINS - Agradeço o testemunho do .nobN 
Deputado. · I 

os·· donrientes para essa estrada. Importados da Suec1& ~ outro! 
palzes europeus, custavam menos do que se !o.ssem tirados das no-
restas do Amazonas. ·· 
· .. De modo que as condições eoonomlcas devem ser estudadas con
ven.!el::ltemente, a!im de v~rltlcar-sf:l se, de 1acto, ha similar na prrl~ 
ducçlb:) naciOnal 

Qua.I:tdo secretario do _M1nlstro da Fazenda, · occorreu o segul.n~l3 
racto a. que asslstt. O saudoso commandant-. Cant=ta, que tanto 
rez !)elO Lloyd BrasUetro. teve denegado um pedido' de ll!enção p~ 
cabos de :manilha.. · Fol a.o Minl.ster1o ela. Fazenda e procurou saber o 
!Undame~to daquella denegação. "E' ·pÓTque existe . ·sili:ular na pro .. 
ducçll.o naclona.l"; reepond.enm. o commandante cant:w.rla Guim.a.r&e3 
prop'Oz-se, então, fazer uma demonstração co:np11.rat!va dos cabos dll 
manilha ' mglezell e. nacionaes, ~epols de -mergulhados na &gu.a. salga.da. 
Feita a.. demonstração, o cabo nacional partiu-se. . ' 

o Sa. ANToNIO GóES.;;._ Dou .o meu testemunho nesse sentido. Ra 
tres annos· rtz· eltper1enct.a: itlentica. ~ com os mesxnos resultados.· 

O S:!t. VIC!:N'l"E GAI..I.ID~l __. Actualmente· não é mais assim. 
O SR. PAULO MARTINS - Direi ma.ls o seguinte. em resposta 

a.os illustre.s representantes pa.Ul!sta.s. Deputados Pa.Ul·o .Assumpçtl.o e 
Robel'to Slmonsen: ,quando .era. dlrector das Rendas Internas ttve a vi
sita do cHreetor .. do Abastecimento .de Aguas cle · Si!.o Paulo, o Dr . .Ar
thur Motta. Pleiteava _S. S. uma.ise~ç!o- ou melhor reme<lio, ae nlo 
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se· concedesse a lsençli.o- para canos de !erro que abasteciam de a.gu!l. 
a clda.de de B!o Paulo, porquanto, dizia S. S., estava mal"':lco com ta.D,
tas r~clamnçóes que surgiam, em virtude do producto nacional arre
bentar a cada passo. Ahl está. o que é, em certos casos, a 1ndustr1El. 
Nacional. 

N.ll.o nego que ile. !nduatriM-mereoedorE.S de todo o nosso ampar:>. 
Menciono, por ~xemplo, ~ l,ndustr1a da sêda; é positivamente admlra
vel o que sP. :fa.z em Sá.o Paulo neste ramo l.nduatrla.l. Cito, tambe~, 
as · lndustrlas de calçados e de chapéos, que nllo plelteam, nem preci
B&nJ. protecç.ll.o. Essas 1nc1ustr1aa realmente nos e~vam. 

o SR. DINIZ JtmlOR _. A lndustria -.de tecidos de algodão, por 
exemplo, 

o SR. PAULO MARTINS - Exactamente., Havemos. depois, do 
tratar das camisas, meu caro coUega ••. (B!sos). 

o SR. PAtn.o AssUMPÇÃO- Como porém poderá. V. Ex. crear um 
· palz industrial ~m ~sa protecção? Nilo se Inventa, não ae :faz uma 

lndu.strla.; ella cwta caro ao Pa.l.z. As geraçóes futuras é que lU· 
crar!lo. 

O SR. PAULO MARTINS - Evidentemente, V. Ex. tem razão; 
Mas desde 1890 n!l.o temos telto outra coisa senlí.o conceder protecç!l.a 
a induatrls.. Nlí.o sou contrario a. isso, porque, -evidentemente. se nlí.o 
fosse tal protecçllo, não terlamos 1ndu.strle. brasileira. 

O Sa. PAULI> AasUMPÇÃO·. ~ V. Ex. sabe que se :fabricam em SA.o 
:PaUlo tea.res de lona bons e pela· terça. parte do preço dos 1mporta.dos? 
Na propr1a Eu:lopa dltficUn:l.ente se encontram teares de lona perte1to.!l 
e que cumpram os mistéres a que se destinam. Procurei obter os ·appa
relho_a em São Paulo. Não fiz questão de preço. Pa'guel o que pediam 
e posso .attlrma.r a. V. Ex. q\l.e íiquei tão entbusl.asnia.do com o ar~ 
tigo fabricado, em s~o Paulo, cujo preço é de um terço do Importado, 
que t1z a acqu1s!çã.o de vinte. Os lmportaclos me .custavam ma.ls d{' 
SO contos. Os :fabricados no Estado me :ficaram· por 40 contC\S e est!l.a 
funectonando sem o menor defeito ao lado dos .. teares escossezes, e da.n
clo o mesmo rendlm.ento e augmentando o mesmo trabalho. 

o-sa. ROBERTO SWONSEN - Durante 11. :revolução paulista, prodU· 
zlm.os em Sã.o Paulo, em 40 dias, me.chlnas de alta pree!s!o, para fa
brlca.r cartuchos, pa.m cuja. execução as fabricas costumam peCllr qua
tro mezes. · · · 

O SR. PAULO MARTINS- Na revolução de São Paulo era tal o 
elan. que os paulistas estavam animados, que até mlla.gres podiam ta· 
zer. • · . 

O SR. JOAQ'Iml!. GUEDEs - Nunca tlnllamos v1sto uma granada d~ 
mão. Entretanto, a.s fizemos melhores do que as inglezas. 

O SR. PAULO· MARTINS - E' verdade. E que "abacax.Ls" os pau
ll$tas . .prepararam!. •. 

O SJt. PI!.EsrotNn: - Attenção! Está com a palavra. o Sr. Paulo 
Martins. · 

O - SR. PAULO MARTINS -t Declara-se, 'tambem, senhor Presl· 
. dente, que o café já recebe-u, lsençá.o norte-americana, que sempre ten . 
esse trata.lnentO. Rea.l.nlente, desde 1830, segundo se verifica no Tau.ssig 
(The Tarlf! Bistory o1 the United States)" o nosso principal proclucto 

-teve isenção. excepto durante · a Guerra õa. Secessl!.o, (de 1860·i872) 
·quando so!fí-eu pequena taxaçiío. De !acto, porém, essa. Isenção tem 
sido quasi ' tnlntel'l'tlpta. 

· Pergunto, entretanto: - os Estados U_nldos. sem motivo Qlgum. 
· nã.o poderiam t&lear o nosso café? 

O · Sa. DINIZ Jl1NIO!t - Não, :porque a gr!ta. interna ~;eria de tal 
ordem que a isso :não se abalançariam. 

·o SR. PAUW MARTINS .....; Sem duvtõ.a.,. acho que poderiam 
:raze1-o. · 

O SR. P.o~:r:ii.o ~tnaa>ÇÃO - O "statu quo" era a Isenção de di
reitos 
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o sa. WANllEIILEY PINHO - Erll. ~reetso .saber qua.l o hltere.s3e que 
os Estados Unidos t!nh.am em não taxar o café. 

o Sa. PAULO As!ro:MPÇÃo - :NI!.o :Cazemos· questlío de conceder 
estas ove.nta.gens, ou outras a.té mesmo maiores aos Est ados Unidos; <Íe
seja.mos, porém, eoneedel-a.s. com mais px:oveito .para nós. E&te. é o 
untco ponto <te vista.. Generosidades, se houve. não :Cazemos queGtM 
dellas. . . . 

O SR . PAULO ~TINS -Já declarei a. V . Ex. que estou con
forme .com e.sse ponto de vl.sta . Considero , entretanto, o accõrdo come 
urna. prellminm-. porque el!e é denundo:vel no segundo anno. 

O 'SR. B.oBER'l'O SIMCNSEN - V. Ex. sabe 'qual a .producçll.o da1 
torreracçoes americanas? · 

· O SR. PAULO MARTINS __. Sel que consomem, a.pproldma.ctamen-
te, 9 a. 10 milhões de .saceas <to nosso caté. · 

o Sa. RoBERTO SIMoNsEN - tP~só dar · 1nform~il.o mais preclaa 
a V: Ex. : o ea!é é a. materin prima. da.s torre!a.eçOes norte-a.me:ri
cana.s. Existem cerca. de D:u1 torretacções, qUe entregam ao consumo 
do povo uma producçll.o ava.lla.da em '10 milhões de contes, a.nnual
mente, na .qual entramos coin 1 milhão. 

o SR . . PA:Ú'LO MARTINS - E v. Ex'. , como paUlista, nllo est..ã 
satistelto? 

O 'SB, RoBERTO SIMONSEN - Acho que 0:3 Estados. Unld0.!5 . nos 
merecem tudo. 

O SR. iTic:ENTE GM.LIEZ - Mas com favoxes mutuos, nllo com 
tributação sobre o caté. 

O SR. PAULO MAR'I'INS - Já a.ccentuei o que póde custar 8() 

. Bra.sU uma polltica de represal1a5 ao nosso ca!é. Peço agora. licença. 
para integrar no meu discurso um e.splendldo artigo do "COrre!o da. 
:Manhã", intitulado "Batietra.S Flscaes", publleado no dla 4 · do ocr-
rente : (~) · 

Temos a1!lrmado, quas1 1nvar1avelmente, desde que 03 
p.roprlo.s· valorl.za.dores ottlclae.s elo caté brasUeiro começaram 
a pensar senamen~ na. lnlltllldade de uma. propaganda ener
glea do producto, em alguns ~ntros de coil.Sumo da Europa, 
cujos apparelhos !lBcaeJl de alt& tributaçl!.o annullaria.m oo 
e:t!eltos porventura. proveltosw desse es!orço; temos atf1rm.ado 
eàm a logiea dos factos; que a qualquer 1n1c1attva naqueue 
sentido deveria. preceder um trabalho ain(1& mais energloo dSL 
nossa. dilploniacla.. Poderemos ampliar em opportun<l6 co1X1-
mentar1os a. nota esta.tlstlca que publl<lamos domingo, relatl· 
va. ao~reço de uma sa.cca de café, n~ ma.loria dos pa!zes eu· 
ropeus. quando é ·nel!es de.semba.rca.da. NAo ha im]X)rta.dor 
que se aventure aos riSCos de uma compra volumosa de <:&!é, 
sUjeito ao paga:nento de pesadi.s.slmos <llreltO, a.ctuanelros, sem · 
a. garantia mais ou menos ~pproldmada. de uma compen.saçf.o 
.sa.tlsfatorla nas vendas. • · 

E é exa.ctam~nte nos pa1zes com os qua.es mantemos ID.Ab 
inten.so mtercambio que o ca.té et;OOntra banelras quasl m
transponiveis . Mas, ta.mbem autnriam.os e rj!petlmos que pa.
rallelamente a. um bem ~l'denado trabalho di'plomat1co, no 
sentido de conseguirmos Ullla. attenuação <1e tarl.fa.s. a.Ua.nde
ga.ria.s, o . !t.sco b:msUéiro· terá. de :renunciar 8.o peso de 1ntquas 
'tr1butaç6es com que .sobreea:-reg& a nossa principal e alncla 
ma.ls~ :volumosa mercadoria de exportação, desde a. ·sua sabida 
dos centros tpl'Oductoree ·até aos portos de -embarque para o 
exterior. sem. a.s .duas 1n1clat1vas a de obleetivo.s externos e a 
de lnunécUatoe efteltos intemcs, O& e,ppa.rel.lioa ~e propagancta 
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imaginados ou tal~z já em runc:clonamento apenas repre~ 
rentam machlnes de gastar dinheiro, sem conta nem me

. · <l·l~a. sem re.sultado !1-preclavel pa.ra a a~pllação do consumo, 
. e ainda menos para a lavoura, cuJo esgotamento anno · ipOl' 

f.llllo re accenttia alarmantemente . • 
O .protecelontsmo aduan~_!ro do.s palzes que permutam com 

o · Brasil, em !ntereambio cordial, interesses de eompensaç!i.O 
commerclal, certamente nAo po<l.erâ ser removido exclusiva
mente em bene!iclo do ca!é bra.s1le1r0, mas ê 'por ~~ me.m:io 
que a moc!eração dessa pol1t1ca !1.sca1 depende da habUldac!c 
diplomat!ca.. Jé. vimos que, de accOr<lÕ com os calculas o!:t.í
clus. proml<llados do D. N. C"., em tre.s centros consumidores 
d'e. 1lnportaneia na Europa, Italla, Allelll.&nh& e França, o ce.t~ 
paga. de entrada, por aacca de 60 kUos. respectivamente réis 
1 :462sooo. 724$ooo e. 392$000 • . 

Esses direitos foram calCUladas de con!ormldatte com a 
taxa. cambial méclla, de Junho ultimo, no merc!IA:lo livre. Eut 
·198:4 foram exp<Jrtadas !Para os tres aUudidos pá.1ZeS ::L664.0QU · 
saecas de ca!é, diStribuldas_ nas ·segulntés pa.rcellaS: Allema.
nha, 1.580.000; França, 800.000, e I talla, 284. 000. Adverte, 
tratando ào assumpto, um. jo.rnal paUlista.,· que , essa expoT
tação representa 27 % do café .sa.hido do Estado naquelle 
a:nno. Quanto recebeu o BrasU por esse volume exportado ." 
da sua. principal mercadoria mundial? Con.sta do valor glu~ 
bal do café; posto a :j)ordo em santas, a ~portanc1a. <1~ 
408.295:634$000. Um. valor a.pprox.!mado, m.a.s !l-Inda mUito 
aquem de meio mUhão de contos.· . · 

VeJa-se, agora, em quanto importaram 'os direitos cobrado.i 
·para o 1ngreseo desse Café nos centros consumidores: Allema..: 
nha, 1.143.920:0008; Italia, 415.208:000S, França 314.400:000$. 
sommando tudo 1.873.529:000$000! ·Pqndo em relevo . ~-
.sario a. eX(preaslio fantast1ca. das cifras. apura-se que, por u.mu 
exportaça.o que lhe re"!lde menos ·de _soo,ooo:ooosooo. o :Bras1f 
:paga,. ao fisco estrangeiro, a. !s.butosa. .somma de ·quas1 rêl3. 
-2.000.000:000$000! . . •' 

Uma. da.s resoluções . do ultimo convenlo cafeeiro, o Já. 
muito discutido convenlo em que predominou, como razlo 
de · mais peso na politlca economlca de Cl!-fé, o interesse do~ . 
banqueiroS de dentro e de !óra d<.1 pa.iz, !oi a 1ntens1!1caçl1. • 
doa serviços de propagand:l. ~ed1ante outro.s processos. Maf:l, 
a.lnda. que e.&SI!ê processos nll.o. fCilsem a repetição dos que têm 
sido até agora empregados, ·acarretando 'despesas · con.slderavets 
e sem nenhum !Proveito, talhariam da mesma !órma, porqua.nto 
jámats será possivel a.ugmentar o consumo de um pro·c:tuct;> 
~C~ue , pelo que tem de pagar ao fkco, estrangeiro, ~ _póde ~= . 
a.dquii'ido por gente a.bnstl!:d~. 

ora: se . podemOs vençler café que Importa em pÕuco. menos dd 
meio milbAo de .contos - café que renda lá :!óra, ~- de entrada, um 
:mllh'-o e taritos .c<intos - .por que não havemos de fazer accôrdos co:m
merelaes com esses pai2es;- a.flm de que- o nosso producto lhes saia. 
mais barato, em · condições <te concorrer com os de. outraa _proceden- .· 
ciàs? Carregamos, entretanto, co~ ma!s 45 shlllngs d~ taxa.! Positi-

-vamente. 1sso é uma. desorientaçao economtca. - -
. o· Sa. Ro:sEaT:O SIM.ON~ - · E com todo~;" e~ palzes !1ZeÔl<ls t.ra~ -. 

:tados, dando~lhes a. clauaul.a.. de nação ma~ fa.voreclda.t · · 
o &. iDINIZ JUN:IOR ~ Inclusive com a. Ingll!oterra~ . 
o S&·. WANDE!JLEY PINHo - 1;l'm dos erros ·da. . ~oluçAo !oram 
~ tra~os ~de_ NaçãO . m~ts favorecida.. 
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O Em. PAULO MARTINS Ainda que não houvesse t0<1as esSd.S 
vantagens, que o convenio não pudecse ser d~nuncla.dó no segund.o 
anno-. ele execução... ' · 

O Sa. PAm:.o ASS'OPMÇÃO - E' dlfticil denunciar um tra.tll(lo. 
o SR. PAULO !MARTINS - Dif!icll para. acabal·o, nll.õ ·pa.m tt:·· 

formal-<l. 
Os EstadOs Unidos mantêm comn.osca relações tão amistosas que, 

tenho certeza, concordarão em rever o t ratado. 
O SR. P.Am.o .ASS'O'MPçÃo - Justamente por isro ê lamentavel 

não se. ha.ja. !elto um protocollo para. corrigir os erros, como suoceden 
com o. breu. 

O SR. PAULO MARTINS - Folgo em ver que os nobres collega.J 
concordam com as vantagens concedidas ao breu. 

O SR. VlO&NTE GALLIEZ ·- A these é -differente. Cogita--se de um 
melo de corrigir. 

o SR. 'PAULO (MA.R:rnts - Poderia. ctta.r· a oplnlão de trata
. dista internacional Nicolas Politls, no .seu llvro "L:l neutra.llté ~t la 
paix" . com relação á veiha clausula. novamente em uso e. que Blsmarcl': 
Já. havia Invocado: Bebus Sic srad.ibu.s. 

O Ulustre Deputado por São PaUlo, m-elo, já ! alou ne&;,a c:la.usul'l. 
com !!:.· a1;1a.; grande-· cultura d~ jurista:, de .'lOrte que me dispenso <te 
trazer a.a minhas pobres luzes. (Nã.o apÓiados). . 
- · O ·Sa. PAtl'LO AssuMPçÃo - V. Ex . e.stá esclarecendo o 1\SSÜmpt..> 
:eom mllit& 1ntell1gencla . (Muito .bem). · · 

. O SR. r>AULO MARTINS - Bonda.de de VV. EEx. 
F~ito este parent:Msls. vou continuar na mlnba. exposlção. 
A critica divide-se, como era. natural. em duas corren'ie5: a do~ 

que· a.poiam e .a. elos que nãO apoiam D accõrd.o. Na prlmelrs, :filiam-se . 
ós -protecclo~; ~ ~gunda. os partldarios da livre oonoorrencia. 

. . 
. ve'famos o que dizem os; ,protecclonl.stas: . ~ . 

Em o notavel . trabalho organizado pela Fe-deração dRS IndustrlBB 
elO Estado de ·São Paulo, encontram-se, em relação ao aspecto econom1· 
oo . do tratado, a.s seguintes ohservaç6e.s: 

"O Tratado de CoiÍlm.eroiÓ ·entre o 'Brasu e os Esta <tolo 
Unidos, cujas finalidades· segundo se . vê elo seu· PrumDwo 

. são' a "ao~ de vantagens MOTO' AS E RECIPROCAS E O · 
· alESENVOÍiVaa:NTO DO COl.WERCIO ENTRE OS. DOIS 
iPAIZES ~- .como ~ a.ugm.ento do commen::lo mtern3c1ona.l", 
apresenta.· .os seguintes e, curiosos cal'acterlsticos. . 

to - GRANDE redu~o de direitos. adua.ne!ros 1neldindo 
DO Bl'asU_,l!Obre p:lel'C~rfas -~ producçf.o .. MmiA americana.. 

· com sl.m.ilares produzldoci INTENSA.m:NTE .entre nós • . 
:40 - ·Ma.nutençã.o ou PEQUENA ieducçlo 4e d1."eltoo 

aduanel.r<>s 1neld1Di:io no Brasil sobre mercedorias de GRAINI>l: 
producçio amerfcana, sem · similares ·entre. n6s. · · . · 

ao ..::.._ BeducÇã.o ou l.Se:tíçlíp -~ direitOs: predom!nancia. d'J 
. d.lr<iltoS ad.-vttlorem inCidindo nos Estados· Unidos robre mate
_rtas primas prOduzidas Ilo Brils!l e ~m. s~ qllB.Si totáudade 
·sem .sbnUa.res no5 Estados ' Unldoe. · . . · · · ; ' _ · 

40 ·- Manutenção: d OG. ·aciutuis ·direitos · a4,ia,neircis mel- · 
dind<1 no . Brasil sobre ma~~as prin:J.e.S·· e --productos manuta.-

. cturados .produzt~o.s lNI'ENSAMiEN'IE· nos· Estados Unidos, ~ · 
eoilsumo :rol'çado no ~su -~ sexn. atmUares entre nóS" .. 

. · .. · ~ qÚatr~ cuacterlSttca.s -~; ~wJ.s; IÍ.pr~!ada.S~ · con(~era,(fv_ 
. esp1r1to. de synthese, ne.sse ·tra'balho. tão longament_e .dif!UJN11d(),. motlvo . 
· p~r. que .serJ.a. demasia repetU-0 aqui: · · · --- · 

. . ~ .. 
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A. corrente contraria llttr!bue e.o protecc1onLemo toda. a aérle de 
males pOr que ellta.inos passando. ·Estudada por "um observador bn· 
sUe!l'CI" a. evolução do sys.tema aduaneiro norte-a.mer1C11no e o nosso 
concl-ue um d05 ·seUs a.rt1go.a com 06 bCgu1ntes trechos: 

"A ta;rl!a. brasileira de 1900, refundida. e revista um se;n 
numero de vezes, co~!tUe hoje, apesar ela refonna de 1934, 
um amontoado diSforme, contraproducente e <1esoriente.dor de 
taxas de toda a natureza, t:em nenhuma. relação directa ou 
mesmo rematá com a nos,sa economia e a. n.O&I!a situaçoo !1-
nanQelxa . 

· Q1Uie$ tora,m· a$ con.sequencle%8 desse desmedido :proteccw-
f'i.(smo? · • 

A falleneia da. 1ndustria norte-americana. e a· ba=ota · 
· cl4 agTicWtu.ra. br~fra; o empobrecimento rti.ptào e iizeliua. 
vez do nosso Povo; o ctepc;uperamentÓ 'd4s !i1UlnçG~; · ·g~
mentaes, a àesarticu.lagáo compieta. ~ toctos os 11Clons tm:., 
mo'bilf4rios, , a: ãesmoral~ção monetaria, . a a.narcll.ia ·cambia,, 
e, per fim, _o descontent4menta · de todas :as cam4dcu l4bo-
~ · do Pa.fz, descontentamento cuja CTe!cente reperc'u.8sito 
c~tue h.cje a mais séria .anteaQtl contra o n.osso progressó . 

Pergun:!oam08, agom: conseguiu o grosso da "induatria. -
·nac10Jlal", atra.vé6 de toda ~ oomplicadA série de :·.tuttas;. 
qu<:~tas:-e:uro, . depreciações c.aml:liaes e impostos rn~~~'!l; ' 
Consumo, co:n.seguiu . ella, a!1na.l, ·competir . <:om a.··:~:, 
estrangeira, integraX-se na econOmia. nac!ona.i, eoncoirer;-'1iaoc ': 
tlll'lllmente, sem art!!1c1os, pa.ra o .engra.ndec!.rilento dá -Na; · 
çoo, ter. em summa., Vida. .propr!.a. ao ponto de dispelllUU' 'l . 
anmquilamento d.o · Palz em seu. proveito?· · ·•· 

:Respond~ por nós a. op1niAo pqbllca lira.sUe1ra, . emquant<> 
proaegu!rmos"; · · - · 

Ou~ ponto a esse · respeltÕ da . polltlca · aduaneira. do Brasil, 
que n4o .adapto inteil'amente, m.aa que, !.n!el1zrnente torça. é · eon
r~. tem apreclaçOes, mais -ou menos, verdadeiras" ·Está -ná. "Tar1!11 . 
cla.s .Alfa.ndegaS", do Sr. Castello Branco, a ils. 62. · 

Dlz s: Ex.· 

"A pollt1ca aduaneira do Braall <leve ter por :!l.lÍi; como 
Já dl.ssemoa, .proteger a econoiiu& nacional sem se preoccupar 
em. agra.dar yu desagradar a. · qualquer. clasi;e. Ello., pórém, cu
vo;rclou-se de.see !1m · patriot1do e degenerou-se no lnal pr(ltec
oelon!smo, no. protecc1onlsmo .. egol.sta~ 1Dsaclavi!, exel~iv!sta, 
<:a.ra.cteri.zado pela conce:ssâo de favor~ a. tudo etn. benencto 
d.e algll%ll84 Cla.sses com ,saerUlcio das outra.s, .sob pretexto 
de proteger a. ·mdustr!a· nacional que, ape.Sal" de ·tudo, nãc 
existe il.mda.. · · · · · ·· · · 

A proteeção .. que . o·. Govei:nQ· ·b~U~iro dispenSa. â u;dusti!a 
ieln he.s' Esta.gtos: · ·. ' : · .. - . · · · . 

lo, lsençAo de ·dlre1we; ·tua.e.' etc .. , : a.O ma.terlal lmpi)rtadc 
para os eGtabeleclmentoe' · tabr!$; · · · . · . _ · · . . 

·· :zo,éreva.Ç.\o-ctos d.Ú"eltOa a.il:tia.ne!ro5.pa.ra. ·o.. i)rOdU.Ctos e:.· 
. trangetros ·âimilares' 1!.06 -tabrtcado.s .'n~ ,ditos estabelec1lilêntcis; 

ao; ~ <le .con~ de l.:éiiçli~;o~_ . .reducção:dé direito> 
para. os ."prõ<tuctos estrange~~: que ' tenh.anl sil:D:uares _ ~~ 1n-· · 
"ustria·' n8c10na.l. · · · · ·. 
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2xn :face de · todas e.stas vantagens, os 1ndustriaes estiran~ 
geiros reGolvera.m mqnt_ar no BrasU va.ria.s !abrlca:s que co:o.s
t ltuem a 1ndustria nacional. " 

' 'Augmentados como têm s ido os ·direitos aduaneiros, o 
preço .das mercadoria.s estrangeiras, no merca.do 1nterlor, au- · 
gznentou para· o consumidor na. .proporção do o.ugmento ope
l"a4o nos dito-s <i1re1tos. sucoet1eu sempre que, a. cada. au
gmento de Clire1tos aduaneiros para os generos e.strangelroe. 
correspondeu, no mercado interior, -um augmento proporclo-. 
nal do preço d0!5 productos da. 1n<iuStrla nacional . . · 

Desses !actos, ~ultas vezes repetldoli . . gerou a · convtcc;iLo de 
.que oa 1ndustr1ae.s estabelecidos no Bras1i. qtiando pedem ao 
GÕverno o a.ugmento dOG direitos aduaneiros sobre os generoil 
estrangeiros· que tenham &1m1la.rea na. 1udustria nacional, nA.o 
visam, como allegam invariavelmente, obter medi-da . de pro
_tecçlo contra a concorrencla estrangeira.- e slm <lO:o.segulr as 
necessarlas garant ias para augmentallem, no mercado interior. 
o _ -preço de suas mercadoriBS sem. receio de oompetencia. dos 
productOol e.stràn_ge1ros E-1:m1lares. 

;&: -tauto é ~sim, qile o a.ugmento dos dlreito.s adualJ.elros 
.em to.dos os t empos não tem Impedido a. entrada em nooso 
Pa!Z cias mercadorias EGÍl'angelre.S, e não tem impedido essa. 
·entr&.<la porque o preço de venda do producto e~>trangeiro, n~ 
merc&do interno, tendo a!do elev6do propoi'Clonalmente ao 
augmento llperado nos direito.:; aduaneiros, e tendo. no ·mesmo 
mercado, se elevado propor<:ionalmente o preço dos procJ.uctru 
de fabricação na.cional, o vendedOT estabelecido no estran~ 
.gelio <lOntinUa. a · :vender· sua mercadoria para. o Brasil . ~lo 
mesmo preço por que a vendia _anteriormente. () a.ugmento 
dos direitos é <:ompen.s:ado pelo augmento proporcional dos 
preços no me_rcado interior, tan1o da mer<:aclorla estra.ngeira, 

··~o d&-de· producção na.ctona.J . · .. · 
o augmento dn.s tar11a.s Al:!andegartas s.!asta:ria o con

corrente estra.ng-elro ,do nosso mercado e- de!endel"'a.. a indus~ 
. tr1a nacional sómenie no caso do preço das diversas merca
'd.orias · no mercado interior nl\.0 ser elevado -~ após a ele-
•ação <1at; tuas tarttar~. · 
. Desde, porém:. que oocorra o que vem seru1o ·repetido 'des
de longa dáta, Lsto. é, de.sdé que, obtida. & majoração da.s 
tua& &duaneU'a.s; sobre a.s ·merCadorias ~ira.s, os -'in
du.strta.es e.stabelec1d06 no . .Brasil elevam lmmedJatamente, tiO 
m~o mteri<Ír, o preço· dos seus . proclucto.s, o concorrente 
estrangeirO · continuará a vender . para. o._ Bra.sll aa suas mel:
cadol'W !!;)elo mesmo· pre90 -:Por ·que a.s :vendia anterlo=~nte . . 
. - ~ proteocionú>mo pra.tlea.do no. Brasil não . favorece é. in· 
dustrta nacional; elle benettcla · &ómente .o&. m<1u.stl1aes" ·esta· 
belecldoé ··no · Bmsll - .e promove ·a -crescel:lte carestia· da 
vida ·que atormenta o conslin;iidor. 

A .aifandega. protecmontsta, . disae . -um · dLstincto escri.ptor 
argentino, é opposta ao_ pr_~ ·"da pópUlação, ·. porque . f!U 
Viver lJll!l, c:omer máo pão. bêber .. zn4o viziho, vestir roupa. mal 
tette., -usar . m.ove1B groteSco6, tudo... em -ob6equio A. ind.ustria 
local, que Perma.nece .sempre_ ·atnizac1a"-.· .~ · · 
. . . . ·. . . . .- - . . ,. 

. O & ·. VXcDrrE GALUEZ - COnvm -lial1énta.r que. o . Brasll possue 
producç&o industrial ·tAô . grande qtianto á p:roducç!o agrtcola. . 

O SR.· PACLO KARTI:NS - O . !l0rice1to • é <lo Sr. · Castello, Branco: 
Zlio. JJieu ,' . . . . 
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' . 0 8a. V'l<::ZN'n GAU.IEZ - Se V. Ex. contiÍJ.uar a. leitUra, vaé 
edl,t1ca.r a <::amarÃ. com o conceito q'iie _o Sr. CaStello Bra.noo em!ttlu 
~obre o Povo BrQSlletro - ta.xou-o de eozitrabandlste.. . . . . · 

o Ba . Pu:slllENtt - Lembro ao nobre orador que !alta.m apenas 
clnco min-utos para. concluir o seu discurso. · . - -~- · . · · 

O fm. PAULO MARTINS - MUlto' gra.to e. V.- Elt . 
Ha.- força 'ê conressai~o ~ ps.J.xâo de la.do a lado: A .tariía. bÍ'll.

sUeira 11io é exagge~damente protecclonlsta. . E', · eomo d1ssemOS 
atraz. uma tarita m1Xt a . . . -

Refeita. aoa pedaços, .sem uma. raclonailzação l.n~pensavel, ella 
nem ·sempre ·consultou o.s interesses nacton.aeS. :Havia erros· e lacunu 

· a. corrtglr. Veio· a revisê.o, em molde-3 dtue-rente.s; mas sem certo cUDho' 
actenti!lco na.s 1nc!denc!as salutares 'para. proteger ~ · !ndu.st:rias, ou 
combatel-as, segundo os beneficios ·ou mi!Jeficlos -tenta4oe é.· eeo:riOIIllà 
nacional . MelhOl'Ou.....:e· multo, em_ certos a.spectos; .· · · ·-
. E' · de accentuar-que o caso bra.sUeiro ·.se apresente. -de-. :tórm.a dtt·- · 

terente ~ mesmO 8U.i-gCfler"..8 em relaçãO is · suáa . prodUCÇÕeS :.._., ind~
trlaes e llgrlcoliUI . N~ é posSlvel eJJ.quadrar, a. i:tgor, nos doml.n1os daa. 
regras economicas, o problema . economico <io_ BrasU. Nem· . o llvre- : 
camb!mno de Rlcardo e Stúart .. IWll, nem o proteccton.Jsmõ exa.gge~ 
rac1o. . · · .· ·· · : 
.. A esse r.espe~to , o proprlo l4anollesco, t!o_ apreciado-e lido nestes, 

ultimas tempos, disse na sua "Theorts, do_ protecc1ón1Smo" : . 

. "Quanto ao protecclon~mc ge.n,ertaiZaáo a · tocws · oe -ra?noll 
dq- producção 114Cional, proteectontSinO ele que tantO Bé ·talou 
na Allemlmha-. no f.lln -do seculo pasSado, cremO& ·.l.nutll ci:e.; 
monstrar que a nossa concepção -nAo é compa.tlvel oom-e.55e 

;systema;. . . - . . . .- - . . · . . . . 
Com effelt.o, no . regime de' protecck>ntsmo gellerall.za4o, · 

Cl,\da. ramo da: producção receb~ a sua parte dé proteçáO; õJual~ 
quer que seja o seu caracter. · ·. · . .. ... . . . : · . 
· No systéxna. que . i-ecommeDdamos occorre-~ 1liveno.: A
·pr.otecção s6 .deve eobrir certos artigos,'!leralmente- ·m:;;~- 
queno. numero .. M comparaçtio_ oom a u.ntver~i~.:~s-:ai'tf:;: ; 

. go$ proc:tuzidos em 2Lm ,ai.!:. · . · · · '· : · _·,. _ : ~ ._:. ·--~--
Sem du71d&. acontece . t.aznbem éom $81Jlelbant4t regime

que uma ·mdustrta protegida empregá ~ mli.~a. prima. -prote.: 
g!cla e. que, deste mOdo, . ~uz.;se o pheriomeiio de compen-.. 

·sa.çk>. que e:-c.ammamos na nota $ ~tná. a.ntertOr. lliras ~!$te . 
CBBO ct em úm caracter particular. · · · ·, .. . . . · 

.0 ay~ em Si. mesmo é - -~elite oppostc) ao sy&'o 
. tema piootecctonista. genemtlzado . Bó · 9-5 artigos· de . t'Qrte pro:;-. 
duotividade { ~ proctui:tl.vidade .. ultraJ?&ssa; a prodW:f;1vl(Jade 

.. mEdia-do pa1z) slo: protegtdos, -com. exclusão- de todoe '.'os ou-
tros. _.' · · ·· · ·: .. · ·· .::- .. · · · · 

A exii.ggeradeo e .llic)g1cL ' e;tênsão da ... ~tecç~Q. · nio ·é 
·-neste ~ favoreel.da; mas; ·mUlto .- ao -lnvéz-_disto, ê·· comba.tl• 
·. ela". (Mano1leiico; o};: c1t. pags •. ·2'76;.7).,. · . -~_. ~ :: --' · 

·só~ a..~gos- ae!~ · pl:Oductivt~e- ·sâo '~ro~g!dos, :~m excl~ 
· de todoS os outras: . Assim deve ser; · .- . · · ·· . . · · · : .· · 

.. --'Campn~*-se: ~~e~te, a 'v~te.gem ·.decai-rente·: de .. prcX;egeÍ-
uma lnda.stria. ' de. _forte .p~ucti'vidade (qualidade)--. · Expll~"'Si!: '.fsça
se -...~uta:por ·mEiréBdortas -de. 1gua1·-ou ~ineilQr produet1vld8êle. ou o 

· _éeu con.SüiD.o · a&:eu~ve. no ;Pã,iz, ·a$ -:L>a.ntag~s -~·~: o ·lado 

t&Ctfvo .da ~':~ ba,tan~.- ~ :: : · :: _~- :- : ~- :_. <> ·.;·(, · ,__:'·_:·:;.<. ~::-.· : _ ,_ : ~:· .· . 
. . . · ~E· a. _qualidsde :~ .. ~~órlaa· e~~d,a& ~~ · ·a. .-q~Zidil .. 
-~- ·,4&$--ine~~rias--.~~- que .:<1ec1dem- clo-'~~cter van·_ 
~Joso. ·ou ' desvantalo&o. :ciaS. ~-,d~ :·J!er_JnUta~- · · · 
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O pa1z enriquece se eltPOrtar mercadorias de ·grcde prO· 
duct1v1dade e se tmpo.rta: mercadodas de pequena product1;. 
vtdacle·· .: · · · 

E quando ó ·consumo se di no palz, aaaegura M:anoUez:o: 

"Emquanto nl!.o se sahlr do meréa.do interno, es taxa6 · 
alta.ndegariu e as pl"'pr1as sub'.'CnçOea n!O representam aa· 
cri!1c1oa positivos do Pll.iz · (como no caso das expôrta~a dt.S 
mercadorias proteg1du) , mas 61m. mUãençc~a de cert1111 aom· 
.mas elo Interior do Paiz. Ppr outro lado, o a.ugmento de pro· 
ductivtdade. e que decorre da. prot.ecçlo. 6 uma. vantagem 11· 
qu14a para a. eoooomta nacional'' . (Ob. c1t., pag. 227). 

. I 
. Esses exemplos servem. a demonstrar que a s1tuaç4o do Bra.l511 não 

·c:omport~~o &e colloque o problema {!entro de qualquer aystema. ou :cor·. 
mas tl.git1as:- . . · 

Basta' 4lzer que o ·Bras11 consome approE.Imadamente 2/8 de sua 
producçA.o .. Poucos patzes, na. verdade, terf.o condições tlo especlaes. 
Iti!elli:Díellte. os :cosaos a.rtigos, manUfact\lrado.s, ele productlvldade· 
média, :elo eoll&eguiram ainda. ser exportados. Entre~nto, ha artigos 
de. proctucçlo nacional que poderiam . concorrer· nos .merc:acio:s · exter· 

. nos. E' o .cal!O ela no:!Sa inclustria de - ~çado.s, da de chapéos, da· de · 
tei:lc!oa de algodão e outras que, á sombra. de bene!lclos de tarlfas <:on
ve:cclonaea, ou ·. pela applicaçA.o ele "prlines" ou "dra.wback.S",. pode· 
.r~am· conquistar os. mercados · ~~americanoS' e outros, pa.i-a augmen· 

:· ~~ ·.~s · ~-ctc:G"c;a. balimçir. ~~ói:D.merctal. . · · 
. . Maa,· posaUl.ndo Jf, -o Brll!!ll um:. aprecl.avel parque :ndustria.J,, este ·· 
não supera, oómtudo, a n0$6& gre,nd~ producção agrleola. 
· ~ Deaile conjuncto .de -eoni11çõei; especiaes, que -penmtte. ao Pa.iz 

ot:rerecier .producçli.o agrtcola. e producçáo industriàl, é• .claro que os . 
8eu5 ·problemas económicós devem . 5eJ !haclos com a pre<!écupaçáo .d!! 
attender- :aos -dolil sectores, sem preJuizo p!lra ·nenhum. Essa. or1gtnal 
jituaÇI(), ·!:lúaSt;sam pàfauelo COlD outras D.aÇõe$, obriga. a medi_~ nos . 
vartós · aspectos que deJ,l.rieam o qua.drO· complexo. dos· nossos p~l:)le- · 
mas.· ·Nf.O cà'berta -'aqui examinar esses àspectos, mas, antes, !iia.r a 
h~JSSII;. atten,.Ao 'rio· iscctor do.· campo. ecoriomico . que constitue nosso 
ob~ét1vo: .. o· ilitudo. d<> accordo commerclaf entre os Estados Unidos 
e <> · nossó:·Palz.. - · · · · 

No tratado éstAo inclu1cl.a6: 106 allneas; desdObramento ··de 34 ar· . 
tigois da Tarifa Aduaneira- eui. vigor. que, como se · sabe, oompenflla 
1~897· u.tigcls :e: cerca de s:ooo· allneas. Vejámos,' êm relaçlo .á lnc1· 
ct,énci&~óu ~: 1mpq61t1vo, ·cOm.o :foram ·regulad&s no âccôrdo :.em 
tóeO. ··Dás ;106.. a.lJilea.s .ou . taxas COnstantes da. . tabella I, . {O aio _·1gua.es 

' ~ da' :~~ -'de 1934, man~ndo; por consequenclà:, o regime vtgeil.te; 
15 estabelecem ~ lnfertores ãs da -tarifa. actual, mas superiores . ás 
'que-.conátayo.tn da~ !lntiga;'_ chaxxiada de -1900: 2'J conatgna.m. _ tãxas 1D· 
tenon:S; 'mas' Jguaes é.s ·da ·re1'er1d& -pauta. il.utenor;· e 34, ílna.lmente, 
&Ao. · ~ : q~ .. tráduzem, àé- .facto; . redy:oções: a}#ec1avel.S ·ele _ta.xas; · em 
nilaÇ6~:M-' du~ pa.utaá .- a; ·actuat ·e. a.·antlga. _ ... . 

· Etoeli!tió -:eelta _dl) ,;chewing guni!~ d.~ art· • . 1.871 · (o· áccortio aO,; 
se . :retere :..a '-'chewtJ:.g· gu:ID '.' e não·. ao·s _ coD!ettos';. })~las: e: ~
boWJ; ·_. .. éOm~dO&- . Iiesse -:mesmo. artl.gõ) . "benetici&do ~co~-'aJé
~cÇI:O _ eqUiv'al~mte.·~- 61_.5 · %·; .. as _ ~~-é.~s .ss -~ :pa&sa.m_.l'& ·_ ter' ~ 
uma. hciucç.Ao·qüe ·'osé:Wa'·entre .SO e. 20 'fé'.:· E'-r-4-··'ted.ucçlo feita -!106 : 

~p~~~-conàtaii~ dé.ssas--34_~-~e .ôa.~· ne.clonaeS po• 
-~ .. ~fn;r: .CI?~e~., :Naa . dema.ls, _ COQlo: _.se . . y1u,, as -~ Ello• 
mats::.ou-m.eJl,Qik as---mesmas,. seja .em relac;40 .. ã. pauta .actual, Rja em:. 

~---~: '-:;?.~:_._.~~·: ·:· · . . . . .. .. . . . 
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bas reei~ mals senslveis, ele cerca <le 50 %, beneficiaram d8 
asp!l.l'gos em conserva.· o sa.llD.on. branco ou rosado, a' fa.rtnha. de a. vela, 
os moveis de ferro não cla.sslf!cados (annarlos e arch1vós) e aiJ tlnta.s 
á. base de nitrO:.cellulose. Doa productos enunierados, só consta. haver 
producção nadonal das t1ntaa referidas. Póde-se, portanto,. <U21er que 
1Ul.o ro.rsm atfectadas pele.s cla.umlas tanf.v.laa . do trataclo, aquenas 
lntlw;trias que alicerçam a econoJXlla naclonal, porque . ma.ntpUl&.Jn 
abundantemente a nossa materla. primá com o emprego de grandes 
capitaes e oMereeem trabalbo pa.ra numeroso operiU'iado. 

Vejamos, ·em c:tetalhes, os motivos desse asserto: 
a) para. as penes e couros (art. 37), as.truta.s em conserva. c1e 

alcool, calc!il, etc. {art. 230), sabôee e sapoll;&ceos (at1'. 9'17), as tin
tas a.· oleo; oom ou sem resma (art. 962) e as balanças (art •. 1.'792), 
ou :!01 mantida e. tributação vigente até 31 de Agosto de 1934, tribu
tação que perz:nlttiu o surto·Clessa.s tndust.rlas, ou !Oi ma.nt1C1a. a. pa.uta 
Cl)nstante ela tarifa. actu&l; 

b) pa.ra a roupa :re1ta. de aJ.god.io (.sómente aa. camiaa.s, do artt" 
go 373), rol mantida a taxa. vigorante a. 31 de Agooto de '1934; 

c) para o cimento typo Portla.nd (.ut. 582), manteve-se a tarlta. 
v!e;ente.· sendo red\lZl.da apena.s a. taxa do cimento de ·magnesto, ou 
branco, que ainda não produzUnos. · 

São essas as eonclus6es que cio meditado .elt.ã.i:né e contronto. das .. 
re-spectivas taxas se ha de tirar da tabella I, do .Tra.ta.do, sob o àspe" · 
cto- de sua poas.lvel ill!lu~mc1a. na producr.Ao naclonaJ. · · 

· Contorme tivemos occasUo <i e acoentua.r, a nesse · tarl!~. por . ser' 
mllrta, deve ser examinada tambem sob· o a.apeoto fiscal, ou· seja. 
a.quene que entende com a reoolta. orça.mentaria do .PB.1Z. · · 

Se, _por exemplo, !os&elll.<JS conceder 1senção de <llre1tos aos · aru~ 
gos que importamo:s das Estados "Unidos em larga. escala, como o- pe
troleo e seUS derivados, as machl.nas motrl.ze.s OU Opetatrizes, aS fér
ramente.s manuaes e para. machina.s, .os productos cb1mlcos, etc., -
é· bem. de ver que . a· nossa ren<l&. aduaneira, 'propr1sment& cllta, .i!ottri
ria 41m.U1Utção, porque os d1reltoe cobrados sobre e,sàes pro4uctos 
a.'VUJ.tam na arrecadação d,aij,_ alfaudegas. . 

As utilldades que collstam da. tabell& I não representam; na hn~ 
portação do palz, maiores pa.rcellas, 6,01 . % da lmportaçlo totlll 
(fls. 40); Póde-si mesmo diZer que nAQ. têm, nas~ttstica.s respe~ 
ctlyas, pos1Çi!.o de de$\;nque. Entre outras, Podemo&' ..citar as pelles e. 
os couros, as :rrutas :t:rescas, os aa.b6es, oa apparelhoa de 'ràdio-tele
phonia. os jilms. os automove~:B e os veloclpedea, os pne).DJU.tl.cos, as 
balanças, as m.achinas pequenas para U/30 d.om.estleo, os tubos .de bor
racha e o zmozeum. ora,· con:t:omui demonstramo&; a. inaloria. · . de8Be8 
arttgas não teve o seu tratamento tarUàr.lo m0c11ttca40, :tci.s8e-em ze.;. · 
laçlo á pauta. vigente, tosse em relaçAo á paata. ~tertor, de !arma a· 
.Prod.uzlr desequillbrio nas rendas aduaneiras. 

Vel~o~ · qual a. compe:nsação que .os Estados ·unidos nos ottere
cem . em tróca. dos fa~ores concedidos .aos seua produetoa. Dentre 11:1 
ut1lldacíes de maior VUlto na nossa. producçAo, ·12 ter6o ent:ada. livre 
de direitos, _a COill_ a. t~ a&-valare7rt. de Õ .% · e· 4 com taua · espec!!1• 
ca.d~ ~:uiidiUl. F1gur~ -com-:esse tratamento. de·tnnega.vel vanta-

•Kem para. . a.. nOsàa economt~~o, o caté, ~- matte, o . cac.io. os m.inenos ·de 
mtJngail.ez, a Ctzsta-1!.h.â do Pará, a batlzt(!, 0: cóco, e oo· oleo.t ·ae; ~· 
a. cera de éarpaú.ba e as. mac!ei;oas de marcenaria~ Todoa :.esses :pri).: 
duetos· s§.o grandem&nte CÔ.IlSUillldo6:·na Amerlca. do No:i1;e e eJev~, 
~fat&l,mente •.. o · n1ve1 da.. exportaçA.o, augmentaridO; em:. ~ueiícla, ·o 
nosso salc;io · na -bala.nça... cominercia.l. ~ . . . . : · . . · · 

· As_ eonstdetilções 1:e1tas, Após. ~tlculaao- . estu®. jle.lo . C<lnselhO 
Superior da Ta.rlfa, .e aqUi pór )l~ .~c18.m.ente ~. · demona~ 
~rz.Dl ~~~ . o &ec.ordo ~ ~f!~c_e · contUç6es . c1~ra;rets ao •B~•; 
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Ao contrario, elle dá margem ao a.ugmento do nosso interca.mb1o com 
aquelle grande pa.iz amigo. 

E' !!e accentuar, todP.v!a, que o accórdo não teve o exame prel1-
m1nPJ:" . e indlspensa.vel desse orgão technlco - o Con.selho Superior 
da Tarifa.: Da.s observações, estudos e. comparativos !eltos, quer pelo 
minucioso t:rabalho da Federação das Industrlas do Estado de São 
Paulo, quer pelo que acabamos de examl.nar, produzido pela maioria. 
do conselho superior da Tari!a.. - chega.-.$e á conclusão de que o 
o.ccOrdo ou tratado commereial entre o Brasil e 06 Estacios Unidos po
deria. ter CQJlSeguicio para nós ainda melhores condlçOes, com o esta
belecer tari!a.s <X>nvencionaes para o numero in:filllta.mente .menor ele 
artigos, compen.Sada e.-;sa reatr1cção pelo vulto das importações e pel:l. 
rectprocid.a.de junrJ..a.menta.l. na con venieneúl. dos dois mercados. 

Entretanto, examlna.d.as as allegaçOee dos industrlaes, que re
ceiam preju1zos decorrentes da concurrencia. dos mercados dos Esta
aos Unl<los, vérWca-se que esse receio é quasJ. v~ qua.nto a. algUIIias 
lndustria.s. Isso mesmo sem-examinar a.. balança comm.erclal entre os 
_dois palzes, a qua.l sempre accusou saldos fa.vora.vets ao nosso Pa.lz. 

No: ·~icei estudo da. Federação das Itldustrias do Estado de 
S. Paulo apontam-se as lndustrla.3 paul1sta.s que serão prejudlc:l.das 
pelo. tratado. Constatra ellas 'cio quadro annexo, pela sua especi:l'icação, 
numero . de estabElecimentos fabris, numero c:e opera.rlos, capital c 
producção. 

'No total de 300 fabricas; indicadas ,no quadro, ha que considera.-, 
como realmente de maior product1vidade, as de pelles e couros: sabõe3, 
sabonetes e sa.ponaceos; e arte!actos de borracha., tendo-se em co.at~ 
o numero de operarios, o capital e a prcducçã.o. ' 

. Vejamos; em :relação· As.· pellj!s e aos couros, o que se passa.. Es~a 
. n= lni:lustrla ainda nAo produz os couros envernizado.s, gra.nea.do.s o_u 

:c.ão. Não ae comprehendem nas pelles as cam.urças ou penes acamurça· 
das, marroquins ou pelles marroquinadas, pelllcas, pergaminhos, co~·

ros de cií.o, porco, cobra, jacaré, lagarto e semelhantes especll:lcados em 
outras allnea.s do art. 37. d!L actual tarifa, todos com taxas maJoradas. 
Ali estilo· oomprehendidos sómente os couros de bezerro, novllho, boi, 
cabl'& e carneiro, que, com os eneVl'nlzados retornaram á tarlfaçllo vl-

. gorante .até 81 de Agosto de 1934. 

·aem auxlllo ~ protecçãÓ aduaneira, verifica-se que a industr!;; 
nacloil8.1 de pelles e couros preparados ou curtido.s dominou intelr!t
mente a estra.ngel.ra.: Basta ver que, tendo sido de 1 . 392 . 000 kilo.s a 
lznporta.ção dessa :mercadorta·em. 1925, ella. :foi successivam-ente ba1xa.n
d.o até !icar ·.reduz~ em 1932, a 181.000 kllos, apesar do ·d.esimvolv1· 
mento da fncluiitria do calçado, que vem exigindo, desde 1928, ma1s do 
dobro do supprtmtlllto ·de c(!uros preparadas. E' sufficiente nota.r-s~ 

··que só :Da tnd.U.strta. d!i calçado -houv-e um a.ugmento cts 14.628.000 pa-
res de sapatos em 1913, para 30.000.000 em 1928. · 

Allega-se, para sustentar ponto contrario 'ao do tratado, que não 
deve ser desprezada· a clrcumstanc!a de se appllca.r na lndustria do cal
çado; além do oouro de boi, de novilho, de cabra, de carneiro, e de por
oo, o . tan1.nl) nacional, .ba.rbe.timã.o, mangue e o'utras ca.sc.as de ma de ir.• 
nacional ~e val'los productos chlniicos nacionaes. E' dlscut1vel essa as
aeveração~ porque .rião produz1m.os prociuctos chfmicos. de nomeada nem 
e. .lndustrta. de· cort1,1me tem;·.entre nós, a pel'{_eiçáo das stmlla.res es
·tnngeiras. ~as; se a 1ndustr1a. .de cortum.e pode, com a mataria pri
ma ne.clonal, :fazer' !rente á simllar estrangeira, não ha motivo serl~ 
para recear oe e!!eltos do conven1o'de Washmgton. · 
· ' E' l>e~ verda.Cle.~que se poderia, ter. beneficiado e. entrada do couro 
crú noe merca.dO.s a.ll:lerlcanos .. · ·Mas,.·se a lndti.stria. nacional de cortu
tne não estâ devidamente' a.pparelhllda para o melhor preparo ou be-

. ne:flcla.mento doe couros, é evidente. que iriainos fmpo.rtar, com novoii 
. a_ra.va.mes, a m~sina mereacf.orta q~ Çm temtolio estrangeiro !oese ape~ 
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nas receber o beneUcip de ser c'W'tido. c preparada. Mas, a. ptova. cl~ 
que a lndustria na.clo;ne.l não deve temer, neli&e sentido, a. concorrencla 
C1a mercadoria norte-a.mcricllnS., está .em que di! 1927 a 1930 "·o,S lli
reitcs ta.ritarios que incidiam sobre o ta..nino e outros productos Chl
mic.os, 1nd.lspen.save1s ao preparo dos couros, eram bem maiores. En
tretanto, 1sso ni\o !m.pedlu que a lndustrla. de couros florescesse entre 
n6B e se a.ppll~:asse, ou n~o. no seu cortume, . tanino nacional, o barb!l.· 

· tL:mCto, o mangue, e outr~~.:~ cascas de madeira. ·nacione.l é varios "pro· 
duetos cbhnlcos nacionaes, segundo a. a.Uegaçâo da.s proprias indus·
trlas. veja.mos 03exemplo.s: o tanino estava sujeito a. G$200, por kg., d.e,1927 
a 1930; a. 8609~ em Novembro de 1933; a 98134, em média, nos. 11 me
~s de 1933; e .n. 106040, em 1934, até Ago.sto, ~ a.o passo que, peu 
nova tarifa, os direitos são de 38720. Va.r1os produc:tos que paga.va.m 
50 % "a.d-valor~m", ou mala t\e 200 % t\e ~;eu ;,.,.lor, têm e.ctueJmente 
ou· taxaa especiflce.s :moderacill.a· ts.rta. 92, 950, 969, 682), ou p11.~ 
gam 25% "ad-valorem", qu~ndo, sejam productQs chiml.cos de!lnido:i 
e materla.s primai! não constantes da ta.r!!e., ou 35 % , qua.ndo esteJam 
cxclultlo.s. da nomenclatura tarl!a.rla. e não sejam as.semelha.ve1s (mer-
catlorla olllU!sa.) • _ 

Os sabonetes eetào eil:cluldos da ta~lla I e continuam. a pagar conu 
··perflmlarlas". A l.lldustri~- de sa.))onete tem progr~dido notavelmente" 
no Pm· e contlnua. protegida. pelà :o=a.. pauta. a.d.uaneira.. Vejamoa 
qU&llto pagavam os sàb6~s qua.ndo tmporta.dos. Pela. tartra. ·antiga, 011 
de 1900, pagavam os as.bões 2$800 por kg., taxa a. q~. pelo conveo1o, · 
fica tambem .sujeita n meri:aclorta s1m11a.r norte-americana." oe··sabõcs 
C0mlllU!l8, OS SS.pOllS.ceOS e OS sa.pol105 São prL . ·tzidos em todOS Ot('E:s·· 
taàos do BrasU, com o emprego <le ma. terias prin.:LS naciona.ee. abun&n
tes. O seu éilsto méd.io, por ~llogrammo, é de S92S e l.Sl'17, resJ)eci:i- · 
vamente, "para os .6abOes oommtllis, os saponacéos e."sa.po11os. o ~n.:. 
venio- é de sallenta.r- s6 se ret~r.e &os da 111. .a.Unea.: do art·. 977, d:l. 
actuat tari!a. Esse artigo se clesdobra em cinco s.Unéa.s e . o convento 
apenas fne!Ulu os' da. P. Jato é, os ".communs. ordinar1os ou duro_s, pa~:~o 

· uso domestico; em barras, blocos,- escS.Jnas ou em placas, brancos co~ 
-o de Marselha. marmorizados ou eoloriãos''. ExcluiU: portanto: 

4) os "communs, moles ou po~as.siros, para o mesmo fl.m, em .esta.~ 
do solfdo, ou liquido, brancos ou coloridos"; . 

- ,b) Oil "especUles": · , 
11), "para a !nd.ustrla textil taes co:a~e>: açor1te, · a.varol, en.llsin, ga.r~. 

dJ.nol, hun::t-eCtol, 1gepon, Ieventim, . leo!en.monopol, nekal, te:plnl· 
sol, tetrapol, verapo~ e semelhantes"; · · 

20, "para e>i2tra5 tndu.stria.s, como os de resina., o neutra.! e sem~-
ihante';-; e !lna!mente, · · . 

c) 05 "não classlticados, sob qualque:r- !e>rnl.a ou- estado, eJ:Clu1cloa 
·. os de touca.d.or e med1c!naes" . · · 

Como ae vê, o a.ccordo resgu&rdou-as necessidades ~ indUstrl'ii'J 
naclonaes, ·perm1ttllldo que os sabflcs com_o emJ?l'ego 1ndlspensav~l :oel
Ias ·contl.n-uem com ll.l3 talUis m.l.nlmas; .constantes da tarifa actual, con-
tonne se viu. . · · · · · · 

· Entret&nto,. argumenta·se que· "no· ~ d,o producto americano· 
· conseguir· collocar · 25 % -que ·sejam, da prodúcção do Estado de Sá.) 

· . ~ulo, o preJutzo . de· nos~ eocnom.la; -~lo· recuo proporcional dá pro
_ducçao, será de _ 5.282 :79ó~1. __ além àas_ml!-ter1a.s. primas naclonaes que 
C!elxarll.o de . ser .consum!c:Jas". A. -Ci!ra .de 5.200 :Oro$, . dada- .como· :pro_-: 
vavel prejUizo. da._ econQmla. nac:kl~, nsults.. do: calcUlo da • produeção 

- de_SIO_Pa.Ulo,_ qUe a.ttmgtu, _em· 1980; ·a>_ as .27~ .729. kllos,' no. valor a.p:. 
_proxima.do·de 22_ m.h oontos de :re1s. :ora .. além. <'le>.se -1nclu11' ne.,<~Ses da.
dos a p,roducção i::lo ~·sa.bâo co"n:imum". de 9'1lQlquer _especie, que sempr~ 
pagou 2$080 por' kg-.. ·ta.Xa ~dicad." no cinlvenJo.·não._ha ,porque· sup~. 
pOr. a posmbiltda.dle. dique lU! · preJ'LÚZO q~o é:~. que, 8ob a me.!ma 
tara. (2t080) O.S ·-F..Ittãiios-· Unidos·. sómente exportaram, em' 1980, 184.'. 800 
·~a de ~aabóes,:.6aJ!Oll06 e ~;~tponaceos".: Por. que aered1tar nessa_ cioncor-. ~ .. ~- :. ··.· .... - _. :_ ' ·- _. ~ . ; .· ... ·. ' _, - -~ . 
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reoc!a., SQ~ a mesma. taxa a.dwelra? o q-ue se deve suppôr, com jus
tificado tu.ndámento. é que o alto ·grão de desenvolvimento a que che
gou essa. 1ndustria entre nós, ba. de aperfeiçoar os seus _produetos, de 
modo a aru~iltar o similar estrangel:ro, seJa pela. quáttaacU, COI!l.O pelo 
PTefO.· 

Artlljactos de borracha. ....... Pelo convento, f1ca.m compreendJdos os 
tÚbOJI de mais de 250 grammas até 5 kUOs por metro corrente e as cor

. retas pa.ra. macb.hla.s, na. reducção a!U estabeleci-da. Vejamos em que 
consiste essa reducção. Nos tubos de mal.s de 250 gr.s. até 1 kg. , ella. 4i 
de menos de 5 °\o. e nos de I!llll.s de 1 até 5 kg. é de 36·<;:,, compara

. t1VB.mente co::n a tarifa vigorante em 1934. po1s de 6S240 passam a pa-
gar 3e950 e 38990. Feito o confronto entre a.· taxaçll.o antiga.. Inclusive 

-!a o/o OU.."', e a presente, com O addlcione.l d.e 10 %, verl!1ca-se ql.lC 
aquelles tubos terão o a"Ugm-ento de apenas 8079 por kg. , (6$624 paro 
SS545); ficando a. reducc;âo, .para os outros, nos limites de 34% (6t624 
para. 4S:l89} . A tarifa . ·actual beneficiou, de re'Sto essa lndustr!B., nll.o 
só reduirtndo as taxas para !actls (art. 967). accelere.dores da vulca.n:
~ (art . 985) e va.rlos producto.s chimtcos, como attribuindo taxas es
peçtiú:a.S,. de. pro~cçi!.o para granel-~ numero de a.rtê!actos por ella pro
duzidos, sem C!.Ue a.s mesmas tenham sido attlngldas pelo convento. 

· NullUl pals.":-a: !!Lêll!tou-se a Importação do que essa. industrt.a necesslt:~ · 
para O seÜ· desenvolVimento e protegeu-se com taxação conveniente, Ol! 

·artigos de sua ·rnanutactura., pol.s que se aggra.var~m - os respectivos di· 
rett.ois;· l'areee. portanto, que a. tndustria. nacional de arte!actos de bor· 

.racha_ n.ada terá a receta:r da execução do convenlo de Washington. 
. . VeJamos, , agora, outras mctustrtas . . 

Moveà de feno e aço - Trata-se de arme.rlos e archivos, ou sejam 
"movel.s de !erro e aço _nll.o especl!lcadoa" . A ma.ter!a :pr!Dia tunda
mental dessa, lnduiruia.. (chapas de !err9) é estra.ngelr& ,.' :l?agava ·3$312 
Por .kg ~; 1n.clua1ve 2 .% ouro, .p&S!!&nl!o a p agar, pelo convento, 2$8fi0, in
clUsive lO % adcUc1onaei,'·óu· 14 % menos. Nio Se trata, pots;· de io
dustrta oac:tonal, visto que os · =tos e archtvos de· aço ainda· não 
têm, ao que conste of!lclaliDente, similares na produ~ç!W nacional . 

. .Ttntal e t~erntzes - Bótnente as tinte.s preparadAs li. base de p!Jio
:dllna sortrera.m as reducç6es de 8 e 10 %, em relação á. . tarl!a. anti-

. ga:-: As preparadas a oleo: até 2% de resina; -com direitos .superiores 
além de · 100 % do que pagavam em 1934, e· llS tintas · eham.aclu d<!. 
"esmaltee", bem como os verni2le.s de eSteres de cellulose, continuarão 
a pag~U· o mesmo que ·naquelle anno. 1.5to é, 2$600 e 5S200. E' para 
notar que os vernizes é.' base de aleool e os não espect!ica.dos tl veram 
augmeDto de 20 e 50 o1o pela actual t~l!a e delles o conv-an!o n~ eb-
gitou. . . 

· -Lef.te em pó - . Pelo convenlo, o leite ·em pó, tàbloldes ou o~tro 
. estado, com ou ·sem assuett.r, pa.ga.rá. 2$600 ·o kg. , que é exa.ctamente t. 
meáma . tua cobrada eJI1 1934, quando da. ·flleaçí\o do mU-réls ouro em 
'stOOO papel.· A elevação, pela ~J!a actual, é de S520, uma vez que a 

· mercadox:l.a estava sujeita. á. ta:m de 38120 o kg. A in.dust ria. do lelte 
. em pó, convém accentUar, benefiCiOU da . reducçã.o de . 25 % nó. trlbu-· 
. tação · das folhllâ de Flandres, ind1spensa.ve!s ao · SllU enlat amento. ~a-

rece, ~; que o .si.D::Illar Jlil.cioru~l Da.da deve tém~r do producto nor
te-ame:rtcano. 



Pela tndrlenela da taxa, fel to o· calculei <1e ml! réls ouro ao . cambio respeetlvo ou á sua flxaç~o em papei, con!orln~ a legislação 
vigorante (1), tem-se " situação desse.. · pr~uctos, <1e modo sucoJnto, exposta no quadro seguinte: 

1927 1-
1933_ . 1 

1S33 1~\\ I 1934 .. 35 
l?ROD'O'CTOS • 11 Tanja Tanta 

1S30 l mezes . antíga l actual 
. -

r I \ 
23/87 Pelles e couros curtielo.s; tintos ou engraxados 6Sii0B I 8$903 I l0S<l<l.7 ll$440 

i 
15$600 

óB/~8. Leite em pó • ··; ..................... , ; ....... 185'70 2~023 2$283 2S800 3Sl20 

C01l3eTva3 vegeta.e.s: I - I I 
I 

91/230 de tructas em ~>lcool, cl'làa, Illtl (c::>mpotal!), I l I , 
.etc.' ...... . : .... . ............ · ...•........... 3$768 I 4$856 ··· I 5S480 65240 I 7S800 

120/ 240 de cerea.es, hortaliças ·e legumes ........... -. 28512 I 3S238 I 9SI!54 46160 I 5$200 
757/851 MóvelB <1e aço ou ferro, não cla.ssl!icatlos · •.•. , . IS84Q ! 2$4:1.8 I 2S7~0 3$1.20 5$200 
64/~77 Sa~s. ss.pona~os e sopollos communs, etc. :. J.S256 .I lSSl9 I 1&827 2$080 !lSSOO 

I 

$520 -I 
173/ 982 Ti"ta..!: I i ' .. 

l 
I a ()!e<> a.té 2 % resina. ..... .... ..... ........ $314 S405 S457 l$560 

a ptroxilína em massa. .... -·· . ~ < ..• . ... : .... 1 I 
I '3SI20 

18570 I 2$023 I 2$288 2$600 i{ ' . ~ 
i<1em llqu!das ........ · ............. -....... :. J 

3$140 .• , . : ·' 4$G47 
l ~S200. 
I I 

175/9M VerniZes á b!>Se de es!.eres da ~llu!ose ...... I 4$567 5$200 I - 7S800 
I I 

Ir 
1.033/ 1.866 T10bo3 tle bOTTt>Ch.o: I I 

de mais de 250grs.' a 1 kg .......... : .... 1 
I i 
! I 75800 

de I kg. ' a 5 kgs . . : ..... . ...... : ........ .J 3$768 4$856 58480 6S2oolO 

I I ·-________ _!L 5$200 

. I ! 

(1) Novembro de 1933 
192'1 a 1930 

18 ouro igual a 4$56'7. 
1S <luro igual a 6$226 menos 35 % . 
1S direitos Igual e. 45047. 

lS lg-ca.l a 60 % ouro e 40 % papeL 
60 % ouro igual a........................ . 2S740 · Médta de 11 mezes de 1933 
40 % pa.pel igual a ............. -.......... $1:00 

IS direitos tgunl a ..... , .................. . 3SHO 
~ 

1934/35: 

1 s· ouro !gu11l a 7$026 menos 35 
1$ direitos igual a 4$567. 

lS ouro Jgual a oito mll réis (8$) menos 35 · % ·, I:S <11Ioltos igual a 5S2QO 
. ' . 

!934/35 pa.ra 1927 a 1990; ·ma.!s 65 %·. 
1984/35 pa:n. nov. 1983, ma.ls 28,5 % • 
1934/ 35 para 11 mezes de 1933. ma.!s 15,6 % . 

%. 

i 

I 
I 

C(JntJeni.o 

I 
I ll$440 

2~aoo 

I 
I 
i 65240: 

4Sl60 

i 2$600 
I 26080 

I 1Sl70 

I 2SMO 

I 2M() O 

I 55200 

I 
i 58900 

I 
I 

38990 

() 
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Todos esses estudos 1nttsrados no do3sier que oomp6e a documen· 
taç6o do tratado, valem pela. comprovaç§.o de que não ha. motivo 
sérlo, fundado, nzoavel para se temer " execução do convento. Isso 
em :relaçAo ao que respe1t& proprte.mente aos interesses d&S 1ndustr1as 
bra.sUelras. Examinemos, agora, no Ultimo decennlo. o nosso 1nter
eamb1o com os Esta.dos Unidos. o quadro n. 1 Clá exaeta noticia 
da n~sa . exporte.çAo. compa.r&da. eom a lmportaçt!.o, em _valor e peso, 
com os saldos correspondentes. · 

Conforme se vê, a bala.nça. oommercia.l sempre accusou saldo, o 
maior c1os quaes fol verificado em 1926 . Tomando por base o anno 
de 1930 para comprovaçlin com os numeras 1nd1ces, tem-se que os 
saldos anteriores fqram mai ores qué o de 1930 e os que lhe succe
deram '!oram menote,s·, excepçã.o do de 1931, que lhe !oi pouco 
superior. · 

Vale ~ ~xa.mlnar as causas do decresclmo, que residem em dols 
tactores: queda dos preços nos mercadOs externos e augmento da 
importação. Um é co~quencla. da desvalorlzaçlio crescente do mil· 
·réis: e outro - indicio seguro ele vitalidade porque i mportar ·ou 
exportar multo nAo deve trazer apprehensOes, mas justificar as ten
denc!.a.s de rea.cção no commerc!.O Internacional. E' uma oonsequencla 
de negocios que affiuem, num e noutro sentldo, ás vezes occultando 
lnversA.o de capitaes, como, por exemplo, na importação de ma.chlna.~ 
rias que, postas em a.cçio, passam a p r ocluztr, augmentando a8 poi;. 
slbU.ida.des da. producçlio. e, quiçá, da.s trocas externas. 

. "DI.zer·se que a. exportaçto enriquece o l?a.iz e que a im
portBÇão o empobrece, é d~r coisa. desarrii.ZOIIda''. 

. "O total respectivo das exportações e das Importações . 
indica. a. cif ra. <U negodos de uma. nação. Acontece a. mes
ma. coisa com as :posiç6es ela balança de conta.s" . (Manouesco. 
ob. ctt., pa.g. 219); · 

E' curl060 asslgDalar que, na.s crises, o padrão de vida decret~ee 
pela natural escassez de cred.lto e a:usencta de negoclos. A descon
fiança retrae o credito; e o capital, para nlo se lmmobllizar de todo, 
procura actividades ctU!ereiJtes daqueuas de seu oommum emprego. 
E como o índice da falta. ele cred.lto é a. elevação da. taxa. de descontos 
e redesconto6. ha como que um. deslocamento de ca.pltaes em busca 
de outras a.ppllca.çlles, de consequencla. :!l:rmemente lucrativas. Veri
fique -se a verdade desse !)C)Stulado economlco na febre de constru
cç6es e na grande somma ·empregada ~ hypothecas . Quem nlio co
nhece as caUsas e ef!e1tos das crises, estranha. B. febrtcltante activida... 
de em outros secto~ economj.eos ·quando tOdos-abem. e sentem. que 
ha. Cl'ise.: E' que o effelto dJDamico do capital tem como ea.usa a. n e· 
ceasfdade do interesse; e ll6te decorre de- sua. utlllZBÇlo. 'Não ha quem 
o immobWze . o capltal reage sempre e, no mundo d06 negoefos, en• . 
contra eollocaçAo que just1!1ca o seu movhnento crea.dor . Outro ~
ptoma paradoxal das cr1l!eS ê o que .s& verifl.ca.' na vida. de grande luxo. 
Eltpllc:a-se. A deprec1a.çfi.o da. moeda. desac<>naelha. viagens de recreio 
que, pela t~ ·<fe moedae d esvalortzada,. tornaria a viagem a.ssás dia- · 
peudlosa. Resulti!.4o: a moec1& corrente empre~ no caprtcbo c:te 
DlOdaS e outros objectos de' lUXO', que a.ugmentam o bem estar . da. vida. 
Se ·o montante da lmport&Jlcla em moeda. nacional nllo chega para, 
~ :race da conversAo a se. !azer em moeda de curso 1nte:rnac!ona.l, sa
túifazer os dlspencllOfJ . da viagem, basta, porém. á a.QCluiB!Çâo de um 
automovel de luxo á. . sattsra.ç!i.o de outr~ capr1choe da. vida mOderna. 

· A demonstraçAo do nQBSO a.sserto está no quadro n. 2, no qual _.se 
verlflc:ari qúe a 1mporte.çAo <1e ~autom.Oveis, c:le procedencia amertea~ 
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na., a.scende\4 de 1. 548 carros em 1930, pa.ra. 7. 61>1 e 14.640, em u~aa e 
1984. O valor dessa importação, nos elols ult!mos annos citac1os (1983 
e 1934), :r:o1 de réis 50.443:000$000 e .101.202:000toQO, ·Notam-se abl 
clol6 :r:aetores de elevaçli.o: -

o) o a.ugmento do volume physico da lm·portar;fi.o; e 
b) a depreciação do m11-ré1s em relação a.o dolla.r. americano. 
Precisament& quando a. crise ma1.s se pronunciou foi que a. impor~ 

ta.çâo cresceu, sem embargo de ser em . dollar a moeda. com que se 
aelq~ram dl~ a.utomoveis. · 

outro augmento, sempre CTeaeente, verltlca~se ·na. lmport&ção de 
ma.cbinas, apparelhos e accessorios. A expllcaçli.o se eneontra no facto 
da necessidade de crear meios ·necessarlos fLI>. augmento da proclucç§.o. 
os economistas chamam âs !ndustriM que produzelll taes· mach1n1s~ 
mos de "ta.b:rica& de fabricas". 

Dlz Manoilesco, na. sua já citada "Tbeoria elo Proteccion!smo••, 
Dag. 231:. · 

,, . 
- t 

"Existem industrlas que, · pelo seu gênero de producçâo, 
exigem uma cl1entela territorial tmmensa. e até · mlllldial. 
Taes sáo, por exemplo, as fa.brlcas de J.n.stallaç6es especiae111, 
para. outras !abrlcM. Estas "fabrtcas de fabricas" alio muitas 
vezes unicas pa.ra territorlos 1mme:csós, ta.es C:Omo o. dos J!:s• 
tad08 lJDidos". 

i 
Pols bem. Sómente o Estadf> de Sã!) Palllo importou grande qua.n~ 

tidade · de DlJI.Chlnismos, sobretudo os · destinadOe ao bene!lciamento 
de algodão, desde sua. colhe! ta.. Esses" machinismos 1rão . a.ugmentar o 
renclimento do trabalho da. colh·etta; melhorar o bene:r:1ciamento e 
a.p:resentar, em oonsequencta, melhor producto pa.ra a. exportação. 
Emprego ut11 e· re.PrOductlvo; pols que irá. l:nteDBfticar a exportação e · 
obter preço vantajoso pela.s melhores condições de a~resentaçlo . do 
producto. 

Vejamos o quadro n. . 2 e outros detalhes que ofte:rece. A gazo. 
llna. apresenta, a. .Parlir de 1930,. oscillaç6es sempre 1n1eriores ao tno:n
tank ~uelle anno, qUe !oi de 128.215.726 ktlos. Só a .um .!actor é 
possivél att:rlbulr t8.l dlmlnuiçAo: ao emprego ·do alcool'-mOtor. E' 
sabido que llS grandes companll1as ele gaz.ol.ln& negociam .por sua. con·
ta. Reaulta dah1 ·uma vantagem para a l.nteressacl~ e outra. para. ·o 
paiz con.sumldqr: a. cxclustlo dos 1ntermed1ar1o.s e, ·em consequencla. 
certa. estã.bilfclaàe nos preços da exportáçlo. Entre nós, a causa d.Oil 
aulrinentoa tem sido sempre por e!felto cl.e aggra.vaçâ<} de impostos e 
taxas, no mercado consumidor ... 

· . O kelozene expe;imentou: !om depreSll~. em 1932, q_uando suA 
importação cah1u a 30.710.295-. ·kilcs. Em 1933 ft lmpona.ç~o elevou
se a 52.779.981 kllos. Era. uma e.q>lica.çã.o para o. grande decreselmo 
de 1932.: a .. importação do gas-on, CQnvellienteinente prepa:a.do para 
so!!rer aqui sua. <1Uitllls;ão. ·e retinl:unento· e consequente . obtenção <:o 
kerozene. o· ga.s-ofL em im.portadtt cóm a.J.ta porcentagem de. mo-
zene, pagando taxa muito 1Ilfer1or á. Q.Ue lhe esU. attri!Julda na tart
ra. De.hl.· o .decl'e.Sclmo tAo. pro;nunc~ai:Io~ Mas, as· .. successlva.S ana.J.yees, 
"feitos no gílll:.oi.Z, revelaram a a.J. ta · dosr..gem de . kel'OR:elle : - dlsrarce 
empregad~ para obtençãf> de -~elhoi: taxa aduanetra. Q tnsuecesso· 
desse ~ente tez :renascer a lmpOrtaç4o .do kerozerte. Es.sa a razão 
dos a\lÇl}ento.s verl:ticados em~ 1938 ·é 1934. · 

· A tan:nba ·ele trigo e o ·trl~. ero. grão offerecem ~o -quadro n. 2. 
a.spec:to.9 appa;entemente contusos pelo :!ornlidavel-- au.gxnento ·tndlca~ 
do na ·importação -do trigo em grão,·.em comparaÇão com: o~;: a.Dno's &n~ 
ter1ores. ExpUquem.os as causas; · Ol'õ Estadós ·. tl'n14oe ·Jornecem · aigÚma. . . . ·. ~ 
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farinlLa de t rigo para. QS mercados do norLe do Brastl. O trigo em 
~râo, na· sua quaoSl total1dade, nos vem da llepubllca ~entina. Os 
nossos moinhos vlio conqUistando os m~cad.os nac!on.aes, donde umas 
baixa. progr:!ssl\'a. na importação da Ca.rlnha de trigo. 

O caso do· augmento do trigo em grão, sobretudo em 1932, tem 
sua causa no convento concluido pelo Ministro Wh!taker,. em virtude 
do quai · permutamos, nu.ma operação 1nnega.velmente feliz, ca!é púr 
trl~to. Resumamos e&.>a. operação . 

. Depois das conversações preliminares, ln1c1aclas em 22 de Fevs
reiro <le 1931, concluiu-se ;, 20 de Agosto do mesmo anno, um accordo 
pelo qual os Estados Un!dos nos venderiam 25 milhões de bushels de 
tr!::;o em grão e nc-3 comprariam 1.275.000 saccas de café. Custando o 
bushel de trl~p. segundo a cotação, S0,53, os 25 milhões ticarlam po: 

$13.160.000 
além (.\os Juros d~ 6,5 % , ou sejam...... s 607.500 $13.757 .500 

o caf.a (1.275.000 sacca.s) , cotado a 0.07,50 
a: 11brà, custarl.a . .. - .. .. .. .. .. . .. . $12 . 622. 500 

Menos as despesas de armazenagem, se-
lnlJ'OS, etc. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. $ ·1.480.000 SlL142.500 

. Dlfteronca a nosso favor ....... ... ...... _ . ..... ..... . s 2.615.000 

Sabido que o busheJ equivale a. 27 kllos, "temOs que os 2!> milhOel> 
prOduziram 675.000.000 d e kllos. Logo, os 118 . 615.000 kllos Impor·· 
"tados nos ultimos mezcs de 1931 e os 502.335.000 k11os, entrados dt.~ 

· rante o anno de 193:!, correspondem, exactamente, ao trigo em grao 
adqU1r1do pelo Brasil e vendido aos nossos moa.gelros. A proprla im
portação de 1933 BJ.nda sorrreu as lntluendas do' a.ccordo, rec~benco 
os 55.000.000 de kllos restantes. Fica, assim, esclarecido, Inteira~ 

me11te. "o motivo do cresclment:> desusado da importação elo trigo em 
grão, verificado nos annos de 1931, 1932 e 1933; _- e as condlç6e.s pr1n 
c1paes desse a.ccordo que deu ao Brasil o lucro commercla.I e 1mme 
d1ato. de $2.615.000 ou 4l.840:000$000, ao ce.Iribto-de então. Aqui esta 
·porque artlrmamos que o accordo a que nos estamos referindo !oi. 
sem duvida, uma operação !eUz e levaá:l. a. etteit<> com a. mator pru
dencla. para não prejudicar os lnte1USea. do Brti.Sil, os dos Estado~ 
11n1dos e, :!)ar 'l!ltlmo, os da. Republlca Argentina, nossa pr111c1pa1 tor· 
necedora do trigo em grão. 

o qua.dro n. 3 dá not icia do volume e valor em contos de r eu: 
das prtnclpaes mercadorias de nossa. exportação. 
· O .café, cuja exportação para os Esta.ctos Unidos foi de 8.00.6.000 
saceae em 1930, 11Ubiu a. 9.538 .000 em 1931, para. descer a. 6 .486.000 
em 1932, sublr a. 8.353.000 em 1933 e descer a. 7.601.000 em 1934. 
A . exportação <te 1934. tendo sido menor em _,volume,. rol maJor elll 
CQntos de rél.s que a. <1e 1933. 

Seguem -.se, em valor, o caeáo, as . pelle& e os tructos para. oleos, 
AQui se inclue a. ·mamona. de exportação creseente nos u1t1mos doJ::r 
annos. _ 

Vc;>ltando ~ exam.lnar o quadro n . 1, ve_rU1camos que os salào~ 
na. -balance. commercla.l respectiva. eablram de tE 25.696. 000 em 1926, 
a 7.774 .000 em 1934. Entretanto, o nosso estorço n!l~ tot menor. A:J 
quantlclades. embOra m enores. não correspt?nclem á baiXa. do valor elh 
~- causa unica do tac"..o só poclerá .sei a. da desvaloriza.çâo do mil· 
réis. Volume tgua.( de 1gua.t ou aproxtnlado preço papel, a proctuzir. 
P.m !ace do camblo, menor valor em moeda estrangeira. 

Examinados os dados r_e!erentes á balança comme:clal dos ·. doia 
;pa12es. e as ·collCUçóes ou ·clausulas elo tratll:tt<> commercial, temo:. . 

, como provado: 
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10. <:.ue o tratado, :por falta de estudo preliminar de suas clausula.-. 
por orgão techntco - como é o Conselho Superior da Tarl!u. - s•. 
:resente de erros technl<:os e que, por isso mesmo. não produzlra. 
maiores vantage:P..s que as esperadas; 

· 2.0 , oue. nesses conventos, é essencial que a :pauta dos bene!ício~ 
ad unneiros niio se estenda a. mais ·de seis nrttgoz; 

S.0 , que, quanto J)Osstvel, deverá. ser banida a clo.USulll· de naçao 
mais favorecida. clausula que vae ca.hlndo em desuso, pela franqu!4 
automattca ÇlUe estende a varies outros palzes, .em geral com despr<.>· 
v~lto para um dos palzes !1-Ccorctantes; 

4.0 , que, quando não seja possivel a completa exclill:ão da ela~.:-· 

sula em apreço, o .convenlo se estabeleça de ·modo tal que não po:;s;. 
ella ter nenhuma influencia, porque 

s.o. o tratado deve abranger. de preferencla, prodm:to3 de exclu~r
va ·prodticcão, assim lmpossivel de constituir comm.ercio de outro 
pai'Z. 

Mas, se o tratado contém CS<3es "senões", não é po-sslvel esc~rece1·, 
a) as vantagens, por motivos de ordem eco:pomlca; 
õl sua. pequena. duração, porque d.euuncla.vel no transcurso Cito 

segundo anno ele execuç.ão, será po.ssfvel nessa opportunldade, moa!
fical-o com proveito par3- as duas altas partes contra.ctantes, já co1r. 
oso ensinamentos necessarios ás suas correcções, indicados pela pr«-~ 
tlca: ·' · · 

c) sua. convenlencla por motlvo.s de ordem polit1ca, porque, tra
tando~se de um patz tradicionalmente amigo do Brasil. o qual no~ . 
compra mais do que nos V.!!nde; am!zade que se vem clmentancH' 
desde a Independencla, pelas fortes razões da. polltica. cont1Dent3.1 

·americana, consagrada Ila doutrina de Monroe ~ será. :falta de visão 
deixar de approvar = convenio ·dessa natureza. 

Rcstarla desfazer uma. unica. duvida a· respeito da quo.! temos 0\l

vldo commentarios: se é liCito ao Poder Executivo alterar ta.r1!111• 
aduaneiras. E' preciSo distinguir. As tarifas .sl!.o (1Utonómas ou ~ 
convencioMes, como Já cu.sSemos no 1nic1o deste trabalho. As pr•
melras - decretl\m·n·as o Poder Legislativo; as segundas - nascem 
do" trll.ta.dos ou convenções. ora, quem 10lcla. e a.ss!gna os tratados· n 
o Poder Executivo, sempre c:ã-rejerenà:u.m do Poder Legisl:t.ttvo. que. 
approwmdo-os ou desapprovando-os, ilSa da faculdade e"xpressa cox:.tt
da. na letra "a" ..cio. art. 40 da. Constituição Federal. 

E' precisamente como está .procedendo a Camara. dos Deputado;;: 
d!õcut~t -o tre;balho apresentado pelo Pres~dente da. Republlca. parZ> 
501>re elle del!berar. E tiio pac1!1ca. é essa queS;tão que. nas "d'lspoi'l
çOes preumtnares" cta Ta.ri!a. vigente, mande-da executar pelo d-ecrete. 
n. 24.343, de s· de Junho d.e 1934, se d!spõe no art. 1.0 :· 

"Estão sujeitos aos direitos eStabelecidos na 'l'arlfa das 
Al!ande~;:as tow as mercadorias estrangeiras que se destirut.· 
rem ao consumo no Brasil, exceptua.das 2s. declaradas livre::. 
de direito por esta.s ·dl.spos!çõas, · ·por contJern;6es intcrna&.tJ-

. naes, nor contra.ctó.s celebrados com o Governo da. :Republic;,.. 
pela. proprti Tarl!a ou por lel especlal". 

'Ficam aqui, ~.studados. c-om oo posslveis detalhes, os pontos prln· 
clpaes do tratado commercia.I que asslgnántos com os Estados UD"
dos. Outros o :!arào <Xlm maior brilho, com mais profunde:z;a e ~ai:. 
agt~da visão. · 

0· S!!.. 'FERNANDES TAVORA - V. Ex. está. fazendo com grande. bri-
lho ~ pro!uncleza_. · 

o SR. :RoB~mTo Bn!ONSli:N ·-·Demonstrando solida cultura. (MuUo 
beml-. · 
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o SR. PAULO MARTINS -Eu hypotheco o meu apolo a es.«E<" 
convenlo, pol'IC!.ue estou convencido de que .sua. execuçllo lia. de 'be:r'.f•~ 
:!Jciar o Brasil e indicaz- o.s pontos a cd'rrig!r numa. modi!!caçáo pos~ 
t.er1or. feita em tempo habU. 

Coqsidero o proteccionlsmo arma necessaria, ma9 a ser usada em 
termos. de m<ldo a beneficiar á. collectiv!dade e nunca. com. cltl"acter 
de personaUsmo. 

·· 'l'enho como certo que a ' polltica economlca do Jlrru;il deve ser 
i e! ta. pela. • approltlxnaçã.o dos mercados, á sombra de con V{;n!os, ; ~ 
com liberdade d.e movimento;,, sem. as pelas ela 1ntervençu.o offlcial. 
Esse te~:n. s1do o ~x-ande msl. tanto ma1or quanto· é certo que '3ssa in
tervenção CQrresponCI.e a. uma. sangria. permanente no orge.nlsmo de· 
paup~rado das nossas exportações. E' a com;equencia da malfadada 
~conom1a dirigida. qu.e vae devastando e empobX'ecendo o mundo. 
Politica. de segregação dos povos. esgota ·g, economia. de c.ada um e. 
afinal. nada mais co~egu:e senão comprovar o. -calvar!o ele ta.ntas prl
vacões! 

Gaeta.n Pirou, emerito professor tia FacUldade de Direito da Unl
versldacie de Parts. no seu recentl5s1mo livro "La. crise du capl.t!l.lis
me·'-; estudando os· ":r;Jerlgos da economia d.l.rigida" e depois ele apon
tar seus erros e funestas consequencla.s, ass.l.m ·conclue: 

"Ademais. as experiencta.s tentadas. nesses ultimas nimos. 
no sentido de urna administração e.statal da economia vêm 
confirmar as ·apprehensões dos doutrinarias. Trata~se dilo va. 
lorl2o.c;ão dos cafés do Brasil, ou do :plano ing!el!'; d:: re~a
:mentaçáo do mercado da "borracha/' ou do "pool" ca.nlloden
!Se, d.o tr1go e do "!arm·boru'd" americano, depol:; de diversas 
V1clSSitudes essas tentntlvas resultaram em preJU1z:o, se:m;pr!~ 

pelils mesmas l'azôes. Tentando-manter, arbltrarian:lente, os 
preços, estimulou-se a producção mundial e, da.hl, o desequ1-
l1br1o entre a ó!!erta e a procura ter-se accentuaclo· ató á 
quéda. violente. , dos pt"!ços, que !o1 mais brutal e de matar 
:~.mplitude do que se os pod'1lres publ1cos tlves.;exn deixado 
ás osc111aç0es naturaes ela otrerta e da procura. o cuidado de 
:reall2ar BeU reajustamento". 

Palavras admiraveis, ' de senso absoluto,· !llllas da observação Q 

<lo estud.o das Cieool~oras medlaas que. além de segregarem as na
ções do convivia ut11 dos lntercamb1os, perturbam sua. vtàa internll. 
para atrophia.rem · a potencialidade ctas 1ndustr1as e Cl~sartleularem o 
ntvel da vida, nas prdiltações deshtrmanas .. fóX'a de tudo quantc :ne
<:essitamos. no mits ·JUBtttlcado direito de viver, 

0 SR. lÍ'ERNANDES TAVORA - Nada. mal5 justo. 

·o SR. PAULO MARTINS- Queremos que a.s lclB naturaes '!!Ol
tem a. ter o seu lrnperio. a.!tm de que desa.ppa.reçam.. pE!.ra sempre, ~ 
regimes de quotas, de contingenciam.en.to, que restringem' a· prod.ucçiio 
e impedem o laugmento das trocas, porque tudo está preso ás ctou. 
trinas àloucadas que trans!ormaX"am a pài do mun<j:o e~n inqUletud"!S, 
desesperos e csoluços. . . · 

Dêem liberds.de ao commercio brasilel.ro; racilltem·lhe o CX'edito; 
·· abi.'8Jll·lhe as portas á. ·llnportaçlio e á exportação ...;... e aguaxdem, con· 

fiantes, os núlagres de uma. resurleiçiio. !X'Ucto segui-o de uma po
l:enctalldade que ~nta em: montanb.II.S de .ferX'o ou em ·outras. dP. 
'Var1&do teõr geologtco, e:m. cujas entranhas se, esconctem os veio.s au
rlteX'os das nossas r1que::as uibo.lculave!S" .· ... (PalmaJl. o <Jraiior ' é 
cu.mprtmentaao) . · · 
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QUAD1106 />. QVI!: SI!: 1\r:FERE O SR. P4UL() MARTINS, NO SEU DISCURSO 

ANNEXO 

:tNDt1STRIAS PAtl'LlS"l'/>.5 An"INCIIM.S PELO TRATADO 

N l tmera Numero 
de de ca:nitat 

Ja'orica.s ~rarioa 

Pelles e oouro.s . 
Conservas vegetaes . 
Ferro e aç() em obras (Mo-

bll!as e movei.>) ..... . 
Sabões, sabonetes, ~-

naceos . .. .. .. ... . 
Tlnta.s e vern1Zes ........ . 
Balanças . ·. . .. · ....... . 
Arteractos de borracha 
Leite em pó . . . ....... . 
Curativos ctrurg1cos . 

Tota.l 

93 1 .422 
16 . 308 

18 433 

124. 
18 

5 
. 24 

l 
1 

300 

838 
186 
321 

1.723 
200 
100 

5.481 

21.270 :474$ 
2.406:500$ 

1.375:9858 

17.279:759$ 
1.766:5008 

' 934:000$ 
. 11.449:944$ 

800:000$ 
6.000:000$ 

63. 2'83: 162$ 

92.Ü6:2808 
5 . 433:954$ 

2.577:088$ 

22.164:7898 
5 .. 123:962$ 

10.000:000S 
8.703:129$ 

10.000:000$ 
6 - 000:000$ 

162. 119:202$ 
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IDurante o <il3cwso do Sr. Paulo MD.rtlns, o Sr. Antonio 
Carlos, Presidente. deixa a. cadeira da. presldencln. que é oc~ 
cupa.da pelo Sr. Arruda Cama.n. 1 o Vl~e-Presldent?. 

O Sr. Presidente - HD. sobre a. mes11 uma emenda que vae ser 
Uda. 

E' lida, apolo.~a. e posta. conjuncta.mente em cUscussAo 

EMENDA AO Plt0.11:CTo !':' . 212, J)E 1935 

Accrescenta.r: 

.Pa.ragrapho unieo. O Trn.tndo tlcaró. extlncto depo!:; do J:1ezurso de 
dois a.nnas;- independentemente de denuncia. 
ou 

P~:.rngrápho unlco. A denuncia do Trc.tado. nos casos nelle previSto,; 
compete ao Poder Legislativo . 

.i·ustiftcaçáo 

A emenda supra., .sob qu111quer ·das reda.cçoos apontadas, cOT'rigc a 
de!!cituosa redacção da clausUla 14a. do· Tratado. 

Essa· clausule. con!~re erradamente a.o Governo a denuncia do Tra
tllld.o. Mas. de vez que a Constituição Federal · tirou ao Chefe do Po
der Executivo a attr1bultção de sancionar projectos dessa natur~za. a 
denuncia hoje é da com.petenc!a exclusiva dQ Poc!er Legislativo .. Corri
ge--se o erro ou engano subtrahlndo ao Tratado a parte da proposi· 
çâo que se retere á denuncia, m-esmo porque, segundo o en.sinamen.~o dos 
doutos, essa. condição ou c1:1.usula. só é usada nos Tratados perpetues 
e nos de duraçií.o indeterminada, ·ou .mocU11cando-a na :rorma acima 
expllc1ta. ' 

cem a addlçAo da emenda, o projecto permaneceri intacto, não s2rr. 
<Jf!cndlda a. Constituição e a clausula 14:1 terá melhor r<:dacção . 

Sala. das Sessões, 9 de Sawmbro de 1935. - G<nnes . Ferra~. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Vicente Galliez . 

O Sr. Vicente Galliez - Sr. Presidente, o Tratado de commer
cto :ft=ndo em Washington. pelo Sr. Embaixador do Brasil. Pr. Os
waldo· Aranha e que eatá sendo submettldo ao estudo e â approvação 
da Catrutra dos Deputados, necessita detido exame, dada a ev!dent.i! 
1mportnncla do seu teKto e a inevita.vel repercussão que o seu cumpri-
mento terá na. economia nacional. · 

Entendenl05, Sr. Presidente, que é obra d::: s!lo e louoavel patr!o
tlSlnO examinarmos, com o má.'Cimo cuidado, tii.o grave e relevante ns
r.umpto. Assim procedendo, cs~amos certos, estaremos nos Cle.so'!:>rlgan

.<lo das nossas di:!fice1s o.ttribulções, atlm c!e que nessa questão, como 
t!m todas as outras dessa natureza, sejam d.Cv!d!l:ment~ o.cautelados Oll 
legitimes Interesses c!o Pal.z, que devem ser sempre tntran.s!gentemen-
te de!endldos. · 

Nenhum proble~a de ordem . econo!D.lca-internaclona.l eldge tan\.u. 
re!le:-tão como o que diZ respeito aos tratados a serem celebrado~. 

para regularização dO lntercamblo commerclal, prtnclpalmente em se 
tratando de um pa.iZ como os Estados Untdos, cuja.s relaç~s economt
ca.s e !lna.nce!ras com o Brasil são' ele tal forma 1mportantes que bem 
merecem. uma. preoccupaÇio especial de nossa pa.rte, da.dB. a ~ua situa
ção part1cillar.!ss1ma <!e .:Jer o p,rlncipal compra.dot do ma!s 1mportant~ 
producto de exportaçãc- 'br:I.Sileira., o ca:ré. além ela. tradicional e sincem 

. s.nitz:lde que une os dois povos americano&. 
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E' !~cto conhecido ~ sympathia reciproca dc.s duas naçÕ06. ~::;

tamo.s ligados aos Estad:os Unidos da Americp. do Norte. não .sómen~<!. 
por uma profunda c sol!da estim.a como ainda pelas Intimas af!lnldad~s 
·cta. nossa vida. cultural. dos nosso::; sentimentos e da nossa anc~ll c.l~ 

tral:alhar e progredir. 
Os Estados Unidos ·e' o Brasil, silo dois pn1:r.cs de granM cxten.su~ 

terrltorl~l. os dois mais populosos das Amerlcns, n.mbos possuindo ar; 
ma1a apreclavell> reserva.:; de materiM.S primas, udlantn.de.s lndustrl::.~. 
agriculturo. accentunclnmentc de~~nvolv!cUI, .(ll~::n d~ ~:ncerra.r o solo d'!! 
nmba.s !ormlda.vels r!quezn.s. 

Somos dois palzcs cujos elevados intcre,;scs econom.lcos devem ser 
apreciados com cxoopclonal cul<lado. Nada mn..l.s louva.vel, pois, do qu·~ 
procurarmos cste~belcccr de !ormD. mais pratica· e mais !irme, a po.ssl
b111d!l.Cic de um incremento caaa ~·cz maior do nosso interc:tmblo com
muclnl. M~!'<!cc, asalm, os mais just!!!cadas encomios, a inlclat!va d.e 
<~mbo.s os (<overn05, no sentido de cimentar a ~oUda base de tão desu- · 
k:'l.d.o obj"c~.1vo co-m a asslgna.tura de um Tratado ele Coznm·~rclo qul! 
.!!eja. o penhor seguro d:~o mais completa lntens1!1csçã() da nossa a.ppr0-
ll1maçl!.o economica. . 

A a.nalyse que vamos fazer não pode, de :forma alguma, ter outr.~ 
~;tgnl:ficaçtt\:J do que a de collaborarmos lealmente na· solução d~ tão 
]lD.lpltar.tc assumpto. · 

Um trat!!.do c:ommerclal visa harmonizar e conciliar os interesses 
elos patzes que o celebrem.. E• po!.s uma. questão que deve ser encaradt~ 
no seu verdadeiro aspecto. No&Sa.. att1t~de não r~vela.. a mais longinqu:i 
posslbllldQde de dlmlnulçilo das relações ex:cepclonalmilnte gratas, qn:l 
ternos a ll,onra e o prazer de manter com o grande pa.!z norte-am"
:r1ca.no, 

Não se trata, ·porém, de uma ques<:ao de mera sympe:tllla. A JlOI.;SJ. 

sincera estima pelos Estados Unidos não se acha. em jogo. Tratl!--se de 
1.1ma questão de interesse que a~bos os G<Jvernos têm a. obrigação de 
defender da melhor maneira possiveL · 

A ortentaçao econom~u. amerfcaM 

I 
Ant-es Cl.e entrarmos na analyse do trata:lo, seja.-:nos permittiao u . 

zer breves considerações a. proposlto da. orientação economl.ca. que tem 
1nlnteiTU!JtameBte vigorado na grande nuçã.o americana., e que a to~
nou uxn dos princ!paes e dos mais importantes pntzes .do mundo 1 

Os Estados Unidos nunc;~. hesitaram na escolha da. direcção d::!sse 
programrn.a. e trataram de adoptal-o, <iesde os prlmordlos de suu. :for
mação pol1t1ca. e economlca. A protecção intransigente de sua. pro
ducç!i.o constituiu ponto pa.c!fico e uniforme de sua. a.! ta adm!nlstraçii.o. 

Em 1791, Jà Alexandre Rámilton, o grande :nuntstro de WaShington, 
acivo;;a.va. com raro brllhanti.sino a defesa d!ic!ente e contt:nua. do tra
balho do povo americano como o unico caminho capaz de condUZlr o 
seu grande palz ás culm.lnancias de progresso e bem estar que hoji' 
tem a. S!l.tlsfaçâo enorme de des!ructar. 

HaJ:nUton, porém. não se batia sómente pelo amparo do trabalnc>, 
Já e:,: . unte. Ia. m.aJ.s longe o seu esplrito atUado e em.prehendedot. 
:Esse b:·ande estadista nmer)ca.no, desde o no~:,;,el !'elator1o q~ tev:: 
occa:siãÇJ de apresentar ao Partido Republicano e que · a.té hoje definor· 
:lo orientação economlca desl;e povo laborioso, accentuava, com grnnd~ 
tel1c!dade, a indispensavel e urgente necesslds.de de se estimular a. crea
ç!<o de novas lndustrlas com as quaes os Estados Unidos pud-essem cou~ 
.segufr f\! completar a sua independencia economtctt, , 

Lincoln levou a. e!felto em 1BB3 um:a importante l'evisão ta.l'ifa.rl.,., 
predomtnando o caracter fortemente proteectonista, ver1!1ca.ndo-St: be:;,;:~ 
i!>poca · memoravel · um ex:traordlnarlo surto de pr.ogresso para esse pa1z.: 
amigo. 
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Etl1 1S90, o. lal Mac K1nley aggravou ainda mais a. tributação altn·n
cl~tge.rla, v~rlttca.ndo-se. en tê o, um nO\'O augmento de t>O •;;, das · respe
CtlVB.!! tax~. 

·· Nos ultimos trlntn annos pro~·~gulu o Qovc>n o Am-::rlcan'l n;:. :;ur. 
po!.ltlca. de amp!l~o do trabe.lho nacional e de lncrcrr.-;:nto de no-~:;.'l 
l.nic!.atlvo.s. Em 1909 a r~!ornu:. Payne-Aldrich não se aCastou de:!!>'! 
rcg!m.e; em 1913 nov"s modl!icaçõat; f or!l.m lntroduzlclas na paut:~. 
amerlc~n'l p<!la lei Underwood-Slmmons e ::m 1921 o "Emergency Te.· 
rlf Bill" s:~.ncclonado pelo grande Presi-dente Hardlng, elevou a !llt! :l. 
mais os d ireitas aduaneiros. 

Não parou ahl, porém, a serle de lnlcla.tiv<l-6 a.mparndor:J.s L!:.l c.t,t
'1:-a.lb.o norte-americano . A lei de 21 de Setembro de · 1922. conb.ecid.'l. 
sob o nome d-e tarlfa Fórdney-Ms.c-Cumb~m. majorou n ovam-:mte <.''' 
Cllrcltoa es~clflcados e os dlrr.ito~. ad·1Jalorem. foram ~l-2va.dos de 80. ~!J 
e até 90%. 

Ma.l.s recentemente. temos ainda. e. lei ta.rl:taria H:>.wl~y·Smo· .... ~. nc 
1030, que coll.Solldou de nunelru ainda mrus e!flclente :l d;,f~s:. da'> 
actlvld:o~aes dos Estados Unido!;. 

Vemos, pois, Sr . President<), que os Estsdos Unidos au Am~rlc·t 

do Norte t<:m clado ao mundo lntcir:>, um edl!lcante exampl:> de com·1 
dev~m · ~er .lntrs:lSigentemznte r&~uardado~ os eleva.cios ln!c:·~s.>~J tln 
apparelha.m~nto de produ-::ção. 

Essa orientação. que eleve ser imitnda por quantos pai:?.e.;, cou•u ·._. 
nosso. que possuem cond!çõ2s excepclcnu~s t:ara increro.~nt:!r a!: 5U'b 

· :1ontC;3 ·lie producção, obedecia. c edoptou um crlterlo :.;clcntl!ico, gra
,;a.ndiJ apena.o; os s imilares da producção nacional. c fnc1l!tand:> o na·~ 
pos.sivel a entrada de matcrias primas necessar:~s para..-o nbnst':)Cl:;.•·~·~~ ' 
de suas lnclustrlas e _que nilo eram encontradas no pr.lz . 

O Br~sil, cn.:.~ deve rer nos Estn.~os Unld·o.s a sua in.spiraç"-o n~.,. 
sa.s lmpcrttJ.ntcs que>:tões. não ~ó :pel:l.S aftlulcl:lcl~:.; d~ nossa ctt ;.uo;à~• 
como pelos bons :res ultados Jâ colh!dos. não po:!e dclxnr ce sc;::ulr u:.: 
:perto o b c:n c.:cemplo e a. sabln att!tuC:c com qu~ os. :ncrt-~-a.rc.~rlc!!!l · .o; 

t ém estudado e permanentemente resolvido esse Importante problOlt«<. 
De um !..:.do te::oos a ventura l.nunensa ele possulr um r-~rr1tc..• l•• 

apropriado C. cultura de varia~ mater!ns prL-nn.s, al~rn t!a:': innuc:~r".~ 
riquezas que o :losSO solo e:1cerra e .cuja. explomçií.o n os compet.,; c:;., 
<>utro lc.do dev·::mos considerar n nuxr..crosa popu~çio quz o n;,s.;~ !'a!<: 
abriga e que r-epr.-!senta· uma. garantia de consumo do rnals altu Vt>.l(,,_. 
p!l.l'a o àc~eiwol~·tmcnto da. nO!'sa. capa cidade productor:<. 

Infeli=ent!!, 110 Brasil. não houve um programmn prev!axnen!e 
t raçado, para o desenvolvimen to rnclono.l do trabalho b:-~sll;:U'-1 

Augme:J.to.d.:ls ns nossas p:~utas aduaneiras com a exclusiva pr~o.:
cupaçâo de dar rt!ndn a.o thewuro, surgiu entre nós, como de:!~sn na
tW'31 do consUinldor, a fundaç:l.o das primeiras 1ndustr1e.s e começa:n<;Y. 
1)..."'3!.m a. Ingressar na etapa d!!ficll, porém. indl.spensn.vel, da !i:ld.ustr!a-
U.za.ç~o de1 Pal.z. · 

As tarl.ra..s brasHelras sempre· se caracterizaram pelas Z\>:lS ta."~·' 
elevade.s, &ujeltando illdlstinct~mentc toda~ a~; mer~adorl~!J .9. p::.::::.do.s 
tributos. ~e !!Ícto mostra.: do maneira. evidente, a falte.' ce orlenhçi'.) 
~onomlea com que eõse Importante assurnpto tem stdo q'Ll:lsi tn·;aria· 
velmente estudado. 

Materlas primas e productos manu!sctu."s.d.os, tudo e.st~ ::uJetto a.1 
p~mento de ImpostO apreclavcl. 

·Tivesse tido· o no.sso legislador o proposlto deliberado c!2 ~r um:l 
"ta.rlía intelllgcntcmente protccciontsta .. . 

o Slt. ANTONIO G6l:S - E tecnn.lcamente or!ent:lda. 
O SR. VICENTE GALLIEZ - . . • e, certamente, terllo t!J,CUltad':> 

· a éntra.dc. de m.2terta..s primas e producto$ emp!'egad03 na._ fabricação d.C 
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artigos ode n~sa. !ndustrla., o que permitttrla. gravar os prt~duetoo ma
nuracturad.os eimlla.r~s Cios elo. producçl!.o brasileira, com ta.xas ms.is ra~ 
ZOllVe!s. 

Fazer to. rifo. protecc1onlsta., como verlflcamos ter sid<, realiso.do no:; 
Estn.(Jos Ullldos, é acto extremamente louvavel. Essa. 11llc!at1va., porém, 
<leve obedecer a. um crHer!o racional e wn programma previamente es
tudado, pois nessa. materia, uma. ligeira observação do que se tem pa..s
.!Slldo em. quasl todos os pa.!:res do mundo, in-dicará a immed!.ata. con
clusão de que defender a producçilo nacional é obra. que noo a.dmttte 
mais bes!taçl!.o. 

O tratado ameriC'a:n" 

· Na. assigna.tura do Tratado firmado pelo Bra.sll. com os Estados 
Unidos da Amer1ca. do Norte, essa. orientaç~ foi rlgorosam!lnte .r~pei
tllda., porém, sOmente por parte da. granel e nação amiga. 

' Exam.lnando-se as concessões :re!tas, vê-se que todos os artigos bra.
:s1!e1ros que :rora.m objecto de concessões .são productos que não en
contram s!mlla.res nos Esto.~.o.os Unidos. . 

R-ealmente as cqnce:ssões americanas 1oram feitas a.os se-guinte.; 
prcductos: ba~mo de copahyba; iiJecscuanhr.., herva-ma.tte; minerl06 de 
.manganez; castanha do Pará; bagas de mamona; cacau; ca!é; m!nerios 
de zttcónio; amendoas e caroços de ba~assú; oleo c1.e babassú; couros 
de oo:-eado; · cêra de canuúba; céra de abelhas e toros de m:a.delra para 
marcenarias. 

· ;AS ccnce.>sões do Brasil, entretanto, alcançam muitos productos de 
tnbrlcação nacional, demonstrando, assim, não ter haVido entre os n::~
gocladores do Tratado, por parte do nosso Paiz, aquella mesma e lQu
vavei orientação com que se conduziram os techn!cos do Governo ame
ricano. 

Et!ect1vamente, as concessõeS brasllel.ras a.ttingem os f'!!gu1ntes ar
tigos; lá largamente produzidos entre nós: pelles e col.U"OS: leite -em pó; 
varias frutas frescas; frutas em conservas, compotas, geléas; cereacs; 

. hortal!Ç&'l e legumes; farinha. de av-ela; terebenthina; oleados de algo
dão; caiDisa.:s de algodão; cimento: mobilias e moveis de ferro e aço, 
sabõe.s; .sa;poleos e saponaceos: tintas c vernizes; gazes para curativos 
c1rurg1coz, balanças, etc. · 

Accr~sce ailld' a clrcumstancia que zpultas das conce.ssôes que o 
Tratado prescreve como tenclo sido feitas pelos Estados Unidos nlb 
representam nenhuma. aovlda.de, pois a.pena.s representam a conserva
ção do regime que. d~ longa data., j& vem sendo lninterruptamem:•J 
on.servado. 

Parece. dest'arte, :não ter hs.vldo um 'perfeito equ111brio entre as 
oça.ntagens mutu=ente feitas. 

Allega.m os defensores do. Tratado que o regime de Uvre entrada, 
para o café é uma m~ida de t>io elevado alcance que por sl só serin 
~pa:z: de justificar tOda.s as suas, d,?mal:s clausula~. 

- Entretanto, Sr. Presidente, li:! é um !:t.cto auspicioso para o Brasl! 
a livre entrada do café nos Estados Unidos, néo-_podcmos. todavia.. 1gnc
rnr que eS!:e regime é appllca vel :l.O café de qualqu~r procecl.encia. e .]á · 
vigorava. ha. muitos annos. A isenção de direitos sobre o ca!é, é, além 
disso, uma situação tam.bem favoravel aos interesses dos Estados Uni
<los. pois "tal já é a extensão da. industrla ÍU:neri.cana que se dedica i. 
torre!acçáo d.o café q_ue eS!:e artigo é considerado como ma.t~rla. p.r!:cna 
pBr:l. ess~ numeroso e importante ramo das act!vldades industriae<; 
norte-âmerlcanas. 

Veritlca-se, assim, que a situação que o ca.fé d~sfructa na. ta.rl.fa 
americanâ. vem ao Enco:Dtro dos !egltimos interesses dos dois palzes. 

o Sr. Presidente - Atteri~ão l AdvU:to a.o nobre orador que está. 
finda. a hora da ses.sOO. 
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O SR. VICENTE GALLIEZ - Pediria então a. V. Ex. considerar
me tnscripto para terminar amanhli. minhas constdersçOes . 

O Sr. Presidente - · ·v. Ex. será a.ttcndldo. 
O SR.. ,VICENTE GALLlEZ ---<Agradecido a. V. Ex. (Pa!m.a.~). 

O Sr. Presidente -· Esgotada a hora. t!ca adto.cl.n a d1scussiio ttr.> 
projecto n. 212, de 1935 (la Legislatura). 

Vou levantar a SEssão, des!e;no.ndo para n de amanhã. a. ::.egl.lillte 

ORDEM DO DIA 

Discu.ssll.o unlca elo projccto n. 212, de 1935, (111 lcglslatutn.), O.;•· 
prov-.ando o tratado de commercio assignado em Washington entre :J 
Brasil e os Estad.os Unld.os; com parecete.S das comlll.lssões ct.~ Agr1· 
cultura e de Finanças !avornve!s ao projecto da Comm1s3ão de Dip!G· 
macta; cem votos em separados dos Sr.s. Souza Leão e Daniel de Car
~-alho c de.claração de voto dos Sr.o. Horo.cio Laíer, Diniz Junior, Oli
veira Coutinho e Fr:mça :F'llho (em virtude de -ur9cmcia); 

Votação do proj-~cto n. 110-A, de 1934, d!spond~ sob os :r~n '"'""' 
de turismo no porto do Rlo de Janeiro, e concedendo ao Tourlng C1u•J 
do ·Brasil a =1stenc1a. tcchnlca. de direcção desses serviços (Ja d:i:s
c-ussão); 

votação do projecto n. 193, de 1935, (1"' legislatura)' ct<:auc:v .... 
quactro de officiaes do Serviço de Recrutamento, com pareceres can-' 
t:rarios elas Commissões de Segurança. e Flnanças; 

Votação do parecer n. 17, de 1935, (1" legislatura). a:pprovando "' 
acto do Tribunal de Contas que r:acusou r ~istro ao termo de accortlo 
celebrado entre a Estrada de Ferro Noroéste 'o Brasil, Estrada de Fe1'
ro Sorocabana, etc., para construcção de uma nova estação em Bauru 
( d~scusséi.o unica;) ; 

Votação do requerllnento n. 131, de 1935 (la. legl..slatura}, do Sr 
Furt::;.do d:i3 Men~2:às, de informações sobre a tar!fa, E5tra::la. de 1-,err<:. 
Central do Brasu, para o transporte de m1nerios (discussáo '!mica): 

Votação do requerimento n. 132, de 1935, do Sr. CelSo MaChado, 
pc.ril. ser 1nclu1do em ordem do dia, o projecto n. 112. de 1934 (ctt3CUJ8~ 
unica); · ' 

Vomçi(o do requerimento n. 133, de 1935, O" legislatur:I.), do S•·. 
ThompSOl1. Flores e outros, de informações sobre a íuncclona=nto da. 
Commlssão de L!qu111ação da D1v!da Fluctuante (discussão unic11): 

Votação do requerimento n. 134, de 1935, (1a legisln.tura). Uo t.t. 
Plin~o Tourinho, de informações sobre o superintendente da Escr:J.(if• 
de Ferro S. Paulo-Rio Grande (discussão ~mica); 

Votação do requerimento n. 135, de 1935, (la. leglslat=l$), do ~r. 
Teixeira Pinto e outro. de informações .sobre esclarecimentos pedJdo':l 
ao M!n!sterio da Educação e Saude PUblica, pelo r-:)-qucrlmento rclt 
n. 1 .187 ( d.fscmsão ~nica) : 

· Votação do requerim~nto n. 137, de 1935, (111 legislatUru.l. ll<> .:;_ 
Eenxiquc Dodsworth, de in!orm~.çócs sobr.e promoções no qu::.:i:-;:) ti•· 
des!n!ecto.dores da Directorla. de ~!esa. 5anitar!a d>:> D!strlcto Fzde~ul, 
(d.fscussáo unica); , 

Dl.:icussão UDica. do projecto n. 72-A; prescr.:vendo fianç~• pa:.-a. ~· 
funcclona.li=o publico; tendo· parecer com substltutivo da Commt:;:sáo 
de Estatuto e parecer da Commls.são de Flnnaças, favoraval a.o su':)s~i · 
tut1vo (com parecer em d!scu.ssão); 

Dlscuss!l.o UD1ca do .requerimentO n. "138, de 1035 (P le~lsl:>.LUH<I '• 
pedlndo cópia <!O lnq1.lerlto policial m1Utar feito pelo general Pa.nt:l!ei<!'J 
Tcllea, referente á compra de aviões em 1932. 

Levanta-se a sessão, ãs .a horab . 
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tosa Sessão, em 10 de Setembro de 1935 

FRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS. PRESIDEN":l.'C, - :::tT· 
VALDO LODI, 20 VICE-PRESIDEN'!õ': 

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

Antonio oarlos, E\:.valdo Lod!,' Pereira. L~ra. Agenor .~:tai)::;Jo, v.:n~ru
so Po:>.cc. Eé.mar Carvalho, Cl~to de Godoy, Acylhto d·2 Leâv, Agostt:lllu 
Mottteiro, Clernen:lne> L1sbõa, Genaro Pe>nte, L!!lo Mach~do, Geh>Ou 
Marques, Henrique Cou~. Carlos Reis, Godofredo V1anna, Hugo NJ.· 
pole!l.o. Freire de A.n,:!.rad~. Pedro Flrme~a. Monte Arrae~. Xavter "'" 
Olivel.ra. Mathlas Preir:l, Samu~l Duarte, Arnaldo Bt~.sto.s , Antonio C 'l 
Góes, Eeitor Mala, Simões B~\rboS3, E:::lllio de Maya, Ik:)dato MaJ.:.1, 
Lauro Passos. Lul:l Vlann a Fllho, Alfredo 1~'\sca:-enhas . Arnold Slhf'~. 
A!"llndo Leonl, FJ'l\nc!sco Roc.ha, Leoncio Galrão, Arthur Ne!vs., tlbi!J
do Ram11lhete, J a.lr Tova:r, H·enrique Dodswortll, Amaral Felxoto, ::1a1~ 

les Filho," Sampaio Corrêa, Cardlllo Filho •.. Arthur Bernardes, El<:-> 
Fcrt·8S, Pinheiro Chugas, Ped:o ·Alelxo, Washington Pires, l''Urt:l-ó!O 
de Menezes, Carnelre> de Rezende, Macarlo de Almeida, V!elra r.·:r.r~ 
ques, Matta :V...acll3.do, Simão do. Cunha, Anthcro Botelho, Theotunlu 
Monteiro de Barros. Waldemar Ferreira., Barros Penteado, Hypponv~ 
dl> Rego, Gomes Ferraz, Aureliano Leite, Domingos Vel!:::.sco, <...~::Têa 

da. Costa, Vandoni de Barro~. Arthur Santos, PaUla Soar~s. F'rc:H:1:.~.:u 
l?ereJra, Rupp Junior, José ~Jl:uller , Dlnlz Junior. Vespucio de AOreu. 
Renato Barbosa, Demet:rio Xavier, Joã.o Slmpllclo, Frederico Woltcn-· · 
l:n.:ttel, Victor Russotnano. Dario Crespo, A.dalberto Corrêa, Fanra ~~·· 
bl!.S, N!colau Vergue!ro, An!z Bac\r:l., &.:bastiã.o Domingu~s. Anto::.!o 
C!!.rvalhal, Silva Costa, F!-anc!s<:o Moura, Alberto Surek. C~~:yso.~om•• 
de Oliveira. R!cn.r~o Machado, Lima Teh:etra. Sclgado Filho, PaUlo 
Martins. Mcraes Palva.. (92). 

O Sr. Presidente -. A. llsta de pr:!Sença accu.sa o compareclmentv 
ele 92 Srs. Deputados. 

E;stâ: aberta. a. SessãO. 

O Sr~Generoso Pcnce (3° Secreta.Tlo. seroindo de zo) proced.~ á 
a leitura da Acta da sessão antecedente. · 

O Sr. Gomes Ferraz (Sobre e .Act4) - Sr. Preslden~. o art. 12! 
co Eeitmer.to determ!na c;.u·~ sajam transcrlptos por extenso os pro
jectos, em~ndas, Indicações. pareceres e requerlmen;:os no "Díar!-o t.1? 
Poder Lcglslatlvo", e mencionados, em sum.marlo. na ac1:11 n::.e.nus;:·rltrl 
rront~m. logo no IDJclo de na!:.<:OS t:-abalbos, deixei so~.-e a Mesa um. 
requcrl~nto, pedindo a tn nscrtpção, De> orglí.o OfC1cial da Casa. d'.l. 
rcque:-1mento, pedindo a transcrtpç5.o, ne> orgão . o!!lclal do. Casa ,d:.. 
b:"llhant!; contcrenc1a :Celta pelo lllustre a.d vogado Dr. José de C:l.stro 
Nune1>, a. 31 de Agosto, no I':\.~tltuto da Ordem dos Advogados d~sta 
Capital, a prop()sito do "1\~:cdado de Segurança e sua.:s Phases Fun-:u
menta.e~ ... ~su.:npto que <!ent:-o de pouco tempo vae ~r discutido ne.~
te plf:narlo. · 

Acontece. porém, Sr. PreS!den~. que esse :requerlm.ento n .o cõ"li~a 
do "Dla:rio do Poder Lég!sla.t ivo". e para o e!felto da respectiva p u b ll
caçii.O, !aço est-1: p~eido a v. E?C . 

O Sr. Presidente - o rectuerlmento a. que v . EY- • . se refere rot 
mandado á Com.ml~lk> Executiva, at1m de que ~J:!lltta. o necessarii> pa·· 
recer, conforme · e!dge o l'Wglmento. o :requerimento foi fet'to ao Pre
sidente, não tendo s i<io a.presenta.do :ria. tr1bUD8. . 
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O Sk. GoMES F~"lRAZ - E' o esclar~:::men:to que d·2~cj.1v<-. obô.~l' 

dt: V. Ex. 
Em ~egul-da. é approvada a hcta. 

O Sr. Pre:siden.te _, Passa-se á leitura do expedl~n:c . 

O Sr. Agenor Rabello - (2° Secrctar~o. servindo de 1°) pro:;ed,) 
á leitura do segu!nt~ 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Minist.zr!o <ia Ju:;t!ça, de 9 <lo corrente, cnvla!ldo <!S s~:;u:nte~ 

IN:='OI:Ml'.ÇÕ!:S 

Exmo. Sr. 1 o S!icretario cta camara dos Deputados - Em Í:·2!~l'C!: · 
ela ao orf!clo n. 977. de 3 de Agcsto finda. tc~ho a honra de pa;.8a~ ú~ 
mãos de v . Ex. cópi.a. das Ln.!ormaçc~s pr~si;c.das pelo Chcf2 ele P:>l1~! .• 
do Distr!cto F~deral, sobr.:l o r<=querimento cl.o Deputado lldalbc::to C:· 
margo, cujo teôr V:!iu transcrlpto naqmll~ offic~Q. 

Reitero a V. Ex. os meus protestes ce: alLa e.3tima e cc:::.:>ldõraç;;.~ 

o Ministro da Ju~tiça e Neg·::JC:ios Interiores. 'Vice-,zf.c Rtw. 

Informação n. 1.94:l/S. 2 -< Com rerer;!n!:la ao ;J:)d!do d~ infor
mações d& Camara dos Deputados cuja cópia se encontra ?.pp~nsa au 
aviso junto, n. 1.424 _..; 2a Secção da Directorta da Justiça, datado Ut• 

8 do corrente e hontem recebido, cabe-me in!orm.a.r que Manoel Plr.:" 
(nã~ Peres) Fernandes, presidente do Olntro Banc:ulo de Culturo. Sv
clal, entidade !illada ao Part!do Commun1sta do Brasn: agitador c ,lt .. 

gura proeminente do re!erici.o partido extremista; adherente da Alli
ança. Nacional Libertadora. c presidente da cellula co= unlsta no ..:~
tabeleclment() onde trabalha (Banco Mina.:; Ga=es). sendo como c ma. 
elemento nocivo á ordem publlca (promptuario n. 4.534). !oi condtl
z.ldo a. esta Secçã.o a 29 proxrmo passado e, após syn<iíca:r:.clas, m:m:h,
do em liberdade a 30 do mesmo mez. O motivo determinante de t&1 
intimação enoontrou fundamento nas medidas praventivas attlnent..s 
á A. N. L.. dictactas pelo Governo, a. vista. de seguras lnformaçOt:,;, 
aliás do dominlo publico, de que, então, se pretendia perturbar a ar
dem, !orçando o operariado á greve genl para um gDlp.::! communl~t«. 
Asslm, Mlmoel Pl:res Fernand-es !oi colhido, dados os seus anteceden
tes na Segurança. Social, dentre outros agitadores do Syndicato Brasi
leiro de lla:nc.arios, onde as sun.s activ!dades subversivas eram sobeja
mente conhecidas da Policia.. Rio de Janeir-o, 13 de Agosto d-e 1935. ·-'-
0 che!e de .5ecção (a) Seraph.fm Braga. Devolva-se o presente protocol
lado á Dlrectorla. Geral do Expediente e Contabilidade. Rio de Jan01ro. 
14 de Agosto de 1935. - (a.) Affonso Hen.rique etc Miramta. Corrêa, de
legado especial de Seguran.;a Pol1tica e SOc!al. Confere. - Wer-' 
guÚI.ud B. rLe Bo.rros, 30 escrlpturario. Conforme. - C. Santos, 2" 
escrlpturarlo. 

- A quem. :fez a requisição. 

Do Mlnisterio da Justiça., de 9 do corrente, devolvendo dC>iS ele>~ 

autographos da resoluçllo legtslatlva, que· regula o casamento religioso 
para os ef!"eitos civis, com as seguintes 
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RAZOES PO Vl!:TO 

Determina. o art. 146 da ConstitUição Pederac 

"O casamento perante ministros de qualquer conttssao r!!
ligiosa, CUJO rtto não contrarie a ordem pu'b11ca. ou os bons 
costumes, produzlrã, todavia. os mesmos e!feltos que o cas:~.
mento clvll, desde que, perante a autoridade clvU, na. ha:oll1"t>l
çã.o dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no pro
cesso da opposição, sejam observada:: as disposições da lei ctvll 
e seja elle tncr!pto no Registro Civil". 

Como .re vê, o nosso estatuto distingue claramente as tr~s pnase:. 
do cr.samento: a da habilitação, a da celebração e a do registro. E 
aam1tte o acto m a trlmon1al rell~ioso, desde que sejam preenchidas duas 
condições: uma anterior ao casa.:mento e outra posterior ao m.llsmo. 

A condição anterior é esta: - a observanc!a, perante a autori
dade civil, das disDoslcões da lei civil, no tocante ~ hab111taç!o do:s 
nubentes, á- veri!tcàção. dos Impedimentos e ao processo da. opposlção. 

Quanto á condição pastertcr, ·é a seguinte: "- a tnscnpçau no R3-
g1stro Civil. 

São estas as condições exigidas pela Constituição, e some" te cst::t.s . 
o nosso estatuto di:~:: ~ "desde que" ta.es condições sejam preen::bi
da.s; · e, po!s, não é 

1
llc1to ao legislador ordlnario accrescentar n ovos :r~-

'Quisitos. · { , 

Sendo assim, concluo que foi mal concebida a Resoluço.o Leg1sl(o
'ti va. Os requisitos n.ella consignados se justlftcam, concrett:z:am med1-
Cias conducentes á segurança do acto matrimonial. Mas não !oram exi
gidos no momento proprio. Não deveriam s er estabelecidos para o a::'·•"> 
da celeõraçéio, que dev~ correr intdramentc de accortlo com as norm;:; 
<ia respectiva confissão religiosa, e sim para. os etfeitos do registro. 
Em su.mma, o proJecto deveria re~lar o a.cto religioso da celebração 
do casa.mentê, não directamente, como t.ez, mas indirectamcnte a:tr<.l.- · 
vés do registro . Asstm. a exig.encia, cie determinada.:; condições para. :• 
realização do registro acarretaria a neceasldade de o casamento .;er C<l • 

. Iebrado de jorrn.tl que pudesse elle oor r-egistrado . 

Tal como foi concebido o projecto e se acha rediS'J.do, aflRUrc.-~·~ 

mA. l.nconstltucionn.l na parte que 1·egula o a.cto religioso da. cel~bra.çã.). 
O lnconvenl~nte apontado attlnge. dlrecta ou indlrectamcntc. a~; 

demais dispoolções da. Resolução Legisln.tiva e, por e~~ moti-:o, e para 
que de novo seja pondl:rado o a.ssumpto. us.o da f a.cuidade que me con
fere o art. 45 da Constituição da Republ1ca, para. negar sa.n-.:ção á .-::-
1'erida Resolução. Rio de· Janeiro, em 9 de Setembro de 19a5 . - G::: 
.tul!o Vargas . 

- A' Commissão de Constituição e Justiça. 
Do Minlsterio .elA Justiça de 9 do corrente, remettendo dois cios 

autograpbos <in resolução legislativa sanccionada, que declara f.erlad~) 
na.c!onal. para effeitos escolares, o dia 6 de Setembro corr~nte. 

- Ao Arcb!vo. enviando-se um dos autographos ao Senado. 
Do Minl.sterio do Trabalho, de 5 do corrente, enviando informa

ções sobre o projecto n. ·141, de 1934, quê consldel'!l ferroviartos os cles
paebantes officiaes e seus prepostos, servindo Junto ás estradas de 
terra. 

- A quem fez a requisição. 

Do Tribunal de Contas, lie 5 do corrente, communLcando que 
aqu eUe TribunSl reglstrou o contracto, celebrado em 2 de Julllo. entre 
a Rêde Viação cearense é o Sr. José Qulrlno de Hollanda, para o arr~n
damento de 'um local, na Esta.ção central da. dita mde, destinado n 
"Café e Restaurante•: . 
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- A' Commisslio de Tornada de Contas. 
Tdegra.mmas: 

De Cuyabá, 9 de Setembro·. Presldenre Camara. Deputàdos. P..io. 
Ccmmunico V. Ex. que Assembléa. Constituinte E3tadunl t-,::abe. 

eleger Senadores Republlca, Srs . JCY~o Vlllas Boas e Vcspas~:1no :.ia1·
'1Jns. - Cel. Newton Ca.va.lcante. 

- Inteirad:l. 
Da Bahia, 10 Setembro. Presidente Carnal'a d"s Deputado:;. R!v. 
Tenho prazer communicar vossencia que qualidade Presidente As-

..embiéa Legislativa cumprimento d!.sposltlvo Constituiçã-o assumi Go
'·erno Estado, aurenc!a Gcvcr!Uldor . Atts. sauct:;. - Corréa de Men~;:e.i, 
<"rovernador ln'terino. 

- Inteirada·; 

O S•. Presidente - Está. tlnda. a l!!it.ur:~. do Exped!.:mte. 
T·~m a palavra o Sr. Renato Barbosa. . 

O Sr. Renato Barbosa - Sr. Presidente. Srs. Deputtld·os: se
gur.amente tornn~e desnecessarlo adduzir as razões da meu discur.so 
de hoje . . Da ha. m'!llto, desejava fazel-o, visto como o assumpto que 
pr-etendo estudar é, sem duvida, para nõs b~astleiros, o me.ls importan
te, o ma.ls séria e aquelle que mais nos deve preoccupar no momento. 

Refiro-me á imm.igração e é. colonização. Disse eu hontem, em apar
te. que o palz que ·.se fecha, que se Isola, commette um crim~ para 
comsigo mesmo, além de qu~ faz um aggra.vo aos povos com os quaes 
deve viver em communhão, que é a grande lei univ~rsal. · 

Estas idéa.s não são minhas; a !órma, sim. Elias vêm de von Inhe
ring, o notavel Professor a.llemã.o. 
. Tem-se atacado o principio que fixá.mo;; em nossa Constituição, 
por 'lsso que ella criou uma limitação séria ' á.s correntes immigra.to
rlas, llmltaç:Lo que va.e á proporção <!e 2 % sobre as entradas no:; ul· 
timo.s cincoenta. annos . 

Todos temos uma. crença e uma opinião. 
E' net:essa.rio n!l.o confundir crença com opinião . A cren~ tem o 

caracter da. establlldade, da fiXIdez. Nada m.a.ls mut::o.v~l. nada. . mais 
insta.vel do que a opinião. Já dizia, no entretanto, o grande con:o: 
".Cuidado com a. opinlão popular". E nós, que contamos com alguns 
aeculos . de vida, sabemos bem o que significa. a opln.lão . Foi ella que 
emancipou o Bras!l, ·que libertou os escravos, que fez a Republlca P. 
reuniu este Parlamento. (.Muito bem). 

A crença., esta é multo segura e não ee submette a. mutáçõ.es mo~ 
m entanea.s. Só cs seculos podem modl!ical-a. E' ella. t ão poderosa que , 
em uma pr.gl.lia de Taine, na ·quar qU!z o granda pensador caracterl!l::tt 
esse aspecto, o poder e a !orça da crença, lê-se o seguinte: "lSe nos con· 
vencermos de que os crocodilos sl!.o deuses, amanhã. !evanta.remos um 
templo a es..c;es amphyblos, na praça do Carroussel''. 

O Sa. MoNTE Alut.u:s - Isso, dentro do paganl.smo. 
O SR. RENATO BARBOSA - Respeito e. crença. de todos; deren- · 

do e justl!lco, porém, a minhs. op1n.1Ao. (Muit:o "Mm., . 
A emigração, que tanto nos interessa ... 

. 0 SR. ADALBERl'O COI.Id:A - Cuja lhn!t.:lÇâo coi:l.stituctonal é um 
a.b:!urdo, um erro de opinião. 
' o BR. RENATO BARBOSA - . . . examinada com tem sido, ~a 

diversidade de conceitos e dlrectrize.s, levou-me a um estuda que, er& 
para. mim desconhecido e que, entretanto, abriu para os meus pendo• 
res intellectuaes campo vasto e fertll de investigações. 

Ponto p~l!ico é, em Sociologia, que as correntes humanas, creado
ras ·da. clV111zaçã.o, vieram das steppes da ·Asia, daquella.s planura..s 1n
termlpaveLs, tres vezes m!Llores que o 'continente europeu. Dali surgi
ram os povos para desenvolver a sua obra. c1v111zad0ra. Foram para o 
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4 
norte, atravessaram a matta. - esta :rnatta singular que vae da Euro
. pa a{).$ contins da Asia, táo extensa e táo alt;a que bem se pod-er i ir da 
Europa ao extremo asiat tco á. sombrá das arvor~s. 

O r io Obi tem import ancla .slngulaJ na m.a.rch::t. de~es. po\"os . Os 
seus 25 affluent<!s e. depol.s, ·:> proprlo rio Ob1. constltu·un a dlr.zcção 
preterid a. e logica por onde seguiram e.s::-es povos, que atraves;;arao:t a 
matta., ganharam as tuandras da R.u.ssla e o::-1g1naram, na. sua l:lifurca
çil.o, uns para. o extremo oéste. outros para l éste, as popUlaçõ~s ctrcum
polare:s. Vêm. dahl os finlandezes, oo' _,squi~os, os s amoyedes· e os 
Tschuktchi.s, estes ultimes de zna!s interesse pera nós, porque, dirigindo
se para o oriente, approxtmaram-se do estreito de :i3ebrlng e ahi esta
caram . 

Até certo tem]o. duvidas surgiram quanto á. passagem dess;,s po
vos para a America.. Hoje, DA o mais existem. Tem-se a «rt2za d.z 
quo !oi este, exa.ctamente ·-- e só este podia ter sido ·- um dos c~>.mi

nhos dos povos de <>rigem a slatlca que ntr;\.vessaram o estreito de Selu:!ng 
e .ttzeram penet ração no c::mt!nente lim~rtcano . 

Com um pouco de detalhe poderemo.s, dizer quem Isto af!lrmou, 
"por ter passado tempos nestas regl6es, por t er convivido com ~~ses povo.s. 
por ter procurado ler atr.avés das l.nfonnac;Oes qu.~ a. tradição V·!rb.d 
conserva e , mais a.lnda, por ter ficado e:ntre·um .c outro oont!neute. en
tre o cabo de São Lourenço e o cabo do Prtnclp~ de Onlles, nwna. :;:e
paraçáo de 65 kUometros apenas, proxlmo e uma. Ilha qu~ occupa exa
ctamente o centro desta dis tancia., a Ilha. de 01om-cdc~. 

Pois bem; o navio de "Nordje~lnold'' ahl ficou pres::. pelo g21o 
por espaço Cle Oito mezes e , auran~ -2sse per!odo. a.s popUl~ões dos 
''TschUktchis" atravesila.vam nos seus trenós parn as regiões da Ame
rica, onde vinnam commerc!ar. 

Apenas quat ro mezes o vera.o perctt t e que as agu~ co~rau• des
envoJ•as . 

;1\pezar de certas a1rin1daa.es QS povos amennd10s do contm·~ntc 

norte-americano dif!erem aos povos das regiões ctrcumpola.Jes. E, a~om
pan.hando a. marcha desses povos, verltlca-~ o seguinte : que ell~s se di
vidiram. em ·tr~ correntes - uma , que veto pelas mont anhas, pelo e-x
tremo oést e da Amerlca , seguJ.ndo os Andes, e c::eou a civilização da 
m.atta: a seguncl'a vem pelo centro c encontrou, entre o Mis!:l~slpi e 
as montanhas ;RochoS&S. uzna extensli.o enorme de !armação tellurica 
tdentlca. áquella. de onae se origlnára . Ahi .5e demorou, al.tl viveu em 
condições de cUltura anatogas ás que ha. mlllenlos exl.stiam E! que a.1n
da hoje ~xistem no plana.tto central da As1a . Estes foram se"'!lpre hostU 
a toda e qualquer lnco:rporaçáo, a toda e qualquer clvillza.ção, mesmo 
porque não é espontanea!IIente que um povo ganha um <1egráo a ma.ls 
na su.. .evolução soc1al . Encontraram o.s hOml!D$ um melo en1 que 11. 

vida lhes era tac11 c dal! não preci.sav&m. sabtr; encc.ntraram o bi~o 
que era. seu allme.uto; entr·cgo.ram-~ i caça. . Durant-e muitos annos o 
Gi:lverno americ~no. com .;acr!!iclos eaormcs, qüerl!nl1" reconqu!:;tll.r 
e~ povos, teve seus es:torços baldados porqu~ tudo qUe !~~ !ol 1m-

.Prof1cuo . · 
A tercetr .. corrt:.o.te foi a que tomou o rumo aos Lagos. Esta é. tal

vez, a mazs Interessante. Subdivldl"U-~ eUa em tre& grnpos: os Iro-
qu6is, O::l Hurons e os AigonqUlru. . 
.· ' E~. lJOr Isso que ent re elle.s pr-taomina-;a a. Cll.Ça subre a cultura, 
l!endo <> homem o caçador, ~ ·ter.ó.o recursos supu1ores aos da mulher, 
adaptavam a. polyga~a. 

0.:. outros. no equUlb.do (las act!v1dades. pratu:avam a monogamh.. 
Os primeiros, visto como a mulh~r produzia mUlto mais q112 o 

homem, .sendo a. caça precar!a, quasl 1neX1Stente. c.stal)elecerem a po-
lyandria. . 

No aspecru cultural de trabalho, de methodo de vida. condicionada 
ao melo pbysico, crearaxn tr.es formas de organização aoclal. 
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T-anho, ao que me pnrfl~. com esta dlgressúo soor~ um assumpto 
um tanto pac\rlco em soclolo[(lll, qtmndo estudá a historia. das migra
çóes hUmanas, através dos sccula~ - tenho. ao que m~ parece, ri!pit:>. 
justificado o que pre~ndo, Isto •'· n rcl:lç~o dos povo.s amer!ndics com 
os as!atl<:os. Humbott cncont.t'otl n:~~ llnt:u:~.s indianas 127 ra:z~s or!-
glnar1as das línguas d"· As!it ~ cll\ Em•op><. · 

s~be-se tan:.L!::m que ~G()r, povo;~ murcharatn para o Sul; qu~ vie
ram par•\ ~ amer!ca CenLrnl. <:rctLildo clv!l!zações; qu~ vieram para a 
Amer.ca do Svl e pO\>Olrnrn tol!IL ~!IHn r~gl!1.0, formando tamb.::.m civiliza
ções ad!antadlssh:nas com Mt•yn!l t:o M~:<lco e a do.; Incas, no P·crú. 

E' O·~ ,;uppõr - ac:-cctlto ml·-~mn qu~. por inducção, nú-:> m~ apnrt~ 
<1as razões impostas p~h1 lol:lc;~ - QU'! <:!:tcs pav;:,s qu~ foram ·::l!lc::m
trados na steppe' central not·uo-nmcrlcuna tenham tambem feito suas 
m1graç3es e que tenham vindo pr~ra o Dl'J..Sll, exactamentc onde .~e apon
'ta. a existencla de povo.~ am~rlntllO:I tncncs uccessiveis á civilizaç11.::., C·::>m 
o indicc cultura! mais prlrnltivo, mr1!s ba.ixo. 

Não quer i.sto dlzcr que c~tt\ condição tenila evitado qU·::l, na for
mação das nossas ethn!n:l no.cionr\Cs, dciY.e o amerindio de te:. em de
terminadas regiões. umn !nwrícr~nc\[1. nota•;el na formação do homem 
b:ras11<:1ro. Voltemos novnmcntr. ú grande, velha ~ multi-n'lill·~narh 

steppe e vejamos por onde paA~tlt'am os povos que. á. simllhança dcs
"tas, não tomaram o rumo do r.ort:!, mus o de lést~. 

Ha duas passagens posslvci~: umn. a do nort~. através do desert::. 
de Obi; outra, a do sul, onde a.s .st.eppes sç continuam com as planl-· 
ceis dG Turkestan e do Afghan!st:ln ,~ fizeram com qu~. cont:Jrnado o 
celebre e hístorica cotovello do Pcsch!!.var. cteb:ando a oéste os m.a.~í
ços das montanhas de Pamir, e~s povos ganhassem aquell~ rorredor 
memoravel que é a. ··e.;trada do Thlbet, limitado ao sul pelo Himalaya 
e a.o Norte pelas Montanhas de Ts::.ng. Ahi, foram .abrigados a. s~ d:vi
d!fem em IH!quenos grupos, e encoll;traram urna cu!tura .especial dlff.~
rente daquella donde eram originar!=. E ~qu·ena.s mutações se tor:l-"ll 
observando, até que, p~.sada o. cld(l.d~ de Lha.ssa. ~ste corr~dor ~e alar
ga, e logo para o norte ellcs ganhr~ram as nascentes do rio Amarello e. 
um pouco mais para ctrnn. as do r!o A:l;U!, creando nessas regiõ~s a p:
quena agricultura e a pequena prvpr11!dade. Os qu: passaram pela ·e.;;
trada <lo norte !oram obrigados a ntn1.\'~s:mr o deserto de Obi. de~erto 
neutro, sem clvilizaçã.o, Bf~m !n!lu"nclu. .;,obr~ os povos qu.e por al! passa
ram. Alcançaram as r~gllws que [<;(' de!rontarn com as formações mais. 
occidentae.s da Mande h urln . 

Por ahi transitaram a..-; dom!nudorts Pala estrada da Thibet cs 
agricultores. 

Temos assim, pela .soclalog!u. as noticias primeiras .z seguras d<. for
mação ethnlca da naçflo ch!nm.m. Mas. um pouco adiante dess~ palz, 
e é exactamente pelo 1ntere.s.::e ~ue nos desperta. o quo:! vamos encontrar. 
existe, em numerôso grupo ·de Ilhas, de montanhas expostas, aflorando 
o mar, um grnncle pa!z, um.n. grande naçã.o, com uma histor!a que e 
um exemplo - o Japão. 

Eu desejava mesma chegar ao Japão. 
Todos conhecem o povo japonez, Cl.lJa exaltação. por mais <ie uma 

vez. jt'i !o1 feita desta tribuna. S<lb o ponto de ''ista racial, -era o paiz, 
ant->...s da invasão dos povos da Inclo-China, do centro da China. da co
réa e da. Mandc.hurla, povoado por uma raça. branca. denominada AYnas. 

Tinham tarobem uma. religião ~ lde resto, todos os povos, m~s
mo os mais prlmltivos, têm sempre a sua. religião) - cuja d!sclpl!na 
está el.:pressa na s1gnif1Cação do proprio nom-e - Shlnto - que o his
toriador ·americano a.ssim traduz: estrada que vae ter á morada dos 
Deuses: · 

Este mesmo hLstoriador dlz - e qu.er me pare<:<!r' que com multa 
razão - que, quando um povo domina outro, de religião differenw, a. 
religião resultante part!c!pp, das duas rellgiõe.s, de ·modo que o po'lo. 
japonez, resultant-e dos alnos que lá existiam e das lnvasóe.s de chlne-
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zes, lndo-chins; coreanos e mandchús, teve, n11 sua rel1g1á.o rutura. a. 
incorporação dos principios da religião de Budha, entr~ os· qu;~.es dois 
devo salientar, por me parecerem superiores e de final1dade moral mlll· 

to elevada: o primeiro é o seguinte - Faze! a outrem aqulllo que 
quizerd.es que vos !o.çam: o ~gUndo - sejamos como o sandal:> que 
)!'er!uma o · mach~do que o corta . 

. Volt<!mos novamente para a velha estirpe-e tom~mo.$ novos runH.J6, 
tã.o tntere~santes, senão ma!.s, do que o.:: outros. Povos dah1 partá"am 
e pa.s.saram ~lo Turkestan. Afganistan, e atrf.ves.sam a SJ'l'ia e clli!
gam até o Med!terrarneo. Na Syria, encontraram o esboço de uma ct
vlllza.ção, a despeito do grande de.serto qu:) tiveram de atrav~sa:'. 

E:oje, quem descer em .S. Jean del'Encr!l, no Med!terraneo. e di
rigir-se no sentido inverso ao percurS<> retto por esses povos, vencida.> 
as montanhas do Llbano, atra.ve&ado o rio sagra.do do Jordáo, tão co.:. 
nhec1do nosso, deparará com a planicie lmmensa e deserta onde exl.s-
tia a ctv!ltzaçã.o esplendente de um imperio que dominou o mundo 
e, si se demorar na sua observação sobre aquelle s6lo morto, ha. de 
perceber que ainda afloram á supert'!cie da. terrt~ as rulnas de Baby
lonia e Nlnive. 

l?or que, numa regiáo tão arlda, num deserto. se erig!u ume cl
'VIlização e se creou um !mperlo que dominou o mundo? E' porque, 
através des.s'e deserto, e só por elle, se podia., a ess~ tempo, fazer a li
gação da. Asla com a Europa. E como as populações que por ahl ea
minhavam precisavam de a..ss!stenc!a em al!mentaçã.o e recursos, o c:om
mercio que .se desenvolveu entr~ a As!a ~ a Europa proporcionou os 
meios necessarios para. que es~es povoe resolvessem os grand~ pro
blemas relativos é. agua, na sua cana11zaçã<l, nos seus açudes, supprln 
do a.s.slm aqulllo que :a I!atureza lhes havia. negado, pela. intelllgencia
e pelo trabalho. Trabalho e !ntelllgenc!a agora ao serviço de uma 
vontade. Dispunham de recm:oos preciSos. que o commerc1o propiciava, 
afim .de que ~!m :;e conseguisse resolv·e:r o problema. fundamentai, 
que era eKactam~nte o da agua, ind!spensavel á cultura. 

Lügo que desoo])ertas !oram outras estradas, por ten·a e por :v..ar. 
e logo que da Europa para a. Asia se cons-.oo.guiu pa.ssar através da. Rus
s!.a.. Interrompida rol aquella. passagem. A decadencia ·in!c!ou-.se. -Hou.;. 
ve, por conse~lnte, tnvolução ~ morte dessa c!v!llzaçáo. 

Falei na clv1l!zaç!i.o de uma. regl!i.o arlda porque tantas vezes ~e 
tem estudado aqul o problema do Nordéste ·e tanta coisa .se tem dito de 
máo sobre o seu clima, quando este longe está de ser um clima. arido 
cle!lnitlvo, visto como tem· perioclos dilatados de abunclancia. 

Quer me parecer que a. .solução· d.o problema. do Nordéste é Incom
paravelmente mUlto mais :rac!l do que a.quella que encontraram esses 
povos nos desertos da. Syrla, tanto mais quanto. hoje, os recursos são 
superiores, lnquest!onavelmente, aos de que dispunham os homens 
datiUelle.s tempos. 

DaseJo, para. alcançar o objectivo prlmacíal do m<!u discursà, a.ccele
rar um pouco esses assumptos, pelo que me transporto, agora., para a 
Colchlda e dahl seguir mais com os Pela.sgos a sua rota no ~ntldo 
do occidente. para alcançarmos o continente americano, e o Bras!l,, 
encc:.ntrando-nos de novo, com os ame!'!canos~ q~ del.xamos no no'l'o 
con~inente. · 

A Colcluta é um retiro, e uma região paradts1aca, protegtaa e d.e
rendlda pela natureza.. Sabe-se da ::rert111dade dos rios Zlgour e Rian. 
Sabe-.se que o ouro, nessa. região, era tanto que os rebanhos, ao pas
sarem pelas aguas de= rios, faziam que á tona. delles surgis..cem 
preciosas palhetRB. E rol es:;e ouro que fez com que, num retorno, 
Jasão .sonhasse com esta riqueza. e procura.o::~e. naquelle sonho, na
quelle poêma tão longlnquo de n'ós, conquistar o celebre Velocinio 
de Ourt. . Voltavam os Pd.asgos 'Para essa terra rtca. e promissora Qn.de 
e:ra bastante que o. arado apenas sulcasse a sllper!lcie para que a. se_. 
mente, jogada sobre o s6lo; germinasse, flore.scesse e fructl!lca.sse. 
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D!z-se mesmo que f~ L abt. · nessa região. que, pela. primeira vez, 
se fez o pão, que pela. primeira ve:z;, se tez o vinh;,. E, mais ainda, 
cuz-~ que o. maior parte desses !ructos. tlio do sabor de :nossos palada
res, dab! são orlg.tnartos . 

Os Pelasgos tl!mbem !izeram a sun migração. Foram os !un<Ja
d.ores; os creadores de Troya e de Mlleto, rlva;:s dos Phenlcios, e a ri
validade, lucte. ~.:ntre esses dois povos íol de tal ordem que ell~..s. de
pois de occuparem ~ Ilha de Creta, atacaram Sidon, que era o cen
tro de construcçóes navaes dos Phenlcos, destruindo-a, de modo que 
se passaram clncoenta aDJJ.os, durante os quaes a frota pbenici.:l. u~
vta desap!)a.recido daquelle:> marea. , 

Pelasgos !oram os povos que cree.run a Grecia . . Pelasgos !oram 03 
];:ovos que deram orlgllm ás populagõ~s do Laclo .e . da Etrurla. E os 
egressos dessas populações saccorre1·am-se daquellas sete coll!nas onde 
!undare.m a cidade cie Roma. Por isso sabiam trabalhar a terra: pro
cura.ra.m seccar os pari.tanos existentes em to~no daqlll!llas colUnas, lu
c.ta.ndo contra a acção pest\lenclal e mortl.tera. E depois de realizarem 
esse notavel trabalho ele saneamento, puderam dar origem é. b'TaDáe 
R.oma. da qual através <l.o tempo surgiu o lmperlo mais notavel, <te 
c.lv111zação mais importantes e de maior repercussão no mundo . 

Avancemos mais um pouco e passemos para a. :Península Iber!ca. 
onde celtas. pheniclos, romanos, germanos e mouro.~t cruzam as ethnl
ca.s que no seculo XVI vieram para Amerlca. 

Quer-me par.:!cer que fechei o cyc!o, sabido da steppe em C11recçà() 
ao Oriente e partindo ela ~eppe em dlrec~o ao Occidente. Por conse
guinte é acce!tavel a origem: a.s!atlca dos occldeutes e de americanos. 

Não se! como se possa, bt.Seados num preconceito de raça qu'e está. 
destruido e cuja destruição foi feita, de mg,ne!ra mais eloquente. pelo 
povo jaP,onez, <:ondemnar a ou.trance emigração japoneza para o :Sra.
sU, quando temos a. raça as!at!ca aqUi dentro. 

Voltemos ao art. 122 e ·vejamos o que elle ·determina, em relação 
ao prob~ma. da 1mm1graç~o no Brasil. 

De 18~4 a. 1933, 'entraram em nosso pa.!z 4.092.542 lmm!grante.s. 
A. Ita.I1a, Be.spllnha e Portugal, pela quota estabelecida no art. 121, 
§ 6°, determinam uma reducçã.o de 45 % na 1=1graçiLo, consequente, 
das medidas que estes pa1zes tomaram quanto ao Brasil. H~. ass1rtl, 
l1ln exoe.s5a de 45 % da. cota de lmm!grantes desses patzes ele acte~rcto 
com o estabelecido pela. lei 121. que 1ica. a ser preenChida. 

· Agora, como numerosos palzas nos solicitam providencias uo een
tldo de lhes ser J)e'rmittldo o encaminhamento, para cá., de suas tamt
lla.s, é natural que esta. proporção excedente aos 55 % tique .sob a orlen-. 
ta.ção do proprio Governo. que poderá estabelecer sua.s · pre!erencta~. ele 
accórc!.o com o que representam esses povos. tendo-se -em vl.sta. sobre-
tudo, .e.s necessidades brasileiras. . 

A llD:útaçã.o creou problemas multo s-ertos. Para a A!lemanh<i, por 
·exemplo, temos a quota de 3 .136 !mmlgrantes por anno, visto como · de 
1884 6 1934 aqU1 desembarcaram apenas, 156 .312. Ainda em v.lrtucte 
dessa. 11m1ta.ção, ha UJl!..a posição dif!!cU para os palzes que não tenham 
conentes emlgrator!a.s para. o Brasil. Supponbamos que duzentas, tre
zentas ou quatrocenj;a.s. !run111as cana.deDSes queiram vlr para. o Bra
sil. A quota. de accôrdo com a le!, dá. por anno 0 ,6 que não _correspon
de, ·siquer, a uma unidade, a um llOmetn. 

· A SUissa tem dua.s m11 ·ramma.s de agricUlto:r~ ... 

O Sa. Vrcrcia R'OSSOMANO - • Optl;nos agrleUltores . 

. ,0 SR. RENATO BARBOSA- ..• excellentes agrtcuJtores q~. por 
1ntermed1p do seu Governo, provldenc!an;t no sentido de vir pa.'"3. o :Sr~>- · 
su, a Finland!a, tambem dispõe de numero ·igualmente aprec1avet cui 
emigrantes. Pela lllnttaçâo lmposta na. le! eon.st1tuc1on.al, :ua.o. e pos
sível qualC~Uer concwaça.o entre os lntt.resses c.esst:::. l>OV(J:s t: o:~ do · 
llOSSC? Patz. . 
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O Sa. Dmll!: Jmuos - Eillquanto iSSo, o Q()vernador de São l'a.\Uo 
encontra....se no Rio de Janeiro, pleiteando 'braços para. a lavolll"a do 
algodão. 

O SB. RENATO BAP..EOSA - .hlmia sollre esse a.ssumpto accentu11 
(!Ue !lOSSa.S pre!erencla.s se deviam !azer, tanto quanto _POSS!Vel, d~ IIC• 
cõrdo com. as sl.militudes ethnlca.::; e a lace.lizaçã.o do -lmml.grante no 
l3ras1l, ~gundo a slmllttude- de Illelo phystco, do BrB~;1l CQma cl.o paiz de 
<:Jtl.gem de irmnigrante. 

He. um projecto nest&. Casa, de autoria do nobre Deputado !k. Wan-
derley Pinho. .sendo verdddeira pagina llterarla, ornamento dos Ah· 
ne.es do Congresso, o discurso com que S. Ex. o justificou. 

o SR. WANDERLEY PINHo - ~cessl v a bnnctade de V. Ex. 
O SR. RENATO BARBOSA - O :meSillo, porém, acontece ~o.tn 1'"' 

lação ao projecto. · 
o Sa. WANDERLSY l"lNHO- _l!:stlmarla que v. Ex. elogt.nsse o 1lro- · 

jecto em ve:~:: ae etlaltecer o discurso. 
O S&. Vrcro:& RtrsSO)(ANO - serla mal$ prat1co. 
(;) SR. RENATO BARBOSA - Não o posso fazer porque o proJet:Lt> 

é lrrealiza.v-el. 
o SR. W ANDE!U.EY Pnlao - Nilo a]'ofaaó. 

, O SR. B.ENATO BARBOSA -Se chegarmos a aeoeitar o projf'Cl;to, 
nos moldes em que foi l.n.splrado, Isto é, se o adoptarmo.s como Qrien
tação no que <iiz respeito A localização do Jmm!gTante, posso a.va.nçar·que 
teremos cortado a corrente 1mm1gra tor1a. 

o sa. WANDEitLEY Pwao- Estimaria pudesse v. Ex sustenta%' e~11. 
eantm-these a. minha the.se. 

O SR. RENATO BARBOSA- Vou tentar p~v~:r o que estou :!tllr-
manc!o. · · 

Desejo, pl'eliminarmente, que o nobre collega me áponte, na. h1sto-, 
rte. do mundo, em qualquer tempo, uma clvU!Zação creada. em res:lAO 
tropical ou sub-trip!cal por norciicos. 

O SR. WANDJ!!B.LEY PtNHo - Não estabeleci pre!erencla. a respeito 
<te nordtcos. Delineie apenas medidas no sentido de levar a 1mmie:ra
ção ao norte. Não tratei de nol'dicos nem de noo-nordl~. 

() Sa. DINlz JlrnLo:k - Abord.ou, ainda, mUlto illtelllgentementp, , 
assumpto . O bOm colono deve ser disputado por todos. 

O Sa. V:ICTO'B. Russo MANO -. uuça.mos a ()I'ador. 
O SR. RENATO BARBOSA- Vou lêt o !M'Ojecto." 
O Slt. WANDl!:BI..EY PINHo- V. Elt. me d.arà mUlta benta. 
o· SR. RENATO :BARBOSA - "A partir da data. da pre~~en~ 1111 

.., durante o prazo de 10 e.nno, ... 
Nlio posfló me con!ormar com ISso, porquanto pretendenws ta.tn

bem. ja.peneZE,.,. 

O Sa. W ANlii!:JI.l.EY :Pn.aro , - Ouvi dizel:' que as ja.pone:res no sul 
não l:loo multo bem reoebfdo.s. Enkystam-se. Não sou 6Ylllpa.th1co a. 
corrente tmiD.tgra.torla dos Japoneús, mas se causam mal no srul, que 
vão causar bene!1c1os no nane. , 

0 SK·. VICTOK RUSSOMANO- Nl!o apoiado. Nllo-causaxn lll.al no.&~. 
o Slt. WANDERLEY P:t:Nao- Foi o que ouvi dizer. 
O SR. LA.mto LoPES - Ouviu. ma.s :não tem. 1UnCla.menw. 
<l Sa. WmE~UZY Pnmo - Pela COnst!tuiçlío, tem :tundame.ro.t.u. 

porque esta. não limitou a 1mmfgração. ' 
O SB.. D:tNlZ JUNioR - O :riob:re collega Sr. Wander1ey Pl.nllo nao 

se ·recorda de onde veio a tntorma.ção. E • capciosa. Foi o Sr. Acy)JI.lo 
J..eil.o que pretendia. ~nca.minhar os. japonezes para o Estado. q•1e J'b-
;presenta. · · 

O SR. SALc:ADo ~o- o Interessante ~ que roram os :epresentaLL·~ 
tes elo x:;orte que el:ltabeleceram essa re.strtcçAo, e as-ora pretenc2~m e&• 
na.lizar a immigre.çã.o para .o norte. 

(Trocam-se numerosos aparte$) • 
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O SR. RENATO BARBOSA - .Vou lb.- o artigo :.!•: 
"A partir da. mesma. data e duiante o mesmo· prazo ... 
o Sa. WANDERLP:Y PINHo -Acha· v. Ex. que os norcltcos n§.o pu· 

<tem viver no norte? · 
O SR. REN A'l'O B.AR.BOSA - Não poae~n . 
., SR . W ANDEII.LEY PINHo . - Agora. sou eu quem pergunta a 

v . Ex onde colheu a pro"'a disso? 
o SB. PRESmJm'l'E - AdVirto ao nobre o:rs.áo:r que 56 faltam em· . 

co minutos para termtna.r a. hora do exped!ent;e. 
O SR. RENATO BARBOSA- Vou termuuu·. 
o norte não é p:roplcto ao nor<Uct>: 
o Sa. WANDERLP:Y PINHo - Não ha. :razã.o, sctentl!ica. ou ntstorlcu, 

para a der~a acssa tnese . • 
O SR , RENATO BARBOSA- ·Razão sclentl!!ca- Roquette l"U:.to 

afflnn& que ~ :t:;~.onllec~b. 11empre que proeurararu se fixar nas .reg1oea 
triplcaes, ou sub-trlplcaes não realstiram e desappareceram. 

o S4. MoNn: A:a&.US - Porque proouraram os sertões as reg16es 
planas; ·não se estabeleceram "nas serras. 

(Trocam-se apartes. O Sr. Presidente reclama. a.ttençao). 
O Sa . Plu!siD:ENTE ,...... Lembro ao nobre orador estar finda a. hora 

destinada. ao expediente. 
O SR. RENATO BABBOSA - Desejo apenas lêr, Sr. Preslden'Ce, 

como remate ás mlnhllS co.n.S1deraç6es, proje~..o que a.presenta.rei é. ca-
ma:ra: . 

o sa. MoNn: Aluw:s - Se V. Ex . me perm!tte: o cll.ma do norte 
é propieto· á emigraçâo europea; apenas. os primitivos colonizadores ~;e 

· dtrlglam· pa:ra os :;crtCSe~ :seccos e de excessivo ca.lor. Possulmo:!, entre
tanto; serras magm.tlca.s . 0 regulamento de Povoamento ào SOlo, que 
fol vigente até 1930, pr<Jbibia essa emlgra.ção, pelas exigencias que 
formulava. Fui incumbido pelo Sr. salgado Fllho, ex-Ministro do Tra
balho, · de elaborar a lei de emigração para o Bra.su: All. colloquei um 
d1spas1t1<ro pe:rmlttindo a entrada de correntes migra.torlas para. o 
norte . · 

O SR. RENATO BARBOSA - Agradeço o aparte do nobre Depu
ta.do. 

Deploro não poder C6)ntinuo.r, pelo termino ela hora do exped!ente. 
Só me resta encerrar as cons1de:raç6es que vl.nlla. fazendo em tomo do 

- palpitante a.ssumpto . (Muito bem.; muito be?n. Pal1714S. o orad.or é 
4braçado) . 

O '5'r. '.Presidente- Acha-se sobre á mesa um requerimento que 
"Vae ser lido. 

E' Udo· o seguinte 

Requeremos seJa· consignado uui voto g:ratula.torlo á A. B . I . nn. 
Acta da Sessão de hoje, pelo transcorrer 'do ··ota da Imp:reJlBa · •. e pelo 
laru;aménto da pedra fUndamental d.8. "Casa do Jornalista". 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1935. - ·Carlos .Reis. - Car-
2ota Pereira. _àe. Queiro.z. - Levi CameiTo . - Arth.UT Santos. - Pe-. 
dto Aleú:o. - c. cU Mor4es And,rade . - Míran44 Junior; ;......., Salgtu!•• 
FilhO. - Emilío cU Maya. : - Lino Mach.r;zdo. - Demetriq Mera-lo Xa. ... 
vier. - Moraes Paíva. - Aõelr;zrdo Ma.rtn1i.o . · - Motta. Líma. - Dtnt:: 
Juntor; ,_ 

O SR. CARLOS REIS- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o :regu~,;. 
rl.m.el:l.to. cUja. votação acaba. de ser annunclo.da por V : Ex., -ex=r- · 
J:ne-ia, por m·m.eemo, de o Just1f1car perante esta. ca.mara. 
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Propugnando, porém, desde a Constituinte, mec.Udas as.so...gur!l
doraa das garantias a. uma. classe a que tenh.o a honra de per~ncer. 
aenti-me no lndecllna.vel dever de vir á tribuna · para objectivar a:;sum
:pto que a outrem, sem duvida., com mais autoridade (não 4pulado.~ . 
geraes), caberia explanar. por entre maior elevação de ldéa:!l e melhor 
11aber d~ experlencla feito, na. caxna.l1eana pnrase. 

O SR. DINIZ JUNtou - v. E~ . sempre viveu ne-'Sa proflsl!!lo. 

O SR. CARLOS REIS - E ainda. vivo. 
Fui, Sr. Presidente, o prlmoeiro slgnata.rlo do requerim~nto, pll.la~. 

que se faça. consignar na acta um voto gratulator!o é. As.soc1e.çâo Bra
sileira de Imprensa, pelo acto altamente s1gn1!1catlvo do lançamentl') 
da pedra fundamental da Casa do Jornalista e pelo trane<:urso ao dlQ.. 
consagrado á Imprensa. no qual, com justiça, se recorda a personal!dact~ 
de Lacerda, um dos princ!p.e.es :fundadores ctaquelle org~o . 

Motivos de sobejo me aaslstem pare. evocar' nessa trajectorla. c.~ 
t:a.stos imponent!ssimos. os lances empolgantes da acção jornalistlca, in
!lulndo sobre todas as conquistas da nossa. clv111zação. 

Relembrar, nesta ~ora, os mUltiplos eptsodios que caracterizaram: 
os nota.veis acontecimentos, que se plasmam na nossa h!stor!a, tangido!'; · 
pelas campanhas da imprensa, ! ôra. perlustra.r successtva:; paginas qu~ 
atflrmaro. a.. glorl!!cação do.s ldeaes. 

Trabalho assim, talvez eu m e propuzesoo pruduzU-o, outra:~ 1o.ssern. 
as contlngenclas do tempo. de que disponho. Sem me a.ter, entretanto. 
a uma :florescente epoca, em que, na antiga provlncla. do Maranhál). 
João L!sbõa, o "Timon braslleiro", Joaquim Serra, o destemeroso tltan. 
da penn:a, abriam na mlDha. terra as clareiras da Imprensa para a. tn
dependencia ·intellectual do Brasil, transporto-me raptdo á pbase ttO. 
Jornallsmo bohemio. que inspirou a Q()elho Netto a sua. ·''Conquista" 

Patroclnio, Aic1ndo, ·Aloysio, Arthur, GUlmarãA!.s Passos, Bllac, Pu
da.! Mallet, PaUla Ney e outros passam e repassam na tela do.s q\1!1.
clros, sob o cillzel d.e Deus da prosa. nacional . 
. Mas, Anselmo, que outro não é senão o propr1o Coelho Netto. ~ 
Nelva, que é a figura original. irrequieta e dynamlca de Paula Ne~·. 
são o.s companhelros msepara.vels. na epopéa. C\O gemo, daquella.s ;101-
tes de espírito . Mas, emquanto Pa.troclnlo deriva da sua portentosa. ~
lavra para a tribuna. popular, Aloysio vive para. o romance, Artbur !'e 

ctfirma como theatrologo, Guimarães Passos e Bllac sentem a se<iucçã.n 
óa poesia, Pa.Ula Ney é o untco-que fica aferrado ao joms.llsmo, come. 
cread.or, sem preoccupaçôes de escol&. da alta. reportagem. 

E' o criter!o, o polemista, o huxnori8ta, o noticlartsta., emfim, ezrJ. 
toda:; as .suas modalidades, sem pa.r, dos ma1s momentosos a.sswnp~ . 

E hoje, Sr. Presidente, que o so~o de Paula. Ney se ~D.!unde em 
realid9.Cie com o lançamento cb. pedra fundamental da "Casa do Jor
nalista.",. os pro!lssionaes da penna. o.s phAlangearios do pensa.mentl) 
nãO poderiam olvidar a. memori.a daquelle que !ol bem o traço mar
rente de uma epoca. de trans1çã.o do capttvelro 1'1. liberde.d~. 

Sr. Presidente, ao ten:nlnar esta. m!Dha breve e tnexpressLva ·ol'$• 
ção .• • 

O Sa. • . DINlZ JUNIOR -, Ao contrario. brilha.ntlssimA·. 

o SR. CARLOS REIS - Agyadecldo á. generosidade de V. l!:X.. , 
como gi-allde profissional da penna·. que o é. . . volto tainbem o espirlto 
para os prelios (\a Imprensa em que me empelihei, de.sde .a. campanha 
ctvllista., tendo á rrente \ . !lgura solar de Ruy Barbosa, rodeada por 
•s.Íoroeos satell!te.s, alguns dos quaes já. lhe !li2lem compa.nhia ·ne t=lhl ·-

. nidade, como Pinto da ·Rocha. V1rgU1o dé Lemos, Nazaretll de Mene• 
xes; Euclides de Mattos, que, ás· mesa.s· da reds.cç§o cS.o· "Diarlo de NO·• 
tlcias"'; em success~vas noites ·de Vigilla, con.Sumie.m .pedaços da ex!S· 
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tencla, indifferentes â . certeza. da. morte e, por vezes, quiçá ta.:mbent 
despreoccupados das Incertezas da vida. (Palm4S)" . 

Em se;;uida, é approva.do o requerimento. 

O 'Sr. Presidente - Está. finda a hora destinada ao E:!~d~eut.e 

Vae-se pa.ssar ã Ordem do dia. (Pa.usa). 

Comparecem· mais. durante a hora do Expediente, os Sl':J.: 
Caldeira Alvarenga, Lauro LO!)ES, Mario Chermont, Fenelon l?e• 

dlgáo, José Pingarllho. Magalhães de Almeida, Henrique Couto. Elieur 
Moreira., Agenor Monte. Adeli:n&r ·Rocha, P.Íres de Ga.yoso, Plinto Pom
peu, Democrlto ROcha. Fernandes 'I'IIvora, Humberto de Andrade. Jo!õé 
de Borba.· F1gueiredo Rodrigues, Martins V eras. José Augusto, Alber.o 
Rosellf, Ricardo Baneto, Herectl.eno zen.a.yde, Odon Bezerra, So<lZ~ 
Leão, . Joáo Cleophas. Rego Barros, Osorio_ Borba., Arthur Cavalcanti, 
Alde Sampaio, Teixeira. Leite, Humberto Moura, severino Mlu'lz, Motta 
Lima.. Orla.Ddo Araujo, Va:lente de Ll:cna, Sampaio Costa, Melchisedek 
Monte, Amando Fontes, Barreto Filho, Clemente Maria.ni, Pedro Lago, 
João Mangabeira., . Octavio Mangabeira, Wanderley Pinho, Pedro Cal
mox:, Rapha.el Cincurá, Edga.rd snnches, AttUa Ama.ra.l, Ho:mero Pires. 
Franct.sco Gonçalves, Nogueira. Penido, Pereira. Carneiro. lcand.ldo Pes-o 
sôa, Henrique Lage, Raur' Fernan des, Lev1 Carneiro, Eduardo Duvivier, . 

·Bento Costa, Henrieté " Silva. cesar Tinoco, Allpio Costallat. Lontr3 
COsta. Bandeira VaUgha.ll,' 1-'a.bio Sodré, Carlos Luz, Noraldino Lilna. 
Martins Soares, José Braz, Theodomiro Sa.ntiago, Augusto Viegas, João 
Bera.ldo, Arthur Bernardes Filho, Daniel de Carvalho. ChriStlano M9.
<:llado, Negrão de L:lma., João Pentdo, José Bemard.ino, Rezende Tos
tes, Abreu Sodré, Santos Filho, CarlC>ta. de Queiroz. :Moraes Andl'a.d~. 
Vergueiro" Cezar, Gama Cerquerra, Cardoso. de Mello Netto, JoaqUim 
Sampaio Vida.!, Cinclnato Br&!!,a, · co.stro Prado, Maoedo Blttencourt. 
La.erte Setuba.l, Alves Palma. Jorge Guedes. Telx~lra Pinto, Felix Rl
·bas, M.lra.Dda. Junior, Fabio Aranha, Jairo :F'ra.nco, José Cassio, Lau
d~llno Gomes. Vicente Miguel. Pllnio Tourinho, Octavio d:. Silveira.. 
La.uro Lopes. Dorva.i. Melchiades, Carlo.s Gomes de Oliveira, João .Car
los, :Borges de Medeiros, Baptista Lusardo, Annes Dia.;;, Pedro Ver gar-'. 
RaUl Blttencciurt, Ascanio Tub!no, Barrus Casal, João Neve.s, Oscar Fon · 
toura, Eurico Ribeiro .. Abel dos sintos, Pedro Jorge, Frnnc1sco di Fior\, 
AbUio d:e Assis. Austro de Oliveira, Arthur da Rocha, DamM Ortlz, 
José do Patrocínio, RicarcUno Prado, Vieira. Macedo. Ferreira. Lima. 
Oliveira Coutinho, Paulo Assumpção, ~o Rache, Gastão de Brlt~·. 
Roberto Simonsen. Vlcente Galliez, Leoncio Araujo, Gastiio Vidlga!. 
França Fllllo, Moa.cyr BarbO.sa., Arlindo Pinto. Augusto Corsino, Cal'
-doso Ayres . Vicente Gouveia, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Tbomps<>u 
Flores. (142) • · 

Deixam. de com. parecer os Srs . : 

Arruda cam2.rn. Café Filho, P..lbelro Jwuor, Deodoro de MenctOntyd. 
Abguar Bastos, ·olavo Oli'l'ei.ra.. Jeho'la.h Motta., Gratulla.Da Brito, J ose 
Gom-es. Botto de Menezes, Ruy Carneiro, Adolph o Celso, Barbosa Llnla 
Sobrinho, Mario Domingues. Oswaldo Llll:la, Mello ·Machado. Fer:n~ncle., 
Lima, Carlos de Gusmão, AltamJ.rando Req,uião, Mimoel Nova.es, J. J. 
Seabra, PriSco Paraiso, Pinto Dantas, Magalhães ~etto, Asdrubal soare3, 
JuUo Novaes. João Guimarães, Acurcio · Torres, Prado Kelly. Nilo dtt 
Alva:renga , Lengruber Filho, Clemenw · Medrado, Levin(lo <Alelho, . Ade
llo ·Ma.c!el, Jusoeltno _Kubitsba.k, Polycarpo Viotti, José Alltmim, Celso . 

• Machado, Joáo :a:enrlque. Bueno Brandão, Jncq,ues Montandon, Del
pbJ.m. Moreira,: PaUlo Nogueira, Pereira. Lima, Oscar_ .Stevenson. BJ.a.e 
Bueno~ ROberto Moreira, Meira. Junior," . .Justo de Moraes, Horaeio La• 
ter, Trigo de LoUreirO, Abelard.o Luz, Ermando Gomes, Mart!.nS e 611-
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. va, Adalberto Camargo, Martlnho Prado, ·Alberto Alvares, Lomenç:t 
Baeta Neves, Barreto Pinto. (61). 

ORDEM; DO DIA 

O S'r. Presidente - A lLsta de presença a.ccu.Sa. o comparecimento.> 
d.e 234 Srs. Deputa.d.os . 

Pa.ssa-se á materia constante do a.vul:!O. 

D~sc1.Ulsáo unica: do projecto n. 2l2, ·a;e 1935, (l legislatu.tcP. 
approva.ndo o tratado de commerci.o assignacto em Wasli.tngto;, 
entre o Bra:si! e os Estados Unidos; çom pareceres das Com· t 
mis.~ões de Agricultura e de Finanças {a:.,;oro.veis ao projecto de 
Cor.i..mtssão de Dfplomc.cl<:; com votos em separado dos Srs. 
Sovzà Leão e Daniet de Carvalho e cteczaração d:e voto dos Sr:r. 
Horacio Lafer, Diníz Junior, Oliveira Coutinho e França Filho. 
(em virtude de urgencia) .' 

O 'S'r. Presidente - Tem a palavra o Sr. Vicente Gal!le:t.. 

O ~'r. Vicente Galliez - Sr. Presidente, estava iniciando ho!.l · 
tem as minhas cons!deraçõés a proposlto do Tratado de Commercio c" · 
lebrado entre o Brasil e os ·Estados Unidos da. America do Norte, quan
do V. Ex. e.nnunciou que se acJ:J.ava terminada a hora. da sessão. 

Antes de continuar a analyse que vinha realiZando d~ssa Impor
tante iniciativa, desejo recordar ~s ponderações feitas na sessão de 
r.ontem, para que ellas tenham o prosegulmento natural e possam ser 
mals !ac!lmente apprehendidas pelos illustres collega.s que me conce
dem a subida honra de sua at'tenção. 

O Tratado de Commercio firmado . em Washington pelo Sr. Em
baixador do Brasil, Dr. Oswaldo Aranha, e que está. sendo subxnettido 
ao estudo e á. approvação da Cama.ra. dos Deputados, necessita. detido 
exame, dada a evidente importanc!a do seu texto e a inevitavel reper~ 
cus.são que o seu cum.prlmento terá na. economia nacional. 

Entendemos, Sr. Presidente, que é obre. de sãC> e Iouva.vel ps.trlo ... 
ti.B:mo examinarmos, opm o ma.;,;lmo cuidado, tão grave e relevante rut
sumpto. Assim procedendo, estamos ceJ:"tos, estaremos nos desobrigan
do das nossas difficels attribulções, a!im. de que nessa questão, como 
em todas as outras dessa natureza, sejam C:.evidamente aeautela.dos 0::1 
legitlm<lS Interesses do Palz, que devem ser sempre 1ntra.nsigentemen-

~ te defendidos. 
Nenhum problema de ordem econom!co-internacional exige tant.• 

reflexão como o qu~ diz r~spetto aos tratados a serem celebrnda.s, para 
regularização do intercambio commercla.l, principalmente em se tro· 
tando de um paiz como os Estados Unldos, cujas relações economic.'l• 
e !inancell'as com o B.rasU são de tal !arma. importantes que ·bem ma- -
recem uma preoccupaçáo especial de nossa parte, dada a sua .situaçã:l 
particularíssima de ser o principal comprador do mais Importante pro
dueto da exportação· bras!Ietra, o café, 'além da tradicional e sincem 
amizade que une os do!.s povos americanos. 

E'. :racto conhecido a sympatb!a. reciproca das duas nações. E~
tamos ligados aos Estados U:nidos da Alnerlca do ,Norte n!<o sóment ~ 
por uma profunda e sollda est!m11, como ainda pelas Intimas a!tin!da· 
dea da noésa vida cultura.!, · dos nosso~ sentimentos e rui. nossa ancu 
de tra'balha.r e progredir. . .. 

Os· Estados Unidos e o Brasil são dois pa!zes de grande extensoo 
. territorial, os dois mais. populrn!os da.s Amerlcas. amJlos possUindo· M 
mais aprecia.vei.s reservas ele materi.as prtm.a.s, adeantadas 1ndustr1as, 
agrlc'Ultura. accentua.ctamente desenvolvida, além ele encerrar o solo 'de 
amboa tonD.l.da.veis rlqueza.s . ·. 
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Somos dois pa!zes cujos elevados interesses .ecooomicos devem :9':>~ 
apreciados com excepcional cuidado . Nada mais louva.vel, po!s, do que 
procurarmos estabelecer de forma mais pratica. e mais firme, e. pos
s1'b1lld.ade de um increme:ato cada· vez maio!" do ·nos.!o intercambio Coll'.
mercial. Merece, a.o;sim, os mais justificados encornios, a iniciativa d~ 
ambos os Governos, no sentido de cimentar a. sollda base de tão do:;
ujaão objectivo com a assigiUtura de um Tratado ·de Commercio que 
seja o penhor seguro da ma!s completa intensltiç:açã.o da noss;a appro
ximnção econom!ca . 

A analyse que vamos :razer não pode. de forma alguma, ter outl ... 
slgíúficação do que a de collaborarmos lealmente oa. solução de tã.o 
palpitante assumpto. · 
. Um tratado comm(;!rc1al visa harmoniZar e conclllàr os interesses 
dos' paizes que o celebram. E' pois uma questão que dev•e ser encaraua 
no seu verdadeiro aspecto. Nossa ntt1tude n ão revela. a mais longln• 
qua posslbilidacle de diminuição das relações excepciona.lmente graU;;. 
q~ temos a honra. e o prazer. d(: mn.o.ter com o grande pa.iz norte
americano. 

Não se trat a, porém, de umn. questão de méra sym.pat h1a. A nossi\. 
sincera estima pelos Estados Unidos não se acha em jogo- Trata-s;: 
de uma quest ão de interesse que ambos os Governos têm a. o"briga.çii.o 
de defender cia melhor maneira possfveL 

A orientaç<io economica a:mericctM 

Antes de entr:l.nnos na analyse do trata-do. sc:ja-nos permlttt~o fn
zer ·breves considerações a. proposito da orientação econom!ca que tem 
inlnterruptamen~ vigorc.do na. grande nação america11a e que a tornou 
um dos principae;; e dos mais Importantes palzes do mundo. 

os Estados Unidos nunca hesitaram na. escolha. da d.lrecção desse 
progra.mma. e trataram de adoptal-o, d<:s de os prlmordlos de ~a for· 
.mação polltlca e eéonomica. A protecção mtra.nsigente de sua prOducção 
constituiu ponto pacifico e uniforme de sua alta ndrn!nistração. 

Em 1791 já Alexandre HamUton, o grande min!st:ro de W!\-Shlngton, 
advoga'va com raro brtihantismo s. de!esa e!ttclente e continua do trz.
balho dO povo amerlcano como O Unlco camltülo ca.pa.z de condUZir o 
seu gra_nde palz ás culln1nanc1as de progresso e bem estar que hoJe 
tt>m a sat!s1açAo enorme de destruct.a.r . 

Hamilton, porém. não se batl~ sómeote pelo amparo Cio tr:J.iJ:t.

lho j~ existente. Ia ~is longe, o seu esp1rlto atilado e emprehenr:ieao!'. 
Esk grande estadista americano, desde o notavel r ela.torlo que i.e• c 
·occa.sião de apresentar a.o Partido Republ!cano e que até hoje denne ~ 
o r tentação economica desse povo laborioso, accentua v a., com gramle . 
!ellcldade. a indispensavel e urgente necessicla.de de se estimwat a · 
crea.ção de novas indust:la.s, com as qua.es os Estados Unidas pud.essem 
conseguir e completar a sua indeperi"ctencia economlt:a. 

Lincoln levou a e!!eito em 1883 uma importante revisão ta.r1!3.4b, 
p:redorninando o caracter fortemente proteccionLsta, verificando-se nesea. 
época. mem_oravel um extraordinario surto de progresso para esse ~~z 
amigo. 

Em 1890 a lel Mac Klnley aggrnvou ainda: ma.1s a. tributação auan • 
d.egarla, verificando-se, então, um novo augmento de 50 % das _res-
pectivas ta:xas. . 

Nos ultimas trinta. annos, prosegutu o Goveroo AJnericano v.·• 
sua pol!tl~ de_ amparo do trnbalbo nacional e. de lncrem~!lto ::!e nov::l.lj 
!nlclat1va.s. Em 1909 a reforma Payne-Aldr1ch não se atastou desse re .. 
~e: em 1913 novas modificações !or~~om introduzldas, na pauta sme• 
ricana, pela le.! Underwood-SI.mmons, e ~m 1921 o '"Emergen.cy Ta;rtf 
Bill", _aancc1onado pelo grande Presidente Bardlng, e levou ameia mals 
cs. d ireitos aduaneiros . 
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NAo parou ahl, porém, a série de 1nlclatlvas nmparadorafi do trn · 
balho norte-americano. A lei d~ 21 cte Setembro de 1922, conhecida 
sob o nome de tarl.!a. Fordncy-Mae-Cumber, majorou novamente o~ di
reitos cspec!ílco.s e os direitos ad-va!orem :!oram elevados de 60, 80 a 
até 90%. · 

Mais recentemente, temos ainda a lel tarlfa.rio. Hawley-Srnoot, de 
1930, qu~ consolidou de mnneira. ainda mais ef!lciente a defesa das 
nct1vlclades dos Estados Unidos. · 

Vemos, pois, Sr. ~!ciente, que os Estados. Unidos ® Amexlca. d.u 
Norte têm cta.~o ao mundo inteire:> um ed!flcante e~>ernplo de como de
vem ser !.lltran.slgentemente resguarclados os elevados int-eresses do ap
psrelhamento de producçã.o. 

Essa orlentaçli.o, que deve se!.' lmltada. por quantos pã.lzes, com" " 
r.os~o. que possuem concUçóes ex:cepclonaes para Incrementar a.s sua.5 
fontes de producçilo, obedecia e adapta um' crlterlo sclenti!ico, gra
'\·ando apenas os slmllarea da producção nacional e :fac1litando o ma.1S 
]Xl&~!vel a '2ntrada de ma.terias primas nece5$arles para o abastecimen
to de suas industr!as e que n~o ~rom enc;:ontradas no pai:<~. 

A orientação 'bra8ii.eira 

O Brasil. que deve ter nos Estllodos Unidos a sua inspiração ness...., 
ilnportantes questões, nã.o só pela.l; ~fl.Didades de nossa situação como 
pelos bons resultados Já colhidos, não pode deixar de seguir de perto 
o bom exemplo e a sabia attitude com que os norte-americanos têm 
estudado e permanentemente resolví<io es.se importante problein!l.. 
~ um lado temos a ventura U:nmensa de possuir um terrltorl• ... 

apropr!.ado á cultura de vart::w; materias primas, além das innumeralõ 
riquezas que o nosso solo encerra -e cuja exploraçõ.o nos compet:l; .ele 
outro lado devemos considerar a numerosa população que n nosst• 
Palz abriga e que representa uma garantia de consumo do maiS alto 
valor para o desenvolvimento da nossa capacidade' productora. 

Infeli=ente, no Brasil. não houve uxn programma previamento · 
traçado. para. o desenvolvimento racional do trabalho braslleiJv- , 

Augmenta.das as ~ssas pau~ aduaneiras com a. exclusiva p~eoc
cupaçã.o de dar renda' ao· The.sourc, surgiu entre, nós, como defesa na
tuxal dv consumidor, a í'undaçlío da.s primeiras lndustrias e começa
mos. asslm, a ingressar na. etapa difficU, porém ind!spensavel, dll. !n-·· 
dustr!al!zação do PaiZ. 

·As tar-õ..!as brasileira-s sempre se caracterizamrn pelas suas ta.'l:as 
elevada-s, sujeitando inc:Ust!ncta.mente todas as mercadorias a. :pesados 
tributos. Esse facto mostra, de maneira evidente, a falta de or!·mta.

.ção economic.-: com que esse importante assumpto tem sido quasl in· 
varlav~lmente estudado. 

MatcrlM pr!m.a.s e productos manufacturados, tudo está. sujeito :ao 
pagamento de Imposto apred.avd. 

Tl>esse tldo o no.sso legislador o proposlto deliberado de fazer nm~ 
tarifa lntelligentemente · :'.Jteccionlsta -e certamente teria. !acllltado q, 

entrada de ma.terlas prir:. ..... s e productos empregados na fa.brlcaçih de 
artigos de nossa ind"U.Str!a., o que permittlrla. gravar· os productos xna.
nu!actuudos similares dos da protlucção brasileira com taxas mais ra-
zoa.ve!s. · 

Fa:l.e:- tarifa. protecclonlsta, com.o vexl.!icamos ter sido realizado nos 
Estados Unidos. é acto extremamente louvavel. Essa iniciativa., porém. 
'deve obedecer a um crlierio racional e um programma prevlam(mte 
estudado, pois nessa matex!.a, umE> llgcll'a observação do que se te)!l 
passado em qUas1 todos os paizes do mundo 1nd1cará a im.medlat:l. 
conclusão <ie que def.end~r a proelllcção nacional é obra q~e ·n~ adnilt
te ma!s hesitação. 
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O :rratculo Americano 

Na ass!gnatura. do Tratado r!nnado pelo Brasil com os Estados 
Un1àos da. America do Norte essa orlentaçiio !oi rlgoro.sam~nte, rc~l
ta.da, porém, sómente por parte da. s rande naçii.o amiga. 

E"amlnando-se as concessões íeltas, vê-se que todos os o.rtlgos bra
sileiros· que foram objecto de concessões s!\o producto que n~o en
contram s!mUares nos Estado-s Unidos. 

Rec.lmente as co!lccssõo..s americanas !oram feitos nos segulntC!s 
productos: balsamo de copahyba.; ipeeacuanha. herva-mntte, mlncrl03 
de mangnnez; eastnnha do Pari; bagas de mamona; OGUco.u; cat~: 
m1nerto.s de zlrcónlo; am~ndoas e earoços de babassú; olco ele bD.bllB· 
sú; couros de veados. cera de carnaú ba; cera do abelhas e toros de 
madeira para marcenarias. 

As concessões do Brasll, entretanto, alcança.m muitos productos 
de !abrlcaçii.o nacional, d·cmonstrando, assim, não ter havido entre os 
negociador~5 do Tratado. por parte do no= P aiz, aquella mesma e loU• 
va.vel orlentnç!!.o com que 6e conduziram os techn!cos do Governo 
ame:rlcano . 

E!!ect!vamente, as conccssoo.s brasUeiras attingem os seguintes ar
tigos, Já largamente produzidos entre nós: pelles e couras; leite em 
pó; \"arlas fructas frescas; !ructas em conservas, compotas, geleas; 
cereaes; hortaliças e legumes; farinha de aveia; terebentlna; o leados 
de algodão; camisas de algodão; cimento: mob!llas e moveis de ferro e 
aço; sabões; sapoleos e sapor.aceos; tintas e vernizes; ga~s ,para. cura
tlvoo c!ru:rgicos. balanças, etc. 

Accresce ainda a circuin.stancia que multas das concessiY'...s qt~e o 
Tratado prescreve, como tendo sido feitas . pelos Estados Unidos, nií.o 
representam nenhuma novidade, pois são apenas a conservação do re
gimen que, de longa data, Já vem sendo ininterruptamente obser-
vado. · 

Parece, dest'arte. não ter hnv!do um perfeito equ!librio eDtre as 
vantagens mutuamente :t~itas. 

Allegam os defensores do Tratado que o regimen de livre entra
da para o café é uma medld:J. de tão elevado alcance que por si só 
seria capaz de just ificar todo.s OIS suas dem:~.is clausUlas. . 

Entretanto. Sr. P res!dente, se é um facto auspicioso para. o Bra
sil a livre entrada do café nos Estados Unidos , não podemos. todavia; 
1e;uorar que esSe regimen é applica.vci ao ca1'é de qualquer procedenc!3. 
e que já vlgorava: ha mUitos. annos. A ISenção de dlre!tos sobre o ca!~ 
é, além d isso, unu situação tambem 1avora;el !lOS lntcres:;es dos Esta
dos Unid~ pois, tal já. é a erleosúo da !ndustria amer!c.'1.na que se 
dedica á. t'orreracção do co.té que esse artigo é considerado :ma.teria 
prlnu para es..oe numeroso e importante ramo das act1vldades industrlaes 
norte-s.meric:mas. 

Verlí!ca-se, assim, que a s!tua.çiio que o ca!é destrueta na tar11n 
nmerlcana. vem ao encontro dos l~gitlmos Interesses dos dois :paizes . . 

Estamos absolutamente de accôrdo que :1.0 Bras!l cumpria, como 
ef!.ectlvamente cw:np::-e, offer~r :?.OS Estados Unidos da Amtrica do 
Norte M concessões que se flze~m necessarras para retribUir as van
tagens que lhe proporciona o Tratado que es tamos est'Udando. Ape
nas <lliicordamos da !órma preferida pelos seus negociadores para a réa-
llzação dessas concessões. · · 

Ha uma série enorme d~ artigos,' cuJa Importação no Bra..sU !n
tere.ssa de perto os Estados Unidos da Amerlca. do Norte, que não !o
ram beneficiados por esee tratado , artigos esses que n ão ·encontram 
similares na :produccão brasileira. Sobre esses devem recah!r as vanta
gens concedidas peÍp ·Governo do Brasu, pois os interes..oes america
nos, f!carlam perfeitamente attend1dos, sem que essas reducções oau,
sas.sem o menor damno á economia llrasnelrll . 
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Entre esses productos poderemos ·citar as machlnas para industria. 
seus utensillos e accessorios; apparelhos e materlàes para photogra
phla; diversos metaes destinados a materlas primas de nossd ln<I.U.1-
trlas; arame farpado; parafina; borax; ga:wllna; kerozene; oleos lubrl
!1ca.ntes; oleo.s combust!ve!s; motores; enceradeiras; aspiradores e ou
tras macllinas electrlcas l.llStrumentos physlcos e materlaes c lrurglcos; 
machlna.s de costura; mach!naro de esêrever, além de maiores conces
sões nas InllCh!nas de calcular e nas t arifas dos automovel.s, camlnhOes 
e acoessorios, cuja !e.cllldade de entrada muito contribuirá, tambem. 
para a. solução da importante questão dos transportes rodovlarlos. 

Entretanto, sr. Presidente, as concessoes feitas pelo Bras11 nAo 
attinglram esses artigos. que as tornariam multo mais proveitosas paro. 
os Estados Unidos da Am.erlca. do Norte e houve, sem nenhuma ju.s
tificatlva. reducções elevadas, sobre a tarifa aduaneira de a.rtlgoa per
feitamente similares a varias e Importantes productos da lnCiustrlp. 
brasileira. 

Achamos lmpo.ssivel encontrar argumentos que possam justificar 
a reducção de direitos para. as camisas de . algodão . 

. E' facto publico e notaria o desenvolvimento da inclustr1a algodoei
ra cl.o Brasil. Possu.!mos cerca de 500 estabelecimentos !abris, espalha
dos em quasi todo.s os Estados da· Federação Brasileira que produzem. 
annun.lmente, cerca de 700. 000.000 de me"tro.s, no valor de mais cie 
l.OOO.OOO_:OOOSOOO . ; . 

Essa industrta tem os .seus Interesses int!mamecte ligados aos da. 
lavoura do algodão, da qual tem sido a Inllfs e!tlclente an!mador a . 
A industria do algodão, tem ainCia, os seus Interesses estreltllmente liga
dos a uma série enorme de industrlas ti.UXillares, cujo conjunto consti
tuirá, possivelmente na. époc11. actual, a mal.s Importante e a mais 
organizada !onte de recursos do Bmsll. 

Pois bem, as camisas de algodão, fabricadas com tecidos de algo
dão nacional. por sua. ~ez produzidos e:::clUSivamente com algodão bra
sileiro, terá que so!!rer a concorrencla do· artigo .sJmllar a.mert.::~no. 
fabricado com algodão estrangeiro, !lendo, assim, vl.s!Velmente sacr11l
ca.dos os respectivos e legltlmos lnteres&e.s da lavoura de algodão, da. 
industrta de fiação, da lndu.strla de tecelagem e da industrla ~e .rou-
pas !eita.s, no Brasil . . 

A industrla de fl.a.Çã.o e tecelagem do algodão to! considerada pelo 
Governo em super-producção. 

Em consequencla !oram terminante e expressamente proh1bldas 
as lmportaç~ de machlnas capazes de augmentar a = producçl!.o. · 

Verit!ca-se, portamo. que as actlvtdades n acil;maes estão impos:st
b!Utadas, em virtUde de lei; de augmentarem a. . sua capa01da.de pro
ductiva. 

Mercados estrangeiros Já estAo sendo detidametne estudados para 
~lles encontrarmos um escoadouro seguro do excesso da. nossa produ-
cção textll. J · 

Como, pois. justificar que uma 1ndustrlo., cuja producção j!l. 1o1 
pelo Governo co:g.>lderada excessiva, venha a so!"frer màis esse novo gol
pe que tanto prejudlcarl\ seus vad.!!-de!rcis interesses?· 

. Se o mercado nacional !oi considerado impotente para. dar con
s umo aos artigos $a.brlcados no Brasll, como se . pé:ie conceber que um 
Tratado COmmerciaJ., oelebrado nessa mesma. occasião, possa of.!ereoer 
vantagens para a. Importação de artigos &1m1lares estrangeiros, aggra.
vando ainda. mal.s e ·de !órma lnjustl!lcavel a situação de crl.se qu~ ã: 
proprta medida · governamental procurava solucionar? 

A lncoherencia parere manifesta. A injustiça. da coneessão é evi-
dente . · . · 

Vemos ainda. outras· 1ndustrlas, legitlmos ramos do melo Inllnu!a
cturelro do .Brasil, igualmente sacrl1lcadas pelas concessões constantes 
do Tratado firmado com os Estados Unidos da.. America do Norte. A 
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1nctustrla de tintas e vernlze.s: conservas de tructas ~ legumes, sabões, 
'saporlos e a~~oponaceos: cimento: leite em pó; oereaes e outre..s terão a. sua. 
act1vld~e atm~aÇada de completo annlqullamento, no momento em 
que começarem a vigorar as rectucções ele que trata. o convenlo amcri
c~no. 

O tratado em ta.ce da X.eg1sUZção Bra8Ueira. 

Passamos agora n. estudar, Sr. Presidente, ~ sttuação do Tratado 
Americano em faoe d11. legl.slaçli.o brasileira . 

Va.rlos sll.O os dlspCJ.'lltlvos legaes vigentes infringidos ~lo Tra
tneio em apreço. 

O Decreto n . 24 .343, de 5 de Julho de 1934, que approvou a. nova. 
tarlfa das al!andegna, estabelece, no seu artigo 20. o seguinte: 

"Art. 2. o A tarlfa e genl ou mlnlma. A tar!f11. geral .será. a.ppllca
da a todas as mercadorias nas condições do art. 1°, sem attenção á sua 
proc:edencla, e a. tarifa mlnima. aos producto.s dos palzes que garanti- . 
rtm, por a.cc6rdo commerc'i4L aos productos brasllelros, a sua tarifa ef!e
ct lva.mente mln!ma" . 

Assim possue a pauta aduaneira. do Brasll uma columna em que se 
acham previamente determinados os limites mln!mos até onde os ne· 
gocla.dores de tratados commerc!aes poderão levar a.S reducções, o!!e
rtc1das em troca. de vantagens a serem recebida.s . 

No Tratado que estamos examinando, no entretanto, verifica-se que 
todas as reduccõos constantes de suas Clausulas são feitas sobre a taxa. 
mlnlma da tarifa bràs!leira. 

A prevalecer esse extranho crlterio terá. desapparecldv · vantagem 
da presença da. tarifa m1nlma na. Tari!a. brasileira que é, Ju.stamente, 
a de garant ir aos ·pl:t)ductos nacionae.S o tratamento ma4,s favoravel a 
ser concedido aos. productos similares estrangeiros, afim de que o traba
lho manu!act urerro se poss9. processar em um ambiente de tranqullli
dll.de. 

Sómente poderã haver reducçll.O da tar11a mln!ma, de accõrdo co::.n 
o n. n do art. 40 das preliminares da. Tarifa para certas mercado>::1a8, 
sem. stmilares -nac10'Tl4-e$, ás quaes ser-.i.o 1mpostos ca.ra.cter!stlccs es
~c1a.es, d.el!t!nadas a.o consumo de determinadas regiOes do pa.!Z, <"~50 JUl
gue o GQverno essas reducções necessarias ao desenvolvf~en!.o da re
tertda reglll.O ou ainda de acc6rdo com O' n. I, para os artigos de 
procedenc!a estrangeira que possam competir com os tim.!lares naclo
naes, desde que estes sejam produzido!; ou negociados por t rust ou 
cartei3. 

As diminuições de direitos, .:sobre ·a tart!a m!n~a constituem, as
sim, uma lnfmcçA.o de lei em vigor e o attesteao de nenhuma garant ia. 
para a. producção nacional que !lcará, permanentemente, ameaçada. 
de completo ann!qu!lamento, com semelhantes !n1c1attvas. 

Accresce ainda a circumstancla que na. negociação do Tratado n a.o 
foram ouvidas as repartições teohnloas do Governo Federal, as asso
ciações de classes nem os in~ress~os. 

Por Decreto n. 24.036, de 26 de Março de 1934, :!oram reol'ganlza.
dos os serviços da administração geral da Fazenda Nacional. 

Nesse re!orma to1 creado o COnselho Superioll> de Tarifa e no 
art . 171 é outorgada. a.. esse Instituto, além da !uncção Julgadora. que 
lhe é attrlbu,le1a, a. lncumbencia espeela.l de zelár pela unliormldade das 
class!t!cações a.d.uaneiras .. propõr as alterações tàr1farias que julgar con.
vententes aos in.tere.sses do Palz e dizer s<-bTe a. con.vemencta de acc6rdo8 

.commercfau," indiccmdo e tanja que Zhe deve ser applicad.4. 
o Con'Selho Superior de Ta.r!!as, porém, não fo1 ·ouvido sobre o 

Tratado Amerlceno e sómente quando esse importante documen to Já. 
se encontr~va. na Commlssií.o de D1P,loma.c!a. .e Tratado da camara · é que, 
tardiamente, !ol solicitada. a. opinião desse importante Instituto. 
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Por Decreto n. 24.429, de 20 de Junho de 1934, foi c~o o con
selho Federal de ·Commerc!o Exterior. Esse Conselho, de accOrdo com 
o art. 20 dessi! decreto, tem competencia espec!!ll para propOr. trocas, 
a.céõrdos,. opera.ç6es, tac1Uda.des de qualquer natureza, para abrir mer
cados ou alargar o.s existentes (n. ll) para 4ar parecer em propostas 
ou suggestões que vlsern o intez:camblo do nosso P'a!z com a.s nações 
amigas, e . sol:lre tratados intern.aciona.es de commercto e outros do
cumentos dessa na.turezn (art. VI), 

o Conselho Federal do Commcrc!o Exterior tambem não to1 ou
vido sobre o Tratado Americano. 

Pensamo.s ser coventente sllllentar que, possuindo a !ndustrla• na
cional um representante permanente lunto ao Conselho Federal cto 
Comm~rcio E~~:terlor, fol por elle provocado o assumpto em uma ·de 
suas .sessões, dea.nte do.s noticias de que um Tratado com os Estados 
Unidos da Amerlca do Norte estirta sendo eltam!nado pelos represen
tantes do Brasil. Apezar das interpella.ções do represenante da. 1ndu.:strla., 
não só o COnselho Federal do COmmerclo Exterior não conseguiu toma:r: 
conhecimento dessl\ Importante 1nic!a.tiva, como não obteve, em tem
po opportuno, (l. m~or referenda d9. orlentaçã.o que estaria. sendo ad
aptada em acto tão palpitante para os interesses naclonaes. 

o parecer do Conselh.o Superior de To:rifas 

A requerimento do sr: Deputado Eurico .Souza Leão, foi o proje
cto em estudo, d.:!pois de ·já ter sido examinado pela Commissão de 
Diplomacia e Tratado;;, rcmettido ao Conselho Superlo:r- de Tarifas, do 
MlnlSterio da Fa!li€nda, para que pro!erisoe parecer sobre o convento 
de Washlngt.On . 

Essa providencia, até certo ponto louva.vel, não poderia. prOdu
zir QS effeltos d-esejada&, pois a audlencin daquelle importante Conse- . 
lho se deveria. ter fc~to antes da assignatura do Tratado e nunca depois 
de sua celebraçao. na phase em que o mesmo já .se acha GUbmettido 
á approvação do Poder Legislativo. 

I.sso, allãs, foi salientado no Parecer do. Conse.lho Superior de Ta
rltas, que declarou textualroente o seguinte: 

"Essas ultimas funcções, de nature~ coru;ultiva <:omQ de
fine o artigo 181 do mes.tllo cfecr~to • .siio exercidas não pOr.1n1-
c!at1va. do Co!lSCl..'lo, mas á vista. de suggestões ou pedidos d~ 
Interessados ou ainda de consulta do G<:Jve:~:no, ·por lntermedio 
da Superior Administração ci:a Fazenda". 

E' de concluir, porta.nto, que o pronunciamento do Con
selho em casos taes - quer na. proposição de e.!~rações jul
gadas ner:e.ssa.rt.as na TarU'a. das Al!andega.s, - quer no diz.er s:>
bre a conveniencia dos tratados commerciaes, indlcnnclo a ta
r ifa que deva ser a.pplicada ·- deve anteceder ~ decisão ào go
verno. 

O contrario seria a perturbação. da. ordem XUJ.. esphera 
adminlstratlva, à inversão do principio da hlernrch!a a que o 
Conselho Superior de Tarifa.. como orgão admlnistra.tivo qu'! 
incontestavel.m.ente é, embora. de constituição toda. espeéial, 
não se ~d.e prestar e antes deve promover zelosamente. 

O caso que se pretende entregar ainda· â apreciação do 
. Conselho- é o do tratado de commerc1o já celebrado entre os 

governos dos Estados Unidos da. Amerlca do Norte e do BrasU, 
já a.ssigna.do e:m. Washington ~los m9.ndatarlos espec!aes das 
duas naçóes interessadas, investidos de plenos · poderes, repre
sentando o Er.asil, o Sr.. Oswaldo Ara.nha., . nosso Emba.lxad.or 
Jlinto á &epuouca. Amel:'icana, e os Estados Unidos da .Amer1-
ca do Norte, o Sr. Cordell Hull; SeCretario de Estado da mes-· 
=a. Republica ;. · 
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Essa convenção inclue alterações tarlfarlas, quer de um, 
quer de outro pa.tz, JUlgadas por ambos os sovemos necessa
!l'la.& aos superiores interesses ae sua. polltica. économica; essas 
.a.J~rações são a.s que constam das tabellas numeros I e II, an-
nexa.s ao tratado: . 

Essa circum.stancia. just1Ucaria, de parte do governo do 
Brasil, a consulta pré•;ia ao Conselho Superior de 'I'arita, •J 

pronunciamento desse Instituto n::1. forma do nrt. 171, do De
creto n. 24. 036, de Março de .1934, na phase da. preparaçlio do 
estuào preliminar das bases do accôrdo, na parte referente á 
pa-uta aduaneira. 

Nó ponto, entretanto, em que já se acha o o.ccõrdo, resolvi• 
ào e a.ssigDB.do pelos Governos Interessa-dos, por seus mais 
altos e autorizados representnntt~;,. dependendo apenn.s. quem
to ao que co:mpete ao Brasil, elo pronuncal:mento do Poder Lo
gtsla.tlvo, cx-vt d~s ·arts .. 40, letra a., e 66, n. 6, da COnstltui
ç§.o d~ lG de Julho. de 1934, parec~-:me, clata: venta, fallecer com
petenci~ a este. Co!ll;elho para dlzer alnda. sobre o merito do 
notavel instrumento, a.prac!ar a convenlencia do accõrdo e dl!-5 
taxas tarlta.rias oue nelle .se convencionam. 

Todavia. em "bce do despacho do Sr. D!lrector Geral d.L 
Fa.zenda rem.ett.endo a este Con.selh() o tratado de com:mercin 
referido, - despacho que parece ter o !ntul to de demonstru;· 
no Poder Legislativo .que, embora encerrada, na esphera.. admi
nistrativa ou gove_m.amental, a phase de esutào ou prepara
ç!o do accõrdo. na.o quer fugir á Admlnlstraçúl> Fazendaria u 
!ornecer .ao Congresso os eleltlentos que esse julga aincla. ne
cesse.rlo~ ao &eu pronunclwmento _, poderá o CO:nselh.o, dentro 
do 01esmo espirtto d.e d.eferencia, como informação apenas, 
proceder á a.nalyse e ae 'n:ian!!estar sobre as tabella.s ns. I e II, 
ein que se . .meoclona I) tratamento te.r11ar1o que terão os pro
duetos .de um dos pà.lzes quando importados pelo outro". 

Vê-se, portanto, que o Parecer do Conselho Superior de Ta:itas, 
asaignado ex:chlsivarnente pelos representantes do Fisco e considerado 
parecer daquelle I~t1tuto, pela voto de ctesenpate do seu Pl:esidente 
que é o Dtrectol:' Geral das Rendas Aduaneiras, a iregula.rldade com
mettlda de não ter sido: ~quelle Importante Instituto prévi:unente ou
vido sobre o · Trat&do .Americano, nos termos constantes do artigo 171 
do Decreto n. 24.036, de 26 .de Març~ de 1934. 

Do trecho acima ~nscripto. da informação do . Conselho Superiol' 
de Tarifas, subscrlpta exclusivamente pelos representantes do Thesou
ro, .vertflca.·se claramente quanto . predominou em suus conclus~s o 
''prlnc1p1o de hierarcbi.-. r,o qut~ o Cons~lho SuperLor de TarU:as, como 
orgáo administrativo . que incontestavelmente e, embora de constitui
ção tocl.a. especial'· precisaria ser zelosamente acatado. 

Vê-se, portanto, que os dignos reppesentantes do Fisco na.quell~ 
Egreglo Instituto se sent1ra.m con.stnngldos pare. dar a. sua opinião 
sincera. e d.esassoii,Ibrada, em se tratancto de . uma decisão já tomad.>l. 
pelo Govemo, ao qual se acham ligados e no exerciclo .de cujas tuncções, 
em ·,casos dessa natureza, não podein detxar de evitar = perturb~ 
çã.o. da ordem. na. esphera. a.d.mtnistr~tlva, na. phrase do mesmo pa
recer. 

Entr~ta.nto. Sr. Presidente, o Conselho superior de Tarifas é com
posto de se.ls membros, dos quaes tres 'são representantes doS contrl
lJUinteá. Os tres representantes das classes produetoras, :porém, :é.ã.o 
concordatam com a concluão a que chega.ra.:m oso.representantes cto
Fiaco, no sent.ldo de ser· s:pprovado o Tratado .. 

D1verg1ra.m .e elaboraram um. bem :Cunda.mentado. voto esclarecendo' 
OS. lJ:l:iper!C)$0$ . motivos pelos quaes Be Viam impoSSlbUita.dos de· dar .O 
seu apolo a um. parecer tavoravél sobre o 'I'l:a..tado Amel'lc.a.n~>. 
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os.. segulntes trechos elo voto vencido dos representantes dos coc.
tribuintes no conselbc-_ Superior de Tarifas, mostram de tórma eloquen
te a prooedencia · à&S apprehens6es às.s act1 vidacte.s naclo:naes,· em face 
da po.slbllldade de approva.ção do Tratado realiZa.do com os Esta..d.C's 
Unidos da. .Am.ertca: 

() 'l'RA:l."AllO AMEll.lCA.NO 

Examinando-se o Tratado Americano, assignado em 2 de Fevereiro 
de 1935, em Washington, verifica-se desde logo, na. ta.bella I, 21_ con· 
cessão eLe red.ucções tarifarlas para grande numero de productos da 
industrill americs.na com similares na mctustría brasíleir", e que em
pregam ta.mbem largo coe!!1c1ente de ma.terlB.S prJ.IIl1\s, · naciona.e.s, o 
que contraria disposições clarB.S do a.rt. 5° do Decreto n. 24. 023, de 
21 de Ma.rço de 1934. (Regula a concessão de lsençl!.o e reducçAo de 
direitoB aduaneiros) . · · · -

E' lmPortante tomar-se em consideração. que, na elaboração da. 
nova Tarifa da. Al!an-dega, vigorante desde Setembro de 1934, o coe!
!1Ciente de defesa. adopta.do :para as lnàustrlas naclonl\es foi. estuda
do cautelo.!ia.mente por technlcos de recODhecida · capacidade, não. se 
ob.servancio. um unico caso. de excesso de protecçl!.o. 

Este crlt-erto, permitt!ndo as industria.s na.clona.es fazerem :face 'i. 
grande concorrencla estrangeira, foi de multo redUZido por !orça d:l 
Tratado, sendo que muitas della.s virão a não subsistir, dada a impor
tação em grande escala do similar, o que forçosamente occorrerâ. 

Além. ·da. industria ele rôupa.s feitas ( ca.ml.sas de a.lgoelAo) , fabrica· 
das de materia prima. nacional, ncam na. l.mml.nencla de desa.papr6cer 
as consoan~ do quadro annexo A, couvlndo accentuar, que muitas 
se. ut.UJ.zam de materias primas da. industrla. extract1va l:Íra.silelra., como 
a.oon~;ece com a. àe arte!actos de l:lorra.cha, tintas -e 'Vernizes e ainda de 
que outras ptov-em da pe(luarla e da agr1cultum, como na do leite em 
pó, nas de conservas de !ructa.s, etc. 

O quadro A, levantado para. !acllldade de estudo,· representa as 
1ndustr1as a.tt1ng1das, demonstrando a taxa d.os direltc..s mlnimos e a. 
percentagem da nducção eottrtda por estes com ralação aos lnd!ces . 
pa.ra. e!!elto do Tl'ataào. Basta uma slmplea obsel'VllÇâ~ para logo ' lie 
contl.rm.ar a. a.meaçtt, . a. esses artigos, porquanto a red.ucçio oscUla entre 
20 e 50 %, sobre os <iireitos mlnim011 da Tartta; em vigor. 

Ta.es. artigos são os seguintes: , 

Art. 37. Pelles e couros - Reducçâo que se ·verif!• 
<:ará sobre a tax& mtnima da Ta.ri!a (Decreto 
n. 24.343, de 5 de Junho de 1934) . . , ..... . 

. Art. 98. Leite em pó, Ta.bl.Õictea ou outro estado com 
ou aem a.ssucar (Idem) . . .............. : . .. . 

Art. 230. Fructa.s em alcool.. compota, etc. (Idem)·: . 
J'.rt. 240. Con5ervas vegetaes . (excluindo-se' os as

pargos em con.Se.rva que elevem pe=ecer no 
Trataclo) (Ictém). . . . . . ................... . 

Art. 474. ROupa te1ta. (camisa de algodão) (Idem). 
Art. 851. Ferro e aço em obras (mobllla.B e mt)-

veis) (Idem) . • . · • .. ·. : .................... . 
Art. 977. Sabões, sa.polees. saponaoeos. etc. {Idem) . 
~- 982 e 9.84 .. Tintas ·e verwzes ·(Idem) ......•.. 
:art. 1.866. Artetactos de bol'l'RCha. (salvo a. allnea · 

. correias para m.achlna.s, qlie deve ser mantida. 
• :no ·Tratado) f.Id.em) ·. . ._ . . ... , ... , · .... :. . • . . . 

. 2S a 28.6':':> 

37,5% 
20% 

_33% 
Z5%. 

. 50% 
20% 
16,6 a 53,8% 

25% 

A situação'.d.essas industiias, directamente .' a.tiectadas ·peías l'e
ducç.Ges .de dl.reitcis consignadas no Tratado, suggere Sá seguintes allre
cla.çóes: 
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Artfgo 37 - Penes e couros preparados ou curttd.os 

As estatistlcas revelam que até 1927, os Estados Unidos contrl· . 
bulram ·com qua.s1 50 % da importação !e1ta pelo Brasu, de penes e 
couros prepa:ra.dQS ou curtidos . Em. 1928, essa percentagem. cabia "-
38 %: em 1929, a 32 %: em 1930, a 25%: em 1931, a 22 %; e em 198:1, 
"' 10 %'.. E' natural que os Estados Unidos procurem restabelecer a an
tiga percentagem; Mas a reducçlo tnrl!arla podia. !r além dessa pre
tençlo, a.ugmentando as 1mportaçoe5 -em ·globo, quando a. ,tend-enc!a e 
para· conBUJnlr os prod uctos naclonaes. ' 

em 
em 
em 
em 
em 
em 
f'm 
em 
em 

... 
.Aeslm é que o Brasil importou: 

1912 o o •, o O O o O o ~ O .. O • O O O O O O ~ O o O O O o O O t I O O O 

1925 
1926 
1927 ........................... · .. .. ...... . 
1928 
1929 
1930 
1931 . . 
1982 

KUos 

1.286.000 
1.392.0(l0 
1.120.000 

'105. 000 
804.000 
587.000 
361.000 
2'65. 000 
181.000 

Entretanto, a necessidade do consumo de couro vem subindo <ilxtra· 
ord\nBriamente, bastaJ?.dO diZer que 8Ó na incl.ustrJa do calçadO houve 
um augmento de 14.628.@0. pues ·de sapatos, em 1913. para. SO.OOO.OOO 
de pares, em 1928. · · 

-Nilo deve ser desprezada a ctrcumstancia Çe se appllcar nessa ln
dustria, além do couro de boi, ·<te novilho, de cabra., de cametrq e de 
porco. o tanino nacional, o ba.rba.~imAo, mangue e outras cascas de 
madeira nt~eJ.onal ·e va.rlos proc:iuctos _chimicos naclona.es. 
· Nestas condlçOes, uma impOrtação maior de couro curtido será 

· pre.ludJclal, e. não ser que o prejuizo viesse a. ser compensado· com uma. 
eXportação mais inten.sl!o dos cUversos couros, das .cs.scas é!e madeira~ doo 
productos chuDicos. · 

O Bra.sil, porém, nA.o e;xporta cascas de arvores nem proeluctos cht
m1CÇIB. quasi · nAo participa-ndo a .Norte-America da. sua exportaçãó de 
"pelles .e couros. Dos couros e pelles exportados em .1928 apenas 11 % o 
!oram para os Estados ·Unidos e; em 1932, a percentagem nA.o cllega.
va a 6%. . . . . 

Se o ace0rc1o de Wa.sh1ngton :Cacillt~ a entrada de couro crú, na 
Amer:lca, a reclucçiÓ iar1!arta. oobre a importação de couros curtido' 
ainda se just1!1car1a·. · 

·Artt~, '468 -. OZeadol! de aZgocUlo 

A' industria de o le&do de 2.lg0dão, !e.brica.do com 80 % de me.te
rla prima naci?na.l, produziu em 1933, incluindo a q_uaUda.de denomina.·· 
da .~·panno-couro", 71S.ll00 metros, no valor de ,,250:000$, sendo ele 
rJ.otar que ·a. re<lueção vert!icade. por !orça do Tratado para esta 1n
c4ustria. monta a SS % sobre a. antiga Tar1!a; que vigorou até Agosto 
de 1984·.· ~·- t:tma lndwrtna que,-.na •quallàade; sa~·-com· vantagem o 
3tmflar ertra.n~tro . · · · · 

: Arttgo 85i: -:- Ferro e aço em obras (mobttias e. movets) ·. . . . . . . ' 

Estea .artigl;)s pag&vàin. pela Tar1!a antiga~· Vigorant& até si · de 
Ago.sto d e 1934, d1re1tos ·de consume> na. taxa: .min!.ma, de 3$120 por 
kUo; passancto a pagar,~pela. nova Tintta. (decreto n. 24.343, dB- ·19341. 
na, ·t~a _mtnilria, 5f2()0 por .ldlo. · 
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Confiantes na. administração do Pa12 e baseadas nessa taxa minim" 
de ·5S200 por kilo, novas . tndustrlas, além das Já exist~ntes, surgiram no 
Rio. e em Sã.o Paulo, especlall.s!!ndo-:;;c no.. 1abr!ca.ç!l.o de moveis de e.ç.> 
até ·então importa.dos, empregando centenas ele operario.>. A rcducçí1o 
concedida no Tratado, oara e&e ramo de !ndustrta., attlnge a 50 '7o 
~bre a. taxa mtntmà.· di actuàl 't'ari!a e 40 % sobre a da Tarifa. qu~ 
vlgoxou até 31 de Agosto de 1934, o qug · Importa. na eliminação elas 
1ndustrias cnterlor!llente existentes e da.s novas, coto. a a.ggravante cl() 
problema "trabalho". 

Artigo 977 - Sabão, sapoleos, sapono.ceos, etc. 

Segundo o Departnmento J.rncional de' Esta.tistica, o ·BrasU Impor
tou em 1933, 384.49'1 kllos destes a.rttgo.s, procedendo da Norte-Amcrlca, 
134 . 600 kllo.s (na proporÇlio, dados de 1930). e ele putros pai~~. 
2~.897 k11os. 

Só ' a producção do Esta·:!o de São Paulo attlnglu nesse anno a. 
23.271.729 kUos, sendo: 20.M9.034 kUos <le sabão commum, n::~ va!or 
de 19.298:5026- media. d~ $925 por ktlo - . e, 2.422.695 kllqs d e ae;
ponaceo, no valor ·de 2.780:268$ - na media. de 1S147· por kllo . 

No <!aso do producto americano consçguir coll~ 25 % que seja., 
da <producção do Estado de São P aulo, o preJuizo da nossa. econoJJDa 
pelo recuo proporclonaJ. da producção será de 5.232:7958581. além das 
:xnaterias prirn!l.S naclonaes que deixa-r~ de_ :~er COI!I>umida.s. 

Artigo 1.866 - Artet<tetos de borra.cna. 
, 

Os dados do Departamento Nacional de Esta.tistlca. ,revelam que 
o Estado de São Pa.ulo produziu ~m 1933 a cifra elevada de 402. 32'!" 
:xnetro.s de tubos cte '/)OTracha. no v&lor <le 751:304$, e que a '-producCão 
Wtal de artetactos de. ÕOT7'acha., nesse anno, !õra de 8. 703: 129S. Que 
o Estado de São Paulo Importou de borracha. em bruto -1.007 .92~ 
kllos, · no valor de 1.143:500$, avultando os segulnteG Estados: Párã. 
- 741.917 kUos; Amazonas - 216. 749· kllos; Piauhy - 15.992 ·kilos; 
·Rio Grande do Norte - 14.850 ·kflo.s: e outros. A ·media. de valor 
por kUo to1 de 1$134 (dados da Director1a. de Esta.t!stica, : Industrta · 
e Coillliiel'ClO) • .., . 

Em 1934 a Importação pelo E.stado de -são Paulo, dessa nossa pri
vilegiada :xnaterta prima, .su,b1u a 1.457.422 kilos, no valor de-réis 
3.146:335$, alcançando o pre~o mecl.lo de 2.$153 por ·kno. Dahl 5d 
ev1<lencla. a exls~ncla · lnnegavel <te um ramo especlalizadu. de taibri
caçáo de artefactos de borracha. no Palz, dos de mais tacil ma.nufa 
ctura, ~tl.sfatorlAJnente ~roduzld.O; OOll.lrullllndo ma.tei:ia prl.ma. d.os E.~· 
ta.dQS do Norte, levando trabalho a. centenas de filhos. de.asa.s reg!Oes 
e ainda concorrendo para dar valor a eSiia ma.teria prima, digna, pot 
todos os motivos,. de protecçllo. 

'Arti!los 98. 230, 2.40, 982· e 984 - I.~e- em pó, fT'Uirta:t em compotG, etc:; 
CO?t.8en>as vegettUS, tintas e veT;~-izils 

Estas 1nc1ustrta.s. de. um. ~o<io gerár, empregando ma.teria.s pr1mu · 
brasllelril.s, têm o seu custo de producç.§.o mUlto elevado, por dexnder 
iua exl.stenel.a em grande esc:ala; ;...;,.. !l)&ra . á.oond1c1onamento de seWI 
productos - da "!olha. d e Flandre&" , merca.d.orla. de alto custo. ein 
!&ee principalmente . da. dePrec!a.ç§.o do m1l réiS; esta. cl.rol:IJl.Stlincl~ 
n&.o pode ser Clespreza.dll. n~ razoavel <1etesa d,es$es productOs, por ser 

··a "!olha dê ·Flàndres'-', artigo d~ grande producção · americana: e · de 
unportação !otç~ p.o Bra.sU. . . 
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O surto vertiginoso deliSas . industrtas, utllllsand~e em ,larga es
-cala. de mater1as primas nac1ona.ee, e a.valiavel pelos algarismos. attes-
1~o eloquente do indice de il.esenvolvlmento a que a.tt1ng1ram. 

- Se pesqutzarmos, por exemplo, a. produ~o <lo leite em pó, ind.u.st?ia 
JIC1l'l/.i11417Ulnte 11G.CUlnaJ., !actor pre;Ro:odera.nte do progtesso de pe<:\ml'ia. 
al1cer<:e economlco de varios Estados da Federa!;A,o •. encontraremos Um.< 
producção de 16.044 kUos em .1932; 120.226 kllos em 1934; e uma 
.:s"t1Ir/.At1vs. de 450.000 kllos para. 1935. ' · 

O mesmo sueced.e em relação a.s t1ntii..J e vernizes, :rructas er
«:a~otas, etc., e conservas vegetaes . 

Artigo 474 - Roupa jetta (ca.mi8a de aigoCUJ.o) 

A re(lucçâo de 25 % cohcetHCla por :força. do natacto :racll1tará. :r. 
entrae1a de uma. con!ecçiio que. vlrá sacliflcar o.s legit!m.os inte~s 
do J'a.iz em tres 1mporta.ntes aspectos: 1°) a. lavoura de algodão; 20) 
a indu.>tna. de tecidos de aJgoelá.o; 3°) a. tndustrla. nacional de roupas 
.teita.s. 

E' evidente que a. entracla. <1e ca.mlsa.s amertcanas, feitas cont te• 
c1<1o ~mêricano, que por sua vez !ol con!ecc!on.ado com. algodão ame
:rlca;!lo, v1r& ferir estas actlvl<lades acima. ·aponta.da.s. 

q Governo declar<:lu, ,pelo Decreto n. 23.486, d.e 22 de Novembro 
il.e 1933, que a. !ndllStria e1e fiação e tecelagem de algodão se a.ch~ 

em superprod:ucção. Em virtude desse <lecreto nã.Q é pemúttlda a · 
1mpol'ta.çAo de mncbinas capazes de coni;orrer para o augm.ento <la 

. pt-oducç:ão dfi! !!os e tec!do.s de algodão, no Brasil. Como, pols, !a<:l~ 
11tar a. entra.da. de c~ -de algodão que virá destrUlr os pa.trtottcol 
-cJ'bj ecti vos do .eit;ado . deer~to? 

A importação d.e cam1Sa.s !eltas com tecidos estrangeiros virá. per~ 
"turl:ia.r tambem .o mercado ·<te. tecido, que nã.o terâ emprego em taes 
c:on!ecçOes, nas, q,uae.s foi subE.tltuido integralmente pelo similar ame~ 
mano. 

k!s1m, essa. concessão terá 1nev1ta.vel :renexo no eelo da. ma.ts tm~ 
]!Ortaute act1v1dacle manu!actureira. bra..s1le1ra. e repercutirá. aillàll. ate 
a lavoura de alg0<1ió. São tres das mais importantes act1vldades do 
:palz que. eerã.o ta.ta.lmente pi.-ejudlca.das com a importação dessas con~ 
:S:e<:ções •. 

Sl_o Governo impede ·o de...oenvolvimento ela. prod.ueç§.o na.elonaJ, 
]lrobtb1nd.O a. entra.da de machllla.s para. não augme1:1tar . a. superpro
<lucçAo, .tera o seu objectlvo inteiramente ann\llla(1o s1 permittJr ,. 
1miJ?rt&çAo <1e <:On!ecçoes de m.anU!actutaa dmi~s estTc.nge!~ 
Accresoe. a.l.xl<1a, a ctrcumsta.ncla. <1e que as confecções de algodão vx-

. a.t'las :pelo "rfata.d.o conetituem o xneio de Vida de milhares de costu~ 
:te iras q'?e viriam engrossar a :massa doa d.eS<>ceupa.ctos. · 

· o quadrO a.nnexo B demonstra. uma esta.tistica. do Estado· ao 
filAo Paulo pe.rs as lndustrlas: pezZea e courru, camervas vegetties. 
:Ferro e aço em obra;s (Mobflfas e m.óveia-) .• Sablie$, ~bonetes e n~ 
ceos, Ttntas e TJerntzes, Artejactas de borrach.a: e Letté em pó, pro
::wiàa:inente attingidas pelo Tratado em ·apreço.. Par elle se ver1!1c.• 
-que 294 !a.br1cas com o caj)ital cie 56.349:162$, produzindo 146.119:202~ 
e, empregand.o 5.060 opel'ar:;;os, estão na .lmDilnencia. de desa.pparacer. 
acarretando graves preJUl.Zos 1!. econo:mla. nacional. ll.aleva., a1nda. no
tar, que um gran(le numero des.sas 1ndlli3tr1a.s eltiste tambem no D!.s~ 

"trictO . ~eral, Rio Graride do Sul e outros Eatados •. sendo, por :!Ss<.f. 
o numero· de operar106 que correm riSco de ftca.r .sem· tra'balllo talve2: 
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o dobro da ~l!ra. indicada. pela referida estatistica, além d-e prejuizos 
maiores. 

. ~elatlvanJ.ente A ~vldente ameaça que pesa .sobre a industria. 'Dr~
~!lelra, n!io .se argumente em contra:r1o ·que muitos dos artigos s.obrc 
os qua.es são concedidos. !avores de reducção de dlreito.s, .sot!reram 
augmanto quando ·~a elabora.çào da Tar!ta actual, vindo, em !aee des~C'!I 
tavores, permanecer .na taxa da antiga· TD.rl1a, por 1.sso que, logo ·po;; 
a,o entrar e.sta em vigor :!'l.xa.ndo a.s taxas em mu réis, papel, era alt.:
rado pela. circular do Banco do Brasil de 10 de setembro de 1934, o 
~ystema de f<~rnecimento de cambio para. 9s cobertu ras de importação. 
tornando obrtgatorla a acquislção de 40 % no mercado livre. o que 
lmpo:rta, <lada a depreciação !W mil réis, no desc.pparl;lCimento <10 
razoa.vel coefjiciente ~· defelia â. lnd.u-.;tria. trasllei:ra, .a.ggravado e~ _. 
11 de Fevereiro· de 1935 pela re.soluçii.o do Conselho Federal de COm· 
merc1o Exte!'Jor, de que toàM a.s ccberturas passassem a .ser 'nego 
çladas no cambio llvre. · 

Como con.seq uenc1a, o custo de acquls!ç~o de · productos chimlctb, 
combust ivel e ma.oh1n1sm03, pcrventura, :Q.ecessitados pelas 1ndustrU.o.; 
já radicadas em n.OS!la eéono!llia, elevou-se de tai -maneira que, 'pra
ticamente, a::onullaram. as vantagens <~«:crrentes . da augmento de di
reitos introd:uzldos na pauta. al!and::~a.r1a , em Setembro de 1934. pam 
lllDltado nuntero de artigo". · · · · 

PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 

Comqua·1:1k> estes productos ainda ná.o !açam, propriamente, pa~
~ do parque industrial do Brasll. dotado de ma.tetia.. prima . prl.vlle · 
gtada para ~ !1In, reclam4 pruãenci4 a reducção de di:relto.; de con
sumo · concedida -·Para esses artigos, que acarretam. enorme prejulzo. 
á renda aduaneira. 

As citra.:s abauo •. demonstram as dit!erença.s ele taxa. com .relaÇi!.c. 
â antiga Tul!a e M que vigorarão !uturamente: 

,'" 
..Art. 1. 783 - Pneumaticos ou cam.aras ele ar, etc.: 

TAXA 

Kflo 

Até 5 kUos . . • . . .. , ......... · ... , .... . ... . . , • 
·Mais de 5 até 20 k.Uos . • • •. .••.•.. .••.• . .•.•. 

· !Mais de 20 até 50 klloo . . ... ....... ..... .. 
· Mais de ~ kflOs . . . . · .... ~ . . -. . . ........ . .. 

Actual 

11$840 
'7S280 
5$000 -
3$860 

Futuru. 

(Tratado) 

8e88b 
~46(] 

'3S75il 
28896 

} 
Da - esta.ÍLstia "levantada. em· 1934 pelÓ Departa.m:ento N~c1oDAl Cl" . . 

·Estatl~iQ, ·referente ao anno ·de ·1933, se · verltlcà· que a lmportação 
do · Brásn · tóra para esses .artigos· de .4 .957'. i19 kilos, · pr~endo .de: 
Norte .Alllenca 2.869. '709 kUos, e , de outros paizes, 2.;087 .410 lt1los . 

E&sa.· estatl.st1ca não ínenc!ona a tmportaçâo dos pneumaticos 4! 

·-eamarEJ.s <le ar separac:lamente, de accOrdo oom-a. cl8ssi.tica.ção aduanelm · 
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_,. ·~r peso dos obje~s :__ ma.s é . · a.pprcximadllZilente ·conhe<::ida a 
!Proporção da lmportação na. raz!o de :38 % para .QS pneumaticos ·até 
.5 kllo.s; 29 , % para os até 20 kllos; 2"? % para,_: os até 50 kU-o.s; e 6 "ó 
para os da peso superior. Cheg&ooéie, dest'ar.e, com: mutte. segurança, 
ao· seguinte resultado: 

IMPOllTAÇÃO SEG"ÓNDC O · PESO 

l'IÍ.eumat1coe e eamara.s de ar: 

· ·Kilos 
·Dl!terenças 
_de tax~ 

, 
At~ 5 knos •..•. . ..•.....• •..•. 
De mais de 5 até 20 kltos .. , ...•. 
De mais <le 20 · e.té 50 k!los . ...•.. •. 

· iDe mai.s_ de. S~_ldlos . .. ... ,. .... -•. 

· ·1 . o9o. 489 a.·.2ssso 
832 . 21•5 .a 1&820 

· 774. 82 i a. ·1$250 
172.184 a S965 

Totaes: da kilas ......... ... ·-· 2.869·.7~ 

3.22'7_:874$440 
1,.514:631$300 

968:526$250 
.166:157$580 

do prejui.Zo .. ...... . -..... .... . .. .. ... 5.877:189$550 

Daht se. conclue que o prejui2o da arrecà.daçiío .. na: llypothese de 
:não -1ie moellfiCU" a · posição do producto amcrieano em· 1933, s erá de 
o5.877:189$55o;· convindo 'asslgnalar que aos dema~ patzes cornos' quaes 
m11ntemo.s oonven1os · co=.41iciats, csOb o i'eg1Dlen. de naçAo maiS ta- · 
. v<~rec!da, se e~Dderão as concessões de .favores aqut consigna.doo, .ele- . 
valido . ... assim, eon.slcier:welmente, a · elira &pontada; . · · 

. P.aJz. productor da. ·melhor . bo:rraehà dO mund~, <!Uja e:xporta.çã.O. 
:patad.oxalmente. vem _11ecrescen.do progressivamente._ em -oont~te com 
o impresstoniulte augmen.to ~a 1mport;a.ção de pneumatloo.s e cama.ras 
de ar, não pode descurar de lnedidas que· v~em .fomentar a fa.brtca.
~ão destes. artigos, apróveita.ndo nossa. riqueza. 

·N60 ·aão a.consethaveJ..s, portanto, quaesquer redueções· de d1.re1tcs 
~bre ·-essas utUI<iades, max1mé,- q'WI-ndo ·vem· de ·ser installada entre 
n6G: giaD.de 1ndu.stri& dotada · de apparelb.a.In.ento moderno, sob orien

. taçfw) de te;chnlcos experimentados, capaz de attender $11tl.sfaetorta-
mute &! ·ne<::JeS1dacie.s internas. ' 

<J cUsposltlvo que .obrlge. o Brasil a · manter direitos . !lxos · ein m11 
· ré!S .~bre os tavores coneedtd.oa. torna~e contra,i1o· a.oS ·sem interesses 
·par& :uma event'USl neoessidade <1e. T4rlja . 1Tio()f}l$l, pois vemos qu,e, 
·desde 1 de Beteml)ro de 1934, <i ata em que a . nova; Taz:ita: entrou. em · 
·vigor, o mU réis depredou« em, 1ne.ts <ie 40 .- ·%. balx~do, 'dest'a.rt~ •. 
o valor do.s direi1Al5 com relação á. meroadori&-. importa.dá.; "' que .signi~ 
tica:- i11m1nuição de zendà. Z,Ua. a. Fazenda N&c~onàl. -Assim; tie o ~
.vemo da. Republlca tiver . neeessl<tade de; em vtrtlide da. Continua . 
desValoÍ12Sçâo da. . moeda . nictoJilll.- augmen:tài: ·:a . sua., ~Tenda. . por um .· 

. ··áccieacimO ná 7irifa. ver-se-é, impe(ÚdÓ de fa.zel-o • . :-- . · ··. 

. . .Da. ta'-i:Je~.:.:r~:doc;Tr&tll4o - ·.Ámê~no: . ~~~ artigo~ aos q_W.es : . 
. lÍi\0< l'oram .conoedldos favore.$ ,.de -~ucção, . ccmserv&n4o-se, os . dil'eltOs . 
. m!nJ.mos' da.-~actuál Tar.tra·. : T-ucto 'r~nd4, ~.-. pon4e!'ciçã.o .. sobré . 

11 obrlg.Bção~ qUé-,"toca..io ~àl!ll de 1nía;-ri;ter. d._~ .Ji~S... e.m. mil. -r&;. 
~Jlobre ·197. aUD.eàs da. ~ifa · Aduaneira· •. -- ,, .·.: ._ :·<.·:- · · .: _.: . · 
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D~MONSTRA /:S 'l't\XI\3 

J..(ln tmn quo vigorou ntó AKOSto <te 1934 - f:ouvcncto nndn.~ no Tratl\do - Mintmn. nctnRimentc em vigor - E re
' ducçt\o de pc tccntag.!ns entro ns duM ulllnlRS parn. as tndusuJns tttUng1tlns por força do '1TfttAdo Amet•Jcnno . 

.. . " 
" ""' ~ ~ ~ .. .. - ~M "rl 6 "' ... _., .... ~ . 

~ .. 'ª J &~~ , ~ 

~ã .. ~ 

~"' 
.. Eg~ 

~ :l 1'1~ f< 

3'7. :Pellea e c:ourOoS; 

Pzcpnt•ttdoJ ou curttdos. nii.o especificados. ......... . . . K/~ Pr~. 

98. ~~r~~~d~~·. ~~~~j::: ~~l O~~t~~··m~rto, · ~~~-·~~·~e~ ~ K.O PL. 
nssucnr . . . ... .... .. ... ... •................... .. · K.0 PL. 

230. Qunesqucr outrns fructns: 

Etn nlcool, caldn de a.s.sucnr. ou mol (compotns), ctn 
mo.asn , Heléas. ou pol}JI\ . ...•. .• , .• . .. .•.... . 

240. CertH~e$, h.ortnllçns c Jegtune.s : 

A.spnl'b"'S ezn conserva ....... , .. , , . , . .. .............. . 

Qnnc:,.,quc•· out-•·o:), c:m. eonscrvn de qunlquc1' qunlldndc. 
com ou 8orn mtstul'a. <Ir: !Tuct.os, mn mi..SS.ft. excepto 
du to~1ates, ou de outro mOdo prcpa.rodo ......... . 

468 . OJcndo <!e nlg-Oà'áo : 

ll,ln p eÇilo ................................... . .. .. . 
Em gnlQes ou tlrns, •·ecortndos ou u ao, . ....... ... . . . . 

47~ . Roupn rctt" (nlgndi<O): 

Cl\mls~s parn ambos os sexos, de qunlquer tecido (com 
cxcepçl\o d11 tecido de ponto de mcirt. ou rnnlhl\r1a), 
ll!n:s ou· com prcgns ..... . .....••... , .......••• ,,. 

8M. F'e.-ro o aço, em. cbtl'.s; 

K.• PL. 

K.O PL. 

l{.U PL. 

K .O PI •. 
K.o PL. 

tJmt 

' . I J I ;,1 I ~ 

o~ ~~ ~ g~~ -g{;; .. ~ ~ r:~ .. 
·ª ~ 

.,. f-; 
~o 

o1::~ "' §~ 
ê l~ ·e.~~$'0c;; " ~ 

~~.g ~ .. 8"=~0:w~ 
" ~ 'd ~,!:!:~~ ~~g ~ d til~ , ., 

f< 

J l S: i-<!0 1154-iO 158000 20,60~ 
lGeGQO 15S600 2ll6800 25% 

2$600 2~ 4$160 37.6% 

6$240 0~240 78800 20% 

2Sil00 18090 00% 

491GO oí@l 60 ô$300 !M':{, 

10S400 I~S!r.lO 108400 3~.36 <;1. 
10:1400 0$320 1264.80, S2 ,gO% 

7SBOO 7$800 108100 25~k 

~ -··· .. ,. . ._:M~btn_M . . e .. •~'?\1.~~ -:~áo_ ·i'!!~lt.t~~o~ . e, .r~~J~~~ ~~~~ ~-·· .. 0 . . , . • .• . : 
• . .... vf11..u<; .•.. · : .• ........ , .... .. ........ •:··'····,.' ·.·.·· ' •·'·.·: :•· _, :s:,·:·P,Lv . s•1,~o ..... ,~~ ,,. li·~~,·~lill ~.<:·· 

977. · SabõeS, •npoleos, S!lpoJmccos e s~melhantes: 
I 

Conunt, us, onUnurtos ou duros, 1mrà uMt.S dom~Ucos. 
e m barrns. bloco3, escflmn" ou ptacA .. .'i, brnneos conto 
n ele Marsellla, mnrmorlsadO§ ou coloridos .. ...... ; K.• PL. 2S060 20080 

!182. Tintas ; 

Preparadas n olco: liquidas. prompt~ pnrl\ uso, ptO<\u
zlndo ll sup!:1'f1clo pln.t.nf1~ nm acnbnmento com .. 
munt, Dpnoo ou <I. c pouco brJJho, · poóendo conte1· 
ntó :il % de rcslnn tu\tural ou 1\tUflc:Jo.l ...••.•.. , •• 

rrcpnrndns u bttse do vcrnlz ou resinas, dcnomtnado5 
CJtnnltcs, llqu,dns, promptns pl\rl\. uso, }lroduz\ndo 
cobre o. ouperficlo p.lntadn um nCilbRment.o lus-
troso ou brllh&nte . . .. . .. .. ... ... .............. . 

Prepo.rndns a. bRSO de pyroxllhU\ (nltro·ceJlulooe) uu 
ncetyl·cellulme (ttcl!t ato d e t.:e llulosc): em mR~I'!.t,_ 
ou pasla, lusctts ou opncn5, p ari\ prlmcln:; m~os 
..teuomlnndn.s .. Prcpnrn.tton" , •·eurto.cor " . " rtlt.ty" c 
sotnolhautes . . •. . . .. , .. .... .. , , .. .. .. , ••........ 

Llqnldas. PRL'a serem D}lpllcndos pot· me1o o.e m a.cntnas 
(platolas ou JlUivet•Jsadores), opncns ou lJrllbautcs 

• rta qunlquer cõr, contendo J'lgmcntos IR CC:45 ml-
nernes ...... . · · · · · · .. · · · · · ••·· .•.. 

984 . Vol'lllzcs: 

A base de ther.<;; de celluJose (nitro ou nceto-ceUulose). 
t.rRn&pnrentc, colorldos ou nlio . .. . . ......••....... 

1.806 . . :BonKCha~ c gut.tnpercha, \'Ulcnntsn.das ou nt.\o, ebanltc 
ou cbonttc e scmelh.nntC-': 

Tuboa rovas t h::IOE ou n"n d e n.rRnte. <"Oin ou .sem kcldo 
Interior ou e.xterfo.r, pesando mnls de 250 gro. até 
um kllo por metro corrente ..•...... , •.••••. . 

)(,U PJ, , 

K.0 PL. 

K .0 PL. 

K.• PL. 

K.0 PL . 

·!$170 lSõGO 23~·~ 

2õ600 2$600 3S120 16,6G% 

25600 28340 3\\1 20 25~~ 

25600 2SiOO 58200 53,84 :.~ 

fi$200 5S200 7d800 33 .33 ~( 

50950 ?e&OO 2.6 ·:~ 
30900 53200 25~;. 

Devo ser mnnttdo 
nG Accõrdo. 

t dern m t\\.t do um ldlo a.tC e\n.e:o kllM ..... ...... .. , •• , 
Correi na parn mne:h1nas . . .... .................. .... . 

lt .0 PL. 
K .• PL. 
K.O PL. 

o~uo 

61240 
98360 9$360 103itltl 10\'ó JJe\'e ser muuUdu 

nn TrB.t&do. 

Abreviações: K.o - IU\ogrflmmn. 
PL · - P.,o lego I. 
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QUADRO B 

INbUS'l'RIAS PAUI.ISTAS AT'TING!DAS l'ELO "l'RATADO 

NO. de N.O de 
frLbri- opera-

ANNO DI!! 1933 cas rios Capital PrOd.ucção 

Pelles e couros ......... 93 1.432 21.2.70:474$ 92.1l6:200S 
Conservas vegeta.es .. 16 308 2.406:500$ 5 .433:954$ 
'Ferro e aço em obras 

(Mobilias e moveis) 18 433 1.375:985$ 2.577 :088$ 
Sab'õeS, sabOnetes, sápo-

na.ceos · · -··· 1~4 ·asa 17 .279:759$ 22 . 164:789$ 
Tintas e vernizes . ···- · 18•' 136 1 . 766:500$ 5.123:Q62S 

. Artefactos de borracha 24 1 . 723 11..449:9448 8. 703 :1298 
Leite em· pó .. ..... 1 200 800:000$ 10.000:000$ 

--
Total 294 5.060 56 .349:162$ 146 .119:202$ 

(Estatlstlca ·levantada -pela Federação das Industrlas do Estado 
-d~ São Paulo, para essas 1ndustrias) . 

TABELLA n 

Quanto no reg!men tributa.rto a que fiÇará<:) sujeitos os artigos bra
sileiros discriminados nessa tabella, verifica- se que .sáo fa.vo!ecldos em 
grande parte, pela. isenção de direitos ou eom taxas especl.!lca.s apre• 
davelmente redUZidas. 
· ·Representa, não ha. duvida. notavel esforço de nossa dlplomacll:. . 

. Relativamente ao café, operou-se a consolidação de uma regalia., jtl. 
de ha. muit<> conferida a. esse proelucto, evita.ndo-.se, parallelamente, o 
desequ111brlo que a sua. te:xaçM acarretaria ao assombroso volume de 
capltaes aJnerfcano.s invertidos em · torrefações e tndustrta.s correlatas . 

. Constata-se que as· concessões feitas ao Brasil. de um·mocto gerol, o 
foram sobre. materlas primas de que somos productores, ~;enão exclu
sivos •. pelo menos, em volume respeltavel, emqua.nto que os Estac!oo 
Unidos nAo as produzem. , 

Por outro lado, as vantagens do :Sra.sn attlngem constderavelment'c 
-os s!m llares naclonaes. , 

O. Tratado .americano, como obra de approxtma.ção dos povos n 
sando a . concreti.Zaçâo dos laços de amizade mantida 1n1ntertumpta
mente entre as duas nações, mereoe, sob esse aspecto, enc:trado ob-· 
jectivam.ente, os mais !ranc<is· appla.usos e traduz os anseios legttlmos 
{la fraternidade americana. 

Justo·, seria apl.a.lna.r-se as arestas, dentro teiaS posslb.1lklades, sax
. vagu!U"darido os interesses na.clonaes, sem prejul.zo dos elevados 1n.tu1· 
tos da · dl!nomacla. brâ.sUel~a.. ' consubstariclaeios no Tra.tado. . 

São.essa.s a.s coris!deraÇões ·que .o eStudo do Tratado, <1entro do 11-
m!tado e~paço de tempo concedido, nos suggere. 

· Rlo· d e J ânelio, 5 de Julho de 1935. - · .Tulú:1 PerLroso. d.e L i17W . 
Franci3co i.emm Bueno Paiv~ Marli,M .· . .::..:. A . Júnquefra Bote~o'' . . 

' ·. ' '. 
o 

TltATAI!O SECJI::El,'O . 

P'irmado em· Fevereiro de 1935,' nii.o havia, sido .at é o d la 4 do corren
te, officlalmente diVUlgado, o T.rat&do · Ãmerlcano: Como . Vimos, se os 
~epaxtatnentos S<!mlp~trstlvoá. que ~ Posstiem · a eSj>ec1al ·mcumbencl& 

. ·: .· - . . - . . . . . 
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<1e estudar -essas questões, lllio foram- consultactos sobre o a.ssumpw, · 
certamente não· ~ria de extra.rillar qu~ aa B.S!loclaç~~ <!e c:l.a.s:le E: oa 
intereSsados em geral, nã.o_tives.sem. merecido na. ausenc1a de 1e1, que a. 
1sso obriga.sse o Governo, a e.specla.I deferenc!a de dar a tão momen-
tosa. 1n!ctativá. 'a. .sue. slnoora. e leal colla boração. . · 

O· Tratado !lrmado com· os Estados Un!d.os da Amerlca do Norw 
nlio teve, pois, a collaboração do órgão technlco do M1ntster1<> da Fa
zenda, do órgl!.o technico do Ml.n1sterio -do ~rior, ·de nenhuma asso-
ciação de classe e de nenhutn interessa<to. · · 

Celebrado .sem essas medidas de elementar p:t>Udenc!a. para. · que 
.os inlieresses do Brasll fosrem perfeitamente resgual'dados, até o dia. 
4 do mez corrente não t1nhamo.S encontrado nenhum acto o:t!lcial 
que o divulgasse para o conhecimento· da Nação. · 

Essa att!tude contrastava. profundamente com a. qu-e fo! seguida. 
pelo Governo dos Estados Unidos de. America. do Norte. Lá, to<io.s os 
órgãos technlco.s do Governo, tooos os Departamentos Adm!n1strst1-
vos, foram préviamente ouvidos robre a. posição que convinha aos Es
tados Unidos tomar e, após t.sso. foram as suggestões offlclaes. ampla- . 
mente divulgadas; sendo convidadas a.s il..ssociações de classes e os in
teressados em geral para apresentarem os seus .alvitres e as suas -:re-
clamações. · 

Numerosas foram, tO'iavla, as reclamações a.presentnda.s pelos pro
ductores e dellle.1S interessado.s no.s Estados Unidos da. America. do 
Norte e. sómente dei?o1s ·de terem· sido todas ella.s processadas, exami
nadas e attendida.s é que o -Governo se sentiu babU!tado a. tirmar o con-
venl.o de Washington. . · 

'l'lvesse o Brasil seguido ident!ca. attltude e. certament e, hoje nos 
encontrarlam<>S na tribuna pa.ra. dar o no.sso apolo íntegra! á appro
vaçlio desse tratado, cuja realização i:lão combatemos. Não t ivesse O. 
Governo dlsQensado a. cçllaboração da.s a-SSOCiações de classe e d os ór
gãos techntcos e administrativos nos quaes a producção nacional pos
sue representantes ~rmanentes e, seguramente não existiriam no Tra
tado ·os graves defeitos que acabamos de apontar. 

A industria., a lavoura e o commerc!o, jâmals se r~cusaram a dar 
ao Governo . bra.s!leiro a sua mais efflclente côoperação todas as vez~s 
qUJl te:in sido chamados p ara estud.ar os problemas que 1nte~am <te 
perto a . econozh.J.a nacional. · 

A sua. pa.rtlcipaçAo, porém, nã.q !o1 COIJSlderada necessa.rla e, lamen
ta"'l'elmente, nós estamos na. obr1gaçã.ó de. como mano.atartos da. -prcr
àu.cçá<> na.clonal, te.saltar na. Camara. dos Deputados os motivos. p~los 
qua.es não podemos dar o nosso apoio a essa mlc!a-tiva. 
· · EsSa. attit\lde ·nos é imposta., pots. excluS!ve.ment.a em virtude ds 
orlentaçl!.o ~gulda :Pelo Governo na reo.liza.çio do Tratado Americano. 
or1entaçw usa qtze D1W no:. ' phrece ser a mais aconselhavel e que Já 
to! novamente MOpta.cia por occaslão. do T.ratado tl.nnado com a R e:!:l'ü-
blka. Argentina , em que são sacrificados dlver~os e Iegltlmos interes-
ses da. lavoura brasUeb. · 

~tas .são, Sr. Presil:iente, a.s -considerações que. como mandatarlo 
da tndustrla. brasileira, julgo. d<> ·meu dever fazer á .Ca.ma.ra dQs· D2pu
·tados a p:ropOsito d<> Tratado Commercl.al firmado em Fevereiro do. 
CQ.tter:.te anno em Was~tngton e que, só.mente no. Diar'fo elo Poder Le.: 
gí~l.a.tívo de 4: do cor~n~ foi, ~Ia primeira. vez, o!!ictalmente divul-
gado. · · · · ~ · · · 

Náv Somos contrarlos ·ã. rêelll!:açâo desse Tratado,- recOlihecemós. a 
sua:·. necesslqade e . J:láo 'podemos deixar · de louvar·, a iniciativa. do -Go-·, 
-vemo promovendo a ·sua. neg<>c1açã(). · . . · · - . · 

A tradicional aml.Zade .. que .. une· ·o J)ovo brasileiro a.O _povo ame:iea...!. 
;no, _ ·a: est7e1ta Ugação_' de nossos mútuos ln~s .e a.· necesSidade de 
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se des-~nvolver, cacta v~z mais, o noss>.l lntercambio, bam aconselhava. 
a realização à~ um Tratado d~ commerclo, capaz de, sol!di:!icando a 
no~sa sincera sympathln, vir concorr~r para uma efficlente e dura
doura a.pproxlmação dos dois prlncipa.~.s do no.sso continente. 

Firmado esse l'!'atado .s-2m a participação das class·~s intere.ssa,.ctas. 
contendo inutilmente diversas m~d!das que sacrif!car1io legitimes in
teress~.s lla p::'oducçilo nac!onal, acr-~dltamos q,ue esse elevado objectivo 
diffic!!m~nt-~. será conseguido com a m~dida que ora occupa a a.tten
çã.o da Camara. ctos D~putados . 

Não.condemnam-Js o texto integral do Convenlo e se não podemos 
dar o· noss·o completo apolo é, simplzsmente, porque elle contem clausu
las que, a no~so vê, prejudicam div~rsos dos mais Importantes aspectos 
da n~sa. actividàde, clausulas essas que. poderiam ter sido perfei
tamente evitadas, substituindo-se os favores concedidos por outros tal
vez· aindá mais vantajosos para o grande paiz amigo, sem que :!os
sem affectadas tão valio;;as parc211as da producção brasileira_ 

. Pensamos, pois, que o Trztsdo Comm-erc!al firmado com os Estados 
Unidos da America. do Norte. não poderá, com os golp~s mortae.s nelle 
contidos contra o trabalho nacional, ser approvado pela Cama.ra dos 
Deputados. · 

Numerosas s·e!'iam as f:J.brlcas condemnada.s á para.lysação, milhares 
eerão os operarias que !icarã.o =eaçados de desemprego. Gra.vissima. 
~:erá. a sua. repercússão nos d-emais departamentos da.s actlvidades na
c!onaes. Extremamente grave.· ernfim, será a situação decorrente da 
effectrvação- des.sa. in!clattva, cujas con.sequencia.s -não poderão ser pre
viStas, aggravando d-e fórma accentuada a d·~licada crise que estamos 
atravessando. 

Negando o nosso apoio ao projei::to que ratifica esse Tratado, te- . 
mos a absoluta co:o. vicção de que estamos p1·estando um xelevante ser
viço aos int<!resses do BrasiL (Muito bem .. Palmas. O orador c cum
primentado). 

O-Sr. Presidente -Tem a palavra o s~. Paulo A.>sumpção. 
0 SP.. PAULO ASSUMPÇAO - Sr. Pr·eS!dente, lastimo qus, a.-:> ter 

a honra de fazer:.me oúvtr, pela primelra vez nesta Casa, não possa 
eu trazer. oo applausos com qu~ tantas vezes recebi. na penumbra. de 
minha vtda privada, os actos acertados dos nossos homens de Go
verno. 

Cump"o agora um dever que já não poae ser a.d!ado ante o:; re
da:::nc,:; que. num crescendo irnpresísona.nte, vêm ecoando dentro da 
Fedel'ação das Indu.strias de São Paulo, cujos destinos eu tenho a 
honra de pre::oidir. 

·São do conhecimento desta. Casa. as justificadas e serias aprehen
sões que palram sobre muitos ·secto:es da. economia bra.s!lelra, por 
!orça do Tratado Commercial recentemente accordado· entre o Brasil 
e a Amer!ca do Norte. 

·Para. justificar à stnceridade dos motivos qúe me trazem á tribuna, 
quero dizer-bem álto que não move o meu gesto nenhum in~resse . 

. Importador em larga escala, de artigos americanos. sou um be
neficiado cem o accôrdo. 

Sou industrial tam.bem, mas a minha. ii:J.dustria, que é o degrau 
mais modE;sto das minhas a.ctividades, nti.o· foi ferida pelo Tratado. 

Não me animam tão. J:!OUco sentimentos de antipattrla á grande 
nação Mnerican.a; antes, com v1vo praze:r :reitero ::~qui as expre;;sée.> 
da minha cortezia:, da tninha admiração ao seu Gaverno e á sua. noõre 
gent·e. 

Não padeço de precccupg,çáo pelo destino industrial ~o Brasil. 
-:Se no momento .de ecllpse mental; os dirigentes do Paiz hasteassem 

. nos pcrt<Js brasileiros a. bandeira dó livre camb!Stno, consegui,rtam, é 
certo,· a fallencla dos industriaés e· a bS.Ilcarrota da Nação, lJ;laS de:::se 
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escombro, o machlnarlo . :N!surgtr1a. de novo no esplendor <!as ra.ta.If
da.tles economlc3.$-

Nã.o trago aqui á vossa memor1a., por jUlga.I-a. !nutll. 1l. Hcçio do 
tratado <le Mlthuen nos tempos antigos d.e Portugal, nem quero avivar 
ag-ora <> exemplo moderno de Cuba.. 

Não estamos aqui para discutir se o o:;omno é mal.s repa.racl.or 
do ~ue a. 1nsomn1a. Já. pas.sDu para. o terreno dos áxlomaa econOinl
cos. ·a theorla. de que são sulclda.s, os palzes que não se industrta~ 
uza.m.- tendo elementos para tanto. 

Quero apenas oppOr, em nome do..5 tn<iu.str.la.es, um basta á ano
. gancla. impertinente dOs que nos .combatem nesse m'Onotono reedi
tam.ento <!e objecções puert.:;, já ta:utas vez~s sunadas por inexpres
sivas e deshonestas. 

Não somos traficantes de cousa.s illlclta.s; :nem entraves ao d~n
volvlmento de qualquer ou~a :!or.te de proelucção _ 

Não olllamos a Patrla. com os olhas -ca.'blsbalxos, IDlls frente â 
fre.n te, exigindo para n~ <l respetto ig~al. ao dos que mats o me- . 
reçam 

Já. estamos cançaa.as em conseDtlr que sobre nossas costas ex- · 
travasem as culpas e a.s conqequencl.a.s dos errOs que não prat1cámos. 

· Se não soubemos reallzar o milagre de !ndustrlallzar o :BraGU sem 
<l sa.crLncio de uma.. tarifa. protencctonlsta, pcxtemos, entretauto, al!Ilhar 
aos olhos da Nação, cifras que, tlUm pertodo de quinze annos, a~~ 
cuplicafam o valor da. nossa producçào. 

· tSó em •São il?aUlo o valor da produeção industrial que em 1914· . 
:foi de 232.000:0001$000. elevou-se em 1929 a 2.44LOOO:OOOSOOO. 

:Essas cl!ra.s !rre:;pond1vels e lmpressi~nantes d!i.o-no!l o direito 
que ora estamos eXigindo _ 

Sr. Presidente .. - Em Junbo do a nno passado, o nosso bon.'"a.ao 
'Embalxn<ior e.zn Washlngton, o ~til.O Ministro da· ·Fazenda., ao sub
metter á. approv\ção do Cbe!e do \.7'0\"emo Provlsor\o' a. actual tar1~a 
alfa.ndegaria, fel-a preced~r d·e uma brllllante . expo~lção de motivos 
da. .qual destaco agora. alguns . trechos para .seguimento dos meus ra -
cloclnlos.. · 

Peço um pouco de att ençãe> pnra. eSse:> trecbos. 

"Sr. Chefe do Governo !'rovlsorw: · 

A t:u!!a. al!s.ndegarJa actualznente em .vlgor, e q'l!e é a 
terCP.tra da ·Repul)l!ca., data, como se .sabe, de DUlrço de 1900. 
tendo s ido promlllgade. no Governo Campos l:ia.lles, sendo Mi
nistro da 1-'azenda Joaquim :r.rurtlnha". 

Depois de razer al:;:uns eomment:ulos sobre acy dlfttculdades par&~. 
se chegar a. um resultado pratico, ha os seguintes perlod.os: 

"9. Além da · d.i:Uiculdade de . doe= . l tos 'ba.sltO$, teve ,; 
novo trabalho .. que resistir ao choque a. opint~ antagont
ca..s e lrreconclliaveis, dos proóuetores cada. vez mais nume
rosos, e dos illl:POrtadores; tradUZidas em tnnl.lmel'af> sugges
tões recebtdas, quer DO iniCIO dos' servlça.s, quer â propor
ção que eram pUbUcadas 1L$ varias clae-.se8 DO .Piano 0/f!CitJ!-, 
ou a.tnda expres.sa.s nos debates que, sob a minha pú.sldell~ 
ou do Sr. Oscar Wewchenk, tx;avara.m. <:tS Interessados na 
<1iseU&ão da.s d ez primeiras dasses <to ànÇe-projecto, . 
· Nó terreno de tnteres..<:4ls tão desencontrados. to! segwa(". 
Q -conselho <te Euy _ Barbosa, ao encaminhar.. a tarU'Il · de ·1890 
''pondo as Jlecesstdades do Palz acima d~ theorias abstrac:t!l.l5 
evi~do os ext~moo das escola;s", procurando um criterlo cou
Uato:rlo dOS Interesses do commel'Cl<l · unportadoJ; das -
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industr!as e do .!Jsco, maximé no momento actual, em que os 
!actore.s mais variados e imprevistOs têm revelado a !aliene!& 
das ma!s bellas e até então autori~adas theorias e escolas cco
nomicas' ' ., 

Para nil.o cançar muito a attençã.o dos nobres Deputadoo, vou le-r 
apenás urn capitulo: 

"6. O resultado desse trabalho, cuja magnitude 1'1ca. asSlD'. 
determinada e ql.le acompanhei multo de perto durante todo o 
per!odo de sua. elaboração, sempre e.ssistido 'pela solicita com
petene!a. do meu awdl!a.r-technico Sr. &<Jmeu Gibson, foi 
publicado por cla:;;ses, no Diario Ofjwial, para conhecimento 
dos intereGSl!.dos e para que sobre o mesmo tossem ouvidas 
novas suggest&s. de modo a poder o gonrno ter a colla.bo · 
ção de todos ilS intere&;es, numa obra cuja urgencia é evi
dente, ma.s q112 correria o ri::õco de faltar á sua finalidade, 
se não fossem tomadas essas precauções de acatamento á opi
nião publica e ás queixas ou reclamos dos interessados" . 

E essas mesmaG cautelas, -Sr~ Presidente, tlVeram os homens da 
America. 1Não obstante a notaria capacidade de st:us technicos, as in~ 
tere$sados foram chs.madus a prestar collaboraoão n.~ obra cl" 
tanta magnitude. 

· Vejo, :po!s, com pesar, que a influencia c11materica de outro 
hemispherio ml.ldou completamente a mentalidad-e privilegiada d,. 
nosso eminente embaixador. 

AqUi, o honrado .lll!tnl<3tro da Fazenda, dava publicidade aos actos 
<lo Governo para conbeclmento dos intereSsadas e para que sobre o"' 
mesmos !o.ssem ouvidas novas .suggestões de modo a poder o Govern_._. 
-ter a: collaboração de tc<Ios 05 interessados numa oora cuja urgencia era 
evidente, mas que correrJa o rl<:co de faltar á .sua. finalidade se não 
:fo.s.se:tn tomadas = precauçOO.S de acatamento ã opinião publica e 
ás queixas ou recla.:tnos do.;; intere~sados. 

'Lá, o nobre Embaixador dispensa o concurso dos interessados ~ 
~ -eompromette num tratado · commercial da mais' relevante lmpartan
cla para a. economia. nacional, sem a. minlma attenç_ão, sem a ma.ls 
l1gell"a de!erencla., sem uma simples consulta., âs nobres, insuspeitas e 
ram de mãos cheias a.as appellos do fiSCO. 

Digo nobres porque sAo um dos elementos bn.slcos da. p!"Opr!a 
dignidade da ?a.tr!a.; ins-..~ospeltas porque :nunca rege.tearam a sua. so· 
lidarleda.cte aos poderes con.st1tu1dos; generosas porq1.1e sempre acc:ud!
ram de mãos cheias aos a.:ppelols do fisco. 

Se o boro senso ainda n!lo de.."(:ambou para o despenhadeiro <ta..<: 
co!.sas inute!s, forçOso é co:nclulr que a exposição de motivos a qut: 
me_ referi !oi um acto lrteflectido e lmpatriot!co ou impatrlotlca.s .. 
1rre:fie<:t1da.s as negociações em torno do tratado. 

Mas não ,parou ahl o descaso ás no.s~ lnstl t1.1tções: o Decreto 
''-. 24. 036, de 26 de IMSJ"ço de 1934, estatue no seu artigo 171 : "O 
Conselho Superior de" Tarifa, além da iuncçã>O julgadora que lhe ê 
attrlbuiCia, tem por incu:mbencia especial, ~!ar pela uni!ormidade das 
<::lasslficaçóes aduaneiras; propor 82 alterações tarlfar!as julgadas con
venientes aOG interesses dO Palz e dizer sobre a convenienc!a dos a<::
<::ôrdos commerciaes, indiçando a tarl!a que.. dev& ser appUcada" .-- ~ 
o t~atado foi a.sslgnado á revelia do Con...oelho de Tarifa, com. evide:ntA 
;lnfracção · do artigo re!ei"ido. 

Continua ainda o despre.so é.s nossas 'leis . 
. .O Decreto n. 24.023, de 21 de M~Fço de 1934, dlz em seu art. 5°, 

.sejam ·quaes forem os termos das leis. decre~. regulamentos ou ccm
ttactos que est:l.beleçam Isenção ou xeducção de direitos de Importa-
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tüo p!lra c onsumo, em caBo algu.m tae~ favores pcderão com!)t(!hen
der: mercactorla.s ou ma.tcrlaea dos que houver s!m1lar na prod~..<cçii.o 
nn,icnul, abastecendo os me!'caclos em quantidade ,;u!!ici.ente para. n 
con~urno de m'.ldO o. ~erem tLtos eeneros encontrado:; facllmcnt~ c·~n

tro do Pe.lz. 
Or(l., a.s mercadorias am<lrlcnms. bi!nef1clada.s por !orça de> tra

eado, encontram similares entre nós: são aqui prodm;1das em larg:L 
:!Scala e mu!ta<s dellas .:!Uppr1ndo o consumo em ~.:on!ronto aJro~o
co::a os similares estrangeiros. Não prec1~o di:~er mais nada. E' evi
dente e la.stlmav<H o (lc.scaso para com o.s interessados. 

Mas, quem sabe se o accõrdo :!'oi de grande alcance· economlco· 
pa.ra o Palz. e ne<>te c:~.so a <Iesconsldera!:áo estaria largamente ju.stt-
flcada pela benemerencla da obra.. • 

o :Bvletun da Cama.ra Britannica de commerclo do Bra.s!I, edi
tado nesta Capital, razendo uma analyse das cone(!ssões taruar1as, <1e!Xa 
bem evidente que a percentagem das mercadorlils amerlca.nas no Bfsll, 
$Obre 2$ qua~ houve· redu<:ção de <!l.reitos, é de cerca de 28 %, em
quanto q ue a percentagem de mercadorias brasileiras importadas pelos 
·Estados Unidos, sobre as qua.es houve redu.cção de dlreltos é de 2 l / 2 %. 
A per~ntsgem da:s merc.-.dorias que ficaram 9om o actual tra.tiUJ'Iento 
no:; .. dois patzes durante a duração elo contracto é de· 90 % nos Estados 
Unidcs e 6 l / 2" % no Bra$11. 

E' fóra de duvida, Sr . Presidente, que a provçrb1a.l generosidade 
bra.si!el~a. de que tanto nos orgulhamos, const~tue um dos att~!butcs 
mais nobr<!s de uma raça; mas no terreno econornJco internacional, ú 
pr-eciso refr2a:rmos um pouco a n·OSlõa capacidade <1e dar, e o DJ.a.t~; 
lastimavcl_ é que demos ~angra.ndo, depauperando o nosso organJsmo 
econcmico, ·quando po<liamos tel-o Ceito, coi:n a ~esma generoS!~nd~, 
ma.s toniflcando as nossas energias. 

Sr. Pre~1dente. um d:.s atti'lbtltós da neva ·tar!:t'a. al!anclega.rla. 
consisi:e llOs dois nlve)s: maxim.o e minimo, <i~ direitos que devezn 
se~ cobrad::·s ~bre a.S mercadorias etran~eiras. 

E o proprio Governo 11mitou, e.nêm podia ser d!:!'ferentemeo.te, a. 
sua· llberdad.e 'de accão d·entro de taes ntve1s. 

Só poderâ augméntar o do matilno em ca.s.; de represalln, só po
derá de:.oer abaixo d,:) minimo para corrigir os abusos dos "t~". 

f;e por direttos . mln!mos entendermos que é o maximo de con
cessão que se passá c!ar ãs mercadorias estrangetr.as, sem abalar as 
garanti~ em que repou~am a.s slmllare~ no.c!onaes. e outra. não póde 
.sel' s interpretação. eomo comprel:l~nder, como não criticar que ctnco 
me2es ·depo1.6 .te conced·es.!:em !nvore_~ ·que escala_m entre 20 e GO % 
abatxo dos direitos mlnimos 11. 30 produetos americanos c!os quaez .<l. 
cuasl t!:>t:llidade com s imilares . no P11.i.z. 

sr::. D~putado.~. (I.S tln:ll!dadei; dos. tratados commercla~. são a 
eonce~ão de. 'VantagellG rec!prccas e equivalent<ls para o desenvolvi
mento do commerclo .entre os pa.izes, cone~ e vantae;ens recipro-· 
cas que .te costumam calcar !Und<> em meia duzia de prOductos ~a.·· 
.:~cos de r~levante intere.'!-2e :pera. os pa.izes <:ontractantes. 

E lt:so não foi !cito. 
!><o tratado em debP.te, \·c;!!!c~m -se estas l!.nomallas: 
tO) Gra.nde reducção ·de direitos aduaneiros incidindo no Bra.s!1 

sobre mercadorias de pro-:lucção 71ÍécUa. a.mericana.. com. si:a;~l.l.a.res pro· 
àuzidos lntcn.mm!mtP. entre nO.o;. · 

20) 'Manutcncão de 'dir<!!to.. adua.ne!ro.s incidindo no :ara.Su sol:lrtt 
meroarlorla.s de gianae prod'Ucçã.o, americana sem s1milares entre nós: 

30) ·:aedtcç!io ou tsenç'ão de direitOs Jncici!ndo nos Estados Unidos 
~obrê materl.as primas produiides .no Brasll e. ~m sua qu.a.si tçt:allda.de 
sem .!:imilares no.s Estados U'nldes.. . ·' . . 

$is ahi ·- de um ládo os Estados· Unidos isentando ou redu-· 
zi:.:~.d.o direitos ~obre merca<tcriaS que não prod.uie-m, e · que. o'u...:são·. 
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generos de allment~ção <lU materins primas psra as euas lndu.str!:~ ~ 
- l.sto é , os Estados Unidos lubrl!léando as ma.chlnas geradorn.o; de 
sue pre<lucçií.o. De outro lado. o Brasil reduzindo direitos não sobr~ 
mater!rus primas de gue preclsamoo, mas t;Obrc productos que. ctn 
sue generalidade, fabricamos. Isto 6, o BrDSll entravando os macnl
n~mos geradores da sua. producção. 

Golpearam-se assim M n~sas !ndUtJtrlna de pelles c couros. de 
.lelte em pO. de <:on.Servaa, camlsa.s de algodão, t lntc.s e vernl?.es, cur~
tlvos c!.l'urglcos. MbOOs e s11ponaceos. nrtcrnctoa de borracho. c ou tr~ 
legitimas expressões de nosso orgulho industrlo.l c de1xnram no esque
cimento e.s ofolhas de Flo.ndre.s, os arames ra.rpndou, as a.nlllnns, a para
tina, os motores elcctrlcos, a. aod~ ca.u.stlca , o. gazollnn, o olco, a 
machlna de escrever, <ie costura c multo~ outros artigos americanos do 
grande producção que n~o !:1.brlc:uno5 e que constituem lmpM!OSS\ 
nece.:s!dade a.s multlplli.'l expansões do nosso progresso. 

Na.o são; pols, a gana.ncla. e o ego!.smo de alguns bene!lclarloo 
<te tarifa.s, querendo prevalecer sobre o direito de todos . 

O descaso permanece de pé e não vejo a . envolvei-o nenhúmo. 
be.oemeren<:la, ·a menos que a nossa. ta.rlf:;~. em vigor tenho. s ido um 
simples poema satYl'O economlco, 

O trabalho, Srs. ·Deputa<ios, nem por 'er cUgnl!lcante delxa. de 
constituir hoje.· mais elo que nunca, uma luta cai:tinua, do todas o" 
cu as. de todas as horas _ 

o campo, que assl.ste todo.s os <ila.s novos vôos das no?s~s a.~!lS 
emplumadns <ie eo;;peranças e de patriotismo, é o me.!;ma que todos 
os dias tambem re<lolhe os destroços dos nossos fracassos. 

Que esperanças restarão a esses denOdados crcadores da nossa 
grandeza econom!ca, .se além t105 riscos !név!tave!s da batalhn l he,; 
:!altar a. confiança. na estab!li<iade das nos= le~. -- n a continu!dad.e 
de um programma? 

Senhores Deputados: á vos.se esclarecida !ntelligencla entrego esta ·; 
co:nslderaçOeG; entrego á vossa consc!encla os sectores da economia 
brasileira feridos pelo Tratado. 

·E a võ:s. Senhores da malorla. a cujas filetras eu tenho a honra de 
pertencer, uma. .simples lembrança multo amiga. 

·Ai <io Governo que se pre,•nlece des.sa.s moxnentaneas. - d=a.s 
fugazes maiorias de votos para abafar <lS anseios dos que recla!llarr. 
com .Justiça.! ' (Palmas. O oradcr é C1Lmpr!mC!r..tado) . 

.Durante o discurso <lo Sr. Paulo A.ssumpção, o Sr. Anto
nio Carlos, Presidente, <!el:xa. a. cadeira <ia. presldencla, que e 

. occupada. l'Clo Sr. Euvaldo Lodi, 20 Vlce-Preslden,te. 

O Sr. Presidente - Tem a. palavrà o Sr. Octavlo Mangabeil'a. . 

·O Sr. Octavio Mangabeira (Palmas) - A minoria, Sr. Pr~t
dent e, f!Star!a de 1ilguma fórma d!spensa.da. de entrar neste debate. 
J á · em seu nome se pro!lunc!ara:m, :nos votos em separado que emltti · · 
r a,m · nas Commlssões, respectivamente, de Diplomacia e de :Finanças,. 
os Srs. Eurico de .Sou2::i Leão e Daniel de Carvalho, que ali tão digna· 
mente · a representam. • 

C_omo tive. porém,. de intervir,' nos tei:mo.s e pelos. motivos que a 
Cari!!ara conhece; ao :;er- eequertda. a urg.e:c:é!à. para a dlsc.ussáo do pro

. jec~. que ora, ll!inal. se· discute, e, depol.s, ao ser a.nnunciada a d.ls· 
cU.>Sâo. ,. encontro-me, em consequencia, a:te certo ponto, obrigado a 
tomar parte ·na. mesma. ·. · · 

. Accre.Sce. Sr. Pre.:;ldente, que é prográmmá.. de acção da · minoria. 
dadas as . suas responsab111dll.des . e a ~nsc;iencia. · qua tem do ·mandato 

. q,ue. exerce .'Deiita Casa; não !altar ao . seu dever .· de !is~zação e de 
critica, ou, .s e necessar!o; de combate, em tace· .dos grandes a.ssumptOG, 
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administrativos ou pollt!cos, que surjam ou deva.m surgir neste ple
nario. E ' o caso, preclsamente. do tratado que V. Ex. está submet
tendo á decisão da O amara. 

N~rm~lmente, Senhores Deputados, toda politica. exterior do Bra.
sll, que não tiver· co::no um dos seus :tunda:Dlentos a manutençi!.o cl.a.s 
relaçoes, as mals cordlaes e as mais solldas que nos fOr poBS!vel man
ter, com os Estados Unidos da. Amer!ca., ser!\ poUtica. de contrasenso 
e.absurdo. · 

Sendo ·enes, como é !Sabido, os Esta.cl.QS Unl<l.os -da Alller:tca. o 1m
portador principal das nossas mercadorias, que, no tocante ao· café, 
absorvem na proporção de mais de 50 % das nossas exportações, são, 
por outro lado, um Palz, que, por dtlferentes razões, ae eru:ontra. llga
do ao nosso por laças quiçá ma15 profUndos do que possa, á pr!metra 
viSta, parecer. Assim, no passado. Não menos, no p:resente, Mai.s ainda., 
talvez, no !uturo · 
, Quero, com isso, .significar que, sempre que se derem as mãos os 
dois pai.:res, approltlmando-se cada vez mais um do outro, por enten
dimentos razoaveis, ::rue seja.zn outros tantos 1nd1ees de .solidariedade 
e de concordia, só deve haver, em pr:tnel.pio, para a Naç~o BraJlleira., 
motivo de regosljo. ..,_ 

O nosso :dever, comtudo, de dar desenvOl.v!mento a. es.sa. polltica. 
de UniãO, cada vez mais estreita., e d.e contacro, cad~ vt:z mais inti
mo, com a grande democracia norte americana, ··se subordina., ·neces
sáriamente, a considerações cte certa ordem, que· nunca noa fOra licito 
esquecer. · 

O que se pnssa, Sr. Presidente, na vida entre as nações tem mUlto 
de commum com o que · acontece, em clrcumstancias analogas, na. 
v1c1a. entre os !ndivlduos. E' assim que, por exemplo,· quando um 
palz negocia. para firma't' um tratado sobre intere.sses rec!proeos, com 
outro ma!s rico e, sÓb:retudo, mais poderoso ou mais. forte~ ha uma 
regra, de simples bom senso, que lhe aconselha a teto em vista o se
guinte: se rece'Ôe muito. mals do que dâ, colloo~-se na situação de 
protegido, e perde, ou corre o risco de perder, expressa. ou tacitamente . 
. alguma coi-sa; na s~ autonomia.. :Mas .se dá. muito ma.is do que re
cebe, faz o que fazem as colonlas. em relaçrto ás metropoles, e se de
prime e se descla.ss1ttca, na autoridade 1nterna.c1ona.l. A justiça., por-. 
tanto, ainda ahi. esto.rã no mélo termo. que não e:tclue, todavia, da 
parte de um. Paiz, como o Brastl, para. com outro, <X~mo .os Est.a.dcfi! 

, Unidos, as naturae.s attenções, que deve ter qualquer exportador. 
para IXlm o grande, o maxtmo cliente. 'tias suas eKporta.ç15es, que, além 
do ma.ill, 1nvar1o.ve)mente, lhe compra, cada anno, mUlt<l m:~-18 do que 
lhe vende. 

Não é só, Sr. Pr,..sidente. Até onde tenha.tn chegado ao )Jleu co
nheCimento as relações 1nternac1onaes, através dos dois regimes, entre 
o Imperlo ou a. Republica. dos Estados Unidos do Brasil e os Estados 
Unidos da Amer!ca, nunca. soube que o grande Pa!z houvesse deiXa.dQ
de ter, para com o. nosso, em· tOdas .as ctrcumstllliclaa, a. co:rrecção 
integral, a que· devemos a .sinceridade <ia nc.ssa. oorrespondencb}. 

Voltando, porém. ae> c.aso. Na presença. de. convenlo:s, ou de pa.ctos, 
em que se_ trocam !avore~, em regra dê caracter tributario, -- não 
são, em summa. outra oo1.sa, 06 tratados. de ooJ:ll.Dierclo, - é obvlo, é 
.1ntU1tivo, que se precisa. saber, 'de Uilla parte, o que se dá. e de outra 
o que se récebe, d!:l'ecta. ou 1ndirecta.inente, e dos ppntos ·de vlst& que. 
:na. hypothese, se tenham· a. considerar, para. que, ~só a.ssim, se,'a.jUlze, 
-em pleno e e:~~aeto conh.eclmento de. causa, da. utillda.de ou dÍI. lncon-· 
venienc1a. · d.o acoordo .de, que se trata. . , . 

o Brasil, Sr. President e, a partir do a= o ~a. gx-a.ça. ~ que mais 
tarde .se .ap~u_ ter .sido, ·a.o contrario, o -a.nno da desgraça.,..:.... de. 1930, 
celebrou toda uma. se~! e: de. accordos oommerciaes,. mais oU menos li,~· 
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mesmos termos. coM dU'!erentes paizes, na. base ou I;Ob o regime d() 
que se chama. vulgarmente a clausula de Nação mais !avorecleia. 

Tra.ta.-ac, como oo sabe, de uml\ !ormula mn que os doia pa1zes 
que contrnctam ae compromettem ao seguinte e. appllcar, auLomat!ca.
mente, um ao outro, quaesquer concessões aduaneiras que !açam por
ventura a algum terceiro. sa.h·o a.s rigorosas cxcepçOes que tiverem !1-
cado no convenlo Clevldamentle expressas. 

· No caso dos accordos brasile!rw, a n!l.o serem um ou outro, em. 
que a outra parte c~ntra.ctante nlio ·qulz adoptar a tormula. na. sua 
inte-gridade, ~;ó se fez uma restrlcçAo: a. dos favores que se concede
rem aos pa.!zes llmltr:)phes, e __, textual.!r.ente se explica - com o n:n 
de tacll1tar o tra!lco de !ronte!ras; o que, certo, não é o caso do~ 

Estado~ Unlàos da AmP.rlca. 
O artigo, que rege a hypothese, nli.o deixa margem para quaes

quer evasivas. Sâo e~tes os seus termos: 

I 

:'Todas as van.tagens, !avores, privilegies e immun!da.des. 
que forem concedidas no !utwo, pbr_ uma elas d.uas partes 
contractantes, na reter!da mater1a, aos pr()ductos natwaes 
ou fabr!ca.d.os, ortgl.narlcis de outro paiz estrangeiro, ou destll
nados ao terrltorio _de .outro pa!z estrangeiro, serão appllca
das lm'mediata.Iriente, e· sem compensação, aos 1 proctuctos da. 
mesma natureza,, or!g!na.rlos da. outra. parte contract;ante, ou 
dest!na.dw ao terrltorlo dessa parte". ' 

Portanto, não resta duvida. No dia. em que o Governo Brasileiro 
r:~.tlttcâr o tratado, ora: submet;tldo a.o nosso voto, terá que mandar 
appllcar, lmmedlatamente, os favores, que nelle se contém, a. todos 
os pe.lzes com os q~a.es o Brasll asslgnou accorctos, !!:mando o refe
r1do tratamento, seni condição, nem lim.lte. · 

Comprehende-se, Sr. PreSidente, que os patzes que adopLam essa. 
;polltlc!L. na 'celebnu;ito ou na pratica de suas convençõés co:tnm.er
ctaes, evitem novoo tratados discriminando :favores que se têm de ex:
tel:lder, acto oont!ll.uo. a todos quantos, anteriormente, hajam com 
elles pii.Ctuado o systema da referida clausula. 

NILo é o. momel:lto de proeurar Indagar se o Governo ·Brasileiro. 
entrando por tar camlilho, andou -bem, ou andou mal. 

& pr6$ e contra.s na. especle, e, para consideral-os, teria. de en
trar em certos po=t:nores, que me <lesv!é.r!a.m propna.m.ente do a.:s
.sumpto -do debate. O que p=. porém, in!ormar, de exper1encla pro
prl.a.. é que, tendO· e.stabelec1cl.o no M. das Relações E:rter1ores oe Ser
v1çüS Economioos e comm.erclaes, collocand() á. sua. :!rente um homem 
da qulllldade tio MUW;tro HeUo LObo. e vota.n.do-no~. 06 dois, com. o 
mais desvelado exnpeD,hO, aos s.Uudidos serviçoa, sobre os quaes terei 
de descer, em outra opport'Un!da<ie, a outros 'detalhes, a conclusão 
estricta. a que chegámos ,fo1 a da auseneta de organ!2a.ção que nos 
permlttlsse cóll!1a: nl> :1e·erto elos nossos actOs em m.aterla ele tratados 
·dl! commerc1o; Dond~ o q-..:re ·se !mpun.ha., antes de tudo, era fnstltulr 
:e appa.relha.r os nossos org!los, QU organlSm.oS ele estudo e, _então, aer 
cauteloiiOS e ·dL.sCretCSs, só pisando em terreno seguro, . pOI.e • tn!ortunio 
maior não set qllll.l possa. .ha.ver, para u.ni Governo, que · o de eontrl
buJ.r, ·de moto próprio, por :prectpltac;ão. ou lgnorancla, .não para ani
mar .l>U promover o desenvolVimento do Pa1.z. ·mas em detrimento ou 
em: p:::ejulzo dos ·que !lelle pr~uzem e trabalham. ·convenlo~ de com-. 
mel'Cio, aim, ·.não ha. duvida; mas com a. devida:. prudencia, .com a.s 

.investigações nece.&Sar'le,s,' e. só q~do' ·de toclo 1ntprescind1vel.s á. de
tesa dos. nossos proe!uctos'. Espero poder mostra.r daqlli ba pouco, 
d~an.te do .propr!o "ta1.:to do tr,a.ta.do. que temos ·sob M. vistas, :colllO é 
justa e aluliada. a mli:lha ol>Serva.çli.o. . 

• : .. ! . . . 
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· A:!algnaram-se, Sr. Presidente, 31 convenções, ou a~rdos com.
ln:ll'C1aes. Como se tratava de U%ll texto simples e genertco, q~t re
prexiuz1do dc.s compon<ll.os, e é sempre cte bom e!telto cla.r a 1mpres
s!ío de que se fazem tratados, abriu-se a o.saignaturo. a todo o mundo. 
Só não a.sa.!gnou quem não qulz. Basta. ler a relaç!l.o dos pal.zes com 
os quaes as celebramos, c consta do voto, minucioso e completo, do 
senhor Daniel de C?.rvalho. na CommlssAo de Finanças: Allemanha,_ 
Argentl:oa, Austr1a, Belglea, Gr!i.o Duca<1o de Luxembur~;o, Cannc!á,· 
China, Colom·b1a, CUlJa, Dinam!ll'ca., Egypto, Estados Unidos, F1nlan
dia, Grã-Bretanha., Irlanda do Norte, Grecla, Hungria, Lettonla, Me
xico, Noruega, Nova Zeelandla, Pa!zes Baixos, Paraguay, :Polon1a, Por
tugal, Ruman!a, Syria. L1bano, Suecia, Sulssa., 'I'scheco-slGVa.qUla, 
Terra Nova, TUrquia, Unlã.o SUl Africana., Uruguay e Yugo-Slavia, .. 
. 0 S!l. S<\Mli'.UO Co~A -Só falta. o mundo eis. lua. 

O SR. OC'I'AVIO MANGABEIRA - Se não :tigUra. a.· rth1cp1a, 6 
porque talvez atê lá n!l.o tenhn. chegado e. noticia; ou, quem .sabe, Já 
.então. no espir1to do rei negro, não havia senão lugar -pa.ra. a. grande 
lnterroga.tlva., que hoJe re.50a. por continentes e mares, Indagando, .em 
vozes d'Atrica, ao mundo c;-ontemporaneo, se é pe:rmittido á civiliza· 
ção resolver pelas armas ·os con:ructos com os ·povos Inenos :felizes, que 
o d.estlno ou as c1rc:~ta.nc1as fl.Zeram mals retardados no progresso 
e na cultura. se, desta tribuna. que ainda é a. malS alt,a, donde pode 
!alar o Bras11 â conscienc1a lnternac1ona.l, me tosse licito, Sl'. PrCS:
dente, erguer um brado. ou formular um voto, eu acredito que 1ll.t.er
pretar1a os sentimentos geraes do Povo Bra&le1ro, clamando pela paz, 
em nome das profundas a.rteiç()es que teinos pela Italfa, e por honra 
do vmc~o .sagrado que nos prende a ella e á Abyssinla., jâ. que 5omos 
lrinâos todos os· povos na ·superf1c1e ela tel:Ta.. (Mutto bem) . 

- Os favores; concedidos no Tratado aot; Estados Unidos da Amerl~ 
ca, terão de Si!t eJCtensivos a todos os paizes, cum, os quaes es•abele-

-cemos convenJos commercia.es, em numero de m.áJs d.e tres "dezenas. 
Ha, aliás, algun.: q.enes. cUjo commercio coro.nciseo se l1mlia. a consta-r 
do convenio, que. nem por se tratar de cousa.s praticas. ultrapass& () 
dOlninio · das hypotheses. . ' 

Agora. Sr. Presidente, se vl!.o :modificar as directrize.s. 
Como o com a Republlca Argentina, que ·está subm.etttdo! per 

igual, ·ao conhecimento da c amara, o tratado tmtre o Brasil e os Es· 
tados Unidos da Amertca., além da manutençt!.o da tnesma clausul.a 
de nação mais tavorecida, pres'cteve -c0ncess6es pai'tlCul.a.res, qu~ de~ 
v~damente eS!)eei!lca.. 

·Fal-o em duas tabella.s distlnctas. que são, em ultima analyse, o 
que ha de ma.1s L!npol'tante no oonven!o,- a que, toda.vla, se addltou. 
~ob a :tórma de troca. de notas, 1Uila especle de aceorclo coinpleinentar. 
a que hei de referir-me. 

Na tabella n. 1, collS!gJlli.IIl.-Sfi! aa importa.nclaa, em mil réiS, que 
pagarão, nas al!and.egas bras!lelxa.s. 34 mercadorias, ou grupos de mer
cadotlas, de p:rocedencJ.a riorte--amerlcailJJ.. A r~ucçáo. do imposto a.l
!andegulo a.ttlnge a. percentagem .Que variam e.té 50 %, e âs vezes 
mnls, sobre as tantas ml~ vl.géntes; havendo, comtudo, 5le,-um.as. 
para. as quaes o favor·. se lltnita a assegurar-lhes o gozo das tar~a.s 
min1Jna.S ~!gentes á data do TraUido, ~ outra.s. Ge bem CJ.'C.e ~. para. 
as quaes ·a reducçâo ·do . imposto aduaneiro vae. ao ponto de supprf.:. 
mu~. concedendo-se, pois, a. isenção.· · . . 

.Releva. considerar que o ·. trtgo e a. gazolllta.. S&bi;;l.amente proãu
<:tos de gra:ildc importação, nãO tlglltam na· tabella., ficanelo, pots •. 
apenas, sob· a cl_a.usula de -naçlio ~a!.s :favorecida., 

Com;ta.m; r;!.a." tabella, numero 2, a.S: tmportanclaii, em. dollar. ou as 
ta.ita.s· ad. 1:alorem, que pa.gat"ão, nas._ M!a.ndeg8s _ 3mer1CIUl&S, 7 proÇu~ 
cto.s ·<Ia. exportação . bra.slle_lra., conserv.a.da.. a entrae1a. livre a., 1! out;rOS 

. productos dl\ m~ ·expo~.· · ·· 
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As duas tabellas, é claro, na v1geric1a do tratado, qUe .se reno
vará. 'blennalmente, por si mesmo, se não fõr .denunciado com uma 
ant4c3denc11l d:l s.:ls niezes, não poderão ·3er mod!ficada.s, salvo :pru·a 
menos, n€m por um, nem por outro, dos d::>ls s!gnatar!os . 

Chego, Sr. Preeidente, a um dos pontos centraes da minha cri
tica, .Altera-se- grande numero de tarifas alfandegar!as - lnvoc(J a. 
attenção da Ca.mnra - nrto sómente em relação aos Estados Unidos 
da Amer!ca, ma.; n. todos os paizes com os quaes tiver o Brasil accor
dos commercia.es, nas condições lnd1cad.as. 

Afora o rispecto geral, pol1t!co ou dlplomat!co - se a.sslm me 
posse exprimir -· ha duas repercussões . a ser constdera.da.s, cada qual 
msis relevante. Uma, de ordem fiscal, poder-se-la dizer !in~ncei:a, 
visando .a arrecadaçilo, que, em uma. hora como esta, de l=enso 
desequ!Ubr!o orç!lmentar1o, evidentemente se reveste de 1uma impor
tancla e:o:cepc!onal; outra, de ordem economlca, · e.sta do ponto de 
v1stà. dos. nossos productos 'benenc!ados, como do ponto de vista dc:s 
product<>s e.lftrangeirÕ.s. que vamos bene!ic!ar por nossa vez. 

O caso, portanto, !n!lludivelmente, é da.quelles que o governo, e 
ainda menos o Congresso, não poderão resolver. sensatamtmte, escru
.pulosamente, senão é. luz. dos estudos, realizados pelas orgãos tecbJ:ll· 
cos -,..é. ,sem duvida, o que .se terá feito nos Estados Unidos da Amt. 
rica - com a aud!encia, quanto possivel, das classes ne.cionaes inte
ressatla..'<. 

PolS vejnlllos, ·srs. Deput~os~ o que se passou· entre nós; e tereiS 
a· impre.;são, nitida e clara, do que ·seja. um paiz á matraca. 

O su. VICTOR :R;ussoMANO - Não apoiado. 
O SR. OCTAVIO MANGABEIRA -V. Ex .. concordará commigo . 

. 0 SR. VICTOR RUSSOMA.."'lO - '\f. Ex. dá. licença de U!D aparte? 
O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - Com mUito prazer. 
O SR. VrCToR Russo:.raNo - Venho acompanhando com' muito 

1:nteresse a. oração de v . Ex. , e parece que até agora não procurou 
V. Ex. saber do renexo do. tra. ta do na facilidade de viria. do povo bra· 
snetro, que· nos deN interessar act.ma. de tudo. 

O SR. OCTAYIO MANGABEIRA - Estou assentando as prel!ml· 
nares no exame do tratado. Meu ponta de vista é este - e V. Ex. 
e:>;ará de acoorcto commigo. porque é irrccusa.vel: a maneira. por que 
!o1 ne~oclado o trata<io revela que o Pai:!: não tem governo. 

0 SR. VICTOR R."USS:>II<UNO - Não apoiado. 
O SR. OCT.AVIO MANGÁBEIRA V. Ex. 

.. apoiado", ou "não apoiado", 
dt.:l!eL', 

o.ntes de ouv!r o 
não pód·~ d!U' 
que ainda vou 

O 8Ft. VICTOR RussoMANo - Dou "n!!.o apoiado" a.o conceito qu~ 
V. Ex. exprlmlu do alto da tribuna. 
. O SR. OCTAVlO MANGABEIRA - Vou dar os factos em que 
Ine baseio pa.ra provar, perante a op!nlíi.o, que o modo como o tra-

. tado de tal vulto foi elaborado documenta. e a:sslgnala. uma éPQCil. 
de desgoverno e matraca. · 

0 Slt. VICTOR RUSSOMANO - Não apOiadO. V. EX. tocou nos 11-S• 
:pectos financeiro- e economÚ:o. e delx:ou de lado o aspecto social . 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA -.Retlro-me a factos que a!ndJ\ 
vou narra.r. Annuttclo que taes factos corroboratão o ·que artlcúlo. 
Como pód.e 'V·. Ex: ·negar-me o seu apoio, desde Já1 

O··Sit. VICTOR RUSSOMANO - Não n~go a:Polo a V. EX. Apena~ 
contrario o· conceito da dhsertação. · · 

·<> SR .. OCTAVIO MANGABEIRA - Peço a a.tt~nção d.8. Camar ... 
Já. reteri ,qu~ são as alterações qtie do trata.do_resuJ.ta.m para "~ 
nossas tarl!as .em vtgor. Alludl em. seguida. â. repercussâ<> do trata(1(• 
sobre.a. eoonomJ.a,..do Pa.1z; ou. quem sabe, sobre o· que o Wustre v'epu· 
~ado chamou . a vida do povo . · · 
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o s~. VlC'l'OR RusSOMANO ....., Não é o interesse desta, ou ct.a.quel)~ 
classe, mais ou menos plutocrata. . 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA ....... Accelto o adm.1n1culo elo llO• 
bre Deputado . Que.rido digo rep~rcussâo economtca, Lsto do ponto ele 
vista. dos nossos prp!luctos benetlciados, como do ponto de vista d<>s 
productos estran~iras que 1·amos beneficiar, tudo está comprehen
dldo nessas -duas cUrectrizes. Não póde, pOrêm, um congresso, não 
pQsso eu, não pó de ,V. Ex •.. · · 

O Sa. VlCToa .RussoMt.NO - Quem sabe? ..• 
O SR. - OCTA VIO MANGABEIRA - . . . eicede evldentementê a. 

capacidade de um homem, julgar assumpto- d-esta !la.tureza. sem &;!r (1. 

lUlil do.s estudos l'eallliladOS pelos orgl\.os technicos. Quem resolver Um 
caso dessa ordem, sem ser á luz de sexne!b.antes elrtudos, resolve ·no 
escuro, ~ saber o que está resolvendQ . E não teill direito un-> Par
lamento de vot ar nessas condições assumpto _ de tal ordem. Vou pro

. v ar que V . Ex. não sabe o que vae votl;!.r. (Palm4s 1l4s ·galerias) . 
o Sa . PREsmE:Nn:: (Fazend-o. soar os tympanos} - Attenção! 
0 SR. VICI'Olt RUSSOMANO ~ Não !OI O que V . Ex. disse. V . Ex. 

affirmou que l!e tr~<tava de úm governo á matroca. ~ contra isso é que 
protestei. 

O Sx. SouzA Ll:Ão - E ' unL governo ã ma troca. A phara.se ~tá 
perfeitamente ajustada . 

. O SR. OCTAVlO M..'\NGABEIRA - Con~stando·me, v nobn 
Deputado fez apenas a moldura . . . 

0 ·SR. VICTO!!. ROS.SOMANO ....-, Para V. Ell:. 'debuchar. 
O SR. OCTAVIO MANGABEIRA--< .• • para o quadro que vou 

esboçar- p~rante a Camara.. 
O S:e. V%CTOR R OS.SOliiiANO _, · Co.n11o na. ha.bUicle.de de V . ~X . 
O SR. OCTAVlO MÂNGAB!i:IRA- Pois taça a bondade de ou

\"ir-me. Temos um Minlsterto da Falile:nda, e, nelle, um orgao qu~ · Sf>' · 

denoxa1na Conselho Sup.2rtor de Tatl!as, wna. de cujas attrtbUições. 
ez-vi <10 <1ec:reto que !J <:reou, n. '24 .036, de 26 de Março de 1934, é 
assim .. p~scripta em w:n <tos artigos d~ menciOna-do aecretv; 

"O ,;:onselho Superior de Tar!.fa.s, além da funcçlio jut
gactora que l.1le é attrtbuid&, tem por - !ncumbenciá especial 
zelar pela 'Ulllformlda.de das ela.ss!.fleaçOes aduaneiras; pr()~ 

pôr as al.teraç6es tar!.fa.rias JUlgadaõ convenientes ao IntEres
se do Paiz. e dizer sobre a co-n~enienc!a.' de acc6uLos comme-,
ctaes, in.àfc<;ndo a.s tarl.ja.s que devem ser appZicad.c:.s". 

Entretanto. Er . Presidente, .não eo:osta. 4o proeesso do Tratado 
a acção do m1n1sterlo; e, só a . requertmento do Sr. Souza Leao, 113. 
Co!IlDU:;sa.o c;fe Dtplomac:u., foi ouVIdo, I$Ó sgor:., o Conselho ae -:ra-
11!M •• • 

o SR. · DINxz JUNlOR - A Co1lllXUssão d.e D!ploml\cia. e Tra.tad.os 
teve o culd.ado ele tazet essa con.sulta.. 

O SR. OCTAVIO :MANGABEIRA- O aparte de V. Elii· vlrá. Jus
to em abono do conceito que estou a em1tt1r. Nã.o consta.. do pro
cesso do tratado. enviado á. Oamara, a a.cçâo do Mtnlsterlo dl1. F!l.· 
zenda. 

·.o SR. DINIZ J''C'Nloll. ~V. Ele pennitte um aparte? E' .que parto 
do prtnctpio de que o · G<>verno nAo· con.siste e.pe:oas nà. eld.stencla d.e 
vm dos .seus poderes - o Executivo. · Ca.be a.o Leg1sla.t1'vo resolver d~-
tlnlttvamente sobre os tmtados . · 

O SR. OCTA VIO MANGABEIItA. -' Accetto o seu novo . a. parte . 
. V. Ex. vem, ainda . uins. vei. · a.o meu encontro; cor.robOrando a. mt-· 

nha ln!ormação de que o Governo,. que tlrmou o pactO, não ouvtu .o 
.conselho_ superior de Tá.rtta.s .' Este :&! rol ouvido. depois que o Sr. 

·. Souza Leão apresentou, na CotnmJ.s&e.o de Dlploma.cta, um requeri-
mento nesse sent1cso. · · · 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 15:26· Página 41 ae 50 

-221 

O SR . Dmrz J -vNtoa _. V. Ex . cem p!ete: com o voto é.~ toctcs os 
compan.helro.s de Com.mtssno . 

O SR-. OCTAVIO MANGABEIRA -Multo b i!m . Era p:ectso qu·) 
a Conunlssão approvasse o ~-equerimento, e po:r lsso s6 tcnllo a lou
var-a. 

o SR. D!NIZ JtrNIOi' - Faço quest ão de s~llen~~r. pvr~:~.ue cada . 
\Jr.1 procurou cmnpr1r o seu dever r..o selo C:!'- Commls~ão. 

O SR. OCTAVIO MANGAEEffiA - Traxarel do parecer d:r. Cm:it
mistõâO, e elo voto que proferiu. 

Ma.is, alnàa, Sr. Prezld~ntc. Funcclona., co:w. certa. pompa, no 
Pala.cio I tnm:al·aty, um orgão recem-creaelo, que se chama, com todaf' 
as letras ·•conselho Federa! de Commerclo E:"terior elo Bra.sll". Digo 
com certa. pompa., porque o proprio cnere do Gcvcrno, quan.clo se 
~ente enfa.radci eLos :~res do Cattete, voe presidir as reunlóes ~emanae.;, 

que estravasa.n'l para a Imprensa , em· notas .copiosa;;, :;obre ~ noss:1s 
questões economiczs, p reteri tas. presentes e fut uro.s. 

O SR . 'ITICT~ RossoMANO-. V. Ex . critica o P1·es!den te da Repu
bLtca por esse acto? 

O SR.. OCTAVIO MANGABEffiA - Qu~ vale tanto appr.ro.to, se 
o conselho não se occupa de um tratado de tal nMureza. e, n.ãt) 
obstante, Ee cn!LDla - "Conselho Federal d:l Comme::cio Ext:;mor d.O' 
sra.:sil"? Um assumpto como -este não roi obj~cto de estudo no selo 

· do Co~<.selho . 
Mas ha. nw!s inter~ntc, mais e:;aruxUJo. ou antes, mais exprea

slv;, da !llspl!cencta e da levta:J.ctallé com que se tra.t am essas coisas, 
como se oao rose~m pôr . ventur3. ae tão profundo interesse. 

Temos um Mlnlsterlo da Agricultura, e outro que se tntitula. do 
~a.balho, Industria. e Oom.lnerciv. Seris.m, Justo, elles clois, o Jaborato· 
.No, . a. o!!iclna, or.de Ee dever~m elaborar os plan~ dos tratados de 
· comruercio e as justiflcaç~& respect1 v::~s . o pa.pcl das ch:~ncella.rt !lS 

!Jmita-se. em. todl!. parte, ~ negociar os tratados pelol! meios diplo
mt~.ticos, mas sob as tnstrueções dos minlsterlos que têm em mãos os 
problemas !Lnancelros e economicos ... 

Não consta, Sr. Presidente, não consta destE!-3 papeis uma palavt'~ 
do M1ntstel'io da. Agricultura. Tão pouco do Ministel'io do Traba
lho - Trabalho ~ trlso os termos ~ Ind.u.stria. e Commereú> - que, 
entretanto, ao que dizem as mã.s lin_.guas, .se põe todo em movimen
to, mal se annuncta uma eleição classista. (Muito bem). 

o Sg, SouZA W:ÃO - E ' o labarlltorio das eleições cla.sststas .. 
O Sa . Al.DE s.uu-.uo - Quanto ao ponto que o nobre ot'a.dor aca.

ba. de re!er!r, teria. :1.. a.ccrescentar que, da. parte do Deputado .TCY:i.o 
Cleoph8.!5, )houve um requerimento de Informações a.o Minlst-eno da 
AgricUltura, lnda.gtLndo se ha.via slcio consultado o Mlnisteno sobre 
o a ccOrdo celebrado com a Republlca. Argentina. E a respoota ve~.l 
negativa. do Mll!1Ster lo . 

. O SR.. OCTAV!O MANGABEIRA - O aparte de V. ~- Ulustra 
o ca.so. Um -pntz qu e negocia um tratado comm.ercla.l. com o ma!or 
dos · seus clientes, alterando as suas tarl!a.s; com repercussões, direct.a~ 
ou in.directas,. sobre a sua. vida orçament&l'la e sobre a sua. vida. eco
non:uca, .sem uma.. pa.lam ~o M1nisterlo da. Fazenda, sem. um.a. pala
vra do Mll:listerio da Agricultura . .setn uma palavra do Mlnlsterlo do 
Commerclo e Imi"ustrla, sem um.a. palavra do Con:~elho Federal d.o 
Commercio Exterior do Brasil, sem uma palavra do Conselho Superior 
de Tarifas, que é_ um patz assim, senhores Deputad.Ol;, sena.o u:n pal.Z 
eem governo, .senã<:i um patz á matraca.? 

0 SR. SAMPAlO COR~ - E ' de !tl.Cto um. pa.tz á ma.troca. 
_ 0 SR . CINCXN' ATO BRAGA - E' Utn p"ai:t que tem. gcwerno, ma.s O 

peor dos governos! (Manifestação d.ll.ll galerias). 
·0 SR. PREsiDENTE: - Attençãol 
O Sl'l.. OCTAVIO MANGABEIRA -< Se os altos orga.os a<bni.nis

trat1voe não tiverem a ·honra de tal~ no· pleito que se travou cardeal-
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mente entre o nosso e o governo americano, resultando no tratade> 
ce cOJninerdo ora. submett1do 110 nosso voto, não será. para estranhar 
que os orgã.os ou os institutos dn.s classes interescatlas não houv-a~cm 
tido a llles:ma honra.. 

· Ao~ prtmeh:os, em boa regra, é que incumbia ter convocado· os se
gundos. Como poderiam. íazel-o, se de nada sabiam, ou se soub-eram. 
Unham m<J.i.s com que se occupsr1 

Epi.sodto.s que taes, senhores Deputados. serla:m para revistas d~ 
t.lleatro, :senão estivesse em causa a· situação de um palz de deficlt 
crçamentsrlo, e que s6 tem a appelar para ~ recursos de sua. expan
~iio economica. 

Não :fôra. Sr. Presicl.ente, uma exposição, elaborada em Washington 
pelo sr. Amo Konder, um dos bons au;dllares que ~ve o Sr. Hell::~ 
Lobo, quando lhe coube organizar os serviços commerc1aes c economl
cos do Ministerio do Exterior -1 eJo:posição que, com as ta.be!Zas anne
~as. octupa, talvez, t:res quart.os, ~e::l.á.o mals, do volume deste avul~ 
(O orador apresent-a um Zlvro) ---:- e o tratado teria vindo para a C~

marâ desacompanhado, a bem dl!Ze:r, d3 todo escla:r-:!cimcn:o! 
E', ou não, extraordlnarlo? 
São grande, por otjl-ro !ado, qufçà por lsso me=o. as d1vergen

c!as, suscttad.a.s, sobre o typo do convenlo o modo como fol nagocla
do e mesmo o que disp~ nas suas clausulas, no seio da. Commissão 
de Dlplomacla a que foi submettido. 

A CQmre!esão de D!plom;:~cia. autora, precisamente, do p~o}ecto 

approvando o tratado - que é o que vamcs votar - eis como subscre
ve o pa.rece:r. Só dois, entre os oito membros. que o asslgna.m, o fa.
:rem 5em re.stri.cções: o Sr. Ren.ato Barbosa. que, no ca.s.:>, arcou com 
os onus da p:resldencia da Commissã.o, sendo ta.mbem relator, e o Sr. 
Leoncio Galrão. O Sr. Oliveira Coutinho, approvando embora o tra· 
tado, faz uma testr1cçáo a um de seus pontos, a. que terei ensejo de 
voltar. O Sr. Souza Leão expõe, no seu voto vencido, os nwt!vos, po>: 
que se oppõe á approvação do tta.tado, censurando w-obScurtd~de, para 
não c!i~r o s1gll1o. em que correram as nêgcctações. 

os quatro segulnti!s - note-se bem, quatro l;!m oitú, al&xn o.1 
voto vencido do Sr. Souza Leão - sub5cri:!vem uma declaração de voto 
concebida nestes termos: 

"Voamo.s a favor lll=< approvaçito do 1'rataão de Was· 
nlngton como uma excepç.ão feita para o grande paiz ame
ricano. Ligados por um n.!!ecto que os 5eculos só têm. con
solidado. marchalldo sempre, na multiplicidade d.e probla· 
:mas tn.ternacionaes, unidos em plena 1-d;mtldo.:ie d.:":l Vistas e 
sentimentos, com rclaç~s- comir.erclaes que nos ·tmpõem U..'n 
reconhecimento especial, áquellc soberbo povo, justifica-se.: 
que dlllnte do trataõo já ass1gna.do pelos duls goverr.os, un~ 
ct solus, a Assembléa. aEJprove o Tratado de Washington·· .. 

pl"'...ste 4ttenção" a camara -

"com o appello. porém. para que. Il.C>S futuros tratado::., 
adoptt, o Governo Brasileiro trilha dll'terente". 

Mas o Sr. DlnlZ Junior houve por bem i-:- mais longe, e addltoL. 
estas palavras: 

".1\ssignei o voto separndo elo Sr. Horaoio Le.!er, quant<.o 
á.s cons!.ãerações sobre a claUSUla de nação' mats 1a.voreclu~:., 
lll9S apresen't.e1 re.salvas no que se re:fer~ ás concessõe.~ tartttr.~ 

rtás, .que, eÍn muitOs casos, reputo de5!avorabi.llss1Ina$ "" 
Bras!l, não s6 à 1ndustrú!. ln3.nma.cturett'll.,- como é. extra.ct!v.;~. 
e, alnda, á. agricUltUra e 1\. pe'euarta.". 
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0 SR. CLNC1NATD BP..AGA --< E vota a favor! 
O SR. Dl~Il:l J"ONiox - Voto :a.. favor pelas CQnsideraçóes qu;; estã.:J 

bent claras am. Já, po:rém, que v. E-x:., se -permltte, per tal sort.::, 
raciocinar em voz alta, devo dizer que está alli a. prova. prova~ l.í.(, 

que es.iia constante t: falsa allusão a attitudes singularee da maior:;. 
e mino!':la não põde attingir absolutamente aquelles que, aqui dentro, 
de.seja.m collaborar com o Governo, esclarec\damentc, no s.::ntid.o do.s 
melhores destinos dO Brasil. E devo dizer ainda a V. El>:. que, assim 
tendo votado e pretendendo sempre votar. pela fórma licita, por q1.lc 
aHi o fiz, não soffri a menor a.dvertencla, .a qual, altá.s, náo acc~?l

tarla. ... 
O SR. OC'l'AVIO MANGUEIRA _, Talvez fosse por 1sso ... 
O ·sR. D:rNtz JUl'o"'IOR - ••• facto que demo~tra que estamos que

,r(:nO.o levar o Brastl pa:r::o. destino dl!!erente da.q=1le a. que ia senu"' 
arrastado, na.s sombras ·de outrora . · 

0 SR. ClllCINATO BRAGA- .A que vem isso? POde ter V. El:. toaa 
razão, mas suas palavras não .se appllcam ao que eu cl!sst<. 

O SR. DlNIZ JtiNIOR - Nunca têm app!icttção. quando as coisas 
ric!llll clarll,.';! Aliás, patriotismo não é privllegio de ninguem, nesta 
Casa, esteja na maioria. ou na minaria! 

O Sn. PRE.sn>E;)o-n: ~ Attenção! Peço aos Srs. Deput~dos qu:, .ou
çam o oradoi:. 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - O parecer da Commissão de 
Agricultur!l. !oi, ao que se percebe, elaborado Já. sob a pressãv da ur. 
F.;Cncla requerida para a cllscussão do tratado, porque occupa me1a 
fOlha del!te volum.c, e, mes~.t~o assim. suscita dissenções entre os .seus 
signatarios, 

Na C<lmmissão de F1na.nças, além do voto vencido dos Srs. Hen
rique Dodllworth e Daniel de Carvalho. cllindc.. este. detidamente, ns 
razões contra. o tratado, nas quaes se apola o seu vote... ha. uma de
claração do Sr. Fra.n.ça Filho, Deputado pelo commerclo, que. votan
do a favor do a.ccôrd<>. a.sslm ~t pronlUlcla: 

"Nií.o posso, no emtanto, deixai de iamentnr que este tra
tado, tão am,plamente discutido, na Amertca do Norte. pelas 
classes interessadas. nã.o t1 qesse ttdo. em nosso Pól-1.:<:, essa 
mesma publlcldacte c procurasse o nossc> Governo a collabora
çã.o tão necessaria das -classe::; que elle directamente procur~ 
beneficiar. Multo ao contrarlo, até hoje, na quasi totalidade. 
são desconhecidas as suas clausulas e a conclusã-o da mod!
:ficaçã,.o das pautas tnrifa.ria:;, tornando asSim o accõrdo extra
nham.ente unilateral"_ 

E' o voto de UIIl Deputado ao conunercio, q,ue apola. o Governo. e 
:pertence á. 11J,.a1oria. 

l,'rovel que -· Mln!ster1a al'ls l"lnanças, conselho de. Ta.rtras, Con
:sel.ho do Cornmercio Exterior, M1nlster1o da Agricultura, M1wsterlo do 
'Trabalho, lndustria e Commercto' · •·· nenhum !oi ouvido a respeito 
c:to tratado. 

0, Sll.. CINCINATO BllAG.t. -· 0 Conselho de Ta.rltas fol OUVido. 
O SR. OC'IAVIO MANGABEIRA- Foi ouvido. a pec:lldo da Com

:missã.o de Diplomacia, onde um t"epresentante da opposiçâo formulou 
es.se requerimento. 

O SI;.. Bo02:A ~o - Não tlve opport'W:lirlade de .ler, 11em de apre
ciar o pa:recer do Conselho de Tar1ías, porque 1o1 directamente á 
Commissão de Finanças, não voltando ã Commissão de Diplomacia e 
'1'nl. ta dos. . · 

O SR • D~~ JUNmn - AtaS V. Ex.. não o !e:<: por ser JJeputad.() 
da opposição. 
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O Sn. SouzA L EÃu _; FJ.z po: quu r~e trat~vo. ele uma o.isp~sição de 
lei, que não quiuram cumprir. 

O sa. DINIZ Ju";tU<J\R - 1!!' co11trn lN>o que me revolto. Qua:c.ci·.> 
um membro da minoria dernom;tr.l que c:~l.ú correndo parelha cam o::~ 
membros da m.aioi:!a, no sentido de uc!umlcr o.s altos interesses cto
Palz. logo se diz: E vote. a !avórl QUI~tl<lo mn membro da minoria não 
diScrepa. dessa. a.ttttuae, !S digno do todOI'l 1>:'1 louvores . E' contra 1$s~ 
·que me rebello. Não ha sinccrlc •. lda Clm nttltuc!es dassa ordem. 

0 SI(. CINClNATO BRAGA - P<:'rctt\ol Em nssum.ptos dessa nat1.t~ 
rez2-. não deve haver mal.ol:'!.'l. nem m lnol'ltL <Pal17!4$). 

O Sa. DINIZ Ju:t-.-xoa - Em. p:<Jc!t<r. ln<'nl,<.•, o que eu estava. cobr::ut
·do de V. EJ: , 

O Sn . P&E!:IDJ::N7<: - Attcn~·iwl IfA(I com o. palavra o Sr. Depu
tado Octavio Mangabe!rn. 

O SR. OCTAVIO :MANGA:ElElUII -· 8r. Prestdente, vou t irar· u.r•L 
proveito precioso do :1pa.rte com quo Ut<! bonrou o nobre Pres1d·an•~ 
ela Comm.issão de DiplQ.mnc1u. c 'l'ri' t.llCiuH, no~ p~d.o collega, Sr .·· 
Rene.to Barbosa. Inwrvelu 6, Ex. pum n&.~ lgnaut.r que o Conselho d~ 
Tarue.s !ol ouviCio. Respondi que l'N\Imcn~c o !oi, mas por inicle.ti.va.. . 
cl·e um representante d,.fl. oppo~lçl.\o nn commissá.o de Diplomacia. e 
Tratados, a que os seus collcgt,~. Jncl1.1.>1lve S. Ex. , dera.m, h onrada-
mente. o seu apoio. · 

0 S~. RENATO BA.'lSDSA - t;om 1\ O.pp1'0VIl.Çii.O cie todos OS ~US. 
membros. 

O SR. OCTA VIO MANGABEIRA - E' o que estou exactament~ 
a.sstgnalan.do. . 

A conclusão, por cpnsegulDH!, que ae El.puro., em matenn. de au.
ãienc!a dos orgã.os offl cia.es, é 11. seguinte : s6 um :fot ou. vida. 

o S2. V:xCE:-rn: G.u.x.= - E 1680 d.~pols de a.ssignaà.o o trata.ci<>. · 
O proprlo parecer do conselho Super)o1' de To.rl!:!.s ·mostn.. constran
gimento de seus membros. 

O SR. OCTA VIO MANGAl'iEIRA - V. Ex . tem toda a. razao . o · 
Conselho só' !oi ouvido depo1.s <l~ firmado o tratado, e a requertm~ntv 
da Collliill.sSã.o de D1plomac1o., por 1n1c1n.tlvo. de um membro da mt
noriu. 

Agora, a Cama.ra vao ~hur lntcr~llllnte a ln!o~çl'í.o que ltl.~ 

prest<J ., 
A menos que esteja errndo o q\lO vem publlcao::o ao AvULso, o 

conselho de 'l'a.ri!as, pela m11Jorln d·o ~~eus :mc.mbros, se .ma:cl!estou 
cont ra o tratado! · 

O Sa. VrCENTE G<!.LLUZ - Foi pelo voto de desempate do se\1. 
Pre.std~ntt . 

O SR. OCTAVIO .MANGABEIRA - D!.sae que 1õrn pela m aJo:n,., 
a menos que esteja errado o que so contérn nc Avulso. 

Tive· ci cllidado de comptt!llal-o, e lú encontrei os nomes de' Josb 
Viel.ra. Ramos, Miguel Pena., Luiz LOpes Dlnl.2, conco.ràaDdo com ,. 
tratado, e os de Bueno Nunes, Pcdrosa, Lima Baodelra e ..Junquelra, 
votando contra o tratado. · 

o StL V~CTO'R Russoi>to\No - Convlrla, enttto, que V. Ex. lesse-· 
o plll'ecer d~ssa. Com.missão. 

o S&. Vta:N'I'E G~ - Os repr~sentantes· dos contribuintes' 
conclutram pela approv~o do tratado, mas os representantes . do f isco:> 
salien.ta.mm, no voto, o constra.nglmento em que se en contravam. dean
te do racto de serem. representantes do Tbesou.ro e se tratar d~ um. 
acto do Goveroo, no qual estão llg~os ·pOr suas runéçOes. 

o ~- WANDEBL:&T PINTo - Quem é; entâo, fa.vora.vel ao tratado~ 
O 'SR. OCTAVIO MANGABEIRA - Volto a.o :meu ponto de vista, 

.á mUlha tl:l.e.se, que é a seguinte : o processo pelo qual o tra.ta<1o foL 
negociado é documento de que, no Brasil, estamos sem Govemo. 

( Trqcam.-se d.ive-rsos apartes) . 
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Não é facil, Sr. Presidente, dada, a. deficlencla de elementos p3ra. 
1liJl julgamento esclarecido, comó resalta, ao que ereto, do que até aquf 
tenho exposto, concluir, com segurança, sobre os diversos aspectos 
que hn. em um tratacjo como este. 

· Utna. conclusão, entretanto, póde ser desde logo ttrada.. Comparan
do-se ns dua.s posições, a do Brasil e a dos Estados Unidos, antes e de 
pois do tratado, apura-se, concretamen~ - é uma questão de algaris
mos - que ·vamos dar, no convenio, multo mais do que vamos rl:!ce
'ber, sobretudo considerando, como jã tive en.."ejo de mostrar. q ue as 

-concessões que outorgamos U!rão de ~er extensivas .a todos os paize.s 
com os qu.a.es já. temos !lnnado accôrdos commerciaes. 

Vamos por partes. Vejamos, em primeiro lusar, o que nos toc11., 
na d-Istribuição dos beneficios. 

Esclareçamos os factos, para não perrnittlr os cctuJvocos. 
A l$nçâo de Impostos aduaneiros para 13 productos, entre elles 

'OS prlncipaes, da nossa exportação, a principiar pelo café, não é u mA. 
conquista do tratado. como se procura !a:rer crer. Da Isenção de que 
se trata, já nos achamos no gozo. 

O SR. CINcnu .. ro BJV.Gh - Dessa Isenção gozam todos os productO-
res de café .do mundo. , 

O SR . OCTAVIO MANGABEIRA - Essa isenção. sempre houve . 
agora e em todos · os tempos. e se appl!ca a. taes productos. não só 
quando <l!lginar los do Bra.sll, porém qualquer que fõr a. sua origem Ol% 

a sua procedencia. · 

Trata-se, na verdade. de uma pretlca, que estã. de longa data, in
corpornda, por assim dlZP.r, á po1ittca, econorolca ou fiscal dos :esta
dos Unidos da Amertca. Seria a primeira vez que o Brasil para obtel-a., 
teria sido chamada a dar compensações, e compen.-,ações de tanto vulto, 
como as que se inserem n o tratado. E ' mals um record-, Sr. Presidente, 
que o .actual Governo ha-de bntcr. 

Por m als que os Estados UnidOs nos distingam com a sua am izade. 
não é p<:>r amar ao BrasU, ou aos outros exportadores, que essa Isen
ção !ol s empre concedida. E ' que em torno da JJ:ençã<:> ha. um mreres-
1'E! commum . Nem póde ser de outro mo.do. ' 

o qt:e, realmenre. de novo. :oe concede ao Bra.sll, no Tratada, e 
só. · :!.penas. unicamente. o seguinte: reducção, de taxas act-va!orem, ou 
de Imposto alfandegarlo, em 50 % ou um pouco mais, para se:e pro-
11uctos d:l nossa expo~tnção, a saber : oleo <le copahyba., lpecacuanna. 
preparada, matte benef!dado, · rnanganez, castanhas descasca.a.ns. cas
tanhas oom ca.sca e bagas de mamon~. 

Ora, Sr. Presidente. O Brasil exportou para. os Estados Unlaos, 
no ultimo trienn!o de que se tem a estatlst!ca., por media _annuai em 
contos de réis 1.262.453:000SOOO. · 

Que é que representam, nessa somma. os productos beneficiados? 
'26.020:aOOS()OO! Portanto, urea parte, m1nlxna. Uma :!r~~ocção de !racça.o. 

Qual será., entretanto, o reflexo das dl.spoolçõcs do tratado sobre 
us rendas da.& no.ssas Al!andegas? Eis um dado impresctndivel, evldent;e
mente lmpresclnd1vel, que·, porém, não se encontra. no avülso, clara. 
eompleta., convenientemente calcUlado . · 

Acredito, entretanto, que, em materta de imposto aduaneiro, nlJl
guem :::ne.is autorizádo, para dizer sobre a especte, que o Conselho d~ 
'I'ru-ifas, cons~tuido, Inclusive, por altos :!uncclonarlos, ·especializados 
1lO a.ssumpto. 

Vejamos, por exemplo. o que esclarece, em um dos seus pareceres, 
o referido Conselho, sobre um dOs artigos - dos mais importantes, é 
~rto, de J>rocedencia norte-americana, - a. que se vão a.ppl1ca.r as re-
ducções tar1far1as: :pneumattcos e camaras áe ar. · 

Toma. por ba.st. · o e·xerciclo de 1933, que é o ultimo constante da. 
esta.tisttca. 
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Admítt1ndo Q.Ue a importação &e mantenha. nas suas quantidades, 
appllca 11$ duas tabeHe.s, a actual e a <io Tratado, e eis corno termina: 

"Dahl se C<Jnclue que o preju!zo da arrecadação na hypo
thew de ndo se modificar a posição do producto mnc:rlcano em 
1933 (ist<t e, importada a mesma quantidade qu;: no anno da 
ultima . estatlstlca), "o prejUllOO de. arreeadaç!lo e.erá d~ ré!s 
·5. 887: l89S550, convindo ass!gnalar que os demalS pat= com 
os quru!s mantemos conventos commerciaes, sob o l'egl.Inen de 
nação mais favorecida, se elttenderão as con~sõeB de favores 
aqul consignados, elevando as.sim, consideravelmente, a cifr:l. 
npontada". 

Só um producto - pneumaticos e camara.s de ar - abso~ve quasi 
sel.s m!l contos. e unicamenU! quanto ao.s Estados Unldcs. 

Ouso, Sr. Presidente, p-er-guntar á nobre Comm!ssãc li.e Finanças. 
Quando nos achamos ú.s volros com um dejt.cit orça.menta.rio, que 

é o mo.JQr que já. houve no B~asil, será, aca.so, a. occasláo opportuna. 
para firmarmos tratados que desfalcam, assim, sensivelmente, as ren
das fçderaes? 

Já reflectiu a honrada Comm!tls!i.o r.~ "~·"nóa o_\1~. honestamente, 
está. no dever de propôr, corrtginclo, para m-;:n.(');;, nos pontos. atttngtclos. 
as estimativas da receita? 

Que é que se passa, Sr. Presidente, no esp!tlto . do M.ln1stro da. 
Fazenda? 

Vindo da sua viagem, trouxe na vctZi8c nada menos do que o ac
cõrdo brltannlcc, que o Sr. C1JJclnato Braga, com a sua competcncia. 
1nexcedl\•e1 (apoiados geraes) ... 

0 S~t. CI:NCINATO BRAGA.- Não apoiado. 
O SR.. OCTAVIO MANGABEIRA- . , . jã põz no:~ devidos termos. 
Veio outro dia á Ccmrnlssã.o de Finanças, e tra.nsmittlu-lhe a gran-

de novidade de que é preciso combater o defieit! 
Declarou, em seguida, em entrevista aos jornaes, que o desequU1-

br1o orçrunentario para o exercicio vindouro deverá ser. mais ou menos, 
de _150 a 200 m11.,contos, quando toda gente sabe que a coisa é mUito 
out:i'a, que as despesas do Brasn, para o anno proxlmo, estão caminban
do pan ex:ceder a receita em mais de um milhão de contos! 

Agora, de braças cruzadiJ.s, asslste o honrado Minlstro a conclu
são de um. trata.Q.o que d<!Sfalca e.s rend.as em uma somma que elle 
proprio nAo sabe a quanto monta., ou a quanto ainda poderá subir ... 
Onde estamos. Sr. Presidente? 

Não é tudo. 
Ha um artigo, no tratado __ ._quero referir-me ao art. VI - assim 

red!i:!do: 

"Os da·ls Governos convêm em que. se mantiverem ou 
vierem a estabelecer uma regulamentaçã-o ele camb!o esuangel
ro. conce<ierão ans nac!onaes e ao commercio de um e out;rO 
:pa.tz a appl!cação mais geral e completa do principio lncondi
c!Qnal d.a Nação ma!.s favorecida. 

Este artigo poderá ser denunciado per qualquel' do.s Go
"''erno.s, mediante not1!1caç~ de sessen:a d.1as". 

A pretexto de c:c>mpletar, ou de esclarecer este artigo trocar~m-se 
dua.s n<)t[I.S, em WaShington, entre a nossa embaixada, all, e o ao
vemo americano. 

Trata-se, nem m.als Ilem menos, d.e um convenla que, por este 
melo, Se enca.rtou no tre.tado de co=ercio, da. natureza do accõr-· 
do sobre os c-ongelados brlte.nnieO$. 

Vou.lêr as duas note.s. NiLo é preciso estar llabituado a versar do
cumentos d1plomatlcos, para que se perceba., desde logo, a po~1ção es-
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queida - não quero empregar out~o termo - em que se colloca o 
~~- ' 

Lerei prlm~tro a nota brasileira, porque to! o Brasil que tomou a 
1nlclat1vu. no C:l.So ... Ou multo me !lludo, ou tudo, na nota, tresanda. 
B um termo C! e bem vi ver: 

"Sr. Secretario de Estado. 
AFimado do proposito de esclarecer a perfeita lntclligen

cla do art . VI dn tratado de commerclo firmado hoje entre o 
Bras1l e os Estados Un!dos da Amerlca, o meu Governo au
torizou-me a declarar a V. Ex ... • 

Sii.o declarações espontaneas. -

" ... q.ue. emquanto tiver neccssldaclc d" manter o actual 
controle cambial, Interpreta a promessa contida no re!erldo 
artigo pela seguinte .fôrma: 

I - O Bi:mcc do Brasu dar~ cambio su!!1clcnte para o po.
gamento, á. medida que E·a tornar devido, de todas as !uturas 
Importações do Bra.sll de productos norte-americanos; al~m 
disso. o Banco do Brasll fornecerá cambio bastante para Hqui
daçào gradc1a1 das dividas commerclaes norte-amer!ca.ne.s, 
actualmer.te em a.trazo. !lcando entendido que o Banco do 
Bras!l estabelecerá um systema de pagamento segundo o qual 
a lmportancta de cambio necessarla para os referidos fins não 
será Inferior a uma percentagem calculada de accôrdo com a 
parte representada pela.> mercaciorlas norte-americanas na lm
portação total do Brasil durante os ultlmos dez annos, mas 
ligeiramente augmentada para .se alcançarem :J.S !inalldades vi
sadas pe!o novo tratado de commerc!o; 

n -- Quanto ás remessas de lucros e dividendos de com
panhias norte-americanas que funcc!onam no Brasil, não póae 
o meu Governo. at.é qu~ se normal!sc a situação, senão promet
r.er que taes companhias ::-ecebe1·áo tratamento nunc1:1. menos 
favo:ravel do que aquell~ de que gozam ou vierem a gozar 
quaesquer companhias estrangeiras estabelecidas no Palz; 

I m - O meu Governo suggerc a cooperação do Banco do 
Br~11. .. " 

Na resposte, vae se vêr que o Governo :uner!can-o nem :!az re!eren
c!a a essa suggestão . 

" ... com o ":Federal Reserve Board", de Nova. York (ou ou
tra. .1nstttulçáo que o Governo dos Estados Unidos da America. 
vier a indicar), no .sentido de ser inaugurado um serviÇO de 
informações em materia cambiai, capaz de melhorar o conheci
mento da situação de cada um dos dois paizes em relação ao 
out-ro e, dessa !6rma, Intensificar entre elles a troca de pro
duetos: 

IV - Se. como espera, chegarem a 'Ulll!l. !eliz conclusão as 
negoclaçCies em cc.:-so para obtenção de creditas ba.ricarlos, re
servará <J Governo brasileiro. de sua· disponlb1lldade de .cambio. 
o nece.ssario para attender ao pagamento aos portadores de ti
tulas de. emprestlmos negociados nos Estadas Unidos da Ame
rica. das quantias flxadas pelo plano de pagamento de divi
das de 5 de Fevereiro de 1934. 

DeseJo accrescentar que o Banco do BrasU continuará. como 
<l.té agora. a pagar a.s obrigações contrah1das em Junho de lOOS 
para. a consolidação das dividas colllll:lerc!aes em a.trazo, existen-
tes naquella data". · 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 28/0112015 15'26 · Pág ina 48 de 50 

-·228-

A t ucto !.sso. respondeu o secretario americano com a concisão des
da nota, sem que faça. .sequer referencia a suggestões inseridas na t!o 
nosso Embaixador. 

·"ii:xcellencia. 
Tenllo 2. honra de accusar o recebimento de sua nota desta 

data. 

Meu Governo re cebe com prazar a declaração do Gover:J.o 
do :Brasil, re1'erlda. n<>. nota de V: Ex: ., com re!erencla ás medi
das visando o de.senvolvtmento do commercio entre os Esta
d.os Unidos e o Ernsil, 1ncorporada.s a.o novo Accõrdo Com.mer
clal entre os dois pa!Zes, e reconhece a dete!'m!nação em que 
está o Governo do :Brasil eni r -esolver pela fórma ma1s satlsfa· 
toria os assumptos referentes ao cambio entre os dois palzes. 

A garantia em mater la cambial dará maior segurança ao 
commerclo entre os dois pat~s e auxmará em multo o desen
volvimento. Este Governo considera a.quellas medldes razoa.
vets e moderadas e de !ó:rma alguma capazes de obstrUir os p la
nos <lo Governo brasileiro para uma politica. liberal, rutura.
men~. 

• v. Ex . comprehenderá., naturalmente. que as apreciações 
d-este Governo sobre os propositos de seu Governo em nada mo
dificam. os seus pontos de vista sobre os direitos dos americanos 
possuidores de titules brasileiros cmlttldos nos Etados Unidos. 

Aprove! to a opportunldade para renovar a V. Ex . os :pra-
T,e.<;tos de minha maLs alta. cons!deraçáo" .. ' 

Nem poderia o Brasil de!xár de estar collocado em sltunçtlo depxo
ra.vel. Um Governo que lança, mão de dinheiros estrangel.roa, deposi
tados nos Bancos. e depois va.e d izar a. outros Governos que quer con
verter esses dinheiros em emprestlmos externos, perde o direito a ou
tro tratamento . 

Sobre este verdadeiro convento - porque. em summa, e um con
V1!nlo Igual ao dos congelados, que Sé! enca.rtou !lO tratado, ·como · pod-e
tia ter sido cllebra.do C. parte. a . exemplo do de LOnd!'eS - SObre este 
convenio, ·nenhuma das Commi.s.Sões proferiu uma pals.vra. A pro
pria. Co=tssáo de Fln.anças nent ·.c. elle F.e referiu. Apena.s, :na Coxn
mlssão de Dlplomac1a, deu sobre elle um voto em ~parado o Sr. o'U
velra Coutinho . Deu um voto que merece meu applau.so. S. Ex. en
!rentou a questão do con11sco que vem sof!rendo. por parte do Gover
no, a exportaçã.o brar-Uelra . 

.S . Ex. é insuspeito. Não fala n elle a voz da opposiçã.o. Não tala 
nelle, sequer, a voz de uma corrente ou d e um partido politlco . E' um 
Oeput!l.do de c!a.sse, es~clalizaão nos · a.ssumptos !Ln:uice!ros ~ r..;o-
tlomlcos . ' 

Se o tempo me permittlsse, ler!a 'todo o seu voto . Mas este ·se l'e
sum.e n o :;egulnte : o Governo cont!núa a obrigar os expGrtadores br:t
s !leiros a entregar ao Banco do Brasil, ao ca.mblo que elle p rescreve, 
35 % de suas eambiaes . E ' um Imposto de exporta.çã.o," porque,' .se-f': 
obrigado a pagar ao Governo uma certa qua.lltidade do producto <l& 
suas vendas, o exportador paga .Imposto . · 

o Slt . Al.D:c S.UU>.uo - Imposto em ouro . 
O SR. OCTAVIO MANGABEIRA- S. Ex . allega multo bem . Im

posto de exportação, lil.nça<lo pelo Governo Federal, e a is50 :s·e oppóe 
a constituição da Rt:pubUca . (.Apo;ados). 

o que me ,admira. S r. Prasldente, e que os exportadores br~U~!let
ros se submettam a isso . A crl..<e" no B1:asll é uma grande crise m{)ral. 
Não digo crise moral no -SA~Iltido de falta de c·aracter, de falta de digni
dade, porque caracter e dlgnldade s<'j.o um · traÇo coi:nmum aos b!'ll.SL
lelros; digo crise moral n o sentido c;i~> ausencia. de coragem p ara plel-:-
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tear o seu d~re!to. Os bra~:h!ros '!)~r:lenm a. noção de qu~ de!ender o 
seu dl.r~lto é o prlmt>lro dos deveres que o civismo lhes lnlpõe. Um povo 
.que paga. uma parte do prOducto d'.l sua eh.-partação, contra o que dls
·p5e expressam'.lnte a Constituição FedenLl, a um Gov~rno que só tem 
feito arruinar o Palz (apoia-dos), é um povo que p~•·tl~u a consclenci:;~. 

de si mesmo, e. niSso, s. gro.v!dade. do phenomeno. 
Vou con.cl utr, !'ir. Pre.sid.ente. Acr-edito jã haver dito ~lguma colsa 

para justi!lcar. sobre est~ caso , o voto d.a minoria. 
NLng:u~m mal. .. do que eu. nesta Camara. se ~::!tlri!l feliz em ap

provar um tratado que nos approxirn..'1.sse atnda mats d<Js Est:::do.s Unido.~ 
da Amcrlca. Estou. entretanto, profundamente convicto de que a re
pre.s.ento.çãtl nacional, ee qui:resse C'Umprlr o seu dever e:m face do pro
jecto em dtscu.s.!!iio. só teria um caminho a seguir: faY.:r "Voltar o Tra
tado ao sela das Cmnm!ssões, para que se fizessem, sobr-e elle, os estu
dos e os tnquerit<:Js que não se reali:?;aram . .Eem os que!, a meu juizo. e 
Reto. de lmprudencla, s,eniio de crueldade. resolver em cteflnltiva ~>m 
caso de tal mouta, a que ~e ligam, a um .só tempo, !nteress~s tão v1-
taes. 

Não, Sr. Prosidentc, a minoria né.o quer tomar a respons:~obilida.C!e 
de, augmentando a o.f!licçl\o ao af!licto, correr o rt.s~:o d'! da.r á União 
Federal Brasileira e ás cla.s.s·es productorns da Palz, senão ao Fovo em 
geral, novas ~l.ll'prezas e novDs prejuizos. 

O rJ,eficít; a moratoria; a.s emis~ões do Banco do Brasil, com a amea
çs de novas emissões; a dÚ:.slpação dos congelados; o confiSCo da expor
tação; a degradação da.moeda brasileira. relegada ao penultimo loga.r, 
entre os paires do mundo, na escala ao desvaler: em wna palavra -
a derrocada. Emquanto is.m: palactos que se constroem, c que ~e com
pram: commlssões aos o.mlg.as no estrangeiro: tr!pli~da. ~m um qua
driennlo 10 verba dos lnactivos; as dois Ministerlos rnil1t::tr~s. a inter
pr~tar. por dois modos radicalmente oppostos, a lei da disciplina, e o 
Governo Õ'l accôrdo com ambos; a cidade e o Paiz transformad<Js em 
uma granel.~ ca.sa de jogo, casinos por ;;ocls. parte, primado do baz:,alho e 
da roleta .. 

O Sa .• LAERTE SETVBAL- Sce= a mais degradante do Brasil. 
O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - ... a Nação Invadida por um 

cancer; festas, caçadas .. viagens, p-:.:r mar, por ~rra. por ar; umn onda 
1n·ext1nguJ.v~l de insensibilidade e rncoruclencia! 

E h11. :::na!s de quatro annos que tsso rola. E n1.mca mais I!.Caba de 
rolar... · 

:Balrta. Sr. Presldente r (Palmas prolongadaE. O orllclor e, cumpri
mentadll). 

O Sr. Presidente Antes de dar a palavra ao orador seguinte, 
devo infonnar á Casa que a Mesa r~cebeu cornmunicação. o!ficle.l de ter 
.sido nomeado e empossado membro do "rrlbunal de Contas do Estado 
de Minas Geraes o Sr. José Mar!a de Alkm!m, q~ vinha exercendo o 
mandato de Deputado por ·~sse Estado. Cabe a vaga a<l supplente, 
Sr. BelmirQ de Medeiros, tarnbem eleito e diplomado Deputado, o qual 
se acha·na an~-sala e deseja prestar o compromisso reglmer.ta~. De
signo os Srs. 3° e 4° Secretarias para acompanharem S., Ex. ã M~sa., 
pBJ.'a e.;:se flm. 

' 
comparece S . Ex. , acompanhado da. respectiva Coromi~ão 

e, junto á M-esa. presta o compromisso regimental, tomando 
assento, em seguida. 

O 1.)r, Presidente- Tem. a .palavra o Sr. Deputado Renato Bar-
bosa. · 

O Sr . .Renato Barbosa. - Sr. Presidente, em f~ elo a.d~antad<. 
<:la hora, solicito a V. Ex. me conserve com a palavra para in·icLa:r ama
nhã o meu discurso. · 
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O S:r. Presidente - Attmdo ao pedido do nobre Deputado pol 
faltarem ap~o!l.S alguns minutos :para. o termino ela sessão; conservo 
a. in.scrlpção de S. Ex . para amanhã.. 

Vou levantar a Sessão, f.!can~o ad1ada a disCUsSão elo proJ~cto 
%l. 212. de 1935 (1" legislatura). 

Designo pa.ra a de amanhã, a seguinte 

continuação d.a. dlscmsão unlca do projecte n. 212, de 1935 (1" 
legislatura), approva.nclo o tratado de commerclo a.ssignado em Was
hington entre o Brasil e os Estaclos Unidos; com pareoeres das Cozn.
ml.ssôes de Agricultura e de Finanças fav<Jravels a.o projecto da. Cozn.
mtssào de Diplom:J.cia.; oom vot<Js em separado dos Srs. Souza r.ea.o e 
Dantel de Carvalho e declaração de voto dos Srs. Koraclo Lafer, D!nlz 
Jun!<Jr, 011ve1ra cout!nbo e França. Fllbo {em. virtude de u.rgencia.); 

Votação do projecto n. 110-A, de 1934. dispondo sobre os serV1ÇU.:5 
de turismo no portiJ do Rio de Janeiro, e concedendo ao 'ruring Club 
do Brasa a. asslstcncill. t.echnlca de direcção de~s serviços (3"' cl:is· 
CU.SSàO); 

Votaçiio do projecto n. 193. de 1935 (1" legislatura) creando o qua
dro de of!icíal!s do serviÇo de Recrutamento, com pareoores contraries 
das commissõ~s 'de Segm-ança e Finanças: 

Votaçilo do par<!car n. 1'7, de 1935 (1" legtslatura), a.pprov:tnao o 
actu do Tribunal de Contas que recusou reg!.stro ao te:tmo de accOr
do celebrado entre a Estrada de Ferro NoX'oéste do Br!Ll1íl, Estrada ae 
:Ferro Soroca bana• etc. , para a construcção de uma nova est~ii.o em 
Ba u~u ( ci!scwsscio un.icct) ; 

Votação do requerimento n. 131. de 1935 (1" l~gislatura). do 
Sr. Furtado de Menezes, de informações wbre a tarifa, na Estrada d~ 
Ferro Central do Bra.sll. para o transporte de minerto.s {diSC'USsão un:lca); 

Votsçào do requerimento n. 132. de 1935. do Sr. O~J..So Macbado. 
pa~a :ser !ncluicto em ordem do dia, o projecta n. 112, de 1934 (dis
c~sao unicc;); 

1 Votação do re!l,uertmento n. 133, de 1935 ·(la l-egislatura). do 
Sr. Thamp.son Flores e outrlls, de 1n!ormações sobre o funolconamento 
da Comm!.S.!!ão de Liquidação da Divida Fluctua.nte (!Usr::ussc!o u:rtiea); 

Votação do requerimento n. 134, de 1935 (la [eg!slatura), do 
sr. Pl!n1o Tourinho, de !nforma.ções SObre o superintendente da. Estra· 
d!!. de Ferro S. Paulo-Rio GrB.llde (ãiscussã:o un.iea.}; 

Votação do requerimento n. 135, de 1935 (la legislatura). àu 
Sr. !'~b:eJ.ra. Pinto e outro, de 1ntormações .sobre. esclarecimentos pedt
dos EJ.o M1niste;!o da Educaçií.o e Saude Puhl!cs. pelo requeril::neDto sob 
n. 1.187 (discussão untca.); · 

Votação do requerimento n. · 137, de 1935 (la legislatura). do 
Sr. Henrique Dod.sworth. de Informações sobre promoções no quadro 
<ie des1ntectador2s da Dlrect<Jr!a de Defesa. Sanltaria do Dlstrlcto Fe-. 
deral ( d.l$cussdo unica) ; 

D!.scu.ssâo -un!ca do projecto n. 72..-A, de 1935, prescrevendo f!ança. 
para o :!uncclonalismo publico; tendo parecer oor:n substitutivo da. CQm~ 
missão de Estatllt<J e parecer da Commtssào de Finanças, :ta.voravel. ao 
substitutivo (cem parecer em 3"' d~aa<l); 

D!.scus.são :mica do requerimento n, 138. de 1935 (la leg1Slatun), 
peát~d<t copta do inquerlto policial m!litar !elto pelo ~neral Pun
tweão Telle.s, referente á compra de aviões em 198.2. 

Ir.:vanta.-;>e a sessão, ás 17 horas e 55 mln1lU.... 
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1, 09a Sessão, em 11 de Setembro de 1935 

"PRESIDl!:NCIA DOS SRS . ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE·. E EUVAL
DO LODI, 2° VICE-PRESIDENTE 

A'~ 14 hor11.s comparecem os ::;rs .• 

Antonto Carlos, :Pereira Lira, Agenor P.abello, Generoso Pom~. Ea~ 
mar Carvalho, Lauro Lopes. Mar io Chermont . José Plngar!lbo, Clemen
t lno . Ltsbôa, Lino Machado, Gerson Marques. H enrique Couto. Hugo 
:Napoleã.o. Adelmar Rocha, Freire de Andrade, Pllnlo Pompeu. Fernan
des 'I'avora. Ricardo Barreto, Odon Bezel'ra. SOuza Leão, Rego Barros. 
Arnaldo Bastos; Antonio de G?es, Heitor Maio., S imões Barbosa. Emllio 
de 1\!aya, Valente de Lima, Deodato Ml!la. Lo. uro Passos. Prlsco Paral.eo. 
Arnold Silva, Wallderl.ey Pinho, Leoncio Galrão. Homero Pires. Henri
que Dod.sworth, Co.ndldo Pessõa. Sampaio Corrêll., Agenor 'Rabello. Pra
do K"ijlY· Card!llo Filho, Lemgruber Filho, Bandeira Vanghan, Abguar 
BI!Stos, .t.rthur :&rnardes, Martins soares, Pedro Alelxo, Washington 
Plres, Arthl:r Beroardes Filho. Furtado de Menezes. Carneiro de Re
zende, Ma.ca.rlo de Almeida. Slmlio da Cunha. Thcotonio Montl:íro d~ 
Barros, Gomes Ferraz, Justo de Moraes. J a iro Franco, Vicente Miguel. 
Vaudon1 d.e Barros, Arthur Santos. Paula . Soares, Francisco Pereira, 
Dorval Mi!lchladee, Vespuc1o de Abreu. Renato :Barbosa, Joao Simpli
clo, Asca.nto TUblno, Dario Crespo, Adalberto Couêa, Fanta P.iba.s, Ni
cola.u Vergue1ro Sebastião Dom1ngues, Au.stro de Oliveira, Silva Costa, 
.Francisco Moura, Alberto Surek. Eqmar Carvalho. Chrysostomo de Oli
veira, Rlcardlno Prado, Lima Teixeira, Paulo Ass1lmpção. Pedro R~che, 
Moacyr Barbosa e Moraes Palva (80). 

O Sr. Presidente - A lista de presença eccu.sa o comparecimen
t<l ae 80 Srs . Deputados. 

Está aberta a Sessã.o. 

·o Sr. Agenor Rabello (2° Secr etario; .procede á lcltum ds. act a. 
ar. sessão antecedente. 

/ 

O Sr. Democrito Rocha. (Sobre a Acta) - Sr . Presid-ente, na 
~ d e segunda~fe1ra fiz entrega á Mesa de um o!!icio em que o 
Deputado Fernandes Lima commun•-::ava ·não poder comparecer á Ses
:.Ao, por se encontrar doente. Esta. communlcação não 1igura uo Ex
pediente . Tenho, ainda. a. accrescentar que S. Ex". contlnúa enfermo 
e, por conseguinte, lmposslbllitado de comparecer . 

Em seguida., é approva da a acta. 

O Sr. Presidente -Passa-se ú leitura elo Exped!en te. 

(J Sr. Pereira :tira (ZO Secreta.rio) :procede ll. leit ura d o seguinte 

EXPEDli...NTE 

Of:rtcios : 

.Do M!nisterio da JustJça, de 9 de Setembro corrente, enviando 1n
torme.Ç6es sobre diaristas, contractado~. ot. outro.:; .servidores, que não 
fazem parte dos quadros do runcc1one.l1smo tabel!B.do, com ou sem 10 
annós de serviço nas reyart!ções subordinadas t.que lle MJ.ntsterto. 

-A quem !e2: a requisição. 
. Do Mintste:r!o do. Fazenda, cie 10 de Setembro corrente, enviando a 
~g-Wnte · 
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St!n.hores Membros da Cama:ra dos Deputados. - Tenbo a honra. de 
submetter á. voss~ consideração a Inclusa exposiçá.<l de motivos do Mi
nistro de Estado dos Ne-gocios da Fazenda, justlf1can<io a necessidade 
<ia abertura de um credito suplementar á. verba. 5" - Ajuda de C\l.Sta., 
consignação Pessial, Sub-consignação n . 1, do orçamento do Mlnt.s~ 
ter lo das Relf:.çõe.s Exteriores, na importancln de 1. 000 : 000$000. ' . 

Rio de Janeiro, 6 de Setembro de 1935, 114:" da Independencia e 47° 
<1:1 Republic:3.. - Getulio Vargas. 

E..""Q>DSIÇÃO DE MOTIVOS 

E:'l:cellentlssimo senhor Presidente da Republica.. - 1. E'm o!
tlclo n. DA/303, de ·19 de Julho ultim<:~, o ..Sr. :Ministro das Rela.ções 
Exteriores e~po2 a nece<sidade · da abertura de 'Um credito sup:ple
mentar de l.OOO:OOOSOOO á verba. sa ---, Ajudas <ie custo, Cons!~aç~ 
Pc&;oal, Sub-Con.signução n. 1, do, respectivo orçe,mento, por ISsO que 
a dotação de 2.000:ooosooo para o actual exercü::\o foi ctispendida com 
o movimento de funccionanas dipl<tmaticos, estabeleddo no Decret<"> 
n; 19.592, de 15 de Janeiw de 1931; o respe{)tivo .saldo, em 1 de 
·Agosto ~indo, .;stava reduzido á. tmpoi:ta.n<:ta. de 3:825$900, 1ntutfi
dente para <><:correr á.s despesas de tal ·natureza na Ultima parte do 
~orrente anno. · 

2. Em face do :resolvido por V. Ex. nos !Japels que ~OtnJ;lanha.m 
esta. eKposição, rela~ivam-ente á supplementação em apreço, :faz-se ne~ 
ce~snria a eJ~:pressa autorização da Camara. dos Deputados. nos termo;; 
do ~ l 0 do art. 186 da Constituição da :Republica., para. a s.berturs 
do credito supplementar allud!do, na !mpo:;tancia. de 1.000:000$000. 

3. Nestas condições, em vlsta d<l que dispõe . a lei n. 75, de 24 de 
Julho ultimo, tenho a homa de solicitar a v. E::!:. se digne. provi
denciar junt<:l á referida Camara no sentido de ser aut<:lrizada a aber
tura do credito supplementar de que se trata, cabendo-me esclarecer 
qub, por ser a despesa contemplada na lei orçamentaria. os recursos 
paxa. attendel-a, sã.o os mesmas consignados na Lel n. 5, de 12 de 
Novembro de 1934. cujo art. zo autoriz:J. a realização das operações 
de credito qu~ se tornarem ne~.sarias J?:l.:ra a regular cxecuçáo d.r· 
xne~mo orçamento e encerramento normtl.l d~ resp<:ctlvas contas. -
A. ãe Souz~ Cosm. 

- A ' Commis.Sii.o de Flnn.nças. 

iDo Mln!.sterlo da Fazenda. 9 fle Setembro corren·te, ~mettendo o. · 
seguinte 

UENSl\t;EM. 

Senhores Membros tia Csmarn. dos Deputados. .;,._ Tenho a !Jonr- 
de submetter á vossa <:on.sideração a. inclusa expcsiçáo de motivos do 
Ministro de E:stacto dos Negocias da: Fazen<la. referente ás suggestõe.s 
apresentadas pi'!la Ca.sa da Moeda, .sobre a modificação da -cunhagem 
das m~da.s .de 500 réis e de 400 :ré!.s. creaçã.<) de uma n~>va rnoecia 
d1visionaria do valor de 300 réls, e a. -convenienc!a de serem reunidos 
num só te1..-to, retct!i<:a.do e systematlzacto, os deçl'etos e leis em que 
se encontr= os caJ:'l).ctértSticos de nom11.5 J:Poeda.s correntes. · 

Rio de J=eiro, 5 de Cetembro de 1935, U40 da Independencla. e 
4tro ~a.. RepUblica. - Getulio . V~rgas. 
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:EXPOSIÇÃo DE MOTIVOS 

ExcellentiSsimo Senhor Pre.sidente da Republ!cn. - No Otrlclo 
n. 221, da 15 de Junho ultimo. a. Director.ia da Casa do. Mocd[l. exp51! 
s.s dlf!iculdactes tecllnicas que of!erece a cunhagem de c~rtas peças 
do nosso actual systema moncta.r1o. 

2. A moeda de bronze de alumlnio, de ~00 reis, devido a suo. ex
cessiva tenuidade, provoca a ruptura continUR. dos cunhos, o que d i
minue extraordinariamente a producção e encarece o cu.<:to. O nu 
gmento de uma gramma no pe.o;o d o respectivo dlsco obv!ar!n. aó In-

. conveniente apontado, conforme experlenclas jã. e!fectuadas naquell:l. 
repartição 

3. Por outr,::, l:ldo, o nickel de 400 réis padece de defeito contra
rio; o dlametro e peso excessivos dessa moeda cntra.vnm a cunhagem 
e wrn~ incommodo seu porte; com gra.nde vantagem para a estlletic~ 
e economia para. o erarlo, pocler-<le-!a reduzir-lhe p peso de 12 para 
10 gramma.;; e o d.iamctro de 30 paro. 28 mlll!metros. 

4. Para o fim de attencler :1. mult!plas necessidades do n~o 
melo cl.!culante propõe e. Casn ela Moeda a creaçúo de uma nova 
moeda d!visionaria., do valor de 300 réis, o q;.tc impõe ligeiras alte
rações no peso e no diametro elas outras peç:ll3- de n1ckel. 

5. Constando os caracteri!tiços de nos:sa.s moedas correntes de va
rla.s leis e decretos esparsos, que d!U!cultam sua consulta, seria d•) 
grande convcn1e.r:.cta. reuntl-.os icdos num só texto, rectiflca.do c sys
temntiZl!.dO, ao alcance de todos. 
r 6. ,E' ·o que tenho a. honra de ex pôr a V. Ex. afim de que se 
ô.lgne providenciar junto á · Camarh das Deputadoo, no sentido d-o 
.serem consubstanciadns em l;)is as suggestões ac ima expostas. - A. 
de SO'UZo. Cesta.. · 

A' Com.zn,tssão de :Finanças . 

l))o Mlnisterio da Fazenda, de 10 de setembro corrente, tra.115mi~· 
t1ndo a. seguinte 

MI:~SACEM 

Se.r:.bores -Membros da Camara dos J:>eputa<Jos. - Tenho a honra 
<ic' suometter â vcssa. consideração a inclusa. exposição de · motivos 
do :M!Distro de Estado dos Ncg<Xios da Fazenda, justl!lcando a ne~s
s!dade do. abertura dos credlt;()s supplementares de 300 :ooosooo. li. 
verba 6", ConslgDaçiio "Material",· GUb-con.signaçáo n. 1, e de réis 
1.000:000$000, á verba. "48 • Consignação "Pe.;;soal", sub-consignaçiio 
n. 1. do vigente orçamento do :Ministerio <las Relaç6cs Exteriores. Rio 
de Janeiro, 29 de Agosto de 1935, lHo da. .In-dependencia. e 470 da 
ReJ:ubllea. - Getulio Vargas. 

EXPOSIÇÃO Dt; MOTIVOS 

Excellentlssimo Senhor ·Presidente da Republica. - Em virtude 
d o vétO parcial oppost;o ás tabellas orçamentaria.s vlg-ente-3 do Minlste • 
rio da.s -Relações Exteiiores, :roram reduzidas de 100:000$000 e de ~is 
300:000$000, respectivamente, a verba. 4o.· "CompromiSsos Internaclo
nn.es·•, COnsignação ·"Pessoal", sub-<:Onsignação n. 1, e a verba. 6• 
"Eventuae.s", Consignaç!!.o "Material", sub~consigna,çiio n. 1, ficando a 
primeira das citadas verbas com a '-dotação de 400:000$000, e a. ultima 
com a de 1.400:000SOOOO, · 

Tendo o .Min1sterlo das Relações E,;;tertores, nos avisos m. DA/ 303 
e :OA/931, de 19 de Julho ultimo findo, encarecido a necessidade de 
serem abertos os credites sttpplementares de 600:000$000, á ultima. dao; 
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~·~rb~ re!erl<lll-S, e de 1. 000:0005000, ·á primeira., resolveu v. Ex:. 
aquiescer ti. sol1cltnç4o daquel!e Mlnl.sterio. reduzindo, porém, a. rél.i 
300: 000$000 c. supp lementação ã verba iP "·Eventuaes" . 

Dando cumprimento ao que dispõe a Le1 n. 75. de 24 d~ Junho 
Ultl.m.o. tenho a honra de sollcltar a V. Ex. se digne lll"OV!denc!ar 
liLnto á Cama.ra. dos Deputad<>i;, no senti~o de ser a.uwr1zada. a aMr~ 
tara. dos <:reditos etn apreço, Eer:.<lo, por se tratar de creditos supple
:onen. tare.s, d\.spe:nsa vel a !ndica.çáo de re<:ursos espectaes, par· l.3so que 
a& despesa::; reapectlve..s. levadas ~ verbas propr!a.s. serão attendida. com 
<JS r.ec:ur.sos orçameDtarlos, cuja. eventUB.l de!tc:!enela será suppr!da. com 
o producto das operações de credito autorizadas pelo art. 20 da Lei 
:n. 5, <ie 12 de Novembro de 1~34. - A. 'àe Souza Costa. 

- A' Coromlssâo de Finanças. 

Do •Mlnlsterlo do Trabalho, de G de setembro corrente, tra.n.smlt
t!ndo intorrnnções relativamente ao numero de synd!<:ato-.3 reconhecidos 
por esse .MJnister!o ·e dos que ainda nií.o tiveram sua ~;!t\lação le
galizada.. 

- A quem !ez a. requisição. 

Do Mlll!ster!o da. Agricultura, de 9 do corrente. enviando !nfor. 
roaçõe.s concernentes á cessão de uma 'I:Orida ao ,Estado de Alagôa.s p= 
extracção de PEtrol€0 na. localidade àenom!nada Riacho Doce. 

- A. quem fez: a requisição. 

DG Minister!o da Agricultura, de 9 .a corrente, enviando in!or
ma.ções sobre o.; trabalhos executados até h.oje pelo Dcpartamenw Na
c1onal ela Producç~ Mineral, para a pesquisa <ia petroleo. 

- A quem t'ez a requisição. 

Do Min1sterro da Agrlcultur~t,, de 10 do corrente, t."an.smJtt!ndo in
formaçõe~; sobre o <iepos!to, em 15 ele J:.!lllo ultimo, de 158:027$750,. 
determinado pelo contracto celebrado, em 28 de .Janeiro do corren~ 
anno, entre esre :Minister!o e a "Companh.ia. Industrial de Algodão e 
Oleos", S. A. 

- A quem tez a requisição. 

TelegratnmBS : 

De Cuyabá, 10 de Setembro - Presidente Cama.ra dos Depu·· 
ta.<ios: 

Sr. Presidente Camara Sr.s. DeputadO$ - Rio - Tenho subld<l. 
honra. levar conhe<:lmento v. Ex. que eleito· Governador d-este- Estad:> 
pelo võto f!Xpre.ss.ivo maioria. sua. Assembléa Constituinte em sessão 
realizada oito corrente a.ssum1 após compromisso legal elevadas fun
cçõe-5 governamentaea com que me honrou pela segunda vez povo ml· 
nha terra, espera meu governo cooperar com V. E"·· a pr61 engra.nde· 
cimento nossa Patrta. estremecida. A t~nc!osas saudações. · M11TiL' 
Corr~a,. Governad.or Estado. · 

I 
· - Inteirada. 

I 
- De Flortanopolis. 10 de setembro - Presfdente· Camara Depu-

tados: · • · 

Florl.allopolis - Ac<:usa.ndo com prazer, recebimento telegram~ 
V. Er. con:unun1ca have! essa lllta. Cama.ra: a.pprova.do voro pela. gran.-
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<J.eza. unidade, mnlcr gloria l3rasll. d ata lndcpcnd:mcla. congratule-m~ 
Vo&cncla expre:!Sl\'11. justn. homenagem ~s:-~ C::amnro. Attenclos:J.S sau
daçees . - Barrctro Ffl/~o. 10 Sccret~Tio. 

Intelmda. 

De Bccnyuvu. 1 O Setcml>ro - Presidente Camaru Peputaclos: 

Bocayuva. - Communico Vos.'>êncl ;~. <'mpo~el-mc hontcm carzo 
MiniStro Tribunal Cv!tt11s c.stc E:..n;ado orgflo cre:~.do -pela Constituição 
Mtncirn. que estabelece pnru ~us membro:~ mesmo-:; imp~dlmcnto.s in
compntlblllrtndc8 crendl1S p11rn os magl~trados pelo. Constituição Fe -
dernl . . Cordcacs sc.udnçOc.'l. - Jo~é Marta Allcmim. 

Intelrn.dL. 

E" lido c vac n Imprimir o seguinte 

P&OJECTO 

(Projecto 214-A, de 1935 - Finanças, 138, 1"' Legislatura) 

(1n Legislatura) 

N. 228 - 1935 

Autoriza a. abertura d credito esp<;ciat d.e 125:4008$000, para a.ttender 
á.:l extgencUI.s do Decreto n . 24.462, de 1934; tendo parecer da 
Ccmmissã.o d,e Finanças, com substitutivo á emenda em 4"
díscussão 

(Projecto 214-A, de 1935 - Finanças, 138. IB Legislatura) 

Apreciando o projecto :n. 214-A, d e 1935, que autoriza o governo 
a dlspender. pelo Mlnlsterlo ct:l. Educação, com a Faculdade de Me
dicina de Porto Alegre. a lém da qua.nt:a especlflcada. na respect!VII 
verba do orçamento vigente. ma1s a quantia de 125:400$000, para at 
tender ás exlgenclas do Decreto n. 24 . 462, de 25 de Junho de 1934, 
- a Commlssão d.e Plnançs..s, -em parecer de 13 de Abril do corrente 
anno, manifestou~~e tavoravel· á :;;U:l. approva.çã.o. E' que o orçamento 
para. 1935 manteve a tabella do Decreto n. 20 . 530, de 16 de Outubro 
de 1931, quando.. declaram o projecto e o parecer, já. não esta, 
mas aquella, constante· do decreto de Junho do anno pa..ssedp é que 
esta. em vigor, tornando--se a.sslm neoe.ssa.rla. a abertura de ·um cre
dito para ·occorrer a despesas decorrentes do augmento de pe.s>;oal. 

Como o projecto não Indicasse . o melo de custear a. despesa. a 
Commi.!:.sá.o fe l de parecer corresse esta pela :verba Subvenções do Ml· 

.Listerlo da. Educação. (Verba 22 do artigo 7 do orçe.mento vigente). 
Entretanto, não formulou a emenda que se íazla neces..;arla. para in
clult no texto do projecto a tndlcação da verba. 

•Em segunda dtscussão, o Deputado Barreto Pllho se propoz a 
pr~encher a J.a.cuna, neste .Intuito apresentando uma. emenda que, en
viada -á Commt.e~ão de Finanças, ora é objecto do presente parecer. 
Prcpõe aquelle Deputado a lnciusão de um artigo determinando que 
"a despesa correrá .por conta do saldo da . ext!ncta Caixa de Suõ
vençOes" . 

Parece-nos que a :verba. SubvençOe-.s ou o ae.ldo que po.ssa ex.Jstlr 
na CaiXa de Subvenções. não deveria ser. destlnatlo ao custeio de !o
lhas de pagamento de pessoal e:mp:regado em servlço.s de um estabe
leolmento de ensino mantido pelo governo da União , como a Fa
culdade de MecUclna. de Porto Alegre . Se subvencionar é !lJudar, au-: 
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:.Ol!ar, .soccorrer, como ~e péde comprehender que o governo vá. socco!
l"Cr, auxiliar. ajudar estabelecimentos que Já l!:ão .seUs e cujas des
pesas. erci toda. sua. plenitu~e. é obrigado a satis!azer? Parece-nos quCI 
t. a.jucl.a, o ~uxil1o, o .soccorro, devem destinar-se a estabelecimentos 
nii.o mantidos pelo governo .federal cujas fontes de renda este re!orc~ 
com subvençõe;;, por julgal-o.s d!.sso merecedores pelos nns a que s~ 

destinam. e pelos requisitos que preencham. 
AChamos prfer!vel não desfalcar os recrusos destinados a. subven

ç~s para enipregal-os no custeio de serviços ofílciaes do go;erno 
fed~ral. NeGta ordem de •idéas, ha dias não a.cceitãmos o alvitre de 
dotar serviços na Fnculdade de iMed!c!nu. da Bahia, estabelecimento 
de ensJno federal, pelas Vt!rbas de subvenções, concordando, entret=to, 
na mesn1:1 occasii1o, em autorizar o governo a entrar em a.ccõrdo com 
o Instituto de l'roteeção ·á. Infaneia do Rio de Janei-ro, estabelecl
mell:to de Iniciativa. privada, para. auxJI!:~.l-o com 200:000SOOO, por cont~ 
desta. mesmo. verba, para conclu~:lo de um hosp!tc.l. 

Quant o ao alvitre da Comml.:.são de !"inança.s, no €CU parecer de 
Abril {lo corrente' a.nno, é prec!.!:o notar que, depois da.· suggestão, j:i 
to! votado. a ·Lei n. 53, de 18 <ie -Maio deste anno, determinando que 
os resultados const=tes da verba 22, sub-consignação n . 1; do orça
mente v igente do Mlnlsterlo da Educação e Saude· :Publica, serão 
dJ.o;trlbuidos <ie aocôrdo com a~ dlspc.s1ções dos decretos mencionados 
na alludlda. .sub-consignação, ·até que seja. decretaãa legislação espe~lal 
sobre a. ma.tería, parecendo, assim, não ser conveniente se altere o 
regime ein vigor. antes seja. votada aquella legislação. 

Pelas ràZôes anteriormente. expostas, "omos ele parecer não deve 
ser approvada a• emenda cro sr. Deputado Barreto Pinto. Fazendo--se 
neeessa.rlo, porém, declarar a m aneira pela qual serã custeada a. des· 
pesa, o!íerecemos uma. emenda substitutiva, designando a. ::;ub-consi· 
gnaçil.o n. 28, da ;erba 1. do artigo 7, do orçamento vigente. • 

· A dotação desta. ~ub-consignaçã.o é de 6 . 000 :000SOOO, dest1llad0$ 
a a.ttender a despesas com o d.esenvolvim:ento do ensino ~ d.O.s ~rvlçoS 
<ie saude publica e a.s.sistenc!a social. 

No <:a.so, é, prt<:lsa.l:nente J:;so o que acontece. o projecto retere-se 
á abertura de um <:recUto de:Stinado a attend.er a. Uina despesa com o 
desenvolvlmentp do ensino na Faculdade de Medi<:tna de Porto Alegre. 

Aliás, a Camara. já votou, este s.nno, a •Lei n. 50, de 13 de 
Maio, autorizando o d tspendlo até 231:600$000 para pagauiento no 
corrente a.nno dos aWdliares da FaCuldade de Medicina da Universi· 
dade do Rio de .Janeiro. cujos logares !oram creados em .Julho de 
rt9S4. não tendo sido incluídas a.s respectivas dotações no ·orçamento- ·· 
vigentê _ O caso é o m eGmo, como se vê. 

E' a seguinte a em enda que o!!erecemos: 

EMENlJ.>\. SüBS'l'ITt7TIVA Á EMENDA N. 1, APRESENTADA ,\0 PROJEC'l'O N. 214:-,\, 
Dll: 1935 , 

Accre!cente-se, onde convier: 

"Art. A despesa. autorizada por esta le1 correrâ por conta dos 
recrusos concedidos. na sub-consignsção n. 28·, <ia. verba n. 1, do· 
artigo 7o, da Lel n. 5, de 12 de Novembro de 1934". 

Sa~ da Commtssão ~ Finanças, 9 de Setembro de 193S. - Jodo 
Stmpltcio, Pre.sid.ente. - Pe4ro Firmeza., :Relator . - Sa.mu.et D~e . 
- Clemente Mari.ant: - Hcnriq1L8 .Docl$worth.. - OrZan.do AT«U.JO·. 
- ATTWlüto Ba.stos. - Amarat Pet.:xO&o. - AbeLar!W Vergueíro Cesa;T 
- D~nie! de Carvalh.o, com restrl~ções .. - C:a.rãoso ire Mello Netto . · 
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Leyislaç1io ci t ad.a. 

Sub-cor.sign!lçáO n . 28, da verba n. 1, do art. 70, da Le! n . 5, 
de 12 d e Novembro de 1934 : 

"Para attender á.s despesas com o ctesenvalvímento do ensino e elos 
.servtçw de saude publica c ~1stencia ~:x:ta! em todc o P:1.tz, ob.-:~~
vadas, quanto ao pagamento, a.:; dlspcslçõcs t!o r::ecret ~ 11. 24.. 527, 
d e l't d e Julho de 1934, 6. 0GO :OOOS000." • 

EM~CA A QUI: SE REFERJl: O l"AAEC.l>R 

·Projecto n. 21<;,-A .:...... 1935 

Emenda. n. 1 

Accrescente-se onde convier; 

"Art . A de.spe.>a. cOt)"erá pot· conta. d o saldo da extincta. Calx'l. 
de .Subvenções". 

JUStificação 

C<>n!orme se vê do parecer da CommL~ii.o de Finanças, ;~. <leG:p e· 
.sa. no . caso, deve correr por con ta do saldo da. ext!ncta Caixa d~ 
Subvenções, aliás, em d esaccordo com d que resolvere. poster iormente 
ao emlttlr parecer .sobre a. emenda apresentada ao projecto n. 42-A. 
de 1935, conforme tive opportun!dnde de a.ssign a.lar, em dlscur-::os p ro. 
:rerldos n o d l!l. 27 ~e J unho proxtmo .passado. e em 2 do corrente. 
(Dfano d.Q Pod-er Legislativo de 3: pag. 1. 907). 

Indispen.sa.vel, pc::-ém, a. emenda. primeiro JXIrque. n ão se ·póde orde
n ar a des~a s~m lndlcer por onde deve ser custeada, e dCJXIIS por
que a .COinlnis:;âo de Fina.nça.s, suggeriu o aproveitamento d o .ul<!o, 
ma:. não formUlou o substitutivo ou o d ispositivo n ecessa.rlo . O qu~ 
.se vota e é sanclconado é o projccto e não o parecer. 

Sala. das Ses!ões, 4 de Julho de 1935. - Ed:m.u.ncto Barreto Pinto. 

PROJECI'O N. 2 14-A, DE 1935, E :MENllADO ZM 2"- DISC<l'SSÃO 

Art . . 1-o Fica o Guverno autorizado a. dlspender, pelo .Mlnlsterio 
da Ed.uca.çã.o e Saude Publica, . eom a Faculdade de .Medicina. ele Po-rto 
Alegr-e, a~::n. da quánt!.a e.spec.t:rlcada na verba. 2" (Instituto de Ens1- · 
no) , Capitulo IV (Faculdade de Medicina), n. 18 (Pes.Soa.l Fixo), 
ina.!s a quantia de 125:400$000 (cento · e vinte e cinco contos e qua
trocentos mll rê1S), para. nttender ás ex:.!genclas do Decreto n . 24.462. 
de 25 de Junho de 1934. · · · 

Ar~ . 2.0 Revogam-se as disposiçõeS em contrario . 

Ju.stijicaçá.o 

A·Lei n. 5, de 12 de Outubro de :!.934, o rçaDdo a. receita e !L'!a.Íl<!o 
a d espesa. geral da Republica dos Estados UD.lclos do B:rasil para. o 
exerclc!o . de 1935, tomou como base, n a elaboração d o orçamento do 
Ml.nlsterio da Educa.çli.o e Saude Pubii~. na.· part-e re:rerente á. verba.. 2• 
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(Instituto de Ensino), Capitulo IV (Faculdade ele Medicina de Port<í 
Alegre ) n. ,18. (Pe~soal :nxo, as disposições do Decrl!to n. 20.530, de 
16 de Outubro d.e 1931, mantendo Integralmente os dizeres da lei 9t· 
çamentar! a. para o exercic1a cte 1934. 

A<:Ontece. entretanto, QUe o Decreto n. 20.530. de 16 de Outubr3 
de 1931, não póde prevalecer. Fica revogado :pelo Decreto n. 24.462, 
de 25 de Junho de 1934, que modttLca. a. tabella. de vencimentos do 
peS!!Oal admlnutratlvo da Faculdade de Medicina d~ Porto Alegre 
e instltue novos cargos lndLspensa:vels á bôe. marcha. do ensino. 

o n. 18 do capitulo IV da verba 2a do orçamento do MLn!ste
r!o da Educa.çtl.o e Sa.ude Publica deverá, poiS. ter· sido el,aborado dt' 
accõr'd.o com 2. tabella. estabelecida Eelo Decreto n_. 24.462, de 25 <!<: 
Junno de 19á4. 

Da comparação do montante da tabella. prevista pelQ Decreto 
n .. 24.462, d-e 25 de Junho de 1934, que é de 1.536:600S000, com o da 
tabella. do Decreto n. 20.530, de 16 de outubro de 1931, que não 
prevê qua.ntla maior de 1.411 :200$000 resulta. uma di!ferença. de 
125:400$000. 

o p:res<!nte projecto visa ,.a.nar a Irregularidade 'com a a.bertUl'!\ 
de um credita especial na importanc!a da <:ítana quantia de rét.,~ 

125: 4005000. 

Sala da.s SessõeS. 2 de Abrn de 1935. - Frederico Wolffenbuttez. 

Documento n.. 1 

Lei n. 5, ·de 12 de Outubx-o àe 1934. 
Orça a receita e fixa a oespasa geral da Republica dos Estados 

Unidos do :Sr~il. para o exercicio de 1935. 

Min1ster1o da Educação e Sa ude PUbllca. 

Verba 2"', Instituto de Eru!ino. 
1 V. Faculdade de Mlldicina. de Porto Alegre, Decreto n. 20. 530, d~ 

16 de· Outubro de 193·1. 

18. Pesscal :fixo: 

1 Dtrector . . . . 
34 PxOfessores . . . 
1 i?l'otessor substituto . . 

32 Chefes de labora.tor!o ou -cl.in.ica. • 
32 Assistentes de laboratorLo ou cUnica 
1() Pxo:!es.;ores privativos para. phar~ 

macia e odontologia . . .. : .... ·: . 
1 secretario . . 
.r Thesoure1ro . 
1 J'libliotheeario 

. 4 Amanuenses . 
1 }>{Jrtelro . 
a· Conservadores 
9 Bedeis 

............... ; 

Ord. 

12:800$ 
8:000S 
5:600$ 
4:000S 

8;000S 
9:600S 

.. 9:600$ 
8 : 000$ 
4:800$ 
3:600$ 
3:200$ 
3:200$ 

Gratif. Total 

9:QOOS 9:000$ 
6:400S 652:800$ 
4:000$ 12:000S 
2:800$ 268:~00~ 
2:000$ 192:000S 

4;00()$ 120:000$ 
4:800$ 14:4005 
4:80Ó$ 14:400& 
4:000$ 12:000$ 
2:4008 28:8005 
1:800$ 5:400$ 
J.:600$ 28:4008 
1:600$ 43:200$ 

1.111,:200~ 
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' Document o n. 2 

Decreto n . 24 .462, de 25 de Junh :J d~ 1P:l4 ~ 

Approva. o regulamento da Faculdade d~ Medicina. de Porto 
Alegre. 

Tahella. de venclli'.entos. 
Pessoal fixo: 

1 D!rector . . . . . ... .. .. . ... . 
34 Prot«~Zores . . . . ............. . 

1 Pro1~or .substituto . . ....... . 
'32 Chefes de lnbora.torlo ou ~lln!cn . 
32· Assistentes de laborntorlo ou cl!nlcll 
1~ Pro!e~ores prtva.tivos para. phs.r-

mtlela. e odontologia . . .... . . . . . 
1 secretario . . . . . .. . ... .. . .. . 
1 Ena.rregado do e:ltpedlente .... . . 

.. 1 10 O!!lclal . . .. . ........ . . 
1 arehlvl.sta. . . .. . ............ . 
1 Protocolllsta. ·. . ........... . . 
.1 E.serlpturarlo . • . .. . . ..•...... 
4: .Amanuense.s . . . .. ..... .. ... . 
1 Aimoxa.rlte . . . . . . .. ....... .. . 
1 Continuo . . • . . . .......... .. 
1 Porteiro . . . . ... . . ......... . 
8 Conservadores . . ........... . 
9 :sed.el.s • • ••.. ...•...•. . . 
1 Thesourelro . . . . .. . . ..... . .. . 
1 Fl.el de The.oourel.ro . . .... . .. . 
1 Blbllotbeca.rlo . . . .. ... ..... . . 
1 Aman11ense de bibUotheca • . . . 
-1 Electl1e1sta. ... .......... . 

Orct . 

12:800$ 
a:ooos 
~ :600$ 
4:000$ 

a:ooos 
12:0008 
a:ooos 
7:200$ 
7:200$ 
7:2008 
5:600$ 
4:800$ 
7:2008 
4 :000$ 
4:8008 
4:000S 
4::000$ 

10:400S 
7:200$ 
9 :600$ 
5 :600$ 
4:800$ 

Documento '7t. 3 

O rnt l!. 

9 :000$ 
8 :400S 
4:0005 
2 :8008 
2 :000S 

4:000$ 
6 :000S 
4:0008 
3:6008 
3:600$ 
3 :600S 
2:800S 
2 :4008 
3 :600$ 
'2 :000$ 
2 :400$ 
2 :000$ 
2 :000$ 
5 :200S 
3:600$ 
4:800S 
2:800$ 
2:400$ 

Ta.bella. de vencimentos de a.ccôrdo oom o Decreto nu-
mero 24.462, de 5 de Junho de 1934 . : .. . ..... .. 

lde'ln com o Decreto n. 5, de 12 de Outubro de 1934: . . 

:Dirterença . 

São lidos e vão 11. Imprimir os seguintes 

(1" Leglsla.tura) 

N. 20 .:._ 1935 

Total 

9 :0008 
652 :8008 

12 :000$ 
268:8008 
192 :000$ 

120 :000$ 
18 :000$ 
12 :000$ 
10:800& 
10:800~ 

10:800$ 
8:400$ 

28:800$ 
10:800$ 
6:000$ 
7 :200$ 

48:000$ 
54:000$ 
15:6001> 
10 :800$ 
14:400$ 
8:400$ 
7:200$ 

Í.536:6008 

l.536:600S 
1.411:~00$ 

125:400$ 

Mand4 a.rch.iva.r a repre8en taçã.o da C:a:rr14ra Brcuileira de commercir 
sobre o fin.a.ncia.m ent o d4. e::P,Ortaçl$o de !4ra:n.fa; com parecl' r 

d.a éom.mtBsão àe · Fína.nça.s concorda.?UU> com o da de Agri
c;u.?.túra. • 
. (AgrlcUlt~a, 22 e Ftna.nça.s .174 ...., 1a Iegtslatura.) 

. A. Ca.mara Bl'8.6Uelra do Commereto rear~senta. · á. Cam!Úa dos 
Deputados do BraBU, llo sent ido de :que eS\B tome providencias par11. 
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que seja organ~~o pelo Banco do Brasll o nnan<:lam-ento da eJCpor;... 
ta.ça.o de tru:ctas cltrlcola.s. 

Argumenta na representação que· a. exportaçoo brasileira no :mo
mento acha-se na depend~ncta de mercados estrangeiros, que possuindo 
<l controle, dictam os preços ·chegando, oo:mo chegaram a 19 do 
Julho p. p. a preços ridiculos. · · 

O productor brãsileiro que !!.zesGe despacho agora, apura.r1a. um 
:prej-uizo pelo que :representa o custo no pomar (13$000): 'p:repara
ção, scond1cionameuto, trete terr!!stre, caes, esti'l"a, etc:., até o navlo 
(9$.!!00); :!réte ma.ritimo mais de 15$000 (E 0-3-6). num "total de 
376500 por caixa. 

Accrescenta a representação que o mercacto ingle:;., ~tA conges
tionado pelo a.ccum.ulo da mercadoria e "que nll.o ha possibilidade da 
exportação dó producto pam -outras praças. 

Ora, não seria rom uma. organização· de credito :pelo Ba.noo ~o. 

Erasn, flna.nclanclo a exportação de laranjas, .que teriamos -removl<ias 
a.s causas, congestionamento <:lo nosso qua.sl 'Ullico mercado: o !.llglez .... 

'Trata-se de uma falta. de organização commercial bra.siielra. :Es
tamos á mercê 'de poderosas orgawzaç~ mundlaes que, negociando 
com laranjas de . todaG as pr<>cedencl.as, manobram á vontade o pro~ 
dueto b:J:'aallelro que, sem de!esa., é o mais eXplora.vel. · ·' • 

Betla. ma.terla. interessante para o Conselho do commercio Exte
rior e para o POcter Execut1vo Nacional. · E~te Poder e aquene Conse
lho poderão. cuidar do 8.5Slmlpto ~ 

São medidas praticas o de que necessitamos e nA-o de leis. 
Accresce que, a. Cama.ra B~letra de C<nnmerc!o endereçou ao 

Pre&ldente do Banco do Brrusll me:morla.l .identico e obteve resposta. 
telegraphica. nestes termos: - . . ' 

Rio, 8 - "Sr. Pl'e81dente da Cama.ra Bra.sllel.ta. de Commercio -
R.e!ertn.do-nos aos "termos de seu memorial ele 30 de Julho Ul~lmo, a. 
respeito da !alta. de :!Ulanelamento da exportação de lara.nJas, cum
pre-nos lntormar a V. S. que estamos promptos a. ep.m!nar, com a. 
:ma.tor sympa.thta.. as operações que nos sej&lli propostas e a reallzal-as 
<iesde que apresentem as 1nd.lspensa.ve1S ga.rantta.s e não venllam !erir 
<Usposl.ções de nossos estatutos, a. cuja.· obe<liencts. não :ó.oa pod.e~nos 
subtte.hir. Apresentamos a v, s. as nossas mui cordlaes sa.udaçõe.s. 
- Pelo Banco do Bms!I, o presidente. - Leonardo Truda/'. · 

Assim sendo, parece-nos já. e.ttendido em seu desle!eratum, =a. 
vez que e. ·mtervenção pedida. é junto ao Bll.JJ.OO do J:lrasll e as :pa:rtes. 
estão em entencl.1mentos directos. 

Opinamos· <ilante disso to.sse archlvada a :representação. 

Sala das ses&õe.s, 14 de Agosto _de. 1935. - Arthw- Neivc., Presl- -
dente, - Jor:lquim A. S4m.p<Uo VúZal, Rela.tor. - Cid. -B. Castre Pra
do. - caràiUo Filho. - .Fru:nc~co à:f FiOri. - 'sampa.io CQSta.. -
Humberto R. de Andrade. ,....-.V. Macedo. - Te!xeíra Le~te. - Pire:t 
G4yOIIO. . 

PAP.ECE!t DA. CO~ÃO DE PlNA.VÇAS 

Pelas razões eónstantes do parecer d& Cominlssão ~de Agrlcultw:-:,_. 
de aceordo com a sua. conclusão,· · · 

Sala.. c:tas sessões, .Setembro de 1935·. - João Si.mpZíCio;"PresJ.
fiente. -_clemente M ariar.i, _Relator .. -. França. 'Ftlh.O. __; Pedira Fir-,_ 
meza. - Samuez Du.arte~·- Henriq-ue Doãswortli:. - Orlanc!<l A-ráu
jo. - Arnaldo Bas:tos~ - Danie~ de carvalJI.o. - Amara~ Pet$0t~> 
. .Juntar. AbelardO yergue!ro Cesa.r. - Oarãoso d.e . .MeUo Netto_ 
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PARECER 

N. 21 - 1935 

(l" Legislatura) 

Manda arch~Dar a representcção tia Camara Brasileira de COmmercio 
gobre a sittW.çáo aa laranja, no11 mercados lnglezes · 

(Agricultura. 28 . - 1" Legislatura) 

· A presente representação, n . 28. de nossa. Commlssâe>, cUida. de 
ma.terl.a. já. por nós apreciada e que teve o n. 22 de nossa. Commtssli? 
e 174 da Comm.lssáo de Finanças. 

A_ssl.m. sendo, rec;ueiro a V. Ex .· .seja 3. mesma archlva.da.. 

·Sala da.s Sessões. 21 de Agosto de 1935. ·- Artll.ur ·Neiva, Presi
dente. - Joaquim A .. SamTXtio. RelatQr. - Cid B. de Ca.stro- Prado. 
- Card.illo Filh<?. :- Fran~co Dt Fion. - Pires ·Gayoso . . - Sampaio 
Cruta. - V. Macedo. E .. . Teixeira Leite . - Humberto L. @. An
drade. 

O Sr. Caldeira Alvarenga (Pela ordem) _: · Sr. Presidente, 
çommunico a V. Ex. que o Deputado Julio Nov:aes·tem deixado de 
çomparecer · ás sessões por motivo de dc.ença. 

O Sr. Presidente - A Mesa fica. inteirada.. 
I . 

O. Sr. Henrique Dodsworth - Sr. Presidente, venho. neste 
rmomento, dar cumprimento ã lncumbenC!a de, em nome da tn.lnorla 
parlamentar. iniciar da t ribuna. da Camara 06 commentarlos relativos 
i. situaç!l.o · decorrente da existen<:ia do jogo em vartos pontos do Palz 
e especialmente no D1strfcto· Federal. 

A mlnoria, por eiD.quanta, deseja apenas oollocar o problema no 
eXa.me restrlcj;o do. seguinte aspecto: em. tace da legf.sla.çâo · do Go
verno Provltor1o, approvada pela Constituinte, to! permltt1do o jogo. 
ao· arbltrio dos Governos locaes, ou continu am a. Imperar os preceitos 
prob1b1t1vos do Codlgo Penal? · 

Em relação ao a.ssumpto, são divergenteS as oplniões. Sustentam 
u:c.S que o Governo Provlsorlo, ao crear o .sello petUtenc!arlo; pelo De· . 
ereto n . 24.797. de 16 de Julho de 1934, art . 2.0 , n . 6, estabelecendo 
.. 20 % ·sobre o movimento diarlo de todas as !uncções em que haja 
aposta e:in dinheiro ou jogo permtttido ou tolerado por autoridades 
admlnlstra.tlvas ou judfc1arlas" exc!'.liu a. re!erencta a jogoi; não pu
nidos PelO Codlgo Penal, tanto a.ssfm que, em con.Sútemneum., o De· 
ereto d1z claramente : 

"COnsiderando' que os tactores crimlnaes, como causas 
precUsponentes ou occasionaes · do crime e: a tole1'a.nc1a artmi
ni3tTetitx~, qtW.nto a. certa8 in'ft'dcções, justltloaxn que concor

. riun para financiar & d.e!-esa. .social". 

A tolerancia. a.dm1nl~trat1va quanto a certllS · lntracções; para. os 
que ·suste~tani ser o jogÕ permittldo. parece deixar f6ra de dUVida que 
"ficou . ao. arb1trio da.S : autorlcla.des :federaes, estadu~ e muiúclpaes ex-

' · clu,tr da. punição a pratica. dos jogo.s de aZIIIL". "AtfJ.;'mam outros que• 
apeS!U" ~e approvado ~ CoD.StitUinte o referido O.."'Creto~. e mau gr~~ 
do se\1.5 ·termoS, contiDuam em . vigor .os precé'1~s do COdJgo em rcla.- . 

. çio. ao jogo •. · · · · · 
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A connoverSia. juridlea suscitada pela legislação do Governo Pro
·v1$0rto :ror, por !ntctattva üa :minoria, sublllettid.a a analys~ e pa.recer 
da Commissão de Justiça. . 

A consUlta está. redigida nos segu.l.ntes termos: (fé) 
: Antes do pronunciamento aesse orgão technico, como interprete 

regimentalmente mais autorizado para. orientar sob ~a. 1elç1o o pro
·nmlclamento ·da camara. prematura. seria. qualquer attttude da mi- · 
norla ou da. proprta Cama.ra, quer se dl.Spuzessem a prohiblr o j ogo, 
antes de saber, por orgão ldonep, se elle é considel'Bdo pennttt1e10, quer 
se <Uspuzessem. a. regul&mental-o, convencidas, como po::xlert~ 'estar, 
<1e que co:ut!nua. prohibldo. . 

Não descollheço que sobre a. ma.terla éll:!.steqt opin!&ws :formadas 
e convicções teltas, em inn como em outro sent!d.o. Respeito-as todas. 
o que prevalece na Cama.ta, porém, não são as opiniões pe5õ0a.es, nem 
as convi~ tnttmas: são <is pa.receres das comm1E"6es. · 

· o exame lndtvldual de um problema contribue, é certo, pa:a sua 
melhor resolução. Mas O rumo d1U1o aos debates, COnlO a acl.Opçli.o de 
providenelas legislativas. têm Origem, pela Lei interna., IlO voto · das 
entidades especialisa.das. · ' 

·o que é 1nsuscept1ve1 de duvida, quer o jogo .5eJa considerado 
permitt !do oa prohib1do, :é qu!i! o jogo tem . mantido o govex:no. em 
fa ce delle, em. utaa. conducta tn-egulAr. · 

& o Governo · penntttiu o jogo, é passivel de censura., pelo menos 
pela cJrcumstancia de não haver drenado para os cofres publlcos a. 
nnda que ·vem allmentando Estados e Municlplos. Se o logo continua. 
prohibldo, s6 o ma.is 'ineptO dos governos toleraria a a!froniosa exl.s· 
tenc1a.. do jogo nos moldes em que se ·O :pratiea especialmente no .Dls·, 
trlcto Fecleral. · 

Reconhectda que tosse a. v1genc1a. do Decreto n . 2'1 ~ 797; .i:Ontra.-
1-ia ndo o.; dlsposittv<?S do COdlgo, forçoso seria ~1tttr, ·então, o ab
surdo de ser Hei to_· a qualquer autoridade pUlllr ou Dão o mesmtsslmo 
acto, consldel'Sdo · arb1t1:11l'ieda.de, . como legal ou como coritra.v~çAo. 

A contra.ve:s:~çã.o ou existe pa."'ll. todos, !guae.s -l)ersnte a lel, ou não 
ex.!ste, e nU:lguem. poc1c ser punido ·sellâo por facto anteriormente 
qua.li!lcado <1e~c:tuoso . 

. o que aberra. do senso collUDum é a a.tt1tude do governo, a.tt!tude 
contl'!Ullctoria., perseguindo o jogo sob certas modalidades, e o :rn.n
queo.ndo sob outras, quando todas deveriam estar áu:Jettas á$ mesmas 
regras -de tole~ne!~ ou de. sancÇão. · · · 

Em consequencia <la legJsla.Çáo do Governo Pr0visor1o, alguns Es
tados pennittiram tra.n<:alD.ente o jogt'l. A Constituição de São . PaUlo, 
recentemente votada, a.ttrlbue á renda <te <!!v~ de ca.slnel.!ó 'ao Es
tado · e ao munictpio. Será'~ rênda a. das d1vel'S6es -allterlormente 
permittidi!S? Evidentemente, não. - · 

. Im:póe-6e, portanto, _que s. U.túão .1ntervenha. para. resolver a. pre
ltmlnar su.sclte.da pela. mtnoria. Se ·o jogo. fõr eonsidere.clo pen:Illttldo, 
t;erâ, então,' o momento de .se. resolver sobre · a· convenlenc:ia de · ma 
-prohlbtçAo ·expressa do Decreto n . 24.797.- atim de qT.!.e a.s autorld!!--
des ·rederaes pudeSsem punir a pratica: <ias contravenções. . . 

· De q\lalquer modo, só a Untão p6de riisolver o ass~pto, porque 
·. qua11!1<:,a.r à.cto eomó pUlll.vei. é da orblta · do dtre,lto subStantivo pti-

vu.tlvo ela ~Uni4o. . . ._ . 
. · . A questão e.l.nda. sçl'ia mais complexa.··~ -~ pretendesse ad!Iitttlr 

a •posslbUi<faüe da. regulam~mtação .do ~~go.. . 
.. ·,crend&· resUltante a i:'fUem de-verta cs.ber? Toda ao· Governo Fe~ 

· C!ei-s.l, nos1tennos dOs àrts., s.o, 1, letnl.:-e, a. o; . I-; n.: 6 da. Const!tuição. 
·· N·a ."duvida· sóbre a·· com}>etencia. ooncoriente, aluda. .o <iiS&I.dlo terJ.a 

. <ie -~ resolvido. a. íavor ·da. União; nos ,teimas do art.-, Ú da. Cons~-
'tulção, referente_ á bl~trl:but.a~o. · 
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seria.· razoa'?el .que a União a.uferl.s.se toda a renda, delxa.ndo de 
e::tlmttlar as actividades locaes, como nas estancta.s hydro-minera~.;? 

. Nã.o seria contrn.pro<iucente esse privilegio desinteressa.ndo elo prgble
ma Estado.s e M.unlcipios, excluldos, assim, das vantagens da reil.da.? 

Neste c&o~ pocteria. adaptar-se a regra. contida. no art. 10 da Cons
tituição, que sat!sfa.z por Igual os interesses da União e dos Estado~ .. 

Articulada.. po!:s, com os varies aspectos sobre os quaes póde · ser 
estudado o Jogo, ha neste momento Illa.ter1a cOnstitucional comple)(a 
a ser 'resolvida, e decorrente da promulgação d&. Constituição e da. 
leg!Glação doi Governo Pro viso rio sobre o as:sumpto. 

Esclareça-a a. Commlssão de Constituição e Justiça. e 1 a. .mlnorla 
. então tomará attltude, unif<mne com a defesa. que vetn mantendo 

cios rriãk alto5 interesses do Pa.!z. 
Era. o que tinha. a. dizer. (PCZZJ7laS) • 

() 'Sr •. F·arta.do de Menezes - Sr. Preslde:nte, no discurso que 
pronunciei a 6 do mez passa;lo, 'firmei o principio de que devemos 
procurar resolver separada, e ·não conjugadamente estes tres protile
ms.s: o desenvolvt):nento da siderurgia nacional, a. exportação dos mi
nerios de ferro e a concessão da estrada de ferro que, obedecendo a 
um traçaeto em bOas condições te.::hnlcas, :per:m1tta a exportação eco
nom1ea dos mlneriOS· e proctuctos. do valle do Rlo Doce. 

Naquelle meu discurso. tratei o primeiro desses problema.;. pro
cur&ndo demonstrar que a siderurgia nacional ha-de t!esenvolv~r-se 
por si mcSJ:na, á medida que condições favora.vels se forem apresen
tando . 

.Aliás. Sr. :Presidente, esta opi:nlão por mim. exarada. em docum.en
to ofílc1al ha doze annos vem.-se confirmando como o demonstram. 
a.s estattStlces e Q la.nçamenh ha dias da primeira. pedra da usina de 
Monlevade. 

Hoje quero tratar o segundo desses problemas: a exportação do 
mlnerlo de !erro . 

.Sempre !ui !avoravel á permiSsão de exportarem-Se taes mlnerios. 
Em 1923, em promoção ao Secretario da Agrtcultl.ira. do Estado de 

Minas i:7erae:>, lernbrando a ct>nven!encla. de crear-se uma. commissão 
mixtã. de runcclonarlos rederaes e estaduaes que estudasse o problema. 
d~ Siderurgia sobre os .seus multiplos aspectos, e orientasse os Pode
res Pub!icos da.· União e do Estado, eu, que era. então director ela ln
dustria., escrevi: "SQu ten1:1inantemente avesso á.· opinião de que de
vem<1S guardar av!ll'amente os nossos mlnerios de ferro, proh!b!ndo a 
S'US exportação. 0 direito de propriedade tem hOje uma ConcepçãO 
bem.· di ver-.>& da que tinha. ·outr'ora.. Esse direito é hoje limitado pela 
necessidade da. com6unhão social. 

Para as nações, como para os lndividuos, a. lei é a. me=a. 
o Br~U não poderã negar o seu mlner1o é.s outrll.S nações do 

mUDdo que àelle -careçam. Não viriam essas nações buscal-o a tiros 
de. canhão; mas terta.mos provocedo .a guerra. economlca que, pa.iz na~·o 
e !Qrternente trl'butartó, · o Brasil não poderia sustentar. Bastava. te
chanm os seus portas ao no.;so café. á. bo~ha, ao assucar e ao al- · 
god!o, negarem-nos o carvão e 05 produc~ siderurg!COi;, para sermos 
torça.dos a ll.Os ren~er''. 1 

Eis, S:r. Pi'eS!dénte, o que escrevi em 1923, e hoje, decorridos doze 
annos, não mudet de oplnlãó. · . ._ · 
. sou pela. expo:rtação do nosso minerlo, por entender que a Provi
dencia.. Divina.· lláo nos .Presenteou com ta:nanhas riquezas para que 
-jazam. sepultadas no solo nacional, quando ao Braail faltam recursos 
pan. o- desenvolvimenro que' deverá: apresentar. · 

N~o deve a nossa Patrl.a. reProduzir a scena. do avarento que del
~se morrer de Inanição debruçado .'lobre. Um. cofre. recheado, na ]lre

QCctÍpação' louca de. nada· dlspend~r. 
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. Procuremos faur a nossa siderurgia com os· recursos '*ue a na-
' tureza. poz á nossa. dlspos1çâo: o carvão \Tcgetal e. e. força. hydraullca: 

uma vez que alnàa não temos oombusttvel ·mineral antigo em co:n
"d!ções; mas não :proeure!D.OS lmped.1r que os tndustttaes de outros 
pa.lZes airva:n-se à~ nosso m.lnerto (gryphemos esta condição) àe~ãe 
que de ·~ui ~cmaç:ão nos QdveniUim vantagens compensGàoras _ 

os que se oppUil.hn.m á exportação aUegavf>ln na.quelle tempo que 
os depOSitos mUII.c:llaes de m.lnertoe <!e feno em breve estariam esgo-. 
ta.dos e, por lssci, devlamos guardar os no-ssos, a.nm. de su:ppri.In.os 
~ntáo o. mundo, Impondo aos grandes pl"Qductor-es as nossas r.ondtções. 

Esse posstvel esgotamento dOS deposltos de mineriOS de !eirO ll.OS 
dem.a.ts pa.tzes do m-undo é uma -previsão Ulusona. 

Nasceu essa .convicção aos no~sos estudlQSOs do assumpto, da te1-
t\lra do resultndo de um 1nquez'lto feito por iniciativa do tJectmo 
Primeiro Congresso Geologlco Interna.clonal, reunido .em Stoekol.Ino,. 
etn 1910. Para chegar ã.quella conê1uSão, elles interpretavam. errada-

- m.ente as estatlst!cas publicadas pelo dongre~o de Stockolmo, como 
vou demonstrar. 

o resultado do 1nquer1to, que :;e acha .pUblicado em dois groiSSOs 
volumes, com 1.068 :paginas e 43 gra.vuras, ·sob o tlt\llo: "Os recwsos 
D:lundla.es de lllinel"ios de ferro", podem. ser resumid<>s aaslrd, em bi-
lhões de toneladas, para a& cfnco psrte.s do mundo: • . 

:tmropa. 
Amertea .. 
.A.ustre.lla. 
.1\.sia • 
~fr!CJl . 

Totaes 

••••••• ~ ~ ....... - • 4 ••• ~ •• - ... . . 

• • ': ~ .. 4 , .. ~ - ..... " ~ ... " •• , .. :. ..... : •• _, 

Reserv~ 

actu.ae~ 

12.031,0 
9.855,0 

135,9 
"155,5 

125.0 

22.303,3 

BeSeT-vas 
!'Ote~aes 

41-028.7 
81.1:122,3 

68;G 
i61,0 

·Enor:mes 

123.380,6 

0 SR. FDINAND~ TAVORA - Aquelles que se a.péga.m á idéa. de 
que esgotariam os rapidamente nolisas !a~il<ia.s de fel'% o hl.bÓra.m em 
!P'fl. ve erro, porque dentro de cem f1,.D.llOS não exportariam os toc:io :nosso 
mi:oerio.. . · 

O $R. FURTAI.>O •. PE MENFlZES - As c<mclusóes a. que Chego 
estão de a.ccGtd.o com a. opinião do nobre eollega. 

0 Sn. FDINANDts TAVOnA - .Além diSSO, umã: nova. liga. de a.lumi
nio e cObre, prodUZindo metá.l lnoxy<1avel, v!J.'à .talvez relegar ~ !erro 
a. situação mUito illfer!or á. que hole tem. A liga. inoxydave!, de gran
de res1stencla, será empregada . sobretudo nas coostrucções na.vaes, 
que dentro em. pouc:o tempo. nã[} ut111zarão .f&rro. Tornar-se-ia, assim, 
um ~lephante brancõ, para nós. 

Q SR.. roR'l'AI:>O PE MENEZES - Agradeço o a-parte de V. Ex. 
. · O: erro pravelu ·do :!a<:to de conside~m rom.ente as rese.rv~LS 

actuaes, ~to é. QS depositas já. estuda.c!o.;, Já rigorosamente· aval.tados 
e em exploração, colloc-adas em lagares servidos de m~ios de transpor
tes, etc. ·Esto.s ·reservas representam com _ef!elto, 22·. 303~3 bilhões de 
tonelad!1.S . 

. O total das jázidas . <::onhecktas e avaliadas o quanto possivel, no 
· emtanto, que seri:l. a sonuna d.a.s reservas · actuaes e das potencia.s, 

de.spreimdo-se ~ -palavra enormes• que representa as da Africa, seria. de 
145 . 684 bilhões. . 

Analys::Lndo esse estudo. o nosso GonZa-ga." de Campos,: em mono
BraPhm do Serv.lço Geoio_sjco, }iUbllead·o em .1922, mostra ainda que a. 
:io:1a. ábran~àa. pelo tnq'Uerito representa..: apenaS. 13,3 · % ·da. super-
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!ic!~ da. terra, e diz: "para. a Europa. pouca. esperan~a deve restar de 
ver crescidos os seus thesouros de !erro; havendo multo mais para. a. 
Amerlca.. e prJ.nclpa.lmente para. a Asia e a Afrtca.". 

Aquelle tota.l mesmo fica.va muito longe da verdade, quanto ás 
1'escrvas então conhecidas. ?ara. nos convencermos dl.ssc basta cor
rermos os olhos Sobre a. lista dos pa.1ze.S que no quadro figuram. o· 
nosso Brasil apresenta-se com cinco bilhões e . 7'10 milhões, e naquelle 
tempo Jã se conhecia. mais do dobro. Gonzaga de Campos diz que 
aquella avaliação fol feita em 14 declmos milleslmos da . .superflcle do 
Braal.l, e Orvlllc Derby q~e é· um·a pequena fracção das occurrenclas 
conhecidas. Não se computaram as reservas potenciaes da Hespanha, 
Mexico, Colombla, Venezuela, Bollvl~, Perú, Nova Zeelamctla, Rus,sla 
Aslatica., China, Coréa. Indias Brltannlcas e n.s de toda a Africa. e nem 
deposito a.~ do Canadá. · · 

Re.:!UIXün.do um estudo =bre o lnquerlto do CongreSSÓ de Sto
k olmo, na. monograph!a. citada., Gonzaga de campos diz: 

"Do ·balanço desses . dados ·resulta que n íio pode haver receios de 
falta de lÍilnerlo durante dois seculos , E, se ao cabo desse t empo ainda 
se empregasse./ o metal. por certo o metal velho, q u e jo\ Entra hoje por 
maiS de 1 14 ria prod.ucção, bastaria. largamente". 

A Commissão nomeada. pelo Governo Federal para. a revisão dO 
CQDtracto da Itabira cita-nos uma ·estatist1ca mais moderna, de 1926. 

· p\õbllcada. no "Engeener~ng Mfnlng ,Journal"', ·de 17 de Julho dac;:uelle . 
a.nno. 

Por esta, as reGervas actua.es elevavam-se, resumindo. tudo em 
bilhões a 57,8 bilhões de toneladas e .as poter;clas a 167,6. o que per
faz. um total de 225,4 bilhões -de toneladas; de modo.que 16 ·annos 
depois do congresso de Btockolmo, qua.ndo as reservas mund!aes d e
viam eStar bastante reduzidas, co'!i~ori:ne a. prectlcçáo do:> con traries 

. ã exportação, ellas se apresentam accrescldas de 79,8 b1lb.ões de tone
ladas, apesar. do grande consumo que deve ter sido de mais de sete 
bUhóes. pois que em tempo de paz, o consumo =nual é de cerca de. 
400. n:1llhões. · · 

Ainda. esta nova. e-stat1stlca.. é falha . O Brasil figura. nella. com 
7 bilhões apenas, quando, só em Minas, segundo o serviço Geologico 
Federal. ternos 'avaliado já 13 bilhões. Não tiguram tambem as re
eervas potenctaes de nenh um dos palzes da Ainerlca do Sul. onde sa

. bem06 que existem. pelo menos na. Colombia, n.a. venezuela e no Perú. 
não se acham a.s da mataria dos pai:zcs da Afrtca; a China apresenta
se com uma tonelagem. lnsign1!1cante, quancto sabemos que ella. dis-
põe de depositas enormes. • 

-comparemos, os dados d as duns estatlsticas nas cinco p ar tes do 
mundo: 

.neseTvas act'!Ules .Reservas poten ciaes 
1910 1928 1910 1926 

Európa.. .... ....... 12.031.9 22.559,8 41.028.7 16.828.2 

Amenca.. . ... . .... 9.855 ,0 25 .574,9 81.822,3 119.947,0 
Australla ···· · ··· .. 135,9 4.687,0 68,6 42.498.0 
As la. ~ ••••••• • •••• o 155,5 4.401,7 46:!.,0 20.855.2 
Afrtca. .... .. . . ··· ·· 125,0 2.688,3 En<>rxnes 14.000.0 

Vê-se . que. sómente as reser'Ç'as p otenciaes da Elll'Opa; sórrrerani 
uma. · diminuição ~ 24.200.5;· porém, as actuaes da Europa. tiveram 
um accresclmo de 10.527,9. Das a.etuaes: as da Amer!ca t ivemm 
15 .719,9 de accrcscimo; as da. Australla. 4. 551,1, as ·<la. A.sia. 4 .2415,2 e 
as da. Afr lca. 2. 563.3; das· potenciaes auginentaram, as da Al:nerica de 
38. 124.7; as da Australla de 42 . 429,4, as da Asia. de 20.3!».~ e as· da. 

... Afrlca n.ão podemos avaliar. ' 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:27 +Página 16 de 72 

-246-

Nüo ha perigo de ti!.o cedo l"altar minerio de !erro !óra do :Sra.slL 
V"Jumos a estatist!ca. é!a prooucçáo mundial de !erro gusa. e de 

aço durnnte o ultimo decennlo, 1925-1934. va::nas organizar um qua
dro com dados extrahidos· do "Boletim Mensal de Esta.tistlca." da Liga. 
'das Nações, relativo ao mez de Julho do corrente e.nno. 

Os numeros re!erem-.se a mllha:res de toneladas metrlca.s e repre
:;:entam a. prcxlucção média mensal do anno. 

Anna 

1926 
1928 
1927 
1928 
Hl29 
1920 
1931 
1932 
1933 
1934 

................................. ~ ..... 

6.210 
7.126 
6.982 
7.120 
7.974 
6.454 
4.480 
3.174 
3.959 
5.025 

Aço 

7.355 
8.870 
8.230 
8.870 
9.714 
7.660 
5.61S 
4.113 
5.497 
6.623 

C bolctlm traz a producçã,o. de algUns pa!:z.es até Junho do a:unc> 
corrente, como as dos Estad,os Unidos, .A.Uem.an.ha, Lux:emburgo e In
glaterra; com(), porém. !altam os de outros paizes, prefe!'l não apro
veltal-os, tanto ma1s que não trariam "alteração aprecia.vel, salvo os 
da França e da Al!ero.a.nha pela passagem para esta. do Sarre, em 
M;arÇQ ele f935. · 

Vê-se lago que tanto a producçã.o do guza. como a do aço tem-se 
conserva.d~ mats ou menos e~;to.cionarta, oscill!I.Il.do a.quella. ertt.re 3.174-
e 7.!174 mllhal'es de toneladllS. e' esta entre 4.113 e !1.714. • · ' 

Tomemos.., e. médte. dM médias annuaes e teremos- para. médias 
mensaes do decenn!o 5. 773 milhares :para a producçáo do guza. e 7.10S 
para !l do aço. , 

Vamos oasear os nossas e:alcUlos sobre essas medias, q,Ue repre
sentam para cada anno, uma. producçáo média de 69.276 milhares de
tonelsdas de gwza e 85. 266 m1lh.ares de toneladas de aço . 

Vamos !a:z:er calculas o mais pesslm.ista.~ ,?ossivel. 
Varn.~ a<imittlr que todo o minerio empregado tenha. &do pobre. 

com teõr apenas de 30 %, q'Ue para. trans!onna.r o guza etn. aço, não 
se· empregou· soca ta, mas somente mlnerlo, nâo· se tendo aproveit.aclo
uma tonelada de metal velho. 

Preparetnos o guza a 93 % e o aço a 9B %. Admittamos u:ma. 
perc'a. de 2() % ., 

.Ass!m, para passar ao aço temos àe aJu.ntar a 1.0_00 k., àe guza, 
166 de m1:le1'1o; como ha u01a quebra de 20 %, teremos de <:arregar
:aoo ks. de mtner!o nara =a tonelada. de producto. consun:lremos 
{:ntão,· por anno, ,17.052 mllhar,es de toneladas de m!ner:lo. 
_ :nev!do ã quebra, em vez de 1.000, devemos ca.rreglll' 1.200 ks. de
guza; o consumo será de 102.312" milhares de tonelac;!as de fonte. 
Juntando aos 69'.276 milhares de guz3o teremos 171.588 mllhares de-
tõnel.adas ·que deveremos fabricar por allD.o. . · 

o min~rio tendo apenas 30 %. pa.ra. produzir ·uma tonelada serão 
precisos 3.333 ks., parn. toda aquella. tonelagem serão collSUlnidos: 
S7i ,388 m!lhares de toneladas; ajuntando os 17.052 milhares do re

. !!no. teremos 588 .440; arredondando; o consumo alll!US.l de minerlo-
será de 600 . 000 milhare-s ~ - wnela.dll.s. ' • · · · 

As estát1st1ca.s dlio esse consumo ·variando entre 200 · ~ 400 "mi
lhares O que se expH~a. pelas pe.ss.!ma.s DOl:ld!g6e.s ~ que, de p:ropo
slto, :±~ oa calculas. 
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Tomando os 225.474.863 milhares de toneladaõ de reserva, reti
rando os 7 bilhões do Erasll, teremos 218.474.863 milhares de· tonela
das; dlv!dlnclo, veremos que só em 364 annos seriam consumidos . 

. Devo áinda :pedir a attenção dos meus nobres ce>llegas pa:ra a:s 
segUlnte.s observEtÇões: 1a, suppUz que o aço era. obtido sõmente com 
o emprego de minerio cc>mo agente de re!!no do gu2a e :fornecedor de 
mais meta,l, emquanto que só se o emprega.. quando não se dispõe de 
soca. ta. 

Assim. no septennio passado 1928-1934, em :Minas, as duas com
panhias que fabricavam aço a Belgo Mineira e a Companhia Brasilei
ra de Usinas Metallurgicas, segundo informação da 3~'~ Seeção Techn1-
ee.do Departamento de Producção Mine1"al, produziram 186.717 tone· 
ladas de a~o, empreg:mdo 30 % de guza e 70 % de socata, não em
pregaram m.1nerio algw-a; 2a observação, como náo se trata mlnerlo 
·de menos de 25 %. tomei 30 % como teôr médio do m.1nerlo; este 
.teór é <lema.siado baixo; 3"'. estabeleci uma. perde. muito elevada, de 
20 -%, quando, em regra., não é superior a 10 %. Abandonando esse 
pessimismo todo póde-Se garantir que squelles depos!tO<S darão para. 
mais de .sete .seculos. 

iPas&emos agora. ás nossas reservas. 
Apresento a.qui u.m. quadro publicado pelo "Annuario Estat1stlco 

de Mlnas· Gera.es", em 1925, contendo as reservas estudadas por com
petentes. cuJos nomes declina, e existentes apenas em 11 dos 215 m'U
:n!cip!DS do Estado. Esses deposltos ;foram avallados em 11.027. tal 
milhares de toneladas (ver quadro. tira 15). 



MUNICIPIOS 

Bello Horizonte ................. . 
Bonlflm o • • o •••••••••••• 

Ooncelçllo 
ouanhiies 

' ltnblra . 

Itablrlto 
Marlanna 
Nova. Llm!\ . 

\ 

Ouro Preto ................... . 
Babo rã • ....................•• 

Santa Barbam , •••••••....... . . 

Total 

JAZIDAS ESTUDADAS 

Serra elo Curral . . ............. . 
FazendA. · dn. Vnrgem ............ ~ 
Marinho , ..... .............. } 
Roclnha •......... ... ... ..... J 
Onudonga . . .... . . · . ....... • .• . 
Caull . . . . .... .. . .. .. ..... . . . 
Pltnnguy . . . ..... • ..•..•.•..•• 
Santa. Luzla . . .. . . : . . .... . . . . . 
Concelçl\o e Esmeril .... . . . .. . . . -.. 
Pico ele ItnblrA. . . .... · .......•. 
Alegria e Cotta ... ......... . ... : . 
Aguas' Olnrns , . .... . ... · . .. . .. . . 
Jnngacla • • ........ ' ...... ... .. 
Rio dO Peixe .. . . . .. . .. .... .. •. . .. 
Morro do Veado_ . . ... . . .... . . , , . } 
nctiL-o d 8>3 Ahnns .•.• .•..•..•.• 
Barra . .. . . ... •............. 
carrego cto Felji\o .............. . 

Gnyl\ •. ........ . •. .........•..• 
Lnge . . .. . . .................. . 
Sorra. do Cnmçn.. . . . . . . . . . . . . . . . 
anndnrelln . . o •• o • o o • o o ••••••• 

cocaes .... . ... . . ............. . 

.... . .. ... . ...... . o • •• • ,, ••••••••• 

AVALIACAO 

1\U']'()f\ 

Alvaro da Silveira . . . .................. ::\ 

Carlos Wlg(l" . . . . . .................. o • o o •• I 
Gnnzagn. de Cnmpos . ; o ••••• o ••••••••••• :I 
corvf~o . . .. · .. . ... . ... o • •• o • ~ • o ••• ; ••••• ·j 
G?n~go. ~.c Cn~pQS . . ..• o •• o • • •• • • , , , , • , , 

' • o . ................ . ,, ,, .. I 
1tnb1ro. Ore Iron C~mpar;y. :: : :: : : :: : ::: ::: 
' i.i : . H~;ti~.: . · ... : : : : : : : : : : : : : : :; : : : : : : : : : : : : :I 
. .. .. ··· ······· ······ ···· .. ..... .. .- ....... .. / 
corvéc c Hctnyer_ •... . . .. .. ... , . •. .• ..... • •. 1 
Gonz:~g;"· de Cnmpos .. . .. . .. . . .............. 1 

I 
Tl'ajano ele Medeiros_ . . . . . . . . . .. ....... : ·: .• ! 
V/cstermnnn . . . . . : .. . ... . ....... · ......... . 
Clodontlrq de Ollvclm . ... .................. '/ 
••••••• • •• •• • • •• •••• •••• o ••••••••••••••••••• • 

Gonzaga dr. Cnmpos . .. .. . .. ................ 1 
oorcelx • ..... . . . ........... , .. , •.....•.. , 
Calogcr11s e Arthur GulmnrftCs ........ : .... . 

G~n~g~ . d~ O~~po~ :::::::::::::::::::::::I 

Qunntldo.des ' 
(Ton_eladns) 

1.2õo.ooo.o.oo : 

ao.ooo.ooo 
'{6.000.000 
10.000;000 

132.000 .000 
56. 000. 000 
32.000 .000 

396. 000 .. 000 
32.000.000 
10.000.000 

. ap. oo1r. ooo 
11;.000 .000 
40 ."000 .000 

12.000.000 

20.000 . 000 
303.101.000 
233.000.000 
l!BB.OOO.OOP 

3.000 .000.000 
80.000.000 
12.000.000 

' 11.027 .101.0.00 

(') 

~ 
~ 
o. 
o 
~ 

~ 

l 
3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
"' ;J, 
~ 
~ 
~· 

"' 2 .... .., 
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Ferro 

E' reconhecida a abundancla., verd.a<!eitamente notavel, desse mt
'Ileral no Estado. Escapa, porém, ainda ao calculo mesmo super!lcial 
e ligeiro a. quantidade qUe poderão produzir as enorrne5 ja~làas de 
mJnerio, que cobrem, quasi sem interrupção e em !orm1d.aveLs exten
sões, as encostas de 'Vatia.s montanlul.s. 

AlgUns deposltos exl.stentes no Estado têm sLdo a.vallados por 
geÇlogo~ e sclentlstas. nacionaes e estrangeiros, entre os qu~>es Gorcelx, 
Alvaro da Silveira, Calogera.s. Arthu: GUimarães, Gonzaga de Campos 
e Clodomlro de Oliveira.. Estas avaliações dão para. a.s jazidas estuda
das. uma. tonelagem de ll.027.l01 ;ooo. assim dist r1bu1d.as: 

O quadro vem acompanba.do desta nota.: "Deve-se accentua.r, pe
r~m. que se trata de pequenas !racçóes dos grandes deposites do Es
tado, e estas mesm.ns talve:z: avaliadas, em muito menos do que e1'1e
ct1vamente contêm, conforme as declarações dos proprlos especlalis• 
tas Que as estudaram." . · 

Cumpre notar, Sr. Presidente, que esses dadoo merecem absoluta. 
con!lança, não sómente por serem publicação o1'!lclal, como ta.In.bem, 
pelo escrupUlo, pelo cuJCLado, pelo carinho com que organizava. esses 
trabalhos a. commtssão de Estatlstlca d() Estado, supertormen te d.lri
.glds. pelo Dr. Marlo Teixelm de Freitas, e de que posso dar teste
munho p essoal. . 

·Pena é que essa 'U1:ilisslms. repartição, hoje· sob a dlrecç!i.o de um 
cUsc!pUlo de Teixeira de Freitas, que age ~om a. mesma orientação, o 
mesmo crlter:!o e a mesma. dedicação do seu mestre, Hlldebra.ndo Clark, 
tenha s1do redw:.iàa. a uma. simples seccão da Secretaria, sem meios 
de acção,. sem a.utoooníia, pouco pÓdend.; fazer. ' 

Aproveito assim a opportunidade para dJrlgir ao Governo do Es
tado wn. a.ppello no sentido cie melhorar a. situação desse departa
mento, tão util, tão necessarlo, hoje !nd.tspensa.vel mesmo, da adml
nistra.ção publica. Lembre-se a.quell~ governo da. celebre pbrase de 
Napoleão, quando disse que para. os governos "sem estati.stica. não ha 
salvação". " 

Voltemos,· porem, ao nosso assumpto. 
Assim. sendo, Sr. Presidente, adlllittlndo que Minas possua. 13 

bilhões e não levando em. conta os deposltos dos outros Estados do 
Brasil, 11camos multo aqu~m da realidade. Dos dados a. que m,e referi, 
publicados no "Boletim. Mensal de Esta.tlstlca." ~a. Liga. dll.5 Nações, 
os maiores productores, quer de gusa, quer de aço, no decennlo. fo
ram: 1.o os E.<;tados UnJdoo, com.. a. mécUa mensQ.l, em milhares de to
neladllB, de 2.352 de gusa e 3.066 de aço; em 2.0 a Allema.nha., com 
763 de guSa. e 971 de aço; e em 3.o ·a. França, com 698 de gusa. e 660 
d.e !'.ÇO, 

Supponhamos que po!' um golpe tbea~ o .Brasil, a. partir de 1 
cie Jane!ro de 1936, torna-se o 3.0 grande prod.uetor de gusa. e aço, 
de:s'banca.ndo a. proprla. França. ·e ficando logo abaixo <1$. Allema.nll&. 
com uma. producçio mensal de 700 ml.l tOneladas de fonte e 700 mil 
de aço. Em um anno teremos a belllsshna producção de 8.400.000 
toneladas cie gusa. e 8.400. 000 tonela.da.s de aço. 

Dl.z o serviço, Geologico que entre nós predominam os mtnerJos 
. ricos, pois qto.e. pelo menos 7.5 bilhões ele toneladas, têm o teôr su
perior a 60 %; sem optim.lsmo, podemos a.dmlttlr em· nossos ca.lcU!os 
um teõr metUo de 5() % . 

Para os 8.400 .000 toneladas de gusa. ga.sta:remas 15 .624.000 tone
ladas àe m1nertos, digamos, 16 .ooo.ooo. Para as 8.400.000 toneladas 
de aço, co.llSUllllremos 18. 110.400 tonekldas ele mJnerlo, dlgamos,; • .. -
18.200.000: o consumo annual de miner!o, serâ ent ão de 34.200.000 . 
tonelaàaa. :Para consumJr os 13 m1lh6es teremos ele trabalha.r 880 
$-Dnos; só o conseguJremos no e.nno. 23}51 
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Não nos esq,ueça:m.os, porém, 1.o, de que o Brasil t!ío cedo náo 
attingtrá a. supposta. producção de .8.400.000 tonela.tlas de gusa. e 
(!.400.000 toneladas de aço; · 2.o, que os lS bilhões de toneladas _de 
mtner lo r-e-presentam, oomo mU1to t>~m 41ze.rn a.s estat1St1cas o!t ie1aes, 
.. pequenas tracç{Jes dos gralld·e:;; a·eposltos" de Minas; 3.0 , que quasl 
'lodos os demais Estad06 do Brasil, possuem Ja2ida.s, mUito importan-
tes a.l~mas, de m1ner1os de terró. -

- Dei lCemos, porém, as phanta.sias e \•am~ ã. - realidade. 
· Conforme mostrei em discurso anterior, ~o qúlnqueM!o 1929 a 

1934. o Bra.stl ' importou em productos slderurgicos, mais ou menos, 
283.548 toneladaS, o que dá a. média annual de 56.710. As nossas pc· 
quenas industrias produziram, no septennlo 1928 a 1934, 4&1. '798 to- 
neladas, com a m éd la annuaJ d e 64.54:2 toneladas . Fora.Ill entr~es 
a~ consumo do - Brasll. porta.nto. annualmente 121.252 toneladas ·d-~ · 
p>oductos o:~iderurg!cos.. _ 

Claro está' que esse coDSUmo é t ão pequ-eno em virtud-e da cri~ 
~ tLamenda. ·que atravessamos, passada ella. teremos de desenvolver 
a.s nossas construcções de estradas de ferro, d.e retonnar-lhes_ os ma
ter!~ . f ixo e rod.a.nte, de consttuir pontes pa.ra _ novas xodo'l!!a.s, de 
e.ugmentar a edificação de predlos, de d.esenvolvér todas as fnd~trlas 
e c:rear novas; emttm, -o consumo ce.rtal:cenre decupUCIU'á. . Sejam 
avaliadas as nossas necessidades em: 1.000 .000 de t0ri_e1a.da.s a.nuaes _ 
ra vel á poUttca. que permitte. a exploração do . noaso m.tner!c•, 
Se perm1tttrmo.s a exportação de - 5 . o6o. 000 por a.nno, a reducçã.o an • . 
llual dos depositas eerã de 7 . 156 . 000 toneladas e os 13 btlhóes só dé-' 
.sappa.rec:erão daqui a. 1816 annos, iStO e_. no armo 3751! , 

Eis, porque, Sr. Presidente, sempre fui. e conti_nuo a. ser fav;,
rave1 á _polltica fi-W! que permttte a. exportação do 'nosso roinerio, 
julgo, porém. neoo>...ssario que ~.sa dlmlnuição de n~a r lq'tleza. trag3. 

·vantagens reaes pata o nosso Palz. 
Essas vantagens, _ penso, não deverão conststl.r na 1nstalla.çã.o entre ·· 

nós de.•tndu.stria. I>1derurg!ca a.Hmentaàa com. carvão importado, por. 
que, como deto.onstrei em. dtscurso anterior •. essa. lndustxla. llTtlticial, 
mataria a industria. natural que temo:; Jl e .se va.e desenvolv~ndo, e. 
no caso de nos !altar o combU$tlVel estrang~, como, na bypothtl~ 
õe um con!licto armado com bloqu-e1o marith:no, n1o teremOs nem a. 
!D·du:;trla a ca.rvii.o estràng~l.ra.. nem a 1nd.~'tria com combust.h·el 
D()$$0 . . . 

Em que deveriam ou pod-eriam, .então, consistir ess&S va'(Lt.agen:;.'l 
Na. minuta. proposta pa.t~~. a revl.são do contracto do Governo Bra

·sUelro com a "Ita.hira rron", lê~se a .segWnte disposição: "O Governo 
Federal Interporá reu.s · bQns o:mclos junto ao Governo d<:> "Estado dQ 
Minas ~r:aes; para. que. se tórnem extenstvos á. Companhia-os :!avore.s 
das lels n. _ 75Q, de 19!9, e 793. de 1920, e outras por ventura subl;c
quentes, no caso em qlle a. usina não seja contrulda. dentro ao· te.- · 
J:ltorlo do rerertdo Estado". 

Sou t'orm,almente contrario a esse dlspoe;lt1vo. 
_A lei n. 750, fiXou ·em 3$000 o jm.po.sto de exportação de -;DD~ 

tonelada de m1nerto, porém.. autorizou o governa a conceder a redu
cção a 300 ré~. por prazo nii.o e#edente <!e 20 annos, é.s empresas qu•.:. 
estabelecesaeJD. no terr!torió do ~do us!Das que ~formassem em 
!erro e aço pelo menos uma qWllltidade de m.1ner1o correspondente e. 
S 0 1° do ~rtado. - E a.i~ isenta.l' dos d!:re1tos de exportação os pro• 
dUetos_ man.u!act\irsdos. 

A lei n. 793 autorlzou o -governo 'dÓ Estado a.· contracta::' com. a 
. _Itablra a construcçãO de uma- usina para. 3.50.000 toneladas; permit· 

t 1u elevar para. SO annos os prazos ctn I~! u . 750 e . mal.s ain<la .conc<!
der-lile iSenção c1e quaesquer unpostos es~dua.es e 1uturós ·QUll cb: 
qu$lq\ler forma 1n.e1dam. ou venbam·· a in.cld1r sobre a indwtrls. da. 
concess(?, e -bem ifoSSim 08 dtreftas de desaproprlá9M por . ut111d~ 
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pubUce e ··de u tlf!z:açáo durant~ o :funcclonamento da usln:!, de qu::~!;;..; 
aagu a pertencentes ao Estado. 

Si a Companhle. funda.sse u~inas d::n tro do t;errltor lo do Esta(!o, 
razoa.vels seriam tcdas el;Sa.S conce.ssõcs, porque a lndustrla nBScentc 
coD.Stltmrla por sl mesma um grande centro de trll.balho ~ ..te via .• 
para importante zona do Estado e se tor!lar!a em pouco, um tóco ri·~ 
lrradlação de numerosas indust11as tr1butar111S que compensat'lam 
pre!eltamente os sacriticlos !·~!tos pelo Estado, U::n:l vez. porém. que 
tal n ê.o se d~, julgct que n Unti\.o não eleve ·9XIgir d e M1n:1s tamanh"J 

. concessões. 

Si a empr&~~ estabelec~r a sua tndustrhl. em ~rritul'tu bras11-~lno, 
o mlne:-1o q ue tilie r c!e ser tratado. nessá usina estarã isento, -em vir-

. -tude d o n. rx do a.rt. 17 da' 'coastituiçã.o Federal . da taxa. de exp.;>!:"
taçâo ~ é n atural que l>!Unas faça-lhe algumas outras concessoe:.; pv
l'~m. entendo que nã.o se devem genera-lizar favores ao mine1'io que 
tenha d e ser levado para. !órn do Pa.~z. 

Quanto a este, mantenho a opinião que eml.tti l:l,a 12 ann<Js DO 
Conselho de Mina; do Estado e que, tru.nsforma.do em parecer, fol 
remett1do ao Presidente. Dizia esse pa.recer: "Qu e o Congresst> a o 
.Estado de :Ml..:las 010d1!1qu e o art . 1° da lei n. 750 , crea.ndo o imposto 
ad.-vaZo-rem para. a expor;açao do mmeno de !erro. a.ctoptando um~ 
ta.xa mod ica:: .. . .. 

Sempre me pa:receu· que o imposto a<Z-valo-rem coD.SUlta mwt o 
melhor os _ínterzsses. tan~ do Estado. como do contrlbutnte, porque 
acompanna as oscrl lações de m ercac:o. Esse assumpto, no emtnnto, 
:vâo Interessa d!rectamente · a nós; mas stm aos Poder~s -do Estado. 

O · qu·e nos deve tnter~ssar , é flrmarmos que a União jámats deve 
intervir: junte dD.'l go·.rerno.s estaduacs para obter cuncessõeg em t~<
vor de · quaesquer em.:presa.S, por m::lis vantajosas que el!as pat'er,:am. · 
.Asslnl mui sensatamente agiu o Governo Epitacio PetsSõa.. 

Deixe o go,•erno nacional que as proprias partes pleiteem os :seu:; 
!nteresses directa.mente com os ~stado::s. 

Et.s, Sr . Presidente, porque condemno de modo !or~at aquelle dlS· 
positivo da minU'tll.. 

Obtida aquelle concessã.o para tcdo o minerlo expo;l.t'ldo. vtn:~ 
!>finas a receber d e Impostos pela exporta.çlio de 3. 000.000 de to nela~ 
dlll! de m!n{)rlo a quantia irrlsorta de 900:000$000, · C tornava-se a. ~Dl
presa., tnllludivelment.e, monopollsadora da. exportação de mlnertos ci.o 
valle do Rio Doce. · 

Com e!!elto, a Companhia Ita.blra. é proprtetarla ali d?.l:t seguint-e:; 
jaz!dlS: Concelçll.o e Esmeril, avaliadas pela proprla cocpa::bla em 

· ·396.000 .000 de toneladas e as de Sa.nt'AnDa e Cauê, a. primeira ava 
liada em 150 .000-000 de' toneladas e a segunda e m 132 . 000 .000_ Esta-;, 
pertencentes á Braz.lllan Iron Steel Company, sociedade 1uneriean:1. 
que se ! undlu com a. Itablra. A companlú& tem. pois, 678 m!lbóes de. 
tonela~as de m!nerlo para exportar. 

O SJt. F'EaNANDES TAvORA - Felizmente, a Constltuiçllo d eu r t!
_medlo pan ls!Kl, porque. toda empresa que nA.o :puder explorar qual
quer Jazida t:lm obrigação de entregal-a. a. quem possa. !a2:e1-o. E ' = garantia contra os açambarcaC!ores. O facto é que ni!.tl querem 
levar a sério !' artigo da. Constituição chamando as empresa.s é. ordem. 

O S!l. . . FURTADo DE MENEZES - E' . verda~e ·que pt!la. clansula 
VI, allnea. b, ena se obriga "a :faze.: · o transporte. de mtnertos, ma- . 
terti!.S primas e producto.s slderurgicos de terceiros em absoluta. 1~1-
dade dé ta.rtla.s e ·condições com os seus". e pela, allnea c ·-da mesma 
·clausula. "a utllÚar a sua estação martttma para. em.barque de mine~ 
· :rio, znaterlas primas· para ·siderurgia e produetos si<l.!!!rurglcos de ter-
cetros, Em absoluta. tgua.lclade dE condições · e tarU:IlS com os seus; res
peitados o.s prazos de pennanencla dos procluctos exporta.dos uo em-
barcadouro InBrltlmo'·' . · · 
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Nilo ha na znlnuta um llmlte á tolJela.gem que a comp11nhla po
<lerâ expo:-tar por anno; não poclerá ella querel' exportar wnc. wnu-
lagem tal que exgote a capacidade de tra!ego? · 

Nõ.o poderá ella elevar de tal sorte a t&l'its de tra.nspor\e que " 
torne proh:!.biti1•a.? O ·tacto des-sa tarifa ter de appllcar-se aos .seus m1· 

. :r.er105 nl!.o !D!lue, porque, sendo ella. mesma a propr1etar1!l. d:'t. e::~traa'l. 
urã.rá o dir.h.elro de um. bolso para pagar e guardal·o-hs. no outro 
em pagamento. 

Se além c!.lsto, ella o'btlver o prtv1legl(L<Ie pagar ele 1;a.xs. ae expol'-
. ,taçáo só 300 réls POl' tonela~ e os outros tlverem de pagar 3:>, ..., 

.5\la.s condições serão t ão vantajosas que ella poder! ot!erecer o m1-
nerio no Jogar do destino !)Or preço que os outr<>s não poderao t1ll.1··• 
n;,m mesmo na je..siàa. · · 

Será. de ro.cto a compa.nh!s. .a mooopolls~ota da ·exportação d ·:, 
m1:ner1o. 

Costu.-nam dlzer que pouco importa. ao pa.!z que .seJa um !!v ~ 
exportador ou muitos .. . -Não penso a.ssh::n: porque havendn mo:uo
pol1o, ha imposição de preç~.>s e a. compan.bla terá o controle do mer, 
ce.dv ele !erro e aço na Brasil, e prov:a.vellnllnte tambem do carvão. 

Ccnvem·nos a concurrencia que tra.z . o bsratcamento dos pro
dUetos. 

Out;ra. dl.sJ)OI51Çã.o da. mtnuta que o.c!lo absurda, ê a ccntlaa ·1.,. 
~ 2° d3. claus\lla. ~~; "Emqu2.nto vigorarem. os favores concedlduo 
por esta clausula ( notc:-~e ·q1.:e sã.o 60 armosl) ci Governo . obriga.·:>~ u 
não crear IJOV~ impostos qUe inclda.m' sobre a eltplOração, e:itportll.(,; ... u 
t: transporte de millerio de !erro, além dos jé. existentes na Qa.ts. uo 
contracto ora rev1sto, os. qú9.~s. tam.bem não poderão ser a.ugmeu\. .. -
do.s". . . 

. E' :um absurdo, que o J:Sra.sll, patz· novo, em !ormaçáo, car.~ceL.etu 
de m:elos de progredir. nuníà época em que a~~ . índustrla.s ;l~:e~nvvl· 
vem-se e trmLS!ormam.-se vertigblosamente, tome ·compra:nisso d::: .... ~ . 
natureza por pmzo tão longo! 

Ainda ~ets, p:!le. clausula ::x:xvn:, caso o Governo resolva c.;u:...
ceder em qualquer tempo outros !11.vons para a exploração de mine· 
·rios, :Clcam <Jstes favores po1· antecipa.çào concedidos á emp:~:.... . 

Em:!'im, representarão a adaptação da Victorta. a. M1llas e a t.~.Uo
trucc;6.o das va.rfsntes e rams.es industrlaes ~ do . porto prevlstos, Ull!s. 
eompeosação surtlclente? 

lmpossivel me seria a.borda.r ~ora no !blal cl.e' um atscurso J;& 
longo, quando !altam cinco m.lnutos para ten:ninar o meu tempo, u· 
sumpto tão complexo. Fal-~1 t8.l.vez em outro. Insisto, porém, eQt 
que s~ não devem conjugar os dois problern~ . 

As concessões cnrestracla. de !erro e do -porto <ievem ser estua .. -
das sem levar 'em. consideração o íacto de serem feitas a uma COWf'"'~ 
llbla que s:a 'propõe a servir-se delta pa.ra exportação do mine.rio pro
pr!o e sem ser a sua cÓ:::J.Strucçã.o pretexto para se íazer.em e. es..><a c.,, ... 
panll!a !avores e~peclallssunoo que lbe decm. o l.n~iro. controle, .. ~:=..':" • 
:não diZe:"' monopoUo, da e:tporta.çã.o de m:!nerto e do l:'ornec1mento :to 
~ra..sll de productos Ertdcrurgicos e ta.l\-ez <lo carvão miner:.. •. 

Repito, Sr. Pr~slCl.ente, sempre fUi tavoravel á pennis.sao de exp<ir
tar-5e o noÉso minério de ferro. Nem posso coaiprehender como t:t.r.~ 
to se combate a. ·exportação d'! um JI).1ner!o que temos em tams.u.u.1 

. quantidade e nenhUma Objecção se · !CIZ, por exemplp. á. do mangane-1,, 
' cujos. deposites ·são 1ncomparaveltneilte menores em· nQSSo Pau: <: d~ 
. que só ha. 4 grandes e:~tportadores: o. BrasU, a B.uss!a., as "Ind~ Srl:- . 
' te.nn1cas e a . CostP. do Ouro, (Muito àt1J'I.) • Ess~s 4 pa.tzes rornect:1•4 
30 % dÓs nt1r.er1o.s coÍisumidos. pela inclustria · tnundtaL A Al:ne-ric•~ 
·do Norte tem de Vir b:uscal-o aqui e na. dost& do OUro. 

o SB. DD."'Z Jm.-x= POrqUe 'nAo quer mais ·comprar na · !:tu.:.· .. 
~~: .. . 
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·o SR. FURTADO DI!: MENEZES -• Era. mais nl.tural que: o P<"<=• 

&erv!l.'lsem.us pura. o ruturo. porque os nossos cU:po.s1tos n>lo sil.o mui"w 
gratldca, lllM a e:d.stenc!a no resto <lo mundo é pequena; no emta.u"
to, no qninqennlo ue 1914 li lSlB, exportamos l.l:l40 .344 tonelaaa" 
nss!m dls~rim..mada.~. 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

O • ~ O • • O O o I O • • • o o > o O 4 o O o I ~ O • O o O ; o • o O o • o ~ 

••• o ~ •• ,; •••• o ••••••• o : •• ' o • •, •••• ~ 

e n!lo houve o m.enor ·J?rOt-'sto. 

122 .::rn 
:O:!lts:6'".'1 
503 .l<S:J 
ss2 .se;:; 
3!J;j.3:Ji; 

Po..r!l pcnnl.ttlr-lll{) a. sabida o Governo do Marechal H-;):rmes 6":;
pendeu 8.000 .contos em melhoram<mccs na C-entral e baixou a~ c~

rtlas a 8 réis por toneladn-kllom(':t:o. O transporte. d;~_s.e depo1.> Ao~ 
·s!s -Ribeiro, director. da .Ceri.trnl, collitituiu 35% do tr:J.!ego de~~a. .:.s
·t!-o~da c de1;tou U111 gra.nd·e r:Lejicit. 

Actualmente .somos éonstderado r;ran~s expcr~a<iores de mln-~
rlo de n.1ck.el, de que em 1933 ell:portán;10;:; 470.00.0 kilos é em 19~-r. 
386.505· kilos. ·No emtanto, só w-em Inlnerio para exportar o Cantl.d;\ 
e a Nova_ Cil.ledonla-. Até agora aquell-2 produzia- 87 % d:,. producçã:.: 
mun_dilil __ :a. es;;a 10 %; porc:tue não ·pr~2rvar este.s mtneriot; e só vr·e!l-
der o de ·!en:6?· . · 

Sou pera. exportação, Sr. Pras!d~nte, mas, e~ termos. 

O- Governo poderá,- por exemplo. na acto da conce:ssãCJ, limlt_ar ·,. 
tonelagem a exportár-se annualmente, _ seando-se no art. 5°, XIV, 
alir.ea l e no art. ·43, paragrapllo unica, <..O decreto n. 24.6-!ol!', ele 10 
de .Julho de 1934. 'Esta medida evitará o monopoao. Devemo:> exigu: 
~o.s· exportador~s ·vant!l.gens que compensem a. <l!tninuiçã.o dessa ri
'-quesa. e m,~lhorem a situação do Palz. Conceder a qu~m quer 1evú 
o nosso mlnerio todas as isenções actualment-~ possive!s e ainda 8.3 d~ 
impostos qu~ .,possam. vir a ser creados .Õo futuro, abrir mão de di
reitos qu~ a. Unl,!í.o jà um soóre bens 1tnmovels, eXigir que os Estado~ 

·por sua vei dispensem as. poucas vantagens que eues pudessem "-dv:·.· 
do contracto, parece demonstrar que aquelles pobres m1ner1os oJ.UO 
dormem -pac1!1cam.ente sobre as nossas montanhas o seu somno mUl~ 
t1-eeoula.x, estilo nos cau.sando tão ·graves lncommodos qu-e delles nos 
queremos libertar de qualquer !órmo., ainda mE:Smo compromctt:mclo 
o nosso tut'uro Q pagando ·bem caro a quem <Ielles nos -uvre. (Muitt~ 
bem. Palmas. () · aradar é cumprimentado) . 

O Sr. Presidente 
que vae ~r lido. · 

Acha-se .sobre a Mesa Ulll. requerimento 

E'· lido, apoiado e posto em discus:Sil.o o ~guinte 

N. 139 - 1935 

. Eluno •. •Sr. Presidente da Ça.xnara- dos DeputaQ.o.s. 

Rcq11elr.o. ouvida. a Camara, que' o Exmo.''isr. _Ministro da Viação. 
cllgne~ de· . . informar qua.es as razoes porque ató a. presente :data 
o · ~ncan-egado dá Es:f:ra<iA ·de Ferro S- Paulo-:R1o -Grande,. ~r. Ale
::~:andre 1Gutterrez. eontrar!amen_te á& ordens '~ S. Elt. ( ord~ do 

- Min:!Stro da Vla.Çâo) , nw reintegrou . na ref-erida Estrada. o !unccio
.. J:l8.l'l0 -JO~<l ._cabra.! FilhO . e nem tão_. ;pouco. ma.J?.clOU pa.ga.r OS -ve:~.ci• 
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:znentos atrazados, a. que tem clirelto os ferro-viarios. al:>solvldos. do· 
CUlpa. em conseque~c!a. de ter sl<io arcb1vado pelo Conselho· Regional 
<fo Trabalho, . o inquerlto contra. elles l~ta.urado peío . rerer1c19 en
--~arreglldo . 

. l'~o um elo anno passado, por motivos que · nAo vem e.o caso ana
h•sarmos, · os feno-vtartos 11a Estrada de Ferro São Paüio-Rio Grand-t< em maLorlo. quiiSI &b.Soluta, dcclararam•se em. gréve. . 

Eni :t'o.ce de umÁ s1tuaçAo de tanta gra.v!da.de e de prejulzos tncal-
. eU1avets para o Palz. o então com.m.andante ela . sa. Rilgiao Miltieu . 
Coronel Cabral Velho, o 8.ctual Governador· do Estado, Sr. 11/Ianoe! 
l:tlbae, e outras autoridades, conaegu1ra.m tlepots . de ' longos: .trabalhos. 
a eese.ação de!inlt~va da . grév,e, · mec.lante ·um 'aeeOrdo blla~ral entrtl 
·os :ferro-vlarlos e o Mln1.ster1o da Vlliçâo. : 

Desse aecordo <le homa, nsslgns.do por pessOas-de destaque, conste\. 
um11. elausUla garantidora· doá d1reltos d~s :rerro-vtarlos que, ~ al:l-
·ooluto poderiam ser punidos por motivos da gréve. · 

.. Entretanto, 'poucos <Ue.S após a · ceseaçi!.o -da gréve, O· e·o.carragado.> 
da. Estr:u:Ia, com menO..oopreso ao que fe . 'havia a.eccirdà.do e . . sem ras·
pelto ás ass1gnatura:s das pessOas que o ajucU.ram · em. mOm.ento tão 
<i1!!lc11 de .Sua a.<1m1n1stração, sttspende 11_ funcc10llàxi01l_ da.' EStrada. 

-e .zxian5fa. abrir inquerito admlnls tra.tivo, ~la P.ortarià ' n. &i4.:~e- 17 
de Novembi-o. de ·1934, para a.puro:r· quaes tenha.ra .. sido os. promotoí::-::s 
da.:..gréve, conforme, se <iepreh:ende do · seguinte trecho, do.- encarr~gado 
do · 1nquerlto:- "Não, a commls.sl!.o teve sempre · em vista apurar , o 
que havia de· verciaile . em toroo · da · quebra de d'lscipUna:; dura-nte ·a 

. re beliã.o, d-urante . o_ mDvfme7J-to . irrevtsta que. pÚalysou toeo o.-tru.jego 
da Eatra.ãa : de Ferro e os seus trabalhadores nas Estados do Paraná. 
., .Sant& Ca.tharlns.". · (O gryphO' _é nosso} . . . . . . 

O necOrdo toi .letra morta e aind:1 hoJ.e peniuram· ·as- inlquidades· 
~ontra. os tetto-v19J;1os, se o Sr. ·Ministro n!l.o agir com e. · energia que · 
o · caso mereoet ·· · ··· · · · ·· ·· · ._,_ . . : 

o 1nquer1to é Uma. peça bastante l,nter~san:~ em suas· ooncl~6e3 
jur1dJcas. · . · · . · . . · · · _ . · · .· · · · · · 

Dep'ilzeram 80 testemuo.li.as_ e. o ltem , 40 do ielatorlo, ·dl..z: "Da 
prova testemunhal se vê . que as· tal tas graves art!culad~ na Portao
ria. de Inquer1to . . ·se deram, ma.s as testem~ae natwalmente; ~r· 
ctrclllDS:tanclas qu~ não vem ao - casO deeltnai. · di!lWf,!olil <ie ~~!-· 

· :!lca.r quaes os autor!lS del>ta.s faltas/ pelo que, ~o .se pÓ(le · pos1t!v_s.r 
.com base na. prova. lleste!IJ.unhal, _ ()G nomes dos empreggdo~ aos qu.v..s 
devem Eer imputados ~11ctos funee!onae..s que motivaram o lnque-
rlto.:• "'- · · 

·Mais elaro qtie "Isso é IJ:npossivel . e 8$lm o COnselho R!agtowu 
do-· Trabalho • . judte1osamente, mandou &.rcntvar o 1Dquerit1l, por !l'ltà. 
absoluta <ie· provas! · · · .. • · · · ' · . · 

"i>osiertarmente, li.o i.rohlvaménto do tnquerlto,' estivemos no. Mf-
- n1ster1o da Vla.çi.o, · bem cc-mo o Deputado Arma.ncio I.eyd.ner. e em 
conversá ·com o ~. ·Mlnlstro", este nos decla~ que os :runeciona
rlà.s. em · v!St& ,dÓ . &rchlvaménto dO lllqueriJ;o, seriam . :e!ntegradÔs . e 
pagoe de-..seus.'venclmentos ·iltra2ados., co~quente cta Injusta iwpen~ 
8io a que tora.m .suJeitos. · : . · " · · · · 

· -· ~tret~tó, . os>: fe~~o~vt~..GS .eoiÍlo· que- :ror~ín .,perdõados, 'Po~ . o· 
' - acto · c12.· remtegiaçâo ··teve lo~ . e in homen·agem:: it; ~I.Xão· ~e . Chr!:;to • 

. i:Om.ex~e~ .apertaS do :tlm.cct~m.rto - :.Joéo,·Cab:raj. _ FUho;>que _. por ~1" 
c'. m.~zlo& ·de : 10 · zi.n.noa ·de cerVrço,'·: e.tiieudeú o .:~ncarregaoo:'.da :EStrada, 
· ·• _if5r.·. AHxa~ ·oútierrez, .DAo estar': lncluido· ná : re~- de m!.seri:.. 
· -·_-cordla! ·· · · - · · · - · · · 
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· Quanto aos ·venclm:entos, até ;hoje o enca.rrega.do da Estrada nliu 
<:umprlu a. ord~m do Sr. ·Ministro e não a cumpr1rá. 

lia· beni poucos dias l'egresaou do Estado do ·Paraná o Sr. 'M!
. liistri> da Viação· e all prom·atteu a. um ,dos !erro-v!erlos preJudlcaclu, 

:a· pagamento dos a.tra.zados. · 
· . Entretanto, tli.o logo s: Ex. retirou-se do Paraná. uma Comro1;

.edo, !oi · te.r com o ·encarregado da. Estrada.; que ·declarou j>erempto
r!.ilmente . não . ter recebido orde:n alguina par11. reintegrar o· !unccJo
nartó João Ca.bral · e. nem tão pouco para pagar os vencimentos o.trn.
:zados a. quem quer que aojn . 
• . E' simplesmente .cloloroso ·que "Uin . :ru.ncclonarlo da Estrada, lelg-> 

.. em . .assumptos tecllnk:os co'ntro.rlamente a dtsposltivo, corutltuclo-
1naes lnsophlsma.vels e decretos !ec1era.es relativos. ten.ha-.sc 1nvestld~ 

· ~as altB.s !uncções <le ISUper!ntendente de uma dS:S mais 1mportantc3 
V•as' Ferrea.a da. União, sem q,ue CK1sta a.t6 e.gora. lavrado qualquer 
decNto de nomeação para esse· !im e tanto ma.!r; doloroso ainda, quan
do· esse funcciónarto investido 11legalment.e de um11. :runcc;Cio que po" 
força das lei$ ·do Pa!z,. não póde exercer, venh11. executando aetos que 
exhorbltam da sua. espbera. de acçli.o. 

T~reL em · breve a. opportuntde.de . <ia. tribuna. da. Cama.ra, de ana . 
l ys11.r .a s1tUaçA.o. <1a. Estrada de Ferro s. Pa.ulo-Bio Grande, em todos 
o s seus · detalhes, ma.s . muito satllõl!e!to !k:ar1a se S . .Ex. o Sr. Mi .. 

· .n!stró da. VIação~ toma.s.se na <lev!.da cons!deraçio o presente :reque
. : ~!mento, para ·o. ·fim 'de Se fazer completa. · Ju.stlça.. aos .rerro-viariO.s: 
. <:UjoS nome-S constam .dÓ 1nquerlto e que numa gréve geral de toda - ~ 

-companhia, estão sendo os unicos sacr!!lca.dos, etoqua.nto que, ·deter · 
rnhiados a!!eiçoados tem .::ew vencimentos dobrados! 

•Sala d~ sessões, 10 de Setembro tle l93fi . - PZinio Tourinho : · 

.Encerrada a ·d!SCU&sá.o _;;_ adiad~ a votiLç!io·. 

O Sr. ~dente - EstA' tinda. a hora dest!Ílad.a ao Expediente . 

Vae-se passar é. Ordem do Dia. {Pausa) . · 

ccznpa.recerem _JIJ.als, _durante a hora .do ExJ)ecUente. os Srs .. = 

.Euvaldo Lodi: Cal~e1ra Alvarenga,· Clar~ Godo_y , Acylino de · ·Leão, 
Fenelon •. Perdigão, Agostinho Monteiro, GenarD Ponte. Magalhães do 
Álme!da. , . Carlos ae1s: ;Godo!redo VIanna, - Agehor Monte, Pires de 
Qayo.so ·Democrito Rocha,. Pedro Flr:meza., Hutnbel'to rie Andrad~. Monte 
Gay<loo, Démoérl.to Rocha , Pedro Firmeza, Humberto de Andrade; Monte · 
.:tins Vera.s. ·José Aug:usto, Alberto Rnseffi; Ma:thiss· Freire, . :a:erectlano 

· :zenay<ie. Samuel ~rte, 'Joiio ·Cleopha.'3, O:oorto J3orba; Bárbosa L1:i:n1. 
Sobrinho.-. Domingos Vleíl'a, .Arthur Cavalcanti, Alde Sampaio, Te1xelr:~. 
'Leite, Hwnberto Moura, Severino .Marl2. Motta Llm.S:, Orlando ArauJo. 
~ampa!o Costa, Mckllise,dek Monte, Amando Fontes. Barreto Fllho,· 
:Clemente- 'Mariani, Pe<iro Lago, Luiz V!anna. Filho. João Mangabe!rt~-• . 
Altredo M8sca.-enhe.s. Arlindo Le<ln!., Magalhães N:etto. Oct!<vio .Man-
_gabelra, Pedro Calmon, Arthur Neiva, Raphael 01ncurá. Edgard San
<:h~s. -Attiià. Amaral, Ubaldo Ramalhete, . ~air Tovar, Fra.nclsco Gon:.. 
· çalves; ' Nogúetra; il?enldo, ·Amaral Peixoto, Henrlq11e ··Lage. Si!,llf$· Fuh > • 

. . Raul· Fernandes . Levl Carneiro, . Eduardo . 'Puvlvier, ~ntO. Costa, Her • 
.· mete ·snva, -~. 'l'!noco, AlipiÔ Co.stallat, Lootn Ce-sta, Fabio Sodré. 
· :C::arlos ·Luz. Nonld!nO Ltma. B1as ·portei; P!nlieiro ·chagas,·.José Brâz. 
:· "l'héollomort~ :sa~ago,. Ad.elio .M'a.etel, .Augusto v tega.s. cri.rtsttan() Ma. 
, c~o;:· Vlelia. J!arques, Negrão . de t..lina., João ~nido, José' Bernardino . 
<:Matti· Machado, -Rezende ToStes, Anthero. ·BOtelll.o, . Belm.lro Med.e1ro!;, :. 

Abreu. . SOdré, _ W!!ldemil.r Pe:rre!ra, cà.rlota. Queiroz, Barr~ ·peiJ.têadc:. .. 
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"Moraes Andrad..e. Vergue1r» CeSnr, Cardoso de : Melle> Netto, Joa.qUim 
Sampaio V!.dal, Cincl.nato Braga., C~o Prà4o, ~<l Btttenco\ll"t,. 
Laerte 5etubal, Alv.e.s P alma, B yppollto elo :R-ego, Jorge Guedes, TeixdiVo 
Pinto, FelU Ribas, Roberto Moreira. Me!.ra Junior, Aurel1a.no. Leite, 
!.f1randa · Jun!or, Fnb1o Aranb.a, José Cass1o, Domlngo.s Vella.sco, Lau
<lell.no Gomes, Corrêa. da. Çosto., P11n1o Tourl.nl:lo4 Octa.v1o. <la S ilveira .. 
it\lpp JuniOr, .José Muller, ~nl.z Junior, .Carlos Gome.. de Ol1ve1rll., 

· J'oD.o ·cO.rlCil, Borges de Mede1.rc.;, Baptista. Lusarc1o, Delnetrio -.Xavier. 
· .Almea D!lV;, Pedro Vergara, Precter!co Wol!enbuttel, Victor Ru.ssomano, 
atauf' 21ttericou rt , Barros Crussal. João Neves,, Oscar Pontoura, Au1z 
lladra., Eurico .Ri beiro. Erman<lc Oome.s, Abel dós Santo.s, Pedro J orge:· 
Francisco <ll P1or1, A.bU1o cl.e 1\.ssl.!?, Antonio Ca.rvallla.l; .Arthur da. ROCha, ' 
Damas Ortlz, .José do PatreeU!iO, VIeira Ma.ce<lo, Ma.rt!nllt> Prado, Fer· 
refrn . Lima, Rlcarao Mllctlado. 011 v eira Coutmho, Ga.stlo de Brito, Ro· 
berto S!tnon.sen, Vicente Oalllez, Leonc!o · Araujo. · Ga.stáo Vldlgat. 
"França . Filho, M Undo Pinto, Augusto Corsino, Card()So Ayre,, Vicente 
GoUveia, Abelardo Mar1nho, Sylv!o Leitão, Salgado Filho, :Paulo Mar-
tins, · Thoxnpson Flores (160) • · 

<Deixam de comparecer o.s, Srs. ! 

. Arrud9. Camara~ caté Filllo, :Ribeiro J'unlo:r, .Deodoro c1e . Mendonçto. 
-Abgu~~or Bastos, Eliezer .Moreira. Olavo oliveira, · .le~ovah llrtutta., Gra
tuUB.no .Brito; JOSé Gomei: E otto de Menez-es; Ruy cimeiro; Ado!pho 
<:e!!o, MariO ·· Dom1Dguea, Oswaldo Ll:ma. ;Mello Machado, ·Fero,a.ndea. 
Lima; Carios de Gusmã_o, Àlta'm1t:am1o aequ1ão, Manoel Novaea, J , J. 
Seabra~ .P!.nto Dantas, Francisco Bocha, Asdrubal soares, Pereira car-

. ..neiro; "juJJo de Novae.s,. João Guhna~. Acur~o Toms, NUo "A1varen-. 
ga, ClementE Medrado, Lev!ndo. Coelho; Jol!.o Be.:a.ldo, J1.1SOE!l1no Kubita
cliek, Poiyearpo V!ott1,· Daniel de· CarvlilllÕ, Celso· ]l{acl:lAâo, João :EFen

. · :r.ique, · lJUeno Branctão, .Jacques Montàn.d.on, DelPhtm Motelra., PaUl~ 
· Nogue!n., Ptteinl. L1m~. Santos PUho. Osêar Stevenson, ·Gâma. cer

. · Wash;{ngt(lTI. entre ·o Bra.stZ e o3 ·E.s'taãos .unJ4o3; com.· p4recere~ 
Al:>elaro.o · L-uz; Mm1I16 e Silva., ·. Aci81b4n'to Cam.àrgo, • Albettci ·Alvares. 
Lo~.nenÇo Baeta }leves e Ba.rreto Pinto (55) . 

ORDEM DO DIA · 

O ·sr. Preside~ - A ·ust.a ele pl-esença M:eusa o cotnparec1mento . 
de _24() Srs. Depu.~95 · · · · · 

PasSa·~ li materla· constante do awiso . 

. l>iscU.S-!4o uil.fcc. d.o p-r~cc~o n. ~l:t, de 1935, (1" !egts::. 
llltu.ra), a.pprovand.o o: trata4o d.e commercio aasig?i.ado em. 
Wash.ingt01t entre o Bra$U eos Est~ Un.fdos; com pareceres 

. cla.s commissõe3 d.e Ãgt-ie-.tltura e de Ftnanças ja::;ora-oei3 at> 
pro;ecto d4 . Oom,m~do .de D1:p"(gm(tCill; · c;;ym. t~otos~ em sepanul:)
em Srs . . SO'UZt% ·Leii.o e Dame~ ele Caroatho e d.ecla.raçé.o· de 

· voto ãos "Sr8 . . Horacio Lajer; .Din'l.z Jun.Wr,. Otiveira coutinh.t> 
e França. F1Z1t.o (em virtu.d.e · cte urgenci4) • 

. .. ... . 
_TeU! a palavra 9 ~~: ~at.o BG.rbosa. ,. . 
o Sr. Renato Barbosa. :- sr . :Presldente, -BeDho.re8 Deputados;, 

· a ·emOção é -um ;1topla.cavel corse.rl.o dos oradores q\1t se 1~proV!-5axn. 
:Não pouP,a me.Smo aquelles que ·~nqulstw'am; il9la pe.laVt'a, a. 1mtnOr· 
.tallda.de. · . : · ·i ·: · . · · . . · · . · .. · : 

o pr<Jpr!o Clcero, na. . sua h!Sto:na. era. por ena. :frequentemente 
. :vtct1mado. No ~r~1o . ~da; · se"':JS d·!.scursos, nota\'a:se sempre_ que er~ · 
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pela emoçl!.o perturbado tanto que começa.va Indeciso e vaclllante. 
·Nem por .l.!.so deixou de ser o Cid da.· palavra romana. 

Oarwin, o homem que melhor eecreveu · .sobre a.s emoções, porqu~ 
as estu<1ou atrnvliz elas espec!cs, declara quê aqumo que mais dlm
'<:1lmente .supporta é dc!rontar-se com os audltorlos . 

Espero que a ernoçl\o me p(JUpe, n. mim, mot:l<lilto e humllllm-::o 
orador (nao apoiados gcraC8} e consinta que mtnhBS palavme 11n!arn 
t!.o e.sponw.ne11a quallto po.!A51Vel e que eu posea. vestir w· minha ldéa 
com roupagem mociestll, bem dl!!ercntc dn.quenn com que o orn.aor 
<le hontem, o Exmo . Sr. Octav!o Mangabeira, procurou envolv~r sot.~ 
grande e noto.vel dlscur.s<.'. Espero tambem que S . Ex. , parlamentar 
notn.vel

1 
que é, tendo ei:er<:ldo a alta !uncçA.o de M1nl&trõ do Exterior 

do Brasil, homem culto. quando volte'para nquella. pa.sta., o que nAo 
-é de todo !óro. de loglca, mod1!1que o humor com que tem actuad.:> 

~ neste _plenarlo, porq-ue, se a.selm nâo acontecer, S. Ex. detel:'ln.llltu:n 
uma con!htgraçâo cleste mundo com repercUo'Sôe.$ lmprevbiveb nc 
-outro... (RiJo). · · 

O assumpto de que vou tratar é object1vo. Glra, ou melhor, jog:: 
com nume:ros, e eu preclso fundamentar meu modesto parecer, para 
que esteja Geguro nQli arf'lrmattvas que vou fazer . 

Sr. Presidente. e.ste Tloatado é a rçacç!í.o mais natural ã guerr<. 
de tarl!as que attinglu· em 1933 exce}lctona.l d~nvolvlmento. Póde-:;e 
me~Smo ã.!ilrlne.r com os que estudam a evolução da polltlca commercint 
e- o commercio 1nternaolona1 dest e,s ultimos tempos que . Jãmats_ se verl• 
:ficou um pertOdo de_ mOdU!cações tão geraes e profundas nas r~la
çOes ~onom1cas entre os povos, especialmente com ~elaCão á.; barre1-
:ras alfandega.rtas. · · · ~ 

. Essa. politica ·deu · origem a re:presalta.s e, .como consequencia, · a . 
a.ccentua.da retracçã.o no tntercam'olo universal. 

A' tar1!a. Hawley.smoot, nos EstadcG Unidos, responderam lmme · 
. -diatamente Cana.da, Cuba, Mexlco, Fran~. Ita.lla e Hespanha com .., 

accre.tclmo _do.s seus __ d!ré1tos. Em 1931 a Indla, o P.erú. a: argentina. 
-o Brasil ea CJ:Una., a. Ita.lla e a Llthunnla decretaram augxnentos geraes. 
G rupos 1solactos ·. de merca.d.orlas soffreram majorações succ~1vas. ·E:m 

- 1932 articulavam~se ao mesmo movimento ma.1orltarlo o Reino Unido 
• ~ Egypto, a Noruega, o Japão, P<Utugnl, Grecta, Sião, Afrl<:a do Sul 

Austral!a, Belgica. Leton1n, Pa1ze.s Baixos, Indta.s Neerlandeza.s, N!ca
ragua. P~l'Sla· e Venezuela. A Sociedade das _Nações, na publ1c:ação 
que !e:z; sobre a e!tuaqao economlca mundial de 82 e 33,. declara que 
.e.ugmento.s parclaes repetidos se verificaram varias vezes em quast 
todos· os palzes. A França toma medlda.s de protec:ç6o agrteola, n. det.
-pelto · cto a.ccõ"rdo commerctal «lebrado com a · Allemnnha em · 19Z'7 . 

. Nos Dominlos :srrtannlco:; e Colonias, pelo AccOrdo de Ottawa. ao 
mesmo tempo que se reduzem direitos quanto ás mercadorias de ort

. :gem )ngleza., élevo.m-se os que . correspondem a mercadorias de outra•; 
:procec1enctas. Surgem ainda tento.tlJilS de nui.1or augmento pnro os 
:pe.lzes de moeda. d esvalortza.da. · · 

Esõa polltica. de leolamento· e rep:resa.Ua.s longe de melhorar ·a · s!- ·. 
'tU.a.ÇI!.o ecanomtca· ge:rs.l. aggravou-a mais ainda, o que detnonstrax 
a schema.ttca .curva espiral do colll1Ilerc1o do mundo, cuja retra1:çâo 
accentwi.da., de 1929 a 1933. desce de 5 . 372 _milhões de · dollares . ·ll 

·1.. 758 mllh6es . · 
Como bem se deprebende, as tarl!a.s, os tratadOs e accôrdos com• 

~erclaes .- aquella.s pelas iterativas majoraç_Oes por que vêm pâBSl!.n
do, estes pelas denuncias trequente,s, ~riam a. lnsta'ollidade; · a. ln.se· 

. gurallça, o· Imprevisto, 1'actores . cte . tnterferencie. que, conjugados a.c 
accum'Q.}o da.s dlvida.s, cooperam ,wb:remodo. para. o decreoclmo 1 pr~

-. ogres51vo das trocas entre as nações e o augmento dO-$ sem trabalho 
. Já nc) 'anno de 1932 O nUJILero de desoccupados alcançava a. Cifre. 

de 25 · milhões; ao mesmo tempo- que ~ co:mme:clo lntet'Ilactonal. cte-
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c:a.hia. cie 40 % do 't'a.Ior ·do primeiro semestre de ...1929, emquant:o. que _ 
. Q. "stook" mUndial de máte.r!a prlma se aceumulava. em; proporç~ 
que· corre.spond!am .a.o·· dobro (lo anno de 1925. 

A' paralyzação do· trabalho eorrespondia. a .!:nmob1ilzação do ca.• 
.p1tal;. . . . . . . .· ' . 

· <:> :sanco dos · Pagamenws Il:itema.c1onaes. seg-.J.não os ~a4o.s !ome
_clcios pela· Soc1eclade das Nsç&s, · ~m sua& 1nfol'l!laÇI)es publlcad~ em · 

1933, aval!ava os cre<11tos .a.ccumt.ilaelos sobr-<! os tnercado.s monetarios 
· ~m so· bUhões de :francos s~ . 

. . _.O de.sequlll'brio economlco illteniacio:oal :fil-21a•se a ·exp~s~o c1a. 
desordem econom1ca !.Ilterna. de' cad& pa!z. ··Forçosamente ~ teria· que ca
l:ll!:' a :balança de pa.gamellto.s "inte~lonae.;. o retrallimentti de ca
p1t~s, ·a: 1n.st:~.bU1dB.d.ê éu.m!J!al, a ditnin.Ulção eiQ commercio, a. ctesvlllo
rtzaç:llo <ias· tnateims prlmas, que .. em e:scésso ~:o:f!l'Iam a :catural re-~ 
teriçã.o ~os .mercad-o.-; eltp"Ortll.dores, ·péts.. hqst!!tde.cle trlbutar1a ...:.... · tud~ · 
1sso çonstitulà dif!tculdade.s lnsupera. v.ei.s "para . que se ·pudesse · re.sta.bele
.cer _a. non:nallds.de na ~tistaçâo dos compromla.soo a.~swnldos. 

Assumpto algum ·tem prcvoca.dc~ quer na tmprensa, quer l)O .selo 
Cio Parlamento, estucto mais detalllado," d.iscusslio mB1B ooalors(!.a que
o Tratado àe Commereio Bi'u!.l-Estados Unidos, :t'irma.do ·a. 2 i1e" ~
veretro do · r.onente·· anno. E ·o' que vem. sobre Isto aeon.tecentto entre 
nós, veritlca-se no 'i:neSlno.moa:o na. Sratide ~publka.Alner!cana. Lá.; 
corco aqui, ha; os .sem> tl.efen~s e ha. os ·seti.s- a.cc-ci.sa.dores·. Seria. ·mes
mo dit!1cll 41.2er onde ,nt.a!S .se tenha exaltad~ e.queUes .que se ms\11'-
gem contrn. ·o t:"eterldo tr'atado. : . ·- . 

:A matar popÚlarl.dade ~rtca.na. .destesuit!inos tempos, .wm Ro
gens, artiSta. ea<:rtp"t9r, · poltttco · ·e "cow~'boy", eujjl.. -'l:norte desastré$a. 
liriportou em Iuctuo.so aõontecfmento para a ·su.a-""P.atriil., em um. dcs &eus. 
celebres ·J;~ltas, deels.rou: ···•os .:Estatloa '·_unidos, que .. nunca. ~rdei:&m· 
_uma gilerra,."aC:a~.am.-' de _perd..er :U.;ri Trãta.d.c~~. - . . _ _ . · · · 

Ha. quem atfi.rm.a noS: Estados 11nid<ls que a ratl:ficaÇá.ó . desse .Tra
tado 11nport~t- n.uína derrote. pa.ra.. oa amertcan.<~& .. e como outra não e a 
oplnlão que ::rorinwázn. os se-us tt'ctver.s.~~rtas :no .Bl:'aml, cl:lega.-se ao oon-

- clude:nte absur;do •· qua os; <l.ois .Governos, -por mt:ercamti1o dos sêu.S 
.autor!:zado6 · Eraaatu~ores, eta. ll:'<!zes de estudos 'j'Wlto á. :-techllicoa, es
f,ec1ál!stas, pelos ente~ment(Js que tiveram; ~ia.s tormUiás que. crea.- · 
ram e. pela$ resoluções que a.~ordaram, .sacrlfi(anun· oo âots patzes. 

O .<iesconnu:o des~ éói.sa.s não ine encs.1:1UD.1Íarâ. por ·certo & sup
pór que ·sobre tão. 1mponante questão .o· !Ín.perfe!to conhecimento dô 
Tratado, ·a lllá j:é ~ . ao gana.ncl.a :façam a. .• su. rond.!i; lia._ no em tanto, , 
optniões que nos merecem acatamento _e. rtspetto, d.i.ht · o prociurarm.os 
J\IStl:!lcar o no.ssO parecer ~ .f'UlldaDlentar o nosso voto; E outra colaa l!à<> 
tazemos ago::."a _ · 

Para melhor. escla.rec!m.ento so!;n'e ·.~ta questão, ·convem· ·reprodu
Zir de modo gera.l- os tramites pÕr que pa.s59ilun as conces.s6es tãri!a.
r!l!.s, o -que .}lretendlam . 03 techn1cos. amenca.:noa' n.as ~ proposts.s; C) 

que pie1teavam -~ techn.leci bra.sUetros e tinâl.mente os resultados-. a-
quê el:legar:i.:m, uns e outros . · . .. · · 
. ·Dos rntorme.s estatistloos que..trauin.copi~o suosidl:o a .todos·quB.n

tos isto pos.sa. interessar; de:Pr~~t:nd~:..~· qu~ as concéAsões .de nossa llltT
. te c!1ram-se a· ~ re~ucç&o médJa de 23,7. %, sobre axtlgas q'ue llO 
total da."nllSsa ilnportaçã() -re~resen.ta:n. ceteá. ~ 6,07 % .• quanto ás 113.e-
àias rellitJ vas a~ · annoa ,de ,l93l~ e .1933 .• ·. . . . · 

· .Pretendiam ot-a.xner1<:1Ui0o'S reducçfies,que llll:flnça.van:. a. 46,7 '%. · 
77 · %. "do· que con~n.cLo]lfi.Jilos , ·red<.:~Zlr lntel'esse.m utUidádes . quê 

·· ' não :fa.briC'i.mos e se e-ntre ellas a.lgúmas prcd:uzurii)S_ ~: .. em. nun:iero· in
-.su.rttent!SS!lno -e: por longe tlcam de attencl~r as noss~ · Jiece.sstda~~. 
N~te. propÕrçã.o ~ã.o compu~ados autorno're15 e seUs aecessorioa;·pneu-

. ~tlcos} ra_d!os, C<Jill ·a lln:il ~rto de j)esO. a çle 100 ~os.. . . 
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' A· proposta americana.· elevava o -'abat imento ae 40 o/o sobre auto
moveiS àe pa~g~iros, o que fo! raduzldo a 20 % . . 

· Pneumaticos 64 · % , !!cando em 2S % . 
Ra:dioe. 23 %. ficando em 25 % • 
Annotemos, entretanto, que a desp~lto dessas r-edw:çOe& que conce~ 

demos, os automovei.S pagarão nas n ossas altandega.s de 28 % a 33 % 
aã-valcrem; o.s a.cce!l!lorlos , entre 40 e 55 %; os pneumaticos, entre 25 
·e 60 % e os :radios, entre 20 e 55 %. · 

.. Quanto ás vantagei\3 o~rerecldas aos productos braslleiros, alca nÇtt
mo.s a garantia para en t ra.a a: livre, approxtnuda.mente, de cerca a e 
93 % daa nossas exportaçOes. a.lém•de 50 % nos direitos sobre merca.do
rias , que para os Estados Unidos e nvia mos annualmente, ' num valor 
média annual de 26 mil contos. Chama a attenção para isto o Sr. Em
_balxa.dor Osv;aldo Aranha, sobre taes !ranquiaE all~áneirll!j, que- 1~
crementa.rao por certo est a cota. de exportação, att1nglndo ·cltra.s bem 
tnllls . erevadas, essencial object ivo da nossa' polltiéa economica·; o que 
rnodl!lcará s-én.si veltnente em volwn.e e valor .-a. nossa exportação, p ro
P.orcionando, dest' li.rte, poS.sibU!dades maiores á. satisfação dos n ossos 
comproml.ssos externos. · . . · 

(Manga!il~l!:, .semelltes de· mamona e castanha · <1o Pará) . . 
A ta.bella que acompanhava a proposta americana tncldla. ·sobre ar·· 

· · t!gos qu-a -na importação média de 1931 a 1933 alcançavam -á. Impor:. 
tancla · de 274 .302 con tos, o q ue equivale a dizer, 14,65 % sobr e as 
tmpor tàçõ es totaes . .. (Dados d ivulgados .. pela Directoria de ·E'stattst lc a 
Eoonomlcá d o -Minisl(erio ·a.a Fazenda ) . · 

&.l ·nos reportari:nos nesta cl.:!ra. 'ás !rilportações de' origem ar.nertc'a 
ne., ,veremos qu~ l.Sto corresponde a 135 .820 contos, ou sejam 29,4: . o/o. 

··cto t 'otal · que Importa o Brasil dos Es tados_ Un!dos. 
Artlg_os &istem que nã.o foram objecto -de reaucção alguma, :tJcan

dO · a~na.s o compromisso <1e não .ser.em al tera.Qas as suas tar!!n.s, du-
-rante; · vlge ncla. <1o tratado. · · · - . 

: :Montan a 67.420 contos, ou 3 ,50 % das 1mportaçúes brasileiras .. 
Sobre a 1m.portanc1a. que corresponde a 206:420 cont os, isto é , 

it;ts % ·.da. importação 'total do Brasil, prQ!:Iunham os americanos r<!-: 
ducçOes ·entrt: 0,4 e 90 %. na média. de 42,9 %. :ficando 6 convenc!ona
d.o apenas iJ.a média. de · 12,8 % . · • ~ 

Ainda ·S.Obre artfgos que representam uma !mpo:1açii.o mêdill de 
36 :276- contos, ou 1,42 % da importação total, as reducÇÕes foram ao 

. nl'vel <los 41reltos d il. t ar1ta antlg!L . A:; propostas de reducÇã.o n:iont a.vam 
·de 32 a 76 c;: .• m.édtà, 53.5 % . ncando convenctona.do a média de 24 %. · 

~s reducçOes que desceram abaiXo do nivel da. tarifa-antiga re 
.. ca.hem ·sobre' artigos cuja. importaçlioo. 'média con-esponde a 85.270 . con

to.S, Isto é, <4,59 o/-. das importações totaes. A proposta americnna va
.rta_va en,tre.o.t- e . 90 %. (médià 44,7 %) • Foi t!Xa.da. 3 reducçã.o e m 23,7 %. 

,po~rvou-se o. que até então .estava em vi,gor. com ·isenção d e to-
. dos às -direitOs . Fructa.s !rl$Cas, Instrumentos e machlnas agr lcolas, o 

que monta ém m.édia ·annual em. 22 :500 contos. 
Quanto á.s reducções sobre cimento lií!.o incidem eilas sobre o Por

- tiancl branc'c) ou romano·, por: ser o uni co. que fabricamos. 
•• As·· red.ucções de direitos; conven ci.Q.nada.s tão , wmente . até ao n1~ 

vel diÍ.s taltas que f iguravam na tarifa antiga, recah1ram sobre os se-. 
guinte.$ artigos; couros e pelles preparados; le!te em ~. rructas em con
_E:erva.s de -legumes não especl!lcadas, terebentina. .. de BorllealU, camisas , __ 
de . algodAo, sabão commum sem pertume, tint!l-s preparadas a oleo. a 
base de. verniz e a base de pyroxll!na, vernizes.' a base de etllere.s de. cel
lulose, balanças de plataforma, bombas par!\ ga:z;oll.~a, .' ll..t:iias de aço at é 
300 gt'amma.:s por dul!:ia, ·vela.s para motores:, C<lrieias. llnoleum e 'tapetes .· 

· .. .-.Jii)uve sim redu~ões .que· :!oram além . da tar1ta ant iga: . automo.:, . 
;v~rs e seus·. accessór(os, pneumattcmi e ca:inaras de . ar·; ~loS e !atinlla 
de.· &lTe la . . ~ · . ~ .· __ . __ . 
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O Sa . V~CltN'l'E G.u.i.~ ~ N a. vlge~cla desta ta:rl!a .o.s d!reltA>s eram : 
_cobrados em ouro e.·na t ari:ta. approva.da ·!:ia dois annos foram conver.:
t 1dos em. p·a.pel, "'o cambio de ·sosooo a libra. A percçntagem ·de· lnciden· 

· · clt., ho je. é muito m.~nor. · · · · 
. O SR: llENATO BARBOSA- O tratado não 'es'pecl:rlca se sé ·deve ·. 
cobrar em papel· ou em ouro. Silenciou sobre e:sse· ·ponto de · vllsta . · 
_ · o Sa. VICENn GALLIEZ - · Mas -este é um facto q'l!e deve· ser · 'exe.-

mUUdo. . . . · · 
O SR. RENATO BARBOSA - Quanto _aos .autõmoVeis . p~ passa

gelxos, a proposta am&"icana suggerta a -.r-ej:lucção de 36 a ·-64 % · para. 
os canos at é o pesO. de 1.900 ks • •. o que mafs importamos:.tú:ando em . 
20 %. o mesmo aconteCendo em relação aos ca.m1Dh6es que de 40 . <1~
ceu· a 20 % ·• E os a.cceS!Qrio:s de 29 P.ara 20· % . Eram de 64 %O,:pneuma-
t1cos e camaras· de a r, ficando -em 26 °,f, . . . 

Os direitos sqbre var1os artigos haviaÍn Sido 'augmentados pel a ta.
r!fa nova, o que tem uma grande slgn.tfic~_o _pois as reducç6es COJ?.· 
veru:tonadaa só em parte ~rrespondem a· d1minU1çõe.s . da .. tarUa· ·anti
ga., o que se verltica. cotn salmli.o (redueÇão de 6() %. :send.o 20 % ' <ia; ta
rifa. nova) : a.sparg~. 50 ·%. sendo ' 2o·% da tarifa. .· nova; oleos de alg<l
d.ã.o, em. ' tira.s, 50 %, sendo 17 % da tãrffa nova; gaze, 21 % . sendo 
9 % da ULrlt~ nova; , os moveis de aço, 50 a. 40 o/o "respectivamente; e os 
tubos de bo'rrachá :d e ina:ts de :250 gra..mmas .. por metro corrente, 'de 25 
a 20 % ;· · · · . 

. _.o que prete~ià~os 11.6s : 

.Desejamos allberação tarltaria.para os seguintes artigos: e_afé, ca- : 
Çio, borracha, cêra. de ca.rna.úba., madel.ra:! em 'bruto;· cêra ·de. abelhas. 
b11.tata, m1Íler1os de zlnconlo .. !Illnerios 'de. ~!erro. c<)qullhos ·de . -babas.sil •. 
QSSOS, pelles ~e veado, oleo de ba'ba.ssú. cascos e ehitres, tripas de car~ 

. lJ.eltO (de OUtrOS 8.1\itna.eS) , ~lleS de càinel;'O e ~e·. 'C!Ib!'S, ipe~ua~ 
nha bruta· ~ matte canch~ . . . ·' ·--
. · Propunha:mos a, reducçãc de 50 % sobre as ·tarif~ de 1930 quan~ 
aós Seguilltes artl~: . : . . · ~ · . 

Ça.~anhas desca.scad~ e'a$tanlla.s · c=t casca. 'bagas de ~a.mona, 
.mlnerlos <le mazanez. ma.tte beneficiado, Ipecaeual:lha . preparada, oleo 
de . e4pahy.'b3., carnes em conserva, couros de bp1 aeccos · ou .salgadoo. 
:a:ilca, bruta _o'li~m lam1nas. ·. .. . . . . · ·- · 

E.sMes produetos 1-epresenta.nl ·no valor. da nossa expOrtação. mé
dia annual • .1. 310 .283 contoS, isto :é , 990./8 % ·da exportação bra.s!lel.ra, 

. calcUIQ feito sobré o que enviamos para. os Est&cios Unidos (ann<:is de 
1931 a 1933} . · . · 

Como .se .si-eprehencj.~. pleiteavamos a entrada .,ivre para ·gl'alid.e nu
tnero d e artigos. ao rq.esma teinpo que de1'·3jamos . uma. reducçli.Q de 
-50 % para. ouwos, que.cons!deravaznos embaraçildos pelas ex!gencia.s da 
tarifa Americana de 1930. · · · 

· .E' acceita. a p r()posta. . Brasileira com exclusão do :seguint e : · -~ 
Borracha, trlp~ •. ..ossos, cascos ·e chl!res. :minertos de :rerro e penes 

de cabra e de ca.rne!J:o. · · 
O que ftcou expresso no tratado, pelo que tlx:maram os,r-epres~nt~- -

- tes dos doiS pa!zes. proporciona a entrada: llvre no mercado .. america· 
:no, par p8!rte do :Sra.sll, de prciductos 'qüe ·re~en:tam c~rea de. 93,4Z
da.s exportações ·to~ -do Brasil para 'os EstiUios ·Un!dos e: a uma re
.d ucc;ã.o de .50- % _sobre· jm,àucto8 .'equiva~tes 4 . 1,97· % dessa. erpar-
tll96o. . . . - . . . . . . . ·: ·. . . ·:. . . . 

·· Alcimçamos sobre · a.s ·tarifas amertcan~ · wna reducçã.o· que :inJ.por· 
ta . en~~:lobadamente a. 95,39 % . Não era possivel obter vantagét,ls ta.~ 

/ manba..<J .sem ceder tambem. de nossa parte alguma COISa. Por ISSO e tal
·vez liómen:te por 1&5:.<> teD:ha Wlll Rog.ers a!f1r~~o que os l!:stádas Uni
dos, que nunca perderam "uma guerr~~o. acabam. ·de .. perder um. Trata.do.·. 

·· .. . - ·c .onvem verl!icar o que s!~ltica :em. <volume .e ··w.lor _parat nós & 
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Ul:>eração- conseguida· Jl:l!lo Bra.$H para determinados 'productos d~ .llos-
sa econotn!.a : . . : _ . 
· ·. ·_ Batata (!l'laSS9.l"á)lduba) . em toneladas- 1931 a. 1933: 
· · 4.450 toneladas .. va~or 18:861$000; para o.s Estados ·Un!dos, 1.606 

tonelaàli.s, valor 7.207 contos. . .· · 
·Borracha (havea)· - 23 .. 160 )ondadas, valor 37.644 contos: para os 

Estados ·t1nldos, 9.419 toneladas, valor 16:263 contos. 
· Ctu:ào · (em grão). - 272.06a toneladas, valor 318.405 contos; para 

. as Estados ·Unidos, _209 . 812 toneladas, valor ·245. 590 conto-s . 
· · ·ctl./é em grií.o (saccas de 60 kllos) - 45.245:42p saccas, valor 

6.221".111 . contos-; pa<ra. <>s Estados Ullidos, 24.376.250 sacca.s,'.valor 
3.409.589 - ~ntos. · · · · · · 

· · E' lnte.t:esl!ante dizcr-l;e que nada significa a Ubera.ç~o d-o café nos 
Est adoS ·unidos, vistó como e~.se producto, lá. tndustrte.do, é até um 
recúrso 1!. mais para Rrrecadação do Governo amerlca:.o . 
· · o sa. ANTONIO. DE GÓES - E; cowiderado como matei"! a prima. 
. O.~ .. RENA'l:O BARBOSA- Não acontecará Lsto com out-ros paf~ 

':Zes. 'que~ bem'a.o contrario do que faz a grande nação ~-o no:rte, ta,xa
ram·e -taxam ·cada vez ma.ts· a. lmport9.çáo do noss6 ca!é . .. 

O S!t. 'ANTONIO DE GóES - Como a França, a I tal1n, a Allemanha. 
·o· SR ; RENATO' BARBOSA - . . . numa host1lidade franca ao 

· me.!or· prod.ucto de 'nossa economia. · 
. 0 Sa. 'ROBERTO SIMONSEN - A todos e-SSt!S pa.lZES · outorgamos a. 

ciau$ula de nnção 'mais f:l.vo::-<2clq~.· • 
-- o _SR . RENATO BARBOSA - O que quer v. Ex. concluir com 

seu. aparte~ · · 
· o ."sa. RoBERTo Sl)(ON~E:N-- Concluo que niío sabemos o que que-
remos. Não temos pbllttca commercial àe!lntda·: · · 

, . . . O SR. RENATO BARBOSA -·- Não sabe V. Ex. ~ que qu·ercmos? 
O 'SR. ~· VICENTE GALLIEZ - Não sa.bla.mos. porque tgnoravamos em 

que bases est11.va. sendo riegoclado o tratado. ,.· · · 
O SR . 'RENATO BARBOSA - Proi;!gõ na minha éxposição. 
Céra Carnaúba :.._ 20 . 726 -tonelad!l$. valor .65. 231 ·contos; para os 

Estados Unidos, 9 • 578 toneladas. valor 30 . 684 contos . . 
· · Castanhas desca.scaci~s - 10 .467 toneladas, -valor 28.852 contos. -

-pará os Estados Unidos, · 8 459 toneladaS, valor 25.416· contos . 
' . · Bagas de. maut071-(l. . - 67 . 190 t oneiada.s. valor. 32. 980 oontos; para· 

, os Estados Unidos, 3 . 66B toneladas, valor 17 .537 cont6s. · 
· . . Ca.stanha.s com. ca.scas- 78.640 tonelada-s. \'alcr 88 .371 cónto:;; para 

·os Estactos Unidos, 23 . 824 toneladas, valor 28 . !!84 contos·. 
' ·Se o ca!é tem stdo e· contlnúa sendo o recurso maior da nossa eco
nomla. .exportavel, ·~ a nação Americana constitue o nosso maior com-

. pradQr, a Uberação tarifar!a expr-~a neste tre.tado com r-elação á est a 
incompa.ra vel riqueza das. nossas lavouras. ha de determinar. certa.m~n
te rendas mals· vultosas e mais dilat ado consumo deste proeiucto, que 
é pare. nós, brasileiros o elemento decisivo, que transformado em ouro, 
trará,melhores posslbllidade.s para a sat iSfação dos n~ compromiSsos 
eXternos. Outros pro<luctos mereceram por parte dos representantes do 
Bras!! cuidados especiaes tnte!'essados que estsvam em me lhorar a nossa 
eXportação, tazendo com que outras utllldades se enca.:minba.ssem ~XI). 
propórç6es maiore.s _para o.s mercados americanos. 

Céra. de 'abelh.as .- 1.445 toneladas, valor 7 . 214· contas: p'ara. os Es-
tadoS UÍll.dos, 1.220 tonelada.s, valor 6.162 contos. - . 

Couro ~ccum," útZgadml - 96 .425 toneladas, valor 128.474 contos; 
para os Est.ados Unidos,, ·12. 189 tone~das .. valor 17 . 367 eontos. 

Pell.es de carnei ro.s -; 4. 334 toneladas, vs.lor 33 . 020 contos; par2. os 
~tados ·Uni elOS .2, 770 wnelada.s, v&J.or 29: . .61S contos . 

. --_- Mtnerws de manga"Mz - 141.228 toneladàs, valor 8 .829 contos; 
p ara -os . EstadoS ·Unldos, _· 82:9SO ~nelad~, valor, 5.498 co:ntos . 
. · · · Coquilh.os de .. oobassú - 22 .753 .tonelada-s, ·~aklr 12.553 contos; 
.Para: os Estados_ Unidos; si . toneladas;· valor 30 contos. 
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· Das 93. 801 toneJ?.4as; cie m~tte be~fic.l!Ul.!>; .elqlortaçlo ~ pelo !lrQ.SU 
<ie 1~31 ·a -1933; '.sóm~nte 55 t<~ram. ·parâ --'Norte-Ame'rlca ,· o -vâlar dl3-~e 
:l?rodúc~o alcançou á.u9.505 conto~ e ~J:ietie.s 69 9· qlU!. eU:v!~os:. p_ara ·· 
·os Estados Unidos. -~- · . . · ,. . · . · ·. · · =-· 
. ·o nie.Smo ~e '-ob.se:rva com o . m~~o:tte 'bruto, pO!!; :cias- ~:3. sai . ton:üa.áas· .. 

. que e~amós.~apena.s- ioó :r oram. pâra ·a. . .Anlerlca.. ~O: Norte., :. ..... : .' -· ·: . 
. . o v~r Jió ;Mat.te brut~ eXpoi:tado nesse. per!Odo~-de· 2J.<a. 22 •. mori-· · 

· t a · a 1~ . 546 contos, dos q úaes ·.apenas 95 :foram.- parâ ·os Est11<1~s Uil10.cs..:- · 
. No madeil'as em bruto correspoildem em .nõ.Ssa.· -~xpo~ ;por~ totielB.-· 
_gem. a 301.348. Sendo ·1o ·.s~6 ~a· a-am-ertca: do-Nô'rte.,;Mont; em ' va.lor . 

: ·a 63.846 eontos, s.endc ·de 2 :802 para _a5 .:Estádo&·.·tinfi:los . .. ·.<-- : . . . -_, 
·· : O _total da- nos.sa· expór~açã,o _parEI. _(lS'Esta.dos. untcios 'cori:esponcie d~ . 
. 19!11 ·a. 1933, em. . Ínédia, a 3 '.970.430 contos; Mn·cro· ãe:.8.'7SÕ.201 . :éóntDs 
a expoi'taçã~> globá.í.. .. · .. · - . < , -· ' · :_ :·· .. ' •. · · .. 

· o Tratado pelas tacllldades que 'nos· são· con!er~~as.: augmen~rã. . 
- e.<!SIIS d.fra.S, pois tnelhÔM .sensivelmente. para- nóS .'ai COta:$. :.tar.U:iü:los · 
cp~ _ :rel~o a 'pr()ductos. que temo.s : em abUn!1.a.nc1á: ' -e :. euja '~xi)i>t:ta: : 
· ção· precisamos. incrementar.. . . · . · . -- · .. .- . · . ·: - ·_ . : : ·; · ·. . . · · : 

. . ~m. !aee .do. que venho d~ ejqlor·não oompreh~ndq co"m:o~ ~jKJ,fsa ·111: ~ , 
. ~i.J:'l?lll-l' que o . Governo ~:ira.sue!.to 11SSlgnando. este'. 'I'l:'atad~~ 61·~-nn-.1. " 
. para uma lneVitavel-ruina. a lndlU!tila; do Bras!Í .. ~·-;càpriéh<isa a ·.vOntade. 
· hum~a._ .J>óls !eeb!l.-se muitas vt:~ nw:ir . aen,&o · ~éo~1m~netravel a ~" 

ails a.s ·clar!dad~s - ·.:aa de So!- fazer à ·trevá· parn ·qu.e~ a -_irerdade desap-" . 
panca. . " · · - · . . ·_ -, ·.·. · · ·'- · 

~Ui~ da;. n~ J.ridustri~ : Mas -entaõ o · prot..~c;~~ é quexn ~ll;, 
dtlSenvolVer, inCrementar. ifàr,eSpl€1hdor ~ nossa. fudUstlia? .... . •' . 
. . . A industd.~,_.- es'tá. legitfmBifi;. 'PeJ,a sua. ~~yã(> eCOn<liillca e L50cl9:1· 

· A f!)Ilte,_· orlgln!t.fta cta. rot:_ça. ·e> do .-seu_ p~r ·r~nge ésta · de~l!er _- e1tpres3a 
. por:Ullla. tiu't!& .a.lta •. Ella tem· qüe llâur1Z..-tod0$ os 'recilrsos tle' qu<e se- · an~ · 
-m~nta ·dá:'.1,erra tra):)s.Ibads. é'-~ve.da • .. z: el!sê ·~iiks.triúiaegano~<l.e 
ra:vorittsiiio e prév1leglo5 que têzn.·elribara~o·o desenvolvlinenio <1á. n os- . 
si a.grteultiu-2.- e . <:o:nsequentéme%i ~' .;QUJ.jíromettidcl ' o :Suito da.S -n~<;.S . 

. _: :vei-dadelra.S tndústrta.S·: Estàs 'só· poderlió .se. m~ta:r ~stà:vei.s,-soUdas e
. pr.ospera.s. que.ndo -~ · Vl.xe~m· ~xélusL~nte . d:aqU11Jó. que· pr«tll2l.Il:ios. 

· I?~vo, rigór!l-, ·ez:n atten·ção ao l.tlUstte .Deputado Oetavlo M:ansat:et->· 
·ra, _proeÍlra.i', ta.nto ·.quànto pc:iS.slv~.l, respotjder~ aspeCtos de seu . dtsc-âr- -
.so, pols nãO me é Uc1to sllenc!Jir .sobr~ es..~ que.stóe.S..--- · · · · 
·. . A!ft=ou· S. Ex. que o- Mnustr9 ·d~ ('PU~en<1a _fol..-:<:ompJet a.tt..ent:e 

. albe.~o. fndifferellte, ào tratado (!Ue ~.nossos. ·embe.ixadoreii !1nlla.r8.m, 
·· em nom~ do': Governo_do Bra6!1. com as Estades~ 'ÇTÍ:Udos.. . . . . 

PerdOe. s: Ex .. -]);lo é· é~& . a ·· a:rruin.a~· trazida· ~~ple:nario·. Á. 
Nn.ç~ brasUell'i Dio :Póde : receber Ultiâ 1nveidà.de. . · .. .. -
. O UlUStre e digno-Mitust:ro· ·tia Fai.enda-nlo'· só. ~mW dé . sua -via

gm aos Est8dQ5· Unld<>si inot1vac~:i: ~lah:nente- por ~ tr!~t8.(!ó,_ cotnc 
tam::bem dep~ls .della, ·junto_ ·114S .tecb.n!cos ;..de seu . ~tterio, a.compa.- :_ 
nhOll paii paSSU tod_a.s · as detsUUcbes • .. todas 88 ,etilPas -vei!~ida.s... pelos 
homerufde noSsa. oOnt.lançá~·qUe se acbav&m na Amer1ca-_d9 Norte e aos 
· q·ú.a.e"s ' ha.vialno{ b(1l].!tad.a El. d~esa ii&: nO.S..c:oS t.ntere&Si!s • . _ · . . . 

.. · Qtlllnt9 ao -· éoru.elho .~àt:lon.al. ·do- C(:Jln:i:nexeto· "li:xtertor. -c:mnpre-me 
· , decla.râr -q-ue- dois tec.tln!C:o~ · q_~~ · !il.;e!n ·p;úte · <léSse_:.õ~, J u.n.to ao 
. Sr. Il4inistró do.Extetlor;·.o·multo cnguo Di-.: José C8.Tlos de<tl~L<Jedo·SOa~ . 
· , res;. ·aeompanb.aram ·o tu.titdô c<im i ~tila de(u~ção-. -·cóui o . mésmo _ 
"".cuidado,. oonl' :o . meSmo tnte.resse·: .. : . . .·.-:. . . . -:.: ·. :_·. - - . . :.- . . . - . 

Pt::;.soU. ô nobre; l;)éputado., llO :'se~ béllo d~cursO •. a rererir~Sê . CO!n'. 
: ·maldade. ás viá~ens :!-eitãs.'-:peto-·: Clie:r.e' do. Gôverno . Pt-ovl.sorio. ~ Talvea 
' - <~·' :~. ~nà.-eç&_ B.ls conqutS_ta.s :moo~ ·~te._l;ly~~e men~ eXIlo tor_.: • 
.. .. nr : de. ~UJ!!S Pr:iD.-~.10$ ce~áO . !Çrm:Ulsdas _àS ·Il.O~~ que d!'!Vem. C9~41cfo-'-
. ' . ·nar a a.~vl<1.ade·.~os ;b..fllllens ·.J'llb~;.,_pa,ra· que, mantido .o ~o· de 
.. llY8ii:lez ment~.- i>Oss!lm ·_eueS; eril;'~açe ~-..P~lema& q~é. 'se <1Uerecem. 
- ·-'~al' · 9 max!mo·:,(f~ ··rendlnien~.,d!m;i'o:.dQ:-·m~o, ,<;l~ :utilidade·. , .• •. 
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0 SR.·. ASC'ANI<I TuliiNO- Muito bem. 
O SlL RENATO BARBOSA - . Todos .os chefes. dE, Estado :fazem 

· seus -retiros. 1!:' a medicina. moderna que aconselha, .e re S. Ex. t!ve,se 
!:-91.heado o- livro do hygieniste.."· do. velho-moço que prÕfes·sava. a cadeira. 
de · hygii!ne mental ·na Uni verslda.de de Turim, . por certo, não se teria 
àv:enturado a c.ondemnar que o chefe d.e. ~osso Governo ;;áhlsee tam-

. bem pa.ra ~pousar; para meditar, tendo em vista a. solução melhor. mais 
proficlente •. mal.s logica,:mais acceltavel dos grandes problemas que lhe 
sl!.o ·:Postos a .r-esolver·. . . . . . 
· · Se conhe<:esse · ou tivesse lido; ou se lembrasse - porque ·.s. Ek. ê 
·um hom<lm cultO .e acredito que túdo.ls.so conheça:.:.... da vida. de Ca
vam,. encontraria passagens 1nteressantlss1mas em que elle Vil-e a. seu 

. med,ico e lhe diZ: ·:Estou esg~tado, ·não· posso ':razer mais nada, meu 
tem~ramenf<o se miXi!!icou. Eu, que. era um .homem alegre, que. tinha. 
a memorla. prompta, trans!onne1-me e crio. dentro de meu lar um am
bieilte.-tnsuporta vel. Os acontecimentos mais Ncentes de minha vida não 
me ocoorreur no momento. Meu trabalho· está. sendo !undamentalmen-

·te prejudiea.do". . -
.:; Seu· medico liygienista lhe diz: "Ha .só uma ' tbera.pe-utica. Pá8S2 
vinte" diás na campanb.B.. Fàça um retiro .. Mude de ar . . Feche ~eus 11-
vros·dliranté ~es dias a ]J~a v1da vegetativa". . 

· E a.ss~ ·cavo·ur fazia. Em. retornando, era o mesmo esplrlto dy- . 
namico."que tud(ll'&olvl.a e· a tudo attendia. · 

· · O·S~c. DEMETJUo·XA.rnm...- ·v. Ex:. dá licença para um aparte? Os 
llp)ll:ens .da Repui:Ílica Velha estranham. que o Presiciénte. viage por

·. ,que, nn.quella época, viviam prisioneiros .e · só puderam viajar quando 
f~ram. P.BJ'a o exillo . 

·o.SR .. RENATO BARBOSA- Quanto ás. ultimas viagens, vejamos. 
se·.oha·: ral?Jão para c;ensuras de um brasiléiro que foi Ministro do Ex
~ior e sare bem o que significa a polltica internacionaL . 

A ~!agem ao Prata, feita pelo Presidente Getulio Vargas, lmpun..IJ.a.- · 
_se,· cqmo medida. de cortezia. Os resultà.d~ peste. viag.em foram de tal 
ordem ·que trouxeram para o Brasil uma alegria .especial, tão n.eces.sarla; 
e. tã.o utu quando vivemos amarguradoS por. tudo quanto se cuz de mal 
contra a tem e contra a . gente . . .• . 

- O S&. LUlZ VIANNA Fn;ao - A alegria foi pela partida. do Presidell
te ~,. (1fii.o: apot:ados) ._ o SR. RENATO l!ARBOSA - Será talvez assim para. os homens 
-qUe· odeiam e se ·esquecem <to Brasil. · 

Agora, ,S •. Ex. foi a Minas Geraes."Fez'muito bem. Foi ao col'açiio 
do Bra.SU. visitar -aque~e grande povo, ·levar seu apoio á lnic,l.at!va da 
nOssa. siderurgia., mostrando que o. G{)verno se Interessava pela. sua. 
aetlvi<Ia.de -e IJ:te empret;tava todo o seu concurso. · 

o Slt. ~o XAvmt- E foi rec~bid<l pelas accla.mações·popu-
lares. · · · · 

O SR.. RENATO BARBOSA - E· va.e. fazer mais uma. viagem. 
o Sa. WA.NDERLEY PINHo- E não Ce.ssará. de faur viagens. 
(,) Sl\. DEMETRIO.XA.vn:R- Esse .. O dever dÓS homens do governo

- conheoer à.·reaUda.de ,braslletm. Era o que Dão OcCOl'l'la no passado. 
o··SR·. WANDF;lÚ.EY Pnn3:o -·Na passado .ninguem conhecia a res.U

. dB.de: b::asl.leira . .'. F'oi precl$l a. Revolução de 1930 para.. que fosse ellà 
conhecida. . . Onde é que estamos? I 

~O SR. L'UIZ.VUNNA Fitao- Q,_Sr: Washington Luis, visitou o Era-
sn· roteiro antes de subir ao governo. · . 

o. Sa. 'o=ro XAVIER- Tanto não conhecia que·!oi preciso uma. 
revolução.. ·· . . . . . 

o· SI! •. i'JG1;EIREDQ Roo:RIGWi:s ~ DeSejava . que 'uma.. outra viagelll. 
ro.sse .marc-.rda. para .o Amazónas. aband()nado pela Federa.ção. 

· O ·S!t. D= ·XA,vmg, - Aht está· o nobre ~putado a reclama,r 
. :unta Vtagetn do . Presidente. · · 
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O SR.. lU:NATO BARBOSh. - ·Senhores; S. EJC. -vae ao R IO Ornn_. 
de, .pc>rque. lá. .Pr<lCI..Sa ir. Va.e visitar a.c:iuelle no~?re povo, que o pre~t!· 
.g!a., ·que -lhe taz. justiça. e que · o J;eceberã. .com. .a.legrias. (Mt4fto bem. 
Pctl11'.as. O · orad-Or é c"U-mpnmenta.do) . · 

Duran~ <> ·discurso do sr. Renato Barbosa, o Br. Atttonto 
Ca.rlos; J?resldnte def.xa ·a. cadeira da. -presldencts., ç.u~ 6 occupl\· 
da pelo Sr. l:uvalào X..odi, .2o V!ce--Pr61dente. 

O Sr. Pl'esidente - Tem a _palavra. o Sr.· :Roberto Slmonecn . 

· r 
O Sr. Roberlo Simonsen ...:.. Sr. Prcsld~nte .. Reprl'llantnntc qua 

sou, de· con.!!lderav~l .wmma de interesses ligados ê. producQl\o n~~o· 
clo:q·al; · Indicado que fui, candidato lndepend~nte doe I!!Ynd!ct"f.oe In• 
<1ust11a.es paulistas a.o sur!ra.glo do.;; syn-dtçato.s tndustrln~ brMilolrOil: 
lntetriunente alheio ãs competições ~ooáes e ás pa.lxôea pn.r~ldn'l'lll.ll, 
que se entrechocam pelo P~l2: afóra.; tendo ein Vi.!tu. ·cxcluslva.tnonte 
o.s seu.s altos lntere&és~ que_' reputo 1deritloos aos da olauo quo ti!• 
pre..-..ento, abalançO-me . a esta. · exposição; n o momento om q U<' · JG 
tliscute o tia.te.d.o celebrado com a ·granà~· ncção •lorto•a.mcr!CII.na, 
tazendo uma critica de alguns .asp4ictos da ãltuaçl\o eeonomlea. ln• 
ternac1onal 6.o rasu e iemnrando. algUllla.s · sugge.stoe& quo mo «· 
correram no estudo -<'ls. sua evolução. ·. · -:- . 

l'l'c-cu:r~el demoo.,-tTa.r, Sr. Preslcl.tmte, que, collcçlld.OII, quer sob 
o ponto de-·vtsts. d.outrinario, quer meramente objecttvo, nllo temOY 
p7oblema algum.em._ Pf?Htiro eeonom.wa internaci07Utl, por ~«s 'ema-

. nltp que sel'- aspecto a.pTesente. qw· 1t.ão pOs34 t:eT 1Lm.Q: · solu,c&> con
st:~ttcmea com ·.Ps a>tÇis in teer.r;ses c%4. ceonomiti nacional. O que é pl'l!
cll!o é saber . .:;1tu lU" · tod~ esses ptob1ema!l, ÚQm · &eus verd.a<!eiros oon.., 
tomos. dentro . d a technicã . écoriomlcs.· ln~rnaclona.l · e a4optarm~ de.~-

. a&.."<>mb.radamente dtreCtri~ claras -em mat~a: de 'po11t1e"- oconom1-
··ee.; respeitando, •oomo pbvo culto que . somos. õs• legltimoa lntcre&S(:ol 
· <k~uelles que interna. e ~externamente ·confiaram ·:na- eotn'o111da4e de 
· Ilossas· .leis e · .Lnstltulçõe.;, colloéaiido, porétn., sempre em p11\no ~upe-
r!or. o.s altOS' interesses -<ia·. ns.Cionalldade: , 

. .Já em l928.' .em discur-S-o que pronunCiei ·q\lando .se fundará z. 
':Fiedera.ção . das rnrtuõti!lúi do Estado de Sll.o Paulo, e quo toV(I 11 bOlU1\ 
de ser tra.nsi:rtp~ -uos. Àn1l4e.S ~esta Ca.lsa., :por l.ndt~QG.o de um mus
tmdo-· membro dá então Representação PaUllst$. eu ac:ccntuo.ve, oeU· 
nlncto a orientação 1nd.u.strla.l b rÍI$Hei.l"a. que nos _propunhil.ma& abrliçar, 
q~ . 

"l: patente a absolUta coinc!.de.nciÍI entre os flnlt que c:olllmam. 
06 1ndustrlaes e os verdadeiros .lnte~SSA!a nac1ono.es. O au
gmento da. capacldacte do consumo do P a iz l'll)ll'M<Intari a aber· 
tura de = ·· coDslderaver mercado para os lndustrlaes brasl
lelros; 0 COUsUrnO .e . &. proc:I.UCçáQ, ~l:l.dO ha1'mOnle&lllentP, 
a.ugmeÍltarliÓ a· riqueza. trará<;~- o · en~ndeclmento ·do Ps.lz, -o 
bem e.Ste.r, e a tranqulllidade da. sua popula.ção, que poderá com. 
a caliDa e .aserenlde.de 'precl.sa.S, resolver . então todos oo ·dezna.!s 
problemas naclonaes. que .são de ·ordem se<:Ulldarl.a em rels.-
çã.o. ao que . e$tá sendo solvido· neste' momento pelo Governo 
da Républlcà". . . · 

gr.do ipelo e~ítlente. b~!letro, sr. Dr. Wa.shl.ngton Lul4, na sóluçllo 
:aerer.la~me · e~. '.então, Sr.-. :Presidente, ·ao ·h onesto es!crço empre

de um p?obletri&. · que se . &.:!tgilriva d-e pnmac1a.1 rele.v&nc1a, num mo
m entO- · Em que· o mun.iro -··aceelera.tjamenj;e se ~JI:PBDdin. n~ rhytbmo 
E:wrio1lli.<:Ó: ~ a. · es:ta.'bllizaçãO da.· moeda. nacional., 
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. ~o.i~. como n_aquelle tempo, a minha directr!z se conserva ames·· 
:ma e unica, e, consciente· <1e que os interesses da expansão mdustrla.1 
bra.sileirl). ~e· aJustam de modo abboluto ao,s. altos inetresses da Na• 

_·ção, q~o vos fazer uma outra af.firmatlva. Tudo quanto vou dize.· 
,_é !ructo sinceto dos estudo:s em que me tenho detido _no campo da 
economia. lla<:lonal. 'Não t<!nho qualquer ligação ou dependencia ~
~om!CÍI., financeira, politlca ou social, á cujas iliJuncções, dlrecta ou 

··!ndJ.rectamente, possatn estar subOrdinadas ás minhas conv1cç6es. 
Ein Já longa vida de lnten= trabalho, logre! conquistar uma. re

lativa 1ndep2ndencla material; através de toda e<>sa laboriosa: existencla, -
~nserve1 uma. .intran.sigen~ independen.cla moral_, que as reiteradas 
arremettida da maledicencla e da per!!dLa não co.n.seguiram destruir 
ou _ siquer abalar, seja nos trans~s de minha vida. publica e profis
sional ou até na prisão, a que. fui arrestado pelas primeiras levas da 

·revolução .triumphante, que fez na.- minba. a.cção de homem de trnbalho 
a malcir deva.ssa de que b.a: memoria nos :fa.stOs do :Brasil, pibcurando 
debalde, annc.:. a: .fio, a supposta existen<:ía de actOs menos dignos ... 

Não se veja, .portanto, na.s minhru;; palavras outra sigllificação que 
não reja de fazer uma. critica constructlva e o intuito de .servlr o meu 
Pa.iz e o meu sinoer~ m<><io de sentir e pensar, aliá.s bem <:onhecido.~ 
.dCS · illllStres ·representintes da Cla.;se que· me hOni_?U COm OS sew; 
suf!raglos . _ 

. ca.m.panlta contra o "defieit" 

·Não· p~o deixar de mani_festar a. minha sat!sração pela Iuta en" 
que patrioticamenu Se empenham, todos os meus collega..<;, da minoria. · 

· ou da. maioria:, conjunctamenté com o honrado Sr- Ministro da :Fa.
.:~;enda, .no l.CJuvavel ee!orço de vencer o dejicit orçamentarlo,- ma.l que 
nos per:segUe desdê os :primO'rdios da nossa. nacionalidade . 

··.· csem comprehendo, Sr. PresiQ.ente, que os deJic1.ts orçament~rios 
acCU!Illlla<:las, geram· a desorganização das finanças pubUca.s, tra.<lu

. zi.Ilç!o~e · na creaçã.o da divida fluctuante, arruinando e perturbando ln
-numeros dcc; multlplos ramos do commercia legitimo - ou perigo-
-Samente acarretando ~ ~l.n!la.ção. com toda a sua cohorte de pertur~ 
baições á. producçâo, .sem f~lar, ainda, na d.im!nuição da autroidade 
moral com que :fere os goven::zos. ·· · 

O- Sa • DINJZ JUNxo& - com schema. que nã.o deiXam margem av 
<!esafogo da ·Naçào. · · 

O SR.. ROBERTO SliMONsEN- As 1nvestlga.çõe.s a que tenho pro-
·' ceclldo :'!obre a economl.e. brasileira, levam-me, porém, .á. convicção · de 

que o · equ!llbrlo orçameritario, náo seiido conjugado á soluçAo dos 
lmperl~ problemas da economia nacional, só traru;i-.:orlamente, em 
curtos perlado.S, .pode ae1: mantido e De"95 sabe ã custa de. quan~ 
sa.cr!!icios e <!e quaritos esforços! 

~ Estou convencido,-Sr. Presidente, de que o problema ·que perma-
nentemente se nos _depara com o es.racter de maior gravidade, com. 
OG .seus multitormes .a,spe·ctos, com as suas incontrastave!s ·re~rcuss6es · 
na estabill~ social e na conservação da propfia unidade Ílaclonal, 
ê· {) i;eonomioo·. . . . _ . . -

. _Oete, é· ql.le hoJe m.e occupare!, · pr'.ncipa.lmente no ,CJ:ue concerne 
'ã .ecoll.Omià ria.clonal ligada: á. politie& 1nternaclonal. . 

·Ná.o · tomarei a v~ssa. .. attenção ro~UlELn.do. rotulas, nel?:l tainpouco 
.pJ:etencloails de!illlr;õeS. Com .pendores, em assumptos econom,L.cos • 

. Par& a. ~scola realista, per .·na tu:rat · inc;linação pela. . 'li1da de trabalho 
_ qUe tenho levado, prOC"\ll'O na anela dà. ·~prehentlão, estudar 8emp-re 
~ ·uga.ções entre os c~noeltos scienttiloos, ~xpostos pelos. <ioutos, .e. :> 
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D:-elO' -real- em que . V)I'4;!%10.S. Não me ~50, porém, torrar a)tgeiras. con
-· Bldera.çoes .:o;obre o aspecto do con~tto ·da econonua nacional em. ta.ee 
·,_ dos· .ensinamentos C:os econori:listas;. · · · 

E..ose conceito resiuta da . propria expressão_ de- ps.Lz . 1ndepe~dente . 
O mesmo processo de torinação hl.storlca •com · os .;eu.s mult1plos ta.~ 

·ctores eoonom.!co.s, g~gr_aplllcos, demograpbicos; ethnogl-apll.!co.s, reli
. g1osos, jurtdico.s, potiitcos, etc., que. organi~a. uma ne.ção, <irêa. tara-

bem a sua. economia.. · · · 
O mundo, r.onSUill4ção de nações: __ Independentes. apreeenta-Be 

·tambem dividido etn economias independ.entes, ;& fronteiras econom1-
c:>S ·só de-Sappareceráo concomitantemente com · ti.s fronteiras polltlcas. 
!F:'· esta, t:o.!ell.zmente a. realida.de. · · 

A e;rtstencia do EstfUÜ) indepe71-den.te prea.ttpplle ci coe.:tiStenCw dct. 
economia tnd.6penàen,te. O- entrela.çamento di!G relaÇões entre as va.
l.'(as eoonomias naclo:naes, cem o superior intuito de a. todas 1ort!lle
cex> e m~lhorar as co:odiçóes gerae.s. da ·vida. universal constitue o· fun
Cl.amento da · poUt!ca. economica. InternaciOnal·, q"O.e ' deve .. merecer de 
tQdo.s .os Povos .~ultoi! os lilll.is eS!)ect~ <:Uióa.doo .. A prooecupaÇ!l.c uó 
fortalec!J:llento da. economia nacional em -suas relações ·com e. econ.omlu. 

·mundllll, gera a~r-dlrectrl.z.es <iue os g-overnos dos-·poVO!l adea.nta:dos pro
cw-am adopta.r ezt~. <altil. pollt1ca. econom:ca .; Ui.ternaelonal, compr~b.en- · 
<iendo me<iida.s .rela~a8 ·á·.' ctreulaçoo elas ·merca!ioria.s, á . dos caprttles, 
ás migrações humazl8s.~ ao'·tntereamb!o de 1déas e de ~ra.nsportês em
geral.-. Essas medidas têm d-e_. alguma. !ónna de varia:, d.e cont<irmtdiwe· 
com as circumstanc1M> mund1a.es <lo momento, mas sempre su'borcu
na..das a uma. contlnUidsde tie ·orientação. com o ·superior obje_ctiro. c!a 
de!~ 1ntr~nslgent<! .. ciO !Órtalecl.mento dllo nactona.lidáde. . . ·. · . 

. lliâo é d~ lloje, senhor· J>resldeute, que .st: no~ ·na.- ortentaçã.o da· 
polit1c!i btRS1leir!.\-, · uliiã. denc1ente cÕ~prell~ão ·<ia oonoe1to ·_da eco-·: 
no mia :nacional ·e <la sua. -J.ntra.rudgente de:ress.. · Attrlbuo. 15110, em· 
grande·, tp&rte, A lfimenta:rel'lnterdependenct& que .se quer· estabelecer 
:oor preo<:cupações ·dout;'i"nar~. ,"e'i1tre o ·llberaUsmç pql1ttoo e as tb<l
r!as llvre-camblsta.s. -:1\!.e.S a. _ expenenc1a !!e !!laia de ura , seculo, está. 
abl• n óemon.st'l'a r. que·,· s1 o. lil>eral].Stno· pç>).ltico detenn.~a 'igual- -
dade ··das dil'eitas pOlitlco& de .todos o.s individuos· -dentre> de 'Wl!a· 
mesma. pa.~t-ia. -e O.NGpeito lnviolavel ·dos dtreltmi jx)Ut1ca!i da proprla 
N$ÇI\.o. a. idêa line a.Jnbt$l.. mgruf1éá. a pred.om1naneia. dos· mala- forte:5- · 
e dos melhores· ·or~os em matena· economlca~ ç que vale·dwet-, 
:ralnlld.o .~m:-_-peia.s,_ que p64e_ arrastar os I.Ild1v1duos· e· os paizes_,s.té 
quast á ser~d!!.o".econÓmiça, _ . - .. . ' 
~ _ O ·SR: DlNlZ' :·J'O'lm1!!! .;;_; Me.;mo as· ma.J.s fortes re<roam. como ·tez a 

..:rngiater.ta.. · · 
. O $., ·l}OBE:Í\r.ro S:FMONSEN -'- V~ Ex' te:rn toda a razão. 
Como· s:uocede cam tCJda.l; as obra.s revoluetona.rias," Ada.m Smith ":1 

t.l'S.ÇaJ:' SWIS :bella.s ]IBglD&S, ' reslçando O Illdlv!dUO, ·o Situou em um 
mund.Q: tra.tie::ormad.o ·em . vasta.· cosmopoUs commercial, em q~ os 1tl
d1vk!uós guiadO$ pelo~ livre· jogo 'de se~-.. .tntereases prlva.dos. :esta.be· 
lecertani a. <irdem natural das ool:saS, . • • -: 

OS ·cle.ti:ui.J.s "cultor~ .do .tiberalÍ.SmO' età.&nOO.· mais accentuan.in. \\ 
theorla. do predoitltnla desses Interesse.; ·prlvil.doa .. Ná.o se conh~a~ 
a1n& f)S Sl'a.ndes me!.os: de .. tra);lSporte~ Oi! prOcéssoS ~e !a.brtcaçâo ~ 
sérle, os.· _methoelos modernos <le -raclonal~ll.çá.o_ ~-·de .-negoc1o6. de, fór~ 
llit.. q~· C6" a-eadÓres des.sé.s . conC!l!tós ·_theoJ:icos nunc:a . podemm :pre_ver
-fiA· par-turbações que ás actiVI.c1âdé! exerctda.s dentro· daQ frontetre.e ele -
uma Nação, acarretària · 1un· Iivré-<:ambto conio Jlnagi:riâ.ram ... 

. ~·Mii.s ·: grancie,S' dqutr1nâd9'1'é$ So<:!a.UstaS 1~ se~ niostraràtn mais d~ -
Ílc<:õ~il cob:l a ~ldade ·dos factos/ ·. _· . - · ~ : . . . .. · 

.· · • Rodber.tus, .V:otiinido . ·ao . estudo- da dtlt!Bão do · !;l'sbalho; ·-que pel!t. 
theOrls.' -d-Os cfásslc.;,s, ' ccinstltu,e -8. b&se 'da. e~ .. ~)llmere~àl.. êo~- ' 
'toca ~oSSII.:'ma.gnl!1ca COn«lpçâo· 4e.' ~l- Sznlt:b: em .-Seus devidos. ter- · 

. ' . . ._.. . '. . . - . '· ,.. ~ . . 
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-~().$~ ·. pr&uràndo resó.ltar. o seu aspe_cto . SOCial, o fundamento organi(!'> 
dos E>ta.dos, o. ·seu . prooesso de !i:>rmação h1stor1ea e o preponderante 

.-.-papel que lhe estava. reservado no exerclclo dos direitos .soclae.s. 
- · :R& urge. aJil -a prooccupação d<> :for.tal-ecln;ento do . Estado. 

Frederle Llst e O~> de sua. escpla tambem reagiram contra aquelle 
;conc:e1to;: lazendo · apparecer nas fel!!oçõe.S da. -economia. polltlca _a. exls
tenc1a 9e'.D.'iQõeS. lndiv1duallc'ades d~tlnctas, provenlenUs de ·Um prC>~ 

-- <.esso .dete:rmilla.do . de formação h istories.. Combatem ~ambem. o ex
cesso ' de mA~ria.ll.smO dos' Cl~SlC·OS, que a.tÍ.rlbuém ·-sómente O pro
gt<l!SO · 8.o desenvolvimento ~nomico, at>.Stmh1ndo · B _ exJst-enc1a d • 
cutrO;;'. ~l:D-S - elevad:os da sociedade : . . ' . - . . 

.·. - E a evolução dos estudos (1a sclenc1a economlca !oi demonstran
do .que i _divisão do trabalh., ~e proce~sa. na realidade. sob a. fórm~ 
d~ tTaba.lho .socta.l - tanto mais accentuado auanto me.1s dvUizado 
o meio . . Quem s.e r etere a. trabá.lho socla.l. allude ·a. produqão s<lCia.l; e 
prot1ucção social _ é, ren<ia da sociedade _ Dahi evolwu-ce naturalment9 

· para o conceito de producção nacional e renda nacionaL 
- - Chegaram - assim os' economl.stas a comprehencfer -e. !tn.po~l~ 
crescente da economia nacional. ccmo conjuncto das a.et!v1dades de 
-um povo <:om ó- lritulto .da sa.tl.s!açáo· das nece.sà1da<1es da N'aç!o, dM 
grupos soC!aes e -dOI!. !ndiv!dU~ que a· Integram e que cadn: vez .mais 

-entrelaçam· seUs- Interesses pela. legis.la.çáo e outra.5 mult!plas causa~ 
dentro de uma. mesma froritelra.. . . 

· Foi Adolph Wagner,. em _seus ."f'unda.mentos · de Economia l'ou
. tica"; quem prtmefro ·ê melhor 'estabeleceu o conceito da: _economiA 

nacional. ae capital naclOllal da- renda nacional. 
J.. sua' theOrla.. ·.é hoJe Útúversa.lmente accelta, 

: ... ·~E'm ·· um. .systema ~cton.al.-realça. Fe:Uppe · Carl!. h a· \iols pontos 
~ considerar: uma· po'puiação "Cll.!~ tem de viver, e os metos com i.l>! 

. quaes . ella vive••. _São do mesmo autor os .seguintes conoett os: "11.~ 
meio:s ·c:om os' .qunes · as necessidades da populaçã-O podem (Ser eatts· 
feitas são creados pel~~o parte d a população que trabalha." . ~ meto" 
que· ~er1\'am (la prod,ucção, <!Qnsti tuem; por sua vez, a Í't!nda. do Pai:<:. 
ou o poder ._acqui.s1tlv.o de seu po1o. · · . - .. . 
·- Quanto' maior . fOr a proc1ucção de ben:;. sÕcia.es tanto · m ato r será 
.o poder '~quLsltivo das populações, -e, :porlanto;· _tan-to ~ f ac1l o · 
seu bem· estar .: ma.ls elevado o ·seu padrão_ de vida. 

·'A produ<:çãó nacional se,. de.l;tlna. ao consumo lntetilo e exteruo. · 
Ha ·p3o!Zes que prpduz1ndo em larga escala mercadorll!.s de grande 

<:Cnst{mo mundial · te-m um commerclo exterior . a.ccentuado, sendo. R.S_

slm, a. t:?'a& ..renda oriunda de mOdo pretiOnde:rante da exportáção de . 
_ lleUs ·prodllctos .- Ou'tr08. porém, nli.o consegUem ·ver. suas . mercadonas 
·acceitas com. a mesma. Intensida-de, e 'df!st•arte, para ma.nter um nlvel 
·mais elevado de producçtl.o, deslocam de prete:rencl:a. suas a.etlvid~.,;;, 
!PP-ra. o oommerc1o 1nterno, principalmente qu~ndo J?O'•suem· wn ce:-to 
mo:tltá.nte de rlqu- naturaes. · · · -

O commercio in.ternacfon4f do Brcsi~ e a. _sua · evo~it.ç5c compar<Jtiva · . . 
· _ ... Se ·~·examlnarnios o çommcrclo eXterior do ·Brasil; trescte 1560 até 
hoje, . verl!lcaremos que: 

De 1580 ·e. 1700 a exporlação Jn:lncipal era de &.S~;ucar. com um 
<:untúigente· .supertor a 50 %. sobre a totalldad·o:.dos proiiuctos ~xpor-
tavels; · ·- _ : -: . . . . 
-- . _De 17(10 ·a ·isoo prodomtnou a éxporta.ção do ouro; em detr1m.ent(l 
Cla · agricultUra.; · - _ . . · · .. · . · _ • . -. .· 

· _ 10e 1800- em deante ·o .café vae {loppa.reeendo .·nas exporta:.çoas, para. 
. P:r~ntleiâr depo:Ls :de '·1840. e .d-e tal fórm!l., ·que ·.ae tornóu, · -pratícD.- · 
menté,'_ o· unico . prOducto de .-exporti!-Çêo; depois . da• tra br1ll1a:ote. : m11S. 

- ·. -~p-~~~-da.borracha/ : ·· .; 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2810112015 15·27- Página 38 de 72 

~ 268 

-- ·:E)' verdade que tem occorrido surtos de outrs.S exportaçõe$, mas 
ae i'órma. e duração lns~gUl'aS·. Assim. a. exporta.çáo · <i~ "aninlAes e e.eus 
:tJrodudo,<i•· e de· "mtnenos e seur,. :pl:Oeluctos", em 1922, :representava. 
9 % dá. exportação· geral.; em 1923 s'Úb!a. para 11 %. e em- 19~ para. 
·16 %. ·Mo!$, em· 1'931, e~sa. percentagem cabia pare 12 %, em 1932 
:para. 9 % em 1934 pa:ra. 8 %'. .Ap~nas, nos dol.s ultlmps a.ntlOs. o 

_ . .a.lgO<l .. o e ~ fructa.s s;Urgem oomo ·esperanças a ,erem . coD!J.rriJ.adaG 
. _pelo tempo. • · · . . . . . ~ · 

~ preponderanciA aooet!_tu.ada .~e ~ unico produ~to caraetel"iZa a. 
:noSGa. licti vldade exportadora. ASsucax, nos sec-ulos XVI e XVII; ouro, 
no ~culo :x;vlrri . o ca.!é nos .seculos XIX e :&X. . ·-

.. Or,a. vejamos o d~envoly!mento do. cotn.merclo de outro.s pa.izes: 
<1<: Estados Unidos da. AmerJca. do l:l'orte, aue . .a.l!ás ; tivere.ni sempre 

· como maxlma. preoccupação. seu· .c()mm:erclo interno, em 1821 exporta
vam elll gn.nde escala. o . trlgo; o ta.baco e o algO<lAo_. Este Ultimo 
product~ representava perto de. 65 % da ~xporta.Çl!o~ 

Em 1830, <> numero de outros prOductos já a.ugm.entsra. co.nslde
r avelmente. persistindo, porém,. a. eieyacla peroen~gem do algodão. 
Ma!!, depois .de U!60 e"sa. percenta~m cahia para. .50 %. A · médlll. 
:te J.840 a 1875 foi de 47_ % -e de'po1s de 1881 Jlt. nl<> atting1a. a 3P .% 

Ne. Argentina.. palz que baseia a sua economia. no· commen:1o in
'terntlC1ona.l1 o p rlnciJlal produ.cto de exportação, em 1844, era a 111.; 
s. sua pereentagem .nâo _representava, porém, :mais· de 30 % da tot all
<llute e XPo:rtsvel. Ei:n 1903. alnda era. a. lã, mas ·a.: jlercent a.gem 'nlto 
13. além de 23 %; ·eJll 1912, 'era.- o t:rigo;mas com 2.2. % .a.l)ena.s . . 

!'i !!.o· é poiS · de admirar, ,que e!:~. pa!Zes tenham tido um dese.n
volvlmento· no 'comrnere1o intemacíoi1Il muito maior do ,que_ O" 'llQ$1;0. . ""~ . . 

. Façamos a. oom:pe.raçlí.o oom ·a. A:tg~ntina: -

.A1uentt1;.a · Brasit 

'il'alor da.exp<ir- Valor da.. expor
<t~cão em do~ uçíio em dolla.res 

isss· . ..... ........ ... . 
1890 ........ . . .. ·- .. ........ . 
1900 •..... •• ...•.•.... 
3005 ............. ...... . 
1910 . .... . .....• .•. -·· 
1919-1920 .. .. ...... ...... . 
1933 (do Statem.an'e ya.rbook) . : ,. 

. . "lll'O · 

80.00(1.000 . 
100 •. 00CY.ODO 
150.000:000 

. 300.000.000-
370 . 000.000 

1.000 .ooo.ooo 
475.000.001) 

ouro 

95 .000 .<J.OO 
150. ooo·~ ooo 
170.000.000. 
220. 000.'000 
300. 000 :000 

. 450.000.000 
i74.000.000 

·Nem i preei.SO rEdttzlr · ~ssas quantias a ind.l~es lpara se · notar _1 s 
inalo i velocidade do prog~:~o argentlno. . ' . 

·"Pol;' qúe ese.a. mal<lr rapideZ? A explicação é tàcll. · Os prê:xtuctos · 
argentinos, 11, trigo. carne, s~ d06· mais procuradOs ·no mundo, dando 
.G.Sslm margem ·á posSlb111~e- de uma. grande d!Vl.Sá.o de trabalho parn. 
.e.ttencSer a .essas prOàucções, r~sri.ltando ·da.hi."uma notr.vel _riqueza. 
para o patz,· · - . _· " . · · . 

O Brasil, porém; · ,dotado . de· elúna. dl!'!~nte •. procluzlncl.o · ~rcs.-
. dorl~s de menor pro<Íura -e ·com elmllares ·em cOlOnias 'd.e grandes_. po~ 

· téiiclas,' não :podfa, -e nâo · poqe. 'fazer a sua. !Pr<lsperld.a.de. ·bi!Beado ex
. <'J~tV'aJilente na. ·· dlv1SAo d.o· tra-balho necessa.ria. aos .seus ilegocios ln-

. t.emac!ona.es. Tein que recorrer, em· grande escala~ ·ã ·1ntens11,1~ d~ .· 
· t.tiu'.commercio interno. DaJil; a. ·rekv&ncta.-·d.os lntera:~ econom1co3 
. !.~g&ctoS ·ao . merêa.do .tntemo, emquanto . que pàra 8.: Argentina.. ·b pro

.. 'SI'eSSO . depende . :zna.is .das negoclôs . l.ntérnaclona.es do . que dOIS lJ.B..;.. 
.. <:!onaes... · · · ·· ·· ·· 
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· O S:.t. Dum: JUNIOR - E' um fcnnlcla.vcl rcbanno bovino. m:~> 
-com tendeneias sempre para. :se <lelxo.r explorar em vez de cx.plorar. 
~ prc;,pr!a.:; riquc~ 

O SR. ROBERTO SIMONSEN - Que quer V. Ex. dizer com Isso? 
O' SR. DINtZ .JVNton - Que u(!uelles mcstnos que contruetaram 

o commercio exportador de carne.~ na Arc:entina. tendo-o feito no Bra
s11. reduziram esse commerclo n vida Interna. cto 'lln.iz. ao na~0 ~·u.·:. 
:ca Argentina, foram mantidos " <; mercados externÔs. · · 

O SR. ROBER.TO SIMONSEN - O nobre Inputado está tocaad'.> 
em ponto a que me referirei em meu d!.scurGO. 

Deve saber V. Ex. , que o mercado de carnes está controlado pelo 
· mundo a!ór:;. Emquanto a Argentina. ~oube, pela reallzaçã.o de a<:cõr
dos llltelllgentes. obter maiores · quotas de carnes. nós, não tivemos 
a. prevldencia. de nos d efender. · 

O SR·. Dnm: .Jvmoa - ? arque nos retlré.mos dos mercados. As 
empresas que .tinham comnosco contractos de c·xportação rctiraram-
~e para os mercados internos. · 

O SR. ROBERTO SI-MONSEN - O nobre collega ha de ver!!lcaT 
que. nas vcsperas do tratado de Ottawa instituindo a prlsã.o d a 
Inglaterra ás colonlas 1nglezas. e em que todo o mundo ~e r::tr o.hh1. 
para. ver o rumo que a l nglatct'I'a. la tomar " m po!ltlca c:Jmmcrc\ai. 
- o :Sra.sll fez. com aqucllc palz, um accôrdo dando-lhe grande~ 
ravotes. anteclpadamf:nte. .A..."Slm . . flcámO.':. desarmad<l-3 para negocia! 
n.~ quotas a. que poderiamo()s aspirar. 

O SR. IDINlZ J'l:rn'tOR - Tinha. portanto. razão :no meu ap:~.rtc. 
cuja Íntelllgencla. V . Ex. completou. 

O SR.. ·ROBERTO SlMONSEN - P<:=feita:fuente. 

A. jortu:rur. publica ao Bras"tZ 

Já. t1ve 'occasião. em d1scur!o que pronun<:lel na no~a Uit1m:> 
constLtulnte, de demonstrar com os d aclos lrre!utav~l.s da techntcn 

· moderna, que o Br~ll é um pa;tz pobre, habitado por uma popula· 
ção pobre. 

Lutando com as deficlencias de n ossos cada.stros e de nossas t.'!l

tatlst1<:a:~. procurei Inventariar a !crtun.a. publ!ca :nactona.l. ou. por 
cutra. pra<:urel exprimir em numerar1o o~ valores invertidos nas 
nctlv1de.des econom1ca.; brasileiras. e encontrei um .'tllbl approltima.dr. 
c1e 76 milhões d.:! contos para <t fortuna. publica.. assim distributda em 
numeres l'edondos ~ 

Cap!taes estrangeirO.:!! 

Ingiezes. am~rteanos, !rancezes e d e varios outro-:~ 
paiZes, rnvert1dos em empl'CGt 1rnos publ!cos e 
empresas privadas . . ... .. ....... .. . . . 

ca.plta.es nac'lonaes: 

Appllc&.dOO em: 

IEmprestlmos publ!cos . . . . . · .. · · · · · · · · · . · · · · · · 
lnd.u..o:trla. agrtcola e pas~ril . . ... : .. . ....... . 
Acções de Estrada de · :Ferro nac1onaes e · varias 

emissões r!e debentures . . ... · · · · · · . · · • .. · · 
commerclo nacional ~ :Ba.nc~s • .. ... .. · ... · · . · · . 
lnd.ustrla. em geral . .. . ... ·. · · · · · · · · · ·. · · · · · · 
:Zmtrl.OVe!.s .......... . . · · · · • · · · • · · · · · · • · · · • • • · 

25 .ooo.ooo :000$000 

~.500.000:00DSOOv 
20 . 000. 000: OODSOOG 

' 1.000.000 :000$00') 
10'.000 .000 :ooosooo 
6.500.000:000SOOO · 
~.ooo.ooo :ooosooo 

~5 . Ó00.000:000$00~ 
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O< ce.p!taes estrangeiros investidos no 'Brs.s!l, qu~r em empresti
'IUOS publicas, quer em iniciativas· particulares ou empresas ex:plorand-:> 
,erv1ço.:; $JUbl1cos. montam a cerca de 26 milhões Cle <:Ontos, na basi!' 
-<le asOQO por doUar. 

o estudo de nossa evolução economics., demonstra. a. lenta· forma-. 
-<:«o de eapitaes naclonaes, pela detlc!e;1cln de nossos $1lldos, em !ace 
de nos:Ja. população e da exteDEilo de nosso territorlo. 

Soubemos, pelo nosoo passado pol1ttco, inspirar coh!!ança aos <ie-
. mais }:»vos. para. que invertessem aqw suas eeonom!a.s, contribwntto 
para. o nosso progressO, a troco de uma 'ju.sta remUDeração. N~ éa.·. 
bem no momento, dk;cu.ss6e.s acsdemtcas em torno de conceitos ~ de· 
:!1niç6es do capitalismo, nem oobre sua !n!luenclll. no Brasil . Seja.-me 
llclto notar que o deno~inado pap!tal!smo mOderno, tendo surgido 
em 1500, ao tempo mesmo, em que o Bra.sn era des<-.oberto, não ~tpre
sentou em nosso Paiz os !nconven!entec e abusos que se vert!lcaram. 
em muitos outr<?S. Talvez a nossa. proprta. pobreza nll.o lhe tenha pro
plefad<? essa opportun1dade ... Já aqui repeti, que crescemos menos e 
por Isso errámos menos. Não podemos negar, porém, o apreciavel h:n
pul~ que ao -progreSl:o do Pa.iz t~wc:e a. Jntluenc!a . des.ses cap1taes. 
Observa.ndo-Ge, sem pre<:onceltos, · o . panorama que .nos o:f!erece o 
mundo e mesmo as doutrinas protessada.& pel.a.s escolas mais avança
das. chega-se 1nexora~elmente á conclusão de que l:l.a necess1t.iac1e ab
soluta. <lc. :rormliçio e emprego de cap!ta.es para a sua ·utilização no 
desenvolvimento dacs elementos constitutivos das · ecoriomlas :nacto-. . 
naes. 

Póde haver dlvergencias quanto á. posse e dlrecçê.o dos ·capitaes: 
uns pensam que . a. massa capltalista. deve ser ma-o:ejada. pelo Estado; 
outros, que deve ser distrlbutda. pelo ma.ior numero poss!vel; outros 
ainda, a a.dmittem em poucaG ml!.o.s. Não é, porém, agir de bóa. !é, 
negar a absoluta u tilidade dos capltaes no desenvolvimento da cco
nomla dOs dl!!erentes povos e o_ empenho em que todos porfiam em 
attrahll-os, tira.Jido delles o :ms.tor proveito. Adm.itte-se que _se devam 
'combater os abusoS do .capltalls:mo, cuja 1n:!luencla, em determinadas 
c1rcum.stanc1a.s. pode se tornar noclva; 'tOd.o e qualquer elemento de 
progM>Sso •. aliás, por sadio que seja, pode acarretar os ma.ls . graves in 
convenientes se não !ôr utilizado na contormldAde de detenni:tl.Wo.s 
regras e Droporções. · 

Isto posw, não 15e pode neg.u- a grande rel eva.ncta com que se 
apresenta no momento o problema. de .nossas d!vl<l.as externas e dos 
capit~s estrangeiros aqui ínvest1ae&. em _!ace da economia naCional. 
Não podemos, tão pouco, negar, tace á crescente desvalorlzaçá.Q de 
n0$$0S productos em moeda. internnctonal; a. impo:t'tallcia do· problema 
da sit uação econom1ca nacional, no concerto _ das econom~as dos o.u
tros povos, e a necef.Sidade da adopção de dlrectrtzes que mais con
venham á nossa polltlca. commercto.l. Sem cap!taes nactona.es sutt1-
c1entes para. a. nossa expansão, tivemos <}Ue attra.h1r càpltaes . . estran
geiros; as no~ remessas tiveram por isso de ser cada vez maiores 
e a. ! alta. Sie crescimento correspondente nos productos de exportação 
colnc1d1u com a paralyza.çáo dõ a.f:fluxo de novos capitees. A conse
quencta mev!tavel Cot - a deprec!.ação continua do va!or ouro <lo m11 
~~- . . 

D~vemos :Salientar, portanto, 'que não concorremos para :i. creação. 
· da. sitUilçáo 1nternac1onal tal como ella. se apresenta.. Não. pOdemos, 
po1.s, coxnprehender que da situação do6 cap1ta.es InvestidoS no Patz, 
:possá advir qualquer cerceamento de nossá. mais ampla. liberdad~ de 
negociar tratados de ·commercio, porquanto devemos sempre ter a pre
occupação de fazer esses cap!ta.e.S alltaCOS de nOSSO p:rogreS.SO, DO meJs 
Blllpio sentido da. expressão. ·Procurare! demonstrar que atnc,la. ah1 
:não ha motivos para antagonismos. 
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Capita.es estram.gei;-os e a àa.l.a.nça. de pagamentos 

De facto, podtm.os estabelecer as seguintes equações para 
1nterpretu os l'actores relacionados com a econoznia nacional : 

Primeira: Exportação + Entrada de ca:pttacs = Import&.ções + Paga
=entos de c:Uvidas publicas + Remessas remu.neração ca.
pitaes particulares + Remessas colonos + Remessas d l 
versas . 

SegunrW.: .Rendl.mento nacional - Remessas rendimentos llquldos es
trangeiros .;. População ::: Indlce de poder a.cqulsitivo na
cional ::: Indtce de pa.drão de vida da populaçãO. 

A primeira equação depende · sensivelmente de nossas relações 
com a economia. jnternaCionlll . A segunda depende em grande parte 
da e!!lcienc!a do trabalho e da organização da nacionalidade, dentro 
de nossas fronteiras. E' eVidente a lnterdependencia. relatlva dessas 
duas equações, por :força da 1nterdependencla. entre varias factores 
c!~ seus termo.~ 

0 SR. DINIZ JtrNIOII. - Principias. 
O SR . .ROBERTO SIMONSEN -A equação 'da polit1ca economlca 

brasileira. demonstra oue <> saldo da balança do commercio, accres 
cldo d.a.s entrada.s de novos cap!taes, tem de fazer face ás remessas do 
pa.sstvo da. .DQSS& 'bnlança. de contas. A maioria dos :financL:ota.s que 
tem estudado essa balança admltte como verbas desse passivo as 
seguintes : servlco~:o de a.morttzacão e Juros de emprest imos publl.col!. 
22 milhões· de llbrM; remessas de <llvidendos e tendiinentos de cap1-
taes estrangeiros, 12 milhões de libras; remessas para turismo e corpo 
dlplomattco. 3 m.llhões de libras; remeEisas de colonos, 2 112 milhões 
de libras; total, \39 112 milhões de libras. 

· Ora., o nosso saldo médio annual na. balança. de commerct-e ... 
o SR . DINlZ JUNlott - Nã.o attlnge a de-z. milhões actualmente. 
O SR. ROBERTO SIMONSEN - . . . - !oi, no penUltlmo q\l1nquen

n1o ( 1925-1929}. de 11.860 mil libras e no Ultimo de 13. OS6 mil li
'bras. E' evidente que para a manutenção de nosso equ111brio cam
bial. fo1 necessa.rto a'Ue no penultimo qutnq:ue"Cnlo houvesse urn a!
fluxo llllllUal de capital estrangeiro superior a. 20 milhões de UbraG. 
:Em 1928, em carta que escrevi a.o' Elo:no. Sr. Dr. Washington LU!s. 
então :Presidente <ta RePublica. avaliei num m1nl.mo de 18 milhões de 
ll'bras 0 afflUJl:O de capltaes estrengelr0s no atl!l0 ll.DterJOr. I 

A entrada de cap1taes no :Bra.sll. no periodo comprehendido entre 
1918.~ 1930, é avalllll!a em 200 milhões de ll'b:a.s, ou seja. um terço ·do 
total do capital .estrangeiro Invertido no pa.iz. Tendo cessado o· at~ 
tluxo desses capltaes, -tornou-se profundo o desequilibrio de nossa. 
balança. internacional de contas. 

O ex~e detsll)ado. óa. .se~d:> equação nos leva ã convicção de 
que. dentro das nossas !ronteira.s, avai1ados em moeda nacional, os 
1ndices do pode: aoqwsltivo e do bem estar de nosso povo não iém 
decrescido nestes UltimO& a-•mos; muito ·ao contrario, devem ter cres
cido. melhorado, auida., pela ausencia. de remessas para o estrangeiio . 
.Alnda h ontem. o Ulu.stre Governador do· Estadc de São .Paulo, em 
entrevista. publica, deiXou bem pateD:te a falta. de · braços com que 
l\!ta aquelle grande' Estado. E' um lndice -certo de . progresso eco-
noi:nico. · .,. 

As· receitas publlcas, a ausencl~ de desemp·re'go, a relativa. esta.:. 
bllidade interna do poder acquls.ltivo ·do ' lS e var1<-a outros t~tores, 
cchftrmam esta a.sserçM. . . ' . 

E' verdade que essa. situação não tem. o necessarJo . caracter de 
~stabHida.de · e é devida princ:lpa.lmente s. excitações provocadas pela. 
baixa. cambial. Ma$ a conclusa.o que se · tira do exame em. conjun~; 
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das clUas equaÇões. é que neste momento nã.o estamos totalmente 1m
poss1b!lltndoo de reml:.lnen1r, em bases Justas, os ea.p1taes nacionacs ·e 
estrangeiros aqui invertldcs. O nosso problemá resUlta da lmpo.ss1bi
l1dade manifesta óe. transferir para. o estrangeiro qualquer remune
ração ou relldimento. 'dada. a íeiçlio que tomou a evolução da -eco
nomia no.clonal. em fo.ce das economias <los demais povos. 

Mesmo que tlve.ssemos a faculdade de suspender totalmenLe a.s 
remessas para os sen1ços de dividas, necessitAiiamos ainda d.e um 
saldo superior a. 17 milhões de 111-ras em nossa,. balança do oommer· 
cto, para !a:rer !ace ás remessas exigidas pelas demals verbas do tnter-
cnmbio economlco. · 

Após os enormes es1orços que temos feito pa.ra enfrent ar nossos 
comproml&sos no exterior. a ponto de remettetrnos os nossos · st ocka•• 
ouro e de gravarmos profundam.ente a nossa exportaçã-o, com uma. 
quoto. cambial de sacrt!lclo, representada por mais de 10 % sObre o 
valor . das prlnc!paes mercadorias que expoz:ta.mos, pão .seria digno de 
nós mesmos a providencia. pura e simples da .suspensã.o do scllema 
Oswaldo Aranha, o que, além de nl!.o resolver o problema. nos Iria 
apresentar no concerto economlco t:nundial como um devedor Incapaz. 
sujeito a posslvets represalla.s das economias prejudicadas. 

E sus)'ender como? Apossando-nos simplesmente dos mil-réis re·
presentativos !={os serviços dessas d!vldas no e"ter1or? Is.so seria um 
aeto infringente da nossa cultura · e· da nossa clvUlzação e esse dl· 
nheiro em nada no.s aproveitaria. As fortunas só representam real 
elemento de vida. quando sã.o o fructo <le esforços e trabalhos Iegl
timos, empregad06 na S"US. a.cqutsição. Que valera=. e Portugal a.s 
vUltosas sommas de ouro para ali canalizli.das no cyclc. <la minerl\ção? 
Que valeram á Hespanba os carregamentos de pn~-ta de Potozi ·e os 
tbesouros encantados · dos Incas? Serviram apenas para fortalecer e 
fomentar o apparelhllmento economico de p!>vos que trabalharam para 
o fornecimento ·d05 productos de que a Hespa.nba e Portugal neoe.ssi
ta.va.m parn o seu consumo. 

o Sn. DI:N:tz JUNioR - o ceno é que a Hespanha voltou as c~tll$ 
a sl propria, qua.ndG abandonou a. a.g.ricultura.. Dabl o Estado rlco e 
a Nação pob:e. 

o sa. ROBER.'I'O SIMONSEN - Podemos pagar nossa.s divida.:; 
em bases justas. porque somos capazes <ie traba.lliat' e prodUZir; de
sejamos pagar o que deve~. porque tentos n1tlda., a eotnprehen.sáo 
dos compromissos que assumimos e o valor que emprestamos aos cox;.~ 
trs.ctos que llSSignámos. Não está, porém, e::n nossas mãos, trans1erlr. 
para: o exterior parte do producto cte nosso eatorço e de nosso traba
lho com que vãfor1=os os capltaes que nos !oram. con11ados e .só por 
meio dessas tra.nsterencias é que podemos saldar os cotnpromiesos U
g3àGS n. esses· capttaes. De outro lado, deiXar accumula.das, <ientrp cto 
pa!Z. como já fizemos por algum tempo, quantias rep:re.sentat.tvas d.e 
serviços de nossas d iv1állS externas, á espera.· de poss1vels retnessas, é 
c:rear situações !nqoluveis, perturbad.ora.s ào tomento da economb in- . 
terna. do paiz ou qwmdo mênos, é crea.r ·a situa.çã.o moralmente' ln
sustentavel dos congelados_ .. 

A soluçã.o que se nos depara é, portanto, a. de procurar. alllança.s 
entre os tnteresse;; estraDgel.ros representados por .séus ca.pita.es no 

. Brasil e os elementoo :1ac1onaes de tra.balh<l . .Para solução do proble

. ma. das tra.nsre~nclas . é, entlliil, I:D1stér llgar corajosamente o pr-;~ble
IDB. de nossas exportações ao da. . .satlstação dos no.3SOS compromissos 
com o ·eXterior. 

Pr"eclsamos ter .· o desassombro c;l;e esela.l'ecer aos nossos credcre_~ 
estrB.llgelros, que em :!rente á <i!quação de' nossa economia. tnterpacio~ 
nal, s6 pudemos fazer, noo ulttmos tempàs, a remessa dos serviços de 
nossas divtC!as externas. com· os recursos proporcionados . pelo. a.taux<> 
de <:apitaes para. o palz. 
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Reconhecemos a necessidade de se procurar· um reajustamento em 
bases leaes e justa.s, reduzindo, por exemplo, os capita.s na base ct<> 
cambio em que ·entl'aram no palz, ou unl.:formlza.ndo os juros ás taxas 
<:<>rrentes nas' praças em que o~ emprestlmos foram contrahidos, sem 
e:nbargo de uma poss!vel nacionalização parcial de.ssa.s dividas. 

Ma.s, pels. equação exposta, verifica-se que para a. obtcnçã.o do 
-equ111br1o, isso não é sufficiente. Estancando o a!fluxo de cap:taes, 
com~ obter uma. compensação efficiente, assegurando .a nova evolu
ç:l.o economica. que esses capitacs fomenta>~arn? Essa comp2nsaçãn, 
para Ger irnr!'lediata, tem que provlr, principalmente, da exportação de 
mercadorias que correspondam mais ou menos ás cifras necessa.rias 
ás ~messas, até que uma pollt1ca de larga visão econom!ca nos asse
gure uma evoluçilo em b3-'>e mai.11 segura e 2. prosperidade a que fa
zemOs .!ús. 

0 SR. DI~n JUNIOR - · A these está certa. 

Instituto NacionaL de Exporta;;ão 

O SR. ROBERTO SIMONSEN - A histeria da economia contem
poranea. Já ·nos offerece alguns el(emplos, entre os quaes avulta. o da 
1\llf'.manh .... Qa transfereocia internacional de valores ·:por meio de uma 
intensa exportaçáo de valores produzidos, com o auxilio de um orgão 
coordenador, 1ndispe!13avel para. commettimento de tamanho v.ulto. 

· Utilizando-nos de um apparelho .semelhante, embora· de escala 
muito menor, poderiamo~ annualmente pagar, aos nossos credores, a 
~omma rep~sentativa do e~cesso d~ nossas exportações, excesso que 
poderia .-ser, por exemplo. computado com base na média do .vahr 
<:!essas exportações no ultimo decennio· anterior â criSe e fundado 
tambem em indices fieis· de preços de ma terias primas de corrente 
-consumo internacional. · · 

.\s quantias em mil réis, rigorosamente consignadas nos orça
mentos puollcos, dentro de nossas. possibilidades economicas e finan
ceiras, na base do cambio. medio do reajustamento acima. lcmbraCió, 
~eriam empr!lgadas na acquis!ção de um volume de cambiaes corres
pondente ao excesso de exporto.çócs verificado pelo modo exposto . 
.As contas seriam nnnualmente Hqul.dad<:.s e as sobras de nuro.erario 
verl..!ica.das em. cada anno seria!I'!. integralmente applicada.s em bonus 
para exportações tle productos novos ou de quotas acima. dos mlnimos 
pre-estabelecidos, a.f!m de produzirem novas dispon1b1lidactes capaze.'l 
de :!a:rer face aos· nossos compromissos. 

Usario.mos, dessa jórma, os ca:pitat:s estrangeiros já aqui empre
gados, como aUiados de nossa tomento econom!co, fOrnecendo, etle.~ 
propTios, os elementos para. jazer face aos se-u.s Tenà'imentos, o qual, 
a!iás, sena 7UJ.t~Lraz. e contrabala.nçariamos assim . a para!yzação do 
~f!l=o de novos capitaes. 

Para tornar possível a execução de um tal progranuna, seria 
~reado o Instituto Nacional de Exportação, com capitaes resultantes 
de um convenio entre todos cs Estados e collectividades interessadas 
no co=erc!o exportador. A cargo ~esse Instituto ficaria a trans!e
:-encla de todos os pagamentos no estrangeiro que exced~ssem â-5 re
messas nonnaes das correntes (ic commerc!o lá estabeleCidas, O rns-

, -:;ltüto poderia tnrnsfer!r livremente todas ·as camb!aes provenientes de 
producto6 novos, a!nda não exportados, ou correspondentes a quotas 
de boniHcações pagas a determinados .productos, não a.ccess!veis aos 
macados externos, para .tornar possivel a. sua exportação. 

A sua p{>lit!ca de. exportação seria orientada. e fixada. por um 
conselho a.dn:>inistrativo, · p:res1d1do por cidadão brasileiro de noLor!a. 
capacidade· e em .,que ·tivessem assento· perfeitos conhecedores dos 
mercadns internacionaes, conjunctamente com peritos especlatlzados •. 
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e representantes nacionaes da a~cultura, do com:xnel"cío. da lndustrla 
e de bancos bras!le!ros. • ' 

Uma tal organização poderia ainda coordenar e applicar ~t'íecien
"teiilente mUitas medldas alvitradas pelo Conselho do Cammercto El'
terior. Instituto do Alcool e do Assucar, Instituto do Caci.o, da Bahi:l, 
Depart~men.tn Nadonal do Ca.!é, l:n.stltuto ~e Ca.íé do· Esta.do de São 
Paulo e l"eder9.çáo Rural do Rio Gl"ande· <io Sul. 

Parallelamente á sU!I crea.ção, o M!nisteno da. Agricwtm:a e 'G 
Min!sterlo Cio Trabalho orga::o.lzaria:z:o., de accôrdo com os seus conse
lhos technicos, um plano geral de racionalização da pro<iucção agri
cola e industrial do Br&Stl. tendo em v!ste. não só o nosso mercad.u tn
terno. como tambem. as possibilida.des orrerecldas no mercado externe• 
pelo aw.ll1o do Iru;tltuto Nacional de Exportação. Al1ã.s, tanto o MJ
nisterlo da Agricultura eomo o ·do Trabalno já estão cogitando de 
um plano de fomento economlco, nas espheras de suas respectivas ut~ 
tribulções. 

As nossas actuaes relações co:nmerciaes contínuatáo livremente 
no que concerne ás exportaçõe.s normaes. Quanto á.s llnpórtaçõcs, te
mos forçosamente que adoptar por algum tempo uma política restrl
ctlva, a exemplo do que. estão fazendo oo grandes palzes, .sem a. pre
occupação ele d<Jutr1nas ou escolas, mas ooed.!entes ás coutingenr.ias 
do .momento. Pelo controle do mercado cambial :regularJamos a im
portação. de tal arte, que ella só pudesse attlngfr á. cifra correspon
dente aos valores norm~lmente el!;portados, dim!hulda da quota ne
cessarla a determinados pagament<>s no exterior. A importação só po
deria ser . feita, havendo previamente o numerarlo parn. :paga1-a. E 
o nosso Banco c1o Brasil, que tão. ass1gnalados serviços tem prestado ã 
Economia Nacional, regularl~J. & concessão de "creditos confirmados" 
sem os quaes não se fa.r!am inlportaç6es. 

Seria. estabelecida. uma ordem de pre:ferencía.. na qual !1gurariarn 
em primeiro loe:::.:C as metenas PrliilllB para as nossas 1ndustr1as. tr!gQ 
e com.busttveei.S, pr::xiuetos pharmaceutlcos e elem.entos neces.:>ar1os ao 
nosoo apparelham.ento eeonom!co. E' claro que seriam. estabelecidas 
excepções para. as importações que viessem acompé.nhada5 do capital 
estrangeiro necessarlo ao seu -pagamento. Pode ser que as nossas im
portações decycsoossem. por algum tempo, mas pagarlamo.s tudo quan
to comprassemos no exterior. s~m o rec:ur.so dos oo:ogela..ci.os, desatu
gando o nosso mert:ado cambial, presentemente sollcíta.do a. !orne~r 
mais do que ·O permítten:: as suas possibilidades. 

Tran.stormariamos O!! capitaes estTCr.n.yeiros em alliad:Ds de• n.osso 
progresso; não foi, iu!as. para outro t.!n:t que provocámo.s o seu arnm:o 
ao Pal2: e nem tão pouco foi outro o object!vo que tiveram os seus 
pri:tn.eiros investidores. 

A quota. cambial qUe gra.vll. neste momento a nossa exportaçau. 
seria graúatlVa..."'lente recira.da, só sendo conservada. o tfJinpO necessR.
r!o á liquidação dos congelados e de!esa. dos preços de nossos pro!iu-: 
ctos em moeda !:oternac!cnal. Uma tal organização viria. promover, 
!nque~;t1onavellnente, o :fortalecimento de no~o apparelhamento eco
nomlco. E :oem se diga. .que não ha nos grandes pa!zes consumidores. 
su!flclentes mercados para productos troptcaes e sub-tro:p!eaes. 

Para aquilata!' J:ia .ilnportancla desse consumo, consegui uma es
tattstica do tranco ele mercadorias pelo Canal de Suez, em sua ma.lo
rla. pro-venientes de cllin.as e zonas .ldentica.s· aos nossos, concorrente,. 
aos productos que exportamos. 

Em 1931, que se pode tomar cem() anno ined.lo, :pass2ram pelo 
Cane.l de Suez: 

412 _ 000 toneladas de assucar. 
707.000 toneladas C.e borracha. 
1.316.000 toneladas de minerios, preponderando o man~~:anez. 

4 .117. 00() toneladas de :frutas oleag:lnosas. 
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ou sejam 6.5.52.000 toll!Hada.s. 
O SR. Dum: J'uNI9R - V. E x. fez essa espcctrlcaç:i.o de artJ~os 

e a lmporta.ncla corr~spondente é.s lmportn.çOes cu:opéns dos mctnnos. 
Mas a.h1 cabe unu perguntll: De onde provêm esses nrtl:::os? 

O SR . ROBErRTO SIMONSEN -Provem, na mtúor Pllrte. du.s ""
-lonia.s <:lesses -paizes europeus . 

O Sa. DlNIZ JUNtOR - Esses palzes nr,o 1rinm. evidentemente. cc
le!:lra.r comnosc;o nccOrdo algum. que pudesse prejudicar o de:.en vol
v1J:nento de sua.s p~:oprlas colontas, o qllc eq_ulvnlc d!zer o seu propr!n 
desenvolvimento. 

O SR. ROBERTO SIMONSEN - O argumento de V. Ex. é pro
cedente. mas DÓS outros aglrlnmos de ~ccordo com o razoavel c com 
as nossas convenlenc13.$, vJ:;to como só podemos pag11-r em merendo
rias. Com esse !1m podem ser celebrados canvenlos. Então. os trat>l• 
dos devem· ser sómente contra. nós? 

AProveitando a..lnda o npartc do no'bre Deputado, devo csctarecar 
que a percentagem de que })recteamo> <: mt.nl:tn..'\ para íaz.er face aos 
nosso;; compromlS$os. Occorrcrá, então. o seguinte dllemma; ou esse,;; 
paiz;es darão quota em seus mercn.dos, ou estl\remos lmposslbi!ttados 
de !azl:lr as no-3Ses.remessas . . O que. entretanto, nâo é justo, é grllvar
mos a nossa. prod ucção para tentar :fazer o que nos é 1mposslvel. 

O SR. DINIZ JtrNXOR - V. Ex. ha pouco fez rererencla á Con:tc
rencta de Ottawa. . Es.sa Conferencia regulou. evidentemente, os ne
goc1os do Domlnio com a. metropole. Elles, certamente, não vd.o In
terromper esse a.ccordo, porque, uma vez !lrm.ado, ha. de ser cu:npl'l
do. E só interrompido ·é que poderia ser violado para nos favorece!'. 

O SR. ItOBERTO Silv.I:ONSEN - Respondo a V. Ex. com o e.-tem
. pio da Argentina. Esta R.epublica negociou com. a Inglaterra depois 
do Convenio de otta.wa. e pôz a. Grã-Ereta.nha na. conjunc~ura: ou 
da.rta. quota.s ma·!ores para. as lã.s e carnes ou a. Argentina não p-.:-derla. 
satis!azer os seus, compi-ornlssos. E a Inglaterra encontrou ctentr~ de 
tra.ta.dos meios sutficientes para attender á. Argentina. 

0 SR, DINIZ JO'NIOR - .Na. oppo!tunidade prop!1a.. 
o SR. ROBERTO SIMONSEN -E' claro. 
o SR. DINIZ Jtr~-xo:s - Mas nós clererta.mos <le.ssa oppórtunlda.c:le . 
O SR . ROBERTO SIM'ONSEN - A minha. these é de que preci-

samos estabelecer uma linha. de acção, t.er UlJlll. polltlca propria na 
ma.teria. e não no.s orientar ao acaso em questão de tamanha mngnl.· 
tucte, 

o SR. DrNrz JumoR - Entretanto V. Ex., quando eu dava o 
meu primeiro aparte ao seu brllhantl.Ssimo disCurso, não tendo desd~ 
logo surprehendido o alcance do mesmo. tanto que estava receios~> 
~ t er usado llngiiagem dif!erente da.quella. qtie empregamos nest~ 
mom~nto. concordou commlgo em que havtaraos desertado dsqUella. 
con.1erenc1a., onde poderíamos de:J:ender nossos interezses, como rez a. 
Argentina. . 

O SR. ROEERt'O SIMONSEN -A Argentina não comparecc v. . 
o SR. Dunó!i Jtr~tott - b.1:as de!endeu seus intetesse.; n~!;sa O?-

. portunldade. . 
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Nós, porém> n ão· soubemos tazer 

a. mesma. coisa. S1!nplesm.ente nssignam<>s trntados commertlaes. da.p 
cto a clausula de nação mais favorecida a quem qulzesse. Trinta. e 
dOis tratados .cm:runerc19-es! E' exemplo unico no mundo, com a ag
.gra.vante de que, . eJJl. relação á Italia. por exemplo, · peoramos a s.Ltua.
-ção anterior. O Café, aUi, ·está grn.vado em mais de 1.000 %! 

o SR. DrNIZ Jum:oR - V. Ex. não deu o volume de café qu., 
passa. pelo canal de Suei. · 

O SR. R.OBER.'l'O SIMONSEN - Multo de propos1to, pOrque que
ro nostrar que o.s producros . troplcaes, mesmo com exclwáo- do ca.!ê, 
podem, alnda ·que beneíici.a<ios com quotas ;m1nlmas, encontrar . nas 
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potenclas européas mercados surflclentcs para Incrementar extraordi
nariamente o desenvolvimento da exportação 'bras ileira. Como pau
lista qulz accentuu como se poderia augmentnr a riqueza do Norte 
do Palz, que é a maior zona tropl~l. 

Somme-se a esse total o consumo norte-americano desse:J proou
ctos e a remes;;n para o Vj!lho continente de merca~orlas provculell
tes da Amerlca do Sul texclus!ve o Brasil) e da costa oce!dental Mri
cana., e niio será exaggero dizer-se que deve ser de mais de uus 12 
m ilhões de toneladas o consumo norte-americano e euro.!)eu tlnsses 
productos troplcaes e sub-troplco.cs. 

Ora, em 1934, o Brasil exportou umas 200· mll toneladas desses 
productos por E. 1. 200. 000 ouro, sejam t 6 ouro por tonelada. 

Se nos íoSl:e concecildo participar dessa exportação em um mon
tante de 5 % do t otal de 12 mtlhOes, passando. assim a expor~nr 

soo . oco toneladas em vez ae 200. ooo, pod.er!amos obter mais de 8 
mllllOes de 11brns papel, reforçando consideravelmente o valor de 
nossa exportação; addlcionando-~e a ISso os prcxjuctos das nossas zo-

··, ·nas temperadas. do pooslvel augmento do algodáo, laranjas, das 
quotas de café e de carnes e de alguns productos lndustrlae.>, que Jâ 
nos é dado exportar. obttdo esse desenvolvimento, certamente trans
feriremos, sem onus para o Palz, os rendimentos e as amortlz:t.ç6es 
dos capltaes estrangcirocs que vieram !omentar o nOsSO progresso. 

De uma aet~o e tnJclativa lntelllgentes. procurando uma al
lin.nça com centenas de mllhaa'es de tndividuos, portadores de t itules 
de nossas dividas, espalhados pelos varies palzes do continen te ~c
ptentr1ona1 europeu e americano, resultara n~ só a. satisfação d<J 
no.ssos comproml.s.sos,. :tlnancelros, como o aperfeiçoamento de nosso 
apparelhe.mento eeonomlco, alterando, tambem, o padrão ae vida 
'bras1leiro. 

O Instituto Nacional de Exportação, orgão ·coordenador e espe
cializado, teria uma ma!s ampla. liberdade de movimentos para t r !lt:lll' 
em bases commercia.es, da collocação dé nossos productos, obtenção 
d e quotas ae entrada e concessões tarl!arias em p alzes e.st.ran~elros, 
etc. · 

Evol~tlo d4 economia. mundial 

Encarado ciest'arte o actua~ problema da. transferenc!a dE< r~nd~· 
me:J.to:; c de justa compensação dos capitaes e5tmnge!ros lnve:s~idos 
no Brasn, resta·n~ estudar o ma:dmc problema de nosso enriqueci
mento e da formação de nosso capital proprlo. pllra que pos;amos 
-:10 ru t uro evitar s itu ações e contlngenci3S analoll:as áquella. em q1,1e 
:n::-s ~ncontramos . 

P ura. Isso é fundamental a !ixaçã.o de· um programma d~ :!ort:llf'
<:lme:lto da. economia .. brz.sUeira. 

Em nossa recente Constituição, adopta.mos lfnll~ deflnld!U' 
quanto a c!rculaçãodos homens, determinando restr1cções a imml
sraçá.o; accentuamos, na ordem economlca social, alguma-.' dlrectrl 
.zes de !armação ec<lnom!c:., pela nactonallzação progres:!>lva das m!
na.G. qu~das de agua, est:lbeleclmentos · de credit o e outros elementos 
julgados baslcos para o fortalecimento da econo:tnla nÍÍ.clonal. . 

Um dos ramo:!>, porém, mais Importantes da econotnia. nac1oue.i, 
o que dl.z respeito ao 1ntercamblo conrtnerc~l e financeiro com o 
conjuncto das economias tnternaciozoaes, ·eiU su,mma, a pollUca. com
mercial ~o Palz, !Jcou para ser regula.clz. ,em leis ordlnarla~. E' at-. 
tr1bu1ção do poder legislativo legislar ~obre o commerclo exterior e 
interestadual, cambio.. lnstltut<JE. de credito. normas. geraes de pr'>

.. ducção, tran.srcrencla de valores para . !é>ra do Paiz e re'solvet em de
:!ln!tivo sobre tratados · e cl>nvençõ~s com . as nações estrangeiras; 
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oro. Sr. Presidente. sem me f1liar :i. corrente daquelles que se 
roo~tTa::n descspernnçndo~> com 11. noosa. situação na vida internacio
nal. p2nso, como Jf.. tive occaslão de explanar desta tribuna, que sob 
o ponto de •·tstu economlco. errãmos pouco. porque crescemos pouco. 
Nuo posso, pCJrém; dcl:otar de Ia.st!rn..1.r a aw;!encla de diretrizes ~artes 

c def!nlda.s pur::. a pollt!ca cconom!ca brasUelra. .num momento em 
que todoJ os povos se empenham em bem situar· a sua economia, no 
concerto C!ll.S economl~s 1nt~rnac!onaes. 

ERtarnos ainda por varias razões n~ pha~e em que o homem se 
~ente dominado pelo determinismo do melo: não podemos aindil, 
planando acima das ~\las d!fflculdades. r.os utíliz::tr ,:e to:ia a força 
que defl'Ue da int~lllg:enc!a e do progre~so moderno, Os .~rroo que 
temos eommettlc!o. nC.o são por is~o irreparave!s, não tiveram s~quer 
a. poss!o1lldD.d.e de alterar o tmperativo das circum:stancias me.-;oíus!
r.:;.s. Nãc.. obstante, ent~ndo que não m\l.is se justifica o em.p!ri·:õmo 
na soluç~o de no~sos problemas econamicbs. nem .tíi.o po·uco a ausen
cln. de dtJ·ectrtzes cert!!S em questões que dizem respeito á proprla es-
ser.cio. da no.clonal1dacl.e. · 

Quem estuda a evtilução econcrnica do Brat31l, desde os primeiros 
t("J"'\pos de ':iUa formação nté os nossos dias, não pode deixar <le s.e 
!mprcss\onar com a Série de batalh~ comm.erciaes que temos perdido 
e com o atra.zo da :ro-:m::tção de capítaes nac!onaes em relação ao cres
-:::mento ~:~ nossa população. 

No ~culo da. mineração. que contribuiu definitivamente para a 
constituição da unidade qo Pai~. fazelldo convergir para o seu c~nt.ro 
n attenção e· os intel·esses que um <ietermlnlsmo geographico estava 
separando, não soubemos tlrar partido das riquezas então extrahidas. 
Tão p0uco, Portugal ~6ube com ellas !ortalecer o seu apparelhamento 
-cconom!co. 

Motlvo-3 de ordem polltica e a lncomprehensão dos problemas eco
nomico~ tinham-no feito ass!gnar, em 1703, o celebre tratado de 
Methuen, CJ.lle tornou Portugal e suas colon!as tr!butarios da. indus
trla lngleza. E o ouro extrahldo de nossas jazidas, que naquelle se
_cUlo representava mais de 45 % de todo o ouro procluz!do na Ame
l:'ica nos Ultimas trezento-s annos. e ainda, mais do que a totalldad~ 
produz~da. pelos demais continentes neste mesmo per!odo, cont.ribulu 
para o enriquecimento da. Inglaterra e outras regiões em que havia 
UJdustr!as. e concorreu !nq_uest!onavelrnentc, pelo incentivo q_ue trou
xe á.s ma.l!Ufacturas, para a intensificação da revolução industrial 
tngleze.. 

O Sa. Dr!>."""Z JUNIOR - A expulsão dos judeus concorreu grande
m~nte pa.l'a esse desfecho. 

{) SR. ROBER.TO SL'I!ONSEN - Terminado o cyclo do ouro. ex
pel"!mentou o l3ras1l uma das maiores crises economica.s que jâmais 
atravesso\1. I) o velho Portugal v!u~se. de um momento para. outro, 
~~m apparelhamento econom!co e sem a. sua grande !onte de rentla. 
Ainda não !oi estudada em toda a. sua. profundidade a crise brasl!etra 
<le reajustamento que se extende, a meu vêr. de 1780 a 1845. Fechado 
pr:>..ticamente o cycla da mineração, tivemos que regressar ao cyclo 
puramente agricola. e poude a nação vencer as serias crises pollticas 
do~ pr1m~1ros tempos, em plena crise eeonom!ca., nortea.c!a pela ple!a-

• <!e de devotados estadistas que o Bra.sU poude apresentar nas primei
ras décadas qe sua 1ndependencla, até que a cultura do café pel·mit
tlu Ger o que hoje s=o.o. 

De Po:rtugal. herdámos o oneroso tratado cl.e ·commercio anglo
. JlCrluguêz, de 1810, que vigorou de facto até 1844 e que atJrazo;z a 

llilplall taçá.<l de ind ustr!a.s no Pa.lz. 
Exemplo un!co ele colonlsac;ão branca em pa!z que · está em sua 

maior parte em zona. sub-tropical, com d!fficuldades de mek> _que até 
hoje estão longe de ser vencidas, com a grande massa das raças ne-
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p-as e autoctone para serem a.bsorvida.s, constituiu por certo um pe
riodo dltrtcll o da nossa. fonnaçáo econom.Jca. no ~eg1m€n imperial. 

0 SR •. C.IIJtN:QRO DE REZEND& - ApolS.CiO . 
O SR. ROBERTO SI.MON5EN - PaJ.z de maior população e de 

maior commerclo 1nternac1o::Jal na Amertca do Sul durante a max1ma 
parte do seculo passado. pudemos tlra.r proveito do gra.nde progresso 
do commerclo mundial. pela necessidade que de m'l.lltos de nossos 
artigos 'tiveram vaTIOs pat~s em plena expansão Industrial e com~ 
merclal . NiLo conseguimos, porém, seguir o rytbmo médio do com
merclo Internacional. Assim é' que a população do mundo triplicou 
no seci.Ll.o XIX e o <:ommcl'clo internacional vintuplt-cou, sendo, porw 
tanto. de 1 :7 o crescimento do commerclo em relaç{l() á popUlação. No 
Brasil. a população decuplicou e o commercto 1nternac1onli.l viu-se 
apenas multiplicado por trinta: a relação para os habitantes cresceu 
npenns :na. relação de 1 :2. menos da. metáde da méd.la que representa. 
o crescimento para o mundo em eonjuneto. 

Com o deoJpontar d a serte de potencia.s economJcas dos ultimas 
setenta annos. com a. agudeza que vae tomando a luta. commerclal, e 
para. c;ue se não agg:rave essa. situação, não é mais possivel ao Brasil 
per;nanecer sem uma politica commerclal d etlnida. 

Politicll. incerta 

Sob a influencia. dos bo:nens formados :na escola liberal i:ngle~. 
que tanto contrlbulram para. a proclams.ção de nosaa. indepen dencla, 
mantivemo-nos pratican1.ente en:i livre' cambio até o anno àe 1844. 
A tarUa Alves Branco. a. primeira levemente protecctonista. do I;'al2:, 
lhe permitt!u não só um maior equlllbrio orça.mentarlo como a .im
plantação de varias industr1as. 

A falta de eapltaes nactooaes·, o peso do caldeamento de raça.s 
sem t radição de c!vlli2:llçáo e de instrucção, e as dttliculdades do 
melo at;azarattl. alnd~ mais .o surto do seu cy::lo indwtrial. 

Em 1854 appar~ce Maun, querendo dotar o Paiz de um apparelha
mento econom!co e lndustrJ.al capaz de nos a.ffirmar mais c!epressa 
cnmo valor apreciavel na economia mundial; apwr de seus gr;;.ndes 
ccmme'ttimento.s, ]lOr estar MauA muito acime. do melo foi por este 
n nalmente de~rotado . E prosegUiu o Paiz em cyclo llgro-pecuarJo a.te 
os ultt:::nos annos da monarchla, em que de novo se acceotuou um 
esforço para a !onnação de uma economia á altura das suas neC<!ssi-
c!ade~ . · 

Nos primeiros t<:mpos da Republlca, o genio portentoso de Ruy 
Barbosa, comprehendendo a de!lciencla de nooss. economia., sonhol1 
crear por decretos o apparelbamento ecooom1co d.e que n ecessltaw 
vamos . 

A !nstallação da 1ndust.Tia no Bra.s!l tinha. que sw-gir como um 
!tnperD.t!vo lnelutavet na hlstorla da economia braslleil'a. · A nOSSJ. 
p roducçé.o agricola. pela. s ua nature2:a, qUll11da.de e quo.ntidade, nãQ 
póde só por si !ornecer os elementos de vida, de accordo com e.s ne
\:ess!da.deG c:rescentes· da população. O cambio tinha que ca.ill.::, lnde~ 
pendentemente d os erros d& polltica., porque o .suppr!mento da.s ne
cesstda<tes de UDl p:>vo que se 1a ctvlllsando demAndava. a.....t;igos e 
objectos que a. nossa. exportação de productos agri~las não .Poderia 
psgar. o deseqU1lfbr1c c1unl:llal veio incentivar a industrlallsaçã<J do 
Pa1z, que poder!$. ter sido antecipada por uma. po~1tica. commercial 
aberta e francamente protecclontsta, como tiveram cs Estados Unidos 
e a Alleme.nha e como. t eve. a Inglaterra, emqua.nto precl.;;ou de tal 
polit1ca. para. a. formação de sua. .grande econoxnl.a.. O proprio Joa.quiiO. 
Murtinho, .que ' por palavras se declarava contra il :lnàustr1alls.ação· do 
Pai:!:. !oi · dos que :mais concorreram, na presldencia. elo lnesquecivel · . 
brasileiro CampO& ~alle_s, p ara o fortalecimento d a. · !ndustrla.,- );)Ol.s 
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majorou os i::npostos aduaneiros com intÜitos !i.ocaes. crenncto barrei
ras em grande parte · proteccionistas, e estabeleceu ordem nas finan
ças naclonaes. permittindo, assim, um maior af!lu"o de capltaes em 
proveito de nosso tomento industrial. E a phase scgu1nte de 1l1dU6-

. trial1sação foi se acc:Jntuando. 
A guerra européa veto nos permltt!r um terceiro grande impulso 

ás industrias. Falem a.s estattsti<:as: 
Pelo recenseamento de 1920, verifica-se que. computados pelo seu 

capital, de nosso parque industrial : 
2,8 % foram fundados antes de 1670 . 
18,0 % entre 1870 e 1889. 
35,2 % entre 1890 e 1909. 
44,0 % entre 1910 e 1919. 
Em.qa:meo em 1889 ·existiam apenas 626 empres!l.s tndU3triae!'. 

entre -1890 e 1914 -foram fundadas 6 .946. c, entre 1915 e 1919 , pcrlodo 
da guerra. !oram fundadas 5.940! 

Nota. Normano, em rec~nte traDillho, que. devldo ás dl!flculdndes 
de trallsporte e condições elo melo, a maioria das empresas 1ndus
tr1aes brasilelra·:> é do typo médio, o que se re!lecte beneficamente 
em nossa organ~ação social. 

Podemos dlzer, portanto, que no .seculo XX !n!clámos uma pbase 
ngro-~cuaria-industrial no Bras1l . E ls$o só nos d eve encher de ale
gria, porque nos ensina a. historta. e<:anomlce. quanto contribue a tn
dustrla parll. o enriquecimento dos povos e- que .são os palzes forte
mente !nelustrlnes os que maior volume de lntercamblo produzem. A 
historia economica tambem nos ensina, que o typo ideal de llação 
normal, na tellz ell.pressão do illustre representante de Sã.o Paulo na 
Comm!ssão de Finanças. cujo nome peço venla para declinar, Sr. Dr. 
Cardoso de Mello Netto, é aquelle em que se eqUilibram e harmontsam 
os va.rios ra.moa da-s actlv!dadcs humsnas. E entre nós não ha motivo 
algum para antagonismos das duas grandes cll!Sses. agricultura e in
dustrial. cujas actlvidades se completam e cujo progresso se reflect'!, 
o de uni.a na. outro.. de :maneil'a barmonica e simultanea, em benefi-
cio da grandeza do Paiz. . 

·Em vista da acuidade que vae a,:;sumlndo pelo mundo a luta c om
mercial, porquanto a maioria dos :po\·os já comprebendeu que i: do 
seu fortalecimento economlco que redunda o seu fortalecimento po
IitJco, guardada, naturalmente, a igualdade de outros . fa.ctore.s cÚl
turaes e moraes. estamos no imperioso dever de inda.gar qual a si
tuação da nossa econo:nla e qual a poll"tica commerc!al mais acon
selhavel ao Patz . 

Devido a circu::nstanclas excepclonaes não temoo na momento 
desoccupados, e estãmos com varias actlvtdades econom!cas em rran
ca. prosperidade, contrastando com multas outras regiões do mundo 
que, ma.ls do· que nõs, têm so!!rldo com os re!!e){OS da. grande crise 

. economica. A situação !lnancetra é , no emtanto, penosa, não s:'l em 
face dos deficits orç=entarios, como tambem resultantes da Impon
tualidade no cumprimento de nossos compromissos externos . E ' o 
que demoru;tra o 1ndice cambial. 

Não me imuresslono em demasia com os nossos dejicits orçamen
tar1os do passado .• A baixa densidade de nossa._ população, o· pequeno 
rendimento nacional e as necessidades imperiosas com que a admi
nl5tração defronta. para_ attender aos pesados encargos que a exten
são e as necessidades do Palz obrigam, nos levam á conformação em 
face de deficits pequenos . E:;tá de tal fónna enraizado no espirito d~: 
nosso$ homens pub!lcos o habito do àef~cít, que alto !uncclonarto do 
Thesouro, em recente exposição que acompanhou a remessa dos orça
mento.:; ao Poder Legislativo, apresentou com.o utn3- das-·victorlas do 
;prõjecto orçamentario um "saldo" de defícit, porque o previsto para 
este rumo era l.n!erior' ao constat ado no exerc1Clo a.nterlOT . . . . 
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o que muito nos deve prend.er a. attenção é a s1tua.çãp economtca · 

q~ 710 momento apresenta um l>em estar todo· apparen.te. As baú:as 
de e<z.mbio tém permittido correntes anorm.aes d-e exportação e as cUs
pcnibilidades . creadas p~Zos congelados, suspensão cUJs remessas d.e 
juros e amortizações .de nossas dividas ezter1Ut.li e a creação t!e outros 
meiOs cte pagamentos cooperam, com a baw d.a ta3:a cam.bicl, nur.u 
czeitaçlio d.e lJarias acttvid.aães economica.s e na crea.çiio àe um: p_oder 
acquisitivo em grande parte artificial de que a. nossa grande impor
taçcio é u.m exemplo frisante. 

Em face M economia. fecna.da com que se apresentam no con
certo lnternac1onal os grandes lmperlos colonlaes do mundo, e tendo 
em vista a natureza. de nossas producções, em zona tropical e sub
troplce.l em grande po.rtc, a nossa. situação economice. tende a se e.g-
grava!' consideravelmente. · 

Já fiz notar que, ha multes lustros, a tonelagem de no= expor
tação se apresenta. irritantemente em Unha horizontal. o valor ouro 
do nosso commerclo internacional está. na paridade dos primeiros an
nos de. P.epubllca, em que a nossa população era um terço da que é 
hoJe. AS ta;,cas cam'bJ.aes presentes provam que, ha mUlte, temoa um 
cambio mantido pelo continuo a:rnuxo de capitaes estrangeiros; não 
pudemo-3 até hoje crear capitaes naclonaes que nos permittam uma 
1ndependimcia economlca. á 2ltura. de nosso valor politlco. 

A população, em relação ao rythmo obedecido por outros paizes 
adeantados_, cresce mUito mais depressa que o valor de nossa pro
ducçã.o . conhecemos, no seculo XVII, uma éra. de prosperidade, ao 
norte, promovld?- pelo cyclo do .assuca.r. No seculo xvm essa prospe
r idaõe foi promovida. pelo cyclo da mineração. A nossa suprema.cla 
no comme!:Clo do assucar perdemo!-a. pela concorrenct.s. estransetra., 
que melhor do que nós, soube se apparelha.r, numa. época. em q1.1e 
tudo abandonámos em :ravor da mineração. e pelo appa.rectmento ·elo 
assucar de beterraba . conhecemos uma .curta. éra de prosperidade na 
bacia a.mazonlca, tambem destruida. pela concorrenela estrangeira Ln
dustrl&lmente organizada . Co~ecemos a recente épo~· de prosj)Crl-: 
da.de em torno da cultura do ca!é. da qual até hO;le mantemos a su
premacia. nos fornecimentos mund.iaes. Mas o caté está em super
pro:lucçi\o e ha tres annos sustentamos arti:!iclalmente suas cotações 
Internas pe!a providencia da queima de stoc~s conslderaveis. Tendo 
nos ultlmos annos constltuldo cerca de 70 % ·da. l!.OSS& e;<portaÇáo, 
não podemos espe~ar que. 70 % da população do Brasil viva. em torno 
do coJnmercio do café. O Brasil está grande demais e sua. populaçli.o 
cresceu multo rapidamente para que se possa esperar que a no..~ ci
v!llzaç~o repouse unicamente ne135a. monocultura. Emquanto que no 
cyclo da mineração conseguimos exportar do Pa.lz, m!nerios em valor 
excedente de 160 m!lb6es de libras esterlinas, o eyclo do café, em, 
pouco m a!..s de um seculo, Já se credita. por mo..!s de 1 bilhão, em 
nossa .bala.nt,;a de commerdo! 

. Em que situação economlca estarlamos, sujeitos á. concorroncia 
nos · mereadc:; mundiaes dos productos t roplcaes de outro.s ~ovos de 
ba!JWsimo padrão de vida, se não :rõra esSa preciosa cultura que Je
va.ntou econom.teamente o Brasil nos ultlmos cem annos? 

No emtanto, não conseguimos evitar que . a. ~ele maioria da.s 
nações européas, que constituem um continente densamente . popu
loso e o mais orico do mundo, embaraçàsse -e sobremodo dl:!tlcult !I.$Se 
o con.swno do nosso café por impostos e taxa.'s ~u311elras que os~ 
c1llam de 100 a 1. BOO % . conforme se verifica. do quadro abaJ.xo: 

Ct>mo é posslvel o alargamento_ do consumo de um' pr~ducto em 
taes condições? Não é di:f'!ic!l, portanto. pr~er, em face dos imperlos 
coloniaes de economia !echada e do nêo · mercantlll.smo reinante ·na 
pollt!ca lle commerclo lnte!-n!lc1ona.l, que poderemos a.s:>1stU: ao .deeu·" 
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·nto do ~yclo dO ca!é ·como já. ass1stitnCXi a.o de outros cyclo.s econom1• 
cos •brasile!r<Js ... 

.Para · uilo sermos cclh!dos em novas depressões, selll,elhantes (ls 

que )á C;Xperlmentámos no :passado, temos que cu1dar do nooso appa
relh3mell to economico e adoptar directrlzes dc!inidas I) 1ntell1gtmtes 
em rcl?-Çâ<J i polltlca economic.a. nacional e lnternaciollal. 

E s. conclusão que se me depara é o. de que, rac1onallza<ia a nossa 
producção agr!cola, devemOS' .segUir, no que concerne á5 lndustria.s, . 
uma. polit.lca aberta:m~nte p~oteccionU!ta. 

Temos que fomentar a creação de indu.strias ba.sl!ares para nossa 
eco!lomla e para nossa. segurança. Na entrosagem das relaçó~ e-::<~· 
noJILicas do exterior, não ha duvida que não podemos, com oo produ
ctos t;ropica.cs que produzlmo.s, garantir, de modo permanente uma. 
1m!l'"ortação de artigos cUjo consw:no cresce em. proporçá.o geom.etrlca. 
com a clvlliz;ação de nosso 'povo, que demanda. urgentemente uma 
elevação d!l Geu. padrão de v!da. 

PLLizes existem, como por exemplo a Venez;uela que, com uma :po· 
pulo.çâo relativamente pequena, exporta. producto rico como o com· 
busti~el :retrolifero, em tal escala, que o producto de sua venda dá 
!:Ufficientemente para a importação de tuc!o quanto precisa para seu 
c::ons·urno. 

No Brasil, o caso é differente. se nos atlvermo.s a uma, politica. 
CCOllOmica dubta, mesm.o assim o nosso parque industrial crescerá, ir· 
regularmente é verdade, á sombra da. desvalorização de n~a moeda. 
- Esta. oo dará. forçosamente, J:ielo desequillbrio de nossa balança. de 
contas. porque um povo ctvilizad.c não · pode viver sem determina.o.os 
j>roductc..s e não temos posslbilid&des de exportar mercadorias su!!l· 
cien!.es para contrabalançar o de qu.& necessitamos em pl'OductiJ.s ln-
du.str!aes pa:ra o nosso consumo. • · 

A natureza das coisas corrigirá, penosamente é verdade, a.· tnsllf· 
ticiencia de nossos nomens- A historie. de nossa. política. · adua.ne!rn 
em. oonironto oom a dos dem-a.!s povos, nos aponta o caminho a segUil'. -

Nã.o ~staremos Isolad<JS n~ m.Ulldo ao ad(}ptarm.Os uma. polltica. 
ngro·indu.strlal. E' a. pollt!ca generallzada da maioria dos povO& que 
n~ ac~dlta., como nós outTOO em compr-a.s e venda.s poT motlvos de 
ordem :;e:ut!mental. Esses motivos elles só Q.s utilizam para. uso elt· 
terno, numa. propaganda, cujos et!eltos talvez sejamos os unlcos s 
~entlr ... 



. Veja.mos eomo emo proc.edenao nt. sran<lee: nt.çOe.s.; 

PAIZISS 

All.,...uha . . . .... ...... .. 
Austrh~ . . .. .. ...... · · · . · · .. 
Belg1ca . . .. .. .. ... • .. . 
Ol.nam.t~.r.-:a. . .• ....• , ..• .. 
Mespa.nhzc . . . - .... ••. .... 
Plo..ltiDO.!tl. . . • .. · ••• • · . . . . ____ .......... .. .. .. . 
Inglaterra . . . . . .. ·. · · · · · · 
HOll!lndll , ··· ·· • ········ 
Hun:rta ..... ... . · · · ··· · · 
It&Jl& • . . . · • • .•. • . · · · · · · 
NO,rut"ga . . • .. · . .. .. . .• •. 
Polonia ... . . . . .. ....... . • 
P-ortugc.l . . .... . • ... .. . .. . 
RUl")3.nla .. .. •• . .• . -. . . · · 
Albacta ........ ... . ... .. 
Bul p rta ... .. .......... · 
Greca . •. . .. .. . . • ..... . 
Suet1a ..... . ... ... . . . . .. . 
5\llssa. • • .. .. .. .... . 

I· 

Cbecatilovaqu1a 
Yugoslavta. . . 
Allle:r!a . 
Ca.nad~ • 

...... ..... ,. 

.... .... .. 

O CAFE' .NOS :PAIZES CONI>O~iiOORES 

Dl.&lUTd.s DE DtPOR'1AÇA:o 

" 
Illie1tos de tm!)orta.çá.o - I , EQuJva.Iencla 

100 ll:g, I ela moeda 
bra.slle1ra ao 

M:ajoraçao cambio de 

i 

I 
. 1 !r. - lSOOD 

1913 193~ desde 1913 

- I -
Equivaien.et" I Francos I Por 10 k'llo.s 
e::l francos I papel 

I 
pe.;pe l I I I 

375 I 982.40 
I 

162 o::;. ~ -~o 462 I 1.4 38 211 ~ I H3$800 - I 206 - I 20S600 
117 I 288 14-6 % I 288000 
750 I 1 .2<0 65 ~ I 124$000 
200 I .84 U2 '>I 48$400 
680 S92 ( - U •..; ) I 59Sitl0 
175 I 1li (- 33 o;; )! 11$100 - I - I -
462 I 1. 170 153 c;. I 1178000 
650 I 2.080 220 .-;. I 208SOOO 
207 201 (- 3 :;)1 208100 - 112 - I 118100 
500 380 ( - 24 ~; ) I 38S(IOC - I -
125/390: 178/ 1.657 f2 ~1:12~ ~ I J7S800/ 166S700 - - - I - - I 

P.3 . 7 51 171 104 ':!-. I 17$100 
10 I 246 2.360 ., . I 24UOO 

4'1:) I 92S 95 '% I 92&m - 73S - I 73$500 
156 ! 3~ 124 "'- I assoao 
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PoZitica Commercia~ Franceza 

Ate 1860 a .França foi accentuadamente protecclon:lsta.. Nesse anno, 
-usa.nd<J das attrfbu!çóes q\l,e lhe tinham sido legalm-ente ouwrgadas, 
Napoleã.c ri! negociou em segredo um tratado com a lnglatex-ra. em qu.e 
abraçou 1déa.s francamente livre-i:amblstas. Napoleão III tinha. sido 
convertido ·ao livrs-camblsm.o por lofluenc:.a da pr~paganda de Ricardo 
Cobden, " 

· Outrô:s tratados seguiram-se na mesma ordem de l<léas, com varias 
palzes europeus, todos tomados repell.tlnamente da influencia da Es
cola de Manchester. 

Essa .orientação foi nociva a.:J pai:z; e após a expiração dos tratados 
com.m.erc!aes, em 1878, não foram ell~s renov&.dos; re!nlclando a Fran-

. ça -em 1881, sua politica. proteccionista. Em 1892. foi instituldo pela 
primeira vez o systema de dupla tarll:a, representando a tarifa min!ma., 
o mio.imo de protecção n~ssaria & econ<>m.1a nacional. Para t~l fim. 
essa tarifa minima !oi considerada completamente autonoma, não de
vendo o Governo estabe!ecer ··sobre ella qualquer redu.cção ou càruol1-
dação·. NumerOS<Js tratados de commercio com a clausula de nação ma!.s 
tavorecida. foram a.sslgna.dos e a França mostrou-se plenamentil sat!.s!e!
"ta, até 1913, com. a orienta~ão de sua politlca commercial. 

No periodo da guerra, pa.ssou o E3tado a ter um controle total do 
com.m.erclo ellterior e a.o Governo foram outorgados plenos poderes em 
ma.teria aduaneira. No dominio da politica contractual, em 1918, !oram 
denunciadas pelo Governo !rancez, todas a..s convsnções commerciaes. 
Visava. assim o Governo obter a llht!rdad.e necessa.rie. para estabelecer 
um.e. nova p<>lltca de accôrdos commerciaes. No perlodo de 1918 a 1927, 
em relaçã.<J és tarifas, foram tomadas div·::r.sas providencias para com· 
pensar a desval<>rlzação da moeda. Foram creadas sobre-taxas ad. valo-· 
rem, logo substituidr.s por coernci~o.tes de majorações. multiplicadores 
varl<>s, calculado.s em relação ao v alor de antes da guerra, do producto 
taxado e do ·seu valor actual. Isso a tê 1922. • 

A partir dessa. data, em 1926, soffreram os direitos· aduaneiros duas 
maJorações successlvas de 30 % cada uma. visando sempre a depres
são monetaria. Já anteriormente havia. se estabelecido que a tarifa ma
xtma, seria o qua.ctruplo da tarifa mlnima. Nas convenções commer
claes, o Governo ·procurou ev! tar. sempre que pos.slvel, a concessão da 
clausul~> de naçl!.o mais ravoreclda. como con.sequencia do tratado 
ele Ve:rsa1lles e da. c:!eprec!a.ção m~netar1a, a França conseguiu var.ta
Josa pcs!Çào no commerc!o 1nternac!onal. 

Em 1927, :Coram creaaas novas maJoraçOes, tar!farie.s, de carr.c::ter 
nitidamente· pro"tecclonl.sta. Na maior\a dos accôrd.os commerctaes, vol
tou. a França ao uso da clawu~a de naç!l.o mais ra.vorecida. 

Com o surto da crise de 29, achou-se a França no dev,er Imperioso 
de defender .o seu mercado interno por novas medidas de 'protecção, 
e, !ISSI.nl, é que I&nçou mlio de conttngenctamentos, de sobre-taxas de 
depreciação. <1e cambio e de caiXas de compensação. e. na maior1.a dos 
accôn1os comm.erclaes, voltou a restringir o uso da clausuln. de na.çll.o 
ma1S favorecida .. Novos augmentos de· tar1!a..s foram ta.m.bem eftectua.
dos . .As sobre-taxas ad. valorem compeiLS4(1oras de cambio; gra.vand:o 
·8.3 Importações provenientes de palzes . de moeda d~precla.da, :!oram ap
pllcadas a numer= palzes. cb.mo a· Gt-ã-Bretanha, palzes Escandinavos, 
:Republlca Argentina., Egypto e Canadá. 

. Nós aqui tleflt"amos de appllcar simples medidas de protecça.o, com 
receio de represa lias, Imaginar las. 

O Sa. DINlz JtmiOI!.-- A França sO considerou lna.mtstose. a c~Un
pan.ba. ao !ranC<J,' desenvol<ia pela. lnglatel"'l"a. e Estados unidos, e 
contra. a ·qual se . defendeu neroica, brilhante, sabtame11te. 

O SR. ROBERTO SlMONSEN- .PrOcurando manr.er tS:nto_quan-oo 
posslvel dentro. dàs novas . modalldades _as convenções com.nierC!e.es Ja 
_existentes, tomou, no -emtanto, em con.sldera.ção, o Gove~no :tranéez, as. 
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numerosas cr1tlco.s que sW"gll'am no pa1z contra. a concessão da clau
sula d.a nação mais ra.vorecida e contra a consolidação de ~U'eltos, em 
race das conc11ç6es da çrJse ,economlca. 

No relatorio apresentado ao COnselho Nacional Economtco de :Fran
ça. pelo Sr. Ad.eodat Bo!ssnrd. !nspector de Finanças, e adapt ado pele. 
Oo:!l.Selho Nacional em sua sessã-o de 21 de Novembro de 1932. fez resatta.r 
esse alto ~uncclona.r1o, que, apezar das crltlces theorlca.s a.pr~ntactas 
contra a pol!t!ca commercial !ranceza, se ver11lcou na prat ica que ell" 
era a mais razoavel .a que os resultàdos obtidos os mais favoraveJS que 
se podiam. esperar, an't:! o perigo de que a agricultura. !ranceze. e nu
meros !ndustrlas 'tmporta.ntes se acha'Vam ameaçadas. por importa
ções anormaes . Na série de med!da.S suggerldas, pelo C<lnselho Nacio
nal ele Economia :Franceza em relação ao reajustamento tarifar!o aOlS 
contlngenctamentos. das sobre-taxas especiaes e dos accõrdos commer
c!a.es, lem -se o.s .seguintes suggest6ês como base essencial aos accor
dos a .serem !l.r:mados durante a crise económ!ca: "Os novos tratactos ae
verão ser baSeados sobre a recusa systexnattca da clausula lnconctlcto
nal e lllimtta<Ja de nação mais favorecida e negociados com as na.çoe.s 
que p:retendarn d~rtminar nossas expol'taçóes ou llmital-as a.bustv~~o
mente, procurando assegurar um certo equillbr!o nas trocas . Quanto 
é. clausula d·e nação xna!s favorecida, a historie. de nossa pol!ttca con;
tractual é a das v!clss1tud.es de..o:sa clausula, objecto essencial das nego
ciações co:mmerf'iaes , que é periodicamente objecto de criticas extremto.
mente violentas. "Na bora presente, .dita clausula cane _em· um gra.nae 
descredlto e as vozes mais <ilversas parecem de accOrdo para lhe a.ttrt- · 
buir uma. grande parte das responsabilidades em nossas difflculde.aes 
açtl!lleS. Sem se esquecer das ve.ntagens que e.presenta em época nor-

. mal, deve-se constatar que é uma fonte de perigos em perlodO.S de crl
se, ma.s que não é facll de se evitar completamente nos accOrdos Im
portantes. A cla-d.suJa é perigosa. actualmente, sobretudo porque se com,:. 
bl.no. com numerosas consoUdações; perde:ré. um de seus Inconvenientes 
se a a.utonomia ã.e nossas tarifas fór cuid4dosamente respeitad4 nos ru.
tu.ro.s accórdo3·. Se não se_puder suppr!mJl-a Inteiramente, . (a cl:l.USUla. 
<te na.çíio mal,; favorecida), é mUlto :...ecesse.:rlo Um1tar a. sua. eltten.sao. 
E' preCiso precollizar, durante a Clura.çll.o d.a. crise, a recusa da clausula 
em geral, lSto é , de sua elCtensâo ao conJunto d~ tar.11as e ás coxioes.soe.s 
de tOOa. a. ordem. Na pratica ella. é entê.o apena.s concedida sobr-a àrtlg~ 
ta.x.atha:mente enwnerados em uma lista. Pode-se objectar que e.s.sa 
lista contém, a maior parte das vezes, toctos os productos que Interes
sam a. nossos contractantes, Jll.B.S essa 11m1taçl!.o 'permanece certa: eua 
salvaguarda o principio, l.mpede correnj;es novas sobre certos proc:luct~. 

permitte recürsar a exterul!.o sem ccimpense.ça.o ás mitras nações,· d~ 
vantagens concedidas a um deten:n!.na.do patz. E' posslvel, em oerto:s 
casos .!r.-se mais longe ainda. e subordinar a concessli.o da cl1i.USula, xne::s
mo a.ssltn Hmitada. á manutenção · d11. circumstancta. economtca essen-
cial eld.stente no momento d.a ass!gnatura do accorao _ 

Nas suas conclusões, Justl!lc.o.ndo as medldas de defesa. d.a eéo
nom!a !rt~.nceza, não deixa o COnselho Nacional Econom1co de ·"Julgar 
mala do que necessario, substitUll' progre.sstvemente um esforço de paz 

. pelo estado de guerra. economlca eXistente". - Conselho p~a uso elt
terno. Mas. conclue: "A :lllultlplicida.de das interesses que convém r~.
peitar e o IntUito de cow;crvs.r ao nosso pa.lz uma sltua.cão economica. 
!o:te, impõem a. prudencia.. . · 

~uitQ de prÇ>posLto estendi-me nas apreet~ sobre a po11ttca tan- . 
faria trll.llccza., pois que a "iopte.mos em nosro regilnen tarifar!o uma · 
techo.Jca. multo .semelhante. ua.o ·dispõe a.quelle pa!Z das me=as fa
cWda.des ;de industrlal!zaçâo. observadas nos grlmdes pa!zes e.nglo~
::tóes,_ onde a ind~rta tiomou t~o :rort«; desenvolvimento : Na. Fra.nç:.., 
lla wn j"usto eqUllibrlo entre. a producção altrlcolá e · a lnc!ustrial. Pa!Z 
!ortemen.te . capitalista, com grandes reservas accumulade.s, jUlgou ne~ 

. cessaria, na época a.mJI:IXI;&l eDJ: que vlvetnos, tomar ·medidas CliU'as em 
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de!esa de s ua proprla economhl: Neste ID·esmo pertodo. o Br~n annun
cla.va. ao mundo que outorgava, sem. maiores preo~cupações a. clausula 
de na.çilo ma1s favorecida , e reformava suas tal·i:!l!.$, institUindo direitos 
espectncos em moeda q,u-a se aeprec!a continu:unent~. a.ttenuando, sob 
muitos . IISpectos, a defesa de nossos mercados ln~rnos. Os nsult:J.dos 
nã.o se fiu ram esperar, e a· nossa taxa cambial procura por uma lei 

.natural corrigir semelhantes err~. croeC\ndo um barragem de protecçã.o 
aQ:S mercn.Pos internos . A persls~ncta, porem, dessa o l'lentaçã». ~rã. 
d-e con..o:.equencla.s desastre= . 

Politiéa. Commercíal Inglez'l 

o Governo de Cromwell iniciou, em 1651. :pelo "NavlgCltion Act", 
pol1t!ca tortem~te proteccionlta. Segu!.ram-se num:lr ·osas tels esta· 
belecendo o monopolla de transporte das mercaàorlll.S ingle:;;as em na~ 
v!os lnglezes ·e o monopollo do commerc!o colania!; proh!blçõcs ~ dl~ 
rettos prohlbltlvos soore impor tação d e productos m:mufacturados; pri~ 
v1leg1os e premlos para a manu!act ura !ogleze; pro!llbl çlto de expor
tação d::! machlnas, etc . 

Este reg!men de alto pro~oc!on!smo, que permlttlu, . a par t:!e seus 
progressos t-echnicos. o· gran<l~ surto da Grã-Bretanha ·e o .seu acmlnlo 
no muudo, durDu até 1860, isto é, mais d·e 200 armo.s. Sob a inCl1.Hmc!:l. 
da Escola de Manchest.er , a.doptou a Inglaterra o liv re cambio numa. 
época em que tinha o predomin!o universal: pl'tmcir1l e qunst un!ca. 
nos :Princ!paes meios de pr;,ducçáo e l'..SS grandes vias de t ransporta:; . 
Era, no d iz<:r de Otiv·3ira Martins. a "fabrica llartco do mundo". Sup
poz; que não devia temer a concorrencla. No emtanto, não eram Cl.eco:;
r1dos ainda 30 annos. quando começou a sentir a concorrencla d~ Al
lema.nha e dos Estados Un idos no fabrico dos p:roduc~os m·atallurg!co:s 
e em varias out ras manufactura.s . Em 1903, Já Cl!amberlain abandona
va o .Cobden Club. de Londres. e !azia profissão de fé p roteccionista . 
Ao estalar a guerra, ver!ttcou a. Inglaterra. a situação d e dependencta. 
perigosa em que lõe tinh a. collocado. com a. ·sul!. chamada polltlca li-
beral e a Commlssão Ba.ltour reco=enda vn: · 

1<>) Ir!ed!das de protecção ás indu.strlas contra o g.umping; 
20) m:mutenção de industrias basicas (key indu.stries); 

- ;lO) protecção por leis e d!reito.s altand-<!gartos ou cOt:l. o auxllio ao 
~"'«rno das indu.st rlas necessar.las á defesa nacional ou ao forteic
·clm.ento da p osição economlca da Inglaterra perailte a. concorr~;Ac!a es~ 
tra:ngelra: 

40) tratamento pr-eterenclal das oolonias, por todo.s os meios e com 
as cle.spesas que tosS!lm ne cessa.r1as; · 

so) utlllzacà.Q de direitos a.lfandegarios para negociações de tra
tados co~erclaes: 

60) elsta.beleclmento de um minlste!'lo com poder c competencla 
em ma.terla economica, o rganizado para exazn!na.J' .as !armas de a\lltl
llo que o ~stado poderia conceder. 

Essas conclusOes !oram postas em pratica pooter!orm~nte á. guerrto. 
por varies actos do Governo. e o · :;e~~ tarifarlo britann!co é 1ranc~<
men~ protecc1onista. As d~nçõe.s part!darlas e as dlvergenctas dou
trinarias torar.a postas de lado, em !ace do dever que cons!deravem 
sagrado: a detesa da economia britanntca. Observou Octavio P arana gufl., 
em um de seus bem elaborados trabalhos: "A JllUda.n ça de orientaç!o 
da. potit lc!L commercial !ngleza t ractuz a mUdança da situação da.. In· 
gl~terra no movimento economico !nternacionsi . As !déas de livre cam~ 

·b1o não pcldem tna1s servir. &OS Interesses da.s 1ndu.strias e·do commercio 
!nglezes". 

Assl.n;l. a Grã-Bretanha. abandonou definitivamente o l!vr~ ea.mbio. 
Em 1931. <'.i'eou d!re1t<Js contra Importações a11ormaes e . eil1 Maio d t: 
1932, creou uma. tarifa geral ad va.iorem de 10 ·% , em qu,e são f~iJ.cia~ 
raras excepções. Previu-se. então. a imposição de direitos add1c1onaes 
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que seriam suggertdos por uma commlssão consultiva, dos d!relto.s de 
importação. Numerosos direitos addlcionaes !oram creac:io~ após o a.c
eôrdo de Ottawa, tazendo a consolidação da pol1tlca. prererenc1a.l den
tro do l:mper1o e. uma. er!icaz protecção ( !) â .sua. industria metal-
lu.rgica! · 

"O "Agric'Ultural Market!JJg Act", :ele 1933, perinlttlu o esta.belec1· 
menta de conttngenclam-enros para a ·Importação de productcs agrlco· 
las e o'Uti os. As nossas carnes congeladas e ~ no:sSa. banha já. expen· 
mentaram os resultados ·de.ssas resti'lcçôes .•. 

Palitica Commerctal eLos EstacLos Umaos 

Os Estado~ Unidos, cori.stituidos nação tndepena~nte, n4o .!leslt:s
ram por muito tempo soore a polínca. commerctal qu~ 1hes pa.recta 
mais conveniente. Após curto ensaio em livre camb!5!Il.o, de· 1783 a 
1789, adopta.ram um regun~n protundamente protecc!onista. O flrn v1• 
sado. era desenvolver as . ln dustrta.s nac1oriaes, proporcionando ta.mbein 
á agricultura. do Pa.iz um grano:e ID(:tca.O:o Interno. :Foi esse o systemli 
propugnado por Alexander Hamilton, precursor de. Frederic L!St, consi· 
derado por ca.rey como o Colbert dos Estados Unidoli. EID 1833, sob a' 
prissã.o dos Estados do SUl, houve retrocesso · ao livre camb!smo qu~ 
durou, (com uma interrupção de quat ro annos, a pa.rtti- d-e 1842), ate 
o anno de 1861. Os prote<:eiOõllstas, anres m esmo de lo'rederlc L1st, que 
lnlC!ára a exposiçli.o de Suas 1déa,s em. 1856, · jâ hS. Vlat:l. !elto ese<~la no, 
Estados Unidos e consegUiram a v!ctor!a de!ln!t1va o:esse regi!nen. O 
anno de 1861 ma:rca ~ln1t1vamente a or!ent~â.o protecc~on!sta · non;e

. americana, cusas. dlrectrlzes se mantêm, apezar das reiteradas declara
ções de seu Governo .sobre a necessidade , de Lntensliicar o commercto 
Internacional. . 

O Presldente Roosevelt, enfrentando corajosamente a !ormidav~l cri
se que .se abatia Sobre a. grande republica. am-ericana, organizou n maior 
experienc!a de economia d1rig!da que já.mnis se reallzou dentro de uma.. 
democracu!. 

Seguindo o velho preceito de Coruuc!o. que, ha =ts <le que.tro mh 
annos. disse ser Clever de · cada um pór a sua casa em ordem ant:s cte. 
c\Udar da do VIS!nllo. o Presidente Roosevelt n:l.o titubeou em ser a. 
principal causa do !racasso da. conrerenc!a economlca de Londres, par~ 
cuja. convocação t::mto tinha. concorrido, quando verll'!cou a int<!n.sidade 
do perigo que corria a nação a.mer1cr..na. Sua. · Excellencia te v e que opta1· 
entre medidas de so.lvação da economia nacional c med!~as de melho
:t'la dO OOID.llli!rclo Internacional . A delegação americana i Con!erenC!:J. 
tnonetaria teve que retroceder em seu programrna anterior, e os Eõtad o.s 
Unidos ddxaram. de assumlr qualquer compromisso de ordem 1nternac1()
ll&l; precisavam de toda liberdadj: para cUidar ele sua economia !ntern~. 

Estabelecidos os grandes codlgos norte-americanos de Intervenção. 
em todas as suas mo<!al1de.des, no commerclo; na agricultura e na tn~ 
dl1Stria, depreciou o Governo, por deliberação propria., ·a sua :moed~~o , 
com o intuito ·<le elE'va.r artti'!c!almeDte os preçOl> no Interior do Pal.Z. 
e . permitt.ll' que as mercadorias americanas concorressem JJOS mercado~ 
externos, em par~dade com as mercadQriaS 1ngleZI\.õ . Deliberou o Gover· 
no americano promover a. lnteD.s!.tlcaçáo de suas relações de comtnerc!o 
por via con~al. !!cando com a delegação C!o ~oder Legl.slativo p aro. 
negociar tratados, concedendo. reducções de tarl.!as ·a t é 50 %. contra a... 
collocaçâo ina1s Ui tensa de productos americanos. Na sua mensa.gem ao 
CongresSo, ·o l>resldeilte 1ndle:ava os prodUctos sobre os quaes de prt:
rerenc1a se ortentarla.m seus es!orços •. no _sentido da conquista de me:r-. 
cadQs: algodão, ca:ne de po:rco. arroz. tabaco, !ructa.s e a-rttgo.s lndus-
trtaes :!abrlcados em sérte . ·. . , · . 

·As clecla.rações cios homens pubUcos .americanos, os tratados jã. 8.5$1.:. 
gnados e os em e!il.boraçêo, .em virtude dessa rei, marcam nttlda.menttt 
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a orientaçâo :Cinne da pol!tica commerc!al norte·am.er!cana. em de
:tesa 4os 1nteresses economlcas de sua grande naçl!o. 

Nada ma!s antural que nas negociações com o Brasil t!vesse o Cio, 
verno norte-americano apresentado propOliiÇões em obedlencla estrlcta. 
ás cUreotrlzes que se traçá.ra: Competia ao Governo !lo Bras·!! apresen
tar-Je tam!lem, com uma poltttca corn.mercíal bem orientada, em q'Ue ~e 
assepurasse aoso~'ILto respeito á vi& das activídades econom!ca3 já ín
.stcdlaàas no Pafz; em que se facíltta3se a entrada de art-Igos que favore
cessem a e110!ução de n.o.ssa vida ind.U3trlal e o desenvolvimento de nos
so !l'P'P(Zielham.ento econom1co; em que .se procurasse augmentar a. cal
locação de uma série de productos brasUelros, baslcoa em nos_sa. proelu-
<:çâo agro-pecuarla. • 

Todas as negociações, como é de praxe. e como é natural, devem J?aT
tir de um st~tu. quo existente; as negociações devem glrar em torno 
~e. novas e N:ciprocas concessões. 

Com a d~creta.ção <1e uma nova lei tari!arla em 1934, da qual cons
tam os numeres mlnlmos de de!esa da producção nacional, e sem a pr~
vla. denuncia. da.s dezenas de tratattas commerclnes que a.sslgnámos nos 

. . ~ols aílnos anteriores. em tôdos coocedendo gratuita. e lnd!stinctamen
··-te a· clausula .(!e nação mais :tavoraclda, estavamos desarmados· e assl
gnãmos um tratado em que prevaleceram a..s directrl2:eS da polltlca nor-
te-amerlca.n&. . · · 

Temos na .superior direcçao do MJntSterlo CIO E.xterlor. um emiu.,n
te patriclo, a cuja. competencla e patriotismO. rendo mlnhas homenagens . 
Estou certo que S. Ex. rtxando sua attenção sobre o grave aspecto 
eoonomtco desses varias problemas, saberá, em pro!lcua. ooopera.çãO' com 
o Poder Legislativo, promover a adopçáo de normas conven~nt.<!S á:l 
·directrizes ele nossa poUtica econom!ca internacional, aflm de qu~ n~o 
sejamos cond uzldos a sltuaçilo como essas a que venho de referir. 

A poltttca commer®l NOTte-Amer!ca'114 e o tratado com o Brasil 

Tendo por uma série de. actos, organizado, com · a cooperação de 
grande cerebros e tecbllicos americanos q 1>Ia.no de reergu!mento .das at1-
Vldades na.c!ons.es, em cuja execuçl!.o dls~nderam quantias astronomi
-cas •. e. 3uiga.n.<io. pe>rta.nto, melhor 1orto.l~clda a GUA economia, os amt-~ 
l"Icanos pa.ss&l'am n desenvolver ·o seu plano no tal:llado lnterna.cional. 

IDve.Stldo o seu Presidente <1os poderes exc~pcionaes que lhe outor
ga. o C.ongres.so, nunca se pOderia a.C1lni.ttir que as concessões. !e! tas pelo.<> 
Estados O_n!o;os. em seus tratados çommerclaes, puctessem de qualqu~r 
t'órma a!teL'tar as .suas acttv!dades economtcas, para cuja manutençi~> 
e !ortaleclmento o GOverno empregâra os enormes recursos de que hm-
çou. m:~ e. passaram a onerar de multo o erarlo pubUco. · 

Ac!ema1s. u.a etaboraçào desses tratados, s~o ouvidos rigorosa e pu· 
bl1camente os princ!paes. 1nteressac!os: peritos otrtcta.e.s e departamen
{()6 techntcos ele alto valor. havendo tocla. uma organiZação d~ estudos 
e 'de contr<Jie, para que sejam Inteiramente salvaguardados os vita.es tn
tere:lses da· economla e da. producção norte-Rm-ertcana . 

Apeza.r dos lmmensos recursas natw;aes .de que dispõem·_os Esta• 
dos Unidos, alnd~. ha numeroso.& artigos que lhe convem lmportar o 
que cooperam :mesmo para o seu ma!or enr1qu-ec~mento. Os rumos a:
polltlca .co:mmerclal americana passaram a .ser expostos e executado.<~ 
·~m clareza. · · ; . · 

COrdell- RUll, Secretario de Estado, declarou em 17 ,de Outubro 
de 11134·: "0 desenvolvimento ·do progratllllle. ae acc6r<1os comm~tCiaes 
.se lnspln. em. um prtnciplo communi em nossa poUtlce. commercle.l, se

. gundo . o q-qt~l· o 1nteresse bem comprehendido dos ~tados é. de pro-
vocar ~a parte de OU~!<l.S pa1ze.s. importantes, esf07ÇOS, aimultaneOS, • COm 
o tu:n de restabelecer o vo~ume normal de trocas mund!a.es em ~c!o ~o
.seu conjunto, .<1():-<~ual depe~de em ·uo gr~de es"ala a prosperlc1ade real. 
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das naç(les, antes do que tenta-r nO.S garantir uma_ vantagem. tempora.
ria e musorl..a., obrigando o comme.rc!o a. utilizar-se de vias d.lfieren.te:>". 

· Quanto à. nece.sstda.de de augmentar- as importações, no.s Estados 
Unidos ,o mesm.o Corctell Bull, em 29 ,de outubro, declarava: "Quando 
terminaram nossos a(leantamentos de ce.pltaes ao estrangeiro, constatA-

· mos que não. pod1amo.s continuar a exportar ·B<lm Importar mercadorias . 
. A questão dos saldos 1D:p:nob111sados que se apresenta, na hora· actuai, 
aos nos.."<>s exportadores e:m dl!!erentes partes do .munllo, prova de tna
neira concludente q'l.'le as expoM:&ç6es não poderão continuar 1n<iefin1da
mente sem· uma expansáo nas tmportaçá()s" . (Os congelados .. . ). 

O Sr. Francls Sa.yre. Sub,Secretar1o de Estad<l, decla rava . a. 21 de 
Dezembro: ''Se o r-estab~leclmento nac1onál depen<1e <1e um augX:C:ento 
de e;G>ortação, · etse augmento nil.o · depende menos de um &ugmento 
nas importações. E' evidente que os yalzes ·estrangeiros nã'J poderãO 

· cot:11prar nossas mercadorias se na.o puderem venaer as delles . E' lhes· 
impossivcl Qbter novos e~dttos : nw podem nos env1ar seu ouro sêm 
pôr em perigo todo o edlf!cio de seu credito; o UD!Co meto que lhe:; 
resta; é o de pagar a.s meJ'cador!as com m!lrce.dorlas, graças ao commer.
cio; seja estll bilateral ou t riangUlar . As exigenclas do . plano mterJ 
:aac1onal ainda não permittem outra solução. Assim, pa.ra. recorrer 'aos 
mercados exteriores, os Estados Unldos devem a.ugm.entar sensivelmen
te suas 1mportaç0es" . 

Summer Wells, Sub-Secretario· de Estado, decl&ra.va em 1!4. de ou
tubro: u'l.'o<los os esptrltos luctaas comprehet;~.dem, ·creio eu; q,ue para 

· vender é preciso comprar. T<XI.avia não· ha um accôrdo tão completo 
no que concerne á theoria, segundo a qual os Estados Untdos, oomo ?W

çdo CTeéLora, del1em rerru -m~nte importar mais · mercadOrias e. ~ervfço~ 
do q-ue exportam . A m.enç .,; que SeUS adeantamentos correntes n!in ,;e;. 

jam mats 'consld~re.ve1s que os juros devidos, situação que, n atura.Jmen
r.e, não poderia. continuar lndetlnlda.mente· ·sem que acarre~ U'J:'0,8.. 

falta de pagamento . . concernente aos antigos a.deanta.IXlflntos". 
O Secretario de. Estad<l; Wallaoe, em cle<:J.arações que :!ez ao NetO 

'York 'Ti:rnes. de 31 de Janeiro d.est~ anno, a.ss1gna1a :•que ó accresctmo 
das importações i!os Estados tTnldos deve preoeder ao accresc.llno das 
exportações". · · 

Avalie-se a !mportancia de cüçl4raç6es · dess~ orct.em ncs la.'lttos M 
um M!n.istro da Agricultura! . 

Em relação á reducção <ias barre!ras aduaneàa.s. ·elevaaas em. 19::10 
ao maiS 'alto nivel jáma!S alcançado nos Estadc.s Unidas. o· Sr. COrdell 
Rull declarou em 29 de outubro: "As desastrosas repercu~ões- da ra.tonna 
tarifaric. de 1930 sobre a.,n<lssa prosperidade :oll.cloo.a.l., :!azem. claramenM 
te comprehender q-ue em nOl!sa. época. a. tarlfa aduaneira. cessou de eer 

·uma questão p'*amente nacional. Comprehendemos que lml.a tarlta. 
protecclonlsta, · prohCottiva; .é umá. a.nna de· doill gUmes". · 

Quanto á.s NSoluções do Congr-esso Pa.n-'Ainerlcano de :Moneevidi!O. 
o Sr. Mac Lure: AdjllD.to do Sub-8ecretarlo de Estado Sayre, declerava 
a ·28 de Dezembro: "No h1storlco. das. pollticas e <laS :nedidás que dei
xaram mais :Lorte impressão, a'ó!Uitou a resoluçã.cJ sobre o restabeleci
mento economico; de autoria do Secretario Hull e que !oi adoptada por 

. sua 1n1ciatlvs. pela. 7" CO:o.!erenc!~ I~temaclonal . de Estados .'\mertca
llOS, em Montevldéo; ha.. exactamente um anho; traduz um. e!;!orç<> 
poderoso e sincero: cóm o objectlvo de desviar os actos e u.Sos lnterotl
clónaes do.s -criver:SOS paizes da · destruição mutua. para os · :arregtJÍtentar 
na VÍa. de a\Íxlli<l, ID.UtUo .êom.o !OI -ilrlposta pelOS ·~tfettoS · que l'evelara.m 
a presença <la:· crll;e economlca. mund1al, que s:urgi u · h a. cinco,. s.nDQS". · 
· .' Quanto â. ~ecuçá.O pratica .desa. ·pollttca. co~rcial: a. autoriza
ção OUtorgada:- pelo Congie.S.so. a~eriCli-JlO é. pa.ra . ~U :Presidente negOCla.r 
com pa!Ze.s .. estrange1I'<i3, sezn. lt· sáncção parlaménta.r, ·acc&di>.s' . de uma. 
duraçi/.o de t res 'annos; denuncia-vet.s médianté aviSo pré\110. de tres lDe
ze& • .' Tra.ta;:-se, OOIÍJ.O s e ,Vé, _de Umà. p<>lÍtiea·experlni.ental.- muito dentro: 
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das possfb1licladell de um povo rlqttissimo como o a.merleano, que 11e~ 

cessita:va a. todo transe conquistar ?>OVos merclld.O.s para. seus proà=tos. 
Dentro dessa polit!ca, !oram conclUidOs aceórctos com· Cuba, Bra

.sU. Belg!cã, Russ!a e var!os pa!zes, estando em negociações cerca. de 15 
tratados. Vejamos a apreciação do accôrdo feito com <J BrasU, nurn 
:i'elator!o c! o . Comité Econom1co da Liga da.s Nações : "O accôrdo cam o 
Brasu· !oi a.s.Slgnn.do a. 2 de Fevereiro de 1935. Foi relativamente :racil 
de se concluir, partindo-se do principio que os Estados Unidos e o Bre.
.s11 têlri economias complementares. 25,3 % das Importações do Brasil 
provêlll dos Estados Unidos ,qile· tomam ·40.~ % d_as · e:lj;portações da
quelle pa!z. Mr. Cordell Hull declarou qus o tratado marcava uma 
etap!!., afastando os Estados Unidos de um mercantilismo medieval e 
·repousava sobre a appl!caçãc;. Incondicional da clausula de nacã.o mais 

.te.vor-aclda, Exprimia a grand.-e liatisfa.çã.o que lhe ~ausava a c-onclusão 
desse ac·cordo, nos seguintes termos: .. Estou particula,rmente feliz com.· 
o tra.tado, pois ma-rca a primeira brecha na def~sa. das entraves do oom
mercio lnternacional qu-e cream· restricções taes como conting~nciamen
t;o.s, lloenç;a. para ·importação, contl'ole dos «amolas, arranjos especiaes 
e outros meios de estrangulamento do commercio, cujo numero é 
quasi lncalculavel". 

· Commentando o a.<:'côrdo . entre os F6tados Unidos e Belg!ca, o 
Comité Econo:rnico falla .:;;obre a.s longas negociações e as grandes 
difficulda,des que foram vep.cida.s e accrescenta: .. a.s negociações com 
.a lle!gica, :roram mUitO mais dHticeís que com um paiz como Q 

:Brasil, cuja pr<X!ucção é especializada em Ulll pequeno numero d~ 
artigcs". Ne~e a<:eÕTdo com a. Belgica, nota-se a · meticulosidade d<t 
a<:uuação dos peritos e techr.icos de parte a p·arte. Foram numerosas 
a.s clau.sula.s de defesa. e salvaguarda das economias que se defron
iavam, 

Sttuação economica inte;na.cicnull 

A situação actua.l - vou reooxrer ainda a um <!oeumen.to recen
tiss!mo do Con;:elho Nacional Eccnomico <ie França.. paiz em que ~'! es
tudam pro!und.a.m.ente as scienc!as econom!cn.s e em -que se situa. 
.ocmo questão ·vital para a nacionalidade, a de!esa da sua economia.. 
E' o relato!Iio apresem;ado pelo Senhor N. Fl!ippe, Inspector de Fi
nanças, approvado ru.. .sessão de fi de JuJho p1'oximo P=IW pelo Con
.relho Nacional Econonúco. "A crU:e se attenua já. em certos palzes .: 
as condições economicas pa.recem ~m vLa.s <ie melhorar. se e. in<ibs · 
tr;&llzação ae..eeente· das pe.l= no.-w tem como co·n~quencia llmitar, 
de agora. em diante, a quantidade das' trocas compleiD~ntares, ella é, 

· pqr outro lado, de natureza a provoca-r· Ulil augmento das actlvlddes 
economl-cas, creando novas ne=.sida.des e por consequencia novas cor
rentes de lntercambio". Dlz ain:la :es.se fina.nc~-ta: "O equilibrio eco-· 
-nomico in.tern.aciona!, no qual se firmava a prosperidAde ao periodo 
<mte-gue.n-a.. era àev1<to especia.t1T..et'!te <i. dit.-ersic!acle da:; pn)d'UCÇóes dos 
.t:/.iverso8 paizis c àa:seado no 1ogo das trocM .complementares. Os 
pa:izec novos, productcres principatmen.te de productos alimenticio8, ·re
cebiam em troca. produ.ctos ma.-r:ufacturct4os. 636 equi!iln·avam. su.a ~a
lança commerciaZ gerazme11rte r!efici.ta.ri<J,,. gra.;;;as <10 emprego de ca:pitae~ 
que a· ezzes a{jluia.m d4s v~lhas nações. Esse movimento de mcrcacto-
rtas e de ca.pit<Íes _ná.o pe<;Lia, evi&nteme:n.te, prosegu.ir indefinid4men:te. 
-pois aa · yemei!SD.S exte:rtcores, destiTL(ld.aS a appareZh4r os pa:fzes nc;x's 
7~ão pott~m tornLLr-se renaosas seTub n.o 1/'l.(}71Uln.t(} e:n _ que esses wtt
mo8, gra.ça.s ao seu. equipa-me-nte,. e:rtwessem em con.d:zçoes de se badt%1' 

,da maU>r .parte, •àa.s importa.çõés estra:ngetras ·ae-_pro<iv.ctcs irul:ustry.aes. 
os ·presta.mista;J ac7w.r-se-ia.m as,:·tm na aLterna.tiv€1 iLe perder ·seus Ctl- . 

. pitaes ou s-ua. cUPrtt,elir/' . . Após expllcar as raz~s ~ue: favoreceram "" 
. appaielhamento ;!.ndustrial das nações jovens,·. e con...-t_atar que o a~~ 
g:nento de: ca.pacldada ila prod.~cção e a. nova .repe.rtl.çao <lessa cape.c1-
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dade, alllaclaa ú dl.sparldade.l de.s conatçoe.s eçonom!ca..s c eociao.s do 
varios p~s. ~nam cácla. vez m&ls' di!t!eU a. volta á liberdade o.~· 
<X:mmerçio. _ a<:<:ent-ua. a destrUição ao aspecto complementar da~~ e<:<>. 
nomia.s dos povos. "A d.~rid.adc czas c0114tç6e.1! economtcos e ~octaa 
de varlei:t paíge3 d4 com efje!to u.m ca:rac1er pro}ur.d.o, d.-uraveL ·e, err. 
pa-rt:C, legítimo, ás te714encias proteccumuuu qit.e se mgnífertam TW 
mundo". As condições technica.s e tin.e.nctlras que permaneceram das 
organ1z;11.çõee das eJDp~a.s lndustrtaes e a.grtcola.s totn.a.m muito dif-· 
11c1l um reaj'Utita'!nento - da. cr15e, pe~os prooes.so.s antigos. Daht o.; 
proces~õos de hitenellctonlsmo de EStac.o e a.s soluções de desvalorlz..
ção de .sua propr1~ .moecla d.e ·que ~.anco.ram mAo os grandes pa1zé, 
l~npertalistas··. 

Constata e.sse nlatorto (pag. 25) que ~~~~ tendencias ·pr-oteccl<>
:nl.stas da polit~ca commerclal moderna. no mundo int!llro, não .se r==· 
vestt:m unicamente de um aspecw c:1eten~ivo, m.as adqulreJD -mesmo 

. um aspecto o!!eoslvo. A politlca. de prereten<:la _ imperial britannic.o. 
man11esta-.se nos accõrdos de Ottawa. Existe uma. pOlitica generall-
zada. de protecçâo ao:;; mercados mternQs e o relatorio constata. ama~ 
qu~: "se bem que ~U> <ieclar.ações ae pr1nc1p1os -~ejam gerlll!s ·no mund•> 
em !avor d& estabillzàção monetarta, a dlvergencia. de vl.stas no qu.., 
'dlz respeito ás reall2a.ções, torna patttcularmente d11ricil a procurn <2 • 
-formulas de accôrdo". Continu.'\ :regl5tando os 1llcon.ven1entes <ia outot
ga· da clausula de nação mais favorecida nos accôrdos coJDmere1aes- u 
.!õallenta. as directlvas da pollt1ea. ceonomlca. colonial franceza.. _ 

-De outro lado, as publicaç6es <lo Comité Eeonom1co da SOC1edaae
da.s. Nações !azem resa.lta.r a :!onnaçj.o da.S &grupamentos eeonomleo:,_ 

Após o Congresso Moneta.rlo Economi<:O ,_ de . Londres, cujo !ra
caE.oo infelizmente previ na. COD1'erenc1a q\te rea.Uz,ei por OCcaslAo C1~ 
!na ugurãçã(> da &soola. Livre de Sociologia de São PaUlo, como 54~ 
apresenta a. .sit uação das relações econoxn1C3S 1nterna.clons.es? 

u turt31no 

que é um grande .tactor da. economia. l.nteroaclonal e· que tanta ln
rtuencia tem ein · palze.s ·como a. Sulssa.. ltalie., França, Austria, · Suecia. :,. 
outros ... nacionaliza-se! !E' o que faz co:ostar e:at mn de seus ult•·
lllOS relatorios, o C<lmité Econom1co da Liga dag- NaçOes. Para .se aqui ·
latar da- importanct.a do fe.ctor turú:mo na. econoo:Ua - intem~iont. 
b~ta. salientar que em 1929 os americanos dJ:spenciera:rn il85 m1lb6ef 
de dolJ.a.res omo - maJ.s cie 10 mllhõPs ele contO& em 11068& moeda. • 
m.:J.is de quatro ve?..es o valor total . de ·.nosSa.& expotta.ções - 110 turiSmo 
1nternaclona.l. ACldlc!onem-se a ISso o qlle · gMtara.m na. Europa <>li 
americanos do sul, os habttautea de outroo continentes-- e os pro · 
prtos europeus entre S1 e tet-..se-8. uma !dé:a. do de5equillb:'1o profundo 
que a grande ciepressAo do turll:m.o uouxe a vartoa pal2Cs da. Europ_i.. 
A Sul<sa debate-se na maior · crl.se de Gllll b.lstoria-, a França. ·vale-s<• 
para en!rent&,l-a. de me<iidas <!e gT.a.nae v::uor e de ' extra.ord:1narla. co· 
·ra.gem o.s patzes <iirectamente a:ffecta.cios ttvera.m, por sua vez, o;_ seu 
poder aequ1S1tivo diminuido P t.s5o, naturalmente, at!ectou suas COD1" 

pra& -no- exterior e .-o Com.merclo com as .aema.u n.a.çõei>. Mas -a. .-defeM 
c2a .mQecia. e das ecónomla.s nac1onaes arrasta a maioria ds$ na'ç6es :. 
propagar o turismo intertor e a ~mbat~ o ~xodo . de_ capttaes para '' 
estrangeiro. 

A protecção a<tua?ieíra. 

Retorça-se- por toda s parte a. pTotecç60 aduaneira. AS novas til.? 
rifas amer1cat~.aa, de Janeiro dto 1960. apresentam..re por tal fórm~» 

.-~vadas que lfllrg1iam protA!.stag ·do muna<? lhte!rO. "OS -Estados _tTn!do-.. 
1Jela. sua. recl%5& <1e ·-càm.p2"ar no-e~euo, coUocaram·_seus c.evedorea . ~ . . . . ·• . 
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na impo.!tllbilidade de tazer os ~rv1ços o.e suas dividas"; é a ClU» 
conata do :commun1cado relativo ·â 40" seSsão do Comité Econom.tco (1·, 
Liga. das Naçôes. de 15 <te Aga.s~ do a.nno 'PII.Sl!ado. 

Te.l polit1ca. extremada provocou rcprcsaan.s em var1os palz.es ~u · 
ropeus. · ..-

De Janell:<J de l9~0 a De~ml:>1'0 ae 193S, os direitos nmerlc::mCI"1 
repre:entaram 52,8 % do valor <las mercaaorllls taxadas! Em JuÍh.o a,• 
1934, o COngresso .Americano approvou = projecto de lei autarizanan 
o Presidente a. negociar tratados «>mmerçlaes, baseados .sobr~ recipro
cldades. ·Entã.o, .., governo amert~no. ~tspondo de grande margem ta
ri!arla, concc·:r<lou em modi!!::ar PQr ·•:;;a.s -contractuaes em seus trata
dos de commercl?. algumas de suas tarttas, na.turatmente as que nen 
vle.ssem . .P~judicar e. eccnomta nac10na.1 norte-amer1ca,na, preoc~upaçao 
maxima de todos os seus estadistas deSde os remoto;S tempcs co
lonlaes. 

A 9-bolição- da. 1e1 eec:ca e a. pennt.ssão, .sob cont tngenclamento. a :-. 
entradA · de bebidas aleaol1C2.S em ·uma base restrlcte., forneceu Igual
mente. aQs Estados Unidos elem.totcs para negoc1a.rem tratados a:~ 

· commercig,_ ba.seados na permtssao ao augmento de entrada . de be
bidas aleooitcas. E aecôrdos ta.vor~ ve;,s a. algun,s productos amer1cu
nos fora.m óbt!dos com a ltalía, l.''ra.nca., Polonla. e Grecta. em troca 
do a'\)gmento <l.esse e<m'Çlng.Elne~am.·entÓ. Preparou-se. assim, preV!a.:. 
IW!nte, .a, grnn~ e rica nação norte-americana cem eleJ;O.entos neces
sar!os para. negociar .setts nataoos que traziam novao:> e l'·eaes 'Va.nta
gen.o; ao palz. 

O SB. _DINrZ J'Ol'IO·& - ~uanllo V. E;,:. preconiza. augmento da.., 
exportações, evidentemente, toaos -comprehendem que não lla outl'a 
.sah!da. \Eu, porém, encaro a qusstàô no ponto de · vista puramentt: 
theorico. não em !ace c1a realldsde. mundial. 'l'omemos poi- base a 
França: todos os eco.nonu.Stas, todo:; o.s especla.Ustll.L' !ranCE~ estAo 
·de accdrdo em que, na ousca· <re no.-cs mercados, só tem que se voltar 
para a propr!a Europa central. 'Ma.s, V . Ex. sabe qual. é a .s!tuaçllo 
desta- é uma. tia.s malS gra:ves actUàimente. No emta.nto. a Franca. 
dispondo d.e .efran<le potcno1~2 econom1co, com 'todo ~ .seu apparelha
m~nto ccmmerc!Al, b~ca. 1ntercam·b1o na, Europa central. Pet"gUnto: 
oomo iremos encontrar novos mercados? 

O · SR . ROBERTO SIMONSEN - Esclarecer este ponto é exacte.
mente üm dos escopos <!e meu trabalho. 

. Esta.moli em face de eço:nomltl.s !eehada.s. 'l'~mos as unnu cor::. 
qu~ cons.~guir uma brecha; cumpre u.sal-o.s lntelligentemente. 

o sa. DlNIZ Jumon - Eu n~o rne d.etenho apenar,. ante a. <HI!i • 
culdade. q'\l.a.S!. Insana vel de vencer essa dlla.taçAo do nosso :mercado:. 
internaelonel; mesmo, porém. que pudees~:mos encontrar . de.sde logo; 
situac;ilo ~ais folgada para. o nosso conunerclo exterior, nem SMim "u 
me deteria noutro P<>nto que ·nti.o ro~ o da necessldade da nac1o
llallza.;A<> da_ nossa di ;~ida externa . 

·O SR. 'ROBERTO SIMONSEN - F!carlamos na. ~e,sma.. Nac1o· 
nallzação não resolveria o prablelllll porque, mesmo com ella, c~ por · 
tadores· de tltulos terAo que remetter os juros da. divida naclon.a.11zadl\ · 

. o SR·. DtNIZ Jpm:oa - .Mas modi!1car1a para melhor a ~ltu~ça.~ 
monetarla Int erna, : em vista -da <:Ontlngenela. qu,e se. via ··creada plll'll. 
us porta.dol'es de tttulOS, eotn a melhora da propr!a Situação do mll 
réis, 1nteressan4éi'~ na vida de nossa moeda. · -

O SR. ROBERTO · SIMONSEN - Tal~z a na.cionalizll.Ç[O parc!A, 
.seJa. 11ma. solução. :Mas não é a que nos convém . O que prec1semc:c:i 

_ ~ s.liiar os- portadores de titulos aos !ntere..;.se:s de nossa. exp~.n.s.t : 
conimercia.l. · · · 

, o sa. !D'r~l:Íz J'umo1i - Te~o x:neào <to clrcV}o v.lc1o...~: qui!; 'lm 
''sitUação -de de$fogo que st~ po~llll- conseguir, estelamos eternfUI1ente 
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a trabalhar para. este unico fim - remessas par.a custeio d:c uOGsn. 
<11 V! ela externa. 

O SR. ROBERTO SI:MONSEN - Dah! a riecessl<tade r:~.o reBJUS
umento, · 

O Sx. DINlZ. J:;NIOR ....... E:ise appa.relha.mento que V. Ele. preconize. 
é multo louve.vei .sob o ponto de v.lsta. theorlco, ·mas demanda temp•, 
COn.Sld.era vel. 

O SR. ROBERTO SIMONSEN - Não. 
O ·SR. DINIZ JUNIOR - · a equaçao que ma.Ls me tmpressJona, ., 

<11ante qa qual me detenho m.alS <1emorae1amente, neste momenlio, 
e a rec1proca que v .. Ex. a;-mou. Eu me vejo diante <11sto: l!a.ICIO '•u. 
balança. ccmmerc!al, :r; mencs remessas para o exterior. Ve-JS. V. Ex · 
que lncogn1tz. dolorosa encerra. esre equação! Diante da. equação an:na~ 
da· e ae:senvolvldo. por v. Ex., temos que nos préoccupa.r lml:nedia.ta . 
mente com o apparelha:znento que V. Ex. suggere. 

o SR" . RO:BEWI'O SIMONSEN - Qualquer· que seja a. med!d!1. 
adoptada., temos que promover parallelamente o tomento aa expor-
m~. -

o SR. Pll'."IZ .J'üNloR - El:.actam.en<:e pa.ra. na.o ra.zer como a.vestru:r. 
e qUe Ill!.O quero ac11ar e1;se problema, de caracter tznmecUa.tlGSIXIIO. 
Mesmo suspendendo te:mpora.rlame"nte esse pagamento, . modttlca.aa •t 

estruct'tlm do serviço de d ivida. E:xterna, ainda. a.sslin a sltuaçao co:u
tinúa defíc!t ar1a, evldentero.ente que nll.o temo.s que abandonar es.>o: 
!a.ctor: temos de o to~r jogo de. ~n.tra.da. E , então, parallelamen..-, 
como quer V. Ex. ou desde logo, -como enten<lo eu, organiZar e&<; a 
a.ppa.r~lhagem e-conom.tca., com. esse a.lgwn desatogo que conseguttmúS 
com a. suspen..são <l.aquelle servlço. . 

O SR: ROBERT9 SWON·SEN- A minha ·these é crear esse a·pp~
relllamento d~ já. · para ü.sa.r e.ss.es .mil réis que estão d!.spontvelS "' . 

. transformai-os em . mercadorl.as; 6Ó pagar em ~erca41orlas, ' 1Sto é, ln • 
'ten.s111ca.ndo nOSI5o 1nterca.mb1o. E' trabalho cons1derarel. montar tal 
organJ.smo, sei disso; mSG é possível. A 1ntervençlo ~o Conselho <íe 
Commercio Exterior já. tem tei~o alguma col..s8, em pequena e.scal:~, 
nesre m~mo .sent!C:o, mas é precLso que se taça. systcmat1cai:n.ente em 
grande escala e isso ro é pos,slvel por 1ntermed1o ·~e um a.pparelho 
cvordensdor. · · 

No de.senvolvlmel:tlo de meu . estudo vou demonstrar a. preo;ecupa • 
ção que ha na. Europa. de proteger a proprla agnéultura. E os meu:s 
nobres éollegas v~1!1ca.ráo o . augJD~to oon.slderavel de preço.s que tss·.
acarreta. na. França. e Alleman.':la., em relação aos em vJgor no mercado 
de Lonclres. ·· · · · .. 

· O SR. CINÇINATO . :BRAGA. - Mas o' IjOS::o ·governo tem int.:lressa 
em proteger a. Argentina!. . . , . · · 

O 5R. 'ROBER.TO SIMONSEN _;_, Londres recebe m.:mteige. da. No~a. 
zeia.ndW. e trigo do ca.na.dá . ·o preço do trigo e ·da· mantelge. em LOn.; 
~~ é um te~o <lo que vigora na Alle.ina.nha, na Franç~ e na proprla 
ltalla. · .. 

· A Ita.lla e a.. França taxam pesadamente a importação de carnes. 
o {5a. MottAEs ANDRADE - Uma pergunta, para escl~ectmento 

oêu: v. Ex. a.cha. just!!lca.vel essa poUtica de ta,;ação irilmodera~a de 
. prodÜetOs <l.e primeira neoess1da.dc? · · · · · · . . 

O SR . ROBERTO SIMONSEN .-'.Respondo a. V. Eà. S!!· essa >ta
. ~ção não tosse .. abS!)lutamente n'ece~arla Pa.ra: a . <le!esa. <li sua pro
pr1a economia, · 'taes pa!zes. co'm cs technlc.o.s competentes que . pos-

. euem. não a adoptariá.m. . · · · · . 
o SR, MonhES, ANDRADE . .!.- V. Ex. se &qu.~· de que esses :.Paizes. 

c~o. nesse particular, ·eeguJ.ndo' orientação puramente de momento; 
órlentaçáo, . entreta.nto. que· tem s~do crtt1eade.· aeerba.cente por varl:15 

.·iiutorldades .e que. ·a<J~ · que pareçe, é . a. ~a..sé de todo.o ~·ar ~-r. soc!al 
que o '\Telho· .Mundo vem sot:rendo :. 
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O SR. ROBEE!.TO SJM"ONSEN- Se V. Ex. qulzer o~rv!lr o que 
St! tem passado nos congrez.:JOs fluancetrOl ln'ern.ac:tonM!B" veru:caró. 
que, em geral, os pa!zes adaptam polttf.ca econom{<:a functam~ntal
mente dlver.sa.. das prooonizad:u; pelos scw de1cg:~dos nas referidas con
tere~clw; .. ·• 

O SR. MoRAES ANOMD!!:- O que quer dizer que, na cte!e.sa dessas 
the.sc;s, ao que pa~. eEscs c1'2H;;wos aos cCJngre.ssos 1nternac!onae.s nüo 
agem .cem al ealdo.cio !1-ue teria. de c.sp€ra:r. E' a mesma deslealdade. 
se bem entendi n sua. the~e. :te que V. EK. accu.sou Str ·octo Nlemeycr 
que.ndo ve!u c:ear uma SC·luçã.o para o nos.oo problema !lnanoetro . 
.l!ioluçll.o puramente theorlca,. que no seu !)rc>pr!o paiz 11áo era seguida. 
Ma.s nll.o dl.scutamos agora da. lealdade ou deslealdade de a, b ou c. 
De.!lCjO ouvir o. opln1tío oJ!ncera de um techn!co, !nteressaõo como cu 
na solução nacional do problema. Pergunto a V. E.: segundo a opt
nlliO autcn-1zadls.>1ma e res!J"lltab!l!Ss!ma. d~ V. El!:., a poUtica de<.Sll-3 
palzes que taxam immoderadamcnte e~sas mercadorías de primeira n.e-

- ces.sld~dc é de1e=avel? 
O SR.· RQBER.TO SIMONSEN - O facto é ·de que a estão elCe

cutanclo, em meios onde se estudam e se defendem a fundo, ques
tões de 1nteres!*! como e~11. nos induz à conclw;ão de que ella lh-es 
c necessaria. 

O SR. MoRAES ANDl'IADE - .A conclu~ao a que .v. ·Ex. chega e a 
·, do auglllento, ·de tal maneira, do paclrâo <i e vlda. nacional, qu~ a"' 

classes desjn'oteglda.s ncam prátlcamente -candemnadas á morte. · 
O SR. ROBERTO. SlMON'SEN - Entr€tanto, adoptam· tal pollt1ca 

~xactamente para. não mo:rrerem. 'nl.eOrlcarnente V. Ex. está certo. 
Encontram<l-nos, porém, dlante <le uma. ~ttua.ção de facto. 

A paz é o 1deal- de tod<>s. Mas .se V. E~. é obrigado a 1 utar nu~ 
melo em que outros estão anna.d05 de carabina, natu:ra.lment~ não i:-'1. 

. <.:om uma. simples !lor ii. la :pela, po~ amor a paz. Se o mundo se pre
parG pela. fónna por que e.étarnos vendo; se cs velhos paizE".s. c·:Jrn toct:>. 
sua te<:hnica e grande e~rten<:la : !1-Sslm e-tão procedendo, e porqu<:: 
1:êm para. isso razões profundas e não pcxtemos; na. ma.teria. d:ar 11-
ções ao Velho Mundo. · 

0 SR. :MOJUF.a ANDR~Dl! - Nl\o :se trata de dar lições. 
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Com.o -::oru;entlr no enfraquem

mento de nossa economia quando todos se <estão !or~ale<::endo? V. Ex. 
a<tmitte que· no ~rreno mmta.r o Bra.;1.1, neste momento, pooe <iCSEI.)o-

mar-~e por eompleto? , 
o & . .:MOlllll!:S ANDRADE - Chega V. ,Ex . onde eu queria.. E' 11. 

mesma ccHsa. que o Brasil querer entrar em competição de paz arnu•
da. eom. a Inglaterra ou com os Est!Ldos O'nidos. Verdadeiro absurdo. 

O SR. ROBERTO BIMON'SEN - Per-dão: nâo aspl!'O, de .mod.~ 
algum,. no urreno econom1<o, .que o· no:.so entre em competiç:!.o com 
~s.ses :Patzes. Desejo. dentro da.s noosa.s passlbUldades, que tenhamos 
um:11. economia nacional forte, defendida, Esta.vel; uma pol1t!ca com~ 
merclal oue nos conduzs. ã melhoria. -do padrão de vida. 

A mtilha these é 11. de que todos o.s paires devem. ter a preoccupa· 
cão .:maxima 1de tomar as medidas nece.ssa.rlas para e. defesa de GU'
éco1lomla. Se outros estão agindo por essa. tor:rna é que têm para lss:> 
motivos séri"os. Não dig11 que copiemos a Allemanha ou a Fran~ 
porque não precisamos proteger noosa. agrlcultura com 300 ou 400 % 
de direitos •. Estou apontan~o :!a.ctos p~ra. (jUe a. Camara note a pre
.0Ccuptl.9ã.O ma.xima extstent.l . nesse.s gra.nde:s patze.:~, da defesa' perma-
nente 4e sWt. economta na.clonal. . . . 

:E: nós aqlli vivemos a.dopta.lldo o ·ll~ral!sm<> pregado para llSJ 

. externo, coiÊibatendo ::ioa:as act1v1dades economl{)as, promovendo luta 
de cla.sse. . . 

o . \SR . . .Mo&Al!S A.'WRADE ~ V. Ex. não acha qu; esta · potitia. 
ultra-proteecl.onlsts., que os Esta.d.os eur.opeus creara.m~ · • 
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O SR. ROERTO SI.MONSEK - Não crearam de motu-proprto 
Foram a ll!~~- obr!gad~. · 

0 'SR. MORAES ANDRADE ~ • • • <1epo!s da guerra, ê decorrente <l:n. 
or1~taçào pollt1ea.; (fa nac1onal1sm~ ·exa.ggeraclo em que cahlram e.!I.Sa.s 
nações como COillõequencta Cla guex:ra? N~o é 1soo que êsta:mos venCi·> 
todos os dias? 

o ·Sa . DINIZ JUNIOR - Ha uma. :rente· ma\5 remota que o na.clo~ 
nalUõm~: a economl!l.. 

o S11.. Moa.u:s ANllRADE .:.._ A m11n interessa apenas a. mal.s 1m • 
.me':liata, porque é essa que não podemos criar de macio algum. E' o 
SU1C1C1IO. . 

O SR. EOEERTO SIMONSEN - V. Ex. deve ponderar o segUin
te: ha um ,<;eculo atra.z n Ingl3.ter.ra ·era o centr~ ecoilom1co elo 
mll.lle1o; em torno della. g!.ravam. os 1nte:resl!!es econom1CQS "Universa.es. 

Surgiram depois outros centros econolrucos: a França, a. Allemll
ll'lla, d Estados UnJtl.os... Foram-se crea:ocro novos nuclecs. Veio :'1 
guerra. e como uma C1e suns cow;equenc1as uma. nova. <11vlsll.o d.o tra
balho. E;:tabeleceram-se ~ndustl'2as em. pai.Zes onde dantes não eXis
tiam:. aranaes mercados, como a. China e !!> Russla., fechara.m-.ose. a.

'Cans=o da. 1ndustrla. -europea. Resultado: as producç6es lndustrlae.~ 
do velht> continente nl!.o puderam encont.rar maJB o.s ~ntlgos esco~-
douros. · · 

O Japii.o tomou conta t1os merCad06 d::r. ."u;In. .. 
Qual a consequencla ltnmediata? A c:rLse, o. d~prego ... 
0 SR. MORAES ANllRAIJ:E: - Não to1 sO esta a. causa. 
O SR. R.OBERTC SJ:>MONSEN ~ EstOu citando a ~auea. econom1-

ça !Wld:amenta.l. 
E.!:~es· pe.l.2es v!ta:m~ entl!.o na ~ont1ngencie. de crear trabalh;:> 

dentro de seus terrltonos pe.rt. sua gente·, 
O SR. MOIUES A:NllUDE - l5to não eXISte no Braill. 
O SR. ROBERTO SIMONSEN ..,....·A Europa. e a Ame!i<:a. pe.Esaran~ 

a. prot~ger a ·agr1c1llturD.. . . . 
No Bra.s1l. nâé"'temos, 1ellzmente, _desoccupaaos. Podemos con.stt

tutr um grande mercado interno para.: nos.se.s :propriaS act1v1dade.s. 
Não podemos. todos vlver <1ependurados no ca!ê. · 
O SR. MoRAE:s ANtlJtADE - EStamos <te accOrdo. :N~ ·estou de· 

rendenao a monocultura: de mOdo a.Jguru. • 
O SR. T'..OBERTO 'SIMONSEN - A. agricultura por s! só. :Cli."T 

p<lllt: ct~ melo de vida. a todos bTas1le1:r03. . 
Mll'\1,.. desejo ê que se estabeleça. uma. po11t1ca. agropecuar1a e ln· 

dustrtal, mas e1c tnodo . def1n1do. No -Brasll tem...sl! me<lo <ie d1za1' 
que e protecc!onl.sta.. Eu tenho a. coragem p1:ec1sa. pa.ra me ~eclarál' 
protec~on!Sta convicto. Não .sou pe.ssoa.Imente prejudicado pelo tr&· 
taclo :imerlcano, mtl.S ~ou protecc1on1sta, como bom brasileiro .. PreCl-. 
samos Clef1ntt nossà. pol!ttca. eco:comlca e não ma1s v1venrias á. mercii 
aa pollt1ca <1os outros pov~: · · 

o SB;. MoRil;:s ANllltADZ - Entendi perte!ta.mente; e creia. V. :E!.:t. 
que nlo de!endo a monocultltrs., nem a exclW!ivtd.!!.de da -a.grtcultUr!!., 
nem sou :preconceblda.mente livre · càmbtsta. oU. ant1-protecck>n!.Sta. To~ 
nho o preconceito. de :me julgar sem préeonoe1to:.. · 

O SR. RO'BlmTO SIMONSEN" -· Faço esila .Justiça. a V. Ex. 
o · sa. Mo:a.u:s ..!\Nl>ÚDE - Em· materta nnance1ra n!o quero se>: 

nem livre 'éa.mbl.sta. nem proteccionl.sta.. O que quero é orientar-~ 
nesté pa.n)cular. t.omar, atrs vés d.o depoimento de. V, Elt. e d.e outr= 

· ...collega.s que ta.nto. têm brUhado nesta eMa, oonllecill:loento dÔs !iados 
aoeolutametlte e~encta.es,. eo'ln'e os q~ meu :-ra.e1ÕC1!Uo se · tará e <> 
Jlleú juizo ~ cO'IIlpletará.. - · .' . . • · 

O $R'. ROBER'l'O SIMONBEN - A nossa. poUtlea ta.rl.farta. tem 
st<tq sempre titubea.n1;.e. Não sabemos o .. que que~:eino.S. Nosaa, lndus-. 
trtá eresceu, apezar ~a. ~erra.. conttn. e na. . leyant~a.~ 
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O Sll. M<:l~t~.ES ANll&o\'DE - Vamos, eon...~quentementc. a uma. 
<:onclusAo pratica.. O que se tira de tudo é a. .seguJnte considerac;ã(l. 
Segundo o pe~nmento de V. Ex. e as su~~..s premissas, o tratado eom
mei"Cial entre o Brasil e os Estados Unidos é ruinoso p:lra o Brasil. 

O SR. ROBERTO SIMONSEN - E' um tratado desigual. 
0 SR. MORAES ANDRADE - Desigual. E' outra conclusão. 
O '6lt. :ROBER/I'O SlMONSEN - E nos é preJudicial 1'0rque vem 

af!ecta.r varias ll.Qtlvldádes Implantadas no BrasiL 
O SR. MoRAEs ANDltAill!: - Varias actlvl<!atles. IS•o não quer dizer 

que torne outras acttvidad~s. ou e.ss~ mesmB.8, em outra opportunl
dade, ntX:eltavels, exequ!ve1s. · 

O SR. ROBERTO SIMONSEN - A directrlz estabelecida em t:J.l 
trata~o. 11,ggrava. as condições dti instn.b!llciade em qu~ vlvcmo~. 

· ·0 81\.- MoRAES ANDRADE - No !uturo. 
O SR. ROBERTO SIMONSEN - No presente. Ficou eztabelecid,,· 

com es.sB dlrectr!~ que, em troca ela con...<oUdaçâo .<!e direitos ou em 
troca de !{lvore.s já ex!.stentes, sactifica1llos activldades dentro do 
Pa.!z. Este é uru principio per!gosiss!mo . 

O 'Sl\. MoRAES ANDR.W"E: - Nã.o veJo esse pr1nc!p1o no trata.do. 
O SR.- ROBERTO SIMONSEN - Estll; 1mpHcltamente admitt!dQ. 

vou mootl'ar a V. Ex. Em.quantA:J o3 E.stactoiS Unidos deram :!a.vores ã.i; 
materias primas de que. precisam, ou a. prod uetos agrícolas que não 
produzem, !lemos. flivores - a-·p.roducto~S manu.!acturados americanos quo 
já. produzimos no Paiz. , 

O S&. MoBAEs ANDltAI)l!: - A conclusão pratica ê <JUtra.. Não é 
que o tratado seja nli!loSO, é que elle pod!a. ser melhor, devia ser 
melhor. · · 

o SR. :ROBERTO 8IMONSEN - Nã.o vejo ra.zw o.lguma para 
que nâo se ~za organizar um tratado entre. o Braall e o.s Estado;. 
'Unidos, nossos rilaiores amigos da Americ~~o, de !!)rma. a que seja um 
documento completo e que .satisfaça ãos i<leae.s da.s duas naçõe.s. · 

O· Sa. 'MoRAES ANDRAI)f.: - AEl!im estou sa tiS! e! to • 
o SR. RO'BER.TO SWONSEN --Este o meu ponto de vista. 
0 Sll. DtNlZ J'tJ'NlO!t - &o;sa a t'!l2ÚO do mtU VOtD. 

O Sr. Presidente.- Attenção! Peço a.o nobre orador interromper 
o seu dl5curso, atim de que submetta. á casa o seguinte 

JtEQ'CTZRIMEN'l"O 

Requeiro l'rorogaçâ.o da. Se.'l.são por 30 minutos. 

Salas das Sessões, em ll de Setembro de 1935. - Raul Fernandes. 

Approvado. 

O Sr. 'Presidente- Em virtude da. a.pp::--ova.ção do Requerimento 
eont1núa com a palavra o Sr. Roberto S1man..."Cn. 

o· SR. ROBERTO SIMONSEN (C'cmti~uando} -Mas; Sr. Presidente, 
vejamos o que .5e paaaa Iillo Allemanha. 

Apó$ medidas de· controle da importação, foi creado o·. prop:rio mo-
. nopolio do EStado para a importação. do algodão, 1!1., juta, penes e· va
.rtas outras ma~r!as- pl'imas; com o duplo intuito de as·segura.r ê. In
. d ustrla ·uma. dtstrlbuiçã.o· mais aconoiil.iea · dessas ma terias e de!ender 
.o meréado .eonimerctal do Paiz. Alnda é bem recente a no~a. exper!en-
cia com a. pollt!ca dos marcos . compensad011: . . · 
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A agr!cultura e a pecua.1'14 em geral 

Quanto à agricUltura em geral, é notavel o a.ugmento exa.ggera<io do 
protecclonJstno agricolA nos pa.lzes .In'd ustrlaes. Foi erigido em ays-. 
temiL de economia. nacional o da protecçA.o da produeç~ agrlcola., a. de
fesa do mercado ~nterno · Plll"a os pr.:>ctuetos agricolas. Em rela.çlio ás 
cat'!les, por e;,:emplo, que tanto nos interessam. os direitos· em França. 
roram elevados ern Maio de 1933, att!nglndo as tarl!as J:azões equiva.J.en
tes a mais de 200 '7c sob:re os preços brasne!ros de- carne.& oongela.da.s e a. 
ce:rea de ~00 % de carnes res!r1a.das. Na Ita.Ua, as carnes preparaclas 

. · pag!l-ln acima de 200 %em nossa .. moeda.. Em Je.oe1ro de 193:! to!. decreta
dá uma. lei estabelecendo que no mtnimo, 95 % . do gad.o abatido nos 
m.ata.douros 1 talta.nos tossem de origem nacional e logo· se elevaram d.e 
400 o/o. os direitos sobre o gado em pé de outras proc~denc!a.s. Na Bel~ 

, gic:a., desde Maio ele·· 1932. a 1mpo-rtaçll.o de carne ê con<l.icionada ã 11-
cença. prévia do Govet"no . 

Na Inglaterra. estabeleceram-se contingenciamentos pa.:ra. os pal
res t6ra de seu imperio e o BraSll !oi pobremente aí:ru1Ilhoa.do nli. 'd1s· 
trlbuição das quotas. · 

O.s rebah.hos eurol>eus. augmentaram apó.5 a guerra. mas se vae verl
nca.ndo que diminue o COD.Sumo de carne nas populações europea.s. 
devido, não só ás cfrcumsta.tlcias monetarla.s, como taxnbem A nova 
or1entação e.m materia alimentar. · · · 

A producçã.o agrtoola na. Europa em geral, apõs· 1928, tem. c:tesc1do 
muito mats depressa que a prodÍlcç!!.o a.gr1cola. mund.iaJ.. E· para q-.:te 
se tenha 1llll idéa da :margem d>'! protecção qÜ-e se tem estabeleeldo pa.r~~o 
va.rlo.s productos a.gricolas, basta dizer que ·o indice de :preços d.o trigo 
na Allemanha: F-rança. e ltal.lf\. em ;relação ao preço qu~ vigorava. em. 
Londres para os tr!gos . canadell.Ses, argentinos e austràllanos, era em 
!l:ns óe 1934, r:t-e 276, 300 ·e 26!l, r-e.spectivanu~nte. O ind!ce dos pre~ da 
manteiga em B;e1"11m, Pàrts e Hasselt, em 1934, runda. em relação a LÔn
Cires (tomado como base 100), que .se abastece em. grande pa.rte de man
telga. da Nova .Zelandia, era ' de 271. 283 e 23:L ;NB. AllellllLllha, o pro· 
teccioni.Smo a.grlcola chegoU: a tal ponto que em ·oezembro d.e '1934 o 
trigo era cotado :pelo•ãuplo do preço dos mercados e~rnos; . o centeio 
e ~ a vela. qu?JSi tres vezes; o milho, · dU~U. vezes e meia.; o gado, tres ve• 
z.es e mele.; a banha, qUW>t tres velWs; os ovos, acima de duas vez~s 
e o ~ssucar qua.sl cinco vezes, sempre -tomando a. reiaç~o dos preço.s 

-. a.Ilemães em cornp~l'açã.o oom o.s cio mercado ·lonclrtno. Notemos que ~-· 
·trata. de productos agricola.s, de consumo o:Orlgatorio de Ulcia a. popUla-
ção e com lmmecl!s.to reflexo no custo cia vlda.l -

E', ~ •. um fllcto ·mcontesta'vel que a protecçáo a.grlcola em larga. 
·escala d'omina., neste momento, nos pa.izes europew;, como sempre do
m.Lnou nos·Estad.os Unidos da America do Norte . 

.Agrupamentos econom.ieoa 

A' medida que se proce8sa a ev.olução de. crtse mundial, á medida 
que augmentam os entraves do comm.ercio tnternectona.l, em contraste. 

· apparente. com a vaga de nacionalismo econom.lco, dtstlogue-se elera
mente a fotT!I.a.Çi.o ~e ag:tupamentos _eoono:m1coS dentro· de. economia 
mund1al. P.a.iu s politicamente ou economicamente associadoS .ou ps.xa: 
os quaes a: proxlDl1dade geog-ra'phke. favorece partlcUlarm.ente a. rect
procl.de.de ~ ·trocB.'i, procm:al?=l !~r 11.ÇU.pa.!l1entc~ ec:ori<>Ini<:o.s1 <lentx<> 
dos <~uaes. as relações cte trafico se pOSl;a.IJ:l. processar com·maiores fac1-· 
.lldades. . · · · 

A Inglaterra, França, . Estados UD.idÓ.S, · Italla, Allemimha. e Js.pi!.O 
procuram oorut1tuJ.r-se em centros· de .sy.sterna.s. economlcos, em tó:&::no 
dos . quaes, girarão as economJ.a.s . das pa!2es ma.IB atra.zaQos. 
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Os Estacfos Unidos e a .A.merica Latino, 

"Um agrupamento eeonom~ desre genero" - diz um dos rela.~ 
tortos do Cimité EconoDlico da Sociedade da.s Naçc)e.,; - "está em vias de 
.se constituir, tendo os Estndos Unidos como centro e com participação 
dos palzes da Amerlca. Latina . Os Estad.os Unidos já .são <:lientes de 
primeira ordem de&es palzes. onde compram grandes quantidades de 
ma.ter1Jl.S prlma.s e onde fazem grandes collo<:ações de capitaes . . Os pai~ 
da Amerlca. Latfua, de seu lado. ei:n seu desenvolvimento continuo, tor
nam-se cada ve2:0 mais capazes de absorver os productos fabricados pela 
contederação norte-americana. Certas resoluções adoptadas pela 70. Con
rerencte. Pan-Amerloana., em Montevldéo. em Dezembro da 1933, deixam 
enttever que o movimento p_ara uma união intima do.; pa.!ores a~rlcanos 
está. etn m~rcha. Nessas resoluções, os Governos das Republlca.s ameri
canas se esforçam por entro.r em negociações. visando a promoção de 
.trrx:a.s entre sl. e a balxa das barreiras ad ua.n'etra.s q1..1oa se lhes oppõ2m. 
Com. esse.:o.bJect1vo, todo um p,rogramma de cooperação economlca estl\ 
estabeleclc!o, comportando. entre OlJtras !IIedldas, a manutenção de um 
orgaDl.smO bfi.SlCO de COOperação e aCcÕrdOS, destinadO a eliminar as 
prohibições e restricções. e baixa r os-.d!reltos aduaneiros, etc. ". 

Convéril assignnla.r, no emtanto, que mais de 90 o/o do commercto 
dli.S Republleas Sul-americanas se real!Z<! com os p:1izes do hemisplle
.rlo norte ... 

Politica commercia.l 'brasileira 

Perm!tta, Sr. Presidente, que ainda repita a mesma canção : nun
ca é demais encarecer a imp_ortancia que tem a politlca. co=erclal de 
um Estado na. sua vida ei:Onomica. 

A vida economlca bra.slle1ra começou 'a perder alguns de seus as
pectos :rundamentalmente colonlaes com a. vinda de D . João VI para o 
Brasil. · 

Além da. .abertUra dos portos á navegação estrangeira, llouv<l uma 
série de acto.s, algutls de caracter protecelont.sta , visando o fomento eeo
Mmico do Pa1z. 

A liberde.<ie Industrial estabelecida em 1808-, o alvará de 1890, conce
dendo 1.senção de direitos á tmportaçAo de mater1as primas e m acbl' 
n!smos, o acto de 18ll reservando á ha.:odeira portugueza. a. cabotagem 
das co.stas bras!Ielras. e vartos outros, são a.ctos nlt1d:lmente protecclo-
n!stas. · 1 

In!ellzmente, ·.porém, o trntado de 1810, conseguido de Portugal 
pela Inglaterra., reduzindo a. '15 % o regl.men tarlfar!o para seuS produ
ctOs, a.nnullou qualquer poss1bll1dade <le desenvolvimento !nd~r!al · 
no Pa.J.z, então ainda pobre, sem ca.p!taes, sem techll!ca. e 'pc uCó' po
voll.do. No em tanto, os priloe~ actos do Governo Já a.preaent ara.m al
guns resUltados salutares.-Se . bem que não e$PQse integralmente seus 
conceitos, transcrevo de um documento existente· nos proprlos Annaes 
desta casa (um memorial apresenta.do A. Oommisslí.o de Diplomacia pelo 
mu.stre Dr. Dunscbee ~e Abranc11es), ,as seguintes apreciações~ 

"Estas ,franqul.a.s produziram. sem demora enonnes e :fccu.n
dos beneficios a .toda.s a..s tontes de riqueza econ<im1ca <10 P&!.Z. 
A cUltura do algodão, cuja producçáo·.se avolumára. de um modo 
espantoso, an1!nára a industrla <1os tecidos. Fabricas e usinas 
mUltlpUca.ram-~ de norte a. .sUl, no preparo de a.ssuce.r de can
na e na. . exploração' da.s sa,li.D&. 

,. ·o ca.Dbam.o e· o. trigo começaxam a ser cult!vados .com gran- · 
de extto em Santa.Catharlna. e .:co Rio Grande do-Sul: e a co
chonmia. ~ o a.nJl :faziam :triplicar. os ·ca.pita.es que, na. exti:acção, 
iam sendo a.ppllcado.s'.'. ·· 
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'N!!.o era sómente a modica. taxa sobre valores declarad<JS niÍS fa.ctu
. ra.,o, aue rios collooa.va. nesse tratadG <le 'coxnmerclo . em concHçOes <les~ 
!avoiavels. Va.tlaG de suas cl.ausula.s, entre as- quaes aS que perm.1tt1ain 
a lntroml.ssão tios agentes consUlares brttan:tiieos em nossas altande
ga.s, a. Jur!sdlcção de JU1Z ·coc.serva<lor tnglez para resolver as penden
cla.s existentes no lntercamb!o com o seu Pa.lz. 'dera.tn ao coiilmercio 1n
glez tncontrá.stavel prlmazla. Apeza.r dos es:!orços de ·nossa. diplomaCia, 
fomoe obrlgedos ,após a independenci&, não só a respeitar tal t ratado, 

·como a 1-enoval-o em seus prlnetpaes d!sposttlvos e - tambem a. assigna:r
mos, em 1826, um tra.ta.Qo com á. França c::o:tn clau.sulas 1nuito seme. 
uiantes. · · · 

O Governo bra.sUeiro, ·por iniciativa de BernardÕ Vasconcellos; para 
attenuar .essa situação, resolveu tornar extensiva a todas. as importações, 
& mesm& taxa de 15 % . Jê. t inham sido a.sstgnados conventOs com Por• 
tug&l, Prussia, Cidades Hansea.t1ca.s, D1nama.rca, Paizes Ba.ixos e Estatios 
Unidos <ta.ndo ldentlco favor . . E o Brasn, · p~tz pobre, 1;endo proclamado 
sus. tndepend.encl.a. dentro de_; uma grande crtse econo.mlca., fot forçado a 
viver seUs prtmetro:s tetnpos em regimen llvre cambista.,.. 

Cedo verlnca.ram os nossos homens 'p-ubl1eos a.s d!fficuldades . que 
· acarretava á nossa econc.mla, uma: tal pol1tica commeréial. Na- Regen

cla, com a. reacção que "se la formando contra todo& esses tratado-s, não 
toratn approvados pelo Poder Legislativo os conventos a.ss!gnados com 
a Austria e com Portugal. Na 1mpÍlS.siblllc1a.de de buscar· tontes de ren
da na.s Al!a.n<ieg"-s• a exemplo do que !B.zl!Un os Eiltados Unidos e ou~ 
palzes novos. em condiÇões · económicas semelhantes ás . nossa.s. vtu
se o Governo !orçado, em· _1836, a propõr ·a crea.ção do imposto . de 
exportação; surgiu a Lei Calmon, esta.belecendo um imposto geral _de 
exportação .de B % .- . . . 

Multo 1ucta.ram ós nossos homens ·do Im.perlo para se·. ver~- livres 
de ~ tratados. Colloeai:Ído-nos- no regl.men de · fra.nea· liberdade de 
Unportação, em plena. crlse economica; C011.3ervou-se a "balançQ. tLe com.
.mercio biaslü,ra. em aitutlçtiD deficita..r!a, !l'urante todo o tempo em que 
vigoraram taes t-ratados, ·Desde logo tomos obrigados a. recorrer aos em· 

. preSt!mos externos para · a manutenção de nosso cambio, ·supprir as 
de!lctencla.s ·de nOSS!II balança de commerclo e trazer ao erarto publico 
as recurso6 de que necessitava! ' · 

.Pálz que iniciava se'US prln:ieiros passos. a.) emvez de poc!er 1r ac
cuznulando saldos para !ormação dos .ca.pltaes de que carecia, e augme:r:l
ta'-' a ·sua rlquez& publica. d!.spenl:tla, evidentemente, mais do ·que po~ 
dta, e Isso por uma e:rrada. polltica commerc1al. . · · 

Uma lel de 1844. promUlgada ·aj:)ós a expil'&ÇAQ c!o tratado com a. 
lllgia.terra, estabel.eceu a tanta· Alves :Branco, que a.ttenuou esse :prl
melro perloc11) livre cambista. de no~a .llistorl.a. Alll, os dlre1tos !ora!D 
elevados· a !30 %, razão muito ' liberal em confronto com as eatabelecúlas 
pelos demais patzes. Repr~nta, no .emtanto.- os prlinelros passeis em 
'pról de nossa :llberdad.e llld~l·. Seguirain-se em 1857, 58 e 60 va
rias reformas ta.rU'ar!as que detnonstl'3vam amda a ln.certezc. da orie.nta
ç4.o de nossos homens ·publicas; educados 'num !alsO eoncelto de ·ubera- ·. 
· Hsmo em materta. C!e or~em economlca . · · . 

. Tivemos postertomi~nte, em·1869, as tàrttas Itaboraby, as Rio Bran
.cO em 1874; A!!oll50 Celso .etn 1879, Saraiva em.' 1884 e. Bel.isarJ.o em 

~ 1888. Em 1889, a -ts.-1:::. .!C:.C Alnedo estabelecéu P._ela prlmeira vez. ta
·xa.s move!.s, acompanhando .o ct!.mbio e a . dl.ml.nUlçlo de taxas a !aVOJ:' . 
~ta agrtCUltura. · .. Até-·1884 :predominou. para. a ' maioria· dos · art!gos · trL- .
tutac1os, a :re.záo <te 3U . %. , -1\.-p!ift1r de 1888, a ele 4.8 % . . . 
. Tivemos em "1890 a.: ta.rfta Rtiy Bàrbosa.. ba.iD)ldo a méd!a. ~ rá.-

. z6es. MaS o estabelecumn"to dás .taxs.S ."move1s e .a -ba1n de ca.tlibi<da-' 
. voreceram de facto a. · creaçAo de ·~ ambiente_ ·~ontsta; que ni.o 
tinbamos 11. .coragem.-de .. crear abert.a.mente. A bisUmc!eucta de prote-' · 

· cçã.o. -e a.s Qàctll,aç6es.eam:btaes aggra.v'ara.m .a si~l) de variaS !ndus.- : 
tr!as .q'!e r~la.ma.vsu;n 'varias alterações tarifar!as, ·.rnlizadas e;n:Jil9!7, 
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1898 e 1900. Pera compensar a ddiclencla das rendas adua.neir2s, tive
mos ainda de recol'l'ilr ao Imposto de consumo . 

Murt1Dho. que ~ manifestou á principio eontra a política. indus
trial do Palz, foi, porém, !orçado a a.ugmentar consideravelm-ente mui
tas 'ta:.ta.s .e adoptar em larga escala. a quota ouro. Infel'izmente, o cara
cter d·2 renda. que teve essa. tarifa não obedeceu ao 'll'elho e sa.b!o cri
terio de D . .João VI, insp1ra.ç~o do V!Scon!ie de Ca.yrú, de mant~r livre a. 
entrada para rna'!;erlas pr1II11LS e ma.chlnismos ·para as nossas lndus
trlas. 

As experlenc1a.s com obJectivos l!vre cambistas, nos custaram: de 
./icits conslde:raveis na balança do commercio, o empobreclmen·tó do 
Pa!z: e os l.m.posio.s de elGJortaç!í.o e de consumo! · 

O Brasil que até 1810 tinha circulação. ouro e prata, começou a 
sofirer o exodo da circulação ouro. aggrava.da pela valorização ar.tifi· 
ctal da prata, medida de que D. João VI limçou mão parti. a obt-enção 
de rec:ursos-.p_e.ra o · erarlo imperial. E:cgottada·'a circulação ouro, lá ·se 
rol a.rrastad:l. na VOI'l\gem dos cle/icits do coml:llerclo Internacional a cir
culação de prata. e cablmos ~lo Brasil a.fóra na e1rculaçã.o de cobre. 
Tivemos ainda que recorrer â emissão de bllhetes .bancar1o.s, logo torna
dos inconversivels,- estes ultlmo.s circulando principalmente no Rio de 
J!!.ne!ro e proJ.:imldades. 

Denunc1àdos os primeiros tratados àe commerclo. não soubemos 
mna.ter uma.·orientação continua e conveniente em pollt1ca aduaneira . 
Nas ~~ções polft1cas em que v!v1amos ,sujeitas ás intluenclas àe gran
des 1.nte~sses num m-=io ainda.. não bem cbryta.llizado, as retonnas das 
tari!e.s a.duanetras .SUcceáérãin-.se uma.s ~obre outras, em medidas pre~ 

···c1p1tadas 'ou em contra.-marc.has desast.r~s. Emquento os Estados Uni· . 
. dos t1Dham o a.nlmo bastallte torte para resistir a taes 1nvest1das,-nôs 
não 'comprehendemos o problema economicC> bra.slle!ro, e ·seguimos a 
D06Sa evolução, obedecendo aos determinismos eccnomicos do melo. 
ou ás dlrectrlzes que nos eram !.mpostas pelas· polit1ca.s commerciaes das 
economias de outros povos. ' · 

o · Sa. DINJZ JUNioa- Quem governõu foi o aca.so. 
O SR. ROBERTO. Sil\oiONSEN - Ou . outros· povos, o q~ é pelor 

que o acaso. 
Um exemplo dl..sso, está. na trlntena cie tratados commerciaes, que 

asslgne.rnos, com d1Tersos palzes, nest es Ultimos quatro annos, dan<to a 
tõdos a claUSUla. de nação mais fe.voreclãa. para a totalldade de seus 
producto.s·. · · · 

Não.levam.e& slquer em co:oslderação que o maior producto de ·nossa. 
economia estava mon.struosam-ente gravado ern proporções astronoml· 
ca.s. ·Ora, Sr. Presidente. a cta:usula de nação mfl.ls !&"Joreclda !o! tme.
gtnsda: pelos .pa.izes i.ridustriaes que, com ella, vi..sa.vam a conqUista de 
novos mercados p~a a mu1t1pllc1dade de s~US' producto.s. Nós, pa1z sein 
capltaes proprios, que eó podemos p~ar nossas Importações com o pro· 

·dueto de nosso trabalho. traduzido em nossas exportações, demos l.nt11s
t1nctamente essa clausula., 5e~ nos atermo.s á defesa da collocaç!i,o de 
nossos produetos cssenc~aes. · 

- O · S~. DUqrz Jmnon - Demol-a a. tanta. gente que se tornou 1m~ 
praticavel · 
· Ó SR. ROBERTO SIMÓNSEN - O cambio estl!. indicando o re-
Sultado . _ . . 

~allelamente, portanto. com o .rea.ju.stamento e rev!.si:o "de no.ssos 
.compromts.sos; temos . que fll.2er a :rsv!.são cuidadosa. <le todos ~s tr"
ta.das. Um: exame li.ttento á hlstorta. da. economia· mundial põe em rele
vo que oo nossos e<>D.,correntes cada.. vez melhor. comprebendem o· conee1· 
to de. ~conoriii.a. na.clona.l. Uma ri39áo ~ ter um11.· .harmonia compbta. 

· em sua.. ind.e!)endenda «::nom!ca e no bem estar .social de ~Na JX'• 
p~açâo, tem de c!eténder . Rm- dêsfalleclmentas sua propria economia, 
~- lucta. do ~rclo -internacional. · 
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O livre cambiO, "a pol!tica do torte·~, no dizer de Bl.sma.rck, tra
-dUz, na ·· pratica, inexoravelmente, o predom.inio a.bsoluto dos m.ais tor-
tes sobre os Illais fracos. • 

. O. De.lle Bo=e. em seu interessante trabalho: ":8\lropea.n Tarltt 
P.)licles atter the War''. publlcado em 1929, faz. notar que a poUt!ca. 
'ecoriom!ca lntern.aclonal tendla. francamente para. o proteccionl.smo e 
que, além desse rt:gimen, a.doptara:-se 1llll systema. de rl!stricções ~ 
lmportaçóru Clesconbec!das ·entre 1860 e 191~. A pol1tica ~e reciproc1da
d.e, base das r~lações commerciae.s anteriores á guerra, com a. Mopção 
d.a cl&:usul~o .. de nação mais favorecida. sem reserva e ·umlte, estava. sendo 
abandona®. (Excepção do :Brasll!) Salienta ainda que o protecciorus
lllO rlgoro.eo e.stã. hoje v.LsceraJm.ent~ ligado, em muitos casos, ao bem 
estar economi~ · dos paizes ql:lc recorreràm a esse reglmen, irnpop
d.o-se wn. cuJ<iad<>so exame de todos os 1actores · nelle compreheudldos. 
antes de se proceder a qualquer mod1f1caçiio de rumos. 

Já é tempo, est uda.'!J.dO a!! Uções <te ~osso passado, prel>cruta.ndo as 
Uções que á. manclle1a nos off~rece o zn!omdo e !azendo um ex.une sin
cero e imparcial de nossas propri~ possib1l1d~es-'- Já é tempo, Sr. Pre
sidente; de procurannos definir quaes sejam. os rumos rnats convenien
-t es á pclltlca economtca, e quando digo economica, abranjo e. politlca. 
comm~rclal e financeira do Brasll . • 

A lucta economica que se e5baç& no mundo está claramente indi
cando que ·não ha ma!s Zoga.r para._ sent1mentall.sm.os descab!dcs oLL 
p:ua u.tna politica. Vistona.rla e de contemporJ.z~óes . -

· A'doptemos, po~:tanto, resolutamente, uma polttlca. econom.lca. qtle 
vise: 

a.) inteDSi!lcar a economia lntema. pois que o povo brasilelró. já. 
:não pôde mais viver jungldo exclusivamente ao commercio exterior, su-· 
Jelto, em larga. escala.. âs suas ~tolenta.s e reiteradas osclllaçôes; · 

b) amparar conv~nientemente nos znercaclos estrangeiros a colloca-
ção do nosso ca.!é e ge outros productoS que já. exportam.o.s, :b.Vorecen
clo em. troca a. .entrad& de materlas primas e artigos de que ne~ss1ta.
mos em larga. e$ala. para o· aper!e1çoamento de nosso :inecaril.smo eco-
nomlco; , . · 

C) !orçar pela a.ctuaçã.o dO Instituto ·Na,cional de Exportação, OU or~ 
ganizaçAo simllsr. o augznento de nossas exportações para ~!ver o p::o~ 
blema da tran.sterenc!a de valores psra. _ o . e.stl;'a.tlge!ro, suttlcletites pars 
garantir, além. da lmP9rtação de que neoessitamos, a justa remune~Q 
aos capltaes aqui ~vertidos e o fortalecimento de u~o aparelhament(t 
economJcc; · · 

d.) trozer em constante eqUillbrio a. eqUAção de nossa econ<lmia. !ll~ 
ternacional por llm.3 sérle de meCUda5 que a.s conttngenci~U~ do momen· 
to estão a lc.dtcar, porque . só podemos importar muito se expórtrlrmos 
muito. 

Uma: vez ·que surjam essa.s medida'.!, · delineadas com bõa. té e · cótn· 
petene1a, não poderão, por certQ. de~ de zi:lerecer, o s.poio da. malO•. 

·. ria dos bra.!lile1ros que sabem colloca.r os lntere.ss~ elo Plllz acima de 
suas. vaidades; ~mpet1ções pe650aes e pa.rtici~. . · .. 

E' neste sent~Clo que peço a. :a.ttenção de todos os nossos 'patrtc!o-; 
de responsab1Udade Jl&ra. um problema que .:iláo mais comporta. . delo:P.
gas, d~nte de. pr.emencia. .dos acontecimentos que se 'desenrolam sob 

· nossas vistas! ~ · · · 
Temos ã. ·!rente do governo da. Republlca, homens <le cula lnte-

. gridade: patr1otl~mo ·e desejo de acertar· Dão ·podemos · duvlde,r; temos 
no poder . legl.slatlvo ' VUltos 1ncQDtundlve1s, .de ·nossa naclonal!dt.<l.e -
btaslle!l'os !llustres eo:rn rlqul.ss1nls. !é d~ offielo de. Serviços publ1CO!l! 
· . Não enio, ))Ortanto~ q-ue a. nenhum desses elementos po~a escapar a. 

. 1ndecl1nav~l n~sstdacle, _em ' face d.8.'5 dJ.mcilld2.des que . nos ~~..; 
··bam·. de ser . a.doptado .~ plano, que posse.. a&egtU"ar a cioutt,nutda.de 
de ll%lla. ,conveniente orien~açã_o .econo~ca, poUt\ca e _·!l.nancetra. - ~ue 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 15 27- Página 72 00 72 

•. 1llBP1r~-.1:qn!iimça. â; .todos: aS ·_itas5o.s _pa tric~os. e que ;seJa. c~prldo. e exe
.. ;_<nltado: cqm-· s1n6etida.de e Jlem_ tergiversações ;. . . . - .. . . . . 
:.: ;. · · ·-·: .. Se -as 'sug(esi5e"s· qiie: fa..çó~ m~:vid~: pelo . SJ:n®ro' deseJo ~ ~rvlr o 
: meu '~aiz, . plpl~re~n· de. g~lque:z:: ·;fól"IÍlà. contribUir pa.r.a :focal.l.za.r e es- · 
cl~re_C!ll'. alguns dos proble~ · aqui apontados, dar-me~1 por feliz ·e 

, : recomp_ensado _das_ müitasi ~nas_ com .q~ sOU molestado, na, . dolorosa 
." C<Jut~!lg~n~1a e. q'U~ 'estão sú,(élt<jS. todos · ós l~o.m:e,ns que, a4ut, ·.-;e não 
· :_cPDSer'l!~ _eg_ol.sti~amente ·triactivos·. · (Palmas • . o' cn'actor é cumpnme-n-. ~ t~)x -~::·--.>:>. · .-_ ·<-. . ~ ·.. . .... . -.. : . ~- :· ·, - . 

·- ·-. 9 ·Sr. Pi~iélente ~ EStá. 1oscripfo ptu·i falar a ·lõ:egulr o .Senh"r 
.. Dep'9-t:àtl.o ·ca:m_os.o d e· Meno· Netto· • . Devido. porém·, a.o acl1antado da 
- . .lj~a ê ,:re,statl<io _tipeíl.â:s. ·a.ii'tUis· 111-1nutôs- p·ara. esgotar-~ o. prorQgaçtl.o, 

·~·::-levantar ·a. :ee~ão--- ..,_ d iscussão <io projec!io n . 212, do 1935, · t.lca 
:' ad!aàa. ·. Lw,lbro, ·: er.tretànto;. acri' . . srs. Deputados ciu·e, ~ncerracto. essa. 
. diSc''llSSãô; -.se't-A' -pri)ce'dld.a. _l.lliinecltatamente a sua ve>tuçll.o, om vl.rtude 

· :-~a ;\4gan_91a·· a_pprovada .Peli ''Cainaia . · 
. --· . ; . - . . . :·. :- . . -.· ·,. . 

·· ' ·-: ~~~~·'·P.e:.rr~"';n'e:t!~i-à._. ~~'u1n~ 

:'{:· .. >&ntuiua;ção~.dá·~:d~w;_<t.õ : Uzitea' do: projeçto: n~ 212,· óe 1935 · .. ( ia · 
.( tegi.SiãtU'ra.) ; - ~PPXC>~d0::~ ;<n-ãtádo -di! ;· .. éommércio. asstgnado em 
: .:Was.llin·s-t:Oll' :~ntre : ·o : Brasil e.:.oo Estádos .. Unidos; .com pa.reoerei . d!U 
... .cO~' ':<~e -;~cultuni. 'e :.:dé'. P!Da.uÇ$.s . !à,VQraveis-· ao ·.proJecto a:i 
. :c~o:. ~.:;~tplÔmada,;;-;Ço:Çi: : :votes ein :'sepmdo' d~ sr:s: ·.~ouz..-. 
·' t;.eier··.e'· DanteF'de. 'cíi.i.vallio:.i~aCáo c:ie . vôto; de>q .Srs: ·· xorado 
:·~wer~:.::oiiilz: ~:JAAtor;.~_ólí'Vt\.írá ~o]ltf~Q'. e ·· FranÇ_á. ·· FIÍlio (em· virt'IUU 

tli'-W's~}· .: -.. . . . . . . . . . .. . : ... ·· 

~-~ --~_;·:~~~:~~· :'ao pr~~~to n~ ~~A, de t~s~.~~~~ev~ndo .. 't~~Ça 
;:~ ~7. :: j : ·:r~~~t:~~; -~~b~:~o;. · ~.:: : -._ ·._··.··. ~ . ·. · .. · .- . . _ · 
,_, . · ·àa· di.si:~_do. -p'ro-jee:to: ri:-~ '7~~A •. ae .1936 (1"' :Legl&latura), regu

;. -ú:,rid~ · <>Uummen:tO .·.á :&inc!eJ;a;. ·.Nac1o.rii11, inSt~'t_uido pelo _I 1°, do 

.-_: ·a.~: :._:'~~r·_f~}!~~~~~~~-; :·~·-:~_ .::::-:_·" : _:-:· ·:· -.:~·: , :-.·· _ _ , · . 

. . :~ · 2&· discueBAo Cio .· projécto ·n: 210; ':de · t:935 (1& -L-eglsl&tunJ , tnatl• 
: ·"tutnd<i- á. '· daix~ -:clê-·-Ga.i'ant!a~· e' ·If>rêvidencla,·da, B9l.sa. de Fundos Pu-

::~~::r;::t:Jlj~J:r:~: ~---· :1.:~;~~~ i~ ,: ;·,l· . ~g~la~ur~), rev~- . 
. ·:i~#P4~: ~r';;dC?~ -allliÓS-~ a \~idade do Ul:t1Jt,l~ -conC\lZ'&Q -para medico d' 

.''POÍ'ic1&' '!41lltsr."~ai>;: DJ6t.P~ .. ~de~l:· com·' parecer · f~v~ra.vel ct~ .OOJ:ll• 

glllil~~j~~~:tJ~~~itr 
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~ .;.. ~: '. • I '+.-'/ ·;, -·: ,' • • ·'" 

f',:.:.:(~/ .·.:·. .. 
~:~·-~:r:· ~:?~o' ;: ·:r~~~ -~' .sr: Deputàao. Pàuio Milrt'1ns,, approxlm~i-m& 
:."~-·:'W-bp.na_-.1~1'%1~~~. no n;otiltnto.. em~ que o apai-ttia.va o· Sr. Vl-· 
· · ~te--.Ga.llt.ez.-,. e julgando- ·que : este D3putado· fo.s:se : !avoravel' a.o a<'<~ 

::: ~ ele, .V{aáh~~n •. P,em:e1_que . seu ap~ . se' referl&Se . pree!sa~ 
,. ·~-ce :á--não .mel~â<). :llO: .Tratado, de eertos · artigós ,!abrlcadoa no 
.. Palz, ·cte :ro.anelra ·.ncticla. · . . ·. . · . . · . . . 
. . ·-... -~t;. é~_tão; ·m.~Ú· aPa,rte.: ·."c) papei: _por· ~~~lo".··, 
·.:·; ~·,u:z;~~ ... ·po~m. hoJe,: nó -Q~.da Calia.,· aguene ·.d16curso. foi cou, 

.. : ·.,s~ ·_que. verlf'iquet que . .O ~obre .collegai senllor·· vicente Gallle:z;, 
::·~:-~~:.~---ser: ~~voraf~l ao.'aC<:Ordo·eominerclai! o~xn!)at1a.-.e qu• 
· ·Bi!U' apa.rw. !Ora..:e~ctam.ente ·lamentando :o· BBcrlficfo de certos e.rtl
. xo5' 1à,bncâdÓB,.'pilla Uld'UStria . ;r:ut<:lonat .e vlsado.s' no- ~erido- AcCÓtUIJ • 
. · .· ·. 'Fav9rii.v~I-';~·: tra.~B4Ó -~mníercia~ •. ,, que·: JulgÕ berie·iic~ & : eco
,nonúa. · br.8811e~.- n~_o . pocl~rta, dc SémelhaJ;~te a!'arte . e OOI.ll eate sen~ 

'tido. .so~t;uclo ·.e.m' 'M tntaiido dS: .indu:stria do .. p&.pel, .porquante> 
. . tOdos .·que t!Ll·1i:J.iiunm: '·é· 'Úm di!.S; m.Ü1taS 11ct1clas -e falsas que ve
/:g~I}W. :iio. :Brááu, i ~soinbra· éé .· tarifas altaménte- protecclo:Óistaa.- 8.'3' 
:· qüaes .. só· béneflé18tn·'ll'lel$ .. dUZia -d.e: ·:t~lizardOll· .. contra·· á.' ·bolSa da. 
.:~,~~-; :mf@~~~:,:::'po:Vc)1;1râa.i.J.etr'o. c • ·· · - ' • - · 

'::-:':.~~b'*~-Õ:~mnp~.: vou .-Iê.r P.e~ena.- ~vari~'.' .do "Jornal . dg' Bra
· , -.,~··. :,elo() ~5.,-:do-~o~nte.~ qü!'l--b~ ... tlateriteie/e ·.d~o:cstn ·qUanto ê 
.· · explofà.d.o-:o· eoD.S\I.Illlcior: por .~sa. . . !~a ·tndustna .D.llclonal: · · 

;.~t~J,~:J ~~ilD~.;~;~A••· m i qu< ·~· ~· 
.>c : :·: ·: ~A· ·lzidiletrli· prôprtamente: d.tta_ ·desse J.mpot:tante proat.-

. . ··ctó':·&1D'.dà.:'·nAo:'p~-- d&--ulJl: !also··nome-com qui oertoo.. c:1-· 

~~it1f!!-~!ti.5~~= 
.;e., .. '·· .·· .. ': ~ ·.dli :.P~II-: adq~ilP. , Il9 :-~~llgeiro .. P._ .. p~os- _coilyida,t!vos .. e 

~g~~lit~;i~J~t~~~~~=· 
, .,.!:'_::: •. .-. :. ::renda: 'bru't& de:· 41-~000. contos.• .Es1;ã;.a. .renda. de . . tmya.nno, 

!f;~~~J!;):-11:~~~~. 
-- ·- ..•. ·.• . ~ ~~·- . -.· .. 1. .. &>- e ba5f'.&iite' .- ae- . deilnte ~ESSe -outro 
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. .. ·:-·-• ...-·· .. .. .... . .. · . .·._ •· ~-- ' :_ao· .· ~---;;.:;._· _-_ . . . _· .. .. :- ,. . . .. . .. · ,. . • . . ... · . 
~ . :~·· . . .. . . . ... . ·: . ·::: ;.- :''.' . . . ' . ',. . . :>·. '., ; ·. . . :.:. ~ . . ·. ~. _., .. - ~- - . 

:: . . ·: ·-,··· : . . ' . " . ·, ·. . :. 
: ~ co~· tena~··:ral~o á. 11essão, peç<!, ·a v.: Ex. 'â!.s.llde :reétUtca.r ··a.· açtp.; 

:'· .. ~.Ponto~ :. · · . . .. · · <: '· '. . .. · ,. . . ..· "" .. : 
. -: 

. :. ilni _ segU14a; é o.pProvad& a . .Acta. . 
· . .. . · · .. ·· . :· · .. . ,.. . .- . ;_. 

O · ~Ir. Pi'esidertte :_ ];>w-.s~ ~ · Íelturà <10. EXPediente.: · 

· o. Sr. Pereira Lira (16 Secretario) proCe<te ·á leitura: do .ee8wn~ 
. . . . .. . . .. .· .. ... . . . . .... : ~ - . ' ~. . - . 

. .:D:P~ . . . : ... ·., .. 
·,· o,tlctOs; . ,. · ... . . . . . 

. . :po ,Se_liado ~det-lll. · de 11 11~ . Seuim.'bro eoirezi~;' traiis~Utl:ndo 
~ ~ao n!erente ao. predlo e .. terreno .sltuadoa ·':n~· Vllia; Ka.recbaJ. 

· ·Hermes, .q~. por.-e.:;crJpt-ura de ~ .~e·;..~it~ ê ::_,obrii;a.ç6ee; . tot~Un.. 
traxlstet'klOS ao eap~ $.V184or. 81nVIIJ,cie.-Castro-. e ·:8llv$. ·e ·.sua ; mu- . 
lher ?Or Jos6 S1lvillo ·~ !Ania·.'l'ãrres: e) i\1& .miiih~r:· ...::..: ·A ·q~·cie-z. · . a. :ret,!UiBJção . . . . . . . . .. . . . . • . .. . . . . . , . . . . . 

· no ~rio ~ l''a.zend~:· ci~ .. 11 'do ~~~te. ~thindo·· .m
!'o~ referentes ao P:oiect.O'. li_~ -,94.-de 1~3_5;. q'\iê::re~-. o:;~~1c· 
u~.' - A quem. tez a .req'IUB1çl.o; " < _ . . ._ , ._ . . . · -: ' .· .. · · 
8 ~:m~~n~ .d~ ~~~~-~:<~-~-- ~:1: ;e. &~m~~ó _co~~~~· e~-~~~~ 

. ' . . .. ... . ... . . ·, ....... ' ·._ ~ · . 
. . . . . . .- ... . : .. ·- . · ... • : .. ,. .: ~- .• . . . . . . _ '·.,~·.- :-::: :·: ·:'-~7-:: . ·< .. ·.<.,; .. :::.· .. _·,_:'<,. ·.-.... : 

-:- .senh~ . m~ros da ca~~· ~.P-u~ .. ..,...--~~o -~_- :hon..~· 
· de .~ .~::,"o.aea, .. co%lSI.derli.Çlkf .. :B; - 1.n~Íls&::ex-póeti;M:.~e· ;·motiv08: 
. «lo -l«1l:ll.sterto de' ll!:ltàd<) · <ias !i'eg~O& _;da/.Pâzêu~~:: JWniutcahd<f B.·. ~, 
. ~dade ~ sé~ : auto~-~ ·o ~~;-. ~J.o · TiJ~~;Iaf·,:dé.:'~~ .. -~: 

.-.-:esc:riPtúfa: :.(\f) · .oei.ef.o .. d.e :~1toil:·- e .. ~ ·.-:relãt1ve&, ~~-- predto :·• 

:- . ::=f~--~~~~: -~~-f~:-~.~~:: ·~_.;.J~~7o,_·:~:.:~:::·_:2~;J:'::~. -
. • . ··;JU9 .. ae· .Jmetro •. _l.4!9 -<te. ~ .de ·1!13~. 0U4<>, ~ _ln4êp!!nd~!B. ·~-

c.av~ ,sefo ·(!a eetei:ilbrO ·.n ·-. '9 .. .- ~-.Vllla .. KA:ec~al' gezmes, ~~ 
::~ •. . ~_;)iiiiii:lpíuia::·<Se_"'22 .~ :.~õSt'O: ,M ·-:~~~2,::)•vradiJ,':.~. ~
, cá.r-tQ:rlo;-~Ç!!!lcada,:~ : ra.~· a., :~~~or,r:~- :.o -~~· ~!';: 
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. Nestas condlç6es,_ atiieDdendo · a · que a recusa de regli?'ó !o1 de
'tertDinadl!. pela· lnob.servancla. 4o a~ . 775, letra /, do Regulamento 
Oer"l de Contabilidade 'Publica, &.o/ tempo do :prtmltlvo cont•actu, f: 

_, '«!lH' aos lntereseadoa nll.o _cabe a.-- tnen_or responsabULdatle pela fa.lta. 
. at>Qntada., ~o a. bo:ara de sollc!ta.T · a · V. Ex. se digne provldencla.r 
'j\Uito .ao Poaer 1Legta1at1vo no· aentldo de ser o TrlbuDal de conta~t 
_.atttorl.zado · a regl8trar o reter!clo contracto . - A. ·ã.e Souza. C ma. 

· - ,._.- .CommlM!I.ó de Tomada. de Contss . 

·. . Do l4UÍ.1Gteno -d.'a. Fazenda, de 11 4e Setembro co!'l"ente, trans~ 
_.mlttlndo 1Dformaç0ea sobre o requerimento <to Sr. ~anclsco Inde

. nhoc-. - A quem 1e~~: e. ~qUlslçAo. 
; - Do Minlstei1o da. -Fazenda., . de· 11 de Setembro corren~ enviando 
.11ifonnaçOe.s àoa:e· a emenda apresentada. 1\0 projeeto n: 275; de 
19U .' - A quem fez a requi.Blçdo . . · 

.. Do WDiSterto c.1a Agricultura, de 10 de.. Setembro ·corrente, re· 
mettêndo ·I.Lformaç_oea eobre os ~tudoa geologlcos e 1nveat1gaç6es pro· 

. cedld.aG ·pelo · Serviço Geologico e Mlneralog!co .. daquelle MizilaU'rl.o 
. sobre o ·aa1 ·produzido no Rio Grande . do Norte, Rio de .Janeiro e o·~-
' -t~ --~-"'_.::c.;;...'.A:· _quem fez a requ!Slçlio; . . ·· · · · 

· ' ·Po Tribunal - de COntll.9, <le 9 de setembro corrente; coromunl• 
· ·=do-· "que aquelle · ~1bunàl recueou registro a.o contra.cto celebra. '.lo 
· -entre o· GÓverno ·FeC!eral e ·a Sociedade Rad1o Club tte Ribeirão Preto, 
con()edend~ pei'ml.Ssão á mesina . piu-a estabelecer uma estaç!lo rad10· 
~Jt!urora. ._ naquella eid.a.d.tL · ;_ A • C<ilnmissl!.o de Toma.da de CQntas. 

o·a. Camara. . Municipal do D!strfcU! Federal, d e 11 'de Setemb::-o , 
-correnté, enViando suggest6es, elaborada.s pela Com.m!.ssão Especial 
~ilquélla Qamara~ ·ao:· p:rojecto de Lei ó;-ganlca do Dlstricto Federal 
~ A' Co~ê:a (le ~~ .Org~ntca: ·do Dlstr,icto Federal. 

· ·reiein-amma.S: 

· Balwi. ú · setem~ro . ~ Presidente Camara. Deputados_ 

~o hOlUllo nome Mesa As9M!Íblée. Leglsla.tlva. agradeçer voosen
!=la part~pf.çâo : appz:ovaçAo grandeza. untttadc · maior glorJ..a.. Brasil 

. Col'd~ .saÜdaç6e.s·. :;_ _prz.ntas Junwr, 10 Secretario . 

- :.....: Inteira.dà. . .. ··._. 

- <:Ur1t7b8., 1~ ·Setembro - 1" .secretano C~ra . Dep-utadós. 

. Re~~stB. ~U tetegt11.!31me ~ sobre : des&proprlaç!lo utilidad-e publica-· 
·/Estrme. Ferio Guahyva·Porto Men4C!e -neste Eltado declnro que. P.lri 
. -viSte. ã.méaça. · paraiY&aÇ!lo . tre!ego EatrBda virtude má situação ~1..: 

, .nau~~ ComPe.nllia Ma.tte Larangelra, !Proprietaria daquelle pntrimo
·ni{) .. êste. Governo ·ten1 ma.xlm<:i ·interesse-ém (!Ue Governc-Fedent -tome 

: :proYute~d~ pariL que t~ego não · seja interrompido ·_ -procec!endo·se 
~nea.I!1pac;Ao . ou . -desa.propr1aç!o se de outro modo . na'? puder ~1ea.r 
.assegtll'ado _trafegO regUlar demais J)é!mltta p.1~~:er a.quellll. pequena vla. 
·:ferre& ll:ltere!sa sobremodo defel!a nacional. Sauc1aç6e.s. - M. Ritx!s. 
GóVérn8.dor-~tad~ . · · ·· 

Góyaz ... Ú : ~mbro ......:. .lQ Secretario · Cdt\\Í:B oeputados. · 
. .. -· .·: ·.:. .. . _._ - __ · ··. _- . . . . · . . -_ _/ . __ · _-

·. · -:·.': A.~riéto :·nceblm~to' . :tele~mm~ . v~~n_o1a -~ -~~~eu~ · ~nh~_ 
-- llonra. o.gr:e.decez:. c~unL~açAo voto. _e.ssa -camara •. ~la gre.ndezs unt.- . · 

• • - # • • • • - • ... • .. : • • • • •• 
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'· ~ .: . : 2 .,3to._.:_ . -. · .. 
. ·: ·· .•· . 

-~e· ·malor. sbna.- ':9~1L · ~ • . ·a..u~e8. ·-. 'rriin11 Ferr~rci, ''!~ 
·_.: Secretâde» AUembléa ·Legtaà.'ói'Va . _Goyaz.- . .. _ . · · · · : . · . . · · 

. . ~.; Intei~ ;. ' . 
· SAo ·uc1oa e· •. '\'lO .a. 'l.ml)rlmll' ·oi!,. aegU!n~ ; 

: Pào.rzc-rOa· - - . '.- . 
·-; . . . .~. 

. . (Prh:nelra U.ile~tur&l; ::· .. · ·. 
: · ... · . . 

.. Mod.tifca e · àmplia CErtêi c~~e, - clõ. ·~o~·.m": · .. ~i.:~'13_f: .. de ~~J3~.-:. 
· · e. 2:t ~ B3S, de. 1934, ~Uitt~~ ·.a --e:&p~?:f4\,..@:.de -.'ftiu!~. c~_.Pá.;;. 

recere.s das .commt.s46e! :~ .. AgncultuN ·s. Ftncmçai .ê _ orça~. 

. -~. mento, ·Com enien4al',: ~-;. 1i0t>o :pa~:á4' ci~mfUllO. 4e< :n~ . 
~nça.r .obre ·O IU'f . ·-c.o 4o ·J1'('Ôjecttt; . · . . ·•· ·. :· ·, · ·- . . . . : 

···. • .. _:~·,zi:·~:t~[t~!i,!L2 ·~-A>-
de · 1~35, · elo Deputado Tt>aefm : Leiti!" -:.é' . n, '5, ·di ·-'193~: dÓ ~ ·nepllt.aéio . 
.Agenor .Monte. · :. ·. . . : ·· · · -~· · · ·::-.: , _- ·: ·· : : · · : · -<_· -'. ·. _,_. · 
. • :AmbOs_ -tritam ~ .14en~!c:a ~atena.:·, Yisoa#1ea: ·e _a.lnpna Perta.· diro-::•: 

. poa!Çises (ioa ·deere~. IU. 2Í. 'l87r .de --i~, e 22.&1S: -4e:)9S4,: sob%-e ·~._it • . 
~açáo·.C!e~~·· . •. · . > . << :: ; .:__ .. ~ , :~· ~ .-:'-· > .- ·:~ ... 

, . · _ Aeolltece· qu~ o ·proJecto n : ·-59..;A; depols~. <l.e ._rece~ p~r . d&-. 
· !:1,088a· ·Coimn~ tol a plenario -oncte-·n:Cebeu rmeD4as, . voltando : _A. 
COmmtssAo <te ASrtcuttura, aehándo-se . ap~Vado· em.· la ·~·. e 
-<10~ á ~a · <t~WsAo encerrada~ -~- - ;· _:_· . . . ~ :-~: .· · , ~:; . . : · · •· · : . · 
.. · . Submettl -oa ·.cto!a pl'OJectoi'. ·a. -um:.~' ~:paratlvo, · ~~li'> 

- q_ue o de n ,: . 5, dW' 1986'; ~re~lflcà ·JlltàçAó. 'de;· &r't1goe 'A.o d~- nw:ri.e-. . 
. ro !J2.7S7, e · aecresce· ó -art.~: a~ de:·c!oia ~hocf.éluclc1ãtivoa;; reet1-. . 

:· ~J:.e · ~~o.:q~:~-~--~~~--,~~_:,~:~ ·~-~~:-~~D~:~ 
. . Neatss ··eon<t1ç6es llJ;'O:pon:ho · quf· &e; ençanúiihe-o·.proj~et.o ti; 5 , <f&.-. 

-::. -~~3-~:ÃO·· .. ~.: :~~ --~~--~:;_~s4;:.~_.;J~ç1i·~;-~~~-}:} .' -: 
·.. . ".o.s . :e:.t~os, ~ ~ cabe ~bez-; -~ ~.q_~-· c!csn · tUã. ~ 118-

-. sund.o .::taetllta:·o . art· .. -a.o do .. <1ect:etô.~; '1'3'7.: &::~ . <te:lilalo-: d.e. l93a. sem: · 
' . pagá tal q~~ dlrectamente A: .rep~ . compeunté; .. J)oi-·. •oeéaJ~" d& 
· -.ead_a. reeebwento -_e. ~an~ :entregà. -~~<i: ~tó' oozzz.F.O'V!Ulte". 
· · . -. :Iaao pôz>que :nO _·::Esta4~ .. de SAC- --~a.~ :'i!,·-.!1Jéal1za.ç&ó: e .:·W!ete!lcta: .. 
. technlca. são feita,&. pelo-EStado; c:a.béndo· ao -~ÇO- ll'e4eta1. a.· :runcçll.o 

. --;.-~ -~';:i~~~:~~~=~~~:::=u;~-:·~~-~- :~:- -;_ ·. 
· . ·.~ · ":&11· ~.~; Podorãci; ítca.r _a · CU"go· dos Eátados, que .~ ~:.ne-: 
. : cessarta . Càpac~e ,teeb.l:liea .. e·· financelxa,.. Os . trabàl.hos . eont:e'r:oent.e.S .. 

--á · ~encta.' -e :~ :dü= -llÍ~~. --~·uzaçAO, ·<la . ~llien .. ~ : ~ -
.. ' m~úae10. dàa. ~~aas. ·IlOlS-pomàres, .. dos pJioü&Sós:;de .benef'lcl~:c~ -' e 
' :.tral:J.6.Porte -térrelitze~; dà:::e~dl.~- ,üo· certwcil.do pm .a: iiUCt.i. expõr~ 
· .· .'-ta~ei . ê'dS:. ~: · alU: éatíit~t1ca8:·4a::pl;Qd12CÇIO )~~~--~ - · 

-~ ,~-~~~~~~' 
... · : _.::l'oátêdoi'ment.e;,:,pelo:'d.é0>~-892::de ;!O·.de-,~v:~<~e ·.19.34;...,· o -. 

. ·:-Cio"~~:?' y~:;~~~~~~:·-.d~l~ -~-:~----~~~ ~~~-~~~~ :-
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.:.-... --:..'311 ·- · ... 
. Cult~ do E8ia11o de·· SAo Paulo . .pUs · executll~ em ~u terr1t.or!o o 
regulamento 'Cio commerclo· cttrioil';. · · · 

'Para evitar a.· lncor])oraç&ç 4a rendas da Un1lo, ·e, co;nsequentC 
delincorporaçAo, sempre · moroea. .e · d1ff1ell, 16 que !Ugglro ao art. · 4." 
um. paragrapho un1eo: · . . 

~ ' ••ee Estados, aos qua.ea cabe receber uma quota. dessa taxa, se
gundo faculta. o art. 9.o do <tecreoo 22.737, de 22 de. Mato de 1933, 
será paga .t&l quota ~trectamente á reparttçAo competente, por oc~:a.
el!o _ele cada recebimento · e mediante entrega. <1o neeessario .compro-
vante" . .' · · · . . . · 

·. Nestaa con&çOee, · com a · ~nda que. · apresento, sou cte pa:ecer 
·.tavoravel ao pro'jecto n . 5, 'de 1935. : · 

· . · c;uanto ao projecto n . 50-A, de .1935, reque~Jo o s~u archivamento, 
·.por. se tratar de duplicata. · · · . 

saia -ctas Sess6ee .. 29 de MAio de 193~: : - '..trth.'!i .. Netva, . Presiden
te. - Joaq'114m A. 8ampato V.tdal,· Re,latozo. ___. Rwa,rclo Machaao, 

' Mello Machado. -·-·card1Zl<i FtlM. ·- Humberto' de Andrade~ · •- E' . 
. 'l'l!~trci ·Leite. ....,. Francisco cu Fiorl. . .:.._ Cid. B. de ~astr.o Práo..et: . . ' ' .. ;_ . : . . . ~ .. 

1 .. .; · . ~-~~~ DA. COM~!ISSÃO DE · J'lNAl'fÇAS 

: .;·_ vtiáii'a~::!~~~tar o ~~~o :de ' e~~- d~ rniçias,. o proJecto · 
-· n. 5. do l:\r. Deilutadó' Agenor :Monte e outros"mereceu. justa-.aeolh1o:a . 
:da. COmmissAo cte Agrtcultura . . · , .. : 

. O ·artigo 4.o, -entretanto, não .apresenta as mesmas vantagens ·!los '· 
.ctemliJs. uma ' vez que determina reJam pagós ·em c!lnn~o .· 0s emoxil
mentos a que se re!or~ · 6 ·.artigo · 2.0 do Regimento .. approvado · pelo · 

.- 'decreto. :o. 23 .836',. c!.e ·1934. . · . . · . · 
Visou.' coin . essa: medida, o 11utor do. projeçt o, evitar a difficulda~e 

.' de compra· de· lielloa .. â .no1te;-,ouJ :uis . cto~gQ!J é tenados . . 

. ~ ·.- - -~ . parn . coi:i'lgtr ·-~ '*<X>Iivenlente !acl.lmente:..-re~e<iiavei ' pelo. 
-- ·exportaao_r. que pode · ter st~k11 .de- sellos,. ou pela. admtnlstzoaç1o pu· 

b!ica, · qtie pocl~ 1.nistanar um . jxJato de vend~ de _senos j~to a r~-
. · __ ,partlç&o !tecallziLdora,. o· projecto cr1a. outro . malor, crue é o de entre

. gar a :tunccionarioé ·não · afiançados, nem pe~encentes ao quaclro . co 
. ThesoUr-o, a a.rrecadaçlo· .de. 'til.icas q'lle, só para.· á& ' taranja.s exportad&S 
.. por: $Úitlil!,· importam em. 200.:0005000· annuaes, -~ c:Ontar .. o valor · 

~- cia: lnscrtpçAO e dos certi:ficados , . . . . "' . . .. 
· · ··.!>elo expo.eto nAo merece, tam,bem,. ~l!v~rav~l ·aeotll!da a. sugg~al:!lo · 

· ·<la.: comm~o 'de Agricultura, decor-ren~ . <!o· p a;game'ilto em_ . d1nhe1r~o~· . 
. . '.Aocréai:e :qúe, em· .ta,ee _.<lO.S' seus termO!!; . teriam de' ser ~ntre~s ao11 
· l!:Stados '::086 .oo:u'UÇ(les ·doS artigos 8° e .90 .. do i1ecreto Íl , 22 . 737, . d.01& 
. terços· das. tam. re!ertcsãs· no 'artlgo 2 :<? do regimentO. approvado pe10 
ciecreto numero 2S .836 · de. 19M (vêr· projet:to a.rt1go 4°), qtianclo eo._ . 
·mente lhci.:J ass1sté . o ·cUrei to a dois terçoe d~t.s tl!.ltaá ~re!endas, no 111'-:.' 

· t l.go 5.0 .-do~ecreto ·n ; 22:137 (Ver.~igo · ~:~ do ·inesm.o) . . · . . . . · .. 
. :Em. oO.ticlUslOo enten!ie · a. Commi.sàió de ,nnançaa que ·deve ser 

· apprewact:o o 'proJecto: n. ~s. ele .1935, oom n:cep~ ~o artigo 4.0, ·que 
' dev.e·. ·ser ~e!e1tado.. · · . . . · - , · · . · . 

,_>Sal&· .-da& seSsões, 17 de Junho .c:le· .19~5. - .: Joãc Si~p1icio. Pre~1-
.- ·.dente •. -_::.ccUmen:te M4rúlnt •. . -, Actalõerto Camargo . .-:. Pedr o Fsr~ .· 
·, melllt'.; :.,.....·c;rãtuliano 'Brito .' - • .Arn4Zdo .. 11asioa. •. - :Jo11o . G1úmcm!.e~ • . 
~- ..i?ft#ai~ ~ ·~t!.ho . . . ·. ·.· , ~ . . ', ::: : ; • . . ; ·.. :' . : : :>_- . : _:. 

. . . . ·. - . .. -~ ""\ . · .... · . . . . . . 
· ·· ;·. • ' ~ A . Q'O'E 5E r.En:!tEK OS ~~ 

· ·:··_ ·,~ ~cbri~:~/~~~~~~ ··<úlereta.:- > :. :>· . . -, _: ~ :~~-- ~- -.. .. 
· ·: · · .·.:-.Art:·. 1~o M : !Ímuis: . ~ôinmeJic!ae.s orgari1zà4as. 'pàra ii.' ·exportação ae 

; .. ~~'ié:tas 'poa~riO ob.ter. ~g18tro ':iltn q~q-~ . époc~(~o ~&nno~. ·~esc:le .o,q~e . · 
· . ~v:em;· eCo~ . c~~. d~' ·reputtçi(l. . coinp~t~)l~/ ~e~.~ . ~nat1~U:lC:o:; , 
·.: ~ . · · -~.:. ~· .... ::'_-·· .-. :_:,-. ·-..:.-.-:_ :.;.:.!:./; ·:·:· -'. _.: _.; _.: . ..... ·- . · :·~-;~ . ·.- :~ -- ~:-· ·.::.:;-_ ·.:.: ...... ' "' · .. : . -··-.<y ·,·:. · .·· 
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-depois .d.() ~prazo de regiStro a .:qt» ,se · .reterem :o·. art . . S.'o do: decrett> . 
n. 22.737, 'de 22 ele Maio. c!e :1938.: e·':t1!1;. <:t,o ·do ' regUlamentO ~p.i;írova
do pelo d:ecreto n, 23.835, de··a-2-934.·: ·. ·-; ·. · _· ·. _ · ... . · :_. · ·' 
· · ' .Al't. 2.o ·tn<:tependente da. dr.ta de fnscrl,P~o ~. -~tro :termi..Dara. . 
·:em ·Sl de Dezem:bro · de cada. n.noó . . .. . .. . . · 

· . . : Art. s.o. As ftrmas qtie·:deseJareni: co:ns~r ~··mesmo numero. 'ae. 
. . ·registro·· ào iUmo anterior, ·· deverAo soUcttal:.O do . ~ço de' Fiuctt.:. · 
~a cio 114fn!sterio da. ASrlcult~ ·11.te- o dla.~ 31 de. Jaoetro. . 
· · Àrt. 4.o Os emolumentos .& que i;e refere o ·e.rt. :2;0 . d() 'regw~eti't0 

. approvado pelo decreto Il;· ' 23: 835~ do ' 1934,-ser§.o, pagóa; em ·motcia cor:-' 
-Tente no Palz. . · · .. ·· · : · · • · 

Ârt. · 5.0 -Será . facultado · aoS EXp0rtadore,6 e!!ect~ . no:. SC~l~O : 
de Fructlcultun um depeidto em· mo:eda. corrente:. de ~qUirihen_t95 'mu · 
rél.s (0008000), B.!1m de' terem .o 'direito ·d e--pagâr ·a: ·_ta:m de UispeciçUo· 
2~ horas cte:Pots 48. aahldà do .DAvio. o.u ·trem que tr:ansPortai -à' carga, . 
·:correspondente ás ·cil.ixa.S ou .cacZI.as ·"embaJ<:iidos-·:e :ticG · q~ .bAo pudt!- -
rem ser, por ,_condemnad;a.S. pela.. tiscaUzaçlo. . . ; ' . ~· - . . · . . 

· § · 1.0 Bervilá · o depoetto. Par& cobrir.: o ~b1to . de . 1~ : qu·e . 
. <letxou de ser· pago· ·dentr() -.<1aa 24 horas '.concedidaa;; _. _·- .· · .. · · . · .. 

· ·§ 2.o N!l.o ser& ·1nspecêlonBda. wiia ·:uõ.Va. partida de tructas an~. 
d_o exportador Integrar O, ciei)ósll;,ó delfalcado DO ·C_ilaÓ do ', p3.l'a.gra~o . 
·anterior . . - · · , · . . · . · .. ··: · : · . . - . • · . 

. . Art • 6.0 0 pagamento das ta:xas · de · fiscallza.çQ.o, quando· D~ · hO}l~ 

.ver .sido feito. o deP.,<)slto !B.Cultad<J Il.O e.rl . . 5.o. · ser§.. rea.Uzado antes Dó 
-embarque e de. aceo:rdo com a êJ.\18D,t1~ . deela.r8da>~ no pedido de. · IDS- · 
pecçâo. não tendo o exportador: dJi:eito ·â rest1twçAo c:la_ mesma., 110 

· -caso de n!l.o etnba.rear a fr1lcta,. por: qualqlier motivo. _ .. · 
.. Art. 7;o Os ·emolumentos . de . !,n&Cn:QÇ§.(> de -e:q)orta<tores de . :tru_; · 

etas serAQ cobrados de. accordo ·eom 9 ··art ... 4~o dó' ct_ecre~ .n. · 2~~ 737;. · 
de ·1938, .separadamente por· categoria; d e exportaclor ~e· .truta& cl.tr1caa, 
'bananas ou. P.bàcaxis. · · .: · · .. . ·. · · -: ·· ·. · · : · . · - . 

Art. a .. o Revogam-se as· di&poetç6ea·eto. con~a.rlO. ·· . ·. · . . 
, De~to Mata. - ·Melchl.#llecJç :Mo'nte.- Demetrio ·.Mercto'Xamr~ : 

· · .Jenuveh Mottà . . - Ed,gttrcf, ·sanc'hes . .:.-._-A-bezuiio Mlu'!nho. -.,. cari.Oi ·. 
Gpmea de OU~ra:- Alde Sámfiaw . . _.,....._ · · .... ·-.:··. · :·· -:· _:. ·- .. 

· .- ·.· ·' . - . ; .J1/8tlftcaÇao . : 

. - 9 .;art. i.o do' ~nte ;. projecto -~e,ttenae· .. a: recl~·~· de tll"Íria:B· 
. éxpertn..dora.S. de . . ·tructas; -'põl.s 'nfi<i ·•é luSto .que-, por. 8e térmi e:oD.o-n-. 
:tuJdo depoitl _<le 3l "'d~ ~.- ficU.em .prtV!lc!aiJ. - ' .d~te a ·:. maJor· c 

. parte do am:to, de -obter lnscrlpçi.Ô e: 'portanto,'. de'' expOrtar, préJÚ<U-: . 
· ,:çando assim a mM"Imenta9Ao dâ· rtqueza · ~aclón~>Í. - · , .. ··: · . • . 

V!.S& o ut . . 2F evltar que·.a: .'fl.n:ila 'que .riã~. p'retenda renovar . o 
.. seu r,eg:l.stro . exporté até -o· ultimo ' dlB :-concecili1o pa.ra entrada. no s er-

v!.ço c1e ·~cticUltura de · Beli ~dido de 1Mcrlpçf.o . · 
. o art. r 4 ;0. traz aos ~ltpOrtBdores .' de !rUta.s c1tr1caa as.matores .1a

.c111d!i4es. : 'deSde· que. determina' c? pag&mentO eJn. . espeêie ~ e - Iiâ.t> ~m 
~lloa, """':: impossl~el de obter·~ i)ua.ndo-'06 embarques :r:orem t:_ea~~~o-

. dos A noite ou·c:m dlas .· fertados e cl<Jmbigoa. . . _ · - : 
' - o ~--t • . rs,o e , Be".lS ~agmPhoe, 11:0 ~o· teriipô. que· !ácillta ·ao 

expoftad.or ' ·o ·. pag:uriento da, .taxa·. ~ -iJscalliàça.o, ;24 . horas d!!paie.' ·a~ . 
;aall!tta; .. <lo -návli>,. e_vitaln· prej~: ·á · : F'azendá Nai:ioilá.l .. côi:n . C} .. ~nega·. · 

-;;_ ··~ ;~~:.~-;-. :5_.~ ::~ ~ a.o,' -taiô.~ .·e~~; .. ;;el~ .~~~ní1~ ~&-< : 
· ·donal .. -~,p; : eo~ó ··iüna .· éscrJ.pturaçap'' . clal- paia.: ·.<!B - :~a: .-~e rest1~ 
' tU1Ç,Io; :_ : .:._:. :·· _- .·.· . -: '·: .:. · .. .-: .:: ·,·. ":': : '·::.' ' •::· ->·· .' ·- , ;::~ _ .'_ : .. c··-

.. ./· · ~o art; ,-.. 7.o;.: é.8pec1!1éanc!ó' a·,: ~ax:a-:-4e : l;l#ipçiO -~- -~~or;a _de· 

·-.:;:~;r~.'~;~ ~;!~~:::·.n~~;~r:~-~~;_:.~sn~ ,,~~-~~~~ · 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 28/0112015 15 28 . Página 8 ae 90 

-313-

_ Decreto n. 2.2.7~7; tie 22 de Maio de 1933 - Di novoa ree;ula
mentos ao. oonunercto exportador de !rutaa cltrlcas, bananas c o.ba-
eans: · ·- . . . . . . . . 

. O Chere 5io 'Governo Prov1llar1o da. RepubUCil. do.s Estados Unld<l.!! 
do Brasl.l: . · · 

· Atte~nClo a.. que compete ao Oo.verno PeClerar eltercer a 1lseall· 
. .zaçA.o do ccmmerc1o- exportador de !rutaa· em todo o terr1tc;rlo na-

clo!lal: · ·: 

·· AttendenCló a. que se raz mtatér unttornur.ar os regulamentos e 
lllatrucçOes que· ee vêm regendo o oommercto exporta<ior de trutaa 
do ' Paiz; · · 

. Attendendo á. neces~lda!l~ C1e evitar a dUallclaàe ele flscallzaçl!.o, 
~col1cedencto o Min.lster1o da AgrtÇU}tura. as attrtbutçóes e runcç~ es-
peclallza.d.a.a pftlll, tal lllister: · . · 
. · .Attenden<io .. aJncla, . a que o commerclo exportador de trutas c a· 

reoe ser regu!IUilentado sob bases seguraa,. ·oonrorxnemente á& extgen· 
<:1811 doa ~ercados ·coZl61lmlclÓres; . _ . . · . : · 
. - -Decrete.:·.· . · · . . 

·. :._:-·:.Arl. 1.o Fica. prohibtcla dentro do terr1tor1o nacional exp'ort'ilçl\0 
· . . de trut~ <fw.! ,.n!o -t.enhe.m st_t;to prévte.mente submettid~~S _á tlsc3.Uza.
. çw-·40.:'J)lt'~ctol'1a ·de ·FrUcttcUltura., do M1n1aterlo da. Agricultura, de 

eon!Õnn1dade co:m os regulamentos' ora approvados que coi:n este 
baixam.~ · · · · 

' .. 
·.·· .Art. 2.o Par& · os · etteUos da f!.scalização··de que tra.ta o artigo 

·'anterior~ tlca_.l.nstl.-tuido .o~ Registre -Fecteral de Exportaclores ele Fructas. 
· · ·-· Art : ··a.o Nenb:ui:n. -exporta.<1or poderá. remetter :rructas pa:a. o ·es

. ' trallgeiro, sem que. até o dia .51 ·cte Mar.çq de ·cada anno, esteja. · in
tiCl'ipto no'. Registro e. que se ~é!ere o. art.. 2.o,. me,dia.n:te. requerimento 
á a.u:torldade . co:mpetente, . l~do ·com o nome ela: :rJ.nna. exporta.

·. · dora, . ~ndereço c:ommerc::iltl; - ífo!.s · ex=plares tmpres;o de cada Ularca 
.c·.::~racta'; --aec~Çio· estimativa. dá. quantidade de tructas ·.que se 
. prà_p6e exportar-e submia&4o a toda~; as ex.tgencias regulamentares. 
. ' !ParagrapllO . Ílnlt!O. · Nos EstadO!! exportador~s. em que -haja ser
·'Vl9<) o~o. os . requerimentos de ·1nscrlpç6o _ pOclelil. ser encaml" 
nhados. por tntermed!o das repàrt1ç6es_ competentee, q~ delle,s e:t.tra.
blrâo cópia, i-emettendô ·or1ginal á -Directoria de_ Fructicult'IJ.l'B., . du Ml.-

·n~o. da. Agrteultura.. . · 
· ·. Art-.. 4.o Para ·bab111tação· .dos exportadores perante _a f1Scall.:aÇão .. 

:federal; f~m e6iabelectc1os eis- ·segutntés eniolum~tos.: · . · 
~ .. .. . . . . . . . ,., . . 

InBcrtpÇi.o .rio ae81$tro Federál._de ·ExPort&dores de. FrUetas 
· ~rt!lieaelõ- ·de , 1n6peéção para oxporta.ç!o .. p ... , ....... : .. .. . 

Cert!t!cadc, de .. 1oonçio e segUn<1as vl.aa ·de certif!catlo d'é. ins-
. ·. pee4}§.o ~ ... .• .• ••• : :_. ; •• • ,.; • ; • : • .. . . ' . ' ~ ' · ... , • • •• • '; •• . '• · 

50$000 
1$000 

· .-.,. Art: 5:0 ·Além · <tos emolumento~ s.elma, serão · cobra<Ur.s ··as ·~gu1n-
· .• -~~ t!Wis <i.e f»éall.z~tçD.o; - · · · 

s) por. éàtxa ~e cit.-us . ·.. . .. .... - .. ........ · .. .. :: .. .. .. .. ·a200 
·-'b)'.por 'ca.iiâ. de i.bácax1s .. · • . ._. ......... ,.· .. . .............. · '$100 
. c).' por -~aCh<Hle :ba?~U~a.s ' > .. . . ' ........... ·: .. ....... ; .. . . ;$050 · 

. · . . :_ '.:~/ -~,o-- -is :afianieg,e.s · ~~~ta ·ca,pJtaf, ~· ~~- Éstlid~; :,; _Mesa5 · ··cifl . 
· :senda' e:._guse5quer empresas de ·t~I!SROrteB : só poderio ,delipa.cbar_ 
: :_para. · Ô _ eât~Jro .·âS ·r;uàtás_ ~~e.• ~~em.:_ acoJ:!lpanbádas de certU'!Cf!.~ 
· · d04 ~éçedfdos pela .D_lredora ~e Fruettcul~ •. do._ IÇ~r1~ _'da. -!).grl-

: .. . cUltura; ou por·-Mua.:tunoclonarló's pàrS: t&so , de~àdos. . .·· · ·. · · 
. ~: ··;: i~a~pll!) : _Unício; :. eo~ ~prep:exto · ~gluil; P.,od,erâo • ós runcctoD;arJoo .. 
· . 1neambJ(!C!6 ao~se~~-.<fe ·'t~allzaçâel proc~na: :- o e~ -~ · llart1:- ·. 
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. ~ ~ara e-" ot~eltó;. eompet!ndo aô' asent~ da. ":[Jscallzaçâo marcar 
· todu ·as oalz:as emmlnadaa. · . , . · · · 

· Art. 6.0 No cuo -tle· t"ejeiçJo ·d:e Uma. pártida de. rructas pela fJs
ca.11ZaçAo, obriga-se o. oxpo;:tador , 1ntereuado..,. . no pr~ de 24' horas 

· . tite~; ~~ _de receb(lr _a. cOxnl!iunJea:çAo oUJclal da. rejeiçAo, a re-
. zn.over c:to. ~ da. 1llcallzaçll.o· tocta .•: ~Jmiida r&Jeitac:ta, correndo 
_toc1as .. u ~esu. decor:entes. desse acto •. por·· cont~ elo exportador,· 

-·aeu embarcador ou represontalite. . ·· .- ·· • 
· · .. ~pbo unlco, Se., dentro do pruo prevl!t_o no presente re-~ 
. ·_gu1amento.-o. ezpcn'taclor,. ou ·&eu reprosentante; nÇC) provicSenefa.r. pl1l'a l\ 
· ~oça.o c1aa fru~aa reje1ta.c1a.s, eone~em-se plenO& P9Qeres -a. tlsc\\U~ 
~.· visto .eomo eoDJtat.ue ·-perigo de contamina~· para -as :rruct~s 

. ·em· trsns1tO, ·para. removel•as e deetruil•BB; dandó dlBso conhecimento 
· •. ~~r . de Fruc~lr.ultura, 'pal-a. os ei'felto$ . de CJI.SiJB.çb do . regl.sLro, 

.. :~·àrc~ e -~gal1Bli ooncec:l1clas á 11rma ili!raetora. . . · · . 
· ~- ·.--..yt,_. 7.o As .ca.1Xas para. exporta.r tructas ·devem eer de bOa appa• 
~ · ::e:éc1a; llnipas;/de~· ~elia clara., 'leve~ .e· pra.ticame:iite · llvre í:te nós, 

-~~ .. ~~~.-~~=s~.~~s:·. ::::·:; · " · -.· · .~ . ~ .. · . 
. ·· ~dldas e~nias: .. aclO_mm •. X à04 m~; x ab:4 mm;, coÍr(toleran· 

cta. de .S!3() .mm.'· :1t 32() nim.- X 320 mm.-.: /· ' . . ! .. ·. ' . . ~- :r . · 
. --~~.As peÇaS_ cié ma&!tre. que cOmpõem. ·a caixa s"a.o . as seiutntes: . 

· · T~trai· e ··Qenti:O,"·medindo 292 nun.. x:· 292 inm.· x 20 ·nim. -de ;.: ·. eiPeàsUi-a: . . - . . . . . . . 
: • ··.·, 'l:'II:!ÍiPa• :rttn~ ·e la.dos;. -rormando o1to · peçai, mecliild;. eGo· -mm·. 

· -~-·-.u2·mm>-x·a:mm.:·_ .. _ .·.· ~ - -~-- -·. ; · -
·. · Pàra. ~rtiia·:~ê .'~~Ja-~Uavo·:· · · · 

-c ... · .. , ~~;~:-:' á6o:-riiiD_ x· 305 mm.~ lt '147 mm. ; -
::.. ::_ ~.,._---A,rt~·- s:o~ M ·tampaa ~·os .tundos _de toda~> a.s cma.s de_vem tevar; · 
. . -j-espectJvamente, ·r;:, sarratos ou.· pal1tõs, ~azendo-àe ·& prega.ção sobre 
... _:~ .e~-~- ---_ ,;_ ... - ~.::-·-~--··:: . .:- ~ ~-. .-· _-:. -. . ._.. . . . ~ ;· .·. ' ' . : ' .. 

. - .. .Art. _.iJ.O·:Chsms.-.se l.a,r&D.ja. ao :!ructo ·de c. slnen.sJG; Osbeck; po
-._inelo·,:â·o.1ni:êto"<le c.: p.ara.d1st Me. e tangertnà, ao trücto de ç. No-
'.·~:>111s- L<nir,· e·,ae,·.sua.S v~éiiades, · · • - · . , · ·· 

· ·Àii: 10.· Ás riouctae de 1ima ea.iJ:a elevem -'et:lio- tamáilho .unl!or-
.· tÍl,e e de .uzria.· 80 'VIU'1é<1Pode •. ' . . .- · 

>".-. · ·Att;: ií::· .Nenlllmi citr:tcultor terá.; pé~ par.a. exportar· a s~ 
.-.. prodUC~~ quaudo;'o .~grão· de. ln!e&Ulçâo de ~seu pomar .fôr .superior 
<-:~o ~ta :t01er&nc;.a .adniittidil.. pe~ -lnÇe~çio techtiica. ·: · .. _ · 
. . : »i'; ;.·12-.-.:,As frú.cta& e~rta.vei& 'devem ·a~ntiuo t.Oti.oS os cara
... étenstie08. da. ~el2ide;·· ser: .de<~a ·. quaU~de,". ·perte1tamente. cle.s~n-

volvl.ctas;: . nêin den:w:ia!l.o v.ei'd.es, •:ou den1U~ m!dm-áS: em. sã. coo.~ 
d.lça.0,·11~ dél':cloeDÇÚ, .p~ • .-macbÜca:chi~, ll.l'l'itllhõ~ e ,cortes. · . 

-f-"l.o .P1ca. e.stabélecic:!o o '1im1~ de 15.000 _éaaas de ri"uc::ta.s eltr1-
cas- u.' exPortax -pek,s" dlfterentes ·:Porto& do "~rrltono ná.eional, por sa-

. !t~· oom:o cond1çi0 !.nd!Spe]:ujavel ·á. ol:iten.ção' do registro' d_o :eipor.a
. · dor~ no ~-. Fe<ler_al -d'fi_ ~n~ore!Cde Fi-l;etas. _· ··: .. : ·· ·.• , . 
·.-· ·. f. 2.1rJD"'·l1ttüte."lri:1n1Ino de-·C&U:q a ·ex:pcrtar. tll:a.do no· parasraph9· 
. :_p,Dt.enor; iiio. a.tting~ .'os c1triC1lltores~:._;~ q~ · 9e _tac::ul.ta .. eipoi).ar ·a. 

_:. ·&Ua.~ pl'ó.i:luêçAO,~J.SólB.damente. oll: eni coopera,tfva.< ·.. .. . . . .,· · ' , 
: <"> ~:f. s~~ !toa; EStá.dos elq)9rtád<n:es, ·-em . que. hll.}a :servtçó Õt:g&.illza.4o, 
.:·· -~rão; .Da. jéquertm.entos · de~:- ~rlt;i:ç~: ~~- -· re~ro, .aer· -en~amlllba.dos . 
. ~.i' _.:~-ije~i>. ·. ~- ~art~j:<>mp~~,tes; ~ · ct'liil<dene;s_. ext~ã.o 

•.. oópta.;·. ~~ACfo. o corlginal_,~á..·:OU:ect:o.rta.: d.e: • .Fruet1c1,1lt~a. ·,~o :"WnlS-. 
·:· tet"i.O:,Ci~-~c.w~}:: ~:- :: _; ;' \ <~ ~,"':_\:~. · c-::-:: .. :,.:;.· • . · ·•· :- . ; . '.·.·: ; ·• · .. 
·' · ·:...' ·:.... ·l 4,0 .~em.- · o . ~mJ.to ao· -regtstrQ:, d,e·-~xporta.dor . _todo:· aque~:. q;ue 

~;:~m~~~~i;~~~:f~~i~t~~%~f;~~~~~~:#~~·~-~·· 
,. '..chn1Ca ' ~".estatfátíca:·ficec·t~tuidOc:o .:Reglstr~:~.ed:e.t:~l : éie .. -E2tp'?r:t1dt1-· 
,' :.:::_rei.~~t~;:-'~' ;g,~-f!j:.~~~~?-.~~;:i~:~-~~~;~~xo.~~~-,~~~~~.~; 
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:~:. lecldoa ()S ~egu1ntes emolume_ntÓs, pagos erp &elJCUI fedOtB.eS1 que nc~• 
p!UiharÁo o requerimento~ 
ll:ls~Jp;ão e registro · a:nnu;e.s . . ..•...• , •••••••.••••• , •. b0$000 

18()00 
-~soao 
~00 

OertU!Ca.cic de 1D,Specçt1Q pr.ro. exportaçllo. , •.•..• ; , •...•. , . 
dert1!1caclos de regl$tros, ~SegWl®E> viaõ ele cartttlcsd.os. , , . 
Por ~1xa. de c1trus. eub)netttàa 'â f~sco.l1zaçAo ....•• :; •••. 
•• 4 • 

. · ./art. ·s.o o nwnero de 1nscr1pção do exportador deve tliUmr em 
todos os requerimentos ou p19dldos tio ln.apccÇk) de carregamento de 
!ruc"'"..as, nas d.eclaraçoes, das- gu1u ele oltpo~..açloto, nas . tettell'llil dAli~ 
ca!T.as ou engradados de f!'"Uctas ,: . 

.&t. 4~ AlQ dos rotUlas, em ui:na. dll8 teeteiro& . ou lados · das 
·caixas. torna·oe obrlgatorta.· a. <leclaraç!lo elo tamanho da fruct11, sya~ 
tema.t1camente eScripte. ~Zll C!QteZB., em l<lgll.!" v1s1vel, •ficando ·e. mar
caçã.o da.e Í'lrmas dos consignatn.rleG e dQa JY-)rtos d.e des1i1no c1a. par:-

. ti®, :na. outra testeli·a. ou lae1o. . E' O:b\110 .que a f1aca.llzaç~o !ecle:l.\1 
reserva-Je ·o :direito c!e remarcar aa c31xB.s, que a hl&peeçao verl!lear_ 
m:àl"Cadas com ·tmnanho · duterente ;. do .declarado. constituindo a. sua 
1requencia: motivo de penâu.d.ade_ •. _ . . · _ - · . 

-· l'aragra.phO unico. A '!órma. e confecção· dOIS .J:OtUlos- e &yste~ 
de rotulagem devem obedecer ao que d!sp6e o ~manto .·a; que· Be .- .. 
re!ere o decreto n .. -23 .4$5, ·.de Novêmbre> · àe 1933, <1o ~e:lo · do- . 
Trabalho, Ind ust::la. e conmi.e:í:lllo ." : -

Art. 13. As~fru~ta.s 6Er!P ~nVolv!~ em papel. que· dev~r kr - a5 
segtUntes. caracteristicas:. peso ·de · 'Ullla res~· di! 500 !olhas; meç-l.nclo 

• o,eo x Q,090: 4,540 ll:g. ·li,4E!O 1tg.; reá1stcnc1a. a.o !OJnPl:rilen~. 6 pon;.. 
tos, no m1nlmo. Ji'ará -que a :rrtlcta em~ala~ tenba um· asp·eeto at:,; 

;trnhente e !lrme, é" .precl50 que o· 'papelseJa. · ba.St;ante . .flenver e re-·. , 
_:Slstente, para.. supportar iuna. torção .raplctL e. tortê. Os tãJD.anhos do 
IJapel usadós .na embalagem doS c1tru5 são. os.· Seguinte,s: ._ .. . . . . ·· · 

Laranjas : 

PoriteJos 

- .. 

. . . ~ . ' ·. ; . . . . ' . w... ' ' " 

~ctes· 
nuD.e~s- ·. 

dO 
papel 

: : ·: :r 96 1J. lOO l o.zoo X o.too . . . 
. . J 112 a i 50 . 1 o,1;,o ~co,3oo 

.................... J l76 .a 200 t : o;:~so x· o.2so 
· • I" !!16 ·a 252. 1 0,22& X 0,225 ·I. : ~s _a ~-- 1 o.22s -x o.2oo 

. • I . 38 a 46 \ 0,400 >< 0,400 
· · 54 .a .64 1 ·o.aso X; 0;300 

.. : ·.:;., · ·: ·: .... · .

1

_ ... i2 a. 96 · j o.s&o -·x o.aoo . · 
:. . 112 ~. 1i)o ' \ "o.Soo . x o~s~ 

. ~-.' ._ r-:ao a:·\.Z~ ·: ·:t-. ~~Ó.. x··-~.3~ .· 

-'Ta..nge?~ •. 
. . _ . . _I go· 11. .:;<'8 .. I: o;25Q·X ~.;!~ 

.. ........ _ ........ J ~ , I ... .-c 
. . . ~ ' ~ :120 lir 144' I 0,225: X 0,225 . 

. , 
·· ' · 1 -:~~ :~ =~6 :j -0,~0~ .~ · 0~200.- . 

- - ., 
, · ...._ . 

.· ~· : ' . ,.... ·~ 
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Art •. 14. A ·c:.!Bpo31ç~ das :fructas nas catxru; d(lve ~r tlnne e ele 
modo' a. eoneiuU-a em :rónna. adequa.dll.. A neclla. Ci.o arco na. tüvisio 
central. wzâ. :ma1or ou me:nõr · ~tura; 4EI accordo com o tama.JJI:lo da 
:l'U.C'~a. .(truct~ maior. exige ma1o:l' altura), não õ.evendo es~a altura. 
exoed.er cl.e 3 ee~t1metros. · 
_ Jl:t, 15. Nenhuma. !ructa. clt%1_ca. :poderá. ser c~portada., excc_ptua
ctos 01> limO~!!. senão quando a co!oraçãQ elas rructas no potoa.: a.pre~ 
sente no znj.wmo. 50 % da co.- amw:-clla ou alara.:nj~Lda, de comorm1~ 
d.ad.e com as zons.s citr!cola.s do Pslz, momento. em que . de-.er~o apr.::• 
sentar ·&a seguiiltes rel_aç6cs : 

- 'I'e.llella áas rele.ç~es a.cl~e~:~solldos solúveis . que vigorará a- titulo pre· 
• carlc, .cll.ttante o anno ele 1!134 

Varíedaàes 
'l'e.nge-
rtn!l.B Pomeloa 

I 
·::~n~~- .. : .. :::::1 i ::~b 

B&iit&da · Flumtnense. -. Llt.·/ 
toul · sul e ·:norte 'bre.--

. · ~u~~-'.:~:-:>·.:;·;; .. ~ .... ~1~: a,oo 

I 
I 1 
I 1 

\ l 
! 

I 
s.so 1 1 
6,so 1 1 

j 
a.so 

1
-

I' 
6,50 ., 1 : 5.00 
5,50 'r : 5.oo 

8.0: ! f 6.50 
.I 

· · ( 1:.ó ,pari ~ e!fe~ ~ -nxaç~ do inicio da. colheita :oas dtt!e
renti!s ZOZlaS c1tricolaa do Paiz, ..servirão .· 06 dados relattvca ás 1l::!Spec· 

. · çl)es .· teitaa nos pomares c!essas. zonas e o;; graphlcos estabelecidos s.n,. 
· nUa.ltnente. aegunc1o as detê~ ãa r!!lli.çâo s:cid~=~ares w~ 
· bt'e. Q caldo _em, cttrus;. . . . - . _ . · 

. _ ·§ 2.D 'PaJ:'"" os llmõé.s, a. sua colhetta é permltt1da quando per!ei- . 
tl!.me~te derenvolv1~os,. colll. s. colOra.çlio · verde. . · · 

Art. :16.· lll'enhl1Il1S · !ructa. C1tr1ca. poderá. sat .colorida. art1.fie1al
mente. se!lão por processD3 auto:tlzacl.ÓS pela .DI.:ectoria. ·de :F.ruct!C'Ui-turil.. . . .. ' .. 
· · · :.Art. ·:11-,. Os pesos . m1n1mos, -1:1:-utoel', adl:út'tidos para.- ss cal~ de 

· .~j~.:si.o <ia seguinte&: tatnanho3.9S· a. _1~. 32 .. kllos; 150 a- 200, 33 
kilQs; - 216 e menores, 35 k11.os. · · · . · · · •· · . . 

. · ·, ... Art; _ lB_. :Os pe!!?$ wmmas, brutos.~ a.cmiltttd~ ·para; as ~: ae 
.· .• . JilOlnelOS, sri.o. '05 segu\ntlls: t:a.m~~onhos .36 a. 5<:<, 29 kilos; .64 ~- 72. 30 
· . Jdios: 96 e menore.S, 31: kllos .. · · · • ~ · 
· -_. , ·,Ait:, . 19 _._ .'I'IJdos . :OS dl!lsvtcs,. em)rue ·sé. tizel' · 11; carga ou desc11rga 

.d~·troe;~·:cttrieu;, serão obrigr.tortamente• S.brtg~s. meeJe;nte. i)ré~ 
: v10 entet~-C~lriiéntó -entre a.s empresas de trs.zisljortes ferrov1a.rlos -ou 
· 'tnaiitbrioo e- a j)irecto:-ia. c!e :l'.'rllcttcultura.. cie:sde que· s. tonelagem cte.· 
: trüeta,s ~. tnu:i8póriat ::exee'c!!:!."'.<i6 500;009 'kilos,. por :~~afTa. ._ . . 

·· ,.: ·:~. :20: <:olnpete aó. ~.ço-:~t·e ~lizl!ç!o .da Directorlà 'e -FrU'!:. 
:. - . c:tlcult'U7& i!etéMninar · ~- dl~çAO- e· azrâ~.lo_ (!ria eau~· de'. :rru.cta.s. em · 
.. _,_ tni-:IB!to,:nos carros ,de )Stl'a~- d~ terro,_nse· C8%!!1L-."e.s !rl8Qrtflcas ·de · · 
:.. ~_ :terra·:e nàS ·C'lÍ.lllaras ou:~~-.c!050.n~v1.o:L' .;· ·•· .-·· · ·: . . ..... . 
· :. ~ . Ria.de. Janeiro, s d~·J!êvere!ro· de<l9!14i ·-' ·N~va.rro ,iJ.e .Anil.i~, · 
. -. ~~amgiido: cio:~e_%peaitnt~ da · ::ASi'~~~t~ ;na'. :~úSencla · d~ Minla~~ . ·, 
· ~:::.~i~r-.~-:::>:_/:·_>:.-_. .. . ... ·· · ;>-~~:-: '---'... .. · ; · · · 
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\ ,~~::~-~~t&:~ts;lt2~i~~~~1 
. · ~- ·!~fi>n~.- opma . a Coinmi:Ssão tàv~vetmelÍte •aa · ~t,SQ · 4.-<i~: dc) ~-~-' : 

!l:ojeeto .• · : · · ·. : .· ·./. : · ,. : :·< :~ :>:·. ··.: ·-: .. <~ . <·· :; ~: < :::/. :·: 
. A .~UReatlio cSa CommJ.ssia de Agri~tura ~.:se . t.end.e -'.CO~ >'. · 

. ~tan~ado em- emA!ncta. · d~& :.de i"se_r . _ap~tad:a·::;P.e!AS: -~S;ZOêii: ~-~~: .. ", .. 
c:tac!as Do parecer anterior e :lUliJS·. a. de que~ --~~·;:,~ ·c·àdâ'·. _Q:.. .• •, _ .... :.
bárque, ·o pagamentO·.I.\fi ':tli.Xas em duà.s repâiti,Ç5e8,. d:!4i!ilétái;;·.- ·umz:<:~ ·,· 

· :14S!era1 e ~utra estac1un.l, ann~~~o ~~--dÇ{:p_roJ~Cf.O·.êfé·· :t~~1:. ;<· : 
Ut~s!.tos<~~~~~~: ~~- ~~n~:~ -f~;-~~:~~: .1~\-'· · -:~ < .· . 

· .To4o St.mpztcto, Pras1dente • ....:,,·pze.m.en.te ~a-rf4~t -~t~.: -:.--.:.r.':~ : .. :: 
··· F1lho. - Ped:ro Ftrmezc. - sum'liel .Dud.ne. -.:..;.. -A-be%ariJo: .Verg-ue.'.;o· -. ,. • 
·' céaar.. - Amara' ~to ·.niniQf':~ -.:.: .trr..aldo·::.BastQ~.'- -·...:.:. JJlinict·: ·<te - · .. · 

c~~zhÕ, -co~ ~estri~:~::.:N~. : ::f~j~_r_~~_,: '~:~:f.~~t~:: -~-,~~:: :·_.:,:_··_:_L __ :.-~---_-_1? :~_.: ;.?.>· · _·; 
. . ·· ... ;·:-·- -::: · .. ,. 

. ... _· .. ·. {ia :.~~ttirá)·~ _-" _-·:·~~ o· . _ .. · . .~ '.; ,<;-~· -. _.•; ' . . 
... .. : 1"'- I~Sis18.tili:à). - .·: .. '· · . · · ·. <'· ., ':· .. :· - · ~,: __ :.~--

- · '!J.e~cr;~: ft~i·:~ profe~~)~. - -~à ·-~.~~;~~;5:-~-~~-,~~~rii~e.·:~·:_~:-~:;~ 
· t!e .ctout~ ~ Fac-uldl;des J."Urtdicc%8 JJ4ri:i:.o- ·~ 'bat:~l900,~- as .. · . . -.: · 

·- cadiitas ·tu-- .Dir'etto Romano :e ::Dtreito· :'I7i~·àl: ·Prttllldo> ·'.'' .·· ; : .;_· 

:-:., \· .:·~ 
· .. .. . , \ 

,' ~_. -

... . . . a) . ·e.nt.~o e'IJ:. .. v.tgor . ~~, preJ>ent~vlet: ~~ .. ~~; 'le,· 'TflUD!r."t. : .. : ;· 

;:-~f~{ili:;~ 
._ . ~hedra.$ <1e · rn.ater!as a!nil4.-.4o ·!!1.U2Q·:de · ~ch&re~o, ·dadll.~ :!\'~é!.!!.:-: c - ·· 
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'-~ .. -.cO$ -~ 'respeitlldo~: .<is d ireitos dos. substitutos e docentes itvres. por• 
. : :Wnt~ . ~ld:Ste.!l~- . . . . . . 

· · ·· ·.' ~~âpni> unico • . O . Direito :Romano ~rá looctonaoo no prlm~l
·> · .·.ro- .ann~ . do ·curso e o: Direito Internacional Privado, no quinto an.no . 

, >.Em· todos o6 anno.s· 'do cur.;o __ de bnch<l.rélad.o ha.verli. palo menos, tres 
.. ~ _ p.uls.s ::emanaes ·de · ca.dB. d1sclpUna, ~XC3pto quanto é. "lnstrucçA_o á. 
. ;'~c_1enci& ~o Direito" e ·:E~n?mta. Polltlca. e Sclcncta das Flnanç.as", 
.- . cuj~J.S · a.uJ.a.s · contln-ua.rão _obrigatoriamente dtar!a.s. .. 
·· . ·· .. : ·Art. -4_0 • ·A . e~a~à de . Sc1·~nct.a. das Flnan~as passará da segunch 

. ::eéçlkl:'·do segUDdo nlll:lo do cur...o. da doutorado para o Segundo· :1n nll 
··do, cu:ro d~ .bachareLado. · . . 

.· §.. 1.0 O ensino ele · i?hil~opbia do .. Direito 'Cia · terceira. sacçll.o d.) 
~- ·.Gegunito: anno cto . curso d.e doutorando passarll a ser ministrac!o w1 

·· "pr~ira ~cção· do primeiro anc..o · do mesmo. curso . 
· . ·.:.§ 2.0 A ead~ll'a. de EconomJa Polltica. e SclencLa. das Flnançns .do 
-priJl:Íelro anno. do . curso . ae· bachn.rel.a.do ! icàro. 'aenominada.: cadelrll 

.l:le: Etim9m~-Pol!ttca. · . · -
, .Art: ·· s.o Não·ba.vende> . tit ular ertectlvo das cadeiras trá.ns!-;!r!ciM 

. 'psra· ·o . . curso de· b~harelàào. abr!r~se-ha. concur.sà.s. nc.s · IIJs.t.l~utos 
.o!flc_le.es; para o · pri>~b::nento das mesmas. na fól'!lll!. ela ·legtsl'B.ç!!.o em. 

· . .:. ~~~::: • • ~-;-. -:' ~ •_ •• _-· , . I . ·. . . . . ' • 

· · .. . - --·:>arilgrapbo un1co. Para a. 1oscr1oçM em concurso, a. bem dos <lc· 
-· .. -.- .i:na18.-.requís1tos legsee, deverA. o candli!atO apre<-4ntãr. cincoenta exelii· 

· ' :12~ - ~ ~~.-_ que haja. ~pto· : · . · w . ··. ·• · .:. • · 

• :·; ·: .Art-. e.o Nãó~·o]).:;ta.nté- aa transferencl.âs i:i.etermina.das n~sia.:lel; não 
- _,:·:~re : altel'àrãO, ne> · preo..ente· a.nno Íeet!>O, eis cursos .. de direitÓ em 1unc
:. ; -: CW#wzj.ento; enil'l!iàôto', l.O~o qu~ elli:. entre em. vigor. serão abertos . 
: _. . cônêufsoS. a :<iu~de . retére o· art : 5° ; . - . . . 
· , ··":·-: ;' · .. Art .. ~ 7.o O · p~nte · decrêto 'cntntrá em . vlgor. ·.no anno· lect)vo 
:. : '~ :<:fe.-' {936·.: -~ : _·_;: . . ' .. - ::... . . . • . . 
:_::_ . :; ··-Ar:t,_; IJ.<!.· .. .Be\'!Íp~~-':~ -:i!ispoelçõe.s em CQD.tra.rio. 

~-{ç~~~~-:~~;i~~~i~~~- ~~f~~:~d~}~3:5 . .. ' ~~te- de :Li7n~ •. 
~ · . . . ~::- ~- ... ;~ . . .. . . 

·:N. 601 - 193'5 
· ~ ... ·' . . 

;. 
•. . . · .. : : . (1'> ~islil.turo;) 

· -. :.Gte;~ -~ ~~~_. ' .. ~;~~:ar:. _lo oo cücret~ ;;._ · zÚ5s .• de 1.933;_ com 1)4~1 
··. . · ':· . . · . . . ; .-re~er C()Jltrçrto d4 Commissáo cUl ~inar.çcs 

.; :~?E.~ .; .. :'::::·m~.:z":~ ;,.,..-·-~-
.-: . ; --; ~1-Ils ·.é .su~ ··::~~:J.de.' ~~<ler. ·aos · ·~ml?~, cra · a<iurl~ra~o .e . :es · 
·.-. · : d.ri :-#sçiÍ.~ -_d(.~rd~ : civil e·· In.S.P!c:tórta:.do :-Trafego o. d.ire-no. 
' c·:::.~'.de •. ji~:-~i~: -~e .1!' ~ cl:asae . e;n~· tl'ell&:·dtl• '..G~};!urblos_ e. pequeno . 
-.: :'. ':Pih-i:uz'so~ ··~odif~cand() d~, mod~.' ()··.dMrét<):rn: ' _2S· .. ss5. de -27, de ~-·: .. 

i.::m~~l'~ilW~~~~~;;.;--
-~ - :· éeiie~~-. a;u~no~--.réla?va. · a> - .!1-~i:n.ln-~~, dJI. .. Estrada:· de-.:ferr•: · 

~~lllilll!~1:''· : 
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· · .. Allegá-o &gnat~io do : projecto que elle n4o trará :augm~nto ·do 
despeu.: .discordo da.- opilli.Ao _u-e s . EX., pois &erã.o mais &.li!UI!UI3 de· · 
zems. de_ p8BSD.geiro8 qu~ nenhuma va.nta.gmn 'trazem _é. e.s~rada. , qu~ 
.Looão augmentar as prlmeirl!-1' . cla_ssc.: Já suPerlote.ds.s <12 seU8 tr-ens, o 
pa.ra as quaes em geral é. que ha ma!.S procura.-- de b!lhete.s pazo~; , 

·_ afastando assim a.lndo. ma1s a. procura. do ps.~sagelro que r~r::1 uncr ... 
a -.ServiÇO . qué recebe da. estrada. E ' Sob()jlltnente COnheCido· que do 
def!Cit de ao ro.11 e pouco.!; contos da Oentml, ~rto de 20 m.11 ;;!b 
·provenientes :das _linho.s de suburbloo e · de. pequeno pcrcurzo. é . :quo 
o regime de passagem gra.tultn é qua.sl que g'e ml, pois o. procura Clt) · 
pe.ssa.geit(l" que _.pags.- cuda Vi:Z mn.J..s diminue de VOlum~. QU<l ~ es• 
tabeleçá um grande . abat imento pa~ os e.erviCiores dO ' Esto.Qo, mAL'> 
h~des é justo e humano. ma.a é. necessarlo que se lh<J eJCtralAo ·o . 
bllbete ou o pa.s~e. para.- poder htwer o 1mpreBc1nd1vcl controle, p:ll'~ 

_que. o passageiro sinta que aqueuc ·t>t;,'"viço lhe custá cUnhclro ~ ·ãcss·,; 
!ónn.a não .ttl lhe as.sist-..a o direito <1e exigir o . conforto ..a t'. g3ra:lt!~ 

, que. a. estra.ãa lhe ·oeve, como -tamberri. o obriga a. ser etitCÍa.do:;o com 
. o ma te.."'ial de . que. re utillza e pa.n. o qual sa.be aue conoorrf! com ;.. 

sua pa.roolla. para ·a seu cwtelo. Por esse.:J. motlvÕs sou c.ontra.Tio e.o · 
project o·, tlcando corao E~em.p·re a Com.mtsaão ·C-On\ o direito de. !lleltinr ~: 
deUl::erar sobre o a!sumpto . · · . · · . , . . .: 

sala d(.l.s Sessões, 9 . de -Setembro ãe 19:35. --:---: Joao ·stmpUcio, -.Pre· · 
~dente . - Frã.~ Filho, ·aelator. - Or/.c.ndo-. Arauj o . ...- A7'n4l e•• ·_ 

• Bastos. - Amttral Pet:toto. - Ca.rt:l~ c:Z.c Metw -Netto . ..,.., Abel<.INL:l,
verguetro CeS(I.r. _...; Pcctro. Ftf'l'n.ezá . __. S"mué{ Dua,..te . . ..-J CZement;'j 
Marta.nt. -:-- D4ntel de Carvalho. · · ·. • 

PIWJ~O .N. 60, -1_:' LEOISLAnmo\., .,. QuE si aznP.E.O PAJIECJ:::t .. ~ . . . .· . . · . 

Jl:rt . 1.0 os· memoros da. Ad.ministraç~o e -os da· f!s.cal1Z3.çf:.-:) <1:1.··. 
Gua.rd.s. Clt>U e da h!8!>eetor1& do Tretegô ~m d1:::-e1to á ·. passagem:._ ri..'\ 
la clllsse dos trens 11e auburblos e _(te Peciueno pe:rcu,i'.iO. -de que-'t;rat!\·. 
a let:11._ e do e.:t. 10 do d>!creto n. 23: 655·; de 27' cte:·Pezembro de ·193:, 

. .Art •. 2.o R&v~~ u · d~o5eil em '~contra-~. - · .:.: · · •·• ·. ·~ 
Sala. . 4as aeasões, 5 .~e . Jullho de 1935 > ,.....·.Íof4rttns e--. St!vc. ·. · · · · ... ' . ' . ' .. · . ' . 

U:GISLAÇÃO Cfr.A:IA _ -· · -· . 

. e) . DOS tl'en.s de sub.Urbics. e . de. peqUeD() p~reWis~, em, pril:ileU:a .· 
cla:.se: os alumnos da E.scÓln. Mllitar · e 0 11 ·. tn1erloréa ,clÔ Ex-ercito. · ·u.:. · 
Marinha • . di .Policia.- wtutar .e .. do- co:po c1e Bori:lbetros: em .5eiund ri. · 
e~.- as j:,raçás ·tte&ms corporações, oo· 1wipectore8 .-.ele -~hlé:.UJ~ e _o~: 
guardas civis; os estatetá.s -e. os carteiros das esta:ç6es pó.staes . ou . otfo . . . 
legraphic.as, q~do· em serviço Ou d:ev~<ia~ :lÍI;ii'onritzr.dos .cU. :_· · 
quar.do : t1ve~m. ~ vf..aja.r da séc!e.'ou-. pare·: a. . &~de ,·ct:~.<>-SU!l.$::·coryor:o _.· 
ç6es, ::ncando, llo- cti6o dé. nAo . estaieiil · untfo~dos, . · ob~s_ : á 
á.pr~taçlí.o. di carteira. de. !dentt®<te' .ei:nitt~ Pelã. corporaçw a · qu .. · 

peitencer~m. · · .. · . __ : l'. :.im. ;_. l~~--. _ · ·. . :.· -. . ·-.. : :_. ~ 

(lA. ~gislat~e.) . . .. .. 'c·. 

ê~ed.e ·-~~ pd;à :ó -~n~Ç~~-.ite ·~~~ ~~ ~~;a· e%f\ahih~ ~i,;~ .. -
··· · ·-de ea.ní;a.ú.ba..- .cem pM_ece~ •. · .ctr;i - .Cominú11C.o : .ae·-· A.grtc'!i~t'llra; ·. ·cor;_, · 

·. eniendas ao: a:-L 1° .dÓ p::Ofedc/ e -cOn.tti:río.-lis:.:e.metKJas-o!/er.ect •.:. 

-' ~:fi~j;~~~~~~i;;. 
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. De accôrdo com o parecer dB. Cornm!~âo de AgricUltura, Ind.ús
'tl"!!l. e Comme~c1o,- datado de 14 de Março do corrent~ anJlo, o prem;,, 
concecUd.o a.o .l.nven~r da _ma.chtna allutUda. no projecto•n- 170. 11.~ 
l934. toi elcva.d<> pam 100 ·contos de réis. Entretanto, a ColtllllU.são da 
.Fina.nças, em seu parecer de 3 c:!e Abril, mantém o prem.to 1n!.chtl d3 
50 contos. ~ ccmo ee vê, cliscordancta., nas pareceres, quanto no 
valor elo pr~mio • • 
. Cpino ~lo prerilio :maior, J>Or deapertar mais est imulo a.o'3 !nvcnt?-

res que dlspendern com fabrJco de appa.relhos, expeJ:ieP.Ciílos, etc: 

Não ju!go e.ccetta.vel a em<!nda- do Deputado AbelarcLc M.arinh~•. 
pela. qual se suppr1me o e.rt. 5" · do project<> em a.preçCI, r~ la t1 v o á paõ-
.sagem da __ !uyençtio D-O domlnlo publico. ~ 

como-: é .sa.bfdo, o prepero .da. cera. de carnaúba. comporta va~ . 
:rias ópernço~. sendo as p:incipaes. a $eccagem das palm.a.s, a. bG· 
tea.ura e e. f1J.Sã.o. o projecto eouccdc premio ao inventor da m~>ch1n:~. 
que reallza a segunda dessas operações. será. um apparelho relatlv:l.· 
mente .simples· e barato, provn.velmente &~melhante a outros empre
gados em bater cereaes ( batedel.ras de arroz, etc_ ) _ Portari to o pre
l:nlo de 100 cóntos p6de ·ser quallftcaclo de gene1·oso- em si, e sUfflclen
te pare. ju.st~Lcaz a perela de privUegio.s do inventor, no objectlyo cln. ~ 
ro cle r.rm1tt1r que qualqu.er ofüc~l'Ul. mecanica possa. !abrlca.r a 
machtna, barateando o·· seU.·· p:-~ço _ 

O autor <lo projecto silencia.nclo sobre a ex1~nc1a. constitucional 
de 11:l.cl1car a origem da Vi!rba para occorrer ' á dsepesa, o Deputjl.do 
Barreto Pinto apresentOu uma emenda a.utort.zando o Poder . Executi
vo a. "reallza.r a. necee.saria. óperaçáo ele crelifto' •. A' essa. !órllla dt: 
a.utor1zaçâo, p.rerlro a · suggestão da CommJssá.o. de _f\grlcultu..-a q u.~ 
·manda re~lrttr da quota. sobre o ouro da8 explorações .aUuv1onarias 
PrQponho; asslzn. oem· substltuiç~o ao artigo suprs. mencionado, o se• 
guinte:' . 

Art. Fica. o Poder EJ~:ecutlvo autor1za.do a. retirar a qu.antb eqUl-: 
valente ao premi-o da. quota de 3 'l"oJ sobre o ouro expl<>ra.dc> :nos depo
sito:! llll ~v1op,ar1os elo Paiz. -

com essas pequena& altera.ç~s. julgo P1"0'~cer approvu.çrío o pro-
jecto de _a.utona. dO Deputado T<!lxeu-a: Leite. · 

Safu dSII Se:asões, 6 de Abrj.l de 1935_ - .Arth:ur Nei'lla, :Presidente. 
- - Humberto E. ·de A.ndr"ãe, Relator. - · Ri.ca.rcl.<> M(U)Juldo_ - Car

dtz'to Filh.o. - ~rea Cã.yo:ro. - Joo.quim <!e Sa.mp4io VIM~-. - FTctn· 
~co. à: f· Ftorl. - 'l'e'l3:etra Le.tte _ --: Cid.- 8. de· Crutro Prado. 

P.IIJU!:Cli:R DA CO::It~oW Dl!: nNA.."''Ço\5 

1 .:.._ Dat;e. venía, ba. eqÚ!voco da . pa.rte da digna Coo::i.o:lls.SM de 
- .Agricultura., s.o e.:rr!.rmar- a exlstencla d~ dlscordancia. ~:ctre o seu .prf

. mitivo parecer, que elevAre. para 100 centos .o premfo que o projoct·j 
'ViSa estabelecer ··e o da CO:nm.isSá-o de Fina.nças, mantendo-() elll 51) 
contos de :;é!s. - · · · 

;. elevaÇão. do premio nao passou, de te.cto, de uma sugseptáo d:1 
commlssa.o cte Afiricultur.a., ·que a náv con.s.l.lbstancio:u em <'mendu . 

. Sómente sobre o valór constant-e. d~ pro:Jecto 'tem . a CamaJ•a.. portanto, 
de Be manuestar. . 

2 - A em.enda do Deputado Barreto Pinto, vieando :t:àzer -observar 
·.ó dispoa1t1vo const1tuc1onal, ~· pa::ece acceitaveL Trata.~ d·~ de,~
.pesa a. .eer rea.l1za.de. •. se .o prolecto t&r" a.pprova.do .na. presente leg!s-
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J#ura, por conta do exercic1o d'e 1933 .- ' Nada. indica haje. neee.ss14atlc, 
nusa época · :remota., de reauz:ir o Governo_ oi>er~ :de credito ·:para 
ó'Ot.er til.o' ips1gn1!1ce.nte quantia . . A despe~a deverá ~r 1ncorpa~cta. .ao 
orça~nto .·dá él<!spesa de 1938, coll!orme~ emenda qu~ a Co~In.ls;ã1.' 
apresenta. · 

3 -- O direito_ d·~ lnvençâ.o estã perfeitam-ente res&U~rdacio in 
projecto, ele accôrdo com o espJrito do -a,rt. 113, n ; 18. da Constitul
c;ao. S~b1do com.o é, em geral, miseravelmente rem.unerado, em noss(l 
nieio; o premio de 50 contos pód.~ corisl.derar-se · ju.sto, para perinitt~ 
uma '.'vulgarlzaçli.o convenJente é · collect1v1àade". Manter o pr1v11.:-.
gto · será pe.nn1t~1r que, por 1n!11!l8; quantia ·a.ccresc1da ao premlo ·qu~ 
o . Go~rno lhe concecler, o Inventor transrtx:a o di.relto a um indu:.
trlal, que acobertacio na. patente, a.nnullarã. os propositos do.· prolecto 
de promover A extstencla. ·de um · a.pparelho ~'de custo reduzido e ta-
cll construcçi'i.o". · . · 

. Não é acceit:~.vel, pois, a emenda do 'Deputado Abelardo Marinho . . 
4 ~ Apresenta . _a Commtssão 'de Finanças as segutnt,es emenda3: 

N. 1 . 

Accrescente-se: 

"Art. 6.0 O premio instltuilio correrá ~r conta. q.a f<.ecen:a. ~-z:a.~ 

da Rcpubllca, .no exerc1c1a de 193S". 

N .. 2 · 

Em tempo: ·,apresenta; · a commissã.o, a.lnda.,, u segUinte elJlenáa 
"Sitpprtin~-se. no art . . 4 0 a· pa.rce. final, -á. correcção das pa.lavra.:s 

".e no estrangelro". · .. · 

S:lla daS Ses.sÕes, 9 ··cte Sete'mbro de 1935. · __; J oaO. Si:mpiicio,_ PN. 
·sldente. - Ctemen:te Mariani, ·R-ai.a.t'Or. - Amond Peixoto Fi!h.o. - · 
F ra'liça Filho • . - PeiLro Fir'ITU!~·. '- Cardoso de Meno Netto. ·- Sa-: 
.m,ue! DÜ4rte. -Abelardo Ver~i-To:.Cesdr. - -Her.riq-ue ·DQdsworth.. 
- O;.a1uzo Arauj o. _;_ Arr.ald<> Ba,t:o3. . Datr'..et cte Carvallto,- ·cc:,..~ 
restrtcçoes. ,. • ~ -. 

PII.OJ~C) A QUE. Si: ltli:FER:&M OS PABZCI!:RES 

Art . ·l.o Ftca !DStltuldo ·um ·prem.lo ·ele 50 ·çonto9 d:e r é,is para. u 
in.?ent or de machln& p a.m ~xtraQ!rc cêra <1e !olha. d e c::nutlbelr.a.. · 

Art. 2.o o premio será cilstribuido dent;o do prazo <1e :tres . axmo~. 
a ·contar -~ .promulgação destn _lei; :de accôrd,o.- cc'm o e:nmi . e at.- . 
testados do Instituto 'Néclona1 de· Technologta e do· Mfntsur1o . <I"" 

Agricultura-· e que· ·apreséntarem as seguln~ condições: · · · · 
·a) prei!néher ·os !ins · Vtsr.dos, sendo Capaz .(ig SUb$J;1tu1i vantaju-

samente, · a6s ·proce&sos manua.eS , acttialmente em. uso; -
". _: b) ser de c,usto ::eciuz1clo ·e de. !acU .ccinstrucção e 'de gr_S:!dt; reu _
dimento:· · · .. · --.. · · ' . ·, .. · • :· 

. -· .. é) ser i'de racil trailspÓrte, eXIgindo pequena· !(lrça. _.pal'&. a sua. . n.v-
"!lmentação;_ · · · · · · · · ' .. · · .. · 

d.) impedir as ·perda&· do nul._terla.l extra.hido e evitar aos operar1.os 
·que ·j1 dtrtiJ,rém os_. inconvenientes dã dlspel-.são' da. · cêra. : em . poeL"'V - . . 

· Art.. 3.0 · Pelo. prazo -. cie dois -·aD.D,os, .·e. : contar:· da~ d!l.tS.: desta. 1:::1 

receberâ :o · 'Mulister!o 'cta. .Agrtcuiturã.-, ."~ .;proDO:Jta.s, pla'iitas, · .mOdelo;.... · 
. COlll OS · elementQs nece55aJ:'l06 ;para. ··o .~ exáme,· devendo; ,d~Iitro de um 

: .. a.~iío,· jÚilta.mén~ : :éç_ni o :·. Instituto N~ctollal ·.· de Tecbnologt8., · proce-
' der · .ao . ~e rtgor~_- dOs mesnios. ' .-· · · 

-· - ·.· 
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Art. 4.0 Pa.:ra os effeltos do conhec~rnento d0.3 i::J.teressadcr.. .s~o:r~ 
esta. lei divulgada no Paiz, e no estrangeiro tornada conhecida pei.v'l 
serviços coilSlilares. 

Art .. s;o A a.cceltaç:ão do premio n:ienclon;ldo no art. 10 lm!JUI:•~ 
em deixar a invenção desde--logo em domlnlo publico, f:'=m dlr~lto " 
qua.lttu.er patent-e, prlvllegio ou outra q_ualque.r vantagem. 

Sala das _&!ssões, de Novembro ~e 1934_. - Edgç.rd. Teixe~m LC•. 

te.·- Agenor Monte. -· Hugo Na.pote~o. - Cinefn.atC1 Bmga. -- ~·i. 
_gueíredo Rodrig-ues. - Arr"l.LCÍ(l, Ca:nwra. - llfa.rio Do-mingu~~. . . , 
Barreto Campello. - Abelardo Ma.rlnh.o. - Fernandes- 1'avora. . 
.SO?J.to .Filho. - "La-uro Passos. -· Pontes Vieira. - Ole[Ja.rio .Ma.nttn·, 
no. - Nero M Macedo. - Abelardo Díniz. - .nta.noel Nor:a~s . ......:. X -.I·· 

- 1Jie-r 4e OUveira. - Ar:nold Silva. . . - Arthur Nei.va. -Leão Sampaio 
- Wa!ãemar Falcão. - L"lLi..z Sucupira. - Homero Pires. - Eãgara. 
.Sanches. - Magalhães de Almeida. - Godotredo· Via.n-na. - .J-. Fer · 

' 7eire de s·o-u?--<t~o. --( A.tcU Sa.-mp!:i'.o. - Osorio l'lorba.. -. Cun"lta. Vas---
conceZws. · 

N. 1 

Supprlma-se ·o a.rt. s•. 

Sala d.as Sessõe.>, 20 de Julho de 1935. - Aoel<m:to Mar;n."l.u. 

N .. 2 

Onde convier: 

Art. Flca o Poder 
operação cte credito. 

Ex~utlvo autorizado a rea.li2Dr t1 !.lt:cessarn 

Sala· das Sessões 20 de .Tulha de 1935. ' E. Barreto Pinto. 

N. 230- 1B35 

- (la Legislatura) 

crca o Con-seõh.o Nacion.at da. Prooucção, c;orn parec!!1$S conuanos a .• u 
· .. !X>mmis:ó.es de A.gdcu!tura e de Finanças 

(Projecto n. :265, de 1935 Agricult\U'a. 5; c l''l:lanç~s ~':! - 1" 
legislatura) 

Exs.m!nei o projecto da ~utoria.· do lliustre Deput11.cio Carlos ao~· 
mes, 'com ~ melhor a.ttep;;ã.o. 

·· Nelle é propQsta n· criação do Conselho Naclonal aa .1-'l'Oducçll.u, 
para. coordenár e ·supe~~t-ender os assump~ .rc!erentas é. produc~"'l) 
em geral· e á cada producto em particular; promover a defesa destes 
productos e ~=r~lhes a propaganda, e.stabeleceneo medidas que. vJ.seH•· 
:melhorar, organizar, regUlarizar a sua pr_oducçáo e o seu comnierc1a, 
.:pedr'?nl.za:ndo-o.s, etc.. · 

E ' , oomo se vê; UJ11 ;:>rojecto de· larga e_nver~~dUl'l;l.. 

A sua. execuçf!o 1mpo:ttár1a em :!:Ubstítulr os. actuaes · Í>epà.rtan:i~.n• ~ · 
Nacional do Café~ o Instituto·. de Assucar· e do Aléool,. o .. lnstituto ll••· 
C.a.cao·; J>Or úm.:_un!cri orgao "cei:J.t.rn!. a que 5e a.g~~al--1a .o d.estlnado -... 
defesa· da herva. matte, .~-a. madeira e _do algodão·. ,. . . 

.. o a.Ss".rinpto tem tocra a opj10r.tunld~de; entr2tanto. · pe;nso q:ue · ... 
. má.terl.a versada mUlto" c1e pe~o St:··.· ~er-a 00 plano . . d.~ recon.st~<;~rt>J' 
.-econ.om1ca .na.elonal, a que ~'refere <o ai-t_._ 16 daS ·nfs~iÇões·Tl"atis,-
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tortas àll. constitu1!!!.o ele JUlho. NAo póde ser reso!vlda. em separa" 
do~. :Po!' 1s5o, louvando ó projecto, reconllecendo-lhe .Dll mais r.lws. 

.,_ .. ,propooitos, Julgo n!!.o -póde ser approvado, deve!l4o, entreta.U.to,·.ee: apro
. veitaclo como contribUição <1-e valia, para a. ele.boraçúo do reterlcltl 

plano·. 
Conclusões - Jl..sSim, oplno~ 
a) pel!!. não accetta'Çã.o do projecto: 
b) ·pelo .seu· aproveitamento como coD.tr1bu1çâG de valia para ~ 

plano de :recoÍistrucçê.o economica. ni.I.C!onal ; . 
Sala lil.is Comm1ssões. ~ Arth.'ur Neivt:l, Pre.sldellt<!." - E. Tef:te1.~ 

LeitE:~, Relator. - Jooqu!m. · A. Sampaio Ví&t. - Blca.rc!o Ma.chedp : 
-João Toste~ .. - Franctsco d:: Flore . Mello -Machado. - ·Hu111--: 
berto ~- àe· Andrade. 

FocallZando _1dêa 1nte~essante, o projecto. .como pbserve 1:1. t,;Om
sn.l.ssáO '(!& Agricultura, póde ser ~clmlttldo corno conttl_bu1.çâo . de '13• 
Ua para o plano de ~construcção ecõnor.nicá. na.clana.! . . .. 

Transformai-<> de- logo tl'!n . lei nâ<l pa.~oe conVi!ntente. peltlà 11>•, . -zões elql.endÚia.s no parecer . <la. ctoúta cOmmtsSâo e · ma1s as seguintt~ ; ' 
, · 1o, é um simples bosquejo, que · .. a.peuas d~e à · pa.rticularlclaae~>. 

no que .se refere . ao J:IUJ. t te e .á.s . Ins.detras; 
2G,. envolve, 'nas letras .b 'e . C dO art . 30, . delega~Õ cl.e pode!'; 'Tl\. 

:rai:le do aort. 39, n. 8, 'IetJa. ·e , eombinild~ com o srtlge 5°, n .. XIX. 
letra. i, da Con.st1tu1ção;.. · · 

3°, nãc> escla.rece quaes os flUidos a que sé retere . e. .letra t.: . (j(~· 
·art. ao; ' . . . . . 

4D, n§.o dá a. InC!10r (dé~ das. deSpel'3S decOITell.ÜS cie. Creitçãl:l . (10 

Cotlllêlho e ·das ·rentes de . récerta.. oue devam cwt'eaJ~aS: . 
. . _so, . dei=~ de .organizar o ·· qUadro .do ·.funccionall.snlÓ necess~lu. 

· attrtbw;;áo da competencla prtva.t1va d<>· ' Poel~· Lelitstativo·. · . . ne · ·aceôr;iÓ: portantO, :.com . o .; parecer . .da. Comm~· de- Aç1cui ~ . 
. :.:tuia. . . . , : • . . . .•. .. ·, . 

· · Sala das COmmlssQ.es, · de . Setembro· de 1935. ~- Joi!IO· Stmphclú; - ., · 
, -Présideníe ~ - ·clemé1ife .ManánÇ Relator. ..;... ~nçi Fizh,o. · .;_ aãr:-
. doso ·de. MeUo· Netto : . - PetJtro Ftrmua: - Samue.l 1'11arte ~ .. .:.._.. ;Abe,, 
.. · ~ ver.g&o cesar. · - Da.ntiz · ã.e · · ca.roazlLci com· ~· · 
Henriq~ Doel:niJorlh. - 01'lando Aráuto. _;;. ~rnald& Bt:8too. 

( . P&o=~ N . ·265,-DE 193S, A~~·~~~~~~:. 
.A:rt. I.O ~Ca cire-ado o' Con&elbo' Nacional da .PrOd.UCÇ&ll. 
Art; z:o O. Conselho será · assun .con..st1tutdo: . · · 

· ._1 ·-:- ·um representá.nte 'cio .M~iústerto . cUl. Agrtculni~. 
. .. . 2 - p:m · repr-eSentante do Ml.nlsterl<i d<l Traballio. ' _ . 
·. · : ·.~ ) :..,...,. :Om".r$resenta.nte· .cia. ... iwiOclaÇio · -com~rc!a.l~ . · : :.. .. ~.~·.::· : . . .. : .. ~: - ... . ~ .. -·.. . .·. . . ·.. . . . . 

•' · .. '.7-~~-- Seis. rep~nt~~- -~ -~~~~~-- · . . 
. . ·s- · .. ·. . . ·~ .· 

·.' · :9 ·.-- · . . . . . . . · 

.· :-"' i ·i . .; ·o· 1?.x-estaente ~a· Republlca : :óo:mwâ ~ :represénta~ees a<L 
· , 'ProdÜ~ .. • &-. deSigÍir.rá, ~dentre ~elles •. : ô: "ore&den.te dG Conselho. . · .. 
:_. . ·. _ .... §:: ;2~o o~. ~ep::'_!!seD.~a.n~s ;:·~ã· pr<idv.éÇio re~ -esrolhkf~s· ~ di;- ·p:ce- : 
· · : :terencl&.:·nas · clrcumScri~ ' ·mte.res.Satla.s =' nos· productos · prtn.cll)ae;s, . . 

: ·:.:-:- -da ·: .~~· ·~~oinlca -~tonat/_~ ·:q~col.JStit:u;Lm_: -objectO _g.e_-s'eCÇão .dê>- . . 
-~ ~· .... ~: . . ~ . .. . - . ._ . • . · '. ·.': .. • : .•·. ' . ,. : -=~ 0:_ . ... " .. - . . ._: :_. : 

---. . . ·. - ·- . . . . ·. ·--~= ·. - • • 
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Art. 3.o Ao Con.selho compe:": 
a:) cooroenar e superintender os a.ssumptos rererentes ~ produ:ça,, 

em. geral e a ea.d.t~- producto em particular; 
b) promover a. defesa Ciesses próOucto.s e !azar-lhes 1!. propag.,.i,~ 

dll, estabt;>leoendo mediclllS que vlsem melhorar, organizar, :-egular ,. 
. -t>Ullo ·cultura. e o seu cotn.rneTCio; 

c} t:1xs.r os tyt)os ~mmercie.vels e as ccmd.1ç6es da. c11ltura e uo 
prepsrt) vu ~ne!1cfamento e embalagem <1011 produetos na.eto~s: 

a) :l:elt!ll: pele. I!.PpLtcaçll.o- o t!.scaU:::a.çlio cla.s lets SO))re prod Uc:Ç:l.O ~ 
co~:~:unerc1o; 

e) IU'l'ecndar e d!str1bulr os :fundos do Conselho . 
.l'..rt . .;.,o o CollSelho, na sua organização, creara St:cções para ca.<!l.lo 

prociuçto nacional ou grupo de productos de moct.o a.. facilitar a. ~U<•-
-espodalização· sobre enes. · 

.Art. 5.0 o .conselho 1n1::1almente organizará- a. St:cção do Matte, 
.a c1B Madeira.. e n <lo Algodão, e providenciará para o levantam~nto de 
.est~:otlst1ca.s da. producç_ão respectiva. 

Pa.ragra.pho untco . O Conselhe levantará a.1nda. um caelastro C!U:.~. 
Pel1ll!tta yeri!!cs.r-se, por · municlp!o, O numero de· hervelras P.X!ste~~ 
tes e o numero c:!ella.s em exploração, e tomará medld!Ul para a fls~ 
·-callzação das tronteiras e repressão do con.tri:l.ba.ndo d~ herva. :rna-tte, 

. · 15e .· f~r caso. 
Art. e. o O.s i:tJstitutos ou organizllçõcs já. existentes paro 11. d~~ 

t'esa dos proàuetos naclonaes, embora gull.rd.anclo a sua· autonomia. 
· actual .. se:rã.o õr:gãoo auldlie.res 'do Couselho. . . 

Art ... '1.o. O COnselliO · ·ruganizará um . Depatraroento Techn1co-com~ 
·. · .:.".=eré1a.l, a que incumbirá executar as sua.s deliberações . 
· · Pamgrapho unl.eo. O presillente do Con..~lho será o dti-~ctor destl.' 

·neparta.nlento . 
.Art. ·g.o O Co:nselho de. Prociucçã.o Nado~l se arttcularã. com. C• 

Conselho do CoiDIIlercío Exterlor, e. com . os Conselllos Esta. dua.es da. 
PrducçâO ou orgs.ntza.ções congeneres. · 

Art: 9.o -Os fuicc:ionarios -exigidos paro os serviços do Con~elhr~ 
se:rão tlridO!i dos serviços !ederaes, p-or. deslgnaçáo d(! respectivo Mi
nlatro e a pellldo .do presül.ente, e gozarão do~ mesmos vencimentos 
e ·vllllta.gl!llS. do cargo que occupavarn na. sua repartição. 

· . .l'..rt. 10. Revogam-~ as disposições em contrario. 

Sa~ ~ ~. _,20, de Abril de 1931. 
-veira. 

N. 236 - 1935 

(1" Legl-'lat~ra) 

êarlos Gomes d.e Oli-1 

C~'!dera de ·utiZW.O.ILiJ publica:- o CoU.egi.O Anglo. A.meri.cano;' com pu.
. recer d4 Contm~süo ·de Justiça, pelá a:rclti.va:mento do prdjecto .. ' 

: (Pro.), _ 195~ _dé l934 - J~stlça: 26 .. (1~ legislatura) 

. O projeCto n. 196, 1ie 1934; reconhece como de ~tÜlda.de public~~o, 
{):' Colleg!o · Anglo :..Americano (:Erl-'tfsl:l Am-er!can · Sehecl }_ .. 

· .. -.Na - justl!t~~· a.o. pl'ojecto· salienta o :nobre ·neputado que o 
~1gne; .{IMozlll'i 'Lago), ' Os valioSos ~rvlÇOS que este educa.~da.rln 

· vem "prestfl.lido. ·A .educação da. juventude.. llra.Slletra.!. usando de· :rn~
'tllodos. que \são hoJe os· a<l.op.~8.do~ . nos. Iía.iz.es apontados como mOdelos 
-em materiá de em!n~". .. ·.. 1 , 

. Já~· em vigor, poréirC, ·a. lei : n_. 91·, de. 28 di;! Agosto de 1935. que 
-detei;ID.lna l'(;gras· pelas -quaes eão as .sociedades- declarada.s "'de. utm
cta<ie ·publica e estabelecendo a ro~petenciá-do ?Oder Execut1'Vo pa.ra. 

·~ - "''!lecreta:r e;ta' ut1llda.de~ ~a. a CQtP.petenci& a..'' ~ue -~se ~og~ o 
·-:_·. / 

_, .. 
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Poder ll:kgl.ala.tlvo. tomando a sl e. l.ll!ciativa. ·ele leis em que . era. de-
·ela..."ada. e mesma utilldade . , 

- À conclusl!.o, pot.s. é pelo archivameoto do projecto .. 
Sala dás reuniões d~ Corimussão de Conztitutção. e Justiça, 10 

c!e Setembro de 1935. - Walãemar Ferreira., Presiderite; - DomingoS 
·View,. Relator: - Levt Carneiro. - · G.~idofredo Ví.an.na. - Arth.ur. •· 
Santo.,. - Clem.en:Uno Lisboa. ;- A.scanio Tuõino :. · 

~GISL~ÇÃO errADA 

Lei n. 9l , : de 28 tie Agosto ~e . 1935 · 

Determina regras pelas quaes são ai ~let:k\des declaradas de utll!.,. 
dade publica. 

. -••• o •• ~ ••••••• ooo •••••• f •••••• 4 ................. ...... ......... p •••• 

Art 2.o A declaração de utlndade publica. serã :te'tta.· em' decreto 
elo Poder Executivo, :mediante reqtierl.::nento· · processado nci M1n1ste_. 

' no da Jw;t!ça e Negados" lnter!Ôres' ou, em case>.$ exeepc!onaes, e:r:-
ajjicio. · · · 

. . . ~ . . 
........ ' • O o " • " O ~ O O O O " O O O • o • O o • o O o o o • • " o • o O , . O •• O , • o I "o O · O 0 • , . O • o o p • O 1 ' 0 o O • ~ O " o O A._ 

PROJEC'l'O 'N' •• 195, DÉ. lg341 A Qui;' SE REJ'DE J) PARECEI!. 

·A Camará dOS De;putad!Js resolve: 

ArtlgG un!co E" reconhecida. ·como institulçâ·o de ut11L~a.de pu'" 
bliea o · Colleglo Anglo Amei1cà.IÍ.o . (Brttsb .A.mertcan SChool) , com 
séde . no D1strlcto Fe<iera.l; revogadas 3l$ .d1Sp<>siçõe.s em co~tràrio . 

.Sala. dá.li Sessóes, 26 de Novembro de 1934.- .....: .ll!m:a.rt Lago. ·. 

N. 23'7 - 1935 

c01tStaçra de u.tilidnde publica os grendes clubs- carnaVaieseos da ·, 
Ca-pital Federal; cóm parecer ela Com-17W!sã.o' · d.e JustiÇa · Opi· 
na.ndo peZQ,· a.rch._iwme1:rto __ elo 'firojecto • / 

(Proj . 136. <!e 1934 - .JuaUça. 25; 1• .~glslatllrlf) . ~ . ~ . - . . . 

o projectO. n. 136, de i9a4, recolll'l~ce a ut!lldade publica. do~ 
gra.nde.s .cJuo.s cr..rnavalescos da Capital . Federal:·· ·~.Tenentes elo -Dia.., ' · .. ' 
oo·•. '"DemocntiOOõ Club", ~-"Congresso dos Fe:oio.nos", · '"Pierrots- d:i 

-caverna" e '"Club dos··FenianO.S• .. .. .• . . , · . 
A 'todos, o ·autOr do projecto . eon.;Ídera. cómo· contrtbUiD.teG par-i 

a 1ntensU!CacÍAP . do · turlsniÕ .e pre<;tanu;s de_ ~1çós . de'· propago.nia 
do . . :BraBU no estraDge:.ro. ·... . . · . · .. . ·. . . . 

·A eSta. dl!.ta, ' -porém, é .de 'se considerar prej~~o . 'o~ ~projecto. 
n . Í36,. de 1934, pôrque: l'á'·em 'Vig)[- .a . .'let ·n.. 91,: ele 128 .de Ago.st~ 
de '1935, attr!b~. no :_art:. -20 ~ Poder :~ecuttvo .e: competeneú!. . para. ·. · 
d~<;tar~ p(>nieireto que fari. baixar: :a. :utlllds:<le · J?Ub)1<;8-: 'das' .sOcie~ · 

- da.de.s · (lu e éstejam . em _ ~n:!iiçóes . <1~ mered_mento .· ,. .. . · 
: .. · O"~ •, ... - ' 

· .· . . . ~t~arte. sOmOs dé· paréCer .. que sej_p, archivado 70 . _proj~ei«?--.. · · ... ·· . .' . . 

. ' .. \a1~ ·:ia· eonim~~ · · ~L~~~iit~ç~: ~ -J~ti~.: · ~ó: dé, ... ae.fe~~ia · 
de ·1935 . ...;_ Wolàemaf.; .Férr~iT4, 'Pre5tdent&. · :.,.._, Domingos·-_yi~a; ~~ · .' • 
Ia.tor. :.:.._ z:evi C amei~·, ·.- , .GotiajreãO ·: v'ia.n~. -'- .A.rthlttr Santos. -...: · 
q~no .. z:.üb(la ; - .~ .· : :· .. 

: :-·. . ·.... -- ' . ~ -.- ... .·.-. ·:· ... · ... 
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LEGISL~ÇÃO ClT.u:J.\ 

Lei n. 91, de 28 de Agosto ele 193f>. 

·Determina regras pela.s quae.; são as sociedades d~claradas de 
'Utiliele.de publica. 

•. 4 o o ~ o o o o < o o I . ~ o O o ' O o • ' o o o o o • o o • o o ~ o < o o o o • o o -<' o o o o o o o 1 o o o ., 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 

Art. 2~0 A dedaraçã.o de utilidade publica sei-f:. 1elta em decreto 
do Poder ··EJiecutivo, m.oolnnte reql.lf~rlmento processado no Mlnlster~-. 

.!la Ju.stlça e Negocias Interiores ou, em ca.sos: exCEp~lonaes, ex-of
fitn.o. 

• • ,-o O o O O I O • O O o O o o O o o • O o < O O o ~ o o O O O' o o O o • O o o O < o • • o ; o O O ' O O f O .. o I O I o O o O 

Pl!OJ"ECTO 136, DE 'll:l34, A QUE.Sil:·P:.Zi'li:~ .O PARECER 

A Camara <l<?S Deputados resolve: 

Artigo un1co. Picap~. CO:l.Siderados <!e utllldad.e .publicr. oo · gran-
des -::Gtu~ Carnn.valescos da · Capital Fedel'al: "Ten(l:!ltes do Diabo". 
"Dem:oCra;Úcos Club", "Congresso dos Fenianos", "Pierro~s da Ca
verna." e . "Club· dos· Fen!a.nos"; revogadas. as ·disposições em contrario 

Sala das Se!lsões, em 21 de Setembto de 1!}34. - Ruy Santiago 

N. 238 - .1935 

(1' Leglsla tura) 

co~i.dc'l'a de utili.àade pu.bl~ca as PreltlzU!.s que· ma11,ten1ta.m ob-ras 
de cimparo e assistencia; com pru-ecer da Commlssoo de JUJs
ttç4, opinando pe.~ archivamen.to do, projectv. · 

(l?roj"ecto 231, de 1934 -: Justiça 28 - .Prlmeira. Legislatura] 

O pr.:~j-eetO n ._ -231. de 1934, considera de utllídade publica.·~'$ 
vl.nte e du.a.s Prelazias creadas pela Santa Sé no BTa.~tl. 

· Os doutos autores do projecto .sa!ienta.m," nr.. ju.:"ltlficaç!!o com 
que o tunda.mentar'am, os a.&l~a1ados .serviços·· que- .estas· missõe..~ 
religiosas prestam á poplilaçíio · c.a h!n.terlandia brasileira, .principal
mente -aos 1nd!os e aos caboclos. 

Põem. em relevo os trabnlll.os. de catecll~ !neausavel. e o sacrl
·rJcio, mesmo o de ·vida, que -os m!Eslonnrios dão á causa. da ·civ!11-
zação, 

·. A esta: ·data; porém, o · projecto em · e.s_~do está". prejucUçado. :por 
etabelecet' ô art. 20, da. lei n. 91, de .28 de .Agosto !fe. 1935, a COin

. \})étenCif!o · do .. Poder . ~ecuti v o !Jara · decla.l"ar a. utilidade.· publ1Cà das 
' . s(lekds.d.es que mereçam. ser _a.ss1m. con.s!derada.s ,e _.desde que atten.
. datt1 ··.00 ·. regul,s!tas esta.bel.eddos na.: m.esml> 1el . 
. ~510~a..re,.. deve ser- a.rcbiva.dç o pro!ect<l. . . 

Sala das :rtuni~ da. co.romlss!l.o_ de· ConstttUÍçã() ,e Justiça, . em." 
10; (!e séteri:ib:ro-de · 193~. -'---' Wautemar ~rerrei'lo.! Presidinite, ~ · .[)o:-

. mi~g~ V-t.eí.ra.; · Rela.t.)r. - Leui c~Jio.. · . ..,...; . Ascànio. ~:u.bi?l.O . . -:c Gcl~ · '· 
:ãófredo -:~ian.na. - Jirtrt.Ut .F. ' àOS· Santos • . --'- c;emem~o Z.l&l;)Oa; . 

.. : . 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

. . Lel -n . 91 :_; De 28 <!e Ago.stÓ ele 1985 · -

. 'Determi114 regr4S . pelas · q'Ull.es. sã.o con.siàera.àa.s ·ae utntda.de publica 
: a$ soe(edades j · 

' . .. ... _ •• ~ ' ... . . • •••• 4 - - .. .............. .. ..... • • ••••• · ... ..... - .. ...... .. . 

Art . 2.o A declaraão de utllldade publica. -.serã : fe1ta. em <iecrew · 
do P<Íder ~utlvo, ~!ante requerimento precesse.do ·no 14lnls+..e
.r1o da. Ju.stlça. e :Negocl.Oe Interlore,s ou, em casos exeepe1onaea, ex-
offlcW. · ·· · .. . 

P.ROJE:C'l'O ~. 231, DE 1936, A QtJE ·sz RZJ'!:R!: O .1'~~ 

A Camam· dos Deputados resolve ; 

Art. 1.0 Ficam conSideTadas ~e ut1lldade pUbllca. e.i; }'ilelazla.\1 , . 
(!read:l.S p_ela Santa Sé · nO- Sr;sU, :eo:aSta.nte!l ela. relação ai:meM, .d~<t·~ • 
que mau tenham ·Obras de ampa1'Q e. a&r:Lstencia, mediante . escoias, · 
o!11c1na.s, asyloe, hoap1t&es, . postos de promp~ -Wccorro · e outros ser:. 
vlçcs slm1lat'el!, em·· benetlc1o do& 1nd1os e ··cabÓCk.s' do 1ntét:1or · ac..-
Pa1z e - das !:r:Õntelra.s respectiva-s . · · ,-. · - . · 

· Art . 2.o Revogam-Ge. ·~ d1sposiçóes. em eontta.rto. 
. .• - . . - . . :: .~.. . 

Sala. da& ~ões; Rio de ·Janeizo, 18 de Dezen.bro d.e ·.1934. - _ 
cu.n114· Me~r.o·; .~ .AZvcro Mata. ~· Attredo. ela ·Mátu. ~ ... W4?-aemar · . 

. . -fálclio .. ~ FigUeiredo Rodrlg'IJ.e$_:- -:-:. L~ ·stic-up;r~t·; . :-- . ~be?4.rifA? Ma~_ · . 
. Ttnho . ·- xamer . c!e. .. Olivetra.~ - - Lei!.-0 Sc:m.~ . . - J. Pe-r;re-Ira. cte · · sQ.uza. - Luiz -Tirelh. . . . c . -

N . . 289 . . 
5 {1• r.e&!Statu...-a.) 

. Co-ns'..ãera 4.6 utilidade: .. yu;bJfca a E.m-presa .de. 1nfO'f'I:'I4Ç!Jes L . . Ueh.6a - · 
· - & camp .; ·com perecer ·cfa. commúSá-o d.é JW~tiça., opinando 

pelo circh.1va.1Í-r.ento do pr~cto. · . · . · : ·: . . .· · · 

; ·· 

: - .. o· ])::ojécto ll... 227, de 1934 cozis1derâ. . de Utlllc!~de !)Ubllea. .. a Em
presa de 'Informações -!.o. Uchõa. &;: Coinp . .. a.tte:ndendo : o serviço d·ól · 

· estr.t1Gt1ca. _qÜe · a-- mesmi. ~esenvoivÇ~ notad,ámente ·no .que eonceroe .. á. . 
impurta.çã·o ~ e%portaÇao ·. ·eoinmereal, ·· · ·. · 

. · · ~ Sn~~n.f.é>, · ··~ta.nc!o. ·:nesu.· · d~tli a. }IÍat~rla de ·que ·-~ ·,.QC<cupa. ; : . · 
. · proj~o; yeg-ulàd.3. pela '·lel ·n:, 91; ·~oo 28 ··de· ·AgoStô ·de· l9s~ . quo:: !!S~:._ :

. ;. .. tabeléce. regr~ 'pelas .qi.u;le.S . São • as .· socteél!ldes ·_<lecla~~- .de . ~tllidade .·.. · · 
'.· ·opUbl!~a ~· · nX& ... no art·.· 2o: a.: competenc1a .. c!<>··.Podel: Execut1vp:'par'\,· ' . 
_•.· <iem-etar "e.s"'~ utill<i!\cle, ·.soJ:!iOs. de ·.pa.re<:e~ qu~ .P 'projecto n . _227 ~;la .. . 
• . •. arch!-!ido. · :. : ·. · · /: .: _:_ ~· · •· .. · · ·-· · · ·· . . ·. · ·· 

./~~~;.~~f'~:t:*i~t~~:t::~',.' .•. 
-.: - Arlhur Sa.n:os·: : .....: · -~n.tmo, L:I:JbDà'; .-;- .·Ascan.ío ·,Tubmo. · • ··_ ... . 

-~ · ./ . - :.:~~:.\ > .... .. '· ... ~ . -. ·,• ~ · ~· ..... ·• .. · ·.·· - ·. . i.:·._. . 
. .. · ~ ·:. . ,. 
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Lei :n. 9!', de 2á de. Agosto de 1935 

:OetetirHn.;. regras pelM q11aes são as sociedades declar~da.9 de utLH
__ dade publ1ca · 

Arl:. 2·.~. Á. ·d~~~~ç~· 'ct~ ~ ~tÚÍ<Í~d~· ·~~bit~~: ·;r~· 'ieit~. ~~. d~~~;o 
<lo Poder Exeeut!vo, med:tmte requerimento ·pro<:eisado no Mlntst.arlo 
da Ju.;tlça. e NegocLos Interiores. ou,- e.tn casos excepcionaes, e:t-M-
1_~. . . 

• • I '• .~ • t 4 ~ •• I • I ot I o • I • •• O • ~ I I o ! I ~ I 4 o • • • • 6 •• ~. o .-. r o I • 0 .. ·a I 6 :. 0 °- 0 :. •-• I • t ' o 

PROJECTO N. 227, DE 1935. A QUE. 5<:' ~·--~~E O :!?ARECER 

. :_-: "'":- Art~ 1.° Fica. considerada. de· utUida.de publlca a. Empres& d~ 
J ll!Ol' mações . - li. UChôa. & Comp . , com Géde · na . <:i-dade. de ~H.:. 
E:stado ·de Per:c.ambuco, e filial na. Capital da. -Republica.

Para.grapho llillCOi: . A! Empresa · de Inlformaçõe~ - L. Uchô9. 
& Comp •. <Se. obriga a fornecer, Uvre de qualquet on.us, sérnpre que 

- -lhe fôr soltclta.do o!nclalmente, por departamentos publ!cos fed~r2.es, 
ln!ormações .. de credito, dados · estatldtiCO$ ou qune.sq"',ler outros in
_1ormes ~ s~u alcance. para :fins lUlgados d~ !.nteresse publk!;l. 

Al1; .. 2 Revoga~-{_~· as disPQ.siçóe.s e;n con'trarto. . 
Sala: das Sesi;õés, ,. 15 de l)e~mbro de 1934. -:- Va:sco de Tolecto. 

"Jofio Vetaca •. - Waldemar Reilcdal. - Gilberto CYctbei"ta •. -' Ar;. 
mç:ndo -Layriner, An.tcm.io Rodrigues. · 

N. 240 - 1935 

(1 a Li!"g1sla tura) 

·co-n.szaeia tie 'làU:fda.d.e publica o Club ·dos Fenw.nas; com pare~r 
"cf,a com.misséto ' d.e Justü;a. opinar.dp pew archivamento do. 
pro'}_ecto. 

(Proj. 7, de 1934 Justiça, 24 

_ 'o :pr<)jeeto n. '1. de 19M. considerava. ''de :utlllda.de pu-ol!ca. para 
<Jue ·goze todas as w.ritagens deste !acto decorrente-S". o Club do> 
:Pen!inO.S; com séde _ pro;:u-1a n~ Csp!ta.l._ · · -

• - iNa.. ju.st!ficaçà<> do- J):::"C>~~ctO a~tu~m,.. os d!g:nos . :Pep:utados quf> 
-<>' -:-sn:hscieveni.:rn, a. clrcmnstanei~ de ·ter sido :tunda.<! o o . Club em 
186S, -~fute allnos antes do advento do regime repuolicano no Bras!l . 

. -é dero~ ~uelle. da.ta ter usado sempre .. o e;nbrema da &epubl!ca em, ·, 
~u ~eua.o. · · · 

-Saliiln'ta.m tarnbem o :facto l:listarlco de terem· {td.o tealiza{it>.!1 
~ pr1m!!1~ · s~ ·prepa.torias da :prtm~1fa con.stltulnte repubUC;l-. 
ns. bra.slleirP., ;na· séde- do. mesmo -club. . . 

· Allegam_; :f~l;!lJ.ente, o <:ara.cter phlllmt~o'p1C() da a<Z&aclação cuja 
:'UtUic1ade pUblica' o projecto visa :rec<Jnhece~ C<lm os._ soccorros .• qu~e 
u.em ]l~tMo, em épocas de calaniiliade,._ e ,quali~os me:t~çam a .sua ·· 
bene!icenaa. · . . · . __ · __ · . · . _ . 

. , . ~tretã.nto, i.€S.Sa·- 'dà~. o pJ:c)jecto está _prejucW:a~0: 
.. . , _ . -.A 1e1 n~ 91.--<ie "28- Q.e Agosto •·de __ 1935, ,qu-e . dete~ma -as ~gras , 

, :. . peia.s 'qu~ _'são ~.sociedades deC!ai-:.Jiai; . de utlll,dade ~ublice., no · 
· - att,:.:ao,_.(!.á._ , ~IIl!Ptl:te.nc!a ao.J?O(Jer ... Exec':tt~~. -p_ara __ decretar o-reco- .' 

. iiheelin:ent? ·des!a: "'lit!tldad-7 -, 
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ASsim, a CommlssAo de · Con6tltulç!o o Justiça é dE parecer saja 
~ch1vado o projécto. · · 

S:1la. d.a.s Reuntões, 10 de Setembro de 1935. - - Walctemar Ft:rreJ
ra; Pteslctente. - Dom..!ngos·· VtetTa, Relator . - Levf ·dameiro. -
Godofreclo V~114. - · :A.rihur Santos. - CZeme11tin.o Lts~oet . · - ..1.3'· 
can·.':;) Tubt?tO . . 

P.ROJXCTO A QtTE SS: ain;u O PA...'tECE:ft 

·o :Congresso Na.c1o~al resolve: 
' · 

Artigo · Ullloo. P ica cons1deraao . <ie ut111dade pUblica, para que 
go~e ele to4as. a.s vante.gen6 desse · !~to c:ecorrentes, o Club <lO$ ~
nlauo.s, · <:om sé<l.e pi-opr1a. nesta capital, é. rua. -Eva.rlsto da V'elga, 
n . _-132:. revogada& as ,disposições em contrario. · . 

· ·Sala. das sessõt>..s, 22 <le Agosto de 1935. - Wal<Umar MPtt~J. -
,Moraes_ Paiva. - Cu!'lh4 Mello • ..,.. J:ones Roch-a. - · E-ugen!<> Mon..;. 
teiro de Barros . - -Lín.o -Mtu!/UidO. ~ Macedo. soãres , - Tnters· pz., .. 

- .~é." IJ.dolph.o . Konder. ~ Seb4istído Luiz <!e Oliveira: . . - .Alvaro 
Maia. 

N : - 241- ,..- -193li 

(1• Légt.sla.tura, 

Considera de utilidade publtca .a. Liga cta.s Sinn.eras .caihoUcas;. te1!-
.· · do pareçer com :substitutivo da ,Ccnnm.issão-.ãe -F.inahças e .·ia- ·: 

r.ecer ela .Commissã.ó de .ru8_ti.Ça, dpi:na.1tdo pezo archivar/ient'o .~ · 
elo projecto e s'!l;bstiput iv?. _ : , , 

~- .<:Proj. SO,_de 1935 . - J·~tiça,--22 ~ ' ta - :Leg lSlaturaJ · 
' ' ... · ·. ' . .. . -_ ·. 

o ·proje<:to n . 89: de 1-935. vi.sR'-conslderar· de utÚldade . p ubllei:: . 
. a ":IJ.ga· das Se_nhoras Ca~h<>lleas", éom: sê de n& · Caphal ·:do Estado 
-<le S. Paulo, CQilCedendo'-lhe isenção 1ie lmpostos : e franqu!.& ·:Postal. 

o.;· . dignos -substtlptores dl) j;n-()jecto S!illentam o alto 1_1m: ~ <le 9-!:..; 
-. -sl~tellcia. soc1a.l. a . que ~e propõe desemp;::nhar e:;sa ~socl.!lçã.o '!'~!11-

. --€1o::.a; ·. · · · 
. ·Enumeram, mesmo, as cUvers.as act1vida.de.s. uercldas pela. -pla

_litst!.tu1<;âo; entre ~ q~ merecem snllencla a .Escola de. Ecc'rici~t~· 
·Domestica .. e a_ tUDda.çA..o de um IDstttutó Pro!1.5sional par&. menor~'! 

· abuidó?-ai:tos. ; , · · . · . · · · .· .. 
. Suhmettldo ·o proje.::to ao parecer c1a.: Collenc1a. .. '-'otnmissáo .de 

1-'~nda. e o.ttendendo esta. n 1!.o' l:be parecer conveniente . aos inure.sses 
iiscaes ·a : n.iull1o incUrecto ~ qúae5q~ '<:O-ntr!bu.!.nt~. por .me\d . de 
_l&nçá.Ó de ' ta'xa:s e' <f.lspe:Osa de- tinpostos, apresentou um su11,stlt-ut!- . 
. vo llm!.til.do apena.S · a reoonhecer a· utlliciadc pUbUc::~. d$ . "Liga. d.ns 

Se!lllomS Cathollcàs" ; para 'que· go~ áS· vantagel,l-S que a let' con-
1êrir. a<JG institutos. piU'tlmilares de asslsten<:it. social. . . 

. ·. : Merece'l'1a·· a:ppre>nçá!l tatnbem ela :Cozron1esão ··d.e :Col:l.StltUiçã.o ~ 
: .:Justiça.-- esté s-abstitu~ivo, se a essa dat_a;,. não . est1VCS~l~ em · v)gor s. 
·tel 11 • . 91, ·de ~ . de: ~gi;Jsto de ·.l9:!5, que, ·tre.çandó as regras pelBS 
quaE& .::ã.o . as .sócteâa.dc::;: decl~e.das .de :utilld&4e publica, ·!!rms.. no· 
art. 20, .·a· competenci.s· .do Poder . . Ext'>iiutlvo -para .decretar .ll; ~decle.• 
ro.~ desta' utUldade: · · : · · · ·.:· · · : · . · ·, · ; .· . 
· AssÍ:in. ·.C?: projecto e · ·substitutivo ~evem; -ier· ccl}ivado6. - _- · .: · . 

Sa.J.a: da.S"Reunioes da. Cominl.sãão <l.c Constt~u1ção .e Just.l,ça., 10 .: 
.·. de 'setembro de : 1935 ·- - ~ W~ntar . Ferreira.:'.Pres1denté. ·, _:..'"Dofnin- .·. 

· gos. V-feim, '·~lato:i . .2.,.. :tet~t ~arneira. ~ ctirzoL~ _l!e - pl~~tta-. : . .-. 
. ,· -.:. ·GOito,.,etto-_.VftJ:-ri.'TUJ. : ·-=--.. -Artnur·-Sa.ntos ;· -- -o~~nti1W'. -_LiS~~-~ .. ·:. : . 
:_.- ._ -~canio Tu~inô. : .: . · ' __ , •· . _ , . .... ..... ....... . '-· ..... _ ;. 

. - •·. ~ ~ ~:· .. 
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CO:M:MirSSAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PAIU:~- S<:illltE: O _PP.OJ~O N. ·89, ~E 1935 

A "Liga da.s senhoras Catholice.s", com &éde na cidade de Sã\J 
Paulo, é justamente consi<i~ra.da U:ma das mais efflc!entes ln.stltui-

. ções · pa.rt!culnre.s dedicadas á B$.S1Sten·ém social. · · 
Veni · conttnuadamente e ha ma:Ls ·de ·<tez. an:nos .supprindo. com::~ 

_·as suas congeneres, as de!icien<;183 !!..:. ?oc:l.er Publico. em a· reaJizacii.o 
- !la mais p~mente das :flnalldades do Eéta.do, em sua hodierna cÓn-

6eituação. Ella <iespende .ca.da. anno somme. pond-e-ravel de l'eCUl'.sr>s 
. pecunia.rlos, anga:riados sOlicitamente ent:re todas es classes soclaes. 
para a manutenção e · de~~nvolv1mentO dé .cada um .Q.os ·departá-

' mentos de. sua. benemerúa actuação . 
. Por tEso mesmo, deve-se-lhe recori~er. o caracter de institul

Çi6 'de --ut!l.ldSde publ!ca; para gozar de . quae.squer vantagens de
~orrenteS "dessà. ll.onro.sa clM'slficaçâo, se bem· que a legislação vi·· 
~nte ainda .!lão llaJÍ;t. definido rqua.es sejil.rn os a.tttil>uto.s legaes àes;J. 
<:athegor13. · <1e . institutos. . 

O 'projecto n: 89,. de 1935, apresentado pelos Srs. Deputactç.-<; 
Card()S:O ~- Mello Netto, Bar:ro-3 Pe.nteadó. Abé.lar<io Vergueu-o. Ce-sar, 
Mora.ea Al;ldl'ade e · H~l:lrlque :Bayma., tem por objecto considerar de 
utnidade publica a referid."a. · associação, mas "\'!Sa tatnbem con~d~r~ 
I·he !ra.nqUJa postal ~- iSenção >de lnJ.pO~Ws, . comõ se . decla.l'a e!n· 
·seu art. lQ< · · 

· ··<Não"'·nos parece. conveníente aos interesses flscae.::: o auxmo lndl
'l'ei:to .a. queesqu-er contribuintes, por melo da isenção de t.axns e 
h:nPost;os·. · Preferível, sem· duvi<la; é o a_uxll!o directo media!nte sub
venção- pecurita.ria limitada . á.s neeessidactes e ~el~tiva. ao-:; . ooject1vos 
d(i6:-~.nst1tutos. que mere~m a. '~>rotecção dos podere.s pübl1co.s. 

1 A fr.anqu111. postal é Ia:rga P?rta aberta. ~ abuso j:3e ter~iro~ • 
. J,n<re:Pende:nte da- :nscallzação o!!iclal · e do proprio 1nst!.tuto bene
!ú:Js.do, . :para· evi..são . subreptl<:ill. de rendas !~caes. E não menos 
perigosà. e i isenÇão. :de impostos; alnda que limitada· a.o· quadro das· 
"tributações te~e:raes, ·porque susdt!l. constantis con!llctos' entre as 
repartições !)5caes e os -bCne1'i<:ladas, na Interpretação exte:n:alva do> 
bene:::tclo · conoed.ldo. · · 

, E, <:)m andamento :uo plenario dests Camara.. eStá o projecto qu<:: 
,regula s. -coneess11o de. _subvenções a.os lnst,ltutas ·de !nh::ia.tiva · pr1· 
vada, nD qual Ípoder-se-á ·' a.ttrlbuir á re!ertda. Liga s s1Jb;ençáo co"!l-
pa."t!vel <:om ·os seus ·nobti!S de.:;ign!o.s. · _ 

Pe accórdo com estas con.sld_eraçõe.s, ~ nosso parecer que a Con-.- . 
. Itú..~ de iF1nanças e . Orçame:n:to o!!ereça ê. eon.sideràção da com

m:tssá.<J de Con...otltulçlio e Jilstlç\'1-;. ~ cujo e:ltudo t;ombem ~stá affecto 
o jlrojecto n. -89, il:e 1935, o seguinte substitut1.-o: 

Su.bstituttvo 

. Art. J,..O E~ êônstdera(!a il:e utilld_a.de _puolica. a !'Lig:a das Senho~ 
ra.!- Catb.oltcas", «~In séde na · capital do·. z.stado de São J;>auio, com . 

·o direito de gozar ·as vanta.gen.s que a. Iel i:o"nfe:rlr aos i:ristltutO:.:; par-· 
ti.cu!al:'es . de . a51li~~w:ia ·social. . · _· . . . .. . · · 

Art. .2.o Revogam-se. a.s dtspo.s.ições em contrano. 

- Sala da. com:!U.Issão · de iFlriançais . e . prçam~nto; 22: de Abl'H :l.e
.1935.' '- ValdOmiro- M(f.galkães. Presidente ~- JÕii.O. Gutinarãe.i, Re · 
· ·la"'t<ir: · .. :.._ : Adalberlo dorrée._ - · Cr:.nLoso d.e: ye.uo Net~. com r.e,strí- ·I 
.c.Ção • .:_ M~rto· de A-. :Ra:ml:l$ • . _, Ol.emente M~rian.í. '-'-- <9-rlilido C.ecm.i. 
• ~- PriT:yM'f'PO. Viott1. ':.._ Henrique ,Dcxts-worth. ···-=- • Joá:o Simpl.icio. - .. 

..:..José. Pereira -.Lira. .· · · · · · ·. , ·· · · 

. ;. 
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' ' Ar.t. 1.o E' cona~àeralia de ut111ciad.e publica,. com l&eDçâo cie ·im-
postos e :t:ranqu!a postal, a "Liga das senhora.a Ca.tllolieas", com. 

-'.'>éde na. Capital do EStado de S. Pa.ulo. 

Art. 2:o Revogaiih~e ·as ~1sposiç6es em <:ontt'ario. 

Sala. ..das Sessões, ·1 <le Fevereiro de 193S. - ê:ardoilo ·de MeLlo 
Neto . ...:C· Birrd6 P{mtea4o. ·- Abelardo Vergueiro cesar .. ...:.. Mor~r 

. de ·A nc!raãe. . Henrique Bayn•a . · · 

N. 242 -,-. 1935 

_(1 4 Legislatura) 

Consigna garantiàs a<~ ·recebimento do soLario;· co-m parecer .con.traTio 
. da Comm:~.ssiro cZe Justiça e parecer com s:u.bstitu:tivo da com.: 

missáo de· Législaçáo Social e voto em~a7'6ào~(to Sr. Moraes 
Andrade. . . · ·· 

Projeeto n. "153, de 1935 -:- J-ustiça. 5(} e Ulgislação Social. 18) 

·o· projecto, con:$a.nte 'de o1tà aitiga~· ·coilsigna.· ga:rant1as ao 
recebimento do .~ala.rto. · 

Em:. seu· artigo p:r!meir~ determtna que. o .salario: $e.rá ·Pa.so obri
gatoriamente. em moeda. ae . curso legal, não send.o pefuuttid,o fa.zel-Ó' 
em mercadorias, vales, :Ücha.s,. etc: . o . ·que Contra. vem em parte,. a 
legiSlação. social vlge.ate (decreto nUIÍJ.ero 24.637. de tO àe.JUlho de 
1934," art. 60 e seguintes) : · salario é a. remuneração de. tru.balho , 
perCebida. pelo·· emprega.do em dtDJ,lelro ou ·utU1dad~. · 

. . . ' -.-
Ade:m.a.i's, as con<il.ç~ do trabalho = dlvensas regiões do Pá,i:z; 

não acoÚs.elha.m e. ·a.Q.opçã.o de norn:ia. tá!J lmpositiva. 
A iSenção de penhora. e a preferencla, ·em f0:7or do .. ealario dó!> 

. trabalhador-es,. que _a; seguir o projecto pl:'ppõe, são garantias j~ <:on
slgnaãas na. lei de 1a.llencias (Lef n. 5.:746, d.~ 9 · de Dezembro de 
.1929 (axt. 9<>, letl'l!S 'd e e), no COdtg.:; C1<1l (arts. 1.566;' :o.s. 5 'e

. 8 :e 1.5S9 •.. :D.. 7), nO> Codigo tio Prooci:•3o .CivÜ ·e Co=ercial do· Dis-. 
trtçto Fe<lera.l (art. l.O:i3, n. 3) e nos. CcxUg-os processuaes dos E~-.ta.des. . . . . . 

Quanto as garantias do salil.r'lo · si;rtcola, convem aguardar · a r~
gula.mentnção especial, que a Constitu1Sã-O determina em seu artt'-
go 121, § 40 .· · 

·coin .relação. ás di't'idas cont;rahidas pelo$ tra.ba.lhadores. s. qU:-· 
se retere o art. 40 do projeét~. o COdigo CIVil regula. oom equi-

. ®de a ma. teria, detertnina.ndo, em seu. a:rt·. L 2iH, ·"quê embora. <:lutra 
coi..."B.' ll.a.J.a. eGtipUlac!o. nã.o _ilo~erá. · o"'. I~a.tario . <:l)bi'ar .ao . lccadot" juros 
sobre as .sold~.das, ·que lhe· adeantal'~· :nem pd<~ tempo do con.tr~to, 
sobre divida: alguma. que. ~.- locad~r esteja _pagando, em ·.serviço'!. 

·FOr outro .. la.dci; 'o Sr • .Mi!ilirtro ·do T.ra.b~lho. responclÚ1do, cem 
. a. habtt'U~l· clareza, _á; uiformaÇii.o . que: sol1cita'ixi0:$, ·declara. que o Mi'" 

· ~nlsterio- e. .5eu c:u-go .tem .aca.utel.ado os direitos dos trabalhadores 'l.Ô . 
. :recêol.m*i!nto-~ .. !1~· saia:! os, pàrtic)l]..2.r!zando as attrlbUições 4a.s Junt?.S 
~de Conclliação e Julgamento n.o assumpta,, â.3 _q~. deco~· im-

. plicitam.~te: .· doo .dea.etes. q~e as · l.nst1tutram ... · · · · · · 
·.- . . P.ar~ •. :as.sii:D; .'q~e :o-· pro}ecto. c.m apreço Dão· _mr,rece Qer conver· 

·.tido eni. · le.l. 
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Ent:Mtanto, a douta. Con:uni.sllão de Legilllaç!io Soclal melhor opi
:nn:rá· ao_bre a sua. conven1encla ou utiUdade. 

sal~ ct& comml.s.slio ·ele · Co_nstitwção e Justiça, 11 de Junho de 
1935; - G<ldofr:edo Vianna, V!ce-Presldcnte. - Ascanto Tu!nr.o; <R'l· 
la.tor. - .Pedro Alei:to. - Dpmingos Vieira.. ·- A. Alvares. - Arthur 
Sa.ntos.. - Leví Carneiro . · 

~ pi-oj~() coruigna 8arantia·s a-o recebimento d.e sale.rios e õ~ 
outras prov!dcnc1a.s . · 

·Está . dividido em <J!to art.!go.s .. dispõe sobre; 
Pagamento . <lo ~lar~o ero mcecla. de _cuno ·legal; 
Isenção de penhora sobre o .salarlo; 
:tsençáo :de responSJ.blllda.de pelas dividas do trabatlladot• acima 

do valor do- <21!-larJo de um me2:; · 
1 Gaianíiã · de <luas ·satrat> 11a:ca. pa.gamentÕ' ·do sala.rlo do traba-. 
ihador a.gr!cola; · 

.. Inclu.~o nas despesas · )ud1claes dos salario>: do trabalhador, a11m . 
lie . ser · pago de prefeienela a outro credite., 

· • Trata ·nnatrnente o projecto de nullidades das clausulas contr?.-
. ctuaes Vérsa.ntel; sobre: 

.Jornada O.eshUinana; .. . 
Sala.rlo 1ntei!or ao mlnlmo; - . 
~poea:, · logar e forma de. ~pagámento do salarlo, 
:Reteriçãcr d~ salar'iõ 'e-ri;· g!l.l'antla de multa: 

· :&eriunc!a do -ira.baihador áS vantage·ns <l.às leis .trabalhistas. 
c.- projecto - !oi envlul.o á.s Commlssões de Justiça. e Legl.sla.ç'ío 

SOCJal. Veto, portanto. f.s nosa;s,s mãA:ls com o pa:reoer da. COmrnJ.ssãc
.. de .J'~lça, que conclue pela rejeição do projecto, e está subscri.pto 
pela u~animid!Wl.e de SeUs ·membros. Fszem pe.r+.e !ntegrante do pa

, recer va:rios ec;c.la:-ec1mentos do l!lxmo. Sr. Ministro do Trabalho. que 
·foram. sóUcttádos ~1-:> .DepUta-do A.scan!o Tubino, seu &elatcr. n :\ 
.Co:mro.issão de Just iÇa. · 

Da.s . 1nformaç~ do Elon o. Sr. Ministro do Trabalho desta.ca.!'c . 
:mos as seguintes: 

"As ga:rantl.as . ao· reeonneclmento do _.salarlo se lri.screvem, im
pllci~nte, ·entre as~ a.ttr1bu1ções conferidas ás Juntas de Conc lllz- ·· 
ção e Julgamento, instltu!das para. a solução de lltlgios oriundos de 
questões de· trabalho entre empregadores e empregados syndl<:aliza· 
dos (decietoo n umeras 22.132, de 25 de Novembro de 1932 r. 24.74?. 
de 14 de Julho ·4e 1934) . Que de a.ccôl'Jio com esSes diSpos1'tlvas · 
u-m-se não .só . prooess~o o -re~blmento de ssla.rlos ven~iãos e não 

... pagos, OOtn<>:.a.J.ri<la os clev·!Cl<JS pe~· art. lli :.d.o Codlgo Coi:nmerclal e 
1. 221 do Cod1go Cl:t<ll. " . · 

O Exzno . Sr. Mlnlst ro do Trabalho tece ·oútl"2.1$. oollSlcteraçOes !•; 
sentido de demonstrar qt:e o pioJecto n . · 153 f~ es-t~ co!npendia<.l"> 
em val"'..,as · ~ispos!ções ela · }e~!Jlçlip trabalhista . . -

~ · ·o parecer da.· douta. Col!lli11SSãO .d-e Justiça. entend~ que o m1-
go 10 do proj~ n. -1.53 CODtravem o ·art . . 6° do decreto n . Z4.637. 

· de IO . de Julho de .1934, quando prescreve· o pa.gatnento do salanv 
-em" moeda de . cin·.so legàl . o a.llud~do .parécer, . a.doi>tando as const
deraçóeos do Extno. sr ~ Ministro . -~o Tl'?o 'balho. toncltle!. pela. lnutm
dade e&s· diml&.l$ dt.sposiçOO! <lo·. proj~cw. pois· as pres91"lpções de g...
m.nt!à.s . sobre . os salarlos do,s-' tra.bMha.dores : 1á se acham corisubsta.:n 

.. (ltadas :na Lei· . de Falleric las, cootgo . Civil, Cod!g<l ·-de ~o lo 
DMrl.~- .J!I'ede~1 · e· dos·. dema-is Estados. -·--. . . . ~ · . · . · 

_ _- ·E, quanto ~ _gá~ntfas do -'.s&l~lo' d.o tràba~or e.grlcota, _ dl~ t.. 
· _, . parecer a.lludido. convem ·aguardar _a . regulam:entaçao _especial _que. ~ . 
' -comtitU1çã.o esta-beleceu. elXl -~u artigo 1:>.1, · t 40, . . .. - .· ' . . . .. :. -· : . 
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Nlo nos pareceu !Sento- de critica. o paracer . d~t. douta. Conunrs
sâo <!e Just1çe. To<lavla., concordamos, o proJecto llAo merece· appro 
vaçAo, redigido, como está; mas, comporta um sul:lstltutivo, que vi~ 
garantir, erf1c1entemente, o salario dos· trabalhadores; ·. a$ .garant1e.s 
~ld.stentes nas llO!SSS.S leia não são de molde a tranquillizsr aos q'U<'· 
&:! lnteressGm por · tão·l'll!levat1tl.$lmc ~umptu. 

&Ja -vista. as · lnforinações elo Exmo. Sr. ,Min.l.st::-o do Tra.ba.lho, · 
que entende. "estarem as garantías conrertda.s aos .sala.rLo.s dos tra-

.. balha~ores. "tmpltcitamente" l.nscr1ptas nas attrlbUiç~ da Junta d.P. 
Condllação''. Entendetnos, do.t4 -ve~ia. · que essas garantias devem 
estar uerpressamente" t=r1ptas na lei ,' <!e ' maneira 1nsophl.sin.a;vel, e 
Cle-çem · se estender, I100 só aos trabalhadores 'syndlea.l1za.dO:S; como a. 
todO!! ·os· demali:! . · 

o .. substitutivo confere penhor legal :SObre o.s 1'ructo:~ natw,;.e~; 01! 
1ndtistnaes, pera. pagiUllento de salarLo.s a~ trabalhadores que col1· 
coneram com o .seu .servl90 á proam:çào. A garantia é justa e é, · .. 
nosso ver, .a unlea e!!ica.z. • 

Nossa. legislação civil e ·comm~llLl oo:xlfere pr1vil~g1o espeelet aos 
ereditos dos trebalhadores, resUltantes · de . .salar!os. Entr~tanto, tae.. 
pr1vUeglos, a.ssegUrando a preferencta, ..Dão dão aos c:ndores o. direitO 
ele -sequela, ·como pondera t.l.11z Alves, oomí:n·. a.o a.r;. 1.566 ll- V, 

· do Cod1go Cl~il. . . . - ' · ' . 
Não pod<!n(to o ti'Siba.lhador.: .exercer a direito de sequela. sobre 

os fructas óbt1dos 00~ seu "~rv~ço. - 'especialmente qúanto ao:; 
1ructos agrieolas - não faltarão,. ali~ não têm. fa.ltado motivO-". · 
ao.s <l.eveclores mal 1n~né1ona.dos, para. protelar o · pa.ga.ment,o· de to.eb 
salarios, até que : o.s truetos sejam. recolh.ldJlS, reduz1do.s- a. outra es
pecie ou vendidos, o q11e f:.z · oe.s.sar .o prt vllegio especial conce<l.ido 
ao .salario do trabalhador - art. 1.567 do CC>digo Civil. 

Temos vl.sto casos . como esses e temOb assLsttclo varlos prej u.lzo$ 
de operiu:lo.s agrlcola.s, que não conse~m o pagamento de ·sa.la~ -
;los . por . ,Serviços prestados. á.3Ult~ e -a.· oolhelUI,, porque . a lõllfr:>. 
recolhidli, com promessa de pagamento,. fôra vendldil...._ .. 
. 'Ainda. ha OUtr'M. probabtl1da.d~ de prejuizo& dO!; sS~Os agri<:t>~ 
las, a. pesar <lo privilegio especial conferido. pelo -art. 1. 566 \ d:o. Co cU o; o · 
Civil. ~ Dli · Clovis Bevil&q u.a: "Este privilegio tem prl.m2.zfu sobre a 
hypctbeca. (az:t;: 759, .pa:ro.grs.pbo unico), nli.s exeC.uçõeS commull.!l, 
a.ssLin ·como nos con<:ursos;; · . 

. ·<~iio rui.vendc. crector · hrpcthecarttJ, entmrá o trabalhador agn
cola. um ra.teio ·com os outrós credores, ---. credores por sementes .e 
:ín.strument~ - por haver;em Igualmente col.J.abOrado para_ sua pro-
dmção" . . · · 
, . · 0:-a.", · pens1unos, o .lla.la.r~o do opcra.rto deve· ·:pre!erlr a qualq-uer 
outro credito, sem dl$~nec;ões. por mais l~gitlmos que sejam 011 cre
d.itoa dos romeoédo~ d.os .demats ·elementos da. producção. •O penllor 
l egal crea, para -os cred.1to5 resultantes d:e .!õalarl.os, esse direito p:re!e-
:r:enc1al. Art: 759 . do Codigo C iviL . · 

· A.riteclpando um i>ossivel arsui:nento, devemos ·declarar que po- · 
dem nos obje'ctS.r que; mantido· o . privilegio especial sobre os fructos 
.agrlcolas em benetlclo dos salarlps . dos . tra.ba!hadores, - art .. 1 .566 V. 
<lo CocHgo Civil,· o penh~ legal cori.st!t:uLrá-uma dupla. _garantia, o ·que, 
em te~J:uilca JUr14icà, ·.seria desnecessaria. · · . . 

. Contra ~ Po6s!Tel argumento letq.brài'emos que. o CQdlgo Ctv'u es
tabeleceu privilegio ·especla.l '':;obre a·s ·au~a.s ·e ute_nslUos de .~ dom.e.s
ttee, nO.!S .pnidl.os ru.st1eos _ou, urtlanos, em .bEneficio dos· credores de alu
gUeres; ,Qliallto .. âs prestações do a.nno corrente e do a.nnt> anterior", 
f,rt . . L .566, VI, do Co digo -ctvn; e" esta.bele~u penhor lege.l: 

-~, ''Ao· d.ono do p::edlo l'U&tlc:o..ou J.ll'ba.no, sobre '05 bens mo-
-veis que ·O rendel.:'o OU· tnqÚ111llO. tiver gU.e.rn,eCendo o mesmo 
pre<ÚO, ·pelOs. alugueres- OU rezida.~t' · . . 

i-· 
·· ·-; 
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_O legislador elo. Codlgo Civil de u maior garantia aos dtrettos <io 
dono d.o pred.lo ·rust!co ott urbano, elo ctue ao t rabalhador. :M<>aerna
:men.te essa. theorla é tnde!ensavel. 

FJ.nahnente: O substitutivo r<!voga, ~>elo ~-!JU art . 40, o dispositivo 
do a.~t. 11. § ao. do decreto n. 24. :aa:3 , de 12·5-S4. na parte que d!z 
respeita ao pagamento dos salnrlos <los tr'l.b~lh.n.dores · e.gr:l.colss. 

O c!tadó artigo assim ~ expressa: Os bens C!o agr!cultc...: que se 
lll>er:trem em vlrtude de qultllçdo de toda a dJvlda, náo responderão 
por dividas anteriores á qUltac;llo. prevalecendo a impenhombmdade, 
mesmo em re111çdo aos oo-obr1gac!o:s me:nelona<ios no § 1 o d~até artigo . 

. :e:· cux-ial que tal di.spo.sltlvo nüo pode prevalecer e:n rtlação aos 
traba.lhadores agrlcola.s. Nem, el-e certo, 101 esse o :esplrito do J.egtslador 
do reajustamento economlco . se vlgorm -eese ·C1Lspo.s!t1v<>. ~em t·~trt
cçôes. o o_perar1o agrlcola terá. uma s1tuaçl!o precarlsslma junto ao d-z-

. vedar que lhe nâ<>- queira pagar ~ervlços atrazsdos. 
Esperamos que, com a apre~ntaçlío do .substitutivo, .submet~endo-o 

ao voto ·d a. Comm!S.são de Leg1Slaçt.o Social, tenhamos lembrado al
guma 'Coisa de u t!l para a. l~gislação trabalhista. 

SU'eS'l'ITtl"l''VO AO PROJECTO N. 153, DE 1935, Qtn: CONStGN~ G.oi.RhN'TUS /.0 
:P.!:=J)ot~NTO DE S~AlUOS . AOS TlUBALH"-JlORES E DÁ OUTRAS PROVI· 
DENctAS 

.Art. 1. 0 Q salar!o como remuneração ao trabalho, é obrigatoria
m ente pago em moeda. · de cu~o legal , não sendo perm.ittldo faze l-o em· 

· :. mercadorias, vales, fichas ou qualquer outro symbolo.· represe1J.tatl.vo 
com·que S<l preteP.da substituir a m~da. 

Art. 2. 0 São t:red.ores plgnoratlcios, independentemente rie con.ven
. ção, OS trabalhadores, p3.ta pagamento de' salgrJo.s, SObre OS !rl.ICWs na• 
· tlire.es <>U illdustrlaes .obtidos com <l seu !.erv:.ço . ' 

'E'ar.1.grapno· unico. A conta dos salarios .sem ex.trahlàa. pela ca<ler
'lleti prot1ss1ona1. -nles de .serviço. !ouia. de ps.gaxn-ento do pessoal ou . 
por qualquer outro melo de prova . -

. A:rt- 3. 0 Ao pçnl:lor legal estatlelectcio nG íU'tigo anterior,· applicam
se.as d1spósltivo.s dos artigos 778 a 780 do Coc!lgo C ivil; no que elle !~ 
concernente . . ; · 

Art. ~ . 0 Oà bens dO agrlcultl.lr que ie ~l'ller&rem ~m Virtude do 
art ; 11, § 3°, <lo decret() ·n. 24.233. de 12~ de Maio <te 1934, ·(reaJUsta
mento eeono::nh:o). respol:lderiío. m~srno assi.Jn. pelas d ividas prove:zlien
t:es de· sala.rios ao t rabalho. 

Art. 5. a Revogam-se as dl.s;Pos!ções em OO!l.tx:ario. 

' Sala da. · Connn~o. 22 de Agos ·i;o de 1935·. - Deod4ta Maia, ?:re-
. .s1dente. --..:... Lc.etie Setu.lnl. Relator . - S4mue! .DUCtrte - João Beral
do .; -. Alberto. Surek. - C. Morae$. A:tid.rade, vencido, ~nforme fOto 

s eparado. 

VOTO E'1ll:: 'SEPAJ>ADO PO Slt. MOJU.&S /o.NDRADE.. 

Estou de pleno accô:do com _os anteriores segufnus e.lvitres da pa.-
-recer : · · .:. · · 

.a) rejeitar-se o p.roJecto n . I53, de 1935, por . impresta.vel; . 
. o) substituir-se :por . outro q'lle .dê de" de logo . protecçã'o li!gal effl

Clente· s.o tJ:abaihador pm· recebimento de seu .saJ.arJo;· 
,· • E ' o que· vou . rapidamente t entar justi!icli:r. · . . . . . 

Ni.o· ha necesslda.dé d-e tn.sl.sttr . ~bre. os. !wi<iamentos dos alvit res 
acima. &coeltos; .são em geral os .:tne.Stiios já indicados· tanto pel~ t!o~ta. . 
COmm.l~ de Const;ituição a J:ustls:s- como pelo nobre Peputado, Se
nhor ~é-te- setubal a. _proposlto de cada úm d~ ~vltres. Pas:;o,_ 
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polB, a ind!êa.r a P!lDSs a..s razl)es da milllla discorda neLa; occupa:r-me.:et, 
assim; só do S'Ubstitutiv.o. . 

Tres são as :medida..s· contLdaa no substitutivo, .pa.ra. garantia, do • 
· .;alario ao trabalhador, a. saoer: penhor legal-sobre os tructos para que 

haja t:-aba.lha<lo : . f acUidade de prova do credito por aaLario.· e mod!t!ca... 
· ção da Uberaçã.o. eu.ggera.da. con~d1da. pelo decreto n. 24.233, de 1934 

(lei do ren~ustamente da lavoura). Desta.s tres mecl!da.s, a.s duas ult1· 
llla.s· .sâo perfeitament-e razoavels e justas; pelo que devem ser a.cceita.a 
pelos· ~damen toe ap~onta.do.s pelo nobre Sr. Relator. · .\ p~!meLra, po
rém,- jt\. n!.o merece a. mesma ac~!taçl\o; antes, !larece-me perigosa, 
!nutn, contraproducente até. E, ma!.s, ha no substltutlvo uma dLBcri• 
mlnaçâo que !gualm'l!nte me parece . de.snco:t~.Selba .. vel, p&~lsosa e contra· 
producente; a. do.s trabalbadorcll. ·em geral, sem dU!tincçAo dos l.ndUS· 
.tr!&es e doa agricOia.s, visto que a d!jferenc!e.ça.o <1e 'UllS e de outio.s é,. 
entre nós, <le !n((L<lcutl'vel certeza, ta.nto que s. propr1a. CODstitUiç!l.o elo 
16 de Julho acenou com duaa regulu:menta.c;:Oes d!!!erentes para · elles 
·(art. 121, §§ 10 2 20, passim). 

Quanto á !n.stltUiçAo do penhor~Iega.l para ga.nntl.a do sala.rio: 
1) .As consequenclaa de uma tal medida, mantida embora e. pre

!erencla espec!a.IU;.slma constante. elo art. . 759, pa.ragrapho· untco,. do 
Cndigo Civll, trazem um oene!Lclo e 'Da.?Ws. maleffcios; dahi, o . que. dis· · 
semos acima, que· a medida é perigosa, inut!l, COT'~traproduce~e até:. · 

O benejf.elo trazido serta o de liga.r íUrtd:!ea'(l!.ente a _c~ ·o:pen.~ 
<1 responsabilidade pelo pagamento ào".s!Ua.rto· ~rtintfdo ou seja, àGr a 
este uma. garan:tf.a, _reaL (iuris sensu) e, oansequenteme_nte; ·a sequeLa, 

-1Sto é, o direito .de relw..ver a.c d>íso. d.o poder àe quem q'UP' que ·a. ·det~
'TÍ.h.a. abustvame_rz.te. Se é certo que, o .sala.rlo é ya:rticula.rmetite respe1ta
vel porque é a retribu.içá.o justa. do tra.OaZho . sem õ .q'IL41. o tructo não 
virU., porque e o recon.h.edmento ·d.a neées~ de à.lstrtbU.tr equ.fte~ti
vamente o proà:ucto entre os tactores ·d.Q prod.ut:çã,o, porque é .o a.jusfa
mento inàisprnsa:veL das classes n.o d.ominio e~,· A "GARANTIA 
DE. SEU· PAGAMENTO, _ MAXIM.E: SE INCIDINDO SOBRE O FR.UCTO 
PO TRA'BALHO A QUE TAL SALARIO ESTÁ· LIGAPO", E DIGNA PE 

· TODOS os ENCOMIOS -E ESFORÇOS. :Ma.:!, serã- a llJ.ed.ida -pro:pugna.~. . . 
da ·pelo .súbst1tut1vo uma' garantia eJ!~, e ·será. ~ a. melhor?!.·· •.. · 

-"HU:_:-cipu.s:: . ' ' . . . . 

Os malef{f!os tra.2l1dós. por outro lado, .seriam: 
-a)· introduzir- na. 5ystema.tica de nosso Dlreij;o_ Civil, :reia.ttv!l.!;lente 

t~.o i~tituto, do peWJ.or, umt< ;lamentavel desordem, qual a.· da: renO'VelÇã~ 
ou; restabeledmefúo·tJ.os ca:>os ~ ptmhor sem.,']'0$$6 de· .s~u. oõ;ecto pelo 
credor .. Sem duvlcia. _alguma; umn das :;atutares mo~1Ca.ç6es:traz1d~ 
pelo nosso Ccdigo Civil foi a exlgenc!.a '<la. transtereT.cia elfe:Cuva · cl4. 
coisa. apenh.ad4 pare 'o poder rJ,o c'ied.or {a. ris. 7138 e 7 69) , exceptua.p.o 
<l caso do_ peén<l~ agricola.. pelB..> razões obvias deCQrrentes <la '3'>j>e(1e: _ 

·Nos dois casos de penhor-legal; ·meiimo, a preiumpç!í.o "-f~ ta.ntum" 
eonstacte do aJ:t, .zss, a. .Cl.sposição ~obre a composse eonst~mte· do 
art. 488, ~--o eqU!librio ·da. Pos-se dirccta e d.a 1n<Ureeta. mantido pelo 
lirt . · 486, integram as epparentes ex~pçôes na..· regra geral. da !nezisten
cia. de pe:nJ1-or sem. posSe 00 CC1Í$0. pelo CrCd.oÍ", ÓI'a. ·a ad!llLssáo di Iiovà. .. 
tigura. do Penhor-legal~ creada. pel~ .substitutivo, 'Vl.r1a. subverter' comple, 
uunen~. essa i'~gra gera.l, porque o· trabalha.dor, 1nesm~ qua?IOO detenlw.. · 
o fry.cto àe .seu trlf.ballio~por ·seu. p!ttTão,- I4o ó possu!dol' (a.rt. 487) . . · 

. E quantos 1a.bute.r;n ,no ~ôro sabem que e. Rllegada :m()di!icaÇão, _que 
exClUiU os art!gO;S e ·inextrmcevels .·ca~os de P<in.hor sem posse, d~ ~
~or em pod~r- do ~'evedor ou ·"com a ClauSula· ccmstituti", _e qtiejan-, 
dos, fOi· benemcritá;. .. · - . _ . · ·~ . ' : . · ·. . · · · · - / 

: b}- fe.v~re~ Q ~ ele. quest~s !~tennl~ye!s oobr-e a legit1rnldll.de' 
da pri.lp~ed3de_ dos .. prod~c·to.s do trabf.lho. De _:fActo, se Ó. frilc1io · de ., 

·qualquer traba.lll<> · é. garantia. plgnóretlda:~ cio ·'iSS.l!irl<> do trabalhador 
flue o fez, independentemente da Pe55Ôa. qúe _o p_osaua.. e!fect!vtnnen1ie~ 

.• . - '. .- . -- ..... 
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como podllrá. al&uem se ~rtiit~ do facto de estar, ou não, ltbe~ado 
ta.l producto ou t'ructo, d.~.sse cm.ua real f,ega.l? Quem mal.s poderá com
pr~ dé um tn(!ustrlal, de um cc:m:unercia.nte (já po.ssuittor derivado). 
de um la vractor, q:ua.lq u~r !rue to d.~ traba.illt>, d.esde que este póà.e vtr s. 
ser persegUido como garantlll- real de um salar!o, r-eal ou fa.ntastada.
Jllente d.evldo? Quanto abuso, quanta burla, quanta má fé, quanto 

. prejuizo 1njl1.Sto, :ma.s decorrente da naturaL fa1Ub1Udade da justiça, 
quanta. ameaÇa, emtim nã.<l se contém em tal instituição de penhor 
legal?!. .. 

c) se se disser, para evitar. todos esses ol>iees, que o ~nhor legal 
só se e!!ectiva quando tomada realmente a posse do trcto do trabalho 
pela a.s..oala.ria.clo não pago. ·a nova. garantia. pa.ssa a ser 1nutll, lm.agi • 
na.rla, desde qu.e o tra.be.lb.ador não ~ue em seu nome. mas no do 
patrão (art. 487), ()1! passa a ser revolucionaria, perturbadora.' da o.rdem 
publica. e (ia. <ii.SC!plina- das 1nc:lustrias, desde que ·se Vilnhâ a. admltt!r 
que Q tra.balbador póàe e:~CP.Cnte.nealll.ente mudar &U9. à,etenção em no.me 
do patráo em posse- no seu prcprto nome. Os conflictos viriam a ser 
taes e tantos, a desordem chegaria a tal ponto. as abusos se multipU
ca.riam em numero-e fotllla.s tees, que nen!J.l.lma. l.ndustr1a. lru'os1St!r11l.. 
Nem se diga que só ·cam o auxmo àa. justiça. a medida plgnoraticia se 
exercitari.a,· porque, ou 1BSo não evttarta o.s males aclma apcntados, ou 
p!!r:u::_.-Ç$ evitar, tequereria. acção tão :t"ap!da e pro:npta que, e. ser pcssivel, 

· nãO é necessai:IO mats que a situação a.ctual de prefe-re:n.cio, de credito 
(arts. 759,. para.gra.pno unico, e 1.566, v e Vlll. m e IV, e 1.569, II 
e VII); 

2) será possível acolhet o benEficio ou outro que o valha, sem 
Incidir nos malef!cios apontados? crelo que slm, ante a.s garantias já 
existentes .no Codlgo Civil, desde que: se lhes accTe.~cente o rito $'Um ma
rio, ou melbor. o SU11uru~r-issimo, para. a cobrança. dos .salartos (como Já. 
se 'Ulm. em São Pa.ulo). f{ se faça cD'isa correspcmàente a esse Tito 1i.a 
J'll$t".t;a. (J.() Trabalho ·a Gear, a possfbiltdi:l.de de arresto ou. de seques

. tTo ã.ôs fructos em apreço, e a à.ee'/41"<J.Çác de Ztqu.lde.z cUls contas e as-
sentamentos constante// à4s ca.<lern.ctas po!issiO"rJ-Ms, vales de servíço, 
folh4S de pag_amentQ, jolh4s de $_eTV!ço e queja~da.s ann.otações . 

Quanto á·indl.scr:!minaçáo dos tre.b~:.lhadoré.s rura.e..s, dos demal.s: 
l) As con<iições de trabalho de Ull.S e de outros são dl.versissl.ma.s, 

como a propria. Colll!t1tU1ç~ Federal J.á o reconheceu e detenrunou. 
:n As garantll<s actnae.s àe uns dlverstlicaÍn já das dos outros, como 

é ta.cU ver do slmpl~ <:onttonto dos art.<>. 759, parsgi"apho· unico , e 
1.566, VIII, de um lad~. e dos a.tt!go.s l. 566, nr e rv, de outro lado. 

Isto posto. pell.So que o .sub.stltutlvo deve re<Uglr-se ~m: 
Art. 1.o .Q credito por sala.rios, C<>D:l s.s garantias constantes do co

digo Clvll, urS. cobravel por acç§.o summar.ts.slma, emquanto não h.ou-
-;e:r pr!lee3So especia.\ oo:rrespondente n:!. Justiça. (lo Tra.balho: · 

Ait, 2. o Para. sua cobrança conslderar,se-ã.o l1qu!dn.s <J.S con.ta.s e:t
trahidas de cadel'Ilet&s pro!Jssionaes, vales de ~rviço, tolhas de paga
mento, !olhas <ie se"\I}C, U.vros de assentalllelltos de j()r:o.nes e quejan
da·s alin.o~a.ções dos empreg-adas e .setlll prepostos _autorizados. · 

Al"t. S. ° Conceder-5(!-á arresto ou .sequestro, .segundo a,s_ ca.sqs le
gaes,"para- gara.litia. ~easn cobrança, sobre· os !ructos do trabalho, CUJO · 
sa!Bt'l.o sa- r::obrta, 1ncependenremente da.s -de~ eltlge:n.cl.a.S .leg~. dea, 
de que .se_ prove: a lmpo_!'tancla. do deb11:o, segundo .o 8-l't!go anterior e 
o rece1o :!unda~o de !uga c1o devedor ou de desV1o-daquelles :rructos. 

· · .Art. 4. 0 98 ·sala no:;; dos trab!illiad.ares ruraes gozarão dos mes
_mo.s be_ne!icío.s e regalias a.cima d.etermina.d.os, no que lbes fôr appl1ca

- 'l"el, mesmo quc.ntG aos seus bens q~ se ll'óerasem em virtUde dO íirt. 11 • 
.§ 3°, ào decreto n, 24.233, de. 12 de Ms1o de l93<J,.- · 

. Art. :i: o ltevogam·re a.s dlSjloslçóe$ elt! con~lo. - a. Mrrraes 
A:mf.racle . · 
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ANNEXO 

Trecho da Acta. de 8 ele Agosto de 1935: 

o sr. Laerte Setubal, em resposta. 'ao voto do 6!. :Moraea Alld..-.ade, 
tez as seguintes declarações: 

"Ali eonslc1eraç0es do sr. Mames Andrade concluem por encontrar 
malet'ic1oa resultantes de uma Iamenta.vel d.P..sordern, qu!!-1 a da zoeno
V~U~Ilo ou restabelecimento do penhor, ~rem a pCISSe do seu objecto, pelo 
credor. A posse <:11> coisa. aponte.da. to! uma da.s salutares modiflca
ç'"'-s trazidas pelo Codigo Clvll, exceptuado o caso do penhor agrlcola. 
nrt.s. 768, 769 do Coc11go Civil. El'!ectivaménte o art. 768 do COdlgC! 
Oi'vll exige a.. tradlç!l.o et:-ectli'a. da co!.sa dada em ga.ra.ntla. Ma.s o ar
tigo 7Enl abre uma excepçâo que, ao invés de confirmar a regre, modl
tlca-a. :rundamentalmente, altel'ando a natureza da relação jurldica., em 
apreço. "Só se p6de con.stitulr o penhor .com a p'osse da coisa movei 
pelo credor, salvo no ea.so do penhor· agrlcola.. ou pecuarlo, em·- que os 
obJecto.s c6nt!.nuám em poder do devedor, por ef!eito da. clausula consti
tu.ti" ~ D!z .roA-o Luiz Alves: "Em benertclo do credito agrlcola e pela. 
natureza das coisas, admitte o Codigo o petlho-r agrlcola. e pecua.rio pêla 
tradlçw realizada pelo constttufto ~ssorio; ·~m virtude da qual con
tlnúa o devedor na posse,. em nome do credor, da coisa -dada em ·garan
tia". Ora, podem ser objecto de penhor agricola:. ltlli.Chinà., instrumen
tos aratorio.s e de loeomoçãÓ; colhe_ij;as pendentes .ou em vle de :to!mll
çã.o no anno do contacto, quer resultem de. prévia cultura; quer de pro
dt:.cçao espontanea do -~ólo;. fructos armaZenados ·em- ser, ·"ou beneficia~' 
do.<> e acondicionados para a venda: lenha. cortada. ou madeira· daS mat
ta.s preparada para o cõrte; animaes de ~rv:l.ço -~nUnario de estabeleci
mento agtlcola, a.rt. 78+ do Codlgo Clvll, E o art. 274 do CCd.lgo 
Co=erclal ad.mitte a constituição do p~nhor pela tradição symbollca, 
pelos mesmos modos por que· pó de :tilzer-.se a tra.dlçãa. da w~ vendi
da.·. "Concluem outrosim, as dit~ considerações pelo ex:ame dos· arts. 486, 
4~ e 498 do CocUgo CivU, que tratam do !nstltu.to d&. posse, cu}a.s 'd!s
posJ.Çóes, al!á.s, t:;Om a àevida venta ao nobre collega, nenlluma analogia 
tem com o penhor· lega.!, ora em apreço, cuja. po-sse é exercida pelo cre
dOI sem a tradição da. coisa, como anterlorment.;! já !oi d!to. Foi" In!~-, 

-- llZ o Sr. Mor~ Andrade no trazer á discu.ssAo ·o art. 487 Cio Co digo 
Ci-vil. Esta clté.ção é· o resultade> de um equivoco. "Não é possu!do·r 
aqu.elle que, achs.n.c;ç;se em relaçã.o de dependencla para com -outro, 
coru;:erva. a posse em nome dess.e e em cumprimento de orden.s ·e lnstru
cções suas'' . A espec!e é outra. S6 em cumprimento de ordens e lnstru
eções de outrem é q~ alguem. ach~ndo-.se em relaÇão de rlependen
cta, náo póde exercer, em nome proprio, n. posse de determlna,da coisa. 
ora., o. penhor legal é um instituto que nada tem de analogo cc.m a dc
pende:c.cla ele outrem, cuja posse não serã ~exercida. pelo ~edor penho~a
tlc!c, ~m v!r~ude de orc!en.s- ou 1n.st:rocç0es. Tanto que se. o opera.rio 
ex-ecutar o patrão por sa.ls.rio, penhorando-lhe bens,. a p9nhora é Iegt
t!J:na e ninguem Pcderá dizer que ha obstacuJo· jUdicial para. esse pe
nhor. De!xo, pois, tle entrar em maiores :detalhes sobre ·o argumento 
de todo lnutU esõóça.do nas coasiderações do meu CÓlelgs. Moraes Aii
dride. O pmjecto tem· por fim, apenas, effectLva.r as· garantias .qúe se 
deve a-o .salar!o do trabalhador que é; confoi-m~ pfu'a.se muito corrente. 
al!á.s, aoert!Lda., divida 3acT(Isa.nta., ~ actu.aes garantias conferlda.s ao 
sa.larlo são a.Ieatorias, pois o proprlo -privllo~to ·especial con!eriqo pelo 
art. 1. 566 do Cod1go Civil sob:re os· :l:ruetos o!l~lctos eom o trflbalho ,agrL-. 
cola. sot!rem'a -reStrleção do art. 1.567 ao·mesmo Codlgo, que !az ce.ssnr. 
o pr1Vlleglo, umã. ·vez reduzidos, transrorms.do.s ou· vendidoS .-o.s :rructo"s 
da colheita para a. qual· houve o concurso do tratiaihador. Fol para . sa
llal' essas dl!!lculdades, ·que o proJecto de lol estabeleceu o· penhor legal, 
tónna. · jüridie"a. znais prect.sa de garantia . ao sala riO. Sabem os .membros 
desta. conunt&s~ que o patrão honesto nad2; wm a. temer da garantia. 
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legal, porquanto tem e!!ectua.do sempre o pagamento dos salario.s dos 
traba.lha.dores, <> mesm.o não &conteeendo, porém, quanto &os patrOoes 
cle.sbOnestos e cujos ex-emplos sAo lnnumcros. Fln~tlmente. o commer~ 
cio n.ad~J. tem a. temer. quanto ao movimento commerc1al de venóa de 
seus proctucto.s, porque a.s.s1m como se a.dm1tte o_ pe:::~hor mercantil em 
~nettclo ele credores por dblhe!ro f<lrneci<to ao cornmerc!antc e ao 
mdust:r1al, sem que e.ssa. medida troUJ~;ease empecllbo.s ao movim~nto 

· d.e troca, tambem se póde estabelecer o penhor legal em favor do tra.
balhador sobre os rructoa obtid<>s com seu trabalho sem <}Ue es&a sltua.
ç!l.o impeça o dese~volvtmento da.s relações coxnmercla-es. Termlr.ando. 
1'aço um appello aos membros da Comml.ssâo para que .estudem coi:r. 
sympa.thta este proJecto, pois <lá. seu teatemUho e o ~unbo de ele~ 
!llentos do Departamento do Trabalho do Estado de São Paulo dos 
prejUízos .sotfrldos· pelos trabalhed.ores em' geral e espec!alrnente dos tra~ 
balh~ores a.gr!cola.s, peló nAo pagamento dos seus 641-arios por paru de 
-pequenoa fazendeiros. ~ <l-S seus co1lega.s encaTarem o pToblema ela 
garantia dos Ílaiarios dos trabalhact.OJ:es, como digno de ~er t'!!SOlvlelo. 
concedem s; mee!tda pleiteada, na certeza de ·que beneflc!arão· fnnumero.s 
<le.saxnparactos da fortuna, d'gnos de todo apreço, visto como s!o vet<!a.-

. <té1rôs constructores da ordem ecol!omica. <lo· Bra.s!l. o Sr. Carlos :Rels 
pediu a :pu'bUcaçAo destes tra.balbo.s e ad!amento da. d.lsctl.SSáo, no que 
to! attendido".. · 

Trecho da Acia de 22 d e Agosto de 193l): 

"OUtrosl,m o· Sr. Salkado Filho declarou que, na. alludtda. reunião, 
t):'opôz fosse tnc!Uido ·nQ su'b.stltutivo do seu collega. t.ae~ setuba1. ao 
p:rojecto n. 15:3, de_l93-5"; qúe consigna garantias ao recebimento .de sn
lario.s ao.s trabalhadores, um. dlsposltf.vo tornando obr1gator1o o pag&
mento de sa.larlo sempre em rooed:> corrente : O Sr. Lea.rte Setubat de
clarou que 8. suggestll.o do Sr _ Salgado Filho foi d.esde logo acceita. e 
~sté. incorporada á redacção d.efinlt lva. do seu sul:Jstituttvo, que foi assl
gnado pela. Comm!ssão" . · 

P!!.O;TECJ:"O 153, DE 1935, A Q"UE SE ltZFEREll<t OS PAR:ECZR!:S 

Art .. 1.0 o salario é pago pree1põla.mente a qualqu~r outro credito, 
-e obr1gator!amec.te. ozm moeda. de -;urro legal, r..ão sendo pennittido fa· 
zel~ em mercadorias , ·?&Jes. !lchas ou qualquer outro symboio repre· 
~ntativo •. C<!lll que se pretenda substltu1r a moeda. 

Art.. 2. 0 O salarlo é Isento de penllottl.. 
Art. 3. 0 Os ereO:itos e!Il favor de trabalb.a.dores, por salario ou pela 

.• ps.rtleipaÇio nos lucros pei'c:ebidos na ultimo a nno e . por . tndel:ll!lt.za
ções. , têm preterenc1G sobre quacsquer out ros, nos . easos de concurso 
-credttorio ou ta!!encia . 

Art . 4.0 Pelas d{vidas contrahidas pelos trabalhadores a favor dos 
$!!US pattões , elos ·seu.:: &.SOOC1aclos . . .f"ammr.res <>u dependen~. só é res~ 
ponsavel o proprio trabalhndor; em nenhum ~a.so e por nenhutn mot1vo, 
se à.s poderá exigir dos xnembt-os de sua !amma, nem sll.o exigt-~eis e1-
ta<la.s dividas por u:m. valor excedente ao valor do . sahrfo do tra
balhador em um miz.· 

Art . 5. o o salari<> d!:> tr.aba!ho.cl.or agrtéoUI. é ga:ranttdo por duas 
..satra.s consecutivas. · · 

· Art. ~. 0 Naà: ·execuções de =ovels ali1oolas, empresas tndu.s~s 
-e cóaunerctaes. o salari.o do operar.lo é computado, eonjuntarn_oente, com 
as de~· .1~1c1aes da execução, .at!m de .ser · pago de pre!~rencta a 
-qualquer çutro ·credito. . •. · . . . 

Art . 7. o S&o · coiid!ções ·:ouUas e· não obr!gn:zt os contracbntei. 
a1nd& que expressas .em oontractos: · . . . · · . · · · . ·· 

. ·. a} ·a.S que estfpUlem UIXU!",jo:r:ns.da deshuma.Iir., em. -desacoOrcio coi:n.. · . 
.w; leis. de trabalho; · · · 
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b) as que ftxein ' um sal&rio inferior a.o mlnlmo estabelecido; 
. c) as que estipUlem ·um prazo ma.lor de 30 dias para. pa.game:cto-
~o sale.i-to· · · · . · · 

·d) as' que determ.lnem um loga.r dê diversões, café óu-taberna para . 
e!fectUJI,r O· pagamento dO saJa:rlo, salVO quando se trate dos empreg&
dÓ.S desses esta.belecl.mentos; 
_ ·e) as q~ determinem obrigações, dlrect<>..s o~ !Ddirectas, de a.dcrut-
rlr artigos de consumo em lagares detennlna.do.s: ·· 

· /) as que perm!ttam reter o salarlo em garaFt1a. de multa; ~· 
g) a.S que contenham renuncia expressa do trabalhado• ás !ndemnt

zaçôes a. qtie tenha direito, por accldente no tr&balho e en!ennida.del! 
devldas á profissão, ou por pr<!julzo ca.US&dos pelo Inadimplemento de> 
côntracto; · . · · 

'h.) toda e qw.lquer outrc. estipulação, que lmpUqrie na ::-enunc~.a 
de algmn direito ce>nsagra.do· a fa.w·or do trabalhador Xlas lel..s Cie prote
cçâo e auxmos. ao mesmo. 

Ar~ : s.o Revogam-se as d!sposlçOes em contrario. 
Sala da.s sessões, 26 de Fevelreiro de 1935 . ·L4cerã.a wernecJç· .. 

l.J::GISLAÇÃO . CITADA 

CODIGO CIVIt:. : 

.'\rt. 776.· São credores· pignoraticio.s, !Dd.epen_C:enteme:ute C1e eo11· 
venç!l.o: . . . 

I - Os hôspedei:ro.s, estala~adel.ros ou fornecedores de pollS8d.a. ou. 
aumento, sob:re a.s bagagens, moveis, Jo!a..s ou cUilhelro. que_. <:~s .,se~ 
COlLSUmidOres OU fregÍJ.ezes tiveram COmsigO nSs :respectivas ··casas OU: 
·estD.belecimento.s, pelas despesas ou ·consumo que ahi tiverem fetto . 

. n - -o dono do predio rusttco ·ou urbano, sobre os bens· ·moveJa. 
que o rendeiro ou inoU111Do tlver guàrnecendo o ·mesmo predio, pPJos'.·. · 
alugueres ou .renda:;. ' · _ - · .. 

Art . .. 778. ·Em. ca.Qa. um dos casos do art. 776, o credor poderi !o-
• Jnar em garantia 'UI:l. ou mais objectÕs até ao valor da d.1vfdZlo. . 
. Art. 779. Os credores ·comprehendidos no referido artigo podem !a• 

ze:r.effectlvo .o penhor, ante.s de recor:erem & autoridade judlcúiria, Bf'm
pre que haja. pcrjgo na. demora. .. 

·:. Art. 780. Tomado o pe_$or, requererá· o credor, acto continuo, ll. llo
mologa.ção, apresentando~ C011l. a · cpnta por menor c1a.s despe.sa.s do 4e
vedor, :1 tabella. d os preços, Junta á relação dOS obje(:tc)S retido.s, <i pe
dilldo a citação ddle _para, em ·24 horas, pagar, ou allegar de!e.sa.. 

llEC!tE'l'O N. ~~.233., DE 12 DE JotiUO DE 1934 

.Art. 11: Tem d.iretto á 111demntzaçã.o· de 50 %. de que tráta o
&rt, 40 do pt<!.S<!nte decreto, tOdo o credor de agricultor, por c!ivleia. ~>m-
_tente a 1° de Dezembro de 1933, eom .a· condição de : . 

a) ser a. divida. ·anterior a 30 d.e Junho de 19SS •. m:a. · refom.a QU: 
novaç§.o; · · ·· 

·o) tel." ga.rant!a. rea.!; , . 
c) . stír- :nell.& o agrlcul tor devedor . e · pr!nclp!\1 p~ador ou, er4 se tra

_tando de lettra 'de cimblo, ser :> inesmo 11coeltante ou a.i:c.d.a ·sacador. 
&l . O ;$a.qUe repft:sentar Uti.IIsaçá.o . de cred1to abeÍ-to. pelo sacado; e , S&· 

t!'a~nqo <{e Xiot!l: prollÚ.SS5)rlil., : .ser elle o em..tnente: · . . · 
d) obrigar-se _o creqor 1!- .. dar .plena -qwtação de toda -a d.ivlda.. nc.

caso ~m q_lle .senâo o valor- da garantia in!e;rior li. D:lete.de do. cta.. Civ1dli... 
· . seJS: ticill)em o resta,nte pa.tri.Úionio- do 't!evedor 1D1erior a 50. %.':do .se'ii -

· ·P~vo, ·incltll.do neste o remanescente ela divida •. · · . . 
li 1.~ Quando â divida, na.s· cond1ç6es da. Iettra. d- <leste artigo, ti

_ ver o~tros ~brigadoS nAo aproveltil.rá ,a estes, qualquer q_ue seja.· a 5U'&. 
Pos1çao_ no t1tlllo de divida,- a quitaç~ dado 119 devedo;o . _ · ' . . · 
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§ • 3··. c Os beos que se llbe:rarem. em virtude .. do d!§posto na meSIIla 
lelitn! li e bem t.:!Sim os t(!.Spectlvos fructo.s de rendimentos não re.s
l!Ol:làerão por <ll.vldas anteriores á dlt!l. quitação, prevalecendo esta im-
1)e$ora.bllidaêe !nes:mo em relação aos coobrigados m.enclona<Ios no § 1 o 
<leste artigo. · 

Af.TIGO 40 I. Q~ SE R~ O Altl'lGO 11 ACIMA. TRANSC!Ul"l'O 

Art. 4. o Como 1ndemn.lzação· do pr~jul:ro aos credores, em 
-virtt!de -de disposto nos arts. to e 2°, ser-lhes-ão entregues, "Oelo seu 
vsJor pa.l", a.pollces da Div!<la Publica. FederaL aos 'juros de 5 % ao 
ap.no, do . valor nominal de 1:000$000 ou de 500$000 cada Ulil1l, para 
-cuja ezn.tssão 1'íca .autoriZado o Ministro da Fazenda. até o lilnlte de réis 
.500 . 000 :000~00 . 

Art. 6." o sala.rlo ao ttaOtl.lhador agrícola. é gar.a.ntido por duas 
· . .safra.; consecu t!'vá's • 

.Art. 6.0 Na.s eJc.ecuções de moveis asrlcolas, empresas lndustr!aes ~ 
COIIllll.erc!aes, o sala.rio do operar1o é C:om.putado, conjuntamezrte, com 
es ~pesas jUdlCiae.s da. execução, afim de zer pago <te pre!ere ncia a 
<!ualquer vutro credito. · 

' cArt. '7 ,o,. :São. condições nullas e não ol>riga.m os con.tra.ct antes 
aluda· que ·e:itpressas em co.ntractos: 

a) as que estipulem uma Jóma<la, deshumana, em desaecórdo com 
·.as leis de trabalho;< 

. Õ )· as que fixem .um .s;alario inferior W> min1mo estabelecido; 
c ) as que estipulem tun pnzo ma:or de s dias para pagamento 

·do salano; · 
á) s.s que deter;:nlnem um logar de diversões, café o~ taberna 

:;par~> tffectuar. o :pa.geJ:D.ento do .salarlo, salvo quando se trate dos 
• .empregados desses estabel~ntos; 

f) a.s ·que _permttt;ain reter o salario em garant~a de mUlta; 
···: ··.- · · · g) as que ~cntenham renuncia expressa do traba.!hadcr ás in-

-demnillações a que tenha direltc, por a.cclden.te no trab2.1ho e en:t'er
. .m1dacf~ <levidas t proflssã.o, ou. pÔr prejuizos . causados pelo lnadlm

plemento do contracto: 
·n.) toda e qualquer outra. e.stipUls.ção, qu-e implique na. :!:en=cia 

de algum ·direito consagra<19 a favor do trab::ühador Da.s lels ele pro-
tecça.c> e aWdll.<ls s.o mesmo. ·. 

Art. s.o Revogam....oe a.s dlspo.sições ~m eontrarLo. . 
Sa.ln. das sessões, 26 <!e Fevereiro de 1G35. - I.acer~ WerneclC. 

(1 .. LegiSlatura) 

.:;estG~eiece as Escales d.e Jnstrw:çá() Milítar, { E. I . M ·)", .de 1.4 , 2" e 
.. · .. 3c clas$6t;, 'nos estabelecim.ent~ de emino; tendo po.r~er . com 

· eme'rrda. da,. ·commis:iao de Segti:rança e parecer da ele Ed.uca
çá.o, favMÍt>oel á. emend4. 

(ProJ. 151. -de 1935) 

O pro-ject.o .n·. llil, de: 1935, .rei.IJ.,.,-titue, nos ~tabeleclmentos de en
~o See-unli'al'lo. oo.ID.nlerelaJ. e . prof!.ssi?nnJ, · as . Escolas de Instruc:ção 

,·Mllltar,' . !E- I .· l\4:.), de 1•, .2"- .. e · sa. · ~IMses, ~ ror-am· tran.ston:nada.s 
- ern Escoltt.s de InSttu~ão .MUltar ' Prepara torta; .serladas etll . cla.ll:ses 

- ' iden~lcas; i>eio <ll.sposto em o :artigo '70, da lEi 110· Ensino .MiUtar, ba~-
. xada oor.a. o decreto. numero· 23 .125, de. 21 de .A8o.sto· de 1933_. 

~ ·;. ~ . 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 28/0112015 15'28· Página 37 de 90 

342 

Naquella.s éseolaS ';se mt nistra1·á "toda a. instrucçiio :relativa a..r 
:Preparo do candidato á reservista de 2"' categoria." (aJ;t!go 10, in fine, 
do projecto) , 
· ' No.; seus §§ 10 e 2° :;e estl:.t31e a obriga,t<>rieda.de desSa. tn.str~o 
a . "todo.s os alumnos maiores de quinze ·annos". e se dispõe que e.s 
referidas Escolas "se regerão ·pelas leis e regula.I!:l.elitos a que obeeiece
rem, •em ·1932,. em tudo quanto não fôr contrario á :prese!l.te lei". 

Em a eXpOSiÇão de lDOtlVOS, appenea ao projecto, O QeU valoroso . 
autor, então, Deputado · Ribeiro Junqueira, · - · act ualme:nte, Senador 
da Republlca - elucida, lbnpidamente, a.s :razões em que se escudou, 
para fundamentar a propoelçã.o de lei, ora em- apreço. 

E essas razões se me a!!iguram, de todo em todo, proée<Íentes, _ 
como, a seguir, se verl.i1eará. 

Na ·Vlgencla da antiga lei, (E. I. M.). os estudantes, depolb d'' 
recebida 1nstrucção militar adequada, - cujo toeôT e val1mento era 
contrastado por e•ames e provas diversos, prestados pera,nte . bancas 
examlnactoras mllltares, -: obtinham, quando approva.dos, caderneta de 
reservista de 2tt categoria.;· e, em conséquencla., ficavam, ex-'Vi.- legi.s, 
t.sentos do serviço militar normal. 

A Lei do Ensino Militar, Já citada. diminuiu a. amDlitude dos en-
. Ginamentos, anteriormente, a.dm.inistrados a.os estudantes, e, em con
sequencla. lmposltiva, :restringiu aG va.ntagen.s e regalias della orlgi
ginaria.s. Assim, .se expede aos alumnos das E . .I. M . P., das varla.1 
c13sses estabelecidas na lei citada, - "um cer:tlfics.do ·de a.pprovação 
em educação pbyslca. e em tiro de fuzil", ficando, entretanto, os por
tadores desses c ertificades au.~t03 a 'prestação de seis mezes de seruiç:) 
;r.ctivo, no Exercito; ou remi.s.siveis li. matricula nos'c. P. o . R.,~ 
quando chamados ã tncotpo:ração, por !orça do imperatlv<> da td.!l.d& 
e:statuldo na lei, ou. sel!!:t a maíorldalie, que é o portico legal por que 
se penetra no ooenarlo da. luta. pela. vida., sob responsabutdade jurldica. 
d'31:in1da e pessoal. · · 

Em um e · outro caso, isto é, em face da. v1gimc1a <la . allt1ga. lel 
-;.:omo em presença dos Imperativos da que a. revogou, - object!ve-sc 
o problema da !orms.ção e da vital1dade das reserva.s, - que é funda- . 
mental e hnpr~teriver na contextilro das equilibradas organizaçôeG mi-
litares. · · 

Versando o MSumpto, escreVi, em -1928: · 

"O con.scguimento da nação armada, que nós a. cada Ins
taure, proc.lamamoa realizado, já, pelo s!mples ta.eto de haver
mos implantado o r.ecruta:mento pelo sorteio, - nã.o depende, 
expressamente, do a ug:mento, .ou da dim1ll1liçâ<t do tempo d.e 
.aerv!ço. Deriva. ainda, de Um Complexo de coo:diçõeG out:a.s. 
que a ,ei cte recrutamento não prevê, pelos seus resultados sin-
gulares. · , 

o Commandante Cognet, que, sobre o a.ssumpto. e.screveLi 
excellente obra, diz, m=o. "que o erro n§o seria :nenor 
quandÓ se pretendesse. como alguns o !izera.m, que e;ses re
sultados provêm "automat!cam~te" do unlca. :rs.eto que P. 
o :tunccionamento normal &quella lei. .... 

E, d.cpots, -de clli;cut!r o valor · das re...o:er'las: ·em f&ce da 
duráçao do serviço actlvo. assim doutrina. aquell~ ·emerit<;~ tra.

:tadista: . "Cbez lea autres, . comme chez nous, U ne ~1lt p~ 
. ebercner le chlffre ·· des, ho=es· qu!. rournisse:ct les- lo1s d~ . 

1 · ·recnLtement, _11UU3 cehti <u, , 30l44:t! instrults q-u·u.n. ·encaa.re
meni 30%-fae permet cZce mettre· -u.tilemen.t en camptt.g'tl.e·. " · 

E êSo6Go solidez de enouadramentó, :bem o ea.'bels, senbores~ 
nlo se póde verl1!car da· stinples ~~ma.tlva. dQS contingente& 

. ® cada classe, cujo total decre60e, seDS1velmmte, · peta dedu-
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ção dOtl "requl.Sltavels" e. ainda, dos "d!sponlvels"; l:llM, pel:> 
e!!ect!vo nom11U1.l ou Inicial cte reservistas apurad~. em. mé
dia, quando tla chii!Ilª-9,.a <las relõpect!vas categorias· ou ela,. 
se.s, ou da. approximação dos perlod~ de manobras, ou, ·tlna.l
mente, do da mobilização. 

Razões yarlad!.;simt.s C<Jnd!<:ionam, aqui, como em outra.< 
naç~. o retotno dos l\cenc!ados aos quarte!t: 
~ A exaet!dF.o,_ou a impontua11dade com que se houve- o 

•Esta<to, no cumprimento das clausulás do contra.cto bllate::-al, 
· · · que é o .rervtço militar <>brigatol'l"o, - llcenclando os conscrl
- -· ptos â t.erminaçã.o do "tempO de serviço", para que elles, como 

preeeltü.a a. lei, "regressem aos seus lar-es com a m.axima bt"evl
dade"; as lmpl"€.SS5es de toda sorte que coll1glram., ou propor
ctonaram .no quartel, sob a observanc!a ' das prescrlpço.oo re
gulamentares; o "ef!elto" causado em o :seu antigo melo e 
em a. sua gente, pelo amanho diuturno da imtrucçao mlllt9.r, 
- cleprtm.i.ndo-os por exalç.o.l--os, ás vezes, a!é ao ponto d" 
improprtar-lhes a. reeoni!ucçãO ii antiga ociosidad-e; o impre
visto do ~~.m_;unento e a e.arencla do.s meios de tra=porte, -
tudo concoiTe para arre!ecel', ou can.cellal" no antrno dos re
servistas, a noção do cumpnment<J do dever m!lltar." (1) 

A nenhuma. dessas condlc!onaes, dellcaaas e eJoquentl!s, se devera 
eximir o legislador consc!enclaso, no :focalizar a ma.ter!a em apreço. 
cumpre-llle, me=o, .:;e nã.o d!:vorciar do ambiente nacional, cujas 
coordenadas partieularisslmas o· advertem,: a cada lnstan*. compellln
do-o enca!xl.lhar Õs problemas cardeaes da nacionalidade nos funda
mentos reaes de que elle,s d!mlln.am .. e que áquelle legislador po.ssa as-
segurar eoluc!onaxnentos Sen.sa.tos e perdura. ve!s. · 

· Etn. Novembro de 1919, o então· Deputa(!c oeta.vlo :ttoena, - q<J~ 
fol um dos IIlAis valorosos pelejadores do Parlamento Braslle!ro, -

, nos .a.a.vertla, em artigo publlcado em o Jornal do Com.mercto que o 
··~empo de ~:ervlço deve ser o mln1Jno :po.:;s1 vel, para. pennttttr a orga:!l.l
zaçâo de re.serva.s, abu:nda.ntes, objecto de = exercito verdad-eiramente 
11aclonal". 

AC9.l'!CI.S.m.OS, ii.!nda hoje, ·&se mesmo Ob.]ectiVO ·ps.tr10t!CO. !-'ara 
· consegull-o, et!lc!entemente, não deveremos entravar, pelas soluçõeo; 
_ seriac!as, a_ obtenç{t<> de:sas reservas. C1lropre-nos, antes, o recrutal-u.l 
com !ntelligencl.a., lla~11!de.de e ~n:sa.tez. q-ue, n!V:la. xna!.s é do que a 
prudencie no dellõ=r. 

E:!sa prudenc!e. .nos acac..selha. a restringir, !l. um mtn!mc jud!c!o.so, 
o afastamento dos nossos conclda.dãos de .suas act!vtdad~s ha.b!tua.e~. 
e, á1ncta, a. d~obrlgar, o quanta posslvel o Thesouro · Nadonal cio> 
onus remov!veis que lhe absorvem as possibU!da.deG mooemd~. um 
conscripto, que· é incorporado á. tropa. e ll.DlJ1. sorte de ion. monet~r\:) 
para as pri.rcella.s a. van:tajada.s das verbas o:;:-çu.menta.r!a..s, cO:cB1gnadas 
á segUrança. Ne.c1oru.1; ma.s essa subd1vlslio tntl.ma., da. molecula, se, 
desdobrarâ em vultoss. lDaoSSa. impress!onan*, se a multiplicarmos por 
lllgumas -deze_na.s de milhares ... 

Porque-, portanto, 1remos pref~rir aggra.ve.r as correntles angustias 
que assediam o ernrto publtco, ~ onerando-as, ainda., co_m encargos. 
tacllinente, rem.ov!veiG? 

Porque !únda.," re:á. ."a. proprta. N":a.çã.o quem trã. entrava~. ·o =anho 
tntelle-ctual, tecbn.!co e !UZ!.cc1onal t:.a sua. mocida.d~. - cujo padrão é. 
a:t'flictivamente, !ragll e cl.dinhsntfl, _. quando um dos obJectivos do 
:E:l'ttado é, ~tpUB.rn.-ente, a.ssegurnr...se g, rigidez da. ordero. pcllttoa. 
aprilnO-:rando a organiZação a.dmlnlstra.tlva. que--a. aniln~ e eonsoUda.? 
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E, mantido o ngtme do recrutam~ntil de. o!!lc1a~e-S de Reserva, e::
tabeleciclo em... a Lei do Ensino Militar, - onde !·remos. enquadrar essas 
mUltidões de offic!aes, - tanto é humano que tOdos os jovens pre 
firrun utilizar-se, em . massa., ·.das __ p rer oga.tivas que a. le1 lhes defere, 
optando pela ma tricu!a ·d os C: P. O . J:l, . , quando a.ttingida a. !da.de 
~~ . - . -

O sim.pleG .a.dstramento cni "educaçâo phystca._e em tiro de ft1ID1" 
não basta !"á pam pro?Qrc!onar ao.s jOvem. approvados pels.s E ; I . M. 'P. 
a personal1:dade de éõmbatedore.s .inteiriços. Admittll-Q . . seria retornar~ 
mos aos -tempos , longtnquos . . dP.. Napoleão; ei:n . que o ·ln!ante .se fazia 
ccni um /uztl, um Cl/.pote-e um bom pa.r. de ~a.patos. : : · 
· E ·porque constranger os que, . já, possuem esses rud-ime ntos de 
1_nstmcçoã. : mil!ta.l' . a. set;s me;;es. ele permc~ 124 tropa, se- t!U~. 
na.s"E . I . M., - poderão, perfeitamente, adqul_rlr o indlspew:a.,·el 
preparo complementar que CIS 1).dap:t.ará ás exlgencias da teehntca mo-
aern&? . 

Não_ foram. _porventura, as E. I. M., apreciave!s ~lleiros de te• 
~rvis.tas, cuJa formação nenhum · gravame . ·acarretou á Na.çio? Por 
que, portanto, não retornarmos, sensa.tam.;!nte, a essas fontes economt• 
cas de s upprimento humano . ás ];ire<:isões. ·de nossas ·reoorves? 

Por taes motivos, e,. notil.da.inenw. porque o :proje<:to ·em <tebat• 
ampare · o-s 1nteres:;es <la Nação, - ema ncipando-a de gravames pte• 
teriveis, -:- parece-me dlgn{) de approvação o projecto n. · 151, de 1935·. 
rJm& vez que se- substi~ua, no seu § 2°, .a . e xpressA-o "maiores de 
quinze a.nnos", pela . "m aiores · de dezeseÜi annos ;·completos, com 
prov11dos po~ certidão ~egal''. · 

- Este é o meu parecer. 

· oSa.la da ccimmissã.o. de Segurança.. 15 de Junho de 1935 . . - J>linw · 
TOW'in/i,o,- Presidente em exercic!G. -Ribeiro Ju:ni.cTr, ~la.tor. - Dor-

. -t'a.~ M clchf.ades . - A~ipio Costalr.cit. Domingos Vella.sco. ___:. Agenor: 
Monte. 

· i . . . 
A. medida proposta no ptojecto n .. 151, de 1935 -=- o re;tabelec~-

mento das Escola.s de Instrucção M111tar ·nos_estabeleclmento.s de erul
no secundaria, conunetclal e pro!l.sSional - está. ampla e cp.ba:lme_nt~ 
ju:;tl!kada na exposição de motivos que acompa.nh.a a proposiçli.o, do 
autorfil. do· então ·Deputado, hoJe sénador ~dera.l, Sr. &!beiro Jun
quelra. Ouv!da ,' 1fllcle.Imente. ~:obre o proJeCto, .a Cornmissl!.o de -Begu
:rança. Na-Cional emittlu · longo e fundame~tado parecer tavora'i'el. roln· 
tado ·lJClo· Sr. Dé!)utado Ribeiro Junior e .que mer-eceu a &SS1i!!-aturn 
~anime · dos presentes á reunião .desse orgão t echnico .12n Ca.mam . 
Tambem nesse documE'nto encont...""am-os '\.UIÍa justlnca.çi <l minuciosa dn 
providencia . propostl!... estudad-a · em todos os setu;. nspectos,_ tel&eiO· 

. nádo.S com o. interesse naclonaJ do preparo da moeidacle pn.ra. o se: r· 
vtço das armas ·-e _eonséquente ror::naçã.o• das reservas· ·do Eierctto. 

Um. br ·. ·' enuncl.ado. d.a : q'lle.lltá<> bastará, -cremCG, para esclarece• . 
a Co~iio sobre a ·conventencta da medid~ sugg~·:-tda. no .project<- · 
.:c . 151. . As à.:ltigas Escolas de !wtru~çã<> . Militar, óe 1". 2a e ·aB. c!M.., 
Slls, corresjio:ndentes ··és . dlve~as -cátegoria.S dos estabelecimentos de! 
ensino encaradas: <10 ponto . de 'Vista. de SUQ; Situação legal' '-- istO. é: 
I , · os estabelectinento ot!iciaes; II, os est abelecimentos ·particUlares 

' sob o regi:nen·. de ~çií.<l:· · m ,.. os.pá:rtículares -não fl.scaliz~os. fu:-- .. 
~eci&m aos -a.lum:ncs .1nstrucção .. · ~iUtnr completii:.. hs.bUitando.;Q.s· á · 
obtenção· 'd:a. caderneta de . .reserv!.$ta de ··segiindi · catego~a. ·do E:!!:erc1to, 
medl!lll.te · ~xame prestado peran.~ ))lm<;M · exam1na4óras-· m1Utarei5,' o 
·isentando-oS, portanto, do. oorvtQo actlvo' :n~ fUéiras.-· por sorteio • . . . 
-. A. 1e·i do ·Eõls~ Militar (decreto n . 126, de' 21 de Agosto de 1.931\ , 

· · ;,- trallS!orme.ndo ~-·E. I , lll!. em..·E>Coi.as de -llistrucgão UWtàr Pte· 
. :.-:- _ _ '"'- _:_. _ . .. _ . . "" -~- -: . . ___ .... -...... . ·. ·.- --~ .. ·_ .: . . ·.-._:_: .. -. . . 

· ... 
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paratoria. N-estas, os alumnos '.~llo a.Ciqulrom o. s1tuação de reservistas. 
me,s apenas, mediante cert1!1co.do de ~pprovnçtl.o e:co. educação phys1ca e 
'tiro de !Uzil, recebendo, portnnto, umn lMtrucç!i.o nl!llt~r mais l''.l· 
llimentar e restrlcta que a. m1nl~trndn polll.S E. r. M. - obtem li 

reducção, parn se"".tS mõ!zes, do tempo do ll()tvlço a que se verão pelo 
·. t>o.rteto obrigados nas · íllelr1111 elo Exercito Mt!vo, ou o direito de 
matricula nos Centros de Prupurnçt\o tlc ortlcla.cs da Reserva. 

Tanto o autor do prolecto cumo o roh>tor da· materl<!. na Com. 
miS!!ão de Segurança Naclonnl n<ldu~m aollda. argumentação em 
:favor da superioridade do roglmcn qut- :111 visa restaurar, reinstituin· 
ào as E. l:. M .• que "se rogcrno p~ltt.':l leU: ~ regula.:men.1os a.· que 
cbedeceram. _em ·1932, em tuelo qun.nto nnc !Or contrario á;. pre-;ento 
lel" (projecto n. 151, lltt, lO, g 1") , 

R.eal?J.ente~. o interes~i! nllOiant\l nn. quc.stli.o está - :par.ece·nos 
,......;. · em:::preparar as reservns elo Exurclto com a. maior ~ff1d.enCia à o 
<l.prendlzado m1!1tar por p11rtc do!! :o,·cn.1 c o m1n1mo de <Jrius· para 
a União. E nes.sa con.sldernc;t\o r~ bnecla a superlorlclade do plano 
<las E. r. M., €Obre o reglmcn Vlgcnto, A!! Escolas d.e Instrucção Mt .. 
Htar· hab1l!tar!i.o; como o ra.zto.rn untcrlormente, os jovens das escolas 
para o servtço futuxo e eventun.l do Exercito, tl~oprlgando o erario 
dos encargos rl.essa preFI•rnç~o pdn !ncarpo.r~ii.o ás J:lleli"1:!~- ~'\o 
:passo que a.s E. I. M. P .. mlnll:trnndo aos eandidatos uma 1n.stru
,;:ção rnill.tar menos efficiente, conrcr~-lh!!s apena.:; uma reducção de 
prazo ao ser..rlço ZJ.O ·-Exer<:tto, il nbr(l n per.spectlva de urna ple~ 

-- · ,thara, evidentemente inconveniente ~nâo mesmo im.praticavel, ds. 
:re.s2rva de officla.es . · 

··Por outro lado, não é justo nem ru2:onve1 - como .se argu 
.menta. na just!fiça.ção do pro)ecto - que aos egressos das «>Cola.:s 
de !ns.trucçãc militar, no momento em que concluem elles o ~eu 
<:urro secur..d.a.rlo, commerclal ou protlr..1lonn.l, e vão ençarreirar-sa 
na. vida pratica, se imponha nln~n. npcanr do aprendizado milita'!' 
já realizado, a obrigação elo uma plltml\ncncia. de .seis me~s na.;, 
.tilelr.as, qua,ndo poderiam, pela orgMI:el\çflo dt\S E. I. M., adquil'~l' 
com a realização do cur80 dCl!ltns, nn. 1'\!li pll.SSag~:m pelos estabele
~!mentos de eruino, a c:J.rte1ra de !'e41!rvl.!ita o ·uma 1nstrncção mili
tar e:t:fíclente . 

Um OUtlO aspect:<) da queot(lo, QUO m.n!.s de perto !nte!essa à. 
.esi)hera de attrll:luições desta Comml.l!a!\o, retere·se a.o problEma d;~. 
..educação pbysica, que é tom bom mtnlstrll.d.a. nas E. I. M. ? . O 
.:facto de não figurar e&Sa -:!l.!:.clpl!nn. ::10 curso das e,;colns de · lnstru· 
cção militar, que o projecto rcstr.Qo:llcce, n!lo lrnpllca., entretanto, pre, 
jU!z;o para o desenvolvimento pllyslco d~ juventude das e:;<:o!as. pois 
<:o:mo .\:abetn ' toctós, a educaç:S.o phys1cn ~"tá l:i.oJe inclu!da, com cs.· 
:racter de o"::>r!gntorleda.de no curao de cns1no secundarlo-, por torça 
<La lei qu-e o organ:!.sou, o decreto r.. 19. BSO, de 18 de abrU doe 1931. . 
E como um argumento a ma!.s, d~ cara.ct ~r pratico, em fa-;:o:r do 
projeeto n. 151, nevemos· :;a1ientar que o Regulamento das E. I. 
M. P.; 1m nondo aos estabelec!t:~ento.s . de ens1no, condJções exces~ 
s1v.amente ~lgorooas pa.ra o · !unc&n~mento <ia.s mesmas, . como .·r. 

. acqul.slçáo de· apparelham.ento de alto custo. jUstamente . dastinad<:~s 
á. ~ecção cte ed~caÇão physica, to:rnf.)U mu1~o dltflcll .sua propria 
execu~ão. 

Outra desva~tag.em· pratica da organ1zaçl!.o da.s. E. r.. M:, P., 
comparada.- .. á. <i~ an_tigas E. L . M., é o ter .subordlnãdo a educa· 
ção p:O.yslca no.;; estabelecimentos <!~ ~UI!ino, â espllera de acção ·tio. 
~·15terlo da Guerra., .quando, por torça da lei de o:rganíze.ção do 

. enSino .secuudar!Q, eisse ramo de edU!:I!.~ já está. .sob a .gestão do 
:M:ínisterio "<la- :Educação e saude Publica. 'E' :uma. dualidad~ de __ ju· 

. ' ::r!.sdicÇóes. que-. origina •. na execuçAo elA lei, contusões e con!Jl.ctos 
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perturbactoreG, como segundo· ln!ormaçõea .colhi<la.s no.s cireUlo.s 1n..: 
teressados, . cccorre presentemente . 

Por todas essas razões, opin&mo.s seJa accelto o projecto com 
t> emenda pr~posta pela. CommtsSão de Segurança Nacional, e que visa. 
elevar pa·;a os dezese1s annos e. Idade min1ma fixada pa.ra a obrlga
torl.edade de 1nscr1pçáo nas E. I. M . 

Essa emenda. é a seguinte: 

EMENDA DA COll<!lllliSSÃO D!! SEG:trRANÇA NACIONAL 

No § 10 do art . xo, onde se lê: "maiores <1e quinze annos", cUKl'
. se: "mai-ores de de~ls annos completos, comprovados por c ertidão 

legal". 

Sal~ . da. Commlssáo, 5 de setemi:l:'o de 1935. - Osorlo Borl>c, 
Relator. - La'IJ4elino Gomes, VIce-Presidente em · exerctclo. - Luh 
Vian114. ·- Ra:ul Bittencourt. - Th.. Mont~TO de Btn"Tos F'il1io. 
Martim Soares. 

PROJECTO N . 151, DE 1935, . A QC'E S!: BEFERE:Irt OS PAtU:CZRES 

â Pod~ Legislativo decreta: 

Art. ~.O Ficam resta.belecldas, nos estaoéleclmentos de en.sin.> 
secu.ndario,. com~rcial. e profissional, a.s Escolas de Instrucçf.o Mi
litar de la, 2• e 3a classes. que ministrarão áquelles que nella.s ~ 
matricularerp. toda. a. 1n.strucção relativa. ao preparo do oe.nclldatc;> par.:. 
reservista de segunda categoria. 

§ 1.0 Nas E>colas de InStruoão ·MUltar acl.ma referidas é obriga.; 
torla a in.St:rucçlio pare. todos os alwnnoo maiores de qulme an.no.s. 
a juizo da. junta. medica. que os 1nspe<:e1ona.ri. · 

§ 2.-:l As Escolas de .Jnstrucção Militar de 1a, 2n e 3a cla.saes -::.· 
annexas ao.s est e.beleclmentos de ensino secundaria, co=erctal e 
p:.:or!ssloDal --se regerão pela.s leis e regUlamentO.& a. que obe<lece
ram em. 1932, em tudo quanto não fôr contrario á presente ]C1. 

Art . 2.o Esta. lei entrará. em vigor na data de sua. publicação. 

Art. 3 ." Revogam-se as d1syos1ç6es em .contrario. 

Sllle. das Sessões, Peverelro ele 1935 . - R\beiro Junqu.etra. 
- Polvcarpo Vtotti . - Furtado cr.e Mer.ezes. - Vieira Marques. -
Seõa.stltío àe Olil/Wa. - P . Matta Maclta.t:U>. - José Christia:no. -
Antero Botelho: - Lev'lnào Coelll.o. - Xevier de . OHveira.' - CelSo 
Machado. - Z..ulz TireU~. - Arru.4a canui.ra. . - ' Alberto Dinlz. 

Legislação citada - Regulamento para. a. Directori:~o Geral, d!> 
Tlro de Guerra .. approvado pelo d ecteto n • . 16.013, de 20 de .AbrU 
'Clo 1922 . 

Art . 2.o·.- Compet•(ass:m ··á Illrect oria Geral; 

. c) pl'omover . a in~roducção da. 1nstrucçAo mU1tar nos est_abd~·· 
- .cimentos de ensino e at;sdc:iaçõe.s que ·. possam ela.r re.'!erv!stas . . 

~ ·Art . 7e.. ·Com relação aos -estabelec1mentos .de eti.s1no· e . associa-
. ções onde se l!Únistre a 1pstrueÇão m ilitar, os l.Ilspe.ctores r~gionaes 
e o.s !nstructoX'!le terão obrigaçOOs a.nalogss ás que têm junto ás so-

. ciedades ele tiro inoorporadas. · · · 
.. Cl~lcação · elas · E . ·I . M . . para. e!!eito· de nomeação de . ins.;. 

:tructóres; etc. . .. 
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l" das.se - Abrange as E. I. M. de escolas superlore5 c est;a. 
belectmentos de illlitrucções secullctal!!a. e prctl.s.!!t'qna.I, ma.D:tid~ 
pela 1Jn1âo, pelO& Est!ld.os ou Mun1cip1~. lllelu.slve c. Distr!ct-o ~o
dera! ~ esta.beleeimentos o!Uc!alf.za.d.os ). ; 

2~ classe, .a.s 1E. r.. M. de esta.beleeimento.s particula.re.s de e:n
~>lno, que estlverero. no gozo da equlpara.çl!.o (estal:leliXl1mentQa Usca. 
l1r:adcs): 

a a. classe, as :S. I. M. de e.stabei~1tnento.5 ou associações pe.rtt
c"Ulares de ensino, nã.o equiparados (particulares). 

Expostç{i,o dt: motcvos 

O ·art. 7° ela lei do E:csloo Mllita.r, baixada. com. o decreto nu
meTo 23.126, Je 21. de AgCGto de 1933 - post;) em eleeeução ero. 
1934 - tran.storm<Ju as Escolas ele Instrucç~ Militar de 1•. 2a e 3"' 
claaooG, &mlexss a<J& eatabelecJ.mento.s de ensino secundar.lo, Collltller
cla.l e profl.saio:cal, ~m Eseol~ d.c lntrucção M111tar Preparator!a. .:re-

. 1a, 2"' e. so. cla<.se.s. Não houve apenas mudança de nomes, porqu~ 
as Escolas de Imtrucção Milita.,. de l"". 2" e a~> classes ministravam a.os 
cànd!da.too tnstrucçio lllllltu oompleta., de .sotte que approvaclos nos 
el(a.me.:S perante banca.s exan:l.lnador!l.!: mllltares, obtioP.am caderneta,. 
cre reservlst&s de ~gur.:.da categoria e 1ics-vam "tsentos do sórte!o :m:l. • 
l!tar: 

" Na.S Escolas de IPstrucçllo Militar "repratorta, porém: CG can~ 
d!datos podem, apenas; con.segulr Um cer 'ficado de approvação em 
~hcação phystca e el:!l tiro cte !uzll, f!can<lo sujeitos a seJ...; meze'i 
d.e sez:vlço mllltai no E~ercito oú á· ·matr!cuia nos Centros de ?7c-

. :paração de· O!ilclae.:; da. Reservo. - quando cha.ma.c1oo á tncorpo::-!1.
ção, ao att!ngirem a . idade deten:n1nada por IeL Notemos bem: 
quBlldo tem maiores ~pon.sa.blltdades, quando está. regularmente en
caminhado, na carreira .que abraçou, é o moço obrigado a abrir wn 
parenthese Cie seis mezes em sua elástencla para se incorpo:rar ao
Ex:erdtc, pois ·a maioria das que frequenta.srem Escoras de Instr.J.
cçii.o Mil!ta.r Preparatotia não poderia. matricular-se em Escolas o~t 
Centros de Preparação de Offlciaes de Reserva . E se lhe tosse pe:r
mittida a tod.<~s tal matricula'!. .• Que fa.rlamQ:!!· de tantos o:rriciaes! •.. 

Pua a Nação, é pre!erivel ex!Gtam a.s Escalas de lnstrocção Mlli-
. tar de 1", .2• e sn <:!asses, annexas aos estabelecimentos de ensino, 
;:;ue -evitam grand~ despesas aos .cotre.s publlcos. Nem se. diga ::.o 
:m:en03 ~-ue re..-tabelecer a.s }1:sçoJ:as ~e ID.st:u<:çil.o Militar tznportar;a 
em prej1ÚI.icar o desenvolv!mentQ physioo da mocl<iad-ê bras1lelr~. 
1XJ!.s. :no louvavel lntutto de "proporcionar aos aJumnos o desenvolvi
mento ha:rmonico do corpo e do espirlto, conco!fendo a.sslm pe.:~ 
rorma.r o homem acção. physico c moralmente sadio, alegre e reso
luto, oonsclo de seu valor e de sUaG l'CSP<>:osabilldades, o decret<l> 
n. 19 .sao, de 18 ·de Abril de 1931, que dlsp6e sobre a organ1zaçá,:,. 
do en~!.llo · secundarJo tornou· obrigatoria a. oo:ucaçií.o physl.ca diarJa~ 
nas quatro primeiras' se:rles do curso :fundamental. · 

Ah! estão· ·.as. razOEs pelas qua.es propomos seje.m restabelec!das. 
nos estabelecimentos <!e en1no ·• . .secunda.r1o, commercia.l e pro!!S.Slo
~~t;.l, as E...~le.s d.e. :t~rueção \Militar de 1"'. :2~ e 3" cl=. 

_No § 10 Óo. art. 10 deste pro~to de le!, p.ropomc.s seja. o!lrt· 
gatona, ·nas l!:scolas :de InstrucçãO lf!lltar de 111, 2" e 3" e~a.sse.s, a.n
n~x:as aos e.stabelec!.l:neDt:os d~ ensino secUl].dal:!.o, commermal e p:ro-

_.;· :riasione.l, a· J.nst:nlcção. !pBZ'.i todos os :a.ltu:nll.05 ma.J.o~ d.e qm.Il2XI 
annos: a · juizo da. junta ·xnecllca, perante · a qaa.L forem subme)'tldc,:t 
a exuru: de .Saude. ·' ,, 
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. · A obrigatoriedade ·da !n.strucção, acima. expre&.:"a é neceBSarla. · e 
proveitól!a. Neceasar1a, -;porque -ao candidato a matricula em qual4 
quer escola: supertor do Brssil é exigida a a.presentac;ã.o da. caderne~ 
de reservtsta, a.ss1m como a.os ca.ndldatos a · nomeação para. qualquer 
carg(l publl~ federal, estadoal ou municipal. Proveitosa, porque, ~r-· 
nanao-se reservista. nas Escolas de I:clltrucç!lo- Millta.r •. evltari o· ~~
da.dão pesado onus aos cotres do· Est"ado, ·que !icaré. assim exonera

'"'tio _<Ur.-. obrtgaçâo de rornecer-lbe alimento, yesttmeilta, -medicamentos. 
medico e enfermeiro, além do soldo, . por occ~ão ·do serviço mllitar 
uo Exercito, ·obriga.torlo · para toâos os clda.dãos bra&le1ros, maiores de • 
21 I!DllO.S. . . 

'Poclerie. algt;em aJlegar. que, de accOrdo com a. tmtlga. Lei do 
Ensino M!lltnr, sómente ·aos· maiores de 16 · !UliLos era permlttlda. e 

· mãtricUle. nas E . . I. M. E' verdadeira tal aUegaçllo e o élecr.eto ·nu
mero 23.126, - (~ 21 de Agosto <le 1933, 'deteim!na. · q_ue, · DI).S :&colas 
de wtrucção ·Militar PreparP.torla de 1•, 20. e sa _cla.s.se·s, .seja a "1l:l8· 
trucção obrigs.torla. para. todos os a.lumnos · ma.!ores de 16 a.nnos··ma. ·· " 
trlculados nos respectlvoo InstitutoS. obseri~moo, po:rém, que o de· 
senv<~lvlmento pl:lyslco varla de 1ndlv!d:uo para· 1n<i,~v1duo, ·oe ·que o . 
exame medico nos dirá, com .segurança, qua.es os jove~ que se po
dem Entregar 6 pratica dos exe:clelos ·physlcos exigidos peloo· pro- · 
gra.mmas das E:;<;ola.l! de InstrucçA.o M1l1ta.r ·e quaes · (:e de~m abste:- · 
de taes exerc!ctos. Demsls disto, ~m 1932, sem !nconvenielite a4guD:l _ 
foi permlttida., .~ Escolas de Instrucçi!.o Militar, a. · matricula de 

_moços <l.e 14 e 15 annos, que, a.OG 16 jâ se eri.contrs.ve,m por oonsé-
- gutnte, jncorporados ao Exercito.· Nacional. · . - - · 
. o § 20 do citado artlg~ .deSte projecto de lei mmd~- que - a~ 

Escolas de In.str.ucçâo Militar' de 1,., · 2a e 3& classes. 'am:iexa.s aos es- 
tabelecimentos · de .ensino .,~unds.rio, commerelal e . prof!Dslonal • .s.. 
reja::n. pelas: leis e regulamentos a qu~ obedeceram em 1932, em tl.lt1o. 
qut.nt<>- n!!.o tõ:r contre.r1ô à" p~nie .le1. E·· claro que.c se·-~abele-· 
cemos as antigas EscOlas de In5trucçã.o Mlltta:r,_.d.evemos· ta.mbm:J.· 
restabelecer a.> _leis e regulamentos 'pelos que.eS·_ se r~ls.m. '· . . · · 

Queremos .· d eixar. bem patente que· n ãO_ !~mos ·.a m enor rere
ll"encts aos T iros de Guerra e ás E. I. ··M. d e 4a clP.sse, porque "l 

.actÜal· L-el do En.Stno Militar o3 ·con&er:v.<>u exactamente cómQ e:tt.s • 
tla.m :na. vlgencla da. lel a.nter!or: -

Sala das _Sessões.· - Ribe(ro Ju:nquclro.. 

...... . · .. . 

E' ·udo· ·e : remettido ·ã Comml.séão de -Ptnnças. ~e 2ceór . 
d o com o art. ·146;, § so, do Reg:lmento Inte=o; o scgu.l.IÍte 

!>ItO.JECTO 

N. 244 -:- i935 
, ,.. . · 

(Prlmeil:.a: ]:;egtslatura) 
. • fll . ~ ' 

ao Mtnfsterío cUr. .[ustiça e· NegOC'/.os~ Interiores • . o c credito · e.s?e. 
CfaZ d.e 250:000$00(};. po.ra a1L%iliáT-4 conclm~o . do :monume~tto 
a. .:...So.n._tos pu:mont. · · · · .. · · · · · 

.... 
(Finançss . . 249 ~. Prl~eua;·.~a.tui-a)' 

-- ' , . . · . 
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i250:000SOOÔJ, destinado á conclusão elo monumento a santos ou. 
mont · e <iemals despesas com a sua tnsta.llação nesta Capital. 

Art . 2."_ A i.Jnport~ncia alludtê!a. setá entregue á commlsslO Ex!!
ctUtva. do Mon\llll.~nto a. Sento::; Duxnont, que deverá exh!blr a prov:.. 

·de sua .real e:d.st.encia perante o Min1Ste:-1o da. J'u:;tiça e que tenhD. ~
_&!gna.do o çontracto CC:t:;l o escUJptor autor do monumento . 

.Art . 3.0 Para cobrir ~ desp.esa · de que trata esta lei, tlca. elevacl:\ 
de mais de cem réis ($100) a taxa. da. correopondencie. e.erea superlo::

- 11 mil réis (lSOOO) , a qual .será sui;pensa, = vez arre cadada e. qu:ln-
tla <t-e 250 : 000600() . . ·· _ ' 

Ai-t. 4.0 Revogam-:se as disposições em contrario. 

. Sala dAs, _Sess~s. 12 de Setembro de 1935. - Mario d.e Mora<.:,.j 
Paiva . - ·Tetz:eira Fin.to. - Baptista. Lu.sc.râo. - Godofreào Vúzmuz . 
- Th.cmipscm. Flor~ N~:jta. ~. Carlos Reis. - · Anton:C a.e Gocs. -
Mor;,te· Arrae.s. - Salgado F!!Jl.D. - Noguetra Penid.o . - Ltno Ma-' 
c ll.4do. - Xavier rJ,e . otivetra . - Abelardo Marinho . - Gttm(l cer-· 

··· · queirGt . - Ubakü> Ramalhete . - PedrÓ Vergur~ . - Chrisostomo à.; 
Oliveira; ; - AZberto RoseUi. -Sampaio Costa. - José de lturlla . . • 
Mario CheTmcnt. - Carlos Gomes de Oltvetra. ·'-- 'Prtsco Pura.tso. -
Ama.r~Z Pe!aoto. -"' Deodat o ll!'a~. - Vteira Marq-ues. - Al'lpio Cos~ 
taL!Irt . ....:.... Peretra. Lira. - Augu.s~a . Corsin.o. - Romero Pt1es. - rtfoa.-

. - cyr . B,~r.bo.::a Soore_s: · ..:_ ·A~Ulinar Roch.a. · - AZoerto Surek. - · Jo~a 
: :=' .. _::_:.jí{'~. ~ 'Plinúi Tourinho-• . - .Dorval Jf elchiade3. - Louro Lopes. -

. · Pa1tl0 Marttns. --:- Francisco Pereira. . - Di1tí~ J-u.n.ior . - Freire dQ 
Andrade . - Leoncio Gatrão. -Damas Ortiz; - Joaquim A. Sam
pato Yicüü. - 'Bioarc:L~11o P'Ttul.o. ....:. Arlh:ur Albino da Roclta. - V e•• 
Zt:nte de Lima. - A:u~ro ld-i!Tt de- Oliveira. -- A-rttOTÚo· Carvul.h.a.:. 
·Frcmoisco Gonçalves. - Th. Uon.tei ro de Barroos Filho. --- ]}!orat.:i 
· Andraü. ~ F . Pereira. Cái'neiro. - Generoso Ponce F iliW. -- Gom'-~ 
-Ftm«Z. - Att\lo. A.m4ra.l. - Noraldino Lima. - Candidc Pe!<sôa.. · · 
ArllDW. Silva.. ' -t Carneàr0 ele' ~zende. - F1Lrtado de Menezes. --· 
Maca.rip .de Alm.iida: -- .B ias Fortes . - <:hrtst1a.nc Machaào . ·-· ~~ • 
tlr.ur Berna.rães Filh-o. - -Pinheiro Ch.agaos. - Rupp Junior. - Emt~ 
ZiO de: Ma.ya. - Ba:rrcno Fi lho. ·.:.... José Au.g'U8to. - Abelardo Verg=i~ 
r.o C,esar. - Ga.stáo Vtaiga.l . - Figueired.o Roch.a.. - Corr&t. da .Co:. ' 
ta . - ·Heitor Ma.úit- -. Osorio BOTba.. - Ca!deire d.e Alvarenga . • .. , 

.Motta Li7714. - Silvio P e iico Leitão. - ATthur Cavalcan t i. - Carlot..~ 
Pe,.eira de Q:uciro:i. - Barros 'pe~te:uW. - Fabio Sodré. - h~mo ct.. 
Asaia . .:..- .Rwr:mto B<lrr<n~ ; - Art/l.ur Newa. - Pires Ga,voso. - Ca.r · 
·amo Filho . ~ Humberto de Aondnui~ .. - Hugo Napoleão. - João r-e · 
ni~. - Ed.tJ.(!.Td.o Duvtvier. - Barbosa Li ma Sobrinho . - E. Souz;,r 
Leão. - .Betmiro ele r.fedl:f.ros. · :...- Stméf.o ·dA:. Cun1'1.4. - Lauro PMSV8 
.:... -Ba'rt.deiro. V~ugha.n . - .P.'ermeto. Sil.va. - Tetxetra. Lei te. - Prll(!;, 
KelJ;t . - ·F. Magalh.óes Net ro. --;- Dam,ingos Veltasco . - Acyl!no .eta 
.t.eão. - Beitto CD.st4 Junior . . - Ed-dard -Sanclies . - Magalhães d~ 
Almeida. - I;.a.ud.el!iz.o Gomes • . - Si Lva. Cesta. - BaT-ros Cassa.;. ~ 
Acle!io .MaCieL .- Alireu. SoctTt!: ·- Ja.yro Franco.. - 'l'fegrão ·de Ltnu: 

- Fa.nfe Billasl. - Maced.o 8ittencou.rl:. - :Uyppolit o d.o R-ego. --:"' ' 
POsé Ca3sici :l.e · .Maceào Soores. - CZeme?ttino ·ttsõôa. ~ - AgoSitnh.c> 

: ~ontélrc. __: Euneo .Ribeiro . - Am.andQ Fontes . - .Cia:ro GOàoy . :- · 
.Aoéi tJhs·Sa.ntos . - -Hu.mbertó Mo'lira :- - Marti ns veras . - Franci:ict• 

·· .-·.-GonçGIVU. - !tàmar ca.rvalh.o . ..::..: Ci d. Cu.stro .Prado . - ·L i r.z.a Teí:Ui•:• 
. - V~ucia de .Abrev. . ~ Dario Cr~o : ~- otiveire couttnno. ~- H e!t · 

·. rlqli-e Lá.'ge. - _Fernii?Utes ·xávôra. . - ArLinlio Lecmi. - Cardoso Av 
Te9 -.· . - Gersem ··Marqu-es . ---' E~~er. Moreira.. - .. f>rlido Sqr:r.res N~tto .• 

·· ·- .Mberti:i Atvares ; · _..,......· Lemgr.u.bÚ. ·Filh-o . - . W a~111!7-r ' . Ferreira . . . - ·, 
. Pedro· Calmon. - p ,, Mat:ta. ·Mtwhaa<J •. :~ Wa n.derlty ·Ptnho. - Gel!Cor:l 
Ponte Sou=. - Jás~ . .Pingaml1w. · :....:. Abguar Ba:Jtr>3 . • ,;,. RobP.rto M !,. 
retrc;. _: ~ · · · ·· · 
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.A11tortZa o Poder E:tecu.two a entrar em ac:corélo com o Governa ao) 
E1tado do 1Uo Grande do Sul, quanto 4 Facur&Jd.e cte Mell~ltuJ ue 
_Porto J..Zegne e á Vn.ivcrstcfud.c Tech.n.fea rio Rlo G1'47Lde do Su!.· 
'fX'T4 o fim cl4 or~n.i~ão_ da Unlverst~ 4e Porto Alegre .. 

(Do Senado - Educ~. - 61 ~- 111 leg1slr.tura) 

O Poder üegislatlvo re.solve: 

Art. 1.0 Plce. o Pod.er Executivo autor1za4o a. permittll-, pela. for. 
ma estabeleelcb~ no art. fio <la ConstltulçA.o da Republica, que se. in· 
corparem á Vnlversiclade de Porto Alegre, creadG pelo Governo do E!· 
tac%o do Bio Grande do ~ul, por decreto n. S .758, 4e 28 de Nove-m'/n'o. 
de 1934, os seguintes Institutos de ensino: · · 

1.a Faculclad.e de Medlctna de Por..o Alegre, com lSUf!oS escQw de 
Oàontologis. e Pharmaela; · , . . . . 

2.0 Escola ele Engenharia, com os serviços c!e Astronomia·; Institu
to ·Montau.ry,· curso super1ot de e1eétrtc1<la.de e mechan1ea; Instttut~ 
de Chlmlea. Ind.ustrla.ll3orges de Medeiros, curso superior ele agrono
mla e veter1nar1a., da Ulllversicl.ade Technlca do' Rio. Grande do ' SUl .. 

Art. _2.0 A Un1versldsde dé Porto Alegre se regem · pe:a ;l~a.ção 
_:federal sobre o ensino e. ós ·!.Dstitutos que a ella se ; lneorporazri. ce>n
tlnuarão no go:ío dos <Ureltos. garantias e vaiJ.tagena~ ·em._ que- se en
co:r:~:tram; observadas as condições prev1$ta.s no decreto n. _24.102, C!~ 
lO de Abrtl <lé 11134 . .. 

Art. a.o ReVoga.m-se a.S d1spos1~s em contrtU:io. 
~DS4o Fecle.."'al, · se~bw de 1935. ~ An.tonfo· 0-«rcta. -de Me4ei

-::o~ Nato, Presidente. ~ · José _Pires. &ebi!&, 1° _Secretario. _: Flaino 
_Guimarães, 20 Secreta.r!o. · · - ' 

O Sr. ~i dente - Està. ttnêls .a _1e1t~ elo Expediente:. 
Vou dar a palavra àO.s oradores .in.Scr1ptos._ 
O Sr. Generoso Ponce ...... Sr . . ?residente. 

· A Camara dos· Deputados é teste'munlie: da attitude serena. qU~ 
tenho ttd_o com referencla ao tnome_n~so- caso:poil.tlco de Ma.tto Gro680. 

V1nha. eVitando a" IIUI!L di.scussâo nesr.e plena.rio; emquanto algúns 
espl.r!tQs pOnderados e ·de ooa. fé, · tente. vara. . alit.d& !ormÚla.s concW:l
torlas, capa:t,es ele !)0\\p&r . ao' noSso querido El;ta.do a -consnmrne.ÇJ!o de 
~m acto, qu'.! tundas· revoltas levoa.ntou na oonsc!enclz. · lll3.ttogroS3~:e.Se 

·~ que Virá abril' uma éra de agit_açAo, e ·mcerteza.s P~-0 fUturc e- qu1-
çá pa.rn: e propr!a ele1w...enc1a. do' ;ç-a.nlle Estado. · · 

Julg1iw.m ós ·bons·e.splr!toB, e os que . nAo' conhec1al::l ·.de. perto. n· · 
t:.Ychologis e M mb1ç6es do Sr. Mario Corrêe., _;_._ q-ue tmpoedvel não 

· · .llerla. um en.tencUme::l.to - . uma vez · a.tit.stadas as duns ca.nd.l.dB tuta& ;~.o 
governo estad'Wll . . . · .· .. . . 

:Mas; ao· pa&!O que· do·. nosso lado en~ntrav_am tóca. . boa . vontado 
e,. o malor espirttO de . renUllc~· ~ :_ desprencUmento, . ao ponto . do Sr. 
wuito Mullei:- e t.eUS lmiâOs finJulrem d~nto. no qual decla.ra.vam· 
abrir mão.. de suas C8J)d1daturàs para "qlialq= posto'_~u -tun~ pU:bH
Q no &.t'a.C!o ou ·na -represen~ '. ted.eràl, com o fim- de: :S.ttlngtr-3e 

· aq~ellé <ies1deratum '- ·ao . pá.s3o que :i:io uo.sSo lado o esplrl'to·d., _tole--
. -ra.D.cta 'C:hegava·- 801ponto de .acee1~os ·para -o gc>vernó nomes -~té- de . 
adverse.rios nó.SSós: é mantermO$ . •páis. .• a. . .seDi'"to.rla, -mesmo depois qe 

· :SeU· &etO ~crlvel, O :~r .. ·M-ar:O. cOttêS.' _;_ este·· !!e cOJ,l.OCJ?U<~uma.:ettltWlo~ . 
de . aooolut& -lrred:aetlbll1daC:e. : que. !> n:i1m .nio eaU:!ou ·surpreza •. porq.ue . 
-~ ao(,Qpa:nband.o b& ,quaa! ·= annõ·, -~o.S · os .~reus ~sos.~-te.ri..;. 

•. - ~-.. • ; ' . . 7· 
,· ,' . '· 

. _·-_.. .. 
. . , . 

'· 
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dentes á resl!zaçl!o desse object1vo, com o q,ua.l pensa s . Ex. usenho:.. 
.rar-se da politlca do nosso Estado, para. o pleno exe.rclclo de um m:ul· 
óat11smo sem contraste, \l.nica pol1tica que se coaduna com o seu tem· 
pers.m.ento e com as suas. tncllnaçlíes. · 

Prova_ desi:J. 1rreàuct1bil1dsde do :novo governador, quando em jog:.. 
a -sua. pesooa e 11 posição 11. que sempre ambicionou vol ver. e para. rlltcr
lllU' a qual não titubeou e.m. at!rar•Ee contra. o seu Partld:v e o candi· 
(lato que elle mesmo J.a.nçâra - com a su~~o a$S1gnat'Ul'B e respo!lsa.bll-..
dade ..- tres mezes antes, .- deu-a., · he. e11::1s; elle mesmo. com o telt·
grammt..- que enviou ao Sr. B:1rro.> Cassa!, e para. o qual, ele tribUt!:<, 
<;ba:me1 a a.ttença,o da Cama.ra e do P<llz . . 

·A prl_melra . phra.se desse telegramtnÁ era: "l:ll\o recuaremos · u:<\ 
pssso••. . 

OebalOe qul.z ma-oei:osamente o · ~osso conega Sr. Ve.:ndonl :11.:1 
l!arros age1ta.r essa declaraçá.o, Interpretando-a, com a . sua. 1mag1n;;
çQ.o de poeta, para. nas convencer de que, pelo bem de Ma.tto Gross,, 
é que o seu signatario nAo recuar te. um p=o. 

~ra. o bem do Estado exigia que nesta. hora. de a.Ullção !J.nancc:-· 
.te. etn que e!le se <lebau,. se lhe evitasse um. governo que começa.rl~~o 

· por s.ttral-o numa agitação oujaa consequen.c1as ninguem p_oderá pte- . 
ver; o bem de Matto . ~~osso recla!WI.Va U.tni. pessoía que :lnspl.rasse oor.

-· !lança. -·ao :s:ui cio EStado, para. com o qWI.l Unhamos solennes compr.,. 
· · l:n1ssos a cumprir; o .bem e o interesse do Este.<io reclam.ava.m um h o· 

mem de ponderação e de calma, um esplr!to de eqUiUbrlo e semate-.:. 
e noo um eterno agitado como s. Ex. 

· Todos reconbec!Am Lsso. no emt !l-·nto. S. J;Jx. q\w.ndo· se !alou Xlll 
deststenc1B. -de sua caW:Udat ura, resUlitiu o seu · pat riotismo e o :;eu 
(iesin~eresse na·· !orroulá. tio telegr.amma. citado: ''não -recuaremos U !'-' 
p-S.sso ... 

. o plural rll.h1 era 'Ulna einph~ do candidato. 
Quem · não recua.rla · e .não r ecuou tUil. pa.sso fcl elle - que dever.~ 

~ recua.do se o $)atrtotiJ5lllO e o deslnteresre o inspirassem, tendo o 
mesmo gesto de . al~mo ·Qos irmti.os Mllller - e tambem a lniciat1 v a 
. da retirada de &WI. cand.idtl-t-.lrs. e não coagindo os seus corr~Ugb~i::» 
_de· uit1m& hora, ,que .só o accettamin. porque s) elle, Mario Co.rrêa, ~e 

, .prestou, dentro do nosso I'artldo. ao -papel de entregar os seus corrt:
l!.g1<>na.11os vencedores a.os a.d.verse.rl05 vencidos, 8. trooo de sue. cn.nd1d:J.· 
tura ao governo - e nil.o çoaglndo os seus no-vos amigos e. manteret.a 
-o seu nome e.incia que J.sSo ' co!lStrangesse a muitos. · . 

Q , Patz _Conhee.e o proced1m.ento do Sr. Mario Co::-rêa no tocant.~ 
$ este assumptô. Membro da Commwií.o Executiva elo Pa.r:tldéi Evol\t~ 
d<>n1Sta. ele Matto Grosso, S. Ex, a. 31 de Mato ultl:nlo. tornava pat1e 
s&llente ::J.a escolhe. do nome do Sr. Fenelon M:uuer para candidato c.o 
.::nosso Partido ao posto de p rimeiro governador constttuc!ona.l de-:Matt ·J 
Gr=·o, ne.s".,a ·nova. phase tia vida xepul:>llcana. . . 

·. o Sr. Fenelon Muller - eu 'á o dis:>e ctesta tribuna. - !61'a pr'l· 
:Cei~ da. capital no passado gover-no de s . . Ex. e era um dos :;eu.s d~-
d1cados camlgos. • : . . 

o Sr. Mario Cor.êa; após essa escolha., !o!- ~proprlo ~com· 
mwúcar so escolilldo - Q Sr. Fenelon M-ulle. -. encorporado com a. 
()(}mm.!ssão J::xecutiva. ·do ·. P&rtld.o . Evalticionlsta.; es.SJ;.. ·mesma resoluça,.}, 
-em ule~amma., tol leved.a .ao .cÕnhecU:nento. do Sr. Présidente da ~2-

, yubllea . _- . ·. . . · _ · . 
· . . Mas . os -que o conbei:iam · ckl . perto -ssbia.tn.-lhe a. . ambição .ae . vol:
ve.r ao . governo- .ele Matto Grosso; para. orga.DJ.Zar a. politica. a<> seu me-- · 
do; lsto é~ pa.ra. em-polgal~a. com . o alijamento da.quell~ que em bt:'"'. . 
1é; haVIam . .!aCiUta4Q ·. s . sue.. v~ta; · lL ~irlda.de- .pollttca,:. da. q\llll :;;e · 
$Cbava at&Stàdo ·lia ·vartos 8nJ?.o:3: · . _: . ' · . . . . . . 

: Nestas 'condtçõés. aos . nOSStis a.d~saxl.o;> .'oBStou a=~ a,q:uelt~ 
•.· ~biçóe:~; hav:la --entre eUes tundas &.:fergencià.s (> Iarga.s S&Jl,ar~ç~s. 
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qUe ·m.uttoo julgavam 1ntrans.ponive~ entre~ ·znesmos e o homem. quet 
.~ prestára a ser seu ca.ncUcts.to; mas o object1vo visado -. Subir -

- tud.o cplatnou ., amalgaznou • 
. . Não qtiezo ter, Srs. Deputados, pa!.a.vra.s·asperas " pa~ CÇI!ll. os meUS 

a<iversar1os., -que se. serv1ra.m · de.sse no.!iso enõão correl1glonar!ó paü• 
galgar o ~d~r; um habito ·1mmeznorial jã· no.s acostum-:>u, a · nllo · JUl
.g'ar eom a &everl<1ade · d~ ·moral, mas com as trr.U&~enclas 1I:I:Iposta~ ' 

. pela nccesslda.~e - o emprego de certos elemente.. . que na8 gue=:l 
:facilltam a v1ctor1a... . · 

Ma:; ele sl para si,. tendo se aproveitado de S. E:~: . e ele suas am
blç~ .• elles bAo de :fazer a seu respeito' 'uma. oplniA.o quo nenb.Wl:!l. pa.• 
lavra ou pretexto invocados jáma1s a~-rá. · 

. P-erante .a cpln1ãÕ pub~ca · c1o m,eu Estado, P!l!ante a opln1áo !)Ubl1• 
·ca . do· nosso P~~oiz, está ·:reito ·o ·Julgamento do.s homens que estê.o .v1-
vencio este. Instante na h1storia pelltica. de .Ma~ Grosso. . 

. NAO quero augmentar a dõr .moral ãe mlilha gente, repisa.ndo a. n:L!l
neira. ·como procederam · certos homen.S, alguns dos quaes constl

. ·· tuiam., para muitos,. bellas 1llusões ·que a ambição d~ ·pos1çoos eied~~ 
p&ra. .sempre. · · · · · · · 

~ Nfi.o quero aúgm~nw'·o seu dese!lca.n.to .da· pollt1ea, como vae sen·· 
do com.prehen<i!c1a na hora B.tnll.rga que passa . Quero e cievo - e pa:r-~ 
1sso vim á trtbuD.a· _ né~te . lnstante _, dizer a.o Patz que o Pa.rt1dQ 
Evoluc!onlsta de Ml!-tto Gtosso ·~ enrolou a.. sua·: banqelr$.; porq;,te · al- · 
gun.s dos homens a quem hav!a . colitlado mi.ss!í-0 -·-faltaram aos ~e:u.;. · 
compromiSsoS e-. se· ba.ndeárazn,' :tazendo- pen<ier· para·. o ~dvers~o ·~ 
\"1ctor1a" que hav!aiii<:is conquistado nas Urna.s .. ·: .. ·.· . . ~- . 

Contra . e...".se esbulho da. · ·:?ontade PoPular; esbulho- praticado · p•J•' 
um pa.ssO de magia.· poUtlca que. nos · depr~ e a · que ·~ pre~ts..-am ·c) 
Sr. Mario CÔJ:T~~ algurus- · dos nossos c(lrreHgfonarlos-.:.._ o · Partido ·l;:v.o- . 
_luclonista çte .Maito Grqs.So . ergue nés);a ca.mãra. perante a. Naç!.l.o .. ·o 
_seu protesto e a . sua cond.eninaÇã.o -- aftíri:nando . :;~ue meia duz1a. . _ç.e. 
homeru esqueCidos dos· .seus · devere:~ <ie .hoiAra · nâo j)odein ludlbrtar. a 

. conScl~c1a . de lli!l Povo.- · ·. · ·· . ·:.:. · · · 

contra essa nova.. ordem .de ·catsas. que se inStaura. em nosào El;- _ 
tado, por~ tormS:, ·num agglo~o de·::~~una. bíl~ M .qu~ !aze:u . · 

. parte homens que se -d.1z19.m até pouca - .uns _. pmigos do --g~verno .. 
ela .R.epubllca e outros~ adve.rsar1os declaradoS .elo ·mesm.o . ....:,. contra: a 

- :!.OVO. s!tuação de .Ma:t:-..o Grosso· ~.,: . ."estamos em· Õppo!Jl.çâo !tnnCS:;. em 
consequencla 1og1ci dos ultimes· aeonteCUD,entós e dá op!nmo exprée

. sa -publics.mente pela maioria absoluta doS orgáos representativos elo 
nosso Partido: cond~o ·a. quebra -dos· sagra.dcs com.promtSSO:l ·par-
tt!iaz-106 por aquelle.s ex-cori-eligiona.."ios nossos . . · . . . . . _ . 

c E nesta bora em que. gal,c>ando o poâ.er elo meu EstlJ.do -._ .os . n.;,- _ 
-vóS sltuaclon.istaa c.e Matto Gt'03SO. cOD!~nte; nli.O definem e-D.áo-· -·
cti2em se são pró ou contra o Governo da: Republlca- nóS . .sentiriiOs o · 
dever-de .. resaltr.r cOr::l. :eta.reza q_qe só· temos motivos para reiL!!l..rm.ar. () 
apoio leal -e-desinteressado que estan:.os p~;r.;lin:dó ao govern.Ó:de S. EF. . 
o . Sr. · Getullo Vargas - o _eminente Presidente da Republlca. · 
·: · ··Eram .estas as. pi-!ri:l.eiras, decla.raçQes que 1né ·com.pe~ta. - !azer:- á Nr.- · 

.·ção: como· Deputado .Federal pelo meu·.Esta.do· e ·como r~pr~sentante .. ..to 
Pa.rtld-cr :Evoluciol!iSta de Ma.tto GrQGSO. (Paln;ws.· o· ·araélor é· cumprt-

. - ~C1_1-taào) ·•. . ' . . . . 

. O Sr_ Mwaes P:iiva. :~ Sr . . Presid.énte, pert!,uram' em· nosso~ 
ouvid~s. -as.~resonanclas- das · dem.onstra~s · reStivas que asstgriala.ráiu o 
à la :maior. ·da . naé1oomlld:ade: • Antes, poiém .. ci.ué . ~ .éco .daquen&s eom:. 

: .. m~ora~ ·:se··~xtfngr •• _:jUlgo @.pre~indivel, atnda, ·. ex:n . .ho~na.gem · á 
: .. ,, .:grande,_'~ta;· ra.la:J:' . à respéito de ·, ~- S~ntos ~OJ:!-~;, que.·· te~tlo. 

l:ia.Sclc<o no· sequlo, ãa·lllde~ndencla,·· em·opl~nq. JlAperio, engrandeceu a 
:Patrta a.o .sursLr.tk! ~clll;C - _jcr;: 'danà~ ·wustre ·r~ á.~ :Republ1c~. · · · . 

. : . . - · ..... · 
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Q\UnClo, em 18:!~; o Bra.sU conseg'Uia. a. sua liberdade pol1t1c:l. 
n.lllguem Ul:l,.e.gln::~.va. que,. 84 annos após, Uill d~ seus fUhos, tlesver. • 
oa.nào· o myaterto dos a.rell, dartn asas iJ. Hum.a.nlcie.de . 

Abr1ncio as portas .di liberdade a. .s! m-2smo em Setembro de 1822, 
ao Bra.a1~ coube, por suprema rortuns, e!:l Setembro de 1906. a glorb 
de e.brlr . .aos olhos deslumbr;;dos -do mundo, if; :Porta.:J dos caminhes 
~1;é -~ent~ msõnctave!a. e d:~sconllecidos das ·alturas, reaUzando o 1n-

. · cHvel rowo elas gerações _pr.eteritas·. o r:les'bre.vador ar oi to dos esps.çc.-; • 
. dera ao mundo .a. posse das extensões illlmltadas. (Mu!to õ~m). 

Realmente. Sr. Presidente, em ·13 ® Setembxo de 1906, pela pri
m~ira. vez 1t0 muni!o, .um appar~lho I.IUI.Is p~sado do que o ar movia
se p~r suas . j}roprie.s :!orças, erguendo-.sc a-:: !me. do solo. <i tomando P · 
dlrecçãa que l>eU conductor àesejoa.va. E'!Se. feito reallzou-Ee sob o céo 

· generoáo da · ':f:ral.iç~. tar.t?.s vezes glor19sa. Er~ o "14 bis" .do nosa:~ 
'l=w:tal compatr1ota qü~ •. ·naquella .9:::·rrldente qu.lnta.~!el..ra, ergueuda· 
se ac1mà. do cb.,ão. .d~:·~telle, pilotado pelo lntél:n.er-ato e persevernr-.
te.liiventor, .. dav8.·ã -ii.1storia; "da aoviaçâo a sua. pagina- mais· bella. .. 

· Não.-:ne 1:u-.-t;o. SJ:". Presidente·, ·tie r~~tir ainda 1.li:O:s ~z. pa.ra <tU~ 
conste êios a'nnaes deste. essa·, a. acta que Arc:hdeacou red1g1u. consl· 
g~n<lo o espiendoro.sO !eito:- · 

"Depo!S de úm pri~!ro ensa.io á.s 8.40 da. ·manhã.· um &:• 

. ~ndo ensaio foi untado em .sent1\i9 Inverso do prhn,elro. Na•-, 
·ta tentativa, deiXJl.s de um percurso de 200 .metros, rolaDdo .. 
sObre. o sc!o. o app's.relbo · t~1J2ulado por Santos Dum~>nt· re le-

. vantou mUito nit1dame:nte. As- tr<!s .rod:l.S do· apJ?iirelho deixa···· 
rain 'de estar· em "contacto cpm. o solo. ·o a.pparelho subiu e. . 

. uma a.ltUl'~ que os' abal:(rno asslgnsdos ayal1am em 80 a. 90 cen-
. tlroet~os. e isto niuii. percurso ~e 100. metros, com: i.tma. veloci
dade de t,ran!Jla.Çã.o· av_alla~a etrl <lO ll 35 _kllometros por hOrà" . 

. :&:~ c1<icu~enro offic!ai, mais do que ~o 1ns1~e· bra.sUe~, 'll.onm 
~ ~ ele $U berço. (Mui~o bem). . . 

Sr: Presidente.· Poucos dias -:~.pós· e. installação i:!a. 'As~embléa Nn· 
c!<lnal Constltulnte, . .sOllc!tel, desta. trlbuna, que,- p<ir tnt<>.=edio da 
Mesa, a AsSembléa suggerJke ao ~verr.o provlde~ im.m~rliatas ~11m 

··a. ~r-ecçâa,·de um mo:mmento perpetua.dor da p.arsona.Utlade e· gloria. c1o 
:r,otavel brnsUe!io. · · · · · 

. . ·~te da~ S.pprovaçáo cl.e méti.s pobres collegas, a. Mesa dtrigt"J. ao 
.. S:; MlD!stro. da __ Justiça o:-~eguinte of!ic1o: · ...._ 

:. ' . .. ·•s~. Mlnistr~. Tenho a ha·n:r~ â.e C?=uni~r .a v.· E<e:·. 
quf! --; Assembléa _Nacton~l Const!tuintê ~solveu. na . .se;;.~áo de 
boj~;, por proPosta· d.ô' Sr. DeputiÍ-do !\Sino ele Mo~a~s Pa1va, 
Una!ll~ente a.ppróve.da; suggt!rlr a.o Governo. a cbnvenJ.encta 
~é. pro.vldencfas lmmel11at.e.s · pa!'a a: .éecção· d~ um monumento. 
nesta. capital. que ·perpetue . a. pei-z.:inatiãt.de -e ·a glorla cte 
.sãntOs ·-oumon1:. · · . . · ·. . . 
_.:·· : Apréwé1b a opport~dad.EI' ·p.s.r:,ràiterar ·a ~"L EX. os .müln 

. ·-- prot~tos- de alte ~:;titna·e·~1dernçt..o. - .. Th.o'/na:?. f.obo, l? .. 
secretario'", ... : -

<~·'A:~~~~~ ~ ~,. ;é~~ip~~e~te :a. í:!~àt; ca.pitai, ez:tll.lte~e'?-
.;.a,.·linclatlv!L : .< .. •.:-- .. .. ·· .. :... .. ··· ... · .,--·.,·.:· ·-. ~. ::. _:· . . ..- .. ·. :. , ..•. 
·· · . ·De · diVer~.-êorfcléla.dáos . ~te,. ·()tr.: por. meio de· c:iita.s .·.e 

-:tetegram.tna.S;,_.r~bl-.àpPle.am' :Peig ,mtnhil.·...stj:ig~Ia.'e. ~e õr!cÇáo .. -~ 
.. . · ';:.> · :.'ru(!~:;t~lcllo:·.;·~-- Pre~entej :qu_é:~ ,b~ro\1. ~e N.oi:te _a;: SuLdo 

· .: Ilra.eU, estão:·anciosos-'para que .a. ;Patde. .di1_<.:1.lirl:p~to··a· esse d!!Velj -

c:E::--~~T:~:_~~~~~·:!-7~-.=~~~--~t'~~~~-~·:~;~,--.·P~~~-~~q~~~· .·:-
:.. 
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Entre aa 4emonstr&.çc5es (1e &pplauso.s que llllud!: . . 
O Bll. ·VIEDIA :M.\nQV!:9 -A imprensa d~ Palmyra, c1dad.e · na.tal de 

3a.ntos Dumont,,hoJe com o seu nome, tem a.ppl:~oUI11<lo eal<lrosament4l 
. a actuaçio de v . Ex. 

O SR. MORAli:S PAlVA- ... ctc.st~co 11 .segutgte carta do Pro!~ssor 
· Dr. Arthur N\:JIU e .Silva: 

".Rio, 1 do DeZ6mbro de 1933 . 
Elemo . Sr . Deputa<lo More.es P11l ve. - S&uctaç6es: 
Na quaUd.e.de de 1° Vice-PreSidente d.a CommlssQQ Execut1• 

. ·va cto Monumento a santos Dumont; peço pen111s<l.flo par" co'n
. gratular·ll:e com V. Ex . pelo · . .seu discurso dr · homenagem ao 

oiande :a:-aauetro. · 
QUanto â &Ugge.rtl!.o. ao oovemo· para. que--~e ,:providencie 

·sobre a exeeuÇA.o de um .monum-ento, cuml;lr<i o .dever d.e lever 
ao Conhecimento de V. Ex , que 'Wila· ple1ac!e de bons. bra.s!le1· 
ros, const1tu1d.03 ne.quella . Co!ll.m1.sslo, '.conàcloà ae seus deveres 
para oom grandea .vultoa <ia_ Pat rla, anno.s .lia ·qu,e vêtil éxoacúta.n-
cto ·e. VO!Sa 1dés. . · 

Depo1.s de uma. aubscrlpçAo; popúl!U', que pouco ~ndeu, e 
_da entrega de 200:000SOOO, p:)r pa~. cia Prefettura.-deste ·Dis
tr1c:to,- -:-- cuJa · ver~a. o Conselho · Munlc1pal . y_otou; o trabalho . 
.se· fez, .~stá a.c:abacio, é uma obra de valor;, mas que n§.o ·pó de 
ser -posta no lo'ga.r, oude, .'·auás, -lã ~-e collocoú solennl'!mente a 
18. 'pedra, porque os . Governos niioo. e!ltregaram . e. dotaçãO C1e 
20\l :OOOeoo:o. votada. pela Congresso:' o~ que -<1~tennina .IBm,enta.
vel.mente-a insolvência. . do d1st1neto:esCU1ptOr Zan1,- que empre· 
gau· lllt ~1na.ção da obrá tudo ·qua:ri:to".}XlSSUia, na . et,perari-. 
ç.n. de ru;arctr.' coin i, i:ece'b!men~ da uithne.. prêsta.Ç40 do·.oon-
tracto<. os haveres. emprega.dos por eue·~. ·. · · · ·' ·<. 

Olt!Ínamente, por oeca.S1A.~· . c1a, inorte 'do grande. ~ra.R1le1ro, . 
que um ·.pa1z estrs.Dge'!ro ·Já: perpetuou no 'b~. foi te1to um 
niovlmento junto ao actual .GOverno •. no· ·sentido ·de· ser . collo· 
cado . no uu -logar . o ·undo monuíneuto, !Oga.4o ·Pal'a· o oanto, 

· onde .se avolume.. cua. a. . dta:· a -lngrs:t-!dã.ó !1os ·!11ho5. do Bro.st~. 
Já n1nguem se ·lernbra ma.1S dÚ;so . ·Por 1z.!;o, · 2; voz de V .· Ex. vae 
a~X~rd&: ·no -cora.çãO ·dos governant4ls do .no&9o Paiz os 8enttni.,n

- tas que nen-e <1ormem, a~· hoje, e re!er-entea· a·_too gran~ d1-
. vida, aliás 5olu:Ve! com -uma. quantié tl!.o paquen'a; - · . . 

-...: . ·C:Om os meus prqtestos de aeimu:açlo e ·_sympathi;., · 
cotilsida~ e Obrg. ~ Dr. :..,.,.th:ur JVu.nes e ·$flo~·· .. 

. : . Do Dr. Ephyg'enlo Salles, uma c!u.s v o~ que ~la ~in · pr-ltestado 
. contl'a. o ~ e mditterentlsmo. <los n6sSo.i-4Urlg~n ~ _,pa:a com o h:J/ 

Clottal J)atrJc1Q,; receb~; · tamJ:!em, do. -Bello :Horizonte, .o .segutnte tele -
g!amma: . . . . . : . . . . 

.·: . 
.. . . · ;.~be. v·,... Ex .. lil.inh·e.~ ~.slnc:ei-~ e!!uálvu congrat~a.çôé:s · 
··pele att1tu6e · e.s&l.Unic1a-: péra.nt!: a.'·.~mbléa . COD!t1tu1:rte. ren- · · ' 

. '·. . <lendo ·:1ustá-. merecldil: :. J:iomensge~ .511-gl"a(!Q. . memorla· dor!oso 
· ·- . Santos Dumcnt .. màlor 'too1o's l)ra.siletias .. en tie vlvo,;·. e tiiortos. 

· . Q:Ualld.ade ··p~eaideó:t.e .ColÍlriliSi;P.o .Excutlva' .. moriumenw ·Santos , · 
Diunõ~ •. 'ir<.lbérêvó.;tntegré" <:arte. ~lhe .-clirlglu· me&a»· ·sentido ' 

. :· . '· .. Dr .• ,:.êitliut. Nun~ .. e .SilVa, '10-:-~tce;,Pr~td.é:ite:: .i:eterl<fB. ;cotn_._,.: . 
. · . . ~· .! : '· .. < ,1ntsá~·. ·.Atte~Ç19ea& e cardi&es i>a'lida~ ,: ~.-Zji/l.y9_#, Scptes_'.'.~ · · 
• • .' •': ';, "'- ' • • ' • · ~.I J 7" • , ' • ' : I • ~· · , . • . -':, .-;: ; " ' ·., .- -·4 • ' ... 

. : · - Tn!Q.lant'!Q- UDJ.a de i'U.88 'brllhante.t;.cbranlca.s ·no 'Dfarlo. c:a 'NOite o · 
. ; '. ,: .. .-. gtustre· jomalJ!Ít.a 'Sr. ' Aú.stregesilo de : Athayde escreveu ··estás .phr~ . . · · ·· ·. q-ue:* co~o. f'"'o ·.ein ~~".~a .çbasa , s.bér.ta da _consc1énclln~ac~l: ·· .- . 

.. -. . .. ·~-- : ." , ~·. -.. ~·:. ··.· · . - :.! . ', ~--~~\ . .. .···(,. . . ~· ·.-: :."' ·. ~ ~ .·_:.- .. _· 

" O :·,~·~:.;.,' ' • • ' ;~ ~.:• .' >o , ' •;, 'i. ', • '. ~:·:' \o',' '' ',,' >: ~ ~ ' ' • 
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"Dam03 unf teswmunho ó~ ineu1lura <t_elxa.nc1o c1e oelehre.r 
. a m~morla c1os nossos grandes l:l.omeru; . 

Souíos avaros na eonea.graçAo do marmore ·ou <1o brorn:e, 
excepto para certos polit1cos, qU~ r<:tebem em vida. CSIOO. ho· 
menagexn de .seus aduladores". 

· O Bit .. _ Vn:mA MAaQm:s· :- Quo.ntto· Su.n1.os l>umont 1ol, talve:z:, o 
ma1or homens c1o. seculo . 

O SR . MORAEs PAIVA- E! accre.sccatn : .. 
''Para se ter uma !déa cf-e IJUa.nto s~mo.s 'nlnxal!().ll na de

tesa. do patrtmonlo ln~ellectuat do Brosll, basta sa~r que h~ 
entre nós com.pen<itos escolhtes -que attrlbuem aoa trmil.~ 
Wr!.ght a. descoberta aos aeroplanos.· As crea.nças daa noasa.s e.s-· 
oota.s ll.prendem. portnnto, no.s livros, ~a !alstcbLCle-, que of!en
de a gl()rJa d~ Santos Dumont~'. 

Tem. sobeja. r_aza.o o notavel jornalista. os propr1os trmdos Wrtght, 
. em entreviste. .dada em. Paris, fazendo referenc1as As suw; experlencia.a 
com :notor, declararam, honestamente, "que !oram a.s primeiras testa
tlva.s de santos Dumont que os encorajou a começarem aB BUC~.:r e:pe-
rlenctas". '· . · 

Nada D1ala justo, portanto, !:>r. l?residetlte, do que os protestos qui!! 
·Se vêtn reg!.stl:ando, e isso por culpa. exclusiva. des que, etn 'be:Q.e!ic1o 
do patrtmonto nacional, nada deviam poupar resguardal-o e pr~tegei-o. 

S!l.o decorridos matr; de vinte meze.s depoi&-da suggestâo da Aseem- · 
blé01 11.0 Governo, e nenhum~!' providencta. !oi totruida . No-varn.ente, o 
BI1Enclo em torno do· maior dOS bra.!lileiros I E' esse .Silencio que venho 
ma~ uma. vez quebrar. . 

AsS:WllPto. t!l.o relevant e · nã.o deve ser procra.tt lnado trnpa.trloW:a-
mente. · . 

Eis e. I'B2:1i;o." de minha presença. ·nesta. tribuna. 
Ren(!Vo o. a.ppello. Insisto no a..s.sumpt o . Peço a attenção elv1ca. do~ 

meus nobré.s collegaa. · · 
. R.ecla.mo em nome da Patrlaf <M-utto bem) . 
. .'!a. 12 de. Novembro c1e. 190!1 _; nãO esgueçamos. Santos Dumont 

"ainda deSlumbrou .o untver.so Inteiro, guindando o Bra..sll 'n~ uas da 
· .. gJ.orla.. Recebendo CJ p~emJo dt!' 50 .000 mil !ranoo:~; t~tltuicio po: t;:

chdea.eon, deiXou· Paria protundame::1te emoclona<io. Antes, p orém, elle 
Jã havia, demonstrado, chronometrlcamente, e pel4 prtm~ra vez tambem, 
a dtr1gib1U~ooe dos aerostatos, o_ qu..e, enU.o, lhe valeu o prem!Ó de 
100 .000 !rancbs, 1n.&t1tuido por Deutsch de la..'Muerte . Fot o primeiro 

__ II.Vlador que · con.segutu 1azer o voo núm apparelll.o mas pesa4o · qu~ o 
·ar, como tudo })em esclar.ece. documente.da.mente, o Dr . Ribas Cada
vai, em. seu. "Tratado de Ae:ronautlca'' . · · 

_ Réaice-se alnd& a. g~neros!de.de e 4eainteresse de Santos Dw:Íl.ollt: 
os prem1os que lhe '!oram co~!erldos Clistrlbiu.u-os i entre cs .seus_.ope- · 
rer1o5 ~ pobres da Cap1tal :raneeza, ·além de .renunciar a toelos. os dl~ _ 
relt<la e prlvllegios de. ~uas invenções; gesto; allá.s, jái:na1.s lmite.d9 por 
néllllurn· i.n vento r . . .' · · . · - · · · · ~ ' 

~desto, generoso~ culto, -·:e?lta-se· a. piuasé," ....:.: Santos Dumont 
toi ~ me.tor. dos _.brasuetros 1.. ~ . . . · . _ . . ·. , 

lu'riseou por var1a.s -vezes .a vt<1a, ~esde a. .sua.. primeira: eltpel'lencta, 
.-. e; 1S,de Sewm\:tro de 1898.· · · .. · · · 

· · A Noção aabe .pertelta.men.te ·que · Santo.s DumQnt lot a :oláts. alta . 
; expressão da. raça, ·.e. por 1.sao ,espera confia-nte que a. s'u~ gental"!!gura 

Mja a.!1:n.s.l hc~na.gea.d.l\ em. prnça.· . publlca . . De. cap1 tAl de BW. Patrta. ; 
: eo::no prova ·de veneraçâb e agrl!.déctm.enro'de se~<JQmpa.tr1.c!oa e co:tno um e3t1niUJo é.s. gere.çõet> tuiur.~. . . . . . . . . . . . ·. 

·· · ;~_Que ·&e .la. portantO. ete~t.zado ~ pronie. no ·e-oraÇM·<1õ ::eraaU. ~=-~ 
:. t~nto· ó- 1lUJÓu e elevour:(Mut~o. ~m). · : ~. ' .: .. ·. ·' · · · . · · .' . 

• I . • . . • •. ~ ' • 
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. ·. . . -~ .. ~...... ... .. . .. -· : . . : .;.: : · . . ; 

E pa:n,· que .. !.sSÔ se . reàlW!! cpna1s br~ve poaslvel, sollcltts da Cama
. tt. <!oa S.-s. Deputad~ approvnçã.o lloO pr9Jecto que tenho · a.. subida hon- :. 
ra ele cp~ntar e que merecélu a asslgna.tura de 1152 dl.st1ncto.s ·eollega.s. 

Era o que tinha a diZer, em homeDagem ao .grande Vl!ito d e Sa.ntoe 
Dumont. (.P«~n;t4s. O oraáor é cumprimentado). · · · 

O Sr. PresJdente - Tem a ~a.Ia.vr~. o Sr. Dario "crespo. 
. ... . . ' . . 

·· ·~·· 

~· .... ' 

. . O. Sr. Dario Crespo - Sr ... PrCG.Idente·: na s~ de 5. cl<.> cor
. _rente, .. pelo. e.C!eantaclo aa· hor.a . . e nas .subseqtien~. pelo· _grande nu
mero C1e oradores lllSCrlptos . n!!.o m e !o1 possivel; çemo desejavn., usar 

·lia ·pala..vra, a!lm de responcter .o discurso J!do desta tribuna peio 11-
lust're Oeputat!o Sr. l3arro~ cassal . 

<~ ,S . Ex. que. na vespe~a., :Cl:t~ere. táo. divertida. c11gres&.o de bom' 
humor.:· . . · · 

o Sa .· PE:DBO VE!tcAAA - Aliás -lnlnte_nclonal. . .. 
O SR. DAB1.0 · CBESPO - • . . lll'rétnette, dan4o largas -.;.os se-us 

dc!!abetos, contra o Governo do. Rio -Grande, do . Sul e · o partido que 
. . o ·apo1n.. Nas suas ·obJur:ga.tor1as, c!=do tra.ctos á lmaglnaçâo, alinha 

·flictos que revelou de:;conhe~r. mas qu~ teria ouvido <1e seus i:orre
Ugl.ona.r:tos. e que no.s narra por collta alheia . Retere ..os, C!Il Slla 
ma1orta, . cie modo ·1mprecteo, sem :i · detennlllaçlo <1e clrcumstauctas_ 
que os esclareçam. dando-lhes, a.o menos, ·cór de veroslm1lhanÇ4'. 

Citado ::Jom1nalmente, a:cildó···. pressuroso ao pregão; - . declarando · 
desclé logo que, quánto á re.sponsab111dade ·que me pôssa_ càber nos· 
factos arguidos e · IS1mUlll<!os ao s.abor dos lnt.lréesee part1darlo.s, as-
aumo-a 1ntetra e _·eompleta:. · ··-·- : · 

· Proyare1 que a jé. de st ,desa'rtt<ml~a peça · aceusatorta.. nAo· passa 
de .. wl:i Ubeilo :ta.ttioso; .Demonstrarei que sob capa de zelo pela justiça. 
e '11berdac1e dcià cldadâ<Js, ·plenamente. aS&eguradaB· no. Rlo Grande do 
Sul... .. .: . \ · . _. · .· · · ._ . . ·. · . . - . ·. . 

o Bll . I>nn:'r!u9 XAVIm· - _Mui to bem. -: . . .. . . _ 
o SR . DARIO CR·EBPO - . •• •. o que lle .v1113 é,'esclUSivamen~e; o 

1ntel'e$>e. politico. · · . .. . . . ; . . . · .' . . · . 
Sa -~S. -qre-?eDho 'd.ar, -41re1.;COll1 a. posslv:l ee.nc!SAo, ' f:\ m:a- -

·netra. -por que· agt éomo ·che!e de Póllcla. c1o Rlo Grande do SUl, dlr1-: 
glnd.o; p~eJlte, e por -~ expr~ do ·ao~~o. as ui
vMJgaçôéa. em torno do B.SB~de ·que ':tol · vlctb:Íl& o-Dr ~ Wald~ . 
Blppol. . . . . . .• 

, .Vou lazer é. Cam.a'i-a 11. exposiçâo de factos, que demO!lStram, 4 
evi~en.c!a.; o deliberado, flr:tne e . ·dectdl11a ·propo.slto ' do Governo do 
meu '!!oSte.do de e3Clarecer o crime ·e.m todll.6. as '6UA3 clrcumstanc1as. 

. de mó<1o a· pOder. entregar á 3 ustlça. pWl!_ttva.· os autores ·e · cumpl1cu -
. Cb tilno::ntna.vel -3ttentad0 qUe roubott ao . R lo Grande do SUl uma. c:!U . 
mals.b~mu !'..oraç6'es do ,eu cara~..er e t1a. sua. 1nte1l!genc1a. (Apolc4os-. : . 
Mutto bem). . ·: · · · · · · · 

· . Q\lai!do oCc.arreu o · cr1fue.· .na ctdadê de R1Vera; na madrugada de 
30. pars. 31 '® J!l.netro de 1934.; o interventOr !8dénl .· no ·EF,tado, . 6r. 
General: Flores dá CUnha, aéhava-se . msta · Ce.pitt!I'J, esta.:ldo á, testa : cio · 
G*erno,. 1':1~rinam!'~;.e. o noeeo pnza4o .cone'ga !' preétlg;oso k:44et 
da m1Jlba. .t>anea.c!a. Br-. Joio Cti..rlo.'l Machau!o. . · . · .. · 
.· .. .... o · tra.glco ..ep!soc11ô _abalou . . protut<damente ' a. op!Íl14o .i:iogràúctezw:;. 
som. dtatln~: de· .P~rtlllo:> .-: A·. bruta.li.dacte . do emne na -: 's-Ua . :::etça.Q 
.ma.te11al·.;.a. COD-vieçâo; ·qué desdê logo ·&e ápóderou. dos. esplrtto&. · .ela ·. 
eiMt...eDêl-8 11e·.~ ma~êlmte, a: peisóa :dà. -vúit!m&, # wga. proj~ ' . 

. social, ,_'polltl.ca. :e _"eulturi.l; S8cucHriUn ·o :F.Jo Grande em -um . 'trenúto 
. · ~ revolta-, ~ dór- e -.iie '!ndigl;i~ • .. ,: · · ·· : . · · · ·. · · . . · .. ' . _.. 

. ·. . ·~c ·A! a· .. aut:orlct~ dt} .. &uít' Anna. • \10 L1 vniment(),·. aéde aa · s r. . Reiiilo · 
. . '· . Po)1clat; .tot:am.: .desde· .logo; expecildn . Pelo oovérno-ontens_ . ter:uÍ1nan,. .. 
:, · · -:. tee,.:Zro -~ dá. 4e@.l)érta e ·ci\pt~ 4~ ~oeo, ~q~_ ~iO$. ye· <:. -: 

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

. . .. ·. . . . . . : ; '. . :~ ... .. : ··. ·. _-. "Í~~ ·-.. :-: ; :. : .· . .· ' . . . .• . . :· · · 
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heme.ntes a}:Xlntavnm CO!M sendo um negro que B\l cl!2!a chamar Jaiio_ 
BJlva. a quem o Dr. R!pPol o,coll1cra generomunente em· sua. c:!Sa, ~ 
anele ellc, havia. Já al~ns ctlo.s, pn.ssnra a pernoitar. 

Ee.sas <llltgcne!a.s pnrn descoberta c captura do cl:'im1noso foram 
41rlg.làa.s pessoalmente pelo Sub-Cha!c dG a~> Regloo Pol!da.l do Esta.
do, Dr. Pedl'o Nolnsco Frazoo. Fel, nssim, csEa. nutor!daão que cleu 

. inicio {l.s prlmclr::.s inclagnçõcs. Quanto a esta. ctrclóD:lstanc!a., eonte3to 
dcEde logo o que a!tlrmou o Senhor Bnrros Cll!laal, quando ava-nça que 

·O lnquerlto só é aberto 20 dlo.s o.pó!l o cr!me. 
O Sn, :BAl!llOS CASSAI.. - P~Io Ch::l!:J d.a Pollcla, 
O SR. DARIO CRESPO _, V. EJt. nf!!rmou que o 1nqucrlto fõra 

aberto 20 ãlaa após o crltne, lnterpellanào nté o Che!e de Policia n. 
respeito. 

O lnqucrlto !oi aberto desde logo. O Sub-Chete de Pol1c1a i..omou 
teüa& as provldcnc!as c<~blve!s, expedlncto tclegrammu.s aos dclegndos 
teus subord!nad"-S, dana·o-lhes os ~:~!gnacs ctl.ract:lrist!cos ·do assassino. 

Decorridos algun.s dias, ln teres.sado na descoberta do crime ... 
O SI!.. BMmos C.ass.u. - F<~l Pl"ec!so <(Ue V. E:c:. se il1rlg1ss~ l'l 

Sant'Anna, porque o sub-chefe ele policia. nilo apwou cousa alguma. 
O SR. DARIO CRESPO - . . . e como pessoas da :Ca.m1l.la. ela vi

c:tJIXlll houve-ssem le-;nntncto a SU3pe!ção do sub-che!e ele policla, o 
Dr. João Carlos Machnc!o, que. como declare!, se achc.v:a. á. testa d.o 
governo, manlfestou em cntc:ndimento que teve comm!go na qual!tla.• 
de de Ch:;re d<! PoUc!a, o des~jo de que cu tosse a 13ant' Anna, afim 
óc proceàer pessoalmente á. lnvest!gaçúes. • 

O oneral :Flores da cunha, tendo racebido a. proposi"!:o elO !aeto 
t11 versas !n!ormaçé~s tclégr~>phlcas elo Sr. João Carlos Maclla.do, de
terminou, expressamente, por ti!legramma, a Ida rlo Che!c de :P')llcla. 
z. Sa:tit'Anna do 'tlvraznento, onde deveria avocar o !nquerito que es
tava iõendo proce::lido. 

No dl3. 21 de Fevereiro. cahl de Porto AlegTe com destino áquclla. 
lrtdatle :rrontelrlça.. U chegando a. 23, avoquei em scgt!lda. as 1nvcs
t1gaçoes, procedendo a · uma série de d!llgenc!ns, não só nessa. loce.u
dnde como juntQ ás autoridades do T.Trugua.y, onde occorre:ra o ~!me. 

Dessas d!llgenc!as dá nottc!a exacta o relatorto relto pelo ~ui::~ 
Che!e da. 2,. rcgta.o· pollclal do E:stado .Or. Anton1t> :Lou.sada, cuja lei
tura, clentro em pouco terei occaatão de !a:r.er á. Ca.mara. 

NI1Q !oi .sem. dl!11culaadea q1.1e eu, como Cbc!e de Policia, conse· 
gu1 deavend.a.r toda a tr~mU~. crli:ninOúa. · ( 

Do que :Ucou apuradc, nac dlllgenclas procedl.aaa ffn torno da 
:ro.cto, ctá. um resumo pe::!olto o c!oc-..zmento a que me re:l'er!, e CJ.UP 
pesso a ler: (!.e) 

Em a. nudrugaàn. ele 30 pa.ra. · 31 de Ja.nelro do COl'l'tnte 
il.n."'lo, :rol morto a. golpes de maclle.do, nc. e!dac!e fr~n teir1ç.;o a e 
Rlvcra (:a. o. 4o Urug-.l~J). o :Or; Waldema.r P.J.ppol - a.Cl'JO• 
ga.cto e jol'!le.If.sta. brasileiro, q"t!e.a.U se rtclla.vEo e,;llad.o-, em ccm
sequenc!e. dos e.conwclm-el:ltos revolucionario.s !1e 1932 • ' 

A nótlcla de tão barbaro -trucldamcnto, occorrido em clr· 
!lumsts.nciaa já conbeetd.a.e e de autoridade pub'Uca., emoc!o· 
nou profunon.metite a. população de Rio Grande e teve vasta 
repercusa!io em '..:odo o Pa.lz .- . _ . 

· ·As autoridades pollcla.es de R!vera, tomando conheclmen· 
to do facto dellctuc$0, após á. neciopsta, entrege.nm o· COI'P.O 
d.a. vlctima ti eua tamllla; que o transportou pare a. ·cap1~e.l 1:1? 
Estado. · ' • ·. 

·, .:Picou "tw~itn. dcvid.am:ente consta.tads. s. mAtetla.ll<lt!.de <!o 
crime, co:no ·se vê elo 4ocumento . de fls. 68, · rea~Q,. : l3Q!ém, 
ser conbecl.da. a. ~ua, autoria. 

/ 
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Postas ta.mbem em a.:ição as autorl«!ndes cie. policia rc-
. preõS1va deste Este.do, por Isso que, corriam supposlçOee: de 
ter o ertmínoso se refugiado no Brasil - o Sub-cbe!e de Pc· 
llcl.a ·da. ea Regllio, deu inicio é.s primeiras pesquiSas poUctaes 
~m. torno do monstruoso crime, OUVI%lclo ~ettemullhaa e, poll• 
<ta.-se em v1va corresponàencia. -com as autoridades jucUciarias 
:sem toda.vta, elucidar o .d::ama que contllluava. em m;vstcrlo. 

Emquanto , liBSim se procedia, utn& .série de yens6es c lly
:pathe.ses a.ID.plamenll:l derramadas, sa.tmava o melo a.miliMtc, 
,;em servir de pista 6egura â n.r:çlio policial .. 

O Dr. Darlo CreSpo - 1llustre Chefe. de ·Pollcla, acompa• 
nhado do Dr. AmAntlno Pa.gundcs, segUndo ·delegado am."illnr 
e 1llvest1gadores :poUclaes - transponou-se á cidade de L1-

- vramecto e, na. nobre eomprahensão de que o apparelllamento 
pollcial é um systema ~e de:f!!-sa e garantia .socie.l, presidiu a 
rigorosa. inda~ação e, pelas meios que ,lhe são proprios,_ desen~ 
volveu em conjuni:to oom as autoridades àe Rlvera t.Odas as 
dlligenclas necessarlr;s, no .sentido cl.o 1nquer1to atting~ o 
.seu ObjectiVO, com a :maxima. verdade e respeito \1-bsOlUto á 
~- . . 

Tanto asslCY que em. 8 de Mai'Ço do corrente an:lo, o ~
lustre Dr. Che:fl?l de Policia, entregava. ao Sub-Clle!ê ela. 83 

Região Mas presentes tndaga.çõe.s quast no seu termino, yer!el· 
taDlente esclarecido o crime -.e clrcumstancras . que a roclea.ram, 
de IOO<io a não poderem os seus a1.1tores e cumpl.1ees escapar 
.á acç§.o !llOi'allzadora da justiça". -

·0a estruetura vl~ro.sa . da prova, · logica e argutamen~e 
apurada, pela prl.l:n~a. autoridade policial do Estado, evld(ln
cla.-.:;e:, cam11lo Alves, eommandante da. -oua.rda Adua.ueira, 

--:brasl.leiro e fazendeiro no s.o dtstr1cto do :tnun.lciplo ele Livra
mento, por motivos que ainda carecem de escl.a.reclmento;; 
foi o 1:i:1St1gaclor do _assassinato d<? Dr. Wald~mar Rlppol". 

O.SR . "llAllROS CASSAL ..:_A. JustiÇa Uruguaya pronunciO\! CtÚr.lllo 
Alves, como responsevel pelo crlm.e. · . 

O sE. DARIO CRESPO - Per!etta.mente; e' ab>o um pa.rén~heFis · 
para esclarecer esse facto . -
· -A Justiça do Uruguay -1 dl:z; o nobre Deputado - pronunciou 

CamUlo .Alves . . Pois bem: declaro a ·-s_ Ex. e à Catnara. que a. Justiça 
urugua.ye. só poue1e pronunciar Cammo Alves e .BasUJc1o Alves • . em 
!ace elos· elementos de pro;oa que tive occas!ã.o de fornecer ao j\liz 
rormador da cul.!)a. · 

. o aa. J34lums CAssAI. -'- Reconbeci.-o no meu discurso .. 
O SR .. DARIO CRESPO- Po.sso, aliás, provar .essa. cireum.stancia, 

atra.vés de uma. ·carta que recebeu do Dr. At~llo PigurtnA Vivas, Julz 
letrado ~epa.rt.atp.ento em Blvera, salientando a minha. . . cooperaç-lo 
·com a. J .ust:iça Urugullya, na elucidação do· crime. · . 

o&!_. D~Wl:rl:IO X<\v=- -() que vem ~ - provar QUe o gõvcrno ão 
·Rio Gr~l1e <io Sul, por Ultenne'àio de -seu "chefe· de Policia, procurou 
apurar a . verdade em. ~r'no do crime. . · 
. - 0 , SR. BAJ!:tCis . . C.\SSAI. .- .R.ecolJ.heci, em meu. dJséurso, que o no
bre·orador· agi~ durante o inquerlto, com. toda a. correcção e _elegancla. 
· · ·o SR. DAlUO · CRESP,O - De tal sort~; s~. Presidente, não só · 
tamee1 ~eillén~ ~~e pro~ ás autor"'.cia.~es JudicJaria.S brasUelras, :ala~ 
tam.bem ~ -autort~B.d~ .do 13rugus.y.:: . _ · ·_. 
- . 0 Sa • :R:I!:N ATO .B.\lUloeA..- :No caro; O cb.ete de:-Pol1ê1a em Q GO• 
vemo do .~tatto. _se an"<iclu liem o cllete ae ·po~1~~a.; lsuaimeRte l:lem 

· u~u o.~ver;~. .. · . -= .• , . . . ~ .-_ _. ~ - .c· · : : · 

. - :· 
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O SR. DARIO QR.ESPO - continuo a. leitura do relatorto: 

~Para esse trag1co des!gnio, segundo se conclue- ooneer
tou oom o ·seu subordinado na hierarc!lia. !uncclonal, .... o 
guarda. Fellx P.omaguera. Rodrigues - para a.gente material 
ou executor do crime, Pedro · Eorges, negro, q uasl desconheci
elo. do:m.io1llado na. vllia. do ltosano. no logar denominado "Lo
gradouro" . . Assim é que atn o dia, 23 de Dezembro ultln::.o 
(fis. 37 e 38) , Fel!,;: a.omaguera Rodrlgues !oi áquella. vllla, ~ 
d~ -tro~e Padro Borges para a cidade · de Liwaznellto . ..Este 
facto, embora e negativa. Jonnal ele l"elix Roma.guera Rodrl

. g'U~s. está comprovado plenamente (d.eela.raçOes de fo:ih:l.s :;7 
a 46). 

COncertados os planos, Peàro :Scrges :t'oi para a clclnde de 
Rlvera e; ins~uadament~. tol te::- á. re.;;ldcncia do D::-. Wald~
mar .iU}>pol, vendendo fructas, dizendo chamar...re Joio Silva., 
.emlg.-ado por perstgulçõe.s das autoridades bra$llei'ras, co1lse• 
guindo, Cle:;t'atte, illud1r a. l:>ôe. fó do Dr. Waleeroar Rlppol e , 
conquistando a confiança· deste e o seu generoso a.colhlment o. 
passou a. pernoitar, hab1tualm.ente, em sua. companhia (de
ctar~óes de ns: . e !ls). 

Por outró I::do, emqua.nto J:>edro Borges esp~rava o mo
mento de agir, a. resldenc!a. do Dr. Walc!emar Rlppoi, era, 
frequentemente, espreitada. J:>Qr Camlllo Alves que mantinha 
ligações e entendimentos con~ pedro Borges, tanto que. pa 
madrugada de 24 de Janeiro, fo1, por este, av1saào cio ~.mbar
que, nn Estaçã.o · da. V!a.çã.o Ferrea, d3. cidade d-e t.lvrlllilento , ·-... 
para a v!lla dO Rosario, de Dario Corrêa da SUva que, como 
emtsserl::~ do Dr: Waldetnar R!ppol, serto. o portador lle uma 
carta deste ao Dr. Pacheco Prates, tendo Ca.m1llo Alves, ai 
prezldldo a Darlo, que foi coc.ciuztdo á. presença. do Sr . dele-
gado de Policia (fls . e tls) . ~ 

Col:l5ummac:io, num reqUinte · de hedlonctez, · o t rud da 
mento. do Dr . Wald~mar Rl_ppol, Pedro Borges velo h,om.1slar· 
se, na. dita. cidade de Livramento, em e. proprla casa. de rest
dencill. de camlno Alves. Este. alliando~se a Bas1llclo Alves, 
com quem cont:l.bulara, -demoradamente, 4 _tardiilb.a do dia. 1 
de F-.verelro, em frente á cnsa. do referido Bas.lllcio, resolveu 
transportar Pedro Borges para. a sua. tazend.a no 3.0 dlstz!cto. 
o que :foi te!to, naquellá mt!St:na. noite, por Basl.llclo Alres e 
Felix R.oma.guera RodrigUes, a companhados de um peão <ia 
Bas1l.lclo Alves, de nome Vltallno SOuza. (declaraçOes desLe) • 

Elnquanto Pedro B~rges, :permanecia 1:10 estabelecll!l.en~o 
de Cain!Iro Alvea, este maritlllha. e:zn guarda. o s1cá.rlo e auto
mato crl!n!noso, dispondo, par& Isso. de varlos 1ncUviduos, que, 
á noite, ll.l:llA<ios, fazta.m o serviço de viglle.ncia. em torno ~ 
casa de Ca:n1llo . Alves (fls. 13 a 15). 

Essa. sltuaçé.O, por:ém, n!f.o pOdia continuar, e, entiic, êa
millo Alves - o dynamo tle tO<Ia sctlvida.de crizn1.nosa. - de
·uberou, tambein, eliminar a Pedro Borges, pela. 'certeza. de 
que este, u:na · vez capturado, revelaria. toda a trama slnl~trz, 
apon:taodo os ~utores e .respon.sa.vels dtrectos pelo homlcidü>. 

· do Dr .• Wald~mar Rlppol. · . . . 
. ~.ra. esse· outro epLsodio terrtvel e sangrento que. CaD'l.lll~ 

Alves e :Fellit Roma.guera. ROdrigues tlvero.m a. lnlc1at1va- d~ 
·planejar e praticar, em a sexta-:ralia· antes do ultimo domli'lgo 
de carnaval (:tis. ~), Ba.illicio Afve.s foi ter á. tázenda d~ Ca
'tn!llo ' Alves. onde chegou ás dez :hora:; .da. ·manhA e agti.irdGu 
o compareclm:ento do su_b-prete!to.: LUil!d.fachado-; que ah éhe- · 
góu ás t4 hor&S, mals o~ menos, aeompanhado de seu ~-

'· ' 
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na.nça. Manoel dos Snntos Vlc.nna. Ms.rlo Pmto e · Arlsth eu de • 
ts.I, A' noite, r_egulando 21 horas, já. .previamente as..cotlados. 
Basmcto Alves e Luiz .Machado, que obedeciam ás orden-s de 
Camillo Alves, mandaram - ensilhar cavallos e, prcte:lC ~D.nd~ . 
tran.sporta.r a Pedro :Sorges num. caminhão. a.flm· de 1-:tze;l-<l · 
emoarcar para P:i.sso Fundo, sllhiram acompar.nando ~. este e. 
levando tam'bem a Vltallno Souzs, custodia.do por Manoel dos 
~ntos Vianna, Mario Pinto _e Aristheu de tal. Após um p~r-· 
CUl'So de meia legua e ao transpor uma porteira. do campo· lin
deiro de camUlo Alves e com O· de João Setembrlno, ua costa 
de matos, o nucleo criminoso tiroteou a .Pedro .Borges, que ca
b1U mortalmente !er1do e a. Vlta.llario &.>'UZa.· que, jo;;a.do ao 
sólo do ca.vnllo em que montava, cónsegu!u escapar,-a ~c:. á. 
sanlia do pengo.so. conluio, tendo caminhado do1s dias c duas 
noites; ·tndo, a!lnal, atcimçal' o territorto Uruguayo, apresen
tando-se ás a u torlda.des policiaes da._· sexta secção de R.iver:l. 

"Na madrugada seguinte, o caçlaver li~ Pedro foi, certa
mente, removido para legar até agora Ignorado, apesar das d i
ligencias emp:-ehend1clas para. o .Eeu descobrimento. (Os. 78) . 

Comtuclo a mater!alldàde do homic!dlo éie_Pedro Borge_s 
está plenamente constatada ( decwações de Manoel dos san-
tos Vianna e V1tal1no Sopza). · ·. 

Resulta do expos,to, a m eu ver, de forma concludente, e 
insusceptlvel de duvld'a: · . . . · 

a) o Dr. Waldémar'· Rippol, foi as~U:la<iO, na madrugada 
de 30 pa.ra __ 31 de Janeiro, do coxrente anll:o, na cidade d_e Rl
vera, por Pedro BOrges, brasileiro, residente em. Ro.sa.rlo, em 
~Jo domicilio :roi procurado ~ co:nduzido _ps.ra a cidade de LI-, 
vramento a· 23 de Dezem'o!O p. :p . pelo guarda Felix Roma
_guera. RodrigUes, ·SQ!J a.- condição de empregai-o como serviç:tl 
de Camlllo Alves; • 

l,) Pedro Borges, êm seguida ã conslll:lação do crime, se · 
homisldiou em a. propria casa· de res!dencla de Ca.millo Alves. 
na cidade de Livramento, sendo que, na no1~e de r.o . de reve
rel.ro Ultimo, :rol por Bast.Ucio Alv.es, Fellx Rome.i!;uera. :Rodri
gues e Vltalfno SOuzà, transportado em caminbão para. ã fa-

.. :':enda. · de Camillo- Alves, no 3." D lstrtcto de Livramento. per
manecendo, ahi, sequestrado por vários ' 1o.div1duos, q,ue, á. 
noite, armados, estabelec1t.Ii:l.. ronda á propriedade rura; de 
Camill<> Alves: 

c) · Pedro Borges !oi tambem assassinado p~lo Sub-Prefei
to Luiz Machado, Ba.sillclo Alves, Marlo Pinto, MaLocl ·dos 
Santos ·v1a.nna e Aristeu de . tal, e:n 16 de Fevereiro do co::
rente anno, em campos de .1oão· S -ete!Ilbrlno, sitos no s.o d 16- . 
trlcto do dito rnuniclplo de Livramento; 

d) <:=U!o Alves e Fellx Romaguera Rodrigues sác; os a-u
tores moraes e responsa ve!s :!Olldarlos pelo hom1c1ciio \lú Dr. 
Waldemar Rlppol e Pedi'o Borges o agente m aterial. 

0 sn: :B4l!ROS CASSAL - V, Ex. me permltte um. _aparte? ~ante 
·de todas essas provas colblclas por V.· Ex., com tanta. dignidade, com 
tanta energia.; pergunto: que s~eti ·.S.OS e.utore& 'd o innom1navcl 
.crime? 

' O SR. DARIO CRESPO - Ohega,::ei lá. Estou, por agora, lendo ~ 
rel~tor1o. ' . >· • ' ,. 

e) CamUlo Alves e Fel!J.:' Rom.AgUera. são ainda os au toreS 
m<~raea do bom1ô1W.o de ·Po!d:O Borges, crútle . este quç resol· 

- ~eram ):!).andar ptat 1ca.1' para occultaretn' o . prhneiro e as:;tJgl.l~ 
~el:Q a ~- tinp~lcl~; . ·. · 
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/) o hom1ci(llo de P~:::-o r:::;c~ foi executado ?Or Basn:
elo Alves. Lul.z Machado, Mario Pinto, Manoel dos santos c 
Arlsteu de tal, no dia 16 de ·Fevereiro u ltimo". 

O SR. PRESIDE:I.I:tt - Lembr~ ao orador que está. finda a hora C:.o 
cxpecUcnte. S. Ex. pod~rt\ continuar em explicação pesscõl.l, t>O.ta o 
que o :!ar~! lnscre\·er. 

O SR. DARIO CRESPO - i\gro.decido a V. Ex .. 

O Sr. Presidente __. Acham-se sobre a mesa. dois req\lerin1c·;tos 
que vão ser lidos. 

São Udos, apolnd.)S e pos_t.os em discusslto o.; seguintes 

ni-:Qtlt:RIMZNT: & 

N. 140- 1935 

( 1~ l~tr!siatm·a) 

~queremos que, cuvld<>. a Camar:.. s~jam sollcltaáa.:; urg~ntes Jn• 
formações do· Sr. Mlnlstr:> da V!D.Çáo ~obr-e o se:;uint·~: 

1.0 Se o 1" Batalhü.o F:?rrovlarlo. em c~mmtssão de .:;strada.~ d~ 
ferro· no R!o Grand-e do Sul, obedeceu, para :-. c:>nstrucção das ponte: 
sobr~ o rlo "Curu~ú" e outras no tr~cho d·~ J.l.guary·3~o Thiago do :SO· 
quelrflo·S(l.o Borja. e bem w;sim para a éonstruc'ção d·3 estações, ao § 30. 
do art. so, do decreto n. 19.p49, de 30 de De~mbro de 1930, uma vez 
que !Ulo estavam ~tn vigor. na ép~ch!l dJ.s obras, o.s lnstrucçõ~s publi· 
caàas no Boletim do Exuclto 11. 72, da 31 d-e D~zembr:> da 1934. 

Em caso a!!lrril.atlv·o, !:<! tcram obedEc idas as normas pr~scripta:. 
pelo art~ 775. do Cocl!go de Contabilldad~ Publica, para -~s rasp-e.::t1v.::~:; 

contrnctos. qua.es as ftrmas QUe conc:>rr::ram. convidadas por "memo• 
rs.ndum" · do Batalhão, onde !<Jratn depcsltadas as imp:>rtancías das 
cauções previstas pela lettra à do mesmo art. 775, e ~m que "Dlario 
Of!leiai" ou jornal tpram puol~cadas as cõmp:;:tent;as exposições de qu~ 
trata o <!e ereto 11. 19.549 jA cltado. · 

Em caso negativo , por que mott;·o nii.o fOI obeclecitlo nt;$Se parti
cular o decreto mencionado, uz:ns. vez que a ccnstrucç.ão das estradas 
af!ect:lS ao Batallião não .enquadrada no; cp.sos qu~ !sentam, d·e taes 
formalidades, a$ obrns publlca.<;, n:ül tendo, sequer. praw ;pelo § so, do 
art. 3°, do der-eto ll . 19.549, acl:na refe!'ldo. 

2. o Se a :ílnna. ou íirrn.as co11structora.s val~ram-$e da bonlíicação 
de 50 % nos frétes para mP.~riacs transportados na Vla.çã.o Ferr-2a do 
P..lo Gr:mde do Sul -!!se taes requlslções'<le transporte foram :feitas pele 
Ilataihs.o embora destinadas ás :f!rmi\S. 

3. o Se os· r~!erido.s materiaes foram transportados para os lccae.s 
das pentes p~!a linha -entregu~ ao Jatalhão Ferrovtarlo. No caso aj'fir· 
mativo se :lS flnnas pagaram cs retpectivos fretes e ond-e !ora:n estes 
escr1ptura.do.s. 

4.o Se a. 1lrm ou !!rma.s construetoras rias pontes mencionadas en
tregaram as obras nos prazos estipul:r.dos nos contractos. 

s .o Se as :flnnas constructoras pagaram o respectivo s.ello prqpo:r
cional referente aos contractos. conforme estipulam os arts . 767 e 780 
do Codigo de Conta.bllldade e se foram obedecidos a.s normas previstas 
nos a.rts. 775. ".'77 e 778 elo referido CxUgo, para os mo..smos contract03. 

6 . o Se· as pontes provtsOT1a.s co!l.Struldas pelas firmas foram de ma· 
cleira, !ornecida. pl!lo Batalliíl.o. No c~o '&f!ir.mativo. qual <> clausula. lio 
contra.cto que e.ss1ro manda.'7a proceder e oo.mo foi escrlpturada. a c:tes
~~- . 

7. D Se o cergo de tàe.soureiro das estradas s. cargo do 1 o !3ntalhãc 
Ferrov:tarto-é exercido- por civil. No <:liSO- a:fft::mativo. ·p:>r onde corre ~ 
ttespesa de tal . cargo e se niio h a no mesmo coi'po offlci~es ·de adrnlnl.s· 
tração para.. o éxerclclo do cargo d~ "thesour-eiro da.s estradas. 
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!':1. 0 ~ o actual commandante do Batalhão occupa algum proprlo 
nacional. No caso at!irmatlvo, se pa.gn os alugueres de accõrdo com 
a Iegtslação "VIgente e se os mesmo.!! são rcmettJdÓS á. repartição coni'Or· 
me exige o d-ecreto n. 22.005, de 24 d e Outubro de 1932 . 

.Justijtcaçâ~ 

Ha. actualmente. ·no Rio Grande do Sul. varias estradas de !erro 
em con.strucçií.o, algumas a cargo do 10 Batalhão Ferrovlarlo. Da~a 
mOdo, é de Justiça. qu~ haja ·a maior dlvulgaçêto posslvel de taes con· 
strucções, para que as firmas especl:tllstas em pontes possam concor
rer ãs vantagens de lias decorr-entes. O decreto n. 19. 549, de 30 d-e 'De· 
zembro de 1930, e Codlgo de Contabllida.de da União são permanentes 
defensores dos dinheiros publlcos, pois a perfeita appllcaçá:> õ.e a mbos 
dá 1ogu a beneficies em !av·or do :Palz e évtta O·- favoritismo em taos 
obras, accresccndo qu~. quanto maior o nurn·ero de concorr~nta3 tLs 
construcções. tanto malc,rcs as procabilldades de u.-na obra economlca. 
Ainda mais: .!:.;)rido n!flictlva a ·situação .financeira elo l?a!z, m lstér .:;e 
faz que se defende o erar!o publlco em totivs os sectores da. ádm1-
niStraçã.o, augmcntando·.s-~·111-~ as rontes de r::!ceit:~ ou !lscalizar.do-as. 

Ora, o 1o Batalhão P.::rrocviarlo tem a seu cargo a responsabll1dt1.d~ 
de. bom emprego de algumas dezenas d e mllnilrcs de contos da Nação, 
motivo por que a sua admiul.!.t.raçú.o deve ~m.pe'P.har-se para que, cotn 
a maior economia poss!vel, obtenlla os m s!o:-e.s ben·eflclos para a zua 
obra e pr ra os cofres publlcos. 

Em consequenc1a julgamos que os cargos creactos nos corpos Cl.e 
Eng-anhar!a, em comml.s.!;ão dé estradas e occupados por civis, caso exls
tam, devem &r abolidos. poiE as unidadas do Ex~rc!to possuem numer•J 
suf!ic!ent.e de <>Utc!'ires Clc atimtnlstração, aP.,tos para as funcçóes· decor
rentes di!. su a especla.lldade ou, pelo m~no~. que os carg<Js que lmpll
qul!m em g~ão d~ dinheir os publlcos sej am aff.ectas aos referidos of. 
ttclaes. 

Sala das Sessões. 12 de Setembro de ·1935. - Oscar F=toura . -· 
João Neves. - Nicola" Verguetro. - Barros Ca.ssaL -·Baptista L•t-
saroo. · 

O '.Sr. Oscar Fontoura - l?eç:> a pal~vra. 

O 'Sr. Presidente - A discussão !ica, em consequencln, adl:tdll 
para o. .sessiio de arn :mhã . 

N. 141 - 1035 

(1" léglslatura) 

Exmo. Sr. Presidente da Cnmara dOS· I>eputaclos . 
Requeremo3, ouvida a Carnara., que seja. informado pelo Sr . Minis· 

tr~ da Ju.sttça, o motive da prisão d!J. menor Geny Gl~yser, quaes as ra
zões por que aluda }X:rmanece presa, assim como o local e:ocacto onde f.:·e 
encontra. · 

Requeremos ainda in!ormações .se ha no Min!sterJo da. Justiça ai· 
gum processa de expulsão sobre a refe;oida menr-

Sa.la do.s Sessões, ll d.e Setembro de 1935. - Abg-u.ar Bastos. 
Octavio U4L Silveira. - Paula Soores. - Joií.o Neves. - Barros Ca.ssaZ. 
- D om.íngc;s Vellasco . - Bi.:J.s. Foites·. - Arth.u.r Santos. - Bandeira 
.Va.ugh.an. - Adelmar Ro::ha . - AcyZín.o <Ü Leiío . ....:.. PZin.io Tou.Tin.lw. 
-:- Octavio Mangabeira. -José Augusto. -Motta Ltma .. - Ru:pp. Ju~ 
niar. - Oscar Fontoura. - Arthu.r Bernarees. - Roõerte> ll1oretra. 

Encen'ada a disCUSSão e adlada a vctaç!!.o. 

O 'Sr. joão Neves (Pela orde.m ) -Sr. Presidente, chamo a atten;. 
çáo de v·. Ex. para o facto de havel' .eu. me inscrlpto para uma expl.1ca
ção pê.ssoal, afim de rsponder & orll.~lo do Sr . Deputaco Dario . Crespo. 

/ 
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O 'Sr. ·Presidente - Está bem. 

O S'r. Presidente - Está. nnda. a hora destlnada ao Expediente. 
Vne-.se pass!!r á Ordem do <tia. {Pausa). 

Comparecem mals, dUl'ante e. hora dQ Ex~cUente, os Srs.: 

Lauro Lopes, Mario Cbermont, Fcne!on Perdigão, Agostinho Mon
teiro, · Clemenuno Llsbôa, Genaro Ponte, L1no Machado, Mo.g:~.lb!es de 
Almeida, Henr!que Couto. Carlos Rel.s, Adelmar Rocha, Pires de Gayo• 
so, FernandeE Tavora. Pedro Firmeza, H'Um'berto de Andrade, Mont-:l 
Arrae.s, José de ·Borba, Flgu~lr.edo Roãrig1.1es, Xavier de Oliveira, Ma.rtlru 
Vera.s, Alberto R.c.selll, Rlcardo Barri)to, Math1as Freire, Herectlano Ze· 
nayde, Odon Bezerra, Ozo::lo Borba. Domingos V1e1ra , Arthur caval
Cftnti, Heitor Mala, Telxell'a. Leite. Humberto Moura. Severino Mariz, Mot
ta Lima, Em1llo -de Maya, OrLando Araujo, Sa.n19aio Costa., MelchJ.sedek 
M-onte, Amando F'Ontes, Ba.rl'ltO Filho, Manoel Novaes, Clcme~te Mar1a-
1lt, Lauro . Passos. LUlz Vlann3. Filh<:>, Joii.o M~ngabelra, Prisco Paral.so, 
Arlindo Leonl, Mag:úhães Netto, Francisco Rocha., Oct:wio Mangabei
ra.. Wanderley Pinho, ?adro Ca1cnon, Leoncio Galrão, Arthur Netva, Ra.
phael Cl:ncurú, Edgar<l Sanchc.s, Ubaldo Rnmalhete, Francisco Gonçal
ves, Nogueira Pcn!do, Amaral Peixoto, Canctido Pessõ:J., Henrique Lage, 
Sa.lles Filho, Raul F,'!rnandes, Lev! Car.oeJ.ro, Eduardo Duvlvler, Bento 
Costa, Hermete Silva, Cesar T inoco, Lontra CaStro, Lemgrub-er Fllll.o, 
~blo Sodrê, Noraldino Lima, Pinheiro Cha gas, José Braz, Th-2odomlro 
Santiago, Adel!o Maciel, Augusto V!.ega.s, Washington P ires, Al'thur Ber· 
na.rde.s Filho. Negrão de Lima, Celso Maehado, Joã.o Penldo, J'o.sé Ber
nardino, Matto. Machado, ~unde Tostes, Anthe'!"o Bot-(!lbo, Belmlro 
Medeiros, Abreu SOdré, Theotonto Monteiro de Barros, Wa.ldemar .Fer· 
rclra., Santos Fllho, Carlots. de Quelroz, Barros Penteado, Moraes An· 
dra.de, Vcrguelro Cesar, Gama Cerqu~lra . Cardoso de Melle> Netto. Joa
quim Sa.mpa!o V!de.l, Cl!_lclnato Braga, Cl!Stl'O Prad-:>, M0.c~do Bltten
c:ourt. t.aerte 5etubal, Hyppo1lto do Rego, Jorge Guooes, Teixeira Pin
to, Fel!x R!bas, Roberto Morelra., Aurel!ano Leite, Jaira Fra.nc,:,, Laudelt-
1:10 Gomes, Vlcente Miguel, Pllnlo Tourinho. Octavio ela. Sllvetra, Paula 
SOs.res, Rupp Junior. José .Muller, Dorval Melchlades, Carlos Gomel\ <!e 
Ollvel.re, João Ce.rlos, Annes Dias, Pedro V~rgara, Frederico Woltren
buttel, VIctor Russomano, Raul Btttencourt, Ascan!<i Tub!no, João Ne
ves, Aniz :Sadra, Eurtco R1~1ro. Ermando Gome.s, Abel dos santos. 
Pedro Jorge, FranciSco dl Ftorl, Austro de 011ve1ra, ATthur da Rocha. 
SUva. Costa, Alberto Surek, Vle lra. Macedo, Mart lnho Prado. :Fer:elra. 
Lima, Ricardo Machado, OHvelra. Coutinho, Alberto Alvares, Lima. Tei
xeira, Gssta.o de Brlto, Vlce::Jte Gallie~. Leoncio Araujo, !'rança Fllho. 
Arlindo Pinto, Aug-usto Corsino, Cardoso Ayres, Vicente Gouvêa, Abe
lardo Marinho, Sylvlo Leitão, PaUlo Martins e Thompson Flores (156). 

Deixam. de compareeer o.s Srs. : 

ArrÚda Camara,' Café FilhO, Ribeiro Junior, Deodoro àe Mendon
çe, Democrlto Rocha., Olavo Oliveira, J'ehovan Motta, José _'\ugusto, 
Gratullaoo :Brito, José Gomes, Botto d!l M~nezes, Ruy Carneiro, Adol· 
pho CelsO, :Sa;-bosa. LUna. SObrinho, Marlo Dom1ngues, 'Oswaldo Llma, 
Mello Macl:iado, Fernandes Lima, Carkls de Gusmão. Altamtra:ndo Re
qUião, J. J. seabra, Pinto Dantas, Homero Pires. Asdl'Ubll.l Soa.reà, Pc· 
l't:!lra. çune1ro, Julio de Novaes, João Guimarães, Cardlllo Filho, ·N1lo Al• 
.,,.,r~nga. Cleme:nte 1.-!~rado, L~·rinào ~lllo, João :Be-ta.ldo, . Jusoellno 
"Kubltschelt, PolyCSl'l)o V1ott1, Danli!l Carvalho Chr!Stlano Machado. João 
Henrique, :aue:no Bre.ndl!,o, Jacques MontMdon, Delphtm More!ta., P~u
lo NogUeira, Pereira LUll.a, Oscar Stevenson. Bia.s :Bueno, Melu Junior, 
;aors.clo -Làfer, Trigo de Loureiro, João S1mpl1c1o, Martins e SU-va, Aàal• 
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berto Camargo, Gastão Vldlgnl, Lourenço Baeta Neves e Barreto Pln· 
w (53 ) . 

ORDEM DO DIA 

O '3r. Presidente- A llsta de pras.?nça acc·dSa o comparecimento· 
de 242 Srs. Deputados . 

Passa-se á. mat~r!a constante do avulso. 

Continuação da dlcussão unica do projecto numero 2 12, 
de 1935, (1,. legislatura) , approvand.~ o tratado de com~ercl<.> 
a.ssignado em Washington entre o Brasil e os Estados Unidos: 
com pareceres das Commlssõe;; de Agt"icUltu ra e d~ Flnanç3.S 
:ravoravels ao projecto da Commissão da Diplomacia; com votos 
em separado dos Srs. Souza Lello e ~nlel de Carvalho e de
daração de v,oto dos Srs. Horacio Laifer, Diniz Junior, Oli
veira Coutinho e França F ilho (em 'l'irtude de urgenc!a). 

O ~.!ir . Presidente - Tem a palavra o sr. Cardoso de M~llo N~tto. 

O '.3r: Cardoso de 1\iello Netto - Sr. Presiden~. ao combater o 
Tratado celebrado entre os Est:l.dos Unidos da America do · Norte e o 
B rasil. <l . nosso eminente collega, cujo nome peÇO venia. para dzclinar 
com a .sympathia e admiração que m·erece; o ;:;r. Octavio Manga~!ra. 
no !lno.l do seu d~eurso a_cima. se e:<primiu: 

"Ninguern mais do qu~ eu, nesta Camara, s~ sentiria !~liz 
em , aprovar um Tratado que nos ::.ppt"ox!masse · ainda cais 
dos Estados Untdos da Amerlca. do Nor te. Estou, entretanto. 
p rcfundamente convicto de que a repre.s<!ntação nacional ee 
quizesse cumprir o seu dever em tace do projecto -2m. diScussão. 
só teria. um cam!nbo a .seguir: i:l2er voltar o Tratado ao seio 
das coromlssões par.!. qw.: se fizesse soore eile os estudos e os 
inqueritos que -não se r~alizaram. sem os qua-:1s, -o .meu. jUizo, é 
o.cto de impr udencia. sinão de crueldade, r-esolve> definitiva
mente um caso de tal monta a. que se ligam, o. um só tempo, 
intcr~sses tão vitaes". 

Quer me parzcer, Sr. :?r:!Sldente e Srs. Deputados, date 'l>enia, qu~. 
a. esse respeito e sobr.:: essa preliminar. não tem razã-o alguma o nobr·:! 
Deputado Sr . Octa.vlo Manga.b~:ra. · 

No ponto a que chegou a· questão, no mcm~nto em que estii.o os 
deb~tes, a Camara .se acba sU!ficle ntemente apta para resolver sim ou 
n r.o. sobre o 'i'ratado . 

Antes ou deRois do parecer da Comrnissão de D iplomacia. e Tra
tado; - o que não lmport:l. verificar na especie - lalou o Con.selho Na· 
cional de Tarifll.s, e , tacto que cumpre r~saltar exactamente o debate 
que abi se estabeleceu. a dlve:gencla de opiniões entre U..'lS e outms ' 
membros. deu resultado tavoravel !l apreciação do Tratado. isto é, am
bas as correntes antagonicas !lcaram perfeitamente e~larec!das, quan
to ao sentido e conteudo d;, Tratado. 

Quem quer que hoJe queira.. rea.lm·~nte, estudar a mater!a e .. sobre 
ella formular opinião .segura, póde fa:z;el-o. Dispõe de todos os a:q~um.en
tos prós e contras :!ornecidos pelo Conselho Naclonal de TE.rita.s . 

Aflgura-.!le-me, :por isso, - e peço licença. para dizel-o - ' profund~~o 
injustiça affil'm.ar-sc que o . Tratado veio do Itamaraty i nteiramente 
desacompanhado de qualquer esclarecimento. • 

Fot' o proprio Sr . Octa.vio Mangabeira. quem nos znostrou que tre.:s 
psrtes do avulso lllstribu1do são tonnadas ~la eXposiçao do zeloso !unc
cione.rio, Sr. ·CollSul ArDo Konder, incumbido de estudar a -parte te
Clli!:!ca do Tratado e a.campanhar in-loco a Cl!scussão ele> mesmo. 
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Pois bem: o Sr. Arno Konüer - cujo zelo c comp-etencia o g ,_ 
Ilhar Octavio Mangabeira é o primeiro a nttestar. lêrnbrando ter sido 
do.s grandes e e:!!! cientes a.Ul{lliares do Sr. Ministro Helio Lobo __: quan· 
do. sob a br!lha.nt~ gestão de S. Ex .. se iniciaram os estudos commer
cla.es no Minist€rio do Exterior, - o Sr. Konder fez exposição minucio
sa do Tratado, demonstrando qual era, ·a p:roposta primitiva dos Es· 
tados Unido~; <'! como - vamos empregar a. expressão - braviamente . a 
no;osa. embaixada naquelle palz .se defendeu para reduzir a<l m inlmo a 
proposta dos Estados Unidos. 

O Sa . .Joilo Nnn - P~ço licença para. ponderar que V. Ex. não 
está. traduzindo o pensamento do Sr. Oct9.vio Mangabeira. S. Ex . sus
tentcu e comprovou que nenhum dos órgãos ~clmico.s, - nem os 
Minlsterlos da. Agr!ctlltura. e do Tratado, nem o Conselho de Tarifas 
(este só o :foi posthumamcnte) - rora m .ouvidos sobre o Tratado. nem 
tampouco as classes interessadas e as resp;::ct!vas organizações. V. E>c. 
não lcg~arã. d~montrar o contrario. 

·O SR.. CARDOSO DE MELLO NETTO - Nã.~ estou urocuran:lo 
mostrar isto ou aquillo. Parece-me que as minhas pn!avras fo:ram bas
tante claras. Começei dizendo que no actual estado do debate, no .mo
mento em que nos enc:>nt.ramos, todos <lS Deputados ,,e a~ha.m bem In
struidos no tocante á questão. Pod·em \'otar pró ou contra, s!m ou nf\0. 

O sa . .JoÃo NevES - Isso sabemos. 
O ,Si!. SouzA LEÃo- E' questão ab-erta; não é politl::a. 
O SR. CARDOSO DE MELLO NETTO- E é isso sô qu-e qu-erlamo.s 

mostrar. Parecer do conselho Naclona.l de Tarlf:\S c o trab:1lho do 
Sr. Arno Konder, transrníttido pelo ltamaraty, são do n(lsso conhecl: 
me'nto e estão juntos ~o processo, podendo SJ.!r conhecidos d<! todo.~. 

o SR . . Joiio N EVES - Isso não ln!irma qu~ o Tr~tad·o fosse nego
ciado de cima para balxo. quando devera ~r sido de balxo para c~ma . 

O Sn. OcTAVIO MANCABEIIIA - Conforme assignalei. não foram ou
vidos os MJn!sterios da .Agricultura. e do Trabalho. lndustria e Com
xnerc!o. Afflrmo a V. Ex. que em nenhum. paiz do mundo que se pre
ze üe organizado ~e as.s!gn a um tratado de eomm~rcio .sem o estudo pré
vio d~.s.s~ dois departamentos technicos . ?or :isso, disse eu. da tribu
na,. que o dever da Camara era fazer voltar o projé~o ás comrntssães 
para que ella.s a.ssu::nam a re~ponsabi!ldnde d·~ diZer qual a op!n!i!o 
dos dois departamentos a que a.lludo. 

O SR. CARDOSO DE MELLO N:ETTO - Aqu!!lo que se exlglu. o 
que a. honra da minoria, pelo órgão competente do meu nobr·~ apar
teante Sr. Octa.vto Mangabeira, cxlglu, era o cumprimento d::t lei. era 
aqulllo que desde o princiJI!o o nobre Deput~do- Souza Le:i.o exigiu na 
Comm!ssão de Diplomacia. e Tratados , Isto é . que !os$e ouvido o Cons~
lho Technlco do ErllS!l. Pots bem, o Conselho Techn!co, no Br:~S!l. na 
1'6nn~ da lei, n ão é nem o Minlster!o da ~gricultura, nem o do Traba
lho; é, typ!camente, exclusivamente, o Coo.selho Nacional de Taritas. 

O Sn. SoVZA L!:Ão - Nem .isso !oi !elto. 
0 SR. S.~LCA!>O Fn.:ao - Quanto ao Min!.sterio do Trabalho, In• 

du.strla e C<lrnmerc!o, devo cteclara:r a V. Ex. que o senlço de· Expan
são Commercia1, .isto é. o servlço <lo commercio no exterior, que :!'õra 
do M1!l.!stE1'1o do T:-abalho, foi transferido precisamente para o das Re
lações Exterloxes. Delle fez parte o teclUllCQ notavel, Sr. Aino Konder, 
a. ~ue se reter lu o nobre orador. 

O SR. CARDOSO DE MELLO NE'ITO - O que importa.. no momen
to, é o ,seguln~: o trabalho do Sr. A:rno Konder. que comprehend~ 
tres quartas p!lrtes deste g~osso volume, é completo, elC.ha.u_tivo, n a. 
questão.. . · . 

O SR. Lm:z Vu.N~A Fn.ao - Admlra-:m.e o aparte do ex-M1nl.stro 
Salgado Fllho, quando no~ Orçamentos. inclusive no de 1935 e na pro
posta para 1936, exlstem ~~rbas pata. o Mini.sterio do Trabal-ho r.elativas 

. é. nJJS.Sa. expansão comme:rc!al. 
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o Sa. SALGÁl!o :FILHo-s. Ex . se admira do meu apar~ é porqu~ 
não conhece a organização do Mlnlstcrlo do Trabalho. 

··o SR.. Lm-.; Vtl\l'lN./1. FILHO - Se alll não ha. s:!rv!ço que trate do 
assumpto, para que verba? 

O Sa. SALGADO Flt.Ho- O servlço é integral, completo, no Ministerlo 
das Relações Exteriores. 

O SR. CARDOSO DE MELLO NETI'O - Quem folhear o traba~ 
lho de> Sr. Arno Konder verificará. que o mesmo :runcclonario !ez relato
rio completo, mostrando a tarefa da nossa Embaixada na defesa da 
lndUstr1a. ·nac,ionlll. Basta comparar as pretensões dos Ests.dvs Unidos 
com Q que afinal ficou con~tando do tratado para s·::: ter impressão nitida, 
segura, de que mais nii.o !oi possivel !azer. 

Estabelecida essa prellminar, vou fazer breves considerações a re.s
pelto 'do relatorio da comm1ssão de Finanças, nos pontos qu~ mer~C(!
ram teferenclas no discurso do nobre Deputado Octavlo Mangab(:lra. . 

Sempre. S:r. :Presidente, ~a minha jã. longa vida 4e advogado, ouv! 
cu~ que para ganhar uma causa. basta um argumento. Desde que ess~ 
argutnento seja deciSivo, desde que se contraponha a todos os outros, 
elle ê su:!'!iclente para que o j uiz. adoptando·o, d~clda a. favor da par
te que o in>OCOU. 

Pois bem, o argumento decl.sivo, aquelle que impõe · a appr-ovaçã.o 
do tratado, quem o pôz em !óco 1oi o meu em inente collega e amigo, 
cuja ausencia neste momento deploro, o nobre Deputado Sr. Da.ntel de 
carvalho. No seu trabalho a. respeito do assumpto, isto, e, no seu ·voto ven· 
·Cldo, o Sr. Dante! d e Carvalho escreve~: 

"Qut! o voto do relato.::-" - é o voto do orador -"na Com
missão d:e Finanças, constitue incontestavelmente, uma defesa 
.uabll do Tratado. Flrmn-se na opinliio do Conselho super:!or 
de 1-arl!a., par:>. dar fundamento claro, comprenenslvel e real 
ao Tratado· . 

E cont'l.núa: "Depois de mostrar que no periodo de 1931 
a -1934 exportámos para os Estados Unidos Sl . 796.845 saceas 
de cate. ou sejam 53,54 do total da exportação de 59 .-392. 30!$ 
.saccas e que o saldo da. nossa. balança commercJ.al com os Es
tadcs Unidos no mesmo poeriodo foi de libras 43.377.540, Jus
ttnca o ajuste com o segulnt€ argumento: . .. " 

E' o nobre Deputado, no seu voto vencldo, portanto. apresentando 
o 4rgu:nento que elle proprJo entende .ser o !undam.ento claro, c!!rnpre~ 
hen.slvl!l e real do tl"atado, exposto em linguagem pa.llida, pelll. 1Jrma. 
m~ dee1S1va pelo seu !undo real a saber: · 

"A cons<~lidação 'd a garantia, sobr-e !sençii.o de direitos so
bre o cate brasileiro. explica por sl só a n~S.Sldade do tr2.
tado. 

sem essa garantia, lmpossivl serla ao Bra.:~U orienMr o. IJ0-
1Jt!ca do ca!c, sob base Eegura, dado o desequiÚbrio profundo 
que a possh·el taxação amer1can2. viria produzir nos mercados do 
producto - ainda e por multo tempo o fundamento da eco
nomia 11aclo:nal". 

E!s ahi, Sr. Presidente, o fundaml!nto rea l. etfectivo, que leva á ap
provaç40 do tratado: a. necessidade de estabelecermos em bases' seguras 
a de!esa do nosso café no exterior. Comprehendo d1lsde logo, e veJo 
no ar a resposta a essa. minha aftlnnaçâv; a.dt.qu~ sempre, em toaas a.s 
epocas, nAn houve taxação C1e café nos Estados Unidos e. por 1sso, n ão 
haveria ne~s.idade de fazer um tra.tado daudo determinados !avotes 
ãqueJie pai:!:, UDlcamente·para. gar,.ne!r a permanencia tia isenção de Cll
~lto .soDr e o caté. 
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Continu:un, ainda - e e\t as conheço - as objccçocs a -~sta ru1nh:l 
a!Serção: tão Interessados são os Estados Un!dos em não taxare:rn o 
c:l.fé quanto o Brns11. p<lrque o comm~rcio naquell~ p aiz do café é ainda 
mais i:rnportante do qu~ o. posição desse producto n-o Brasil. 

A esses dois argumentos re~pondo d a seguinte maneil'a: "se tos
se possivel ao Brasil não fazer accôrdo, não contractar com os E;;tados 
Unldcs ~' e~e respeito; s~ fosse licito ao Brasil não r~aliUlr tratado de 
qualquer natureza ou e.:pccie, melhor seria para nós . Argumento assim, 
com le:J.1c!ade e sinctrl<.lade. Mas, não é es&~ o ponto de vist:l. Pr2Cl· 
sainos ! azer um ti'ata<:io con. os E; t ados Un!dos. E precisamo.; poi' 
que? P orque a nosso. sltuaçiío nos E3t::u::los Unidos é. am llntas gerae:;:, a. 
:;eguinte: 

Vendemos aos Eõtado~ Unidos o dobro daquillo qu~ com!Jramo.~; 
Isto é, somos. no int~r;;an.bio corrimercial, um paiz que não está ~m Si· 
tuaçâQ de equ111brlo entro a.s duas balanças. Somos um paiz devedor. 
Vendemos o dob1:o <l:> qu;: compramlls; ··a cs Estados Unl!los - diga
m el-o sem r.ebuços - cançados desta ~icuação . que:- diZêr .• de dar-2m 
ao café :a. íEençãa de óinitos p~rmanente. sem c;,mpenSl'.Çib correspon
dente em relação aos seus productos, querem. leglt1man~nte, estab~l~ 
c~r um ragimen de ccmp~nsações r~ciprvcas . D.:lnde o aspecto da qu~s
tão qu" é preciso flca:- as.scnt~do: l'lfto se cogita de r <!al!z"r ou não 
uxr. t ratadc.. mas de accord!l.r um trlt2:io que cumpi'e r~alizar . 

O SR. SouZA LJ;;ÃO - Trata- se , eJDii rn, d:;: dar um:~. coznpensação 
aos Estados Unidos. 

O SR. CARDOSO D E MEL:.O NETTO - Não ::ompreh~n::lo o al· 
cance do aparte do n~bre D~putado. Tcdo tratac!:> é tl:na comp ~n
sação... . 

O S tt.·· Souz.o. L~.".o- Devi:! haver r~clpr.:lcida<le. 
O SR. CARDOSO DE MELLO NE'I'l'O - no ~ntido legt-

tlrno e technico do termo. E~ todo trataá<J ha, evidentem-ente, o 
regime da. t roca d e favores. 

Pois b-em : demonstrá.mos. Sr. Presictent2. que as exlgenc!as dos 
EstP.do.S Unidos foram reduzidas :w mini m o . Aquil.lo que os Estado-;; 
U;:ü,Jo~ pediram não representa .sequ~r :J. vig~slma parte do que está 
lnscxlpto no tratado. Basto. folhear a expc"lçfto c l:na, leal ~ .si:.1cer:1 
do Sr. Arno Kcn<l·er. para .se veri!içar ~.s"" racto. 

O.s nobr~s Deputados hi!':;l de perm~ttir. para não :~lo!lga::- es ta 
exposição, que deixe de reproduzir ipsi~-terl>ís a exp::'sição do s~
nhor Amo Konder. 

Que a no:;sa ·Embaixada rez tudo quo.nto cr~ l'lumanamcn tc pos
o<ivel reallz::n· a respeito do assumpto está. <!vid.:nciado no trabalho 
do Sr. Arn() Konder. O trata ao -!lào t~m - - ~ esta a occ~Jíio pro
piei::. pa:-a. aifirmal-o d:t tnouna - nã o tem sentido a lgum ant i
industrial. O t ratado niE.Q é um combc.te ã lndust ria nnciooal. O 
tratado oã.o é o inicio de uma série de providencias tendentes a. r&s 
trlnglr cs favores t a protc~ção :i. l egitima ln<lust1·ia nacional . Está. 
escrlpto n<t _p:u·ccer e é precl.So no momtmto r-epetir: 

"_-\ C~mrolssào deve deixar bem claro que !;CU :V<lt<:J ndo 
implica. dlrec'ta ou remotamente, :no abandono da defes a <la 
industrla nacional. n -::m, ainda, ~m mudança de orientação 
elo regime.n tar1tar1o do Brasil, que, ao, lado do a.specto m era
menw fl~cal, não pôde' deixar de ser de protecção :-azoavel 
á industrla. nacicmul porque nella estão legit imamente in
vestidos gr:md::s capitaes e o operariado braslleiro encontr:t 
remuneracão satl.Sfactoria <lo eeu trabalho. 

A conjugação da industria agrlcote. com _a extra.ctiva, 
c:ommel'clal . manuracturclra e de t ransportes, form!l. o - typo 
d:> N~çáo Normal, que p.rec1Satnos e queremos ser , não pas
sando de d1scussã.o meramente acadellllca. a, que . se exgota. 
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em contrabalançar as vant:;::.gen.s e inconvenientes do regi
meu do llvre-c:~mbio cem as do protecc!on!.Smo."-

Dezejo, agora, Sr. Presidente, fazer duas observações ao d~curso 
à<> eminente collega., ·Sr. Deputado Octavio Mangabeira, ob.serva
ções impostas des que a Co:mmiE.;ão de Finanças :foi, nomlna.lment~. 
c.b.e.ma.da ao debate. P;tra. não parecer, Sr. Pre.;idente, que no meu 
resumo eu vã d<oturpar o pensamento do eminente Deputado a. quer.::~ 
agcra <:umpre responder, vou ler os proprios trechos do Sr. Octavio 
Mangabeira a respeit<L do ~umpto. :r.1as, em synthe!ie,, o <Ie que 
S. Ex. !ncrepcu á Cornmissão d~ Finanças :!oi o .seguinte: estando o 
Brasil a. braçcs com um deficit fcrmidavel, como póde a ·Ccimrn1.ssão 
de Finanças dar o seu voto á approvação de um tratado que df.· 
n:ilnue os direitos de alfandega. e. :portanto, n:duz a estimativa d~ 
reservà? r: S. Ex. diz: ho:::~e.st.:::LJ.ente, a Comm!&ão de Finanças,, e. 
por consegui.D.te, o humilde 'rel~tar .da. r.o:ce!ta, que ora :!ala, estão 
na cbrlgaçiio de apresentar um3. emenda, reduzindo a estima.tfva. dr. 
recdta dos direitos de importação, porque o tratado vae dlmi.i:n.I.ir 
c::sa. fonte de renda. da. União. 

- r~so é o resumo. E az palavras d-::> Sr. Octavio Manga1;leb:a sã::. 
· as .seguintes: 

"Qual será, entretanto, o refiexo das dl.sposiçóes ú.o tra
tado .sobre as rendas das nos.sa.:; alfand.eg?-!:? Eis um. dad{) 
!mpre.scind!vel, eYidentemente !mpr.e.scindivel, qu~.- porém,. 
nAo se \encontra no avulso, claro, C{}mpleto, co-nveniente
mente dJculado. 

Acredito; entretanto, qu~. em materia de impostos aC::.ua
neiro, ninguem. mais autorizado para dizer .sObre a e.spec!e, 
que o éônsel11o de Ta:rifas, con:z.tituido, que é, por alto,<: 
f.unccionarios, especializad{)S no assumpté. 

Vejamos, por exemplo. o que eoclarece, em um dos seus 
pareceres, ·o referido Conse!bo. st>bre um dos artigos - <).<J,;>. 

mais importantes, é certo. de proc~dencia norte-arneri<:an~ 

- a. que se vão applicar as reducções· tari!ar1a.s: pneuma
ticos e camara.s _de ar. 

Tema por base o exercício de 1935, que é ô ultimo dc
gue se tem eõtatl.st!ca . 

• o\dmittlndo que a importação se mantenha -nas suas 
qua11tidadcs, applica ns du~ tabellas. a actual e a ·cto Tra
tado. e eis como term1:1a: 

"Dàhi se conc!u~ qu!! r:: prejui:zo da. c.rreca,dação, n:~. hy• 
pothese de r.ii.o se modif!~ar a ;>osiçiio do producto ameH
~no em 19:33", (isto é, importada a mesma quantidade que 
no anuo da ultima estatlstlca}, o prejuízo da. arrecadE.çáo 
se~ de 5.887·:189$550, oonvindo assignalar que aos demat.; 
paizes com os quaes maternos ccnvenios ct>nur.erciaes, -~b o 
r{,!glme de naç!io mais favorecida., se estenderão as conces- · 
sues de favores aqui consignados, elevando assim, considera-
v-elmente, a cifra. .apontada.· · 

Só um producto - pneumaticc- e c::~.mara.s de ar -
absorve quasl .-;eis mil contos, e un!cam~nte quanto aos Es · 
tado!S Unidos . · ' 

ouso, s:-. ?residente, p€rguntar ~ nobre Commissão de 
Pmanças: ·--

Quando nos achamos a? voltas com um d<Jffdt orçam.en
.t:ar!-o, qu-e é o maior ·que jâ ·ho~v.e no BrasiL será, 'acaso, .a. 
or.casião opportuna ·par.a !inna.nno3 tratados qu~ desfalcam. 
a:;srm, sensivelmente; as~ rendas federaes? 
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Já reflecttu a. honrad:l. Commt~.:.ão na emen<la. que, ho· 
JJestamcnte, está DO dever de propor, corr-Igindo, pelo mene>.; 
nO.!> pontos att!ngldos, a.~ est!me.ttva.s da receito.? 

Sr- :Pri!sldente, se eu · fOSSe ri!ler os livros tle !!!J.a.nça.s a. re.spelto 
ao assumpto e seguir n doutrina e a theorte. puras, ter!:. de fazer. 
n~ qual!dade de :relator ela Recelta, exactamente o Inverso do qu,. 
me o.cc:n.!õelha o nobre Deputado, Sr. Octav:o Mangabe1r!l.. Terla <1~ 
prepor uma estimativa de augmento na. receita. 1ecteral. 

O Sn. PAULO M.\anNs - V . Ex. tem ra~ô neste ponto. 
O SR. CARDOSO DE MELLO NETI'O - Por que, Sr. Prest:. 

dente? Dlminu!dos por que? Porque dlmhlUldOG os impostos de !m• 
pcrtaço.o quer dizer dll:n1nuldos os 1mpostoa. · 

'Porq~e os Estudos Unidos, na. espeele, querem a. C1!rnlnu1çâo do'3 
imp<J.Stos <I e lmportaç-ao? E', eVI<lentemente. pa.ra eollocação de me.1<lr 
quantidade do producto no Bra.stt. Não foi e nem é para contlnu.ar 
s, ven.cler ao nosso Palz a mesma quantidade de pneumat1coo e ca· 
mar::..<; de a1 que os Estados UnldO!$ ple!team :!. reducção dos dlrettos 
dc.s-~e prC)ducto, .E' paxa. augmentar a sua venda, é para augmentar B 

cullocação de.sse produeto DO Brasil. 
ora.. desde que cre.sça o numero e quantidade dos product<>s 

olmportados, mesmo que a taxa seja N!duzlda. a dl!ferenca de di
reitos fícarâ. compensada. ~;enão majorada, pelo augm~nto ·de volu
me da lmportação. 

O SR . JoaGE GUDES - Então, .só a reducçãp do d ireito de en· 
1:racta lnt~nst!ica o·-consumo dentro do palz lmportador? 

o SR.. PA'OLO MARTINS - -:5em duvltla alguma. 
O SR .. CARD.OS9 DE MELLO NE'ITO - Conheço per!eltanient~ 

a. . objecção de V. E:.: . e vou responctel-a.. Não desejo, por~m. des
viar-me do assumpto. 

ll1re1. não ao nobre Deputado, Sr . Oetavto Mangabeira., mas n.; 

C:::n!':elho Nacional de Tarl!a.:;, que a. hypotheSe aventada por esst~ 
Conselho é o que chamamos uma hypothese gratuita, porque se oa- . 
.seta. toda no seguinte: admlttlr que a importação se mantenha 1ll 
sua · quantldade. A importação, evidentemente, n!io se mantem nq 
mesmA. quantidade. A importação e.ugment11.. 

o · SR. BIAS FoRTES - Augmen-::am os congelados, porque nâo 
ha dlrettos, n!i.o b.a cam.blo. 

C SE . Cl~R.DOSO DE MELLO NETI'O - A Importação aut;mell· 
u., e, ~:;lm. a d1m1nu1çii.o dos direitos é compen.sad3. peló mal<'lr 
volume da. tmportaçl!.o. De onde. Sr. Presidente, toda a argmnen· 

· tacáo do Sr. Octavto Ma.ngabe1ra se baseia. uuma. bypothese qu., 
chntnnmcs uma hypothese gratuita. Não ha possib111dade. em allso· 
luto, da lmport'3.Ção se manter no mesmo nlvel. A importação, na
tura:. e l ogicamente. ha ee augmenta:r . 

~ou d~ barato e vou aó encontro do aparte do Ulustre collegn, 
!;r. J crge Gue<les. Dou de barato .. sômente para argumentar, qu.~ 
R tm.pcrtaçe.o niio augmente; que, depois cte e.:;tabeleclda P. tarifa. 
entre no Brasil a mesma quantidade de pneuma.tlcos e camare.s de 
ar que actua!mente; e , como entra a mesma quantidade de pneu.' 
e cam~ras de ar e os direitos de importação e.o:;te jam d1m1nuidos, !lca 
certa. a -::cntà: do Conselho Nacional de Tarifas .. quer diur, a. essa 
respeito vae haver UI!U\·. diminuição de cinco mll e poucas conto.; n& 
receita.. Mas . se assim é, por q'Oe deve ser increpada e. Com.m!sll~o 
ti.~- Flnancas de approvar o tratado, quando nesta parte ·este garante 
~ lndustria nactonal? Pots, se não h a matar 1mporta.çllo de produ
~t013 estrangeiros . pneumatt-::os e cama.ras de a.r, é porque contlnú<J. 
e póde _contlnua.r a st:r vendida. a preços razoa;-e!s e compensa.clores. 
·a. mesixu.. qtiant1dad~ de pneuma.t1cos e came.ras de e:r n.nc1on.aes. 
Ah!, não ha tug1r. O <!Uemma ê ~= - ou a. lln_porta~~ ·augmenta .a 
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não h a. prejuL2o algum na "receita, an~es a poss11:lllidade de~sa: . receit1 
e;ugmentar; ou então, dada. a hypothece, que oonsidero gratuita, d" 
equlvalencla da. importação, continua !avo::ecid.a a ind'ustrla ba.clo 
:na!. e n ão póde absolutamente a Commtssão <ie Financas ser l.ncrc
~a:ra_ êe pret~ncler . ~ ~COlls~ahar á, . oCa!Jlara. a appro~ação <le um 
ua.tado ccntra:rto ~o interesse leg1t1mu da industr!a. nacional. 

O Sr.. JoRGE 'Jtn:m:s - · Es.ta â <:~utra questão: Apenas pildi a·.>· 
11Iu.stre coUcga 'E::!clareeesse· aq1..:e11e pontó que preck el, se. reducçiio 
'de dll'eitoo .Jmporta.va em 1nten.siflcaçáo . de consume,, -dentro . <l•J · 
iPalz. · · · 

() SR. CA1W)050 DE MEI!LO NETTO E' . pedir multo. · Não 
tenho a · presclencla ... 

O Slt. JoaGE Gm:css ~ O phenomeno é complexo . . 
O SR. CA:ROOSO DE. •:MEL·LO NE'I'TO - . . .. mas. ! quando un, 

p aiz, como as Ests.dos !Jnidos, pleiteia._ uma. reducç&o d.-2 dlreltos. c 
p11rque quer augmentar sua· importação para. o BrasiL . • · 

O SR. BrAS F<:RT.ES- V . ·EX. considera e,;:sa politica. conven~ente 
ao Bt~il; de.sequlll.brlo na balança com.merclal, !:!.ator lmportaçi1t. 
do qJle expcrt:.ção? · 

u SR. CA:EIDOSO bE MELLO NETTO - Isto não está em jogo. 
O Sl! . BIAS. FOP-'l~ - - Se vamos augmentar a importação, posi-. 

tivamente haverá desequilibrio .na balança commerc!al. 
O Slt. F AJ:IO Som - E' · para garanti r as exportações . . 
O SR. ·:BIAS FORTES - Garantir uma ~xportaçâc que já 112emo.::o 

eo!Xlo .a do café, ·e que goza. desta isenção· nos Estados -Unidos? ! Es. 
>tamos dando mais do que ef!ectlvamente os Estados Unidos · jã 
tinham . 

O SR. CARDOSO DE .MELLO NETTO- - A outra. -e ulttma obser
vação ao d iscurso do meu ccUega e amigo Sr. Octa.vio·· Mangabeiro~ 

· é a. segulnte: Com grande 1nj~lça ainda "o tr<lbre Deputado ·enten
. de que as notas trocad~ para elucidação da clausula 6" do. contracto 
con.stltuem - vejo.-se bem - um verdo.delro tenno de bem viver 
assignado pele BtU1!. ' 

Cor..testo.,.o forinaJmente; contesto-o, lendo apenas~ as I)Otas tro-· 
' cada.; entre as duas cha.ncellarias. aliás. lealmente lidas da trtbunu 

_pelo m esmo s.-. Octavlo Mangabeira.. O que é q~ estabeleceram 
essas notas? Unlca. e exclusivamente qUJ!, emqua.nto tiver n écessida-

. de de manter o aetua>l contrõle cambial. o Brasil mà.nterá.· um :re
gime especial do cambio. Quer dizer .que esse reginie não o!!en'<1e 
em coisa alguma a .wberll.nia na<;lonal, · .. nem o!!ende artigo algurr. 
da Co=tttu1ção, porque não ctetermtna. de qualqu er maneira, o r? · 

g!me d e excepção para os E:tados Unidos e apenas · declara subordtnn:
tudo a esta cor..dlção t:rs.ns!torla .. emquantcl o ·Brasil tiver ne<ie.!õsl
do.de de manter o actual . contrôle commerctal". 

Ni!.o :!:la nas notss troclld&.$ <:ol..sa. alguma que se pareça com o 
termo de bem. viver entre o Brasil e os Estados Unidos. you d.e~ 
monstra! -o. O prlmelro item é o cegutnte: 

r . - O :S~nco -Qo Brasil dará cambio sutf1ciente para r:l 

·pagame:ato, ã mooida. que se tornar devido, de todas as tu
turas· importações do Brasn de productos norte-american os; 
além <iisso, o ·:aanéo do Bra.sll í<lrneeerà. ca.mblo · bastante 
para liquidaçr.o gradua-l das dividas <ommerciae.; nci."ie-ameri~ 
canas. actualmente em atrazo, !lcs.ndo énterndido. que o 
Banco do BrP.sll -e.Sta~leeerá un:i. systema de pe.gam.ento, se 
gundo o ·qual a lmport:i.ncia de c~blo n ecessarla para . 05 
re!er1-dcs rins nlio· .será 1n1erior a. uma .percentagem. ealcula.
da de accOr<to com a parte rep~i!ntlloda. pelas .merco.do:r-19.1. 
l'.orte-mertcà.na.s na. itnpol'taçã.o total do Bre.sil 'durante os· 
'ultimos . deili annos, mas ligeiramente augmentadll.- para ~e 
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alca.n~arem as finalidades vlsr.d~ Delo novo tratado de com
roer.:to. 

Chamo a att~nção do Sr. Blas Fortr>..a para esta clausula. po!:< 
respondo ao a.pa,rte com que me honrou S . Ex:. sobre (?s futuros con
gela~: 

"de todas e..s futuras Importações do Bra..s1l àe producto.: 
norte-runertcancs ... " 

O SJl.. :Bu.s Fon-rES - o perigo d o.; eongelados futuros estã a, 
_stni_ resolvido? Não está. pcrque o Brasil só póde dar o que t~m. 

O SR. CA!l;t'DOSO DE MELLp NETI'O - Pa:.;~erilos ao segundo 
!tem, -~e _ite.m -é a demonstração pa.lpavel <i~ que longe de ser um 
termo de ~m viver, a nossa chance!larla- r esgu ardou, lloJe como sem-
p re. todos os melindres do llra.sil . 

O Sa. SouzA LEÃ<> - O Sr. Oswa-ldo Aranha vae ficar encanta
-do, porque f.em a palávra de V . E:<-, nesta Cas!lo, a defende! -o . 

O SR. CARDOSO DE MELLO Nl:'I"J'O - Não estou aqui, Já
mais estlve. ao serviço d a de!esa de pe:soas. Defendo princip ies c· 
.não p essoas. . 

O SR. souzÃ L:E.ii.o - Mas 'S . Ex . , o Embaí~ador. vae !icar or
gulhoso. 

O SR. CAlU>OSO DE :MELLO NETI'O - Entrei na vid:l- pu
blica, pugnando por prlnclp!os; ·-hei de continuar assim, emquanto 
lDetls me der vida e dignidade. (Palmas). 

O SR.. Sooz.A ~o - Faço o.s melhores çotcs. As palma-s. entN
ta.nto. não podem abafar o contentamento do. Sr. OGwaldo Ara:n}l.a. 
:ao saber da defeSa. que lhe foi feita pela voz de um paUlista. 

O SR. CAP.DOSO DE :MELLO NETTO - Contlnúo;-'sr. P~s1-
d-ente. sere um termo de b !m viver um esclarecimento nessas con
dições? Elle assim se ·expressa: 

"Il - Quanto ás remes.sa.s de lucros e dividendos, de 
companhias n orte-american as que tunctconavam no :Brasil . 
não pódl' o meu Gover n o. até que se normal~ a situação, 
senãó prometter que taes companhias receberão trat amento 
nunca menos ravora.vel do que aqu~lle de que gozam _ou 
v!erem a gozar quaesqu er comp:mh!as estrangelri!s estabele
cidas no P aiz;" 

E.' termo d.e bem viver uma t roca de notas que a:slm ~e e :c
pressa. com tal altivez? 

O SP... OCT.!.Vlo M:ANGADEIR.!. - A que titu lo o Embaixador se d!-
.·rlge a uma NI'.Çáo estrangeira. oeelarando-lhe espontaneamente como 

vae proceder em relaçao aos dividendcs dos titules do3 seus c1dl\
<!.ã.os? A que propCGito o faz, se n ada. lhe te! p<lr~tado? Ahi está o 
ponto fraca. 

O SR.. CARDOSO - DE MELLO NET'I'O- Todo o mundo. e prin
cipalmente eu. leigo na materia lnão apoiados) . poderia fazer um:~. 
pergunta. dessa e:.pecie ... . 

O Sa. OCTA~o M.u<CAB!:IRA - Não é uma pergunta.. 
o ·sa. CA:R.DOSO DE MELLO t'ETI'O - . .. meno.!> o brllhan~e 

parl~mentar que occupou com <!.1gn1dade, durante quatro ADnos . a 
pasta <!.!13 Relaões Exteriores. 

o Sa , OCTAVIO MANGAIIEIRA - E ' por i-sso mesmo: e "Penso que 
r-1. Ex. , MiniSt ro do Exterlor , n ão perm ittir!a que o .Brasil ~ cUri
gi~e a. um go>erno estrangeiro. fazendo, sem llle t er sido pergun
ta<io, deelarações deS:Sa o rdem. desnecesss.rias. 
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O SR. CARDOSO DE MeLLO NETI'O - V. Ex. sabe p~rfeita
mente como na diplomacia se procede. Esea nota é, evidentemente. 
11m.a resposta prévla:r:nente combinada entre as potencia..s. 

o Sa. OcTA'\PIO :MhMcABnRA - Não é respo.,-ta n-esse caso . 
O SR. CARDOSO DE MELLO NETl'O -E' de todos os dias: d~ 

todos os momentos. E é aasim que se faz no· Brasil; Igualmente '5P. 

procede em todàs as <:nancellar!a.s do muncro. 
0 SR . 0C'l'AVIO MANCABElRA - Nao é resposta nesse caso . Se -:> 

Governo americano queria ter a palavra do Brastl no assumpto, este 
<ievia ter dito aos -Estados Unidos : pergunte q_ue eu respondo . 

O sa . RAUL FEI!NANDÉs - P-ermitta-se-me a. opinião na m ate
ria. A meu ver, Ie.lgD embora no assumpto (não apoia4os), não t en
''o part!cipWO da e1a.b0ração_do. tratado, par~-tne que era de todo 
interesse d.o Governo do Brasil deixar esclarecido e ~ntado que 
P. liquidação dos congelados atra.zados se faria gradat ivamente e á 
proporção das DO!?SIIS d!spon lbllldades . De outro moela, o Governl)
americano estaria no direito, como uma. compensação forçada , de 
surprellender-nos com o segUinte: pe<lir pagam-e_nto total. M argen: 
para Isso não lhe 1a.lta. Foi , portanto, no intereS!:e do Brasil ess~ 
clausula . 

O sa. OcrAvto MANCAEZllL\ - Mas n ão ha.vta. no t ratado de 
cotnmercto. o caso dos congelada.:> .. 

O Sa. RA1l'L FERNANh:ss - Existe actualmente. 
O sa. OcTAVto MANGABEIRA - O tratado não se refere aos d!

vídenàos. 
O SR . CARDOSO DE MELLO N·ETI'O - Seria. estrannavel qUo!_ 

o ·Brasil asslm proce desse para ceder e não para reaffirmar que o 
tratamento a respeito de dividendos e juros das comp::mhtas norte
americanas "ficava eqUiparado aos das companhl.as estrangetras, quae:;
quer que ellas tossem. 

· O SR. OCTAV!t> MANGABC:IllA - No primeiro item, o Governo at
tirms. que <lll,rá camblo para tiXias as exportações norte-america nas 
o que será <i!t!lcll cumprir. Fo1 um compromisso que elle a.ssum!n 
sem que lh'o tosse pedido. 

O SR. CARDOSO · DE MELLO :..~ETTO - :&:ta é outra. q ue.st ão.-
0 tempo é que -poderá dizer .se, trabalhando todos nós junt:>s. 

~erã posslvel ao :Brasil :honrar seus compromlsSos. Não basta. pa~,\ 
I&SO, que trabalhe s lmplesmente o Poder executivo: é preciso que cem 
elle col1s.b6re o Legúllat!vo . Poderemos .sat:15fazer. ou não nossos 
co:npromlssos. E' neoessa.rio. porém. que cada' um de nós, n'o sector 
que o dectlno lhe <:ontiou. cumpra com. o seu J ever. cumpra-o, 
nest-e momento. o Poder Leglslo.tlvo. votando slm o u n iio ao tratado, 
mas votando com. a consciencta petfelti>!XIt:!~te e.sclarec!da, como está 
(Muito bem, palmas. O ora<U>r e cumprime~t~). 

D".m1nte o d iscu rso d o Sr. Cardoso d e Mello Net to, \) 
Sr. .'\ntoclo Carlos, Presidente, deixa a cadeira d A presl
dencla. que é occupada pelo Sr. Euval<!o Lod( 2o Vtce -Pre·· 
sidente e, novamente, pelo Sr. Antonio Carlos. President e. 

O Sr. Presidente 
encerrar a d!sc!IE.sâo . 

Na o ha mB-!s <lrac!ores inscrip tos. Vou 

· iE' e~rrwa, ozuccess!vamente-, a discussão, dos a.r't1-
gas 10 e zo do projeoto n. 212. de 1935, (1"- lft.!gfsl atura ). 

O Sr. Raul Fernandes (Pela. ordem) - Sr. Preside n te, a. 
Com::nlssão de JW!t\ça está reunida n este momento . Acredito qu~ . 
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dentro de prazo b1·evissimo, poder~ trazer parecer verbal ou e~ripto 
..sobre a emenda apresentada. Suggiro alguns minutos <te prazo. 

O Sr. Presidente - A' vista da informação que acaba de pres
tar o nobre Deputado Sr. Raul Fernandes, ~1.1Spendo a sessão por 
dez minutos. anm de aguardar o parecer da Commissào de Justiça. 

Suspende-se a sessão ~ 16 horas. Reabre-se a sessão áô 
16 horas ~ 10 minutos. 

O Sr. Antonio Carlos. Pr~idente, reassume a presi
<iencia. 

O Sr. Presidente - Está reaberta a sessão. 

() Sr. Agenor Rabello (2° Sccretczrio. servindo de 1°) procede 
á leitura ão seguinte 

P.t.RECER 

A Commissãa de Constituição e Justiça. reunida para examin:.r 
a emenda do Sr. Gomes Ferraz ao projecto li. 212, que approva o 
tratado de ccmmercio a.ssignado em Wasllington entre o Brasil ~ 
os Estados Unidos, é de parecer que seja a ret€rída ernendn rejei
tada. Mantem. assim, esta Cornmissiio a opinião anterimmentc sus
tentada. quando examinou o projecto r-elativo ao tratado de Londres. 
Os "r!tta<tos e convenções com as nações estrangeiras. celebrados pelo 
Pr€si<iente da Republica. devem .::er apre<:iados pelo Poder Legisla
tivo. que tem competencia excessiva para re.wlver dcrJnitivamenv 
~obre o mesmo (art. 40, letra a, da Constituição Federal) . Mani
festando-se sobre tratados e convcnçóe:s com as nações estrangei
ras. o Poder Legislativo não pode approval-os com emenda, por
quanto as modiíicacõe-; c alterações dahí decorrentes importam, e!
tect!vamente, na rejeicao do ;:ratado ou convençflo. Se o Poder Le
gislativo sómente approva o tratado ou convenção alterado. mo.:lifl
cado por determinada emendr,, o que o Pcder Legislativo faz t, re· 
jeitar o tratado ou convenç<Ío em exame e ficar "~uardando que ~' 
nacíto est:angeir:~ celebre trrctado ou ccnvenção differel1te. A Cn.
mara dos Deputadcs deve. pois. approvar ou -rejeitar simplcsment•~ 
o projecto n. 212. ma5 nunca approval-o com emendas que lhe al
terem ou rncdlflqucm as clausulas cstipulad:~s pelo Pre.oident~ d:, 
Republlca. 

Sala das Sess<X!s. 12 de Setembro de 1935. - Wadlemar Ferr~i· 

ra. Presidente. - Pedro A~cixo. - Gcdo}redo Vianna. - _4scanio 
Tulf.no. - Domir,gcR Vieira. - Arthur Santos. com restricç;;,o. -
CLcrr~ClHino Lisbóa. - Car~os Gomes de Oliveirt.t. - M!vi carneirn 
reln ~onclusiio. 

O Sr. Euvaldo Lodi (pela ord~m) --V. Ex .. Sr. P:·eoid!Onte. p.•
recc-rnc. acaba de le-mbrar que ni'io pódc h::lv~r ~ !H::ar~1:r·~hnrr...~nt~ ;:i:

votac;ão. 
Não estarei. entretanto, inctdlndo no Regimento In~crr..::>, qu~ 

tambern me cumpr-e fazer respeitar. membro qu~ seu da C~nunb;::t;) 

E,;ccutlva, .!':C me permittir, vlsando a dcfes~t... defesa dos altas il> 

terB<~>es do Paiz solicitar um escl::uccün~nto do nob1·e :·~lat:)r do Tr:t · 
tado na Comm1s~áo de Finanças, Sr. Deput;~.do Cardo;;o d~ ~·l=llo Ncttç•, 
t-elatlva::nente ao seguinte fecho do parecer '"'?Provado pela C.JmrniDst;,, 
de Finanças: 

"O tratado em r.enhuma das suas cl:J.1.1Sulas póde Eer 1;.
terpretado como lim~t~ndo, por qua.lq"J.er fórma. a.s p~erosah-
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vas constituciona-~s da Republica CQncern~ntes á decretação de 
leis monetarias ou relatlV!ls â m_?~da. de. pa;am·anto.3 it>t.errios" 

As duvidas que poderiam surgir são de duas natureza: a. primeira 
della.s. é qu(l o tn\tado não póde absolutamente limitar d~ qualq_u<:\ 
modo as prerogativas constttuclona..~s <la Repubiica, não apenas as 
concerllentes ã decretação de leis monetarins ou á moeda de pagamel, . 
tos lnterno.s, mas relativamente a qua.esqucr prero$ativo.s ccnst3.r..·c·o~ 

da Carta Magna do l?al.z. SCi que o sentido do parec~ da Commis:>âo 
terá. sldo e nem poderia deix:ar -de ser senão este. 

O Sn. CARDOSI) n~ 1\llEU.O Nr.no - Evidcnt'<'m~nte, só se tratav~ do 
l':!g1me . de decretação de leis monetaria.s e de . moeda de pagament{.•:< 
internos. Em. relação a quaesquer outras prero;:;~:tivas constituc!C>
naes do Pa1z. não era p~císo qu:~lc;:uer re.salva porque ~ii.o e.stavam cn~ 
causa. 

o SR. EUVALDO LODI- Pclgo em ou.vil: o es:l~recin'Lcnto do l~O· 
bre relator, que é mUlto important·~. 

A .segunda. duv!<ia é a seguinte: tendo havido es~a- condição, es·;,, 
esclarecimento, que é uma resalva, por parte da Commis2ão; :ti:::a eH;•. 
-valendo como 1nterpretaç.ã-:) authentlca, na hypothcse de ser o tratado 
ratlficado pela Camara: cu apenas fica valendo o tcitto do t:ra.tad::l e c, 
~- ~em restric:gão alguma? A du.vid'<!. poderia ju~ti!icar-s~ em. fa:::e <l.o:; 
te=.:rs do art. 3Q do mesmo trat;:.cJo, in fine: 

"Todos os artigos eu.umerados e d·escripto5 ua tab;üb 
fic:arão tambem i.!:entoa de quaesquer outros dlreit:Js, t=as. 
custas, ~ncarg:os ou execuções raferante.o; ã l.Inporta.çã.o. qui} 
excederem os estabelecidos ou previstos nas leis dos Estado-. 
Unidos elo Brasil, em vigor no dia da assignaturn. n:este 
tratado". 

Ora, n;, ãia 'tia assignatuxa d~ste tratado, como a camara sab,>, 
vigoravam, como ainda vigoram hoje, direitos aduaneiro$ cobrados to
"t?.lmente em mil réis papel. 

Ora, ~abemos que o m!l réis está. sujeito á d.esvaloriz1çfu> consta.-.
t<::, em funcçã.o de innumeros factores, não só de ordem interna corr-.:> 
... xterna. ImposslbJlitado que ficani o .?aiz. pelo tratado, de gravar o~o 
dirl!itos aduaneiros que tnclcl.em sobre os producto.s clelle constantes 
ou meamo de alteral-<ls p:r qualquer fórms., ~erá que tambem ltcatlil. 
tmpedido o Brasil, pelos poderes competentes, de vir a resta'bel2:er o 
mil réis ouro? Como. então. podEria se.; possivoel ao l?alzo, em nomt: 
dos seus al«<s Interesses, a.ttcnuar situações d:lfílce1s e !rnpr:;:v1s!vei~·. 

como por exemplo a da. necesslctae!e imperiosa ct~ estab~lec~1· o aqul. 
librio em íace do valor das moedas !nternaciona.es. ou mesmo d~ sup
prir maior receita publica? 

O Sa. 0CTAVIO MANGAEEIRA - Evidentemente, impede. Em virtudo 
das condições impostas no tratado, jámais P.Od.erá o BrasU restabel~~~r 
a quota .ouro. 

O SR. EUVALDO LOOI _,Justamente, Sr. Presidente, estou ~n
sando que a resalva da Commissão de Finanças -e sem duvida algu· 
ma eu a. interpr!:!to de modo contrario ao do m~u nobre collega, S: 
Octavio Mangabeira, - importa -em. estabelecer uma. condiç~o. segundo 
e. qual vae ser submetttdo a votação o tratado. D~ ··outra. fôrma, cor·· 
::'<·sponderlA a ~a. lesão á ncesa ~oberanla. Quer dizer que, se ama
nhá não vier a ser respeitada esta. 1nterp;-eta<;ã..o o.uth-~ntlca do trat3.d'l. 
da® preci.sam!!nte no mesxno .m.omento em que a Ca1na.ra vae V:)tar. 
:ISto é. ~ a outra· parte não se conform:3.r com ella., lsto t~:npo~t!!.l:':Í.. eh~ 
que o tratado não tenha si(lo rauncac!.o. 

Estou convencido dE que outro sentid<~ não tem, senão esse, a 1m 
portante resalva apresentada pela Co:nmiS~õã.o ele Finanç~. "E'karemo:. 
em completa llberdad<: de pod~r amanhã deliberar q-ue~ o mil :éts cobrtt· 
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<lo ne.s T arifa:; dns Al!andega.s pode .:;;:r. pt.rcial ou totalm-ente, Seg\lt~ 

cto as conveniencta;;; do Paiz, r.e~unl.lo em sua soberania. mlt~ud;;r c!·~ 
ad-o.ptar, em ouro. 

·E ' o qu<! <12-i!!jo OU\' Ir confirmado. como -~sclar:!:ime::'lt<. . t:o nuõJr! 
relator. 

O Sn. RAu::. FEn~ANDES _,Da me~m:~. rn;~.ntlr:J. que o a.:w~~no ~m l' · 
ricano póde revalorizar o dolls.r. 

0 S!!. CARDOSO DE MEU.O Nr:TTO - Em apart~. dir::l n V. E:c (11.!!:, 
uo mom~nto. não pCld~rei, pelo l:e;lmento. discutir o lra~alio; m.~.s. CJ 

sentido c<::n o qu::tl a Comm~siio ele F inanças do'u o par~ccr é o q~l.l 
G.Stá claramente expresso. o que c;,ucr di~~ qu~ o tratad:J náo 1mp~<i·' 
a d!scusõ:i.o de 1\lis mon<::tal'la:; ou t·~Iati·;ns á emenda d::! p::lpm;;!lto.; 
Internos. i\...sslm. poderemos e.::tnb elN;e: em qualquer tlpoc:!. como ba~:~ 
áa.s nos.~as tarifas o m.ll réiS ouro . 

O SR. EUVALDO LODI - Com esta restricção, ·~:::turã a Cama:·: L 
perfeitamente esclal'eCida, ficar~mog :::cbre um dos ponto::: mal.< imp(lr
tr.ntes do tratad.o. mesmo porque t emo.; o empen11o s!ncero de cul'-iv~,~

relaçO<!s da maJor approximaçüo possiv·ei com a nobre Naçáo .'\.nl.:
l 'icana. 

Sr. Presidente. como vê V. Ex.. falet reg!ment:l.lm~ntc pela o;ctcrr: . 
.salientll,ndc que a Commissão de .Finanças. apr.:st•ntou o ~e\1 p:u~o~• 

ta.vorav-21 com urua resa.lH, important-<.:, que esc!a1·cc:~ c:..mpl~tn~~:..,~~·. • 
<J assumpto. Aca.bll. de ser acioptuúa a intcrpret!l:;âo do texto a que tr.:! 

t-a! cri. em r~laçio ::~.o al't. 3° ao tr:.:.t<~do. 
Eis ahi que: eu queria ílca~~o consignado no momento er:1 que a 

Catna.ra dos ~putados ·vota o assumpto. (U1Lit o ô!lm). 
O &r. GODU$ Fe1·raz (P<Za ordem) - s:-, Pr~stclente, V. Ex . • 

çl.eclnrou que la proceder !1. votnção ao trata::lo, quer dil:~r. do projcot<> 
Pm-guntarla : não se faz a vctação d!l. emenda em primeiro l::~g-ar. 

o Stt. PRESID!:NTE- Prlmelro. vo~~-se o proJecto; ctep:is, a e=!:nd:'. 
O SR. GC1!ES FERRAZ- E::n 3"' d!;;cu~:'.o. 
0 Sn . PRSSIDC."TE __, Não s~ t:•ata de S~ dis::l!.~i!.~. A d l&e,USs:lO C~

.[lectal, pelo Regimento. equ1v::!.l~ fl 2"' d1scus5ilo. 
Vou tubmet~r a \"Otc.o o projecto. il.lll'o l\ em~ndl. 

V-otaçú.o cio 2.l't. 1~ do projecto n. 2!2. d~ 19~5. ( !" !c: .. 
glslatura) . 

.Art. 2.0 Flca. a.pprovado o tratado de commerc1o celebrado entre o 
BnLSII e os Estados Un idos e msignado em Wash!;;.gtor., a 2 :ic F~l',! • 
.t"eiro de 1935. 

Daclo como approvado. 

O Sll'. João Neves (Pela oril~m) r~quer vcrlfic:lçiio dl v~taç:lJ 

Procedendo-Si:! á veri!lc:lç:'.o d a \'Otaçiio, reconh~cç-se terem 
votado a f a. vor 127 Srs. l>.!pu'tndos e contra 51; total, l ea. 

O Sr. Presidente - O a~t. 1° do proj~to n. 212. d~ 1935. C.:.'· 
legislatura). foi appr:::vado. 

Votaçiio do art. 2c. 

Approvado. 

O St. Presidente - vou 5ubn'l.:!tter o. votos a sq u intc 

:EMENDA AO PROJECTO N . 212. DI: 1935 

Accrescentar ~ 
Paragrapho uni co. O trata.~o fiCa!' :i. -!lY.tinoto cleiJo!s do · decur;;o de 

do!s annos, Independentemente de d~nuneia, ou 
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Par:lgrapho uníc.o. A clenuncia elo '!'rata:lo, nos c:l.sr..> tl<JH~ pr~· 
vistos, compete ao Poder L::!ciUlati·;o . 

Dada como rejeitaci:l.. 

O~- Gumes Ferraz {Pelct ordem) reqmr vcrt!lc;~çá::l r.l!l YOt::ção. 

Proccdcnclo-se â verií1cação da votnçdo. rec:m!:~•:e-:c t.e
:rem ,·otaào :1 favor 47 Srs. Deput::tdos e co~tr:. "!.2S; ta~'ll, 17:! 

O Sr. Presidente - A emenda íol !'~jcitnc!~ .. o pro~~~ to •::!-e ''· 
Commlssão ae ;&edacçiio. 

O &. ·octa"io Mangabeira (1Jela orc!'j~n) -- Sr. Pres lc!!!"ntc. vo'l 
enviar ã ~sa declaração de voto nss\gnarl~ pc!a mincri~ da C:::;.m•.l)·:-. 

Vem. á. Mesa :l segu!nt!:' 

A mtnorin. pa.rla:::nental teria o mo.ior pra:o.:er e:n appro·:ar· qunlqu,•x 
;p11cto que exprimisse nmtzacte entre o Brasn e os E~tactcs Unidos d:. 
Amerlca, tal o apreço em que tem a política de unlã.o entre ·os d:}!s -
pal.Ze.s. 

Attendendo. porém. ao morto como fo i n:'!gociado. per p:lrte •lú 
Governo brasileiro, o tratado de commercio. sem o concurso sequ~l' do;; 
orgáol technicos da administração. e sem qualquer audiencin elas cla~
ses na.cionaes 1nteressdctas; não se achando, em conscquencio.. suf!icl· 
entemcnte esclarecida. 'sobre as repercussões que ..elle terá. fin:ul.cdr:l.o 
e econ-:;micas, aliás. da maior importancla. sobret1.1do tendo em vista 
que os favores que concedermos. em n1ateria alfandegaria. ~e terão d< 
t.ornnr extensivos aos patzes. em grande numero. com os quaes o Gr~

verno celebrou accordos na base do t-rato.!llentc, "tll1mltado e htco&1· 
d!c!onal", de naç!ío mais favorecida. - .se encontra. 11a. cont!ngcncla 
ele recusar o seu ''ato no proJecto que approva o tratado. 

Satn. das Sessões. Setembro de 1935. - Octo.vio ll!angabeiro. 
ArtiL ur Bernarcles . - Borges ele Medeiros. - João Ne~:cs. -- So?~;;a 

Leão . - Pedro Lu.go. -José Augt~to. -.'L. Bcmardes F1!1to . - Me· 
cllrto de Aln•cida. - Furtado de Mene:::cs. - Pinheiro Chagas. - F c· 
lix JUbas. - Ubaldo !la7f!4lh ete . - Cincinato Braga. "-- Oscar F O'"

to1v11. - · Ni<:olo.u. Vcrg11eiro. - Lacrt Sctubal . - Alves Palm a . 
Bapttsta. Lusardo: - L Ui:! Vianna . - Roberto Moreira. - Bia!l Forte.~ 

-Carneiro d.e Re:::ende. - All:lcrto Roselli. -Jair Tovo.r. - Jo:v~ 
Cleophas. - H!fPpOlito do Rego. - Barros Cas~al. - Christ!ano !.fc.
cltado . - Sampaio Corrêa. - Wan ctcrlcy P inho . - Ma~cdo Bittetl · 
court. - Cid. B. de Castro Pradô. · 

O Sr. Diniz Junior (pela orãcmt -Sr. Pr~slu~lltc . pedi a p , . 
l:.:n .... p :; la ordem, para cuviar â Mesn um;;. ctcclaro.qão d~ ·.-~::> . 

Vem :i. mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei a :í:IVor do trat:~.ào de commcrclo. ~~~·mado co:-n. os Estad.:J l 
Unido:;. P..cconi.1ecl h!lver n:::llc o que pud~s.;e acarri!to.r p:ejulzos á 
economia do Brasil. Conv<?nc~-m>e cUsto. ?'7. a.s m !nhas r2sa!vas. Mc •2 
exame nào r;e restrJngíu. porém, a c:ss2 as;;~~:o . Nem podia l!nütar-w~ 
n e~se ponto. O asp t!cto iunda.ment::.l. - -eu b !>m o s-~nt1 - h avi:!. <le 
ser procurado nas velhas relações politica!l e c:>l'n .. "11crclae.s .elos dot5 



paizes. En1 consicle.!~~tção ao que essa3 relaçõ2s traduzirr~n1_, sen1pre, ern 
Yantagem para o Brasil, curo.pri o rn-eu dever .'3ob o ilnpul.so das 111-2lho·
t·es aspirações, c-onsideranclÜ. entr2tanto, que o que 11a vio.n1.DE ela do 8. 
grand-e naçPuo amiga nunca podcriarno.s c1ar ~ nem deverr.:os dar - ~ 

quem não_nos Etpr~sente, como ella, um inclice de tão r::rata e f;tvor<~ee·· 

dor a estim.a. 
Sala das Sessões, 12 de Setembro ele 1935. ~- Diniz J1tnior. 

O §tr. Presid~nt-e -· Acb.B.··se s-obr~ a m20:J. un1 r:;qu~rh11.2n~o q-;,:• 
vae ser lido. 

E' lido o seguinte 

EEQUERI:!HE:·.TTO 

S.r. Presid:::nte da. Ca.1nara dos Deputados: 

R~quere1no.s urgcncia para disc1..lSSáo e votação elo proje~Jto n. 24G. 
de 1935 (la legislatunt), remettido á esta Casa pelo Senado Peüer;:jl, 
conforme officio n. 101. a:.utorizando o P.~der Executivo a enti~al· en1 
v .. ccôrdo con1. o E~tado do Rio Grande ·do s·ul, quanto á Faculdadé ds 
Medicina de Porto Alegre e a Universidade 'I'ecbnica cio mesmo Estado, 
para o fim da organização da Univsrsicladce dessa Capit.al. 

Sala das Sessõ-es, 12 de S2tsmbro de 1935. - Joüo Carlos MaCho-
Co. - Ra?J.! Bittencourt . .. - Thompson Flores. DJ-rio Crespo. -· 
Eclrnar cm·vct!ho. - Victor RtLSSomano. 

Approvaclo. 

O Sr. Raul Bittenc!HH't (pela ord.e;n) -·Sr. Presidente. em nom'" 
d~ Com.missão de Educação e Cultura, solicito o prazo max1m.o ClG 
quinze minutos, afim de QUe ella delibere ac;erca ela pnrect:l" qus c1{~vc 

emittir. 

E' approvaclo o requerimento. 

O Sr. Presidcni;~- Continua-se na m.ü2ria constante do 8"vul.so. 

Discus~::ão unica do projecto n. 72..,-A, de 1935 1 prescl•ever:
<'!o fiança para o funccionalismo publico. 

O ·s<r. Presidente - Entra em discussão o projscto. Acha-se so
bre a mesa um requerilnento qu2 vae ser lido. 

E' lido e pnsto co"njunctan1ents ·em discussão o ;.;.eguini. 1J 

P..EQUERI:J\.I:CNTD 

Requeiro a ida á Co1nn1issão Esp-ecial de Estatuto dos FUiJ.CCiJnrt

r!o.s Publicas, do projecto n. 72-A. d,e 1935. 
Sala das Sessõ.ês, 11 de Setcm\jl'Q de 1935. - Nogueira Penirlo. 

I 

O Sl'. Presidente - Não ha oraelores inscript-o,s. Vou 8ncsrnu a 
d!seussão. (PwJ.S((.) Está mwerrada. 

Vou submett8l' a votos o requerirü~nto do Sr. Nog1.::.ell·a ?-eniclo. 

E' approvado o requerimento. 

O Sh·. Presidente~ O projecto n. 72-A. de 1935 (1° legiRlatura) 
''ae á Con1.missão Especial d·e E3tatuto dos Funccionarlos PUblicas. 
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3r~ cliE;cru:.são cl-:) p::_·~jecto n. 75-A, c19 1935. (1:?. legislatura)
r2gulando o jtuanv::nto á B:..tnc~eira Nacio:l3.l, L1.stituiclo peL.'> 
~; 1 o elo artig'O 163, da Constüuição. 

O §1r. Presidente - Entra em discussi'co o projscto. Acln1n ·c2 w
b!:e a n1.esa duas eln .. :;ndas qLl~ vtio ser lidas. 

E' lida e posta conjunctan12nte E'!n di.::cus:::ão a f-2gllin~,._2· 

e1nenda substitutivtL da Con11Tiissào de Segurança Nacional 

SUBSTITUTIVD AO PRDJECTO N. 75-A_. DE 1935 

(P Legislatura) 

Art. 1o. Tcdo o brasileiro é obrigado ao juram·ento á Eancleir:·l 
Nacional, na forma e sob as penas de3ta lel. 

Paragra.pho unico. São considerados i:::.::;ntc.s dess~ ·~trignção, P'Jr 
Jâ ter·en1 prestado ou t.er-en'l d·2 pr2star, opp:;rtunaJ.ne:i.1te, o con1pro1ni.::;·· 
so á Band-eira., de a.ccôrdo corn os Regulam.entos Iviilitares: 

a) os cidadãos inoorporados ao E~ercito, á Marinh~, e á3 Policia~; 

Militares; 
b) os alumnos dos colleglos militares, quando concluirem ·D curS{), 
c) os que pertençam ás Unidades Quadros ào EX·2rcito; ás E.scolr-ts 

ele Instrucção Iviilitar, aos Tiros de Guerra .e aos Centres de F-onnação 
de Officiaes de Re.::erva. 

Al't. 2°. São obrigados a inscrever-se no Cartorio do R8gist:L~o CiYi1, 
1~0 districto onde r·csidamj ftfirn de prestar jura1nento á Bancl·?ir.:t: 

a) todos os bras~leiros de arnbos os ssxos, corn exccpção ap2lYls do:.; 
homens que tenhan1 prestado ou d..:va.m prestar con1promis.s0 nlilit~.-: 

á B~ndeira Nacional; 
b) os cidadãos do sexo masculino que, tendo completado vinte e 

Uln annos, nà-o tenham sido sortea:::1os ·2 nen"l e.:;t.ejam recebend~ in.r;
trucçà~ n1ilitar nas Un.icladss Quadro3 do Exercito, Escolas d2 Instru
cçào IVI:ilitar, Tiros d-e Guerra e Csntros de Formaçào de Of.fi.ciae:5 d·:! 
R.eserva; 

c) o3 que co~1seguinnn is2nção do ,~:t:rv!ç-o n1ilitar por qualqu~:-c 

n1oti"vo, exceptC~ o d2 incapacidade physi•3a clefinitiv:L. 
~ 1. 0 Essa inscripçáo terá de ser f2ita, ,a pa.rtir dê 1 ele Jr:.P<~n·o ao 

anno ín1n1ecliato áquelle e1n que o cidaclão cbn1pletar ?.1 a.nnos '2 cl!'-~

·verá conter no1n·e por extenso, filiação, ela ta d-e na5cilnento e d0micilio ~ 
~ 2.o O escrivãD do Registro Civil dara ao intel~essado. Inccl;ante ·r·.

qll2l'im"3nto verbal e o pag2.mento de um mil réis d9 custa3, lndepen·
dent.e de qualquer sello, uma c·ertidão dessa ln.scripção. 

~ 3.0 A inscripção encerra-se annualln-2nt2 no dia 30 dD Junho, cn
lneçando logo a pó.:; a.s convocaçõ2:::i pr.ra o ]ura1nento á band·eiTa. 

Art. 3. o Todos üS cidadf,os insc1 iptos, na. fonna do artigo prece 
c~ente, serão non~innlm,ente chan1.1ados, por editaes, para que .po1npar-~
çan1, n1unidos d·::ts ,c::uas r·espectiva,:; CBrticlões, ao lugar e hora pr-cvia
m.snte designados, no clecorrer cia semana ela Independencia, afim ele 
prestar jura.mento á Bancleira Nacional, e1n acto solenne, e com a pro·
sença de autoridades civi.s e 1nilitares. 

Faragra.pho unlco. A s·emana da Independencia é a que abrang~ 
o dia 7 de Setembro, ele cada anno. 

Art. 4. 0 A convocação será fel ta: 
c) Na Capital Federal, pelo Commandante da P Região Militar, 
b) pelo comn1a.ndante do corpo de patente mais elevadO\, o nele se' 

aquartelarem uniclades do Ex.ercito e da lVIarlnha; 
c) pelo dlreetor de Repartição Militar onde não houver trepa do. 

Exercito e da Marinha; 
d) pelo commandante de unidades das policias militares, na fai"':;,, 

<las autoridades acima enumeradas; 
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e) pelos juizeB cl-2 direito nas s(r1e.s das Colngrc[tS, pelo.:; ju_izes nn;
nicipaes na séde dos terrnos ·e pelo.s juiz-es clistrlcta8.S, ncr_; di::tr1eto·:;. 
quando ahí não existlree'1 unidades elo Exercito, da ))Earinha ·2 d::~3 Pc·
licias Militares, nem r·epartições militar·es. 

Art. 5.o Deante do Pavilhão N~Lcional S!.:':!.'àO lidhs pela nuto:·iC_o.c1c 
convocante e repetidas pelos compl'OlYÜS5D..ndo.s, corn o braç0 e~-;toencU:::ln, 

em attitude de juramento, as seguintes palavras: 

"Pr·Cl11.r9tto servir ao Brasil na hora da âlegrla e na hof l. 
do soffrilnento, no clia da gloria e no dia do sacrifício! Pro· 
metto respeitm· a Liberdade, a Justiça e a Lei! 

P:rometto defender na sua pureza o legado moral, na scN 
integridade o patrinlonio t(?r.citorial qu-3 l'ec<=bi dns ni.-2US a·.~

tepassaclos". 
Art. 6.o Os nomes e 1nais registros elos cidadüo.s inscriptos 1::ara o 

juramento á Bandeira serão, pelos OfficLaes do Registro Civil, remet'cl
dos até 31 de D·ezen1.bro, á Circumscripção d-e Recrutan1t-nto, para veri
ficação do sorteio militar. 

§ 1.0 Em ternpo de paz, as obrigações das mulheres para com a 
segurança nacional resumem-se no cumprimento desta lei. 

§ 2.0 Para as esposa e filhas solteiras dos hom.ens mobilizado,3 par'L 
a guerra, o destino de mobilização será-o proprio lar, de forma a ga
l·antlr a estabilidade da fam.ilia, .sem prejuizo da sua cooperação nr.s 
interes.::-es do Paiz. 

Art: 7o. A Circumscripção de Recrutamento, mediante requPr:
mento sellado, acompanhado da certidão de que trata o 8.rt. 3°, § 2°, 
fornecerá ao requerente um certificado gratuito de qu3 prestou ju
ramento á Bandeira, desde que seu nome conste da lista enviada pel) 
Cartorio do Registro Civil e da r-elação de pnosença á solennidade, de 
que trata o artigo ant-erior. 

~ 1.0 Este c€rtificado, para os homens, consistirá no r2gistro feit·Y 
na sua caderneta militar, ou, na falta desta, no certificado de alíst.;.
mento nlilitar correspondente. 

§ 2.0 o certificado de juramento á Bandeira é documento E~fi3n

cial para fazer a prova d2 quitação co1n o serviço militar. 
Art. 8.0 Resalvadas as excepções elo art. 2°, nenhum brasileirr; 

maior ele 21 annos poderá exercer funcção publica, el-ectiva ou de nn
nlsação, ou qualquer pr:·fissão liberal sem provar que prestou jura~ 

mento á Bandeira Nacional. 
§ 1.0 Toda a autoridade que der posse de funcçiio publica a bra.si

leiro d·e um e outro sexo, maior de 21 annos, sem a prova de qué' 
pre.stou juramento á Bandeira Nacional, fica obrigado a inclemnizar '* 
Fazenda Publica dos vencimentos ou subsidias illegalmente recebidos 
pelo que em.possou; 

§ 2.0 Nenhum diploma de profissão liberal· poderá ser conferido 
a-os cidadãos brasileiros de mais doe 21 a.nnos se1n que este apresznr.c 
o certificado de haver prestado juramento á Bandei.ra Nacional, alérn 
da obrigação de estar quites com o serviço militar para os homens, clc 
accôrdo com a legislação vigente. 

§ 3°. A autoridade que não respeitar os paragraphos anteri~res pa
gará á Fazenda Publica multa de um 'l1'1ez de seus vencim.entos. 

§ 4.0 Em casos ele reincidencia, a pena s•erá ele dernissao, mediante 
rn·o·cesso administrativo. sendo garantida ampla defesa ao accusado. 

Art. 9.o Todo a.quelle que, provadamente, não estiver quites com 
as obrigações para com a segurança nacional, será suspenso de sua.s 
funcções publicas federae,s, estaduaes ou municipaes, até que sane a 
.falta. 

Paragrapho unico. Para as mulheres, as obrigações a que se re
ferem os artigos 9 e 10 ficam reduzidas ao juramento á Bandeira Na
cional, como prescreve esta le.i. 
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Art. 10. Perderão seus direitos politicos os brasileiros de ambos 
os sexos, 1natores de .21 annos, que, por n1.otivo de convic-ção religiosa, 
philosophica ou pciitica se exhnirem das obrigações in1postas por esta 
lei. 

Art. 11. Todo o cidadão que cleixar de se inscrever para o jura·· 
mento na época deternlinada, por esta lei, poderá fazel-o, mediante, 
justificação, dentro do período de un1 anno após a primeira convoca
çã.o, ficando, nesse caso, jsento das penas em que il1C01T8ln os que 
deixarem de o prestar, 0.té que se desobriguem desse dever civico. 

Paragrapho uni co. Todo aquelle que não comparecer á convoca
ção, no dia, loga.r e hora determinados, só poderá prestar juramento 
na "semana da independencia" do anno seguinte, quando receberá o 
respectivo certificado. 

Art. 12. Tocto o brasileiro que se encontrar em paiz estrangeiro, 
ao completar a idade legal para o juramento á bancleira, poclerã pres~ 
tal-o nas erabaü::aclas, lcgaç6es e consulados que ahi n1.antiv-er o aosso 
Paiz. 

Paragrapho uni co. As autoridades diplomaticas ou consulalJ;s de
verão fornecer um. certificado de juramento á Bandeira aos brasileiros 
que ali o prestarem, podendo o dos cidadãos do sexo masculino, servir 
de caderneta de reservista de 3a categoria quando o seu dono provar 
estar quites para com o serviço mil.itar. 

Art. 13. As disposições desta lei não se appllcam aos que, na 
presente clata, houvec·em ultrapassado a idade fixada no § 1.0 do arti
go 3. 0 . podendo, porérn, inscrever-se voluntariamente para o juramen
to á Bandeira todo o brasileiro 1naior ele 21 annos. 

Art. 14. O juramento á Bandeira não exime do compl'Olnis;;o mi
litar á Bandeira a todos aquelles que se destinam ao Exercito, á Ma
l"inha. ou ás Policias :r.llilitares ou que esteja1n se preparando para re
servistas de '1.a e 2a categoria. 

Paragrapho uni co. . O compromisso militar terá de ser prestado 
de accorda com os regula1nentos nülítares. 

Art. 15. Esta lei, que será regulamentada pelo Ministcrio da 
GUelTfl~ entrará em execução 60 dias após a sua promulgação. 

Art. 113. Revogam-se as disposições em contrario. 

Justi.ficação 

O substitutivo e.presentado ao projecto n. 75-A, de 1935 encerra 
algumas mocl.ificações que passamos a justificar. 

O juramento obrigatorio á Bandeira Nacional, incluído na nossa 
Constituição, é um acto cívico, de caracter eminentemente educativo, 
e qu9 terá de ser prestado indistinctamente por todos os brasileiros de 
um e outro sexo, ao çompletarem 21 annos. Nessas condições, elle dif
fere do compromisso á Bandeira Nacional. prestado, de accorclo com 
os regimentos militares, por todos os que se destinmn ás carreiras das 
armas ou que recebem. instrucçào militar nas Unidades Quadro,' nos 
Collegios Milital'Bs, nos Tiros de Guerra ou nos Centros de Formação 
de Officlaes da Reserva. Mas, todos aquelles que prestarem ou tive
rem de prestar esse compromisso poderão ficar isentos do jurarnsnto 
á bandeira, como prescreve esta lei. 

Supprimir a letra c do § 2.0 do projecto n. 75-A, porque os ins
titutos civis de ensino secundario, não preparando reservistas, ou seus 
aJumnos não cheg·am a prestar c2mpromisso militar á bandeira e por 
isso não podem í'icar isentos do jura1nerüo, acto cívico. 

Na letra d do projecto, que passou a c do substitutivo accrescen
tamos os Tiros de Guerra e Centros de Formação de Officiaes da Re
serva, as Escolas de Instrucção Militar, porque todos prestem iguai
lnentc o con1promisso militar á Bandeira Nacional. 



Na letra d do art. 3.0 , que passa a c do substitutivo, accresce!l
. tamos a palavra dejinit;va á incapacidade physica. 

lia individuo.s incapazes temporariamente e que não podem ficar 
isent.os da obrigação do juramento á Bandeira, porque cessando de 
um momento para outro essa causa de incapacidade, ficarão sujeitos 
ás penas daquelles que o deixarem de prestar. 

No art. 6.0 supprimhnos a expressão "e serem relacionados os é! os 
homens, como reservistas de sa categoria". O juramento á Bandeira é 
um acto civico, de caracter educativo e que terá de ser presta'do por 
todos os braslleiros. Praticaclo aos 21 annos, como aqui ficou estabe
lecido, de preferencia, elle facilitará, na idade opportuna, a opção 
pela nacionalidade brasileira, o que é ele toda a vantagem em um. paiz 
de immigração, como o nosso. 

Pelos regulamentos militares todo o cidaáão masculino que tiver 
con1pletaclo vinte e un1 annos, flca· sujeito á incorporação e póde ssr 
convocaáo para o serviç.o militar. Se isso se clér anteriormente à con
vocação para a inscripção ao juramento, qu8 terá de ser feiLa só 
após vinte " um annos con1pletos, no perioáo de Janeü·o a Junllo, cs 
sorteadoo pod.erão ficar isentos de p)'estar esse juramento, porque 
prestarão opportuna.1nente o compro1nisso rrülitar. 

Aos 21 annos o individuo já concorreu ao sorteio ou não foi siquó! 
alistado. Se foi sorteado, estará quando muito prestando serviço lni
litar e não deixará de prestar compro1nLsso. á Bandeira. Se não estiver 
alistado, elle deve se ·submettsr ao alistam.ento para concoiTer ao sor
teio. co1no determinam o,:; regulamentos militm:es. 

Achamos melhor declarar o juramento á Bandeira essencial para 
a prova de quitação co1n o serviço militar. Alé1n de prestigi:Jl' o ac~o 

do jm·amento, exercemos por meio clelle un1a fiscalizaçãO lndlr2cta 
sobre os ciáadãos que procuram se esquivar elo serviço militar. As pe
nalidades impostas para os que deixam de jurar bandeira, são as 
mes1nas en1. que incorrem os que deixarn. de prestar serviço- militar. E 
nem poderia ser de outra forma, uma vez que consideramos o jura
mento á bandeira condição essencial para a. quitação do serviço mili
tar. Achamos conveniente, potérn, enrunerar essas penalidades por
que nellas incorrem tarabem agora as mulheres, desde que deixem de 

cun1.prír esta Jei. 
As listas elos cidadãos inscriptos para o juramelüo á bandeira, en

viadas pelo Registro Civil á Cil'cumscripção de RecrutamenLo, muito 
poderão D,UXiliar na verificação elos sorteios. Os nomes femininos, por 
suaJ vez, s-erão incorporados, para. u1na chan1.ada eventual, en1 caE.o de 
mobilização, como ficou estabelecido na nova Constituição (art. 163) . 

Facilitamos o juramento aos brasileiros que residem em paiL.es es
trangeiros para que não soffram mais tarde os onus dos que deixaram 
voluntariamente ele prestar esse juramento. 

Dadas as condições especiaes do Brasil, Paiz novo, de vasta ex
tensão territorial, com difflculdades de communicação e possuinó.o 
uma população heterogenea, para a qual as possibilidades edu,ca
cionaes variam nruito, achamos de toda a necessidade não reduzir ao 
periodo exclusivo de seis mezes a possibilidade de lnscripção, facili
tando a prorogação, quando houver coisa jnstificavel. 

Limitando a obrigação apenas 8JOS brasileiros que não tenhan1. 
ainda completado 21 annos, pennittimos, comtudo, que se iuscrevam 
voluntariamente para o cumprimento desse dever todos os brasileiros 
que o desejarem, sem limite de iclacle. 

Foram essas apenas as modificações feitas ao projecto n. ':>-r~., 

do Deputado Domingos Vellasco e que já regulam<entava com toda a 
precisão o juramento á Bandeira, instituído por lei no nosso Palz,. -
Plínio Tourinho, Presidente em exerclcio. - Agenor Monte, Rclaêor. 
- Humberto Moura. - Domingos Vellasco. - Antonio Pmeira Li
ma. -· Adelrnar Rocha. - Aiipio Costallat. 
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E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a 
seguinte 

EMENDA 

N. 2 

Supprima-se no s 2.0 elo art. 1.o as palavras "e paga 1$000 de 
custas''. - Wanderley Pinho. 

O Sr. Presidente ->-! Não ha oradores inscriptos. Vou encerrar a 
discussão. (Pausa) . Está encerrada. 

A emenda n. 2 vae á Commissão de Segurança para soffrer o seu 
parecer, ficando, em consequencia, adiada a votação elo projecto. 

2a discussão do p1·ojecto n. 210, de 1935 ( 1.a legisla.tura), 
instituindo a Caixa de Gamntia e Previdencia da Bolsa de 
fundos Publicas do Rio de Janeiro. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o art. 1.0. 

O Sr. Vergueiro Cesar - Br. Presidente, o projecto cuh de
bate € annunciaclo refere-se a uma instituição consagrada pela cxpe
riencia, quer em Pal'is, quer nas bolsas de fundos publicas de São 
:Paulo e Porto Alegre. 

Além disso, é de notar que o projecto absolutamente nã<J onera 
o publico com a Cl'eação de taxas, não augmentando impostos, nüo 
trazendo tributação alguma, seja de que especie fôr. 

O Sa. SALGADo FILHo - Nem m .. esmo aos empregados foi exit;ida 
1.1ma contribuição para a aposentadoria, creacla em beneficio delles. 

O SR. VERGUEIRO CESAR- Diz V. Ex. muito bem. 
A medida tem, Sr. Presidente, granel e finalidade financeira, pois 

visa garantir, B garante, realmente, as negociações de valores mobi
liarias não só de corretor a corretor, mas tambem ele corr~tor para 
com o cliien te . 

Sobre ella a Bolsa ele Fundos Publicas elo Rio de Janeiro me clcu 
a satisfação ele dirigir-me o seguinte officio, em 21 ele Dezembro ele 
1934: 

Cemara Syndical dos Corretores de Funclos Publlcos 
Rio de Janeiro, 21 ele Dezembro ele 1934 ~ N. 253. 

Illmo. Sr. Dr. Abelardo Vergueiro Cesar, DD. membro 
ela Commissão ele Finanças ela Camara elos Deputados. 

Tenclo o illustre Deputado por São Paulo apresentaào a 
essa Camara um projecto de lei, creando a Caixa ele Garan
tias e Previclencia elos Corretores ele Fundos Publicos ela. Ca
pital Federal, cuja iniciativa B vantagens já ele longa clata 
tem sido objecto ele cogitação por parte ela Camara Synàical 
e da Corporação elos Corretores clesta praça, similar ás já 
existentes, ha muitos annos em Paris e em diversos paizes eu
ropeus, esta Camara se empenharia, invocando o prestigio áe 
V. Ex. para que o projecto se transformasse em rcaHc\ade, 
como, aliás, já comprehencleu o Governo de São Paulo, que 
ha muitos annos regulamentou uma instituição com exi~o e 
que posteriormente foi acloptado pelo Governo elo Rlo Grande 
do Sul. 

Desnecessario será tecer commentarios favoraveis a tal 
medida que tem como objectivo capital a estabilidade das 
operações em vias ele realização, e, que assegura ás partes a 
segurança cie .s-eu exi to. 
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Convém, todavia, que ao projecto seja addicionado um 
· artigo dada a situação ela Bolsa no momento actual, que 
realize o grande emprehendimento ela construcção de sua 
séde, á praça 15 de Novembro, canto da rua elo Mercado. 

nesta forma, pensa esta Camara, deve ser aclditaclo o se
guinte artigo: 

Art. o actual edifício ela Bolsa e ela Corporação düs 
Corretores de Fundos Publicas da Capital Federal, ora enl 
eonstrucção só será incorporado ao fundo da Caixa ele Ga
rantia·s ~ Previclencia, uma vez saldados todos os comp1 omis
sos assumidos pela Corporação elos Corretores ele Fundos Pu
blicas ela Capital Federal, para que sua incorporação se dê 
livre e desembaraçada ele todo e qualquer onus jucllciae.s ou 
extra-jucliciaes. 

Respeitosas saudações. - Ary de Almeida e Silva, syn
dico. 

Sobre o mesmo assumpto o "Jornal elo Commercio", em seu nu
mero de 27 de Setembro de 1934, escreveu uma nota, em que estuda 
_perfeitamente todas as disposições do projecto, assignalando as suas 
vantagens e o seu effeito utiL 

·E· "- seguinte: 

Bolsa ele valores 

Um elos grandes problemas a serem atacados para o re
erguimento das nossas forças economicas é o ela organlz2.ção 
da Bolsa ele Titulas. Temos dedicado a esse assumpLo a at
tenção Que !!lerece. 

ü Brasil atravessa clifficuldades de ordem commercial, 
parte devido a perturbações geraes e parte proveniente de 
erros administrativos accumulados. Para dar expansão a 
todas as Ílossas riquezas latentes, para aproveitar o que temos 
ainda sem exploração completa, para desenvolver as activi
clades ainda e1n formação, carecemos de canalizar, conduzlr. 
multiplicar, intensificar, valorizar e facilitar a applicaçào util 
dos capitaes disponíveis. 

E' claro que os nossos capitaes nessas condições não são 
dos mais abundantes em relaçào a elas outras nações mais 
velhas, mas já temos elisponibiliclacles que levadas e garanti
das por bolsas de títulos procurados poderiam ter emprego 
cada vez mais proveitoso. 

O segTedo ela fera dos capitaes está na sua. capacidade 
de multiplicação. Quanto mais se applica mais se desdD· 
bra e enriquece_. A sua movimentação é, por si só, criadora. 
A sua circulação é mais fecunda elo que a sua immobill
zação. 

A'-1 di.Gpónibilidades que apparecem nos nossos 1nerca. 
dos encontram poucas probabilidades e se vão concentra,· 
em inversõ·es pouco expansiyas, como hypothecas, .empres
ti::rtos onerosos e até depositas sem juros. A activiclade da.s 
bolsas ele titulas proporcionará a esses capitaes uma força 
d_e expansão que hoje elles desconhecem. O mesmo nume
raria que nas hypotheeas vae onerar o devedor poderá abi'il 
perspectivas nova.s no empr&endlmento que elle que1 leva·. 
avante, se os capitaes forem cedidos numa subscripção geral 
e não uma operação hypothecar!a. 

Isso criará novas opportunldades aos homens de ini
ciativa e aos capltalista.s. 



·N·es.sa..s coJ~tliç0-c_~. recoühecendo a desorganização dD 
no::so 1nercado ele capitu-e.s .e os s·eus ineouvenientes, ten'tG~~ 
insistido pela f·Otn1ação de un1. ambiente novo em torn .. 

da,;; bolsas de titulos, que para at·Lender a essas cü'Curns .. 
tt:ncias, carec-en1. ter appar.8lhamDnto apropriado. 

Para desp-ertar a attençho elos capitalistas, p-equenos ., 
grandes, para as vantagens da applicc,ção dB suas. clisponibi· 
lidades e1n ·Valores n1obiL.arios, pT-ecis~uno.s, nã.o E:Ó de pro··· 
paganda, como de uma .serie de garantias que offereçam 
seguranças á nossa g·ente, já po1· natur2za d-esconfiada e t1-
nlida. ·Para qu-e não considerem arriscado o elnpr·ego de cu
pitaes .em subscripçõ-er3 de er'1prcsas aleatorias, devemos es
tabel·ec.~r novas ga.rant1a.s 1-eg~~s para evitar embustes e le. 
vianclades. 

O Sr. Deputado Abelardo Vergueiro Cesar tem sido UL. 

dos benen1.eritos dessa c,an1panha. patriotica, que se c-orrehL· 
c!ona com tudo que é neces,:oarlo fazBr para aproveitar as 
nDoS8.s riquezas latentes. Como dlrector ela Bolsa de TltuJD,_, 
ele São Paulo, como publi.cista. homem politico " par)amer, 
taT, :S. Ex. t-em prestado serviços a es~a causa, que -os fa-ctt1S 
vão evidenciando. A reorganização da BolGa, ele Sã.l Paük 
investida das garantias necessar.ia.s para o lança1nento d·2 
novas subscripçõcs, proporcionou o augm'2nto de tramoact;ões, 
que tem sido u.m dos ele1nentos do novo impulso progres
sista. do grande Estado. Como Deputado, o -sr. Vergueir<" 
Cesar acaba de apresentar 1.un projecto sobre a organizaç;ãc 
nacional das bolsas ele títulos que merece a approvação d'< 
Cama.ra dos Deputaclos. 

O principal do projecto não é a parte ele prevrclencla~ 

para os seus serventuarios. Antes ele apresentar o eeu pro. 
jecto sobre o conjuncto das bolsas no Brasil, o illustre e 
joven Deputado por São Paulo consubstanciou as sua·3 ieléag 
num texto, tendente a engrandecer desde Jogo o.s serviços 
da Bolsa de· Fundos PulJlicos do Rio ele Janeiro, para quB 
es,<;a receba logo o influxo do regime preconizado. 

O Sr. Deputado Vergueiro Cesar creou tambem, no seu 
projecto uma caixa de gara,ntia e previdencia que motivou 
grande controversia na Commissão de Finanças, cuja maio
ria achou que o as:,umpto exigia parec-er da Commissãc, 
Social. 

O pr·ojecto em si tem grande opportunidade, e aguar
damos o texto a ser apresentado em Outubro e que envoive 
o problema. da expansão das bolsas d.e tttulo5 e em toda a: 
sua plenitude. 

No seu d1ocurso de justificação disse o Sr. Deputado 
Vergue ira Cesar: 

"A caixa que o projecto visa instituir para a Bolsa do 
Rio de Janeiro nilo é uma novidade no Brasil. Pois a Bolsa 
de Fundos Publicas de São Paulo já possue uma identica, 
que foi criada pela lei do Estado de São Paulo, n. 2, 165, ele 
22 de Dezembro de 1926, por propositura, do illustru parla
mentar Sr. Dr. Fontes Junior, no Senado de São Paulo. 
Per es·:a occasião, tamb-sm estudaram o .ass"Lunpto -em no
ta v eis pareceres, os comrnerGialistas Senhares Prof·essore3 
Fr~derlcc. Vergueiro Stelõ.eJ e Waldemar Ferreira. Em se
guida, no RegimentG Interno ela Bolsa de São Paulo, por 
mim elaborado e que, l€galmente se acha em vigor desde 
11 de Janeiro ele 1928, í'oi regulamentada a Caixa da Bol
sa de São Paulo, no respectivo Tltulo TII, do artigo 145 

11 196. 
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E a Caixa da Bolsa de São Paulo, que tambem nada 
custa ao Estado ou ao povo, é un1a instituição, sclida, e do 
maicr effei~o util, para a disciplina dos correctores e da se
gurança dos negoc10s d~ Bols~ qu,c s~ ultimam n~quellu 

a.dlantaüu. praça brasíleira, 
1Quando clesemp8nh·ei, en1 1931, a honxo.sa incu'mben

cia de organizar ~' Bclsa de Fundos Publicas de Porto Ale
gre, não m·e esque·ci ele incluir,· no seu apparelhan1ento 

auxi·lia.r, a Caixa de GR.rEJ..ntlas e PrBvidencia~3. daquella fu
turo.sa Bolsa. 

E <Jra inconcebivel que a Bolsa de Fundos Publicas do 
Rio de Janeiro, uma das primeiras da Amcrica do •Sul, em 
valor e <Jffi idade, ainda não contasse, para melhor attingir 
sua finalidade social e economica, com um appareii1amento 
da importancia da Caixa que se projecta crear. 

A cr1açao ú.a Caixa da Bolsa ele São Paulo foi inspirau.P, 
pela Caixa da Bolsa ele Puk~, a formidavel instituição uni
versal que Zola pinta com tanto colorido e com tanta viela 
110 seu livro L' Argent, uma elas unidades de .sua obra cy
cloprca, que mesmo um especialista não descreveria melhor, 
na sua parte technica. 

O projecto que submette á apreciaçáo da Commiocão 
de Finanças é a propria lei de São Paulo e do Rio Grande 
do Sul, com modificações aconselhadas pela experlencia. 

Para os meus principaes estuclos ele Bolsa, que pr·etenclo 
sejam transformados em lei, solicitei a opinião autorizada 
de diversas instituições e de diversos juristas e financeiros, 
com o intuito de os melhora1· e os aperfeiçoar". 

Esse appaTelhamento visa reforçar a organização de 
que tratará outro projecto e que merece a attenção da Ca·· 
mar a dos Deputados''. 

Tenho, Sr. Presidente, a honra, neste n10mento, ele passar âs 
mãos de V. ·Ex. uma entenda que, por eetar assignada pela maiori&. 
dos membros da C,ommissão de Finanças, está dispensada de ir ao 
seio daquella Commissão. 

Parece-me, Sr. Presidente, que a C amara dos Deputados, appro
vando o projecto, presta aseignalaclo serviço á economia nacional, 
para maior efficacia dos nosws mercados de valores mobiliarias. (Pal
mas. M1cito bem; m.1cito bem. O orador é cumprim.entado) . 

O Sr. P1·esidente - Acha-se sobre ã mesa uma emenda da 
Commissão de Finanças que vae ser lida. 

(E' lida e poGta conjunctamente em ·discussão a se
guinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 210, de 1935, (P Legislatura). 
I 

Ao art. 20 da letra d elo projecto n. 210, de 1935, onde esta • 
pensão de 80 % de seus vencimentos, leia-se: 

pensão de 40 rÃ} de seus venci?nentos. 

J usti jicação 

Come; a aposentadoria dos empregat\os ela Bols~. é com todo<; 
o6 vencimentos, os technicos ela Camara Synclical da Bolsa de Fun .. 



dos Pub1icos c1o Rio de Janeiro, a-cl18n1 que D pen.são deve ser d.P 
40 , que assin1. é superior á de outras classes, notaLl!;Unente á cl.J.s 
Bancarias, que tern 50 ~~é de p-ensão, .sobre a aposentadoria, que é 
de 80 (.::~ .c::.obre a n1.éc1ia de,-; vencünentos n1ensaes, percebidos n-os 
'ultimes tres annos (artigos 8° e 11° {10 decreto n. 24. 61.5, ele 9 de 
,Tulho de 1934) . 

Além clis.so, é de se notar que nenhu1na. contribuiçào se exiglé 
dos en1J)regaclos, para pagan1ento de sua n.posentndoria. ·B 1Jensáo. 

Sala das Sessões, de Setembro de 1935. - Joã.o Simplicio. 
Abelardo verguem; Cesat. ~- Clemente Maricmi. - /1r1w.ldo Bastos. 
- Henrique L\odsworth. - Oralndo Antujo. - FTanç,, Filho. 
Cardoso de Mello Netto. - Amaral Peixoto. - Carlos Lnz. - Pedro 
Fi1·meza. 

O Sr. Presidente '---- Não ha mais orac!Dres inscriptoE. Vou en
cerrar a discussão. 

E', succec.slvatnente, 
gos 1° a 25°. 

-encerracla a discussão dos arti·· 

O Sr. P.-esidente - Vou s1.1bmetter a votos o projecto, .salvo a 
emenda da Commissâo de Finanças. 

São, s.uccessivam€nt-e, approvados os seguintes artigos: 

Art. 1.0 Fica instituida· a Caixa úe Garantia·J e Previdencia dos 
Conetores da Bolsa de Fundos Pubiico.s elo Rio de Janeiro. 

Art. 2.o E' obrigatoria a igual comparticipação da Caixa por 
te dos os corretores mencionados no artigo anterior. 

Art. s.o A Caixa :"era constitiud.a pela universallclade elo patn·· 
monio e elas rendas da Bolsa ele Fundos Publicas elo Rio de Janeiro 
e da Corporação doc Corretores. 

Art. 4.o A Caixa terá por fim: 
a) toniar effecti v a a responsabilidade dos corretores da bolsa 

nos seus actos funccionaes; 
lJ) formar um peculio para subsistencifL elo corretor em caso 

de invalidez completa; 
c) amparar a familia do corretor em caso ele morte. 
Art. 5.o O peculio formado pela repartição, do activo livr·e d'1 

Ca.mara Synclical entre os corretOTes "era igual para cada corretor 
e as suas alterações serão estabelecidas em a.ssembléa geral elos cor
retores,· sob proposta da Camara Synclical da Bolsa, ouvida a Com
mis~ão de Contabilidade, no dia 10 de Janeiro ele cada a.nno, para 
o anno corrent.e. 

Pa.ragrapho uni co. Nessa assembléa geral o credito para o pe
"ulio sera determinado depois de orçada a receita e fixada a des
pesa da bolsa, com consignação da verba expressa para: 

a) pagamento de seu pessoal administrativo; 
b) a aposentadoria e :pencoão dos empregados <:la bolsa, nos ter

mos elo art. 20 e seguintes; 
c) conservação e melhoria de sua .sécl·e; 
d) manutenção elos serviços de contabili'dade, d·e cotação ele ti

tulas e de cambio; 
e) organização de estatisticas e publicidade flnancelra; 
!) desenvolvimento de sens departamentos legaes e technico, 

completados pela sua parte cultural, com bibliotheca,s e estudos es
pecializados, annuarios e revistas. 

g) execução do disposto no art. 222 e seu paragrapho unico; 
h) d·espeeas geraes. 
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Art. 6.0 A caixa será aQministr.:da. r,ela Cama.ra. Syndical e fi. 
cará scb a fiscalização de uma Commissão de Contabilidade, com
posta de tres membros, eleita pela assembléa geral, conjunctamente 
com a C amara Syndical, a 10 de Janeiro de cada annu. 

Paragrapho unico. O corretor eleito membro da C amara Syn
dical não poderá ser eleito membro da Commissáo de Contabilidade 

Art. 7.o Para a satisfação da reGponsabilidade elo corretor, nos 
.seus actos funccionaes, só se recorrerá ao peculio que lhe fôr esta
b·elecido a 10 de Janeiro de cada anno, depois ele esgotada a fiança 
e quaesquer bens que possua. 

§ 1° Entretanto, as multas impcGtas ao corretm: pela. Camara 
Syndical, serão d!rectamente descontadas do peculib pela propna 
Ca!llara. 

~ 2.o De.sfalcado o peculio, por multa imposta ao correto r pe;:;, 
Camara Syndical, ou por qualquer outro motivo, ficará o COH-etor 
suspenso até que o ·reintegralize. 

Al't. 8.0 O peculio não será objecto, no todo ou em parte: 
.a) de qualquer contracto que importe en1 cessão ou trans

ferencia do m~smo a terceiros, não sendo admittidas procurações 
em causa propria para o seu recebimento. 

b) de qualquer imposto ou taxa e de pen]J.ora, não respondendo 
per dividas contrahidas pelo seu titular, a não ser a responsabili
dade funccional do corretor, proveniente de sua · gestáo de official 
publico. 

Art. 9. 0 O peculio não. reclamado até tres annos de aberta a 
vaga de corretor, pre:ocreverã em favor da caixa. 

IA.rt. 10. Em caso de morte do corretor. seu peculio perten-
cerá á sua vi uva, ·h€rdeiros ou legatarios. Em caso de exoneraçao a 
pedido, o corretor receberá 80 % de seu peculio, ficando os 20 % 
restantes pertencendo á caixa. 

~ 1.0 •Se n corretor fôr demittido o seu peculio, descontados os 
20 % para a caixa e solvidas as Guas responsabilidades funccionaes, 
{!aranticlas pelo mesmo peculio, será applicado em titulas federae~ 

adquiridos com clausula de inalienabilidade em nome da mulher e 
herdeiros do cor~tor. 

~ 2.0 O corretor exonerado a pedido, poderá transferir o sev. 
peculio sem desconto, para o seu preposto !'la mais de dois annos, 
caso este o venha substituir no officio vago de corretor. 

§ 3.0 O corretor só poderá exercer esse direito, descle que prove. 
não estar sendo processado administrativa cu judicialmente, por acto; 
ifunccionaes. 

Art. 11. Quem fôr nomeado para substituir o corretor fallecid·J 
cu exonerado, só poderá se empossar no officio, depois que recolher 
á caixa, a importancia correspondente ao peculio integral, que tinha 
-o s-eu antecessor. 

Art. 12. A caixa, mediante deci-3ão da C amara Syndical e da 
-Qommissão de Contabilidade, em reunião conjuncta., só poderá appli-
-car seus fundos em compra: 

a) de títulos fe'deraes; 
b) de títulos · de empresas nacionaes, que os tenham negocia

dos e cotados na Bolsa e que esteJ,am com serus dividendo~ em dla 
a juizo da assembléa geral dos corretores, com a presença de 3/4. 
dos corretores, em exercício; 

c) de immovels. 
Art. 13. A Caixa só poderá alienar bens, por decisão da C amam 

<Syndical e da Commis.são de Contabilidade , approvada pela a•3sem · 
bléa geral dos corretores com a presença de 2/3 dcs corretores em 
esercicio. 

Art. 14. Os dlrectores e fiscae.s ela Caixa são pessoalmente res
ponsaveis peloG actos praticadcs na sua administração e ficam su · 
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jt>ito.s ás penalidades criminaes previStas nas leis, p~ra· os . detento- . · 
:res de dlnhetros pub11<:os . · 

Art . 16, Ao . corre~r que n ão eJCercer o o!C!c~o. por lovàUdez; . 
completa, e o requerer á. Caixa, será. concedida Ull18. peosãó col'!'es-
JIOn~ente a. . 6 '7o do .r.eu :Peculio . · . · ·. · · 

Paragrapho Ull1CO . A rpen.são extingUe-se . oom o ·levantrunento- . 
<i o pccullo. · 

Art. 16 . o pecullo só podérá .s'er levantado~ peta. vi uva, herdeiros. 
ou legatarios do corretor. 30 'dias de-JXl1S de o !la. ver ·.requerido ·é. 
Ca.lxa, mediante ex.lllbiçilo 'Clos docume~tcs julgados n~ar1oa pela. 
Camar a SYJldical e pela Commtssão de Conta.bU!dacl.e, ca.so no. 'orn:.;. · 
elo vt.go nâ<l haJa. n~huma. operaçto a; ser.liqutdada.. 

Art . 17 . O syndico represéntará em JuiZo ou !6ra deste a Ca.llt!l.. 
que terá sua. séde e fôro no lagar onde 1:l.Ulcc1onnr a Bolsa:~-

.ut. 18 . o mandato àa .camara· .synd.ical e o da · Coram!ssáo· d.e 
Contabl1lda;de começarão a 11 de J aneiro . e . irão até 10 de-Jan-elro · 
d o anno seguin te . · · · _' 

Art. 19. Para. melhor execução desta. 'lei, -!!cará. a. ·camart. Syu
dlcal expressam-ente autorizada a rever o seu E.egimento Interno . e 
tabellas <le ~olumentos. - · ~ 

.vt. 20. Aos empr~gs.clos da :Bolsa Cto R ló ·. de Ja:nelio, : serão- . · . 
con!erldos os seguintes dlreltos; · · . . · ' · 

a ) estab1l1dade -110 cargo <i€p01s de einco . a'nnos· de seri1Ços",- ~'lt·. J, 
ceptuando-.se os actuaes. empregado&, aos- qua.e$ desde ·a. ·. publlcaçáC ' . - , : 
dP.sta lel. fica. assegurada. aquella establ.lidad:e . _ : · · · : · : ·- · · 

b ) apo.sentadoria ~m tcdos ós vencimentos, depo_!s 'de 30" a:nDO:; .• · 
de ser viços ou compul€or1amente .com 68 an:oo.S .. O:e. ' jd.ã.de; ~ .. · . · · 

C) aposentad.Oria. por 'invalidez. C<ltnpleta, com todoS .. OS . ie:ocl- . 
mentos, após tres a.nnos d e . .s-ervlço.s; . · · · . 

d.) pensão de ao '7c d e .seus venetmento.s lW)s h.er<1eir05 de a«ôr-
tl.::l com o art. 10 e·-"6eus parairaph~; do :aecr~to n . 24'.'615, <W s.~ -.. 
de JUlho -de 1934. . _ · . , 

Art . 21. O direito á pensão e:xtlngue-se · nos casos e%presso~ ·· · 
no art . 12 <io decreto .n. 24.t315, de ·g dé Julho de 1934: 

Art. 22. .\ Camara Sy.ndlcal empregará o acttial patritilonio- d!l- . · 
Bot:;i!- e da Corpornção aos corretoreS na constru~ do ~dl!iclo 
ua séde de. Bowa, s.té sua integral teririln~õ_çâo . · · ·· _ · · .· · 

-Paragrapho u.olco . Igual appl!cação terâ o · tuitdo patr~nint 
!armado pelo producto da tax::. -adc11c1on3.l crea.dÍI• pelo ~ecreto ·nu.:._ · 
mero 2~.651, de 17 de AbrU de 1933, até que fiquem ·saldados ·toci.Qiõ 
os compromissQS Q.<;sumldos pela. Camata. Syn<llcD.l psra. a constru-: 
cçilo do edi:rtc!o. · ·· 

Art . ·23 . O E!'d..l!lclo da Bçls_s. e d~ -Corporaç!lo dos' -Corretores dé.· - · 
;Fundos Publlcos da. Cap!UI.l Federal, o:r~ em· co:nstrilcçüo, :Só eerá. · 
incorporado ao tunda da . Caixa de Ge.ranttas e · PreV1c:!.ene1a, <lepois 
d e saldados todos os comproml.ssos, -que lhe· .sajam . ~oncernen~. IÍ.:I.· 
l"tlmidos pela. Corporáção dos Con~tores àe · FUndos Publtcds da Ca
pital Federal. anm d e que SI sua ll:lcorpo.raçã.o se dê _.livre e ·desem · 
baraçada. de teCI o e qualquer onu.$ . jud1êiÊI.l ou · e~-jlldictai:· . .'. · · · 

Art. 24. '.Flca o mll.lldato c:!.a aetua.J. CI:IJll.ara Syn<Ucal, e- o _& 
Commtssão de COntA.baidade que !Or e!~1ta, 'pror~a.do ·até: 10·· de , Ja- . 
netro de 1937. · . · · .. . · · _-· . · . 

Parn.grapho 1lll!co. Entretanto. o prbneiro .pe<:ull.o .. _serã: :~~le_.._ . • : ·: 
cl<l" 30 d !a.s depois da publicaçAQ desta. ' lel. . . .. ·. ·. · ·· · · . · " '· ': .. · . -

. . - ··_ ... ·. . · .. .. · . ~· 

Em seguida. é .~pprovatta. à. eriiencla da. Coxn~is.Sâo _'~e FI": 
· nanças. ,_ ·' ·: ; · 

O Sr. PreSidente .i... o proJecto .-và.e ~-~-~~~~--;'ar:.... 
l'edlg1r pa.ra te:ce!ta. ·utscussw: · · · -. ·. · · · · ... 

. 
~. ' .. .. · .... •. ~ . : ~ ~ :.:.: . ·. :· . 
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SegtJ:nda d.t.sc'lascio d.o profecto n . 135-A, ~te 1935 (Ja · c~ · 
gl$~tura) , revtgo~an.do por aoo annos a 11a.lidade do ulttn•" 
cOncurso ·para ·mecUco da . P:Jitma Mtzltar ào Di8trtcto FedeTal, 
com pareceT Ja.riJrcivet .d4 commwllo. ~. Segurança . · 

Er.cermda a ~ussft,o. · · 

0 S~. PJ;esi.den~ - Vou submetter a. ·votos o pro~.ecto. 

São. ~uceess1vàmen~ a.pp~va.dos os s·egulntes artigos de. 
pr~Je<:to: · 

·· . :Art: 1-0 Pi~ . prorôS~do -~r dois ·(2) ·a.nnos: ·.& partir .de l · d~r Agudu 
· · to de 1935, o prazo ·de. :validade do . c6n~urso . para. Ptimt:l.ro tenente 

1Iled1'?o · d" Pol!ct.a. Militar' elo Pistricto- ·Feder:sJ.,, ~llzado · em H~34. . · 
Art. · 2.o . Os c'I!Jldlda.tos approvadoe · no retertdo concurso ser:tu 

sproveltr.ilos, . obed.e~endo .ã ·· ordem· r.lgQrosa .de . claSsl!icação. 
. Arl. 3.9 :RevÔgáni-se a.S\Í~s~Ções · ·e~ ·co~tta.rio·. . . . ' ~ . . . . . . . 

:·.: . 

o · Sr; Presi.d~nte ~ Q ·prolecto p#sa :á ·aa. dtséu~o . 
. ·. ' • : .· 

< IJtacU$$ão.' unícli do réqtleri~ento n. 24s-,.; (k· jgjs, ~Io( :l~· 
~la.fürafi: .· ·peãtn.do .Cópia. :4c>: inq1Uerlto poÚciGl-mfUtar . fe!to 
:peta general · P.a.ntaleúo Tell~s. referente '·á . comp~~· ~ .avipt3 . 
em. 1932., · · 

·· .. : o Sr~ .Pre5idente ~ Te'!it ·a ' pà.l~~i .;/sr.·,riepuiadQ ,· &~tiS~ · 
l.~&rdo . . Lembro. entietã.nta, ·s.~s ·. ~- ·que, ·é:~n-:- virtucie .do ptV.c, li;,; . 

. pQUCO cot1,ceql<Jõ · peia.. GBmara; :o: nÕbre .Deputado terá ~ de' ser. 1ntel·· . . 
·. romp!!!o, . at!m 'c:te .ser . lido·: o ~r:· dii .· CO!nmisSll:ó. de" ·EduC!lÇão . e . 
:· Cultura, )::elà,tivamen~e a.o projecto-.:n .. '245 de . l9S5. ·· · · · · , 

: ' O ·Sr • . Ba~·-l..nsardo:-:Agrac;ieÇo o ésC:tarécimento de :v. h .• 
· decláiando· que.·~~!re!brev.e: · . - . .-. '· : · _ .. _- ,· ._ .· . . :· .. : · · 

.sr, Pre.sldente: ·NJ!.o venho tr.a.ta.r do B.Sirumpto· qüe constituó ·.oo-
.. :7 j~~ . . àÓ'· r.eciuer#ne~to em i1.1Scússã~ · · 1sto ét. o pedido ~ de· ieín.e.Ma. .J da 

· i:ópla. ali 1nquerlto. pollclal · mU!tB.r realizado p~lo ·General Pantaleão 
Tellé5. r!terenté. á . compra' (le iivtóes. ·eJ;n !93~; ~ '<Ítre :tan.t& celeum~ 
U!m. ley:mtado e· .le1·antou, ainda. he.. po·uco. · na. 1mprén,a · desta. ca-
~~- . . . . . . 
· ,.. :N~o : · d~ejo. Srs .. Dep.utado~ avançar juizos · ou·-. comm:eut"-ttuo 
~cerca dçssa ·questão, . sem: pr!,melro possUir cój:i1R. : d.~:?S· dcx:.ume:lf.OS; 

· · J)or si ii:np<:>x:tantes • . e que ·mereéem .ser e~~nalios pekl. Cainara. com 
·, ;pleno . eonbeci*I:l~O dO· Pa!z. · . . . 
· .. ' · · . QU!ro, agora; .nutozo do· ·.requerimentO com outros · memoro:; u<.o .. 

" 1Iliuor1~, . faZer -ape..'laS. Um· a.ppeÚo. ao : how:ado Sr'. ~ Mln~ di,. GÚerr:l; 
···,-o · U:l.ustre ~era I 43r .. ·.r ó~ Gomes RJ.~fro · .:E'llilo, no sen ttd<i cie· s,· .!!;~ · 
·.át;téndencto; ~ com ' a.: presteZa. · necessarla - · c~ i_ cànlara. haja . p<.JL' 
bem .appl'Ovú o meu re·querlmento . - o peclldo .que. lhe ê teito; .i'c-
m!itter '!o . cop~ <I~ .1IÍquerlto .· . . ; . . . . . ·. . . . ' 

~ .. : · Slm,. ·. · S'r.· ·· P;restdente, ~rque,. e~es. requerimentOs d!r.igidos ... ....,. 
m:~bros do Erecrltlvo ~o . .sent!ilo. de· f;erem preste..clas: estas ou aquel~ 

•.. las ';ln:fonnações, appzovac::!Ós . pel& ca:;:nai-a, -~são relegadO$ a. uni' 'plntJ" 
_ · .,áei::Ullde'.rio;_ por 1~ ··que .raramente ·sA.o re~nclld~s-. :· .. · . · , 

: ..... . o sa. . . Sov.z:t. Ll:h~ --,:Pel'1Ii1tta. V ·. Ex.· um .. apa~. I!a 1:r~ ~"t.éu 
~ '!oi · a.pprov~do .1i,m.-iequerbnentO. .meu, . de )ntoonaçõea, dlnglct:o: ao Bl 
. '.'M!Íiistrô -d~ .EducaÇio, e. até . boje 'não . veio S. ·re.sPosta: . : ' . . . -
. .:.. . o ' Sil·;: . B!A.S .. FotTES - o· l:'OCier . Leg'lslatlvo: ~o 'merece ~ B;c mw!ma. 

: . ~.~~:~ : ,·· . .- ·:··~ . :•· · .. .... ~-
.. . ' - - ··~; \ , . . . ·• ,. .:_.., :.:·. :" ..... 

.. ~· 
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... , O SR. BÁPTIS'l'Á.- LUSARDC>_- ~cepcionaltne~te Os titm~e:l · 
das 'pastas inl:o.tater!áés tesPonclem ás 1:o.terpella.ç6es ·ou: ·perguntas cu.~. 
1hes são -~n~ereça_àás .. por eSta .oti p~la. outra. Casa ctó P&l-lamento bra, . 
·saelro. _ . · · · · ·· ·· · · 

cOl"robora.ndo a.-· nitlllla afn:mat!va., · o. borirado re)>resênta:o.te .te .. 
Pernambuco deClara que ha- tres m~s· db:i~u um recruei1J:n.:,uto·· di• 
~orma~es, que· mereceu approvaçiO da ~ara, aó tltl!la:r: da:pa.s~a ·: : 
da.. &1-w:ação e ·até agora; -noventa dll.\8 ClepQ!s, não se· dignou S. Ex. ·. 
o 'sr.- !.41ni$ro dar-lhe_ um.à· rP-sposta, éo_~o era ~de s-eu· dever>.. · · · 

. ' -0.'. SR. PLINlo TOmuNHO - Tambem tenh() um pedido ·.de 11110,1-c··. 
· ~- : ba ~ n:~eze,s e meio, n~. In.ãos_ dO: Mlnfstro da F~nda_.:,~- - . · · 
.. · O ~R'. BAPTISTA LUSAR-00 .,.... Ve y; Ex.; Sr. ?re.sl.dente, ctJ;ruv 

o. ·clamor _sUrge 'de .todas as ·bancia:;l;_ · · · · 
· · . :E. nCí.ó :serão somente os ·DEiputad~s ela minoria.. . . 

Pe~taria aos ·nobres·<:Ollegas que ap:>!a.m o.govem.oi. qual .Íi!li~: 
. :f o! mais. :feliz, te~ mel!lor Venturll que : 05 da · mtnórfa, consegu.lndc • 

··_resposta b;1uriediata a. reqúeriinentQs ·~a.ppi-9vados pela· Cá~?. . , .. 
. ~ ·o SR. PaESIDENtt - Advirto . ao :-nobre· oradlir qút! a. Commis.~o ·. 

de . Educa.ção e OÚlttlm acabà ·de· com:in#ziicar ·que . eStá eom o _ku pa"· . _ 
rei:Elr pl"'im.pto.. 9 -nobré·orador·-w-ã·. ·<ie'l.ri~erro:mper seu,~tii'~~:-~. :. 
· - . o sa .;: B.Al"Í''S'l'A _t.ús.Ali:Oo ·· ~~ àbed~: â ~étêrm.tilaÇão.._. -;~gt-. 

mental e :psQO ·a Y'. Ex.., -Br •. Pl:estti.ente;· --qu~- me conceda; i!_· : paltivra .. 
PiU"a cônttnua.r estas consl.üerações as~;lm que · passtvel .~ · . . : - ·· · 

.' ' ~ . - ~. . . . ... . 
- o sr;; Pr~id~~i-':. Teni: :~· p~~v.t~ ·.<i .Ê~hitor <:t:i'·.Q.9m~Sã~:: 'll.to ~ ... ~~. 

"Ji:ducn_rãG .e:_ci.tltura •. ~flm'Cle, -~-o ~écer. So~re : o pr6ject:à 'v1n!'].ô· l(o· . 
_Sena.do . . · · · . · .- ·"· .--. .,.~ · · .:.. .. _. ··.:.···. · :•·•·· ' .: ... '~.'- ·· ... , ... 

~ 

2ci ·~USc-..[sslíO do prq;:ecto n • · -z,fs, ·cie · t.S3!>.~: qu '.te'gj.sta.t.Ífti. ). . 
d-o seni;do FederJJz, .. qúe . <iutoriZa> o . -Poãer' E:2:e.c1Ltivo ·~a' .entrar.· . 

' em.~ arictirdo ·Com.. ~ :eata:dfJ tf-0 _R.íij Gi-àn~!l. · ao su~ _quanto ti 
. Faeuldade ·rk MecUc-tita~ee . .POrto· :AT.egre e a· .. univ~ Te-'· . . . 
:ch.n1:ca d:o ~sm:o~·Estacto,'parà. o fim oo,ar.Pa-ni:O:ItÇáo 'dtt ~n1-
v~ desaA _.Ca1]itat: . · • : ' • · · · · · 

() · Sr~ Raul Biitl'ncourt - O Sr. presidente, o · projecto socre 
o qual. .e.m ·nome (li dociml.si;AO il.e EducaÇão e·_Cult-ura, devo· dar ·par 

•.. 'recer motivOU ·um 'pecildo. cre ~-\lnei'lCla' _Por 1Sso • que. se ·.ref~ · a'proV10: 
"denc.'.as. :nec~. ·:na orbita· :t:ec1Eirs.I, para ó acabrunentci. ita · -ç>r-g.a.m"··: · 

zação da. ünt:verslds..de. de pozi9 Alegre, de : 9ue~ coitta o · govérnO. · . ele · '. · 
l):lau_Esta!:iQ neSte !~ta~te. :E c:Omo ha. o gast-::>; ao mesmo tempo sell~.-· 

. - tmbl:IlUl e: é!vl.co, ·de colncld!r com. -o. ccmtemino· ct8. _P.ey;olução· doo. .. O· . 

... :!"attapos a definltlva. ~$'\I.cturaç!o daqilel!a.Unlversid.ade. Sõ· por isSâ.· -
; d~Qols "de w:n .iieniol'lldO eGtucio íe!tO pela. outrà casã legi&lã.tiva, o ' . 
;. ···senado Fedet'à.i; .SÓ: por~. a 12 de séte::nhrd, o~ pedlr:'Urg~mclà.: • 

· .. /- .Algurui CioS membrÓS desta Casa.,"l!.OS qnaes' diStiii.g()_ eot:i>mllih-a. · 
· ... ·admi:~o. estr:a~m. ·em certo instante; se ~ollcttásse~'.~m._ I.Io.me, cte. · 

... Inl:nha :.-Çomln1s.:;ão, -.o. prai:o de 15. m.lnutos para que eSta. • . ~lttl.&<se. 
· . " ··p~~- :CB.be.-me. potii . . wl!;0 breve ·esçla.'rec1niento;_·E&tnl?h8r=· a.qU:i!lc-: ·.··· 
· .. :· .... te~ ~llega.s, ·porque, dias at.~ .. · meu· :nobre~ compa.Ilheiro :de CoQIIlf.s,.-, · · 
· ; :·.São: ·&" Tlie:o1ioxtfu- Monteir() de Bnn:o8, pedtn; ~ o:-praZQ· .. ~e-24 . ii.O.r~ 
- ,. -~<para .. dar p.~êcer. a ·outr()_ proJ~cta;. S(jbie. Ó' q'l\81 se ·v.otàri 'jirgenct~ •.. 
.. .. : : ,c;t>l:\tras~anuo.'eom :O: pedido dé' pra.20 tert;_o-}lor,.mt:::n,: mí.:ito:ex.t~o- ~ixi , 
·- :. _ :taee- do- .!Jrl:mei!'o.· .. -· - .. ,, .•. . .,· . .. · -. - ... · · 
: · ~- . • · .Ms.S: a.· vei-ciaile· fel 'que. ·quando a 'cômii:uS:l~õ ~éuôu o: praio: i1e : 
·> ._. ,::lil b:~w.'.eirl: ttm· ~e: sessão, (iepols. ·das 4 h9i'~ 'd.r. tarde; n4P' , ~iàm' · 

' . ·,: -~p~ntes nest_a. CII.Sa. os·.membr& da oOI!lmissiio em' zi'llil1el'().;ba&ta;nte·: · 
·c~:.· :: (.para .as · dell.bérá'~. ele sorte que. eUa · nã6 -~ · déUt>e!"fir, ~ :~e~' , 
,:_-~·,= .: · ~~n:" : ~~folga" ~~~lente para que.~ niml~.t~ ~Sfâ~f?-~;, ~. · :.·' ... _ , _' ~ 

.;·. ··.' .. 
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. 0 ·&. THroTONio . M:om_EIÍlo DE BARROS .-: Al1âs, deixel COD&ignaúu 
lsso. 

. . O SR. _RÁUL EITrENCOUE.'f - Al!âs s .. Ex; o detxo~.t. e~re.-;:sa
xnttnt~r C9DS!gil.ado. 5:a eu, desta. feita, sol!cltel 15 In1riutos, esf<e perlc:.
t!o· appax:entemente exlgi.lo, em· !ace das 2_4 hora.~( soUcttwias álhurc~. 

: nAo era tão. pequello que não pe!'lll.ittlsse .um · estuno al:lsolutament.<.. 
·; CQps~tencioso da Corn:citssã~. por . duàs ~azÓes .que. passo a .!.Ddtcar. 
· · · ·. · · Primeiro; .a Coínn)issoo tlnba. a certe-za <i e haver._ D.umet-o, 'POls e.; .. 
t·ava funçciona.::lào, -quantlo uma. veri!1ca.çlío <ie ·votação obrlgou·a. 1o1. _ 

1riterro~per os trabalhos para. . descer 'ao· plenarlo .e comparecer au 
. voto . llavla., :portantó; plena segurança de Íl).JlDero . : . . 

Em segundo loga.r, -o ·pedlCI:i> . ele pra.Zo d.e ·15 minutos -~ão lmp~clla, 
· · d~ !órma· alguma, :l qualquer memoro-i!a Co~o •. qne·:o!o .se s~.t. 

.. .. · tle.Se· '!:la.Stante eluc.td.a.do sobre o as:;;urnpto, · ~oUc!tar-lhe ou.• a() • pl~na-
rto, prorogação de .. Pr~Q . _ .. ·· . . , 

, . ··, i.A.sslm, a. cOncessão · do p)"azo de- 15 minutos, .,!oi ·telta, 8em o.., 
' Jn.OC1<f a.lgi,I.!Íl.- ·nS"..rlngii a. ampUtude ·e ·a · consclencloS1dade com ·que a 

·commÍ.Ssâó poder1a. tra.tilr, · corno tratou, do tnema.; tanto :r:nf!ls quant.ó 
· o mero· parecer· da.- cOmn:i!ssão é ~penas ·prepara.torto.: . abre ' <ltseWISã.o . 
·a.·. -:CJ:Ual · poderá ter a. ·amplitude que · nosso Reg.l,mento assegura, e d.e 
q,ue _a Ub~ú·a.ltciilde ·de V-. 'Ex: é fiel vigilante· .. . . · · · · · · - -· . · · · 

Na clq~ .de.' Porto Alegre eXistem, actual!nente, a. ·Faculdade c~..; · 
•· · i:>J.rett'o,.....:.: quê~ení.:',utc:á ·tn5tttu1Çii.o ·prtvada. e C)ljos d.1p1i>màs tinham 

·. ·vallda<:le por· t<iao o Pa.lz, ine.d!a.nte re<ionhecúnento. feàe.riil. -àe accior- · 
do oom: a Lei- vigente · ......:. a ·raculd.ad.e de Médtci.Xla, tnst1tuto da Unll!,o,, 

. e· Uma· uo.l.vérsldade .teenn'tca., Ol'!glnarlàmente . partlcular . e .ha . 'dol.l; 
ãhnos ·tornada.· estaduaL Nesta· ·un.lvers!llade techll.lca . fl~, vàrlos 

. cUi'so~.: ~ntre os' quae$ ·à, Escola. d e. E ngeiÍ.h!U'iÍ:l.; a Escola. Superior 1ia · 
. ·. · ./iE:ronomfe;_ e Vete~a.rtà. o Imsti~uto· .de ·.cbtÍiiic& Industrl.al... · · . · ·· 

· O · Govein·o ctu Estado, · crea.ndo uma un1vers1dsde, CUidou·· clú 
neila inclUir a ' Escolii.'de Olrelto, .que até então era ulsÜtUição priva-

· .. da; .a futura ES<:ola à e · Eduéa.çã<i, Sclencla.s e ·.Letras, . a Fll.c'uld:l.d.e c!e 
· Medicina. e mais -a · .Escol!l. de Eligefiharla· e curs6s Amlexos. · . 

. - . Ao ta.i:e1-<>, o Gcvern9 do :Etio 'Gran de do . B:Ul' ttnha.·.'i.mpla. ·.llDet · 
da.d.e· de:! 4ÍSpór da 'F ã.culdAde de Direito, desde qU:e· .a !nstttuiçáo pr!
:vaaa ·á.. ls.so · accrwesce.sse e de · ·crear · nova. !=ldade. ·qua.l seja a cs.e 
E'duce.çãc, Sclcnctas e Letras; não ·poder!à. porém;· tnclutr .na. t:Ullver

. sldacte a Faculdade e! e Medi e toa por sua J1 vre · deliberação. por ls.sv 
que eSta. ultlm11. é inStttu!ç!l.o ' te'deral, dependente' de a,equl.es cenc!a. <lil. 

.Ull.lão. , · · · · ' · · 
.. Não podia tambem o Governo do. Rlo .· Grande ço:sui incluir na 

novn. -~-versld~de uÍna. Escola de .Engenharl& e Cursos Annexos. ·por
que_ ella. e e1leS já t'a.~m. parte· da. Universidade Technicu.. c esta. com· 
quanto est aduu.I, tem contra.cto com _o .Go'Ven:to central, de que· recebe 
sul:ivençio, med.tante sa:tlsfo.ç(í.c) d.e . umas tantas cond!ç~. 

. . . · ·.·Ora. entre essas .condições, está a 'dos cursoS'; Não 'Poc!e:-1a; ~o~~.: 
:. o ·Esie.éw desmt)m'brar a Un.Jver.&lda:de. Teclul1ca, della e::;:trahlndo-d o!s 
·ou· treS. cursos de ~ngenhlll;'ia., ari.J:Il de ·.incluil-os .na Un!ve::sidade t:S• 

. -tacluaJ,. ·typo claS$ico,- sem . a acqutesce!l.c!& _da. União, co:::n a. qual 
aquellit UOiv~.slc:lacie . ·ma.ntl:nha.· -e mantem eontract~ . . · 

. ·o projecto , . q-Ue·· t eve.' ,origem no : senaci~ . ~ de aó~rdo eom ~. 
·Co~tituição; .que . torna privattvi delle . U!!clat1v.!l-S·-<tue dig:am . respeito 

· ~ a · tini . Estado ou a.:.w:n grupo de Estados - procura a.t~nder ~ ~(15;1.. · 

. · · ..neces.StciBde,_~ a.t.tende~ autor!Zilliclo .o ·l'oder );:xec~ilv.9_ .1\- e'll.tiar. c:m.. 
· -'·eÍitendlmento c::Om. ·.o G;lvenio .. ESt-âduar, ·como-. est~íece ·o art . . 9.~ - da. 
· ConStitUiÇão • . no-'5ent1do .de que· a Faculdade de- Medlcinà. pa$se dL\. 

tiDlão: para. o: Governo. Estad \18.1. afim. de . se tntegr.ir . lia U'nlverslds.:tc~ 
e ··a .· Escol& · de Engel:iliai:ls. . e C=.sos·.'AniJexos ~er!i ;d.a . :Univers!dad~ . · 
Techillca. paXa. ·a.· ·U'ntv~ldade Classi:ca.. i:tõ,s' termO.S. da. le~nção v~.:.. ·, 

· gen.te. · -~ · · ··~ .. . · .. · · 



~ 3D2 ~ 

Apenas procuro salvaguardar os interesses ela Faculdacle ele NI.edi
cina de Porto Alegre, continuando o onus da. sua 1nanutenção "' 
cargo da Uniiio, a exemplo elo que foi feito en1 lei anterior, reterente 
á Faculdade ele DireitD ele Pernambuco. 

Passo, pois, a ler o projecto, por isso que a urgencia não deu tem
po á distribUição elos avulsos: 

"Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a pernlit[;Jr, 
pela fórma estabelecida. TlO art. 9.0 da Gonstituicão da Re
publica, que se incorporem á Universidade ele Porto Alegre, 
creada pelo Governo do Estado elo Rio Grande do Sul, por 
decreto n. 5. 758, de 28 ele Novembro ele 1934, os seguintes 
institutos de ensino: 

1° ----' Faculdade ele Medicina de Porto Alegre, com. ~nas 

escolas de Odontologia e Pharmacia; 
2° - Escola de Engenharia, com os serviços de Astrono

mia; Instituto Montaury, curso superior de electricidade e 
1necanica; Instituto ele Chimica Industrial, Instituto Borges 
de Medeiros, curso superior de agrononliã e veterinaria, da 
Universidade Technica do Rio Grande do Sul. 

Art. 2.0 A Universidaà.e d,e Porto Alegre se regerá pela 
leg;islação federal sobre o. ensino e os institutos que a ella 
se incorpora1n continuarão no goso dos direitos, garantias _e 
vantage.ns e1n que s·e encontram, observadas as condições 
previstas no clecreto n. 24.102, de 10 de Abril de 1934. 

Art. s.o Revogam-se as dispqsições em contrario". 

Esse decreto n. 24. 102. é o já referi elo por mim, no que cliz res
peito á Faculdaà,e ele Direito de Pernambuco. O projecto originarlO, 
assignado pelos Senadores riograndenses, não continha essa clausula: 
"obs·ervadas a•S condições p1·evistas no decreto n. 24.102, de 1934". 

O .Senado, porém, entendeu emendar o projecto, fazendo, para 
maior clareza, essa remissão á lei anterior. 

Feito o estudo pela Commissão, esta, unanimemente, deu parecer 
favoravel, por entender que o presente projecto attende á convenlen
cla publica, SBm violar qualquer clisposiçào constitucional. (Mu.itu 
beml. · 

O Sr. Presidente - Não ha oradores inscriptos. Vou encerrar n. 
discussão. !Pausa). 

Está encerrada. 
São, successivamente, approvados os seguintes artigos at, 

Project~ n. 245 - 193~ 

( ra legisla tu r a) 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a permittir, pela fi\ r
ma estabelecida Do art. 9.0 da Constituição ela P..epublica, que se in
corporem á Universldaele ele Porto Alegre, creada pelo Governo cJo 
Estado do Eio Grande elo Sul, per deereto n. 5. 7GB, de 28 de Nov~m
bro de 1934.:, os seguintes institutos de ensino: 

1° - Faculdade de Med.icina de Porto Alegre, cc1n SU8s esc·•>1-t~ 

de Odontologia e Pharmacia; 
2° - Escola de Engenharia, com os serviços de Astr01;omia; Ins

tituto 1\IIontaury. curc;o superior de electricidaele ·e mecanica: Institnto 
de Chlmica Industrial, Instituto Borges de Medeiros, curso superior 
de agronomia e vetcrinaria, da Universidade Technica do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 2.0 P._ Uníverstdadc de Porto Alegre se regerá pela legislação 
federal wbre o er:Bino e os institutos que a ella se incorporam con-



tinuarão no goso dos direitos, garantias e vantagens em que se en
contram, observad8,s as condições previstas no dilcreto n. 24.102, de 
10 ele Abril de 1934. 

Art. 3.0 Revoga1n-se as disposições e1n contrario. 

O Sr. Presidente ~ O projecto passa á sa cliscussão. 

O Sr. JYion.te Arraes (Pela OTdem) ~ Sr. Presidente, tive op
portunidado ele enviar á Me~a um requerimento ele urgencia, que so
licito seja submetticlo á deliberação da Casa. 

O Sr. Presidente ~ Náo posso satisfaz-er ao desejo elo nobre 
Deputado, porque outro requerimento já se acha em discussão. Não 
posso intcrrornp-21-a para submetter ao votq elo plenario o requeri
mento de V. Ex. Mandei, entTetanto. incluir na Ordem do Dia da 
proxima s-essão o projecto a que allucle e, então, a Camara deliberará 
sobre f!. urgenciR, solicitada. 

Volto a conceder R IJalavra ao .Sr. Deputado Baptista Lusardo. 
para discutir o requerimento n. ·138. 

Continuação da cliscuEsfio unica c1o requerilnento n. 138, 
rle 1935 (la legislatura), pedinclo cópia do inquerito policial
militar feito pelo general Pantaleão Telles, refer.ente á com
pra de aviões em 1932. 

O Sr. B::,-;.,ti.sta IAESfl.rí:'!0 (Continlnanclo) ~ Prosigo. 
Sr. Presid"ênte, nas c-onsiderações que vinha adduzindo, no .sen

tido de apontar uma, falta que reputo digna de menção ~ vou m.C\.!S 
1ong·8 aindP., digna até 1nes1no de protesto - o descaso, por parte dos 
Gi·s. Ministros, para co1n o Poder Legislati,ro, no tocante a-os requprj
:nentos de informações. 

n. Cama.ra ouviu h a pouco a declaração de illustres collega.s que 
i! á. o se conformam conl essa cond ucta dos· Srs. Ministros, alguns dos 
\.p..1a·es recebera1n, ha poucOs n~.ezes, a con1111Unicação ela Secretari~ 
desta Casa ele que taes e taes informações haviam sido solicitadas. 
Entretanto, até este momento ~ depois de 120 elias ____, esses requerl-
1Uentos não 1nerecen:nn resposta! 

A Secretaria da Camal·a, tão log;o esta fJe 1nanifest.e sobre urn pe
dido ele ínfo1·n1nções, transmitte essa solicitação ao respectivo Minis
tTo. Só tenho lvuvo1·es para a .Secretaria da Cama.ra; sei que não é 
daqui que se origina o ~razo. Nem eu, nem os clemais Deputados que 
acompanharn meu moelo ele pensar, nesta mat·eria, nos queixmnos 
elos funccionarios ela Casa, mas, sim. elos proprios Ministros, porque 
são elles que não attenclem aos nossos requerimentos, que não lhe~ 

dão importancia, que os tratam com certo despre:w, com uma ne;li
gencla que. merece os nosEos protestos energicos e .vehementes. · 

O SR. ARTHUR BERNA'lDES -- Suppõem que ainda estamcs no rc
gimen ela dieta dura. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO ~ Sr. Presidente, a Constituição 
estipula penas para os Mlnistros que. chamados a esta Casa, aflm ele 
í'ornecerem escl:necimento.s para orie1ntação elos Srs. Deputados. "" 
recusarem a comparecer. 

O artig0 37 é claro e taxativo: 

.. A Camara dós Deputados pôde convocar qualquer Mi
nistro de Estado paTa, perant2 ella, prestar infonnações sobre
questões prévia e exprGssan1ente detenninadas, attinentes a 
assu1nptos elo respectivo 1\l!inisterio. 

A falta de co:nparenciu elo M!ni.stro, s2m justificação, itn
po,·ta crime ele responsabilidade. 



Vê V. Ex., Sr. Presidente, que foi sábia a orientação dos Srs 
CoD_•.:::rituintcs. C:Jn1o se comprehender, porén1. que a Constituiç:~.o 

prc.scr2VB. penalidades para o Ivfinistro que, convocado, não con1pa
reça., afinl- de cl::>:: infonn:ações sobre ta.2s ou quaes assun'lptos, tend:J 
r.rocedünento d~f:ferente quanclo e.ssas 1TIC•Sn1as infonnações são scli
citadas por int~rmecUo ela Mesa da Ca1nara, cm.n approvação ele ordi
nnrio unanime da 1nes1na Camara? 

O SR. PL_:NIO TouRINHO ~ A Can1ara nunca foi contraria a es~é:s 

l)edidos. 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - Affirma o nobre representante do 

Paraná trata.r-,sA •.1e praxe antiga, que, realmente, v,em s2nclo consa
grada nesta Cass., não se negar approvação aos pedidos ele informa
ções, praxe, aliás, muito louvavel. qu8 oxalá náo tenha solução ele 
continuidade . 

.Sr. Presidente, contra. esse descaso dos Srs. Ministros levani;<) o 
meu protesto. Czeio qn-e cornmigo estará a unanimidade elos n1eus 
collegns, pols q·ue a questã.o não interessa só1nente aos Deputados ela, 
minoria, porqua.nto innuxneras vezes temos dado nosso voto a pedidos 
fcnnulados po~ 1llustres membros da maioria. 

S"i aincla, Sr. Presidente, que essa attitude elos Srs. Ministro6 
esta prQvocandc reacção na outra· Casa_ do Parlamento. Os Sr.s. Se~ 

nadares, ha be!Yl poucos dias, não se conformando com o lapso de 
tempo gasto par um Ministro - se me não engano o da Fazenda -
em. re.sponder ~- um. requerimento de urgencia, requerhnento que in
terpret?.va o sPntir unanin1.e elo Senado. resnlvera1n, na sua alta sa
bedoria, inclui:~ em ordetn elo dia e discutir o caso pendente do r~s

c:ls.recimento, Poucos não foram os Srs. Senadores que profligararn 
esse In.enosprcs:J, esse descaso. es.~a negligencia doo Srs. Ministros. 

O SR. ABELARDO MARINHO ~ V. Ex. poderia illustrar seus com
me:nta:dos, incluindo Ull1a outra moclalida.d2: inforrnações pecticlas aos 
J\IIi!listros, pelas proprias Comn1issões chamadas technicas, ela Ca
mara .. , não si;o rernettidas. Está neste caso a Commi~são. de que r-tln
bos fazemos !)arte. 

O SR. JoÃo NEvEs - E' o excesso ele dynamismo administrativo ... 
O BR. BAPTISTA LUSARDO - Vê V. Ex., Sr: Presidente, que 

e2tou versn.ndo aE:sun1pto ela 1naior irnportancia ... 
O SR. DINIZ JUNIOR - Ha uma observaçáo a fazer, se V. Ex. 

1ne permitte, quanto ao Ministro da. Guer:!:a. Parec8 que elle tern 
<:iclo eolicito em attencler aos pedidos ele informações da Camara. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Minhas considerações são de 
C>lracter geral: abrangem todo os titulares elas pastas. E' possivel que 
um ou outr::> tenha sido mais solicit::> em. responder aos nossos pedidos 
de in-:'ormações. 

O SR. JoÃo NEVES - Para confirmar a regra ... 
O SR. BAPTISTA LUSARDO - Exactamente. 
O SR. DINIZ JUNIOR - Como se tratav8" de pedido de informa

ções ao Ministro cÍa Guerra, foi que rne permitti fazer a observação 
~:!. "il. Ex. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Nào é, pois, Sr. Presidente, ele 
::ca1eno.s in1.portancía a n1atcría que estou versando. O honrado_ cal
lega, membro da Commissão ele Saucle Publica, Sr. Abelardo Marinho, 
acaba de trazer ao conhecimento da Casa que as proprias commissões 
tecl1nicas não .sã.o RttencUdas nos seus requerimentos de infcrmações 
aos ministros, apesar ele alg·umas dessas informações serem de caracter 
urgente, como ttve ensejo de _verificar certa vez na Conunissão à e 
Ed.ucaçáo. 

C no3so protesto tem, assim, razão de ser, e creio interpretar o 
sentimc:nto unanime da Camara, pois é impossivel que os Srs. Depu
tado~, nãa estejam ele accordo comnosco em que os titulares miÜi6te
r1aes deven1 maior cleferencia ao Poder Legislativo. 



"E!spero, Sr. Presidente, que o xneu actual pBdido n1ereça. n1elllo1~ 

acolhida por parte do Sr. Ministro da Guerra. (Muito bem). 

Em seguicla, é encerrada a discussão e approvaclo o re
Querimento. 

O Sr. Presidente - Esgotada z •. materia constante do avulso 
vou dar a palavra aos oradores inscriptos, para explicação pessoal. 

O Sr, Dar.io Crespo - Sr. Presidente, cleante da exiguidade d'l 
tempo, pois faltam apenas 15 minutos para o termino da sessão 
desisto da palavra, pedindo a V. Ex., entretanto, me conserve ins
cripto para amanhã. · 

O Sr, Presidente - V. Ex. será att·endido. 

Tem a palavra, para ex-plicação pes~oal, o Sr. João Neves. 

O Sr, João Neves - Sr. Presidente, e.,tava inscripto justa
In-ente· para r-e.sponder a un1 discurso que ainda não foi proferido 
pelo nobre collega -Sr. Dario Crespo. Pela mesma razão apontada, e 
como, no caso, sou accessorio ele um principal, desisto ela palavra, 
pedindo a V. •Ex. me conserve inscripto para a sessão de amanllá. 

O Sl', Presidente - V. Ex. ficará inscripto. 

O "r Presidente - Tem a palavra o Sr. Jci\o Carlo3 Macha:lo 
,Pausa). ' 

E·2tá ausente. 
Na-da mais hav,2nd:J a. tratar vou levantar a Sessão, d-esignanclf1 

para a de amanhã a seguinte 

~RDEI\1 DO DIA 

1 3a discussão elo projecto n. 7.45. ele 1935 (F legislatura), do 
;Senado Federal, que autoriza o Poder Executivo a entrar em accôr:J.o 
com o Estado elo Rio Grande do Sul quanto á Faculdade ele 11/.iedi~ 

dna de Porto Alegre e a Universidade T-echnica elo mesmo Estado 
para o fim ele organização ela Universidade dessa capital; 

3" discuõsão elo proj-ecto n. 176, ele 1935 (la legislatura), reg12 
1ando a incic!encia elo imposto ele renda sobr-e os negados ele c8r
retagens; 

3a discussão do p/ojBcto n. 188, ele 1935 (F legislatura), auto· 
rizando a abrir, pela Minist·erio da Justiça, o credito especfal d-e 
170: 787$000, para paga c aos desembargadores Peclr.o ele Alcantara Ng_
buco de Abreu e out-l'os: 

I 
2" dkcussão do projecto n. 222, de 1935 (lU legislatura), cl!s-

ponclo sobre as segundas provas parcia-es elo curso juridico; 

P discusãso do pro}ecto -n. 58-A, de 1935 (la legislatura), a;s. 
pondo sobre limite de idade para transferencia de officiaes do Exer
cito para a reserva de 1a elat:se; co1n pare-c-er fP ... voravel da Gon1mi.s .. 
são ele Segurança; 

za cliscussiio do projecto n. 276, de 1935, instituindo as Com .. 
miss6es de Salario Minimo; 



:396 --

1a discussão do projecto n. 4-A, de 1935 (P legislatura), deter
minando salario mínimo para os trabalhadores de bancos em geral; 
~com fpareceres centrarias elas Commis.sõ-e.s de Legislação Social e 
de Finanças, com declaração de voto dos Srs. João Beraldo, Alberto 
surek e Ada.lberto Camargo, e voto em separado dos Srs. Laerte Se
tuba!, Oclon Bez-ena e Carlos Reis; 

Discussão unica. elo pare.cer n. 18. de 1935 (P legislatura), ap
nrova.ndo o acto do Tribunal de Contas que recusou registrç:> ao 
~ontracto c·elebrado pela Directoria da Defesa Sa.nitaria Internacio
nal da Capital da Republica com D. Candida Ermelincla Lobo, paro, 
loeação ele um predio nesta Capital: 

Discussão unica do requerimento n. 140, de 1935, (1" legislatura). 
de informa.cõçs sobre a construcção da•3 pontes sobre o rio "Curu
çú" e outl:as no trecho de Jaguary-São Thiago do Boqueirão-Sã,, 
Borja. 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 50 minll_tos. 

111 a Sessão, em 13 de Setem.bro de 1935 

PRESIDENCIA DO SR. EUVA:LDO LODI, 20 VICE-PRESIDENTE 

Ordem do d{a pam 14 de Setembro de 1935. 

A's 14 horfl~S, -compare.c-em os Srs. : 

Euvaldo Lodi, Per·eira Lira, A@enor Rabello, Generoso Poncc. 
Edmar Carvalho, Lauro· Lopes, Acylino ele Leão, José Pingarilho, Cle .. 
mentino Li•3.bôa, Genaro Ponte, Eliezer Moreira, Godofreclo Vianna, 
liugo Napoleão, Aclelmar Rocha, Freire de Andrade, Plinio Pompeu. 
Fernandes Tavora, P·edro Firmeza, José Augusto, Ma.thias Freire, Sa
muel Duarte, S:mza :Leão, Rego Barros, Antonio de Góe.s Heitoi· 
Maia, Simões Barbosa, Valente üe Lima, F<ernancles Lima, 'sampaio 
Costa., Deodato Maia, Melchisedek Monte, Amando Fontes, Barret0 
Fill~o. João Mangabeira, Prisco Paraíso, Alfr·edo Mascarenhas, Arnold 
Silva, Francisco Rocha, L·eoncio Galrão, Uba\do Ramalhete, Henri
que Doc!Gworth, Candido Pes~óa, Sampaio Corrêa, Levi Carneiro, Edu
ardo Duvivier, Bento Costa, Prado Kel!y, Lemgruber Filho, Arthu: 
;Bernarde.s, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Pedro Aleixo, Augusto Vi·e. 
gas, Furtado de Menezes, Carneiro ele Rezende, Matta. Machado, Del
phim Moreira, Theotonio Monteiro de Barros, Barros Penteado, Mo· 
raes Andrade, Macedo Bittencourt, Alves Palma, Hyppolito do Rego. 
Gomes Ferraz, Miranda Junior, Domingo.s Vellasco, Corrêa. ela Costa 
Vandoni de Barres, Arthur Santos, Octavio da Silveira, Paula Soa
:resi FTancisco Pereira, José Muller, Diniz Junior, Borges de Me
deiros, Vespucio de Abreu, João Simplicio. Banos Cassai, Dario Ores· 
po, Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Silva Costa. 
Francisco Mnura, Damas Ortiz, Ricardino Prado, Martinho Prado, 
Alb-erto Alvares, Lilna Teixeira, Pft.Lüo At:sumpção, Moacyr Barbosa e 
Arlindo Pinto (8fl) . 



O Sr !''residente -- A lista de pres·2nça accusa o comparcct
mento d·e' 89 Srs. Deputade>s. 

Está ab,zrta a Sessão. 

O Sr, Agenor RabeHo (2° Secretario), procede á leitura da,. 
Acta da SeEsão anteced.ente, a qual é po..::ta em di.scUBGão. 

O §r '3'cuza Leão (Sobre a Acta) Sr. Presidente, quando 
falava, hc'ntem, .. o nosso ·brill~ante collcga, Deputado por •São Paulo, 
professor Cardo-so de Mello Nctto, .cu me permitti interrompel-o pa.ra 
fazer uma observação que me parecia pertinente á hypothese. Essa 
observacão consistia em. fixar que o Embaixador Oswaldo Aranha 
cleveria- sentir-se orgulhoso ao saber que- uma voz paulista havia 
dBf.endido, nBsta Casa, a sua mediação na conclusão do Tratado 
O.os Estados Unidos com o Brasil. 

Quando proferi o aparte, unla voz paulista, que não pude identi
ficar , di-õse ao lado: aparte infeliz". Dahi, Sr. Presidente, a razão 
por que n1,e vej-o na centingencia, 1nuito a contra-gosto, de dar o ver-· 
dacleiro sentido ao meu pensamento. 

vou l·er, para que conste dos Annaes do Congn;sso, o co-nceito ele 
illustxes paulistas, muitos deHes abrilhantando a representação- fe
cl<Bral elo grancle Estado, sobre a Gituação política do Brasil, da qual 
fazia parte ·CO)UO Ministro do Interior, a com·eço, e, depois, como l\111" 
nistro da Fazenda,. o Sr. Oswaldo Aranha, os quaes não dissentBn, 
düs conceitos que ainda hoje farmulo e não vejo razões qUe me con
vençam devo moclifica1-os. 

O Dr. Antonio Carlos ele Assumpção, illUGtre presidente ela As
s.uciação CüllUl1.erclal de São Paulo, ern. discurso pubJicado no D·iario 
de São Pm.tlo, de 29 de Agosto de 1932, dizia: 

"São Paulo acc·eitou co1n tocJ.a a lealdade a victoria da 
Revolução de Outubro e serenamente, confiado nas promessas 
solemnes ·e publicas, assumidas pelos chefes quB realizaram 
o movilnento, 2.guardou com sympathias o annunciado resur
gilnento de uma nova Republica, fundada em severas· regr<)s 
de moralidade e em rigidos principias ele sã política. Amar
ga e cruel ctecepçãc, que momento a 1no1nento tomava pro 
porções mais inquietantes. Ao invés do resurgimento de uma 
Patria nova, temos assistido ao descalabro do Brasil, a sos
sobrar nas profundezas do desconhecido com todo o seu pas
.oado cheio de nobres traclições e de bellos feitos. São •Paulo 
sob1·etudo, foi o alvo visado pela cubiça do.;; gananciosos e 
desatinados. Todas as amarguras B humill1:açóes soffrera São 
Paulo, não durante dias, mas durante longos mezes que Já 
se approxima vam de dois annos crueis. " 

O "Estado de São Paulo", de •prop1·iedacle do Dr. Julio de Mes
quita e do actual ·Presidente do Estado, apo-ntava em 10 de Julh; 
de 1932 "as origens elo movimento" nos s-eguintes termos: 

I 

"O mnvilnento í·evoluciona.rio ele caracter constitucionalis
ta, que hont·eln irrompeu em São Paulo, é consBquencia de 
Uma longa séri·e de factoS ronteriOT•8S, que começa a G·er pOS · 
.~ivel reconstituir através do depoilnento dos seus supremos 
responsaveis e das prcprias- circunlstancias. As negociaçôes de 
indnle politica, que ultnna.mente se desenvolveram, caract·e
risaram com nitidez o profundo dissidio que se estabelecera 
entre a dictadura, a propender para as c01-rentes extremistas, 
e as m:ais po-ncleraveis forças políticas do Paiz, reprBsenoada~ 



pelas frentes unicas, a reclamar a mais breve constituciona
lisação!!'' 

"A Tribuna de Santos", de 22 de Setembro de 1932, publicando 
o manifesto da Faculdade de Direito ele São Paulo, sobre o famoso 
bombardeio de Campinas, diz: 

"O Sr. G-etulio Vargas, não contente e1n lançar falsl(la
cles durante dois annos a fio ao P•aiz inteiro, tem agm·a c 
despudor de •Vir a enviar ecosa trementa inverdade para a.; 
nações estrangeiras (isto é, - de que os rebeldes de Sdo 
·Paulo estão bombardeando cidades indefesas) . Mas é inutil 
tão affrontosa audacia. Os factos al1i estão para gritar alto 
e ~irme contra a palavra risível do dictaclor . 

. ,,A Congregação ela Faculdade de Direito de São Paulo nàa 
póde calar a .:ma indignação deante elos attentados que, acin
tosamente, repetidamente, systematicamente, vem commett·en
do a aviação dictatorial, etc., etc ... 

"Contra os delictos inexplicaveis cmn que a dictadura 
por seus agentes está compromettendo os fôros d€ nossa cu.
tura e faltando ·á palavrà empenhada em convençõ-es interna
cionaes, a,qui deixam.os o nc,.so protesto de brasileiros e de 
homens da lei. Aqui deixamos, ao mesmo tempo, a expressão 
da nossa commovida sympathJa pelas cidades paulistas, em 
cujos brazões a posteri.dade verá entrelaçada para <Oempre, ái 
ameias da corôa mural, a corôa de espinhos do martyrto. 

São Paulo, 20 de Setembro de 1932. - Alcantara Machado. 
Manoel Pedro Villaboim .. - CancUdo Motta. - Reynaldo 

Porchat. - João A1'T1&da. ~ Gama Cerqueira. - Rapha.el 
Sampaio. - Pacheco Prates. Cardoso de Mello Netto. 
Francisco Morato. - Waldemar Ferreira e muitos outros. •· 

A fr·ente unica, pela voz de Francisco Morato, dirigia-se ao Povo 
brasileiro, através do radio, da seguinte maneira: 

"São Paulo ergue-se redimiclo € impavido cta·3 escuridões 
e tateamentos da dictadura, onde pretenderam acorrentai-o; 
ergue-se co-m os seus alliados, nas luminosidades de um sa
cratíssimo apostola.ct.o, para salvar o pat?'imonio de nossa,, 
grandezas mom,es, politicas e economicas. A luta não é peh 
separação, a luta é ;para que o Brasil retmne o fio de sun 
marcha ascensmial, á sompra bemfazeja da Constituição e 
pela voz de seus legitima-s r·epresentantes." 

O Sr. Cardoso de Meno Netto, tambem pelo r adio da "SociBdadL' 
B.·eccrd", reG.pondia á uma mensagem da dictador, nos tennos seguintes· 

"Depois de ameaçar de procurar abater, por todos os mo
dos, o Povo heroico que na noite de 9 de Jull1o se levantou, 
todo inteiro, para r·eintegrar o Brasil na ordem jurídica, a 
dictadur"' muda de tom, e em fórma untuosa de conselho 
pela voz do seu Ministro do Exterior, pede que "a paz desça 
.sobre os espiritos", afir.n. de que, "s-erenes. e confiant·es, com
prel1endam afinal os paulistas que a felicidade do Bras\! 
está na ... 'Permanencla ela dictadura". 

Porque, affirma., o Governo Provisorio de Outubro não 
combate a São Paulo "se não .a alguns politicos que o est:'i.o 
nlystifica.ndo. •' 



Porque São Paulo nüo tem razão para fazer a guerra: 
levantou-s.e en1. arma~. pela constituci-onalização, quando "o 
Paiz já estava, guiacla pela mão ··avisada e leal" da dieta
dura. a meio ca1ninho d:?~ po.s.se da Magna Carta. Porque, fi
nallnente. urr1.a revolução, _vencedora não ele-verá ser abatidn. 
por cutra: - s-eria isso o inicio de u1na sene ele sedições. 
que levari:~m o Paiz á anarchia. a Patria aa desmembra
mento. 

Não é o .senso elo estadista procurando orientar ~eu Povo; 
não é a palavra do patriota pronunciada a bem da Nação· 
nãQ é -o coração .sangTante do bra.sileir.o cuidando de sarae 
a chaga da guerra civil. E', a chicana do leguleio. ao servi c J 

de uma causa perdida. 
Attribuir, nesta hora hi.storlca ela nacionalidade, o mo

vimento de São Paulo á acção de pcliticos, que o teriam 
my.stificaclo, é um escarneo lançado á sepultura dos qu.e 
vêm morrendo por "São Paulo forte dentro do Brasil unido'.'. 

Humilhado, e·~carnecido talado, tratado corno covarde pel" 
dictaclura, 6ão ·Paulo acordou na radiosa manhã d€ 10 ele 
Julho para exp)Ulsar os vendilhõ·es do templo. 

Ninguem tenha a pr·eten.são ele embargar-lhe o pa.s.so. So 
Bstiverem em nosso seio, as· pedras elas calçadas se levantará' 
·contra elle. Se ro11clar a~ nossas fronteims, ahi ha-d€ esta . 
car •até que haja perecido o ultimo hem em de ·São Paulo. 

O Governo Pl'ovi.sorio, de Outubro. não quer, nem jámai;; 
quiz, com sinceridade, a constitucionalização do Paiz. 

·Elle o tBm dito, e o Club que o sustenta nasceu para pr:J· 
clamar B r·ep.etir - que o Brasil não estava prepal'ado par-t 
l'etomar o rhytmo constitucional, o que vale cliz·er - que 
não estava apto pal'a S·e governar por si n1esmo. 

Arvorado em tutores elo Brasil, um grupo cl·e adventos 
que ~:e a~senhor.eou da r·evolução, á.quelles n1.e.smos "D·eus-es 
que tinham sêde", no momento da victoria, por outros apres
tada, gritava.m aos quatro ventos que era necessario um pe
riodo p1'epal'atorio, longo de annos, antes quB a Constituição 
pudesse vir a ser promulgada. Durante esse periodo, o regi
me da éf.ctadura quebraria todas as ar·estas da construcção 
de um communismo já então ele-:aclo, -em São Paulo, pelo 
dBlegaclo ela dictadum. á categoria de "Pal'ticlo Politico". O 
pacto de Poços ele Caldas, tristemente c·elebre, é apBnas uma 
amostra dessa orientaçào, diametralmente opposta á indole e 
tradições elo Povo brasileiro, que sómBnte dentro da liberclad<:> 
juridica sabe e ha de viver. 

Em vinte mez{~S de ansin<:a espera, nenhu1n acto sincero 
praticou a dictadura no sentido da constitucionalização do 
Paiz. Sómente para ··'despistar", publicou a chamada Lei El·ei
toral, supprimindo, porém. do projecto da Commissão in
cumbida ele elaboral-a a parte substancial l'elativa á repre
sBntação dos Estados. Mesmo agora, quando, dBsencacleado o 
movimento con=titucionalista, com as providencias ridículas 
ele ab-erturas de creditos ·e ou1tra.s relativa.s ao assumpto, aind~c 
não estabeleceu a maneira pela qual os Estados sel'iam J;epre
sentaclo.s na Assembléa ·Constituinte. E essa sómente se rea
lizaria se ao tempo, marcado papel. realizado jã se hou
ve.sse a n1udança de n1entalidade no Brasíl. Foi o que di.s.s·e, 
em um e. de suas ultimas. fa.las, o clictaclor. 

Cu.o.ta, a crêr que c argumento de .9ue, vencedor o movi
mento constitucionalista, iniciar-se-ia uma séde de secliçõe,~. 

tenl1a cahiclo dos labics ele um jurista. 



A revolução náü é urn estado pBnnan·cnte. "Ná~Jo ha go
\c·erno "1\~volucionario".l ba .<:ün, e só, gov-erno prcvisorio cl.:;o 
i' a etc, sa-hido · de un-1a rcvoluçfto, e por ella en~arregado de 
co-o.rctenar as correntes lc:;gitimas d.'J Paiz, no t3entido do res
tabelecimento elo y{:girrl-8 constitucional, cl.eturpaclo p-elos an
tEriores occupantes do pod-er. 

Ass1nl foi em todos os t.':lnpo::. Assin1 h a de ser no B1'a
sil. A r'8voluçã-o de Outubra ele 1930 ,só foi legitin1a .::;mquanto 
reivindicou o di!'eito do Po-vo ele se gov-ernar p-or si rr .... esn1.o. 
Conseguida pelo Povo a posse do Governo a elle., dev·era se
guir-se immediatam·8nte a co::.rvo-cação da Constituinte. 

Tudo o mais é usurpação d_o poder pür um grupo qu8 não 
rep1·esen.ta a Naç.ão, porque àella não rec-ebeu .senão o man
dato expresso para a convocação d-os cornici-os -eleitoTaes. 

E f<Di porque adquiriu a certeza de t-er sido o Brasil lu
dibriado, que São Paulo ha clois mezes s-e levantou para der
rubar a dictadura ·2 estabel.ecer, co1n seus irmãos, u1n gJvBr
no provisorio que cure, antes ele ms.i.s nada, d-e con.servar a Na
ção para, livremente, decidir de s2u.s clestino.s. 

S~o Paulo tinh::t não só o direito, como o dever, de o fazer. 
Sem o concurso de São Paulo a Alllança Liberal não pas

sarta de u1n lnovimento partidario ele .secundaria ilnportan
<:Ja; sem o applauso de São Paulo náo teria o candidato da Al
Iiança Liberal adquirido a confiança na victoria, que lhe ven
ceu as hesitações e o atirou ã lucta; senl a abertura das partes 
de São Paulo pelos paulistas, leaes e, por isso, confiantes -
Já!nais o dictaclor sa haveria assentado no Cattete, embora o 
Governo ant-erior tivesse sido deposto. São Paulo de hoje, com
·natendo victol'iosan1ent2, .sosinho, e ao rnesn1o tempo, na fr{)n
teira de Minas, é a mais eloquente contra-prova desta affir
mação. 

Porque, contribuimos decisivamente para a victoria da 
r·-~voluçãn, tinhamos o dever de derrubar os mandatariDs in
fieis que, installados no Poder, tran.smudaram desde o primei
ro instante, o movimento de Outubro e1n "guerra contra São 
Paulo". 

A paz ha de descer sobre o Brasil. Deus vela por nós. _Ha 
de ouvir as pr8ces das mães que manclaram seus filhos para 
as trincheiras paulistas e ficaram trabalhando, de sol a sol, 
em pról dos soldados ela lei. 

A paz ha de descer sobre o Brasil. Mas a paz 'de uma Na
çã.o é como a paz da consciencia: a conformação dos nossos 
actos com o n-osso dever. E o nosso dever é aquelle que ha dois 
mezes vimos cumprindo e havemos de cumprir até o fi!n, sere
nos, mas irr-eductiveis; combater a dictadura com o propo
sito deliberado, consciente, de estirpal-a como parasita, que 
abraçou o tronco frondoso da gloriosa terra d-8 Santa Cruz e 
ameaça asphyxial-o". 

Resta-n1e, Senhores, parn. completar e_ssas reminisc-eneias, citar 
aqui palavras ·í'inaes do ntanifesto do Partido Democratico quando o 
mesmo houv-e por bem expulsar do seu s·olo o Dr. J. A. Marrey Ju
nior, que discordára da orientaçáo do partido: 

"Quanto a nos, so no.s cumpre, dada a delicadeza da hm·a, 
reaffirm.ar integral solidal'iedade com todos os actos pratica
dos pelos nossos companheiros da Revolução Constituciona
lista. 

A cahir, S1Lpltces, peranre o vencecwr, preferimos, ficar de 
pe com São Paulo. 



En1 18 d-e Outubro el-e 1935. -- CcacZoso de _lltfello Netto e 
otltTos''. 

IIJào intsrvenhu a,qu1, con-1 essas recordB.çõ~:s , na politica int·erna 
de Sà·o Paulo. Iv!::ts por isso nlBSino qUB São Paulo é a unidade 1nais 
rica, tnai.::. pro3p.2ra, rnais progre.s.sista do Brasil, a palavra elos seus 
leuder3 e do.s s8U!3 expoent-es nunca ficará s-en.l r.esonancia dura<:lora, 
na nossa viela política. 

Dal1i o choque de agustica com que recebi a brilhante voz do 
Sr. Cardoso de Mello Netto em defesa elo Sr. Oswaldo Aranha, cuja. 
actuação, sab todos os aspectos, São Paulo inteiro, inclusive S. Ex., 
condemnava em uma eclosão de n'pulsa que ainda hoje resôa em todo 
o paiz. (Muito bem). 

O '&r. Gomes '[i'en-az (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, em add!
tamento á declaração escripta, ele voto, feita pela minoria da Cmnara, 
desejo fique consignado na acta. que vote!· contra a. approvação do 
trat2:tdo .ecotHJmico ele VJ'a.shington, celebrado entre o Governo Brasilei
ro e a Republica dos Estados Unidos da America do Norte, pela manl
f€sta inconstitucionalidade de algumas de suas clausulas. Apezar de 
reconh·ec.:::r as va.nt;;:gens econon1icas do tratado, entendo, tDdavia, que 
o mesmo contém 1nateria que escapa á alçada do Poder Executivo. E1n 
virtude do art. 40, lettra a, da Constituição Federal, a solução definl
tiva dos tratados pertence exclusiva1nente, ou privativam·ente, ao Poder 
Legislativo. Por consequ.encia, penso qu€ a denuncia, a approvaçãot 
a ratificação, a sa11cção, a promulgação e a publicação são actos qu3 
nüo podeln mais se1~ exercitados pelo Poder Executivo. Entretanto, as 
clausulas 11a e outras, do tratado, que se referem á denuncia, estáo 
redigidas contra preceitos constitucionaes brasileiros. 

Justamente neste sentido da inconstitucionalidade - uma vez 
que foi hontem rej2itada pela Camara a emenda por 1nim apresenta
da e que restabelecia o Direito Constitucional - foi que vote! contra 
o proj-3cto. 

Era o que desejava declarar, Sr. Presidente. 

O '5;:. Diniz Junior (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, um dos 
m.eu.s distinctos collegas de in1prensa, con1. assento na aguerrida e sy:tn
patl1ica bancada que estabelece as ligações desta Camara com a opl
nláo publica, inclag·ava, 11a dias, com uma certa ponta de humour, se 
eu tinha a 111ania do aparte: .. 

Velho nas licles do jornalismo - al1i entrando aos quatorze annos 
e não sonhando, agora, nas vespBras dos cinco•enta, deixai-as - faço 
questao de tomar ao sério tudo quanto, a meu respeito, articulem, nas 
suas rolhas, os ql}e estã-o a. exercer un1a profissão em que vim consu
minaclo a minha vida e ela que me sinto orgulhoso, mesmo quando 
sou aos primeiros a reconnecer que a essa profissão dedique! o me
lhor ela intelligencia -e uma honetidade de juizos e conductà de quem 
soube situal-a no ma.ts alto nivel de cultura 1noral e polit!ca. 

Respontlo, pois, ao brilhante confrade (aliás, por muitos tltu
los, querlclo camarada) . 

O apa.rte, sobi"e sBr a propria fonte ele vibração dos debates par
lamentares. infuncle animo aos orador~s, excita-lhes os recursos de po
lemista, estimula o poder pictural elas verdadeiras vocações tribuni
clas, proplc!a mais ra.sgaclas opportunidades ao exame e conhecimento 
das questões ventiladas. Por outra face, revela o interesse de quem. 
o prorere, não só pelo assumpto, como por que o esteja versando. Em. 
muitos ca~os, é, mesmo, a unica taboa de salvação de certos oradm·es im.

. prov1sactos. 
Mas, alem disto, o aparte vale pelo que tem ele synthetico. Multa.~ 

soluçóes se dilue1n no cligTessivo a que não escapam - sobretudo no:s 
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;mlz-~s tn:;pic~"s ~ ainda. mesmo as or~ç5~.s mais form::l.on.s. Na ins<~n
tanetd~cl'.! ctc 1.:-m apart-e, cle.reln.m-se, ã.s v~:::e:., prob!~·m:~s appa~·:~ntern~n
te in.;oluve!s o1.1 de complexidadE" imo.gir,osa. 

No qu:: tne toca, confes.sc que encontro no ap:ute um :m.:lo re-
1\z; ~" ~·~c:~,,)ar ao d~ver de pronunciar t::mto3 discursos quantas as the
~cs ou: hr:j<~ fixado no curso dos <rebnte>;. Um ct:scurM 1o!Jg·o .;, nan 
raro." um proceSS<J de e.strategia, com qu:: se foge, ac invés t.l~ cn
car~,r. imm·~dia<a c !"il."mamente. a.< quc.stõ-:?.s -em jogo. O faH:o talento 
mio .c e r~~ollK:, l;r;aria>•elm~nt·~. 2.0 ;uuLismo ct.~ Jooe Al ;·c~ P:•c);eço. 
Ha. ::ambe:ll. os que se cccult;ur. nas vo.sb . .s llorest:'s V·~l·ha-~ . .., ... 

S"U~!e!tn. fraternamente, a curio.sitlnd.c do m~u int~!li:;~ntc c ~Ue
etuc.;:J comp~nE<eiro de vida. p<!r:ocli.õLica, sol!cito permi.ssüo n V. E~ .. Sr. 
Pr-e:;iclcnt.?, o "o i !lustre Sr. Roberto Simon~~n pam rcctificar ;;.l:;un:. 
do.s ap.1n~s q1.1~ dei ao d:scurso cl~stc }Jrez:..do C:lllC!;:J.. 

Quando. por ex.:!mplo, S. Ex. ~rma as equRçães lle intel·prctação r:o~ 
f'<ctC!';:;;; relacionados com a ~~onomia nac~OlH\l. r<:g:s::.rou-se este ap;J.rt:!: 

0 Sf!. DDIIZ JUN);OR - Príncipi0~. 

Nilo fol o qu~ eu dJ.ss~. 
Em211clc-se. para: 
O 8~ 11Tln:>. JuNIOR ~ São -equ;;çik.> rectprocas. Eu as a.rm1:i~. 

entr~tttllto. differl!ntem-ente. Bnsti:t-rne. comtuclo, para <;u.t.;.;pr·;:;l:.:z.:l~G.c 
do prookma e n.cção ra.pida no sen:ido <<c ~olução do mesmo uma uní
cn cq' .. tac;0.o do 1° grão a uma inco~nlta: Snlto da b:llnnça commercial 
--- r2rneSa:~a..s para. o ext~rícr: X. Mas .. ~~.:;e X .se tr:tdu~ !lUin8 a.!:!J-0r!l. 
mas inevltavd, negativa. qu-e é "- impo&'.ib!lidacle de co11tínuar o p:t-
gn me !l to da di '.'ida externa. · 

Quno ~pa.J:t;!. cuja recti!icn.ção S<i: unpõe, é e.:tc, r:u~. como e.;té\. 
pcct<:rü1. encerrar juíZ<:J div-erso do m~u. 

OS!\. DINIZ JuN,, ~-Quando To/. E:c p!·~conizn. ~ugmento c::-~s ex~ 

po:-taçõ~s. cvtd~nt~m~n,e. todos co:;:nlJrc!<endem qu~ Iláo !la outra .•a· 
hida. En. porém. encaro a que;;tão no ponto de •:!.sta pur~m~nt~ theo
r!co. nii:> em face da rea!ldade mundiaL Tomemos po: base r:. França: 
codos o.s economistas, tcdo.s os especi~list:::.s france7..es estC~o d!' a-::cõrd·o 
em que. na busca de novos m€rc:l.àos. sú têm qu2 se voltar para a pro
P!"!a Eutopa ~ntral. Mns, V. Ex. sabe qu:ll I! a .situaçi:ío d-~sta - é 
um:1. da~ ma!.~ gnv-es actunlmente. No -~rntanto, ~- Ft·,,nçn. dispond-::: d~ 
gretnG.~ potencial economlco. com tcdc o ~.cu apparclh:unento com~ncr
cial. lJUEca intercamb1o na Eurcp,1. central. l?~rgunt~: co~n;:~ tremas 
enc0ntm~ nO\·os mel"cados? 

Em~nd~-se, par:::. o seguinte: 

O Sr:. D!!S"IZ JVNIOR - QUai:o.do V. Ex. p:-~coniz::~ au;;mcnto ele 
exportaç:!o, evtden~mente, todos conccrd>~!1l: nf~o h:t <:JU~r>l. !'.nhida. Eu. 
porém, encaro o ~=sumpto não <io pcnt:J de v:.;ta •nco,·ico. mas en1 
:"~e da rea.I!daàe mundial. Tomemos por base n .situação <la F,·ança. 
'l'o<lcs <:J3 eco:tlomistas, todos os e<p~ciali~tn<; fr:~nc-~zes -~stio d~ ac
''Ocd., em (lUe. na busca d~ nov<>s m-:!!'Cados, ~ó lla o rcm~cl!~ de vcl
tHr- -~ para. a propria. Europa C€ntra.l. O systema de tracas v.::m ma
tando o traflco internacional. E. a ~.2,o;-~ l-~sp~ito. V. Ex. ,<:abc o qu~ fl· 
cou r~.scrvado á Europa Central, en!ci:l.da. mnis qtl-;; todos. lu crl~~ 
que domina o.s pov<Js. No emtcmt-a. :L Frnnc::.. dL;pondo d:! gr:~nd.c p::l
tencial econ:>rnico. com todo o seu appal··?1hamento commerci<~l c ball
cario. reconh.ece qu-2 é imposslvel reent:::?.r. futur~m-~nt·e. no commer
do exterior, notadamente. na Russia. no Extr2mo-Orl~nte e nas Am~
ricas, com as mesmas mercnclo:ri?.s. nas proporções d2 outr'·ora. E a 
França. cn~tnora-se (com que cel.'têza?) da Europa Ce11tral e dos Bal
kall" ... Pergunto: n<Jssa conjunctu:·~. cstar~n1os nós em 1UelhOr~s con
diçõc.s qUI:! a !rra::.:.çn.; h·~!T-O.s dcp~:ar 8. !lOSS::t. ..esp-Pra 0.3 m2rcados cujas 
perta:; ella encontra fechl'.das e que. se reabertas,, inopinadam-ente, te
riam, cow.o ac~ntua Romier. creado um'l. confu.si\.'0 ninda mais d·cs~s
perada? 
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No tna~s. S r. Pr~.~id(•n tc. os eouiVOt;O.:; !;úo !tl~lt.plificantc.~. ~lii.l<!<:~-3 :.; 

ck rcdacção . E. neste i;I':L\' l.~simo !;!:'01)!-'Ll\:<. o qu~ n;,;, 1[\\t•ro <ICll\, , , . c' lU 
duvida ó o m-e-u ponto d<' vis~;t - o m ':) ll ()>' c:sr.la~c<:lclo . t:ch''"" .... ~~~'"· 
por outro •JciO. sen1 <!~parur outro que o s n 1B tlt u r•. con 1 ._. ,, n tn~~11,;. !"'!~• 

m Qnos. p:1ra o B;·«sll. qt:e (· v q ue no.> importa. 

Em se~uida & app:-0\'tJ.c.l~. a Act::. 

O '.Sr. Pereira Lir::J, 1.2" Sct:I'Ctario l - D~clura que uü~ h:\ E:-;p,-
di::mte a ser lido. 

O Sr. Fernandes Tavora ( Pciu. orcl.cm! -- S r. Pr"";c; ;:nL"· 'J 
s~· . Juiz Fedem! d o Cea.!"â. diri~iu -.to D~puLa.do Pt'd ro li'i:·rnc~• ...: a u 1i:..tl 

o tele:5ramma. qu<: pas.-;o a !êr. para coahccim~nto ~;:~. Cama>·:. : 

":Fortaleza. l:!. - S~ndo VV . EEx . r.:!pr<.>.senl.alll.Cs fcdcra<:S 
deste Est.ado minh:l. ju:·L.-dlcçüo , ~ss~nci:tlnl;:U t.e r.~nh~c~dor \t" · 

racidade, s olicito lc•::;.r no ~onhecimcnto d:1 Cam:.r~t do P:ü' : 
e d~!. Comm!~!::E·:J tl~ _Fi_ n!l .r.r:n~. n t.Pór d.'l t~Icgn~nu·n:t qu-r~ acabõ.J 
etc tnnsmlt•:r ao Sr. Mini~tro d:~ Ju.,~lça . p.,:·a p:·m·ictenci:":; 
j u.sta.s. utna vez que o u tras idcnti<.:i.l:l, untr~ri.:.rm-:!n tc ~oll::: ;..a 

d ns. nfto pUd;)~Hm .:.er n~tend!das Me 0Jtt:to : "Sr _ 1-Imls LrD ól. 
J ustiça - Com enca~gos :1ccrescidos pelo uccretv 2f)4 . de 1" d~ 
:\:;<>sto de 1935 e !;ém mo~eis. ne m mal~ri:ll cs.: cün~umo ,, d l 
\'Cl'S:l.'i despesa., , nt:m. verba p or onde po:-sa aüqwrir m~.m::) 

p~1ra os servíçc.::; dn jus~1Çíl . cia.da o V<.l~1t:-r:.c dos tra:J~~ lhe:; ll$· 
cat:>s e o ut:·os ;; a !usign!fl canci:l. das verb a;; nmtcnas cl ls tribm
dns a esta secção. solicito a V . Ex. providenc~n..' urgen.tisslmns 
p nro. qa;:: se ja fornecidv a .'!stc juizo " m:•krl~11 llCC<:~.o••rio al 
t-~ncler com presvc:l;a ~10..::; serv iço.-; •,.! moveis. n-:.~~1no qu:: este..; 
sejum wsados ou já ;;ctn serv~ntia Hc.ssc nlinist.cr lo. par :< pocie~ 

o Ju!~ c os l'uncdonario~ trab~!!h~:- na r..:'t)artlç:\o c a tt~nd~r ú~; 

parte:;. Em vist a do c.;;tr.do d e mt.;crabil:cl::ule em qu~ encon
tr~l o Furu-:n f~d~ r::.-1. n ão tendo $~qu;.,L· n1.:!sa ~ crt.d .. ~lra pa;-.. ~. 
o ju!z ~~tt~11d~r ao.s ~~ rviços. o q ue ob:-i6n t ) prcp:-1o jU!Z :! l l 
fic :J.r lenga., horas d-~ p t' . S.J.uct.·wõc-:-; con..!iae,;. - ,1!n~'; ele Sou.
zn. jui~ fcd~ral". 

O '.Sr. Francisco !\loura - S::-. P~~s:cl "n t:·: 

Vivendo como vivi o s=to d o idCJ.l -profl;~!on;,Lsta uo:; pal·hnll' l1-
'tOS indlgcn,~s. immerectdamentê lc.r<clt:r que fu i da balle<lda tr,\.b,lllll~ ta 

u a ~mbl!',~ Nacivnal Constituin ~e " r;!nda S.:l: obscu ro " batonnü:r" 
De5ta. le~,;lslatura. sinta-m" .u:lnl:oclo a proferir ''! ~uma:' Jm ~ ::\'~·,.s. t:J~
Ct:J.S mas sinc~~·as . e1n su~t àef~$U.. 

Em discur so p roferido rcc<'ntcmente n,·.sta C:1sa. o Sr _ .J o:"to Nl.'
ves da F ontoura Cl!!..!;sif!cou a repres~ntaçúo da~ profis~õc.s c!·.> comlnuni.s
'ta. ou melhor. ele so;·tc t1cr,. Entr{?tallto. no pl·inc:pio de~.se m~smo 

di.scu~so. brilhante como "ôe ;;er ~ rlletor ica de S. Ex . . o nobro() lcadc r 
d~ mlnorla 1r!zou. lnconr;ru-~ntemente com aqtwlla .:;ua :tS.;ertl \'n . .?.. dif
ficuldadc de bem se definirem hoje os campos da.s d !ffcrentt>s demo
cracta.s. bem corno os de outra.;; modalido.<1es de org;ulizações nacionae~. 
S. Ex. tem aqut razão; coucordo pknamentc com :;eu pont o:> d~ vista. 
n1órme nte como c-:Jnsldcro d e .somenos impcrtancl :t. o rot.u lo cte uma 
detennlnada rórma de governo. O que \'UI<: é a r"alicia dc _ J:i clizia Gio
bCl"ti em seu plttoresco i tlllLano cl-2 p~lnctpio.,; do :;ecu!o pa.s::;ncto. no 

para tradu~ ir o meu pei!S!).tneuto : 
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··L:~ lluc.n~c p :Jlitica. cor.:l(~ l;i filosol'ia ,;otla. ri,;ied~ nt'l rca
L3mo. Ül>{•n~l:::nd.o per cs~o quellc dottrinc. cllc p:glla:no JX'r 
)J:l.s::: c p~r norrn'l ln r-.>alt:l e ob'oicttivil,'dclle cose. Ma. ncl girD 
de6ll ~so:.~rl finiti. l~"l rc-altú. varia in grau parte ~condo i luo
glll C[l i secolJ: e la. nlutr.:d·on . ..:! na.sc{! dal p.rogt~o <i'.-~gl'in.:livi

dui c dti popa~~~ rn.~<liant.c il qual~ i Oi.s-ogut che p:lma crano 
n;;glet:l veng-ono scdcU~fatti di. mano in ntnno: e alt:-i ~1~ sot~~:.!
tr-~u1o che !lCC:=Ssitlll10 rTilV~:i iTLS"tituti C n·Uot~'i OrcZ\ni''. 

Sr. PI·esid811tc . 

P:ua can.,id~r~>J'lnú:> a c:onflicto das diversas corrente;; .::o:ntempora
ne::s, cuusadr.) Otl ag:~r::tYnóo ~los probl<~nl.üS que lh~s ünpôz; .a GranC0 
Guernc. ~ mi:;tcr fl:(a!·mo-no;; n<>q\Hellc c~m·wlexo ce elemcnw.~ cconOlni
cos e liD~in.cs a que "'' pód<:> muito l)em c11~mar à~ "clvihzar;Cto indu.~~ 
trial. u. ilüciado co:n a R·~"'.·oluç:?t.o }-J.-~'!ncc:~a (: que lJ!i r::~:C~! ter at.ti:ngt
do o ::t!)ngL>u corn a ccuna~ração de 191.'i:. Pol' civ1liznçáo lndu.strí&l com
prel:lentio ~! crg-anizn~f~o cconomjco-~:ocial sur~~da ci~1.. pü.Ssrtg1..!"m do m·
tCõl"ll'l-t.;to un.ra. a gta11<1e u!<iustrla n10d.::rna. Ein vt;r-d.ndc. llOU'-·~ entr~ 

""""S ctu~~ lórmas- U<~ prad'.w:;~,o um pcriotlo de tr::t!1sicçuo qu"O crcr:J.ctcri
.zou os secul03 XV!! e XVlll. ao qual Euchc:r i:~ !:1:~ ·~E~:~t'5hl.1!1~ der 
Volksv,~irtsc!"ls;ft" clc.nomina pi:lr.iodo n1anuíact1.1reiro ~ qu~ ptC!Jarou o..-:: 
elementos fundam~nta~.o da gr~cnde industrirt m<Jctct·nn no campo soci::ü. 
1:rer:.ndc o s:1lari4\ to e as r.:orr<_~~~tt-s a~ irrnni~raç:io Ul'bana. A p~.ss:tgen1 
dr~ con...stitulç:.1o ~cononüca pvr n!istéres áqu~Lla por il1dl!..strias V::!ri:!h.::ou
se úest'arte s-2m s:luçúo de COlltinulàadc. 

Sflo r<:qmsitos d:1 civili"'açi'.o inclustr!ai: 
a) A n~cc,..,icladc ü~ ::\pplicar um grunde capit.al fixo em .s~rviços 

que :cnteriorm-ente qua,;i só cxigi;:.m n. 11abilidudc tcchnlco. de operarias 
!~olaua.s; 

b) 'l extrema divi.o;áa <.lo tn·,b,.lho. com ro.ras cxcepçõcs: 
c~ n c1·.ecu;úo <!e grandes ma.ssiis obrcir~s. jtnlg!do.s ao capitaL e a. 

machina: 
d) o enol'mc desenvolvimento dos n1ercados de consumo, attingindo 

po11to:; aiast:Hllsslmcs dos centros de producçã.o. 
Dos C;<racwrisUc::>s que ve!>ho de s:üicnt:;.r. dei:.::;.ndo :.í. margem ou~ 

tros xnuitos. quE>r exchl.Slvamc:n~() economico.s. quer tenham uma Jn
:nu-encla social mais directa de:evam factos que in!lutrnm e influem 
<"normem~nte lW. cvoluç~.o <:los tempos que vivemo!<. 

CoWllll.rio JH·incip:..l é a formação d() grandes organismos ccouomr
' :.:., :1><.':> <:idad~.> ~· 1::nn:edi::ta ::\ffluenci:t d~ llü:ntc,-rupta.' correnre.:; lm· 
!:L;:;ratorlas do c:!.mpo. Estas de um lndo trouxeram nov:t$ energias ao 
ambiente cit:uilno d~ outro lhe <ler:tm uma feiçúo nova: a de centros 
!!e producção em face das p011uiaç~s ruraes p:u-a as quaes até cntiio 
eram. e~senc:atmente m~:cados de corH~umo dos productos agricola.s. 

Emquanto se :a at'firmando es.sa cspeclc de hc;cmonia economica 
da cidade n~lln >.e ia concomit:tnt~:n"nt~ ajuntando uma grande ma.ssa. 
de traballla<lore.s. cujas eondi~<>es d() ''!da e.stavam m:üs ou m~nos á 
m.ercê dos patr~s. que cto trno::tlho <Jç.ssM collcctividades :lUíerem seus 
proventos. 

Pela primeira \·c;:: na :n;~tori:\ !ormatn.-3e m~'l.S organicas tie pro
dttcto~.:~ nas ci<lacle;;. ncces.mrla:rnentc obrigados a uma actividadc cc1-
lect1va. mas~n.s d~ !1omellS ligados pela. communhão do trab:l.l1lo c pe
las mesmas gravissim;;.s d:ffíc-...lldad~s eC{)ncm!cas. Tuoo em urn ambi·~n
te de grande ;-i'oraçflo intdl·~ctaal e polit!ca. 

Emqua:;.to s~ póde r..;;e,vear que nn Ecciedade primitiva cada co1-
lectivid~<de ~ra capaz de b~t~r economicamente a .sl proprla. d,;) modo 
-que- o phc~1on1.z!.!o <.1as trDca...s ~ ~c \·t:.rilL\::.:txa .;;m ccu !l:!1 .. bito, .n :1.s 
<:1\·UJ~uçõcs. rnaL::i e1;oluldas :nt::nhu!na póU,.:! .satisfazer :J..s .suas nec-:.:si
<lade.s de per si. senão de mocio parcial. A act~ ... ld::.cte cconomica. d.~ 
eadr.. ~ggr-eg~dc t:C<::~~Ll <: c~sc~nc.:alm-:::IJtc fu11dacia .5:obre a troca de 
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~cus pr~dnctO.'. c~m <;s ri;, um ;;Q!n n u m..::ro d e O\<trns. Este pheno
mcn~ se v~rificit. L (\~ ~cccntu~tdo <:amo nu~ca, na civilizacüo 1ndus
t.rial <:r>-:-,tcmpor(l.n r.n. Os vincu lo:; tle :,uõ>orctin;wrto C:<: cada· h om em e 
<i-e cad:t coll"c•i ~·tdad c em face cte tttcto, s:l:J lnéonta.vc:s . 

COn$l'q.:cnd;t rcle1•an~isslmn ctc~.H> fac to é ;:. 1mportanc:n polltlc.i. 
::!~~umldR peles ~"ctcrc;;c ccono:nl<::cs. Os phenomcnos <lc producçfto e 
~e tl·óca rC'Ie.'<'Cl!'rtm-<;e de fô rm::ts pollticat, lmpomlo -;;e <le modos \'!lr1os 
,. il!1;crvcnçr•o do E,·;tndo nn" n.cttvida ctes cconomlc::!s . tentlen<lo a sahi.,. 
<la ezph cr:\ do !:irc,uo Fr~\':ldo pa.ra entrar nn. do Direito Publico. 

• .. 

Ex:.:.g~;;; r3 ndo ~,· .. :e ph!!hotneno, o "m:u::<ismo ru~~o" considera a. 
1JI'ccu cç:::o com o supr:!ma !\l~Cciio :;oclal nttribuilldO aos nucleo.<> de .. 
p roclu -ctores o zelo d ~. co~sa p~blica . Em trabalho pat<n·no, notave! 
J?f.·l .-:> ~'t:.:.hu obJ•X: t!~O (!\rnerlco de Mm.Jr:t -- O Pro blema do Traba
lhú - l'onr.~·<if'o t1a 'L~glslnç:lo scci~·-1 -- S. Paulo. 1922) , encontro a 
prop()c: ii. :'J justa ob.:.;·:~ t'v~çao! 

"&g"l!r.Co a dn11tr:ua <lo ma tcriali•;mo h lstorlco. o p:ne:c.o-· ~:~ . _
mcn n e<.:or.nm!co. seja ou náo po!;t:t nelle em relevo a questão. ·' :" 
C'!o. proprlccla<lc do~ m•ctos etc p~·oaucçl\o. C: a causa de todos · ' .· 
4.!1S (".•t!.t!OS rJ~t ~ ;,_~p~ !':=:tru~tUr~ ~~O~!~!, e, pC·rtr!.~tO. Jj~ ph-e-~':)nle!!.o .:.<f=.· 
JUrlclico. C;;rn tllff~rPntcs ma ti:~...::.~ t~4 é o. conccpç:l.o soc!olog1- ) \ ;;··· 
c:t de l\-!~•rx ·:! ac Engels. de l. orla c ele Labrio!a, de Asturaro '9 .->·. 
<.!c r:ar:H.Grt co. :";~:: · 

~?:~~-;· 
R<:nu\!n:.-nt.'..< :Wm1ttlr ~cm<Hhan;;c causal !dacle, quas1 tan- .. ... · 

~o cc~::o no:; 1·cpu~n" 01o 1nvcrsilo <lo prln<:lp!o susu:nta.cta po:<::·~~~ 
V/ agner ~ Stan'!.lnler, por Bnrth c Ar:Hgo. .::.~ 

:- ~3 
A'. \·r.,riac(x:,.:; concomit:lllt,~.s Jl"S duns ot'deru; de nheno- cc::c-. 

:r:: ~nc.> n;ío ;' ào ClC m CclO a i>.'SO!UtO camns C ef!eitos, nem nurr..'-:<:: 
n~m neut ro scnt!do. -ou ~~!to-no r~I~:lv!lrnentc num en outro :~"'Ji- · 
;:at ;-,. :r.tcr~p--n<1cncla em q u e dle., c.>Hio c a lnter!erenc1a ' '\~ . 
rte C•\:.:o;; p1v m omcn<s. ç.:>mo. sem ,,;,hir do campo social, Os ; _' ; 
gi:'n!'tico.;. •:.: 0 8 ~stncUf.os. o.~ d r: tt·I l g~:~o c c s da moral. além. {;r 
o:lor. d.c r.~~ t l.l'"c;=a poli'\: i c a. . · · .. :·:' 

, . - ~- · 

. '•• ~:,i. 

A fõna,_l!;l. "~ ctell\CH'i n t~'Hlo ~:rn~llc qu~ patUctpn ela. acttv1dad.e. ~-·-;;~ 
!~rliO\.\ ;;t C'lr :':.''. :(·~:1!·/:, <la n t ini C;\ ~\c::~pç-::to ~:ctu~lm~~nte pcr.:.;;:ivel do in- · 
<llv:tlu:~!i";nc. I:;t;, c. <!o;,w In~~f'.r;\dn no ;;cntiJ:lt!:1to ele $OlJdaried ad _, .. : ,_:: 
>:ccl:.l. p~rccc-m (· ;, r.-: c:t 'tYP: co:no ~una:~:-Jwnto de nos.o;:~. cth!ca. soe1al. ::-·.· 

Em o:ltr.~ \'1-!;t.:\. b rg-::tm;,nt < ~ <i i ~·ulg:tcb c :n Kovenlbro tle 1919 . Le-.·· -
: ;nw nHl:mr<'.'" c:::mct:<lo: " o ;··2rcl:tdclro pcd<:r é h o Je em ata cco
l!Omlc~> . pc rr.~nto o contrúlc social t.ambc:n clc·:c s~l-o . " 

_'\~:m. ço1loran<1o t c<l as as nct!Yida<lc& ,,ccl:l.c.o; em funcçáo da. 
Econc :nJa. c.~ 1)-\Ch C\'Jstn~ c:-nsJ<'l('r:t:n o Esta~lo \m lcnmcJ1tc com-o or· 
~nn:.sn10 ~conon1!~o . ccnferhulo toclcs os po(L~rc.o; t\.quclles or~;:\ni.smott 
c~n~:-~1.~~ ou tocn!'~ q·~.t~ dê ::::emp~n!1:\tr.. !uncc;é<'.:; 11:-t !)rcciucçá o. 

Quenl q:.'!~r q:1 ~ ccnncça ~ <:.:."-; \ !'UCtu~·n. do ··~t r··. desse nu.t iquisst
n:o tn.s~:ituto rcrn : u~c.:,c~rit~ nc uma ch·~lizur_::~o ~·.-cnc ttl :\., n~~rá. choeado 
pc:a :=.tu\ prnfnn~~a :..:tn1c1ll.~!2q~ ~crr. n R= p-..Ji:J~Ir;a F(•ci r-:ta.1 _ dos Conse
lhc,>. De r.1ctc.. os ~;o,·tcts natln. m~.l.r, ~r,c do qu~ a~·~cmbh'a de trabll.
lh:->dort>~ :1;) dd<:!'J!ün:tdo.s acLi v:d ntlcs, :<.<>Sim <:<llr.r) o " m ir" nado. ma.l.s 
c c:to Cl\1e n o~~ c:·~1hl~c.~:. dcs c~un!'onczzs <1~ c!e tc rnünndos emprcllendl
rn c.tYLC; . !'icnh~';m c! os do!~ .o:gu.n:smos re 11m \ta n. d~c l.sõc_;:; sobre a or1-
cntaç:io cccue:n1!C:t. :'l.n:e~ a r tirtn~rra~n s ua cO:OilCt~nch\ em. tOO~s as 
cru-c.;;tõe,; nttinentcs :1 vl ::t :L c!::ts :·-~spcctlvas co!í~~t lV1,hHles . Sao s:mul
t-r.I1C:l.:1Wnte consdl<os o.dm\nlstra~!vos . ag,:cmb!6as h:gi.slativas c tri~ 
~·m:1a~~- que c~c~dcu •. accrcto.m c jul:;:tm. ~em um!'\ no nna gentl . E 
Q retor1~o ~ u:n ! e ttdtt1 I.smo, ~m que .;1 c:t.cZu..sk u. uú n Lttde do ~h.efe . .:;~ 
sub~t1tuu p~b t:>.!.'l~IX:m c xcl tt.;lva c •·nri :>. \'cl vm1:a~tc t1ê u mn maior~a. 
V:\r;a;·et. 
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Ccnll~Ciüo hoje o mallcgro da org<llllzaçii.o russa. é de admira r 
m.:e WlnrJtmir Llllc Ulianoff (L.eninc ) :tssim julga.;<.sc ~ttin;:_:r seu ideal 
.supremo: u. morte do Estado ... 

Forçado a essa Glgr~S<õã!l pe!~s planuras mosco~:itns. slnto-m<' 
<:omtudo satlsfelto em contrapol-o á a11egação do Sr .João Neves sobre 
.:. :!~11".el11?.nça de no~a. representação profissional com o ~ystema rc
prcsent::..t:vo por ··~ovtcts· ·. Ell::L lhe d~s'.róe a ass~rt!•ta brilhante. m:n 
purazr.ente rhetortc; .. 

sr. Pr.esldcnt~ . 

Mesmo s~!t1 r,compant1ar o ex:~gg-:ro rur.so . ntngucn. que ob:;erv:. 
com cbjeCti>'i(;:tcie c:; fac~cs, pcderá clelX:!J" de reconhecer que :1s ne
ceE·~J cl:ldes eco;1Cm1c<!.~ C.~•·en1 ter m:üor :n!luenc!a na.5 di~ctlv!ls no
l!ticas do Est:,do. Na actunlldade ê :•~cessaria a autonomia. <los -or
S!íCS el e producç;1o. 1na.s tutelados pelo Estado, que é c ~orá scmp~~ 
'l.:ma nece<::s~dade i:nmanentc <le ::Jossn. v!d::. soei~!. Que e-:se Estado 
se cc~~t!t1.! t\ Ó" o~;r~<~ll.~mo., po!itiCO~<, orlglna<Ios tant o <ia m assa. dos 
<:l~ttores toma<to.~ !ndi:·idualmante ccmo c lda<lão.s. oomo da.; borpor!l
ç.::o;;s ou syndicatos. onde c;:;.ua qual pesa segundo sua funcção social. 

O SR. Dnnz JU:NlüP. - O id<:tl serla considerar apenn.s os qt1~ 
tra b.üll:<~.sem c proauz<r::;t!m . 

o · S!L .">.rlELAltDO MAll.IN'HO ToG.o o poder para cs que trabalham 
c.> SR. FRANCISCO MOL"RA - Sr. Pre.sielentc. este <! o nog;;o K;

t:Jc.,. Fruet o Cl :l Revolução 'Cic Outu ll :ro, vlctor!os:!tnente coru:olidad:> 
;pe1n. Assem.blea Nnclonn.l Constituinte. 

"-IUito se tem falado c muito ,~e tem escriptc sobre a reprcsen
t:-tçào prC>fi&'ional na~ assemblêas leg!s la t lvas elo paiz. N;!sta. Cas'l 
ID{'l:mo. voz-es se -::ém erguido. mais pre-3t!glosas tio que a mlnhn. cn' 
defesa das suas convec:on::h1s politlco-socJaes, t! v.Jzes se têm alçacto 
põl!'t. procura!' dim\nuli -o.. 

·:t-:'ií.o rne <:ont-enho. que nfto fap. o:<:nttr nc-~: meus nobres coUeg::;.·; 
~ cxtranheza com que assisti pcrsonnlldades respcltn •·~ts c do não P<'
qu~na..; r<!sponsabil!dades pollt!cas expenue!'em conceitos de-:pr!mQrc 
S<H p!l!ll os r cpresentat\tc s das c!M~s productorns. com as:;ento nest~ 
c~mnra . E" de lam~ntar que. obumorados por uma !al.sn, po!'que a.;>:lt
:<.onad.1. Yl.s~o <.\oz factos. suas Excencn<:!as ~aGam ele maneira tã::> 
cc~~lcgnntc e tão pouco dlgna <l~ suns culturas jl.l!'idlcas. a ex-eg-es.' 
de.s.se novo roas real c ef!iciente lnstl t uto de nos.~o direito publico . 
• '\qut !lca o prôtcsto concl.;o e nem por Isso menos ,·ehemente. do.t 
bane:' <la que t~nho a honra de lca<terar. 

o :Sil. ~-\DEr.Al!DO MA:IuNHo - E" bastante Ulustrl\tlvo o que ~'" 
;>:..-,:ou na Consttt~linte: qun.ndo se jwtincr.\'[l. a votação do Reglmei~tn 
tnmc~ - ch~memos ruos!m !)ara. neto chamar "rolha'" - o !cadc·r Al
c:li.t~J·n Machado. em nom~ da bancc.d::l. da Chapa Unlca. d~se qu'> 
11:,:.1:~. mats 'h:\Vi:J. a dLScutlr, que todos c>J assumptos constltuctona<'~ 
ttnham ~tdc esgotados nas c!iscu.cs~es anteriores. Quamto n Camara. 
cedendo á p!'css:io da opln!ã.o publica. adoptou 11. repres~mt.ação de 
cla.sse~. a mesma bancada da Chapa Un1ca !tz declaração de vot,., 
contrario, dizendo qu~ o assumpto não e.stava bem examinado " 
bem debati<lo. Pergunto: quando to:-am s1nceros, quando ralaram :1. 

verdade? Per ahl . póde v . Ex. vér quanto valem e~sas objeccões ~ 
criticas <1. repr~sentação prot1ss!ona!. 

O s:R. FRANCISCO MOURA - Queiram QU nflo quelram somo.s 
<>'iUl r~pre€entantes d0 proletnriado brasileiro, tunegavelmente a mato
ria da Nação. 

·o SJt. AllJ;;LARDO MARINHo - I.l:so e pro\'a <1e que nossa - demo .. 
aac1a é uma p11h~!rla e o teÍn ~1<1o ha mats d-e um sec~lo. Porquf' 
.sen~c o operariado ã grande mas.s!!. .vontade, se a democt!lc1a algum 
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C1!:1. ;;,:, tlvessc exl!rcitado no E:·asil. ciJ.: ter',:~, tido :U;;um :;, ~!.'rltO llrl 
Parlamento. E. para 1o<so. fot pn~ci»o qu~ se lanço~~c mi'.o d~ u11• 
·verdadeiro circumloqu!o, de um verdad..:!!rG sulJ~crrugto. ch:l.n1!1.c1o "l''· 
J)l"~b~nto.ção àe classeS" 4 

O SR. FRJI..NCISCO Iv!OURA - N~. ''tgcncla do pncto c:mst!Lu 
<.![C!lal de 1891, .que· dizJa. \'ivetruv~ num r~g!mc .. r!:pre:.:cntat!\'0. 4 c 
"democraticc". jâmais -consegu:m-.,. (•lege: nos.sus rcpres;:ntantel; 110 
CC!l~!',,s.,o N~clonal. E não ~e diga que não c t!•;c~~en10.s tent:<:io.
Em todas as tentativa.; fomos derrolnàos. ,-ale diz<:-r, Jmllbr!ndos p<-1-1:; 
manoora~; fraudUlentas do:.s machina!> elcitoracs s solü-o das ol!go:r
<:hia:; q_ue a<"phyxiava.m a Nação. Essa a Republic~. '·ctelnocratica" q11~ 
ot>mpcbroccu o Povo .bra.sHelro, c~ o j'tg~nJc ·~r~pres<?nt~t-::.lvo·· qu~ dC'
~·t"]at:n:-,t o.:.:; •'HberaesH e 'jd.o:tnocrnt!co::"' n"lrst.ifiC~tUorcs c;~ op1qif:.o pn
l:llca. 

sr. ?:-csidente; 

Ni:.o LJ.UC:ro ctescer d()stn tnbuna Ecm dcrxar cn<rcver aos sr.:. 
rn;:ut::cto~ ~\ realidade da palpit:u;d.o c contlnllid<.cle da ::'alutar poll
uc<t ~ynd!ca! que nos norti?l:t e :,o proletur!:lclo cr(?;a!ll2ado c!" :w<N 
t.err11.. 

Em Abril do anno pa.o:.sado, rccl!~i e a btl.t1c~ti•L ::·ab:tlhl-"'" :i. C:J:!:' -
tttulntc·. approvou -um. l:nanlfcsto ao prol~t<ltiM[o, de c~t)o 1::nç:m1cu:.• 
~til o org::l.o no Congresso Syncli<;~l-Prolt:LarlV. cntfio rcun!do '~n1 J~r~ 
de 1-'õr:t. Enthu-Hastlcamentc approvn.cto. clr. malorla do:> s~11dicatos ,!,.• 
F;tl?. ~ccbeu apolo expre.sso. Ne:'se dOcUnlenta cst:Jo bc;n cl:"·":; u.; 
"desideratr," ~e nOGSa. populaç:io obreira. perf~itam~ntc enqunar;,ii_,~ 

l-a r1:::ll:sa Ol'lentação no purla!l!-cnto c no sc..:onario pol~tica ~~~cion~d
(.t,rno :.:o~ (lept(loh-énd~ do.; ~eg·uln~c.:; 1.t(·<:h.o.;;.;, que- p·E-t?O Y:"!~in p!l.nt ~~;· 
r:!IJU;o:::!rído <ia paciencia dOs S~s. D~pUtfi~C~ . 

.. Nos.;o ·pen.samcnt-o. de~de z:.s p1·ir:~e~ra~ l:{!uniõcs~ ; ::i ..., 
de construir, construir o mais po.o;~ivel em beneficio üv trab;,-
1b<.do~. procura.ndo fnzer eou~~gn•··r no C'Jrpo <!n Co!lSõ.i(·,;:
çn.o q,u-e nos vae rcgt':-. o mn.x~mo d~ nc!"m::t~ e cll~pcfllÇC!-s I\~·· 

p!ladoras ~ Ju.stiça soci:ll. 
Por ~o e para iEa'ia, n;.lo ::lG,; ~fferrrttt1C.3 á r1~kiez: ,b.:; 

~d<:c1ogl:u;, mas Otlent:\mcs cs no.s.sc;; p~~O...o;; pot· tun~t p~lit~r·.-.. 
ele acça.o, d:e reali:::açtes. 

· A. dema.gogia,'o nt;~quc systema.tlco a homen·3 <" :n~l.ituJ .. 
çees, para. -,e1fe1to <!e gal<:>ri:l.-o;, foi col:>a q u<: proc-.,ro.-ro.lc'.:> ç·•lt:.r 
qu:tnto poss_ivel, como lmp!·oficua -c im!Jrociuctlv~l-

Mal!! d.o -que nunca c preciso fl,r.·:r ourldos mouco.o aos 
lnconsc!ente.s extreml~tas que querem arradur o prol~totrl~t({, 

a..-; 1utas ~grentas c ele resultado problcmat:<:o; o.o;; ctcrn-'s 
d.e.~contente.S, qu-e tudo maldizem. porq_uc el!cs prcpr~o;; n<i.-J 
Si!bem o que querem: :tos uproveltadorc~ c ao;; falsos 7.ca:!l~r.s, 
m~ldo.sos uns, 1ne:1.pnzc..; outros. pois e!l~ .. .; arrnsta:-úo o prolo· 
tarlad:::l ao a.bysmo. 

As eon,qu18tas !iOC!ncs slto mn facw :1'" co~~-:·cr~nc!a actu:tl 
do~ povos~ O momento historico ~c acal'CL~riza. pl·!n<-ip2.~
menu pela.-:-tn.tegração ciQ pro!etaric.d.o na socit:dc.C::e. ci~ que <> 
mestno estava afastado até aqu;. em reglmc de plena ~erv!rlrto 
N.:csmo no~· ·pa.ize.:, de castas ma!.;; accentuado.s. clle é hoje er!l 
d!a. uma força. sociaL A justiça que reclama Jií. .!óc raz sen~1· 
!mp-erlosa, !t sua vm: rã é ouvida c acatada p<)l<l.S outra.s das;· 
u~ soc!a.es':'. 

. ......... . 
· -Ã· 4 ;~;~i;;Çã;;· d.e. ··Ó~t-,.~;;~. ~~~i~h~~. P~rn. nós d~ brar;o~ 
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ab~'r!.t:..s {! o l"ovD jn·~$ilcir-:>. u~at:tnd:t ~ ;~oz d~:; dirtgcnt,~ l"C
I'Oluc:icnarlo.s níL<> nos tem lmpcctido (lc pro;;reclir. 

C<.rto nfto temo.; nincln \uôo quanto queremo:;; . nem <la 
rorrna p<lrqu<' o (!e.;cjamos. M~s . t~mcs de convir que já é 
s.s m ;i·.:el a cvoiu~flo nestes tlt>.<; nnno.s c!e go\·eruo r~•·oluclo
narie . 

. . . . ·-· ............. -· ··- ... -· .. -............... '. ·- ···- --
O prc!!'tart.o br,lsileiro que• apenas justiça .::oclal. Nll-'J 

combate nln~uem, n úo procura <lcstrul!· 11lnguem. Quer <!:>e
ClU$it:amcnr.-:: reivindicar .;;ells dircltcs o. uma vtclo. melhor. 
&u esforço é convergente. E ~.<;Sim continuará, e assim tm
~Xl.lh>.<rá sen>prc . emquanta com dle tr:lllslgcm haarst:1-mente ns 
Ot1tru~ 5 <~Ias~es ~c-cin.e.s e o go-;·~rno do J:>a!7.. p1·ocuranaa E"€!" 

~It~mcn;o <te Coll:10orr..çú?." 

.... ~ .... - ........ - ..... ~ .. - ~ .... .. 
:Pnr~ ccrrobcr~r ~ c~~ntinuldacle d~ !"l{i..7;-sa acçtto incar-...sn:teJ c rectt· 

ljrJ.~~1.. VCll a~nd:.t !'r.peti:- pa!'te r1e utnG. ~nt:revista aue conc~di R ;~Fil-
111 a (1 ~ N oit :"!' ·'. a-e ~. ?u. ui o. <!In ::Sú n -e _•\gu::;to à-e -1 ~34; 

··o. prll!~to.r!ado no Br:JSH jet te:::n :, sua his tor!n. A., 
In~~11'c..!stsçõe.s ele sua. vitalidade. ele :~un. rorça. roram . .a pl'in
clpl:;.. e3paç::tclas. ::~xclumnnao-zc pouco n pouco. -'"· cvoluçii..., 
soct::.l contempOr:lneu não podia deixar <le ncE 01.tti!!gl!:. Foi o 
que c~::npreh~n11eu a. Revoluç;-to d-e 1920, deix::.ndo de coast
dsr;u·. officinlrncnte , as expnnsB-c.s :r~ivindicactora.s méros c.lsc;-s 
policínr.~. As~i:::n 1>\lr!;:u a grand~ quc\nlidad~ de leis regut.~
tl~r~.o do t:allalh:>, ora ex!Hcn~::3. Aiguma-:;. ~atw·almente tm
pcrrcitas. ;i faita ('!) experimentação nec~.s~arla. outrns !r<!
qu~nLemente lnu·ladas. ju pela imperfeição c\e um apP'J.r-elh'l
ment.o :::ctmlnbtr<ttlVO. a!nela novo, ja pelo r.eacclon!st:lo <:!:!B·J 
.:: <:On1.raproduc ~nte de ceririls p~~soas. 

Quanto ~o çomporta.mento do proletC.!iado em tace <le ta: 
.;.ltuar;ão. poso;o af!irmar categoricamente qu-:! o operaria na
cional, ordcl!o ('p.:J.Ciflco. prOCll!":l >~ :=:tti.sr:~ç:1o de suas rell•1n
cl~caçOC3. il sombra da lei. 

~iio lhe ln tcressa particulann~nte. em 5Un. esmaga <lera 
maioria. cHn ou. aqlle1la i(!.eofogfa ~oc!:~l liHc.':Ca ou frut·.>.'> 
de ambientes " épocas que absÓlut:~mcnt~ ni!.o têm a nalo:;iJ. 
çom !"-'i condições histvr!cns (.lO Bra-::1!. O q1..tc inter-e:~!:;) "l.O 
êt<tb:.<lh:\:iCr n~.~:on:\1 c a melbcrrn .;l~ suas comllçV!.'s moraa.:; 
c m:1-.:cnacs de ;·icto.. Tanto é opcraTiO o cnthollco cotr.o o 
'llrctcst:::nt-c , o soc:allst:: como o ll:lCion:..ll::;t:L Emfim (! pre -· 
~!;;;:: defü~ir e !<·p.<rar ~zt; c.; prcblcmns: um. é de f(lrn ex
dtt·0i•:an,ent~ intimo e dlz rc.::opo!to á .:.cceit.>.çáo Cl?.st ~ ou cta
qudla ldcolo~i:l. {con.:>idero um ctimc. uma fclonia. um dlrl
;:~nte eventual ó~ cl:J.S'!i:· })0 :Brasll, querer fazer cr~· r . que a 
ccll~tc:~·idade aecmpanh::>. in tGlum esta ou aq;;clla ccrr~nt~ 

t!~ idéas) c o outro pr,;bicma é o tic lnterc,;sc c.:llect!\'o, cne!e 
.>e encontram !:Odos, cathoilc;).S, m·otestante.s. nac~ono.llst~ts e 
:;ccial~tZ.-5 - enft1':-tandc ns :1spir~ções <lZ!. CIJ11ecth?idad~ para 
uma vid<~ cUt;na, p.:.r~ que ~til.:> lhe !alte püo. tecto. ~nuc!e e 
J:::1~kucçD.o. 

Em torno d.c&as asp1rnç&,.s ele !n~er1-.sse co11ectlvo lncon
cus.su ~ C,iUt: 6ú ::~ 1·1·\:gl;ncn.turn. u:; {:!c..~-e:.:. p!;.rt(.'S int~zront..es a~ 
Naçü.o, forças de c<>llaboraç~-o com o pod~t" con~tltuido (e!ll. 
b«neficio de ~CUs intere::sPsj . pot.:s o bem estar <la sociedade 
mlo prescinde <la interdcpendênc!a ::t mal,; cotnpleta das d11-
:rerenti:s cntcgor1a.o :<Ocbc.:;. •· 
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I> cuco cJ~r.ojs :fundava-se nesta Capital o . ''Comité Nacional de 
r.cpr~sen taçr,o da Classe P.role~a.rla.", cujo conselJ!.o consultlvo era 8. 

<'nt:lo m;liorta da ba.ncatla. dos empregados e de ·cujo ·dlrectoJ:!o· fazxe.m 
?nrtc clcmcntoE. dos mais representativos no a.=biente proletar1o do 
Di·;trlct;) Ftd~ru1 e dos Esta.d,o.s. 

L:\nçac.Jc o manifesto - programma.· em 2tJ de Setembro de 1934, 
t!:t> ccncorri~1i.'i5lma. reunião realizada ha sede do syndlcato dO'S Tra.
-::Jnlhr.~lcr,:s em Tranaporte.s Terrestres, tomou vUlto o movimento co
"'''Od~ l•<kw, culminando com a. v1ctorla de .seus candidatos nas fHel
c;CJes de J ,mciro. Fieis ao.s eom:~~romlSSos com <lS .syndicatO.s que repre
"'~ntn.mo,;. ~,;~c ma.nUesto é; o que serve de 0112e pnra o Cle:..o.env<l1Vl-
.mcn 10 (!;) n::>.s.~n acção leglslatlva. · 

O Sa. D•mz 3UNIOII - N~sse. quest~o ra.ço uma distincçl!.O mU1po 
r-r~ctsa. Encaro o synd1cato como· pllenomeno econom1co e a corporn
•7{::;, como pllcuomeno politl<:O. De sorte que talvez o err:O esteja em te~

••. , O'a<lo ft representação econ<lm1ca um. ca.racter classista, porque "
~mim >:<; n~e nfígura r:rue d..evemos :pa.rtlJ:. -ee.Cia vez ·mats <1epressa aa. 
ldCa de clas.se. 
, O SR. }-R.A.NCI.SCO MOURA - A· dtvergencla de V. Ex. ~ tle 
:::\)r~ta. 

o S!:.. Dmrz JUNIOR - A lctea de classe divide, divetslflea, ~para, 
{ik;t!ngue, J.so~a; estabelece o confllcto inev1tavel, ao pa.s.So que a. de 
carpor~ç:io Junta._ reune, transforma num só todo. InCOl'P!Ll."ltr é umr, 
-esrubelccer U!lidade: classificar é separar, .diver.!;!ificar. De sor-te que 
.,m ;;orno di"so é que está. a. minha. un1ca divez:genc1a quanto á. idéa 
-da r~p·escutaçito -econom.tca. Se eu pudera toda ella terJ.a o caracter 
-corpora tl v o. 

~) Err .• k.:;É DO. PA1.'ROCINIO.- ·lii~ aparte dO· .nObre DepUtadO 
'''-'ju um c~n.<;clho que dêve .ser aproveitado por toda a bancada. sua 
Ex. qu~:.- dizer q1.1e devemos aproveitar a opportunldade e u.rreg1men
t;u o prolcto.rildO p:lra., no proldmo .pleito, concorrer á. eleição <iirec•~. 

O s:~. . Dr:t-;lZ Jum:<lii - Não I!Ó o proletarla.do taJilbem os produ
C!Wl'(cs. T~(\as nós· somos productorell. 

-o ~P. . RtchRDINo PRADo - Prod.uctores e -cOnsumiclores silnlllta
nNunent~. 

"Cornité ·Na.ciona] de Representação· da Classe P.roletarta. 
- r,-laul!esto approvad.o em plenar!o, na. reun~áa de fund.açàtl 

~c~lizada no d~e. 26 de &-tembro de 1934, na séde do Syndl
r:~téo ~1cs Trabalhadores em Tra~portes Terrestr.es eed1rui. parz.. 
C!i.:'C f!m. 

Co:npanhelros: 

O Ccmlté Na.clonal de. Repr~setltaç:IO Ca. ClnslSe Proletoita. 
~c!<.-nu~menté in.stallll.do nesta. capital, perante milhar~ ae 
rral.lflll1adore.s é con.st1tuiao com a adhe~ão de 1lnporta.ntes 
crg::mizaçóes .:!yndicaes da. metropole bras1Ie!ra, no .sentido de 
U1~ prestar o apolo de que necessita. a.nrn ~e att1ngtr a. alt~ 
~lnalldr.de que lh~ ditou ~ !Undaç!!.v. 

O que norteia. os ::~OSI:Os passos nil.o é o crlteno estreito 
., op:!JOrtunista de arresime:r.tar elementos, !)ara ele!çâo <Ie um. 
prcdctcrrnlnnclo numero c:le trabalhaêlore.s. 

C~rto. a. expcriencla da r-zpre.se!l ta.çiío proletarla na AS
<'cmb1ea Constituinte é de molde "- oornar impresdndtvcl utn 
ngorcs~ ~rlter!o d-a s~lecç~o. através do qual ~;ómente po.ssat:1 
chegar ou vultar G.D 1~gl.s:1at1 .. ;o !tder.a!~ como d~1Pgad<Js d'\ 
mnssn obreira syndicaliZada. os que a 1ntclllgencta. a lntet · 
reza de caracter -e o conh~clm.ento pratico <las neces-sidades " 
usplrnçõe.> dos trabalhadores reccmmendam ao voto dos se\t$ 
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r.ompnnl1c!ros. M a.s. pnl'allclamen ul á a p plicnçáo claquelle cr\
t..-rio ~alutar. cabe-nos traçr,r us rumo:-; d<:s no~sos <lelegaao.' 
:J. rim d.:;: e vitar que entr<ogucs á3 tcndenclas pcs.soaes ou <1" 
grupo.> -c aiJanhaúo.~. de ~;urpres:~ . p elo Inopinado aos acont.so
cimcntcs. eompromettnm o..; !ntcr~ss~s c dlreltos da cla.!:r .c pr•; · 
1ctarin <:!m transícrenclas p~Judicl:tcs. com n polltlca -rencc•o 
narln ou rel)Cldlns contraproducente~ que o extremismo in.,in
cero procura c!C!lcncnl!cu.r. arrastando tràbalha.dores . ingcnu••<> 
a d~~raça. 

/l r epresentação ~c ci:!SSC ~ uma. conquista a"a Revoluça'> 
elo Outubro de 1930, qull os traballlaelorcs bru.slleiros n~"
s lt:..m defe!l~<!r com cnt.hustasmo e a ccíí.o Cleciclida. Esta d t. · 

, te-: a cle·Je caber <i.; cla.oses sym.licailzad~. !.sentas, .aas respecn
va~ ~s~ia.çôes do qualquer pr.;occupaçlio de ordem part ldarlh. 
azllm~dus t iio só !lo c·.·,pirito de cooperação c <!c solida.ricclarh· 
.soc!ul, no sentido cl~ con!.ervur as conquistas já alcançaclR·) 
t ele realizar ainelu QUtras. 

Este e o obje~tivo com que rut1damo.s o Comité Naclon:,_ 
tic R·::lJr~~t:ntaçilo d;;. C~:.:~~ Pror~ t€'J .. ria, cumprindo-nos. part'· 
õ.;:.! fi m. coordenar rt ncçii.o .s~·ndlcal ~-m torno de i.déa-3 deflni<h·o> 
pvl·a n.~ proxunll.S eh:iç~ classista.:. .• 

fc :::ede do Comhê .surã. no Distr1cto Federl\1, a.rtlculuna•· 
se com (!lles C!; Sub-Comités q ue se !U!ldnrem, nos E ;taclO'CI, 
pa~:l urr.a' ac~tlação <:o n juncta, emanad a de orientação un!c·-.. 
r:ue o Conoelho Deliberativo. composto d<! delegados dos syn 
ti icato.o; aclhel'C!ltes. ditar4; 

Eis. t:m linbas gcl'Ms. o UO"-'"O progr~.tmrna: 

I - Dde~a. m. Camara. c:a leglsla\-ii.O soci:J.l decretada pe·o 
Co ver no Provisorlo. 

II - Refo rm:.t <las lél,; de <:aixas de apo.!entactoria. e p etl
Hó~~. :«daptadas esta.s á$ normas const!tuc!onaes e ampliadP» 
no sentido <lo segu ro :;oci~l oiJrigntorlo c <lc abranger a ma-· 
tcrnida<lc, a enfermidade e o d•:scmprcgo. 

XII - RcQr;:n tznção qa Justiça do TraB:I.lho, :re!undida:o 
de a.ccórdo com a eJ.:pericncin as lnstitutçó~<> existentes e <"l<;
tabr,l<:c!dns ~m base corpor-..tiv::t, <Js trlbunacs de recurso. 

rv - S:.lario minlmo c familiar. inatituindo-;;e conven
çÕ<-:.1 c!": saJarlo pt\rn cada rcg1;i.o tio Brasil, mcd!ant~ 1nq1tcrlt•• 
em todo o Pai:t. <!::pccialmentc entre :u; populaç~ ruraes. 

V - - liabitações operari:t!õ. 
VI - Colc:ni:\s de férl :;t.,<; . 
VIl - Nacion;,llza c;ão dos bancos de deposito e comp" 

:th !as de silguros. 
'V!!! -- contmctr> indtvlcluu! de tr:t.balho, actualtzand.o O» 

cll$pC:!'itivc:'\' elos Coclic;os Civil c Commcrclal e cstabelecend·:. 
cn: m:se de novu ju.?tlç:~. social. a.s relações entre empreg:l.Clor 
c empregado. 

I:{ -- Lei <l~ t~:n~gração c colOtlíZ;:.ç!lo. em que· se torn•• 
<lf!cct\vo o amnaro ao trabalhador nacionn.l, na :!'órma ao at· 
ti~:> 121. ~ 5c: da Con.stltulçiio naclona.l. . 

:X: - L-ei de crg:uüzação <lo -cnlsno prof!ssioXliÜ em te:!~ 
o P:::tz. subordlna.d&.s as respectivas crcolns ilo b4ln1sterlo •h 
T ra.balr..o . 

xr - Suciflli:::n.ç;l.o d C5 ~!:!'?J\_o~; d a nn.v~gaç~ de _Cabota · 
~em. Na.cicnallzação e progrc.zslv~ socialização das .estrAd~ d~ 
feiTO c da v írr.ção u rbana. · ·· · 

xrr - L~i agraria. objectlvn.:oc!.o a con.stltuição d.a_pequen:\ 
propri-edade e a 1ixação do l}omem <io campo pele. desa.:pro · 

··;.' : 
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r)rlação dos latifundios rnargir:.a-23 â.::; {;stradas de ferro e v~a~ 

navegavei.s, no .sentido de retalhal··OS. quando incultos, e dis
trlbu.il-os a colonos nacionaes e ectr8Dgeirc0. 

XIII ~ LBi sobre o ccr:tr2-.cto ele locação d-e ir~1moveis ru
raes, ele n1odo a assegurar maior .estabilidade c inclep2ndenci~t 

dos pequenos agricultol·es en1. fac.e ele grandes proprieda.::l.B:c: 
ruraes. 

O programma. que Etcabamos de expôr completará o cycLo 
da ·Revolução de Outubro e cl·-eará para os -crabalhador2:S do 
Brasil uma situação compatível com cs S€U.> justos anseios. 

O Directorlo: 

Presidente, João Borges Falcão; 1° Vlce-Presid·ente, Ar
lindo Americo dos Santos, ela Concentnição Proletaria de São 
Gonçalo; 2° Vice-Presidente, João Antonio Jacob, do centro 
dos Operarias e Empregados da Lir;·J'lt; 1° Secretario, Accacio 
Ribeiro de Almeida, ela União dos Operarias em Fabricas de 
Tecidos: 2° Secretario, João Cavalcanti de Albuquerque, ela 
Alliança dos Operarias· em Construcção Civil; so Secretario, 
Vicente C urino, do Syndics.to dos Lavradores; 1 o Thesoureiro, 
Antonio Oliveira de Aguiar; 2.o Tbesoureiro, Luiz Augusto 
França; t 0 Procurador, Antonio Chrysostomo de Oliveira, elo 
Syndicato elos Emp1·egaclos Telegraphiccs e Racliotelegraphi
cos; 20 Procurador, RaphD.t-:1 Serrato Munhoz, da R€!sistenc:ia 
dos Trabalhadores em Trapicl1e e Café, e 3° Procurador, Luiz 
S. V'clal Lopes". 

Sr. Presidente. Emquanto ha quem, para effeito pura e exclusi
vamente clemagogico, para embahir a opinião publica, nos ataque e 
1nesrr,o insulte, pcrclenclo seu ter.tlpo e seu Ia'tin~, nós outros continua
Inos fieis A.o program1na de integração elo proletariado na socieclade. 
isto é, de reali.zaçã.o ela democracia, ela democracia que não exclua ne
nhLnna realidad-e civil, que não seja privatiVPv ne1n sophistica, 1nã.s, 
imparcial, <iialectica, constructiva, ela democracia que promane do 
conceito de estP.clo nacional 8 não da politica abstracta á Saint Simoa 
ou á Mazz.iDi. 

Terão QS meus nobres collegas visto que farte a importanc18~ e o 
alcance da grandiosa campanha syndicr,l politica victoriosan1ente em
prehendida, sem clesfallecimentos, apesar dos não poucos ne1n pe
quenos entraves que se nos têm apresentado. 

Não quiz fazer rbetorica e nem demagogia, para que me fallecem 
o eng·enho e o habito, e, nem provocar debate que em materia til,D 
concretH. e de objectivos tão insophismaveis, só interessaria aos ini
migos e nunca aos amigos elo bem estar publico. As minhas despre
tenciosas palavras foram proferidas sómente para corresponder ao 
interesse que pelas clirectivas da bancada trabalhista têm 1nanifestacto 
alguns dos meus nobres e prezados cpl!egas, aos quaes posso affirmar 
laconica, mas, categoricamente: Dentro ela salutar politic2" syndica.l 
que nos propuzemos, nào nos manteremos sempr8 alheios a expkrcc
çi\es politicas e demagogicas. (Palmas. O orador é cwnprimentado). 

O S:r. Presidente - Tem a palavra o Sr. Baptista Lusardo. 

O Sr. Baptista ·Lv.:s?xdo - Sr. Presidente, faltando poucos ml
nut,os p8.ra o termino elo expediente, solicito a V. Ex. conservar-nte 
inscripto pa . .ra falar na sessão ele amanhã. 
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O Sli'. Presidente - O nobre D8putaclo ficará inscripto para 
falar a.manhà ern prirr1.eiro log::u·~ 

O Sr. Baptista L usar do - Agradecido a V. Ex. 

O Sr. Pr{~sic1ente - Tenho sobre a n1esa e vou subn1etter fi 
Casa o seguinte 

REQUERil\I!ENTG 

Assignalando o dia de hoje a passagem da data auspiciosa da a;o
censão no prado de Baga.telle, em França, do biplano iclealisdo e 
construido por Alberto Santos Dumont, requeremos que se lance em 
acta u1n voto de homen'agem ao eminente patricia que conseguiu 
para o Brasil a maior affirmativa, perante o mundo, de povo civili
sado e emprehendedor. 

Sa.Ia das Sessões, 13 de Setembro ele 1935. - Mario àe Moraes 
Paiva. - Orlando Araujo. - Tlwmpson Flores. - Noralàino Lima. 
- Moraes Anàraàe. - Euvalào Loài. - Vieira Marques. - Monte 
A1Taes. - Victor Russomano. 

Approva.do. 

O Sr. Presidente 
que vae ser lido. 

Acha-se sobre a 1\-iesa um requerünr.nto. 

E' lido; apoiado e posto ·2m discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 

N. 142 1935 

Requeiro, ouvida a Camara, sejam solicitadas ao Ministerio ela 
Fazenda, por intermedio da Mesa. informações que esclareçam o 
quantum exacto das rendas arrecadadas pelo Thesouro no Territorio 
elo Acre durante o exercicio financeiro de HJ34. 

Sa.Ia das Sessões, _13 de Setembro de 1935. Gomes FerTaz. 

Encerrada a discussão e adiada a votação 

O Sr. Presidente ~, Está findn. a hom destinada ao Exp3difüt<O. 
Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa) . 

Com2;:Jarecem mais os Srs: 

Caldeira de Alvarenga., Clam de Godoy, Mario Chermont, Ab,;uar 
Ba.stos, Fenelon Perdigão, Agostinho MontBiro, Lino Machado, Maga
lhães de Almeida, Gerwn Marques, Henl'ique Couto, Carlos .Reis. 
Agenor Monte, Pires ele Gayoso, Freire de Andrade, Democrito Rocha, 
Humberto de Andrade, Monte Arraes, Jo,sé de Borba, Figueiredo Ro
drigues, Martins Veras, Alberto Roselli, Ricardo Barreto, Herec~iano 
Zcnayde, Oclon Bezerra, João Cleophas, Osorio Borba, Arnaldo Bastos, 
Barbosa Lima Sobrinho, Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Alcle 



Sampaio, Teixeira Leite, Humberto Moura, Severino Mariz, Motta Li
ma, Emílio de Maya, Arnaldo Araujo, Melchisedck Monte, Amando 
Fontes, Baneto Filho, Clemente Mariani, Lauro Passos, Luiz Vianna. 
Filho, Pedro J"ago, Arlindo Leoni, Magalhães Netto, Octavio Manga
beira, Wanderley Pinho, Pedro Calmon, Arthur Neiva, Raphael Cin
curá. Edgarcl •Sanchcs, Attila Amaral, Homero Pires, Asdrubal Soares, 
Jair Tovar, Francisco Gonçalves, Nogueira Penido. Amaral Peixoto, 
)-Ienrique Lage, Salles Pilho) Raul Fernandes, Hermete Silva, Cesar 
Tinoco, Alipio Costallat, Lontra Costa, Bandeira Vaughan, l<"abio So
dré, Carlos Luz. Noraldino Lima, Martins Soares, Theodomir.o Santla
go, w·ashington Pires, Arthnl' Bernardes Filho, Macario de Almeida, 
Vieira Marques, Nep;rão ele Lima, Celso Machado, João Penido, Jose 
Bernar:dino, Simão da Cunha, Rezende Tostes, Anthero Botelho, Bel
miro Medeir.os, Abreu Scd.ré, Waldemar Ferreira. Santos Filho, Carlota 
Queiroz. Vergneiro Cesar, Gama Cerqueira, Cardoso ele ~fello N.etto, 
.Joaquim Sampaio Vida!, Cincinato Braga, Castro Prado, Teixeira 
Pinto, Pelix Ribas, Roberto I'foreira, Justo de Moraes, Fabio Aranha, 
Ja!ro Pranco, José Cassio, Lauclelino Gom.es, Vicente Miguel, Pllnlo 
Tourinho. Rupp Junior, Abelardo Luz, Dorval Melcl1iades, Carlos Go
mes d·~ Oliveira, João Carlos, Baptist?. Lusardo, Renato Barbosa, De
metrio Xavier, Annes Dias, Pedro Vergara, Frederico Wolffenbuttel, 
Victor Russomano, Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, João Neves, 
Oscs.r Fontoura, Aniz Baclra, Ermando Gomes, Sebastião Domingues, 
Abel dos Santos. Pedro Jorge, Franciscu di Fiori, Abilio de Assis, Em
tqnio Carvalhal. Austro de Oliveira, Arthur da Rocha, Adalberto Ca
margo, Alberto Surek, Chrysostomo de Oliveira, José do Patrocinio, 
Ferreira Lima. RiClH'ào Machado. Oliveira Coutinho, Pedro Rache, 
Gastão de Brito, Vicente Galliez, Leoncio Araujo, Gastão Vidigal, 
França Filho, Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Vicente Gouvêa, Abe
lardo Marinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes 
Paiva, Tb.ompson Flores. (151) 

Deixam de comparecer os Srs: 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Café Filho, Ribeiro Junior, Deo
doro de Mendonça, Olavo Oliveira, Jehovah Motta, Xavier de Oliveira, 
Gratuliano Brito, José Gornes, Botto ele Iv'Ienezes, Ruy Carneiro, Ad<:>l
pho Celso, Mario Domingues, Oswaldo. Lima, Mello Macllado, Carlos 
de Gusmão, Alta mirando Requião, Manoel Novaes, J. J. Seabra, Finto 
Dantas, PeTeira Carneiro, Julio de No11aes, João Guimarães, Acurcio 
Torres, Carclillo Filho, Nilo Alvarenga, Clemente l\1edrado, José Braz, 
Levindo Coelho, Adelio Maciel, João Beraldo, Juscelino Kubitscllek, 
Polycarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Christiano Machado, João Hen
rique, Bueno Brandão, Jacques Montandon, Paulo Nogueira, Pereira 
Lin'la, Oscar Stevenson, LaeTte .Setubal, Bia.s Bueno, Jorge Guedes, 
Meira Junior, Aurelino Leite, Horacio Lafer, Trigo de Loureiro, Eu
rico Ribei.ro, Martins e Silva, Vieira Macedo, Roberto Simonsen, Lou
renço Baeta Neves, B.arreto Pinto. (55) 

ORDEM D<D DIA 

O Sr . .\Presidente - A lista ele presença accusa- o compareci
lnento de 240 Srs. Deputados. 

Passa-se á materia constRnte do avulso. 

0 S~·. V:l::ti1dGdey l?inho (Pela ordem) -- Sr. Presidente, en
cerrou-se l1.onte1n a discussão de projecto n. 75-A, ao qual foi apre
s·cntnclv substitutivo pela Comn1iSGão de Segurança. 
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E, para, tomar conhecimento do mesmo, afim de votar conscien·· 
te,nente, tive opportunidade de apresentar uma emenda que foi lida 
e mandada áquella C01n1nissão. 

Acontece, porém, que esta manhã pude fazer rapicla leitw·a do 

substitutivo e ver.ificar algumas exquisitices ou alguns defeitos que 
rfle:r:eceln ser correctos pela Commissão con1.petente, isto é, a de Con
stitu.ição " Justiça. 

Assim é que em varias artigos, indistinctamente e sem certo 
nexo, se empregam expressões: ora, "brasileiros"; ora "cidadãos bra
sileiros", ora, "cidadãos de ambos os sexos"; ora, "cidadãos de a1nbos 
os sexos, com mais de 21 annos", sem que se possa saber exactamen~e 
o que a lei quer determinar. 

Ainda o projecto estabelece que se faça o juramento á bandeira 
nos m.enores arraiaes, nos mais reconcUtos districtos ruracs, onde 
exista uma unidade de Policia. 

Assim, onde houver quatro soldados e um ca.bo, se fará com tClcitr 
solennidade o juramento á bandeira. 

Vê V. Ex. o grande inconveniente que isto poderá trazer á li
berdade e á tranquillidacle dos homens rusticos. 

Não estão simplesmente nesses defeitos e inconvenientes os re
paros que estov. fazendo ao projecto, no sentido de justificar o n1eu 
peelido á Mesa, afim de o enviar á Commissã.o ele Constituição e Jus
tiça. 

Cito, por exemplo, o a.rt. 6.0 , que diz: 

"Em tempo de paz, as obrigações elas n"lull"Jeres para com 
a segurança nacional resun;.e-se no cumprilnento desta lei"~ 

E accrescenta o § 20: 

"Para as esposas e filhas solteiras dos homens mobiliza
dos para a guerra, o destino de mobilizaçã.o ... " 

Destino de mobilização, quer dizer: o deslocamento elos elemen
tos validos para um ponto claclo, afim de prestarem serviços cte 
guerra. 

V. Ex. imaginará, Sr. Presidente, que "o destino ele mobilizaçao" 
será talvez um hospital ela Cruz Vermelha na retaguarda das forças, 
numa fabrica de atadm·as, de anele as mulheres possam prestar ser
viços ao Paiz em guerra. Não. Aqui o "destino de mobilização" é "' 
ele uma mobilização estatica. E' o seguinte: 

". . . o destino de m.obi!ização será o proprio lar, ele for
ma a .garanti,· a estabílidacle da jamilia, sem prejuizo da sua 
cooperação nos interesses do Paiz". 

Quero crer que as filhas solteiYas, que estiverem nos collegios, 
tambem serão mobilizadas para o lar, afim ele prestarem esses servi
ços de estabilidade da familia. 

V. Ex. vê, Sr. Presidente, que esse artigo não se póde convener 
num artigo de lei sahindo da Camara. Seria uma irrisão. 

Ha, porém, ainda varios defettos ele technica legislativa taes como 
repetições escusadas e contradições. Por exemplo: o paragrapho un1-
co do art. 9.0 diz: 



"Para as n~u.lheres, as obrigações a que se referem os ar~· 

tigos 9.o e 10, ficam reduzidas ao juramento á Bandeira Na·· 
cional, como prescreve esta lei'' . 

Adiante, fala-se num "certificado de jurmnento á Bandeira" que 
nenhum a.rtigo clefine o que seja. E se dispõe assim: 

"As autoridades cliplomaticas ou consulares deverão for
necer um certificado ele juramento á Bandeira aos brasileiyos 
que ali o pr·estarem ... " 

"Ali" onde? 

E ainda diz o art. 15: 

"Esta lei, que será regulamentada. pelo Ministerio da 
Guerra, entrará em execução 60 dias após a sua promul
gacão". 

E' run prazo curtissimo. Essa questão de prazo deve ser estudacla 
pela Commissão ele Constituição e Justiça. 

Deve tambem ser resolvida a quBstão constitucional que contém 
o artigo 10. A lei não pó ele crear novos casos ele perda de direitos po
liticos, além elos enumerados no art. 111 da Constituição. A compa
ração deste artigo com o artigo 163 da mesma Constituição evidencia 
a incons.titucionaliclacle elo projecto nesta parte. 

Appello, pois, para V. Ex., Sr. Presidente. Diante do que acabo 
de expõr, esse substitutivo não póde deixar de ir á Cmnmissão cle 
·constituição e Justiça, afim de que sejam corrigidos todos os erros 
apontados. Apreciada a materia por essa Commissão, poderá vir "' 
plenario, sob a fórma de outro substitutivo, para que a Camara ele
libere em definitivo sufficientemente informada. 

E' a. questão de ordem que suscito, pedindo a V. Ex., Sr. Presi
dente, envie o substitutivo á Commissão de Constituição e Justiça. 
(Muito bem) . 

O Sr. Presidente - V. Ex. deve enviar um requerimento a 
Mesa, nesse sentido. 

O SR. WANDERLEY PINHO - Sei, Sr. Presidente, que poderia 
requerer a ida do projecto á Commissão de Justiçe,. Levantei a que5-
tão, entretanto, a questão ele ordem, por entender que a Mesa eleve 
mandar o substitutivo á Commissão ele Justiça, independente ele re
querimento, porquanto o mesmo foi apresentado ern sa discussão, e 
não é do conhecimento, quer dessa Commissáo, quer da propria Ca.
mara. 

O substitutivo foi apresentado á ultima 11ora, não eleve escap;:t. 
ao exame da Commissão de Constituição e .Justiça. 

Poderia enviar á Mesa, estou bem.' certo, um requerimento, sem 
precisar levantar uma questáo ele ordem. L<~vantei-a por desejar lJ uo 
a Mesa cumpra o Regimento. 

O Sr. Presidente - Vou m.anclar buscar os papeis, afim dt: 
examinai-os. Resolverei ent>io a questão ele ordem, baixanclo-os ou 
não á Commissào de Constituiçá.o e Justiça. 

O SR. WANDERLEY PINHO - Aguardo a solução de V. Ex. 
(Pausa) . 
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O Sr. Presidente - Acl1a-se sobre a E1esa a redacção final cto 
projecto n. 212-A, ele 1935, que vae .ser lida pelo senhor 1° Secretar;(•. 

E' lida € posta en1 discussão a seguinte 

REDACÇÁO FINAL 

N. 212 A- 1935 

CF legislatura) 

Redacção jinalr do projecto n. 122, d.e 1935, 1a legislat?.tra, que apptova 
o tratado de commercio assígnado em Washington, entre " 
Brasil e os Estados Unidos da A nwrica. 

·O Poder Legislativo decreca: 

Art. 1.0 Fica approvado o tratado de commercio celebl·aelo entre 
o Bra.sil e os Estados Unidos da AmeTica e assignado em Vlashingbn 
em 2 de Fevereiro "de 1935. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 13 c'. e Setembro de 1935. 
ma, Presidente. ·- HeitoT J}faia. - Jlllathias FTeiTe. 

1\.pprovado. 

O Sr. Pl'eside.nte - O projecto vae ao Senado. 

Valente de Li-

sa discussão do projecto n. 245, de 1935, (P legislatura), 
elo Senado Federe•.!, que autoriza o Poder Executivo a entrar 
em accordo com o Estado do Rio Grande do Sul quanto á. 
l''aculdaele de Medicina de Porto Alegre e a Universidade Te
chnica do mesmo Estado para o fim de organização da Unl
versidade dessa Capital. 

O Sl'. Presidente - Acha-se sobre a mesa uma emenela CJllf; 
vae ser lida. 

""" lida, approvacla, e posta em eliscussão a seguintt~ 

!eMENDA AO PROJECTO N. 245, DE 1935 

Ao artigo 29: 
•Substitua-se a expressüo "observadas as condições previstas no 

aecreto n. 24.102, de 10 d.e Abril de 1934", por esta outra: observa .. 
das as condições previstas no decreto numero 24.103, ele 14 de Abril 
ele 1934'". 

Sala das Se.ssões, .13 de Setembro de 1935. -- João Carlos Jvla· 
chaclo. 

O Sr. Presidente - Tem a palávra o Relator da CcmmLssao do 
Finanças, Sr. Cardo·.so ele Mello Nett-o, para dar parecer som· e tO 

emenda. 

O SJ:. CCJ.n:Ioso de .l\!IeEo Netto- Sr. Presidente, peço a V. E.• 
o prazo ele 24 horas, afim. ele a Commissão ele Finanças dar parecer 
relativs.mcnte R,O flssumpto. 
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O Sr. Presidente - D2firo o requerimento elo nobre Deputaac.. 

O Sr. Presidente - Continua a discussão do projecto nume
ro 245 . ( Pmtsa) . 

Encerrada. 

O §r. Presidente - Tenho sobre a mesa um requerimento, quo 
vae ser lido. 

E' lido o ~>eguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro urgencla para o projecto n. 222. 

Sala das Sessões, 12 de Setembro de 1935. - Monte Armes. Re
lator. 

Appr_ovado. 

O Sr. Presidente - Concedida a urgencia, está em discussão " 
prqjecto. 

Acha-se sobre a mesa uma en1enda, que vae ser lida. 

E' lida, apoiada e posta em discussão a seguinte> 

EMENDA AO PROJECTO N. 222 - 1935 

Accrescente-se ao art. 1,0 do projecto: 
"Paragrapho uÍ1ico. Os dispositivos da presente lei não serão ap~ 

plicaveis ao corrente anno lectivo. 

Justificação 

E' innegavel ser o projecto de todo procedente, comquanto, con
trariamente ao allegado na justificação, não se observe, após a rea11~ 

zação das provas de Setembro, a dispensa da frequencia, que perdura 
até 15 de Novembro. Como, porém, as provas já foram marcadas e as 
t;urmas distribuiclas, começando os exmnes na proxima Segunda-feirll., 
dia 16, urge a l'esalva da emenda, afim ele que o ensino não seja. ata
balhoado, o que, evidentemente, contrariaria o esplrito do projecto ela 
douta Commissão. 

Nesta ordem ele icléas, impõe a acceitação da emenda, de molde "' 
não prejudicar a viela das nossas Faculdades ele Direito com uma dis
:posição que a viria. colher ele surpresa. 

Cumpre accrescentar que, apesar da urgencla, o projecto alc;au
Qal'ia essas provas já em plena realização, provocando uma balburdia 
facilmente verlficavel. 

:Sala das Sessões, 13 ele Setembro tle 1935. - Sampaio Corrêa. --· 
Carlos Reis. 

O §r. Presidente - Tem a palavra o Sr. Monte Arraes, Relator 
na Commissão de Educação e . Culttua, para dar parece1· sobre a 
emenda. 

O Sr. Monte Arraes -Sr. Presidente, convidado a pronuncim
me sobre a emenda offereclda ao projecto para o qual requeri urgen
cia, elevo declarar que, encerrando essa proposição uma medida de 
caracter permanente, concorclo inteiramente conl a emenda, uma vez; 
que e lia não attinge o projecto na .sua finalidade: transferir, de ma-



neira definitiva, os exames do curso jurídico para O, mez de Novem
bro, exames qu e actualmente são procedidos no mez de .Setembro. 

Assim, não vejo inconvenient·e algum na emenda, uma vez que 
já tarda a approvação do projecto. Este não perderá os seus effeítos 
com a transferencia do inicio de sua vigencia para o anno vincloul·o. 
I Jl'fuit:J bern) . 

Encerrada s. discussão. 
Appro\'ados, successivamente, o projecto e a emenda. 

3a discussão 'do projecto 11. 176, ele 1935 (la legislatura), re::;u· 
laudo a inciclencia do imposto ele renda sobre o negocias de corre
tagens; 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa emendas que vão 
ser lidas. 

São -lidas, apoiadas e postas ·em di,scussão as seguintes 

EMENDAS 

Emenda aD prDjecto n. 176, ele 1935. 

(Projecto 218 ele 1934, Finanças 60) 

Substitua-se o art. 1 o pelo seguinte: 
- Os rendimentos provenientes -exclusivamente do trabaUw dos 

corretores, classificados pelo artigo 10, paragrapho 20 lettra a elo decre
to n. 17.390, de 26 de Julho ele 1926, na 3a categoria, ficam, cl'ma em 
diante sujeitos unicamente ao imposto proporcional d-e 1 % e ao com
·pJ.en'lentar progressivo previstos nos artigos 44 .e 46 do referido decreto. 

Sala das Sessões, 13 de Setembro ele 1935. - Hyppolito do Rega. 
- Carneiro Rezende. 

Legislação citada: 
Decreto n. 17.390 de 22 de Julho d·e 1926. 
Art. 10. E' contribuinte do imposto sobre a renda na 3a catego

ria todo aquelle que perceber rendimentos d-erivados do trabalho, quer 
provenham do exercício de funcções publicas, quer provenham elo exer
cício elas funcções ele gerentes, contadores, guarda-livros, administr::t
dores, agentes, cobrador-es empregados e auxiliares do comm,ercio ou a" 
qualquer outra inclustria ou ainda de particulares. 

§ 2. ° Farão a declaração el-e rendimentos nesta categoria: 
a) Os caixeiros viajantes e outras pessôas que, tomando parte em 

um acto de com mercio, todavia não o praticam por conta propn"' . 
. Art. 44. As taxas proporcionaes serão as seguintes: · 
3" categoria - Ordenados publicas e ps.rticulares, subsidioG, emo

lumentos, gratificações, pensões e remuneraçôes sob qualquer titl.Jl.o e 
fórma contractual - 1 %. 

Art. 46. O imposto complementar progr-essivo será cohrado ele ac
côrdo com a seguinte tab-ella: 

Até 10 contos isento 
entre 10 e 20 0,5 cyo 

20 e 30 1 Cfr-, 
30 e 60 3 e/o 

60 e 90 5 "' ;O 

90 e 120 .. 7 '·' '" 120 e 150 : 9 'lo 
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150 e 200 10 f;:{, 

200 ·8 250 11 (/Ó 

250 e 300 12 ){J 

300 e 400 13 Sf 
400 e 500 

tccim;; de 500 
.. . . . ..... . ...... . . .. ..... . . i ... . . . 14 u ,u 

15 '/(, 

Emenda ao projeci-:> n. 176, que regula a inciclenc!a ele imposiu 
sobre a renda nos nego cios de corretagem. 

Fique assim redigido o art. 10: 
··os rencllmentos de negocias de corretag·em, quando derivaclos do 

·capital e do trabalho, ficam sujeitos aos dispositivos do art. zo, lettra 
c e aos arts. 74 e 76 do decreto n. 17.390, de 26 de Julho ele 1826. 

Paragrapho uni co. "Sempre que taes rendimentos derivem exclu
bivamente do trabalho, ficam sujeitos, d'ora 'em diante, 1.lnicamente ao 
imposto d·e 1 o/c, relativo aos contribuintes de 3a categoria, e ao com
plementar progressivo do accôrdo com os dispositivos do;; arts. 1°, 44 
e 46 do citado decreto. 

Justificaçtio 

De accôrdo cmn o systema ela J.ei ele ln1.posto Eobr.e a renda, pare
ce logico fazer-se a clistincção entre r·endimentos derivados do capital e 
elo trabalho, conjuntamente, e os resultantes elo trabalho, exclusiv:;,
mente. AquelJ.es ele verão ser inclui dos na 1" categoria, nos termos elo 
art. zo elo clecrcf.G n. 17.390, dé 26 de Julho de 1921'l, e estes Ml 3a e 4a 
categorias, segundo os arts. 10 e 11 do 1nesmo d·ecr·eto. 

Se os corretores constituírem .sodedad,e, regi.E.trarem firma, al
liarem um capital ao seu trabalho, o que é possível, tratando-se ele COl'

l'etagens livres, ct-eve1n ser incluídas na 1" categoria de contribuint~s 

do imposto sobre a renda. 
Se limitarem a sua actividade ao simples trabalho de corretagem, 

como é usual, deverao incluir-Ee entre os contribuintes ela 3a catego
rl:;,, e.r.-vt ele an. 10 e § 2°, lettra a elo decreto n. 17.390, ele 1926. 

Sala das Sessões, 13 de S,etembro ele 1935. - Jairo Franco. - Mi, 
randa Junior. - José Cassio de Macec!o Soares. - Barros Penteado. 
- Abreu Sodré. 

O Sr. Hyppolito do Rego - Sr. Presidente, pedi a palavra para 
offerecer uma emenda ao projecto ora em discussão: 

"Substitua-se o art. 1° pelo seguinte: 

Os r·endimentos provenientes exclusivam·ente do traball1o 
dos corretores, classificados, pelo art. 10, § 20, lettra a, elo de
creto n. 17.390, de 26 de Julho de 1926, na 3a categoria, fi
cam, de ora em diante, sujeitos unicamente ao imposto pro
porcional ele 1 % e ao con~plementaÍ' progres2tvo prevista no.s 
arts. 44 e 46 elo refenclo decreto''. 

Essa emenda, Sr. Pr.esiclellte, tambem assigna.da pelo illustre Depu
tado Sr. Carneiro de Rezende, procura esclarecer, com justiça, a posi
ção dos corr,etore.s em face do regulam·ento elo imposto sobre a renelé<, 
no que concerne as corretagens que recebem como remuneração elo tra
balho, exclusivamente. 

O invocado art. 10, do r_egulanu:nto vig.ente. refere-s·e aos contr:i.
bulntes elo imposto sobr·e a renda que percebem r·enclimentos d,erivaclos 
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do trabal11o, entre os quae.s, evidentem.ente, s:e acha1n os corretores, en .. 
quadrados, sem nenhuma duvida, na di.spasição do ~ 20, lettra a, que 
é a seguinte: "Farão as declarações de rendimentos nesta cat.egorla: os 
caixeiros viajantes e out·ras pessôas, que, tomando pm·te em 1Lm acto de 
co1nrnercio, -todavia não o praticarn por conta propria··'. 

E que fazen1 o.s corretores? Nãü são, typica1nent.e, pessôas que, to~ 

mando parte em um acto de commercio, todavia não o praticam pm 
conta .pr-opria? Pois não é verdade que a legisl::tção co1nnl·ercial e os 
regulamentos das Bolsas prohibem-llles 1nesn1o a pratica de act_os de 
commercio por conta propria? 

Não 11a, portanto, duas respostas. Só occorr·e e.sta: o art. 10, ~ 2°, 
lettra a, do regulamento do imposto sobre a renda abrange os CQlTe· 
tores. 

A despBito di.sto insi.s.te1n as repartiçõ-es do ünposto s-obre a renda 
em classificar os COlTetores co1no com1nerciante.s, obrigando-os ao pa· 
gament-o d-o in1posto proporcional ele 6 ?:1 e conlplententar progreoS.siv0, 
co1n a aggravante dB lhes úão concederBm o dirBito de opção por balan
ço, que o artigo 57 d-o regulam·ento. coní'er .. c acs comnl·erciantes en1. g·2ra1 

Procurando corrigir tal anomalia que ·encerra cnonne injustiça, o 
illustre Deputado Delphim Moreira Junior apresentou o projecto de 
lei, ora transformado no substitutivo da illustrada Commissão de I<,i
nança.s, quB incluiu na P categoria os rendim·ento.s derivados do traba
lho dos corretm·es. 

Mais justo, seria, porém, d·eixal-os na 3a categoria como faz a 
emenda, mesmo porque as varias 1nodificações até lloje soffridas pelo 
decreto n. 1'7 .390, de 26 de Julllo de 1926 ·eliminaram praticamente 
a ra categoria, tambem chamada cedula A, como bem pond·era o pro
vecto Dr. Ernani Joppert em seus excenente.s commentarlos ao regu
lamento. 

O SR. DELPHIM MoREIRA -- Meu projecto simplesment·e mandava 
que se applicass·e a lei do imposto sobre a renda, a qual estava sendo 
deturpada por simples avisos do Ministro da Faz.enda. 

O SR. HYPPOLITO DO REGO - De onde .se vê que V. Ex. estfl 
de accôrdo com a interpretaçào que a emenda vem dar ao Regula
mento do Imposto de Renda, relativam;cmte aos rendimentos prov·enien
tes do tra.balho dos corretores. 

0 SR. DELPHIM MOREIRA- Perfeitamente de accõrdo. 
O SR. HYPPOLITO DO REGO - Folgo muito, Sr. Presidente, 

com a declaraçào do illustre Deputado, Sr. Delpllim Moreira, autor do 
projecto em discussão. 

O SR. GoMES FERRAZ -Essa é a interpretação auth·entica. 
O SR. HYPPOLITO DO REGO - Escreve Q Sr. Ernani Joppert: 

"O art. 2° indica qua.es as pessóas physicas contribuinte~ 
na ra categoria. A cedula A, porém, desappareceu tacitamente. 
Os d·eCr·eto.s ns. 5 .138, de 5 de Janeiro d·e 1927 e 31. 554, de 
20 de Junllo de 1932, acabaram por cla.ssificar entre outras 
cedulas e por outra fórma, os r·endimentos que eram ali man
dados incluir pelo decreto n. 17.390, d·e · 26 de Julho de 1926. 
Os § § 3° e 40 do art. 29, introduzidos pelo clecreto n. 21.554, 
vieram sanar de vez as duvidas que existiam. Hoje, a ceduh 
A das declaraçõe.s de l'·endimentos (1" categoria), é apenas uma 
lembraça do passado". 

E mesmo que tal não se tivesse verificado, isto é, mesmo que o re
gulamento não houvesse .soffrido as 1nodificaçoes que soHreu, não se 
COlTigiria integralm.ente a grave injustiça, deixando-se, como quer o 
substitutivo, os rendiln·entcs derivados exclusivan1-ente do trabalho dos 
corr·etores classificados na 1a cat·egoria, ond2 só se compr2henderia1n as 
rendas que proviessem da collabors.ção cl.o trabalho com o capital como 
sm·ia.m os provent~s resultantes ele negocios d·e corretagens, se para 
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havei-os s-e pêrmittiss·e a organização de empresas de corretagens com 
caracter commercial. 

Mas não é isto que faz.em os corretores, que, para alcançar·em os 
seus rendimentos, apenas a.pplicam o elemento "trabalho", prohibidos 
como são, da pratica de actos de commercio por conta propria. 

Deixai-os, pois, na 1a categoria seria pretender vitalizar-se dispo~i
ção irrita em face do systema estructural do regulamento elo imposto so
bre a renda que, como é sabido, ao fazer a clas:;ificação dos contribuin
tes em categorias, adaptou um criterio basico de m·clem .eocial qt<a não 
deve ser desprezado em qualquer novo acto legislativo sobr·e o assumpto. 

E esse criterio, como all1ures já tive occasião de frizar e como berri 
accentuam os estudiosos da ma teria, entre o.s qua<es o Dr. Tenyson de 
Dliveira Ribeiro, é o seguinte: 

1°) sujeitar a taxas nünimas os rendimento:; que provêm. exclusivli
mente elo trabalho dos contribuintes; 

2°) sujeitar a taxas médias as rendas provenientes do trabalho e 
do capital dos contribuintes; 

3°) sujeitar a taxas maximas os proventos resultantes tão sómente 
do capital dos contribuintes. 

Estão, evidentemente, no primeiro caso os renclim·entos provenien
tes do trabBJho dos corretores. E', aliás, o que tambem sustenta, em 
seu par·ecer o iilustraclo relatcr da mat<erie, na Commissão ele Finan
ças, o nobre Deputado ,sr. Cardoso ele JVI:ello Netto, que assin1 se pro
nunciou: 

"O art. 20 do regulamento inclue na P categoria os con
tribuint·es que p-ercebem "rendimentos derivados elo capital e 
do trabalho". Abrang.e as actividacles que implican:t a explo
ração ele ,um "capital". JVIas os corretores, pela propria natu
reza de suas funccões, nenhum capital applicam ou exploram. 
Limitam-se a ·ser ~ediadores, clispendendo sómente "trabalho". 
Como identificai-os aos commerciantes, cujos rendimentos re
sultam essencialmente do "capital" e do trabalho?" 

Eis abi, Sr. Presidente, o que queria dizer a respeito da emenda, re
gosijando-me, outrosim, que con1 ella estejam, desde já, de accôrclo 
outros illustres Srs. Deputados, como os illustres Srs. Delphim Mor·eira 
Junior, autor do prujecto, e Jayro Franco, que, mais ou menos no mes
mo sentido, tambem. o em·endou. 

E' evident<l, pmtanto, a proceclencia da alteração ora proposta e a 
sua aprovação realizará acto de elementar justiça: (M1dto bem. O aTa
dor é cumprimentado). 

O Sr. Vic:e:nte Galliez - Sr. Presiclent€, quando o projecto nu
:mero 176, de 1935, se achava em primeira discussão, tive opportuni
dade de occupar a tribuna para hypoth€car meu completo apoio a essa 
iniciativa, de vez que entendia ser de urgente necessidade regularizar
se definitivament·e a situação dos corretores em face do Regulamento 
ele Imposto sobre a. Renda. 

Fazendo os meus commentarios, n1anifeetei-me ele accôrdo com o 
substitutivo da Commi.ssão ele Finfl,nças, declarando, porém, que o ac
ceitava. apenas como solução concil:latoria . .. 

O Sa. DELPHIM MoREIRA - Provhsoria - disse V. Ex. 
O SR. VICENTE GALLIEZ - ... porquanto, a meu vêr, os rendi

mentos dos conetores deviam ser equiparados aos das profissões libe
raes; e isso porque, não exercendo elles qualquer funcçáo commercial, 
nem podendo ser equiparados aos commerciantes ... 

O SR. HYPPOLITO Dü REGO ~ Parece que deverian1 ser cla.sslfica.do.:; 
l'la terceira categoria. 
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0 SR. VICENTE GALLIEZ ~ a sua activiclade .s-e a·Ch9X'I. 

mais assemelhada, como effectiva.moente se acha, á da,3 profissõ-es l_;_ 
•beraes. 

Tive occasião de ·lêr tambem o brilhant-e trabalho elo S1:. Ernani 
Jopport, a que se rêferiu o collega que acabrt de moe preceder na tri
buna, após o que cheguei á mesma conclusão que S. Ex., isto: é, 
que os r-endimentos· dos corretores d-evem, preferiv<>.lmente, ser trlbu · 
ta.doo com a taxa de 1 %, na terceir<t categoria do imposto sobre cc 
Tenda. 

Assim, declaro que dou meu completo apoio á emenda ora aprA·· 
sentada;, a qual, no meu entfmder, merece a approvação da Camara 
(I~hlito bem) . 

Encerrada· a discussão do ·projecto n. 176, de 1935. 

O Sr. Presidente - O projecto volta á Commissão com a.s 
emendas. (Pausa). 

Acha-se sobre á M·esa um Tequerimento que vae ser liclo.· 

E' lido o seguinte 

REQUERIMEN7c> 

Exmo. Sr. Pre<Sidente ela C amara do:o Deputaaos: 

Requeremos, ouvida a Camara, que s-eja concedida urgBncia pan 
discussão e votação do projecto n. 226-A, publicado no "Dia!' lo cl., 
iPoder Legislativo", ele 5 de Maio d·este anno, com par-ecer das Com
missões dB Finanças e Obras Publicas. 

·Sala das Sessõ-es, li ele Setembro ele 193"5. - Fenelon Perdigàu. 
Abguar Bastos. - Octav·io da Silveira. - Mario Chermont. -

'Acylino de Leão. 

"-...pprovacto. 

O Sr. Wanderley de Pinho (Pela onicm) requer veriflcaçào C."ot 

votação. 

Procedenclo-sB á VBriflcação ele votação, reconhe-ce-se ·c·erem V"J

taao a favor 17 Srs. DBputados e contra 154; total 171. 

O Sr. Presidente - O requerimento ele urgBncia foi rBjeltaclo 
(Pausa). 

Designo o Sr. Nogueira Penido para s_ubstituir o Sr. Rlcarctu· 
Barreto na Commissão quB reprBsentarã a Camara, n<L cDmm-errLora · 
ção do centenario ela guerra farroupilha. (Pa1tsa). 

Acha-se sobre á Iv1esa um requel"imento que vae s-er !!ao. 

E' lido o sBgu!nte 

REQUERIMENTO 

Requerem<Js urgBncla para cer considerado objecto de úeliheraç2·-' 
<:- Ihra votação do proj-ecto já apresentado á Mesa, relativo á rBgula-



mentaçào do pagam.ento do capital e juros das dividas sujeitas a 
.cnora to ria. 

Sala das Sessces, 10 de Setembr::J ele 1935. ~ 'Fh. Monteiró ct•~ 

Danos Filho. - CaTcloso ãe Mello NeUo. - Jay1·o Franco. -- Morae~ 
Andutde. Oliveira Coutinho. -"- Gama CeTqueint. - F. Alves eLos 
Santos F'i!ho. - C<Lrlota de Queiroz. 

Approvac~o. 

O Sr. Presidente - Em consequencia do voto ela CanJ.ara, .sun
mttto a sua consideração o seg·uinte projecto, para ser julgado obje
cto d·e cl·eliberação: 

N. 246 - 1930 

(Primeira Leglslat1.ua 7 

Regula _a amortização ãa.s ãiviclas sujeitas ct !ei da moratoria 

(Finanças 2'±1 - 1" Legislatura) 

Art. 1.0 Para o effelto ela liquidação das dlvidHs sujeitas ao re
,;·.me do art. 10 do decreto federal n. 22.626, ele 7 ele Abril ele 19.3?. 
serão observa·clas as s.eguintes r·egra..:: 

I - o capital contractual e os juros que, na fornuc ela lei, rorem 
divididos em dez annuldaete:;, de moda a ser levado em <;anta u ue · 
crescima annual de uma decima parte elo capital; 

I! - no complüo dos juros far-o,e-á o calculo cor;n observancüt 
wc taxa contractual até 7 de AbTil de 1933 e, dessa data em deante, 
na base do disposto pelo d·ecreto federal n. 22.626, de 7 de AbTil 
de 1933; 

III ~- no clla 3ll ele Setembro de cada anno, a começar do anno 
corrent·e, o deveclur pagará aa credor uma annuidade, de modo a ha,· 
ver amortiza,do capital e juros dentro de dez annos. 

Art. 2.0 Revogam-se as dlsposlçó·es em contrano. 

Sala elas Sessões, 9 ele setembro de 1935. ~ Th. Mo"'e'r" tl.-' 
Barros Filtw. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decrcro federa! n. 22.626: (art. lOJ . 

H As d1vlc1aG a que .se l'efer-e o art. 1 o, § 1°, in fine, e 2° se exls
tentes ao tempo da publicação desta lei, quando effectivamente .ca
hertas, poclerrto ser pagas en1 dez prestações annuaes iguaes e con
tinuada~. se as!sm entender u devedor. 

Paragrapho unico. A falta ele pagamento de uma prestaçau, ,,:te
cor!'ldo um anno da publicação d esta lei, determina a venciment:> 
da divida e dá ao credor o dir>eito de excussão". 

Decreto federal, n. 22. 626: (art. 1 o) : 

"E' vedada · e s·erá punido nos termos desta lei, estipular en~ 

qua.esquer contractos, taxas de juros superiores ao dobro da taxa 
~egal. (Cod. Civil, art. 1.062). 

§ 1.o Essas taxas ·nao excec!erâo de dez por cento ao anno se 11 

<;ontractaG forem garantidos CO)Tl hypothecas urbanas, nem de oito pot: 
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c.ento ao anno se as garantias fore1n de l1ypothecas ruraes nu de 
penh-or-es agrlcolas. ·' 

Data retro. - Mcni:eiro de Bnr;-o,. 

Julga-do .obj-ecto ·ele deliberaçào, o projecto vae á Com
mlsstto c!e F·inanças. 

0~ d1scu.ss>'lo do pr·ojedo 11. 188, de 19<!5 (1" 1egl.s!aõlH><,, 
autorizando a abrir, pelo N!ini•o.terio da Ju.stic;a, o credito es
pecial de 170 :'787$000, para pagar aos desembargadores Pedro 
de Alcantara Nabuco de Abreu B outroll; 

"Encerradi't tt d!seussao e approvaao o proJ~ctu. 

1" c'!lscussão do proj-ecto n. 58-A, de 1935 (P legislatura,, 
dispondo sobre o limite de idade para transferencla dB o!f.l
cla·es do Exercito para a re"·erva d-e 1a classe; com parecer ta 
v ora vel da Commlssão de Seguranyr>. 

'lt"ncerrada l!t discussão, é approvado o projecto, qu,-, pas"' 
ã 2~ discussão . 

2" discussão do projecto n. 276, de 1935, institmnclO "~ 

Comm1m;:Oes de Salarlo lVI'munu. 

O Si'. Presidente - Acham-se :;cbre a Me,oa varias emendas quv 
vão ser llda"'. 

São lidas, apoiadas e postas 2m discussão as seguintes 

EMENDAS 

Au pro j-eeto r, . 27\J: 

Onde convier. 

F'lO!!. as.sêguradu, sem prejulw Gü.~ acLLWes :sali>I"io<>, bon1rlcaçoe~, 

gratincaçc-es ou outras modalidades de remuneração, um augmento d·2 
"me,·genCia a todos os trabalhadores na industria, commerc!o ou h
voura , emquanto não ficar-eü1 concluidus o~ ·estudos das commlssoes 
provi.sor!as de que trata a presente lei. 

§ 1.0 Esse augmento será no vale-r da percentagem ele 3 , cal-
culado sobre a base dos salari-os actuaes, inferiores a 1:000$000, mul
tlp!icaclcs pelos ,ü1no-:; de serviços do cperario ou empr egado no evm
merclo, em todas as activiç!acles ccmm2rc!aes, iLclustruw.s ou agrlcolas. 

§ 2.0 Ne.nhum op-crario ,ou empreg.aclo no comm.erclo, 1naior de 
H annos, perceberá salarlo inferior a quantia a.e 100$000, seja qu9.l 
fór ::t moctal!dade de pagamento. 

Sala cl<ls S~~sões, 14 ele Setembro de 193::J. ---- AllJei"to Surelc. 
{o'Cbostitío Domingtie3. - Arthttr A!bino ela Itoc!La. -- Austro Id-iaTt 
de Oliveira,. 

Emenda ao projecto n. 2'76, el-e 1935, que ini'titue as commissõen 
de Salario Mínimo: 

Art. 3.0 As commissões de sala.rios durarão um a.nno, podend,J 
::cr Peeleitos seu3 me1nbros indefinidam,ente. 

Sala das Sessões, 13 de Setembro ele 1935. - Abguar Bastos. 



En•IENDAS AO PHOJECTO N . 276 

N. 3 

Substitua-se o art. 11 pelo seguinte: 

''Cada Co1nn1is:~ão de Salario fixará, -cl2ntro elo prazo improrog8.·
vel d-e nov.e 1neze.s, contado da data d-e .sua po.s.s-e, o n1ontante d·:1 
.sa.lario minimo. A d-ecisão será publicada, par<:t conhecimento publi
co, durBnt.e 90 dias, na região ou zona de jurisdicçã.o da Corn1nissãn 
e no Diario Official, na Capital da Republica. Durante esse prazo 
re-eeberá a Comn1.tssão as observações que a._s partes inter·essadas lh.z 
dirigirem e, deconidos os 90 dias, reunir-se-á, immecliatamente, para 
e.preciar as observações rec-ebidas, .alt~rar ou coniirmar o montante 
ào salario minimo e pron1ulga.r a sua decisão que cerá d-efinitiva. 

No art. 12 leia-se: 

decorridos 60 dia.s, etc., em vez de: decorridos 90 clia.s, etc. 

No art. 15 leia-se: 

A autoridade fixará o prazo em que de'verá ser restituída a dif
íer·ençtt a .pagar, o qual não poderá ultrapassar de 90 dias, ·em vez. 
c1 e: "A autoridacl.e fixar9- o prazo em que deverá ser restituicla a dif
ferença a pagar. " 

No art. 17 leia-O'e: 

O Pod·er Executivo, por intel'medio elo Ministerio do Trabalho. 
regulamentará a ·presente lei dentro do prazo de 90 dias, contados 
da data de sua publicação, assegurando a :oua fiscalização e todas as 
n1eclidas tBn6entes a garantirern a .sua plena execução. 

Su.bstitua-se para ·60 clia•s constante do paragraph'o unico do ar
trgo 17. 

Accrescente-se 

Art. lB. F!Ca assegurado aos Synclicatos e A'sociações. de Class<", 
devidEmente reconheci{1os, a fiscalização da presente lei, no,.,; termo'l 
da legislação . em vigor. 

Salp" das Sessões, 13 de Setembro de 1935. Adalberto Cn-
n.;arg·o. - Arthur Albino dn Rocha. ·- Austro Idiart de Oliveim. -
José João do Pcttmcinio. - Ennando Alves Gomes. 

J?.t,~:tijicação 

As emendas or:1 apresHltadas ao projecto n. 276, que institue 
a.h Comlnissões ele ;Salario Minilno visan1 clilninuir os pra.zos con3-
tantes do mesmo para que a·-.sim 1 a lei possa entrar em execução 
dentro de l'azoav·el e.spaço d·e t.en1po. C0mo s-8 acha1n os prazos c1 
tados, o trabalhador s.ómente poderá ter a esperança de alguma 
coisa obter, clentro de mais uns dCJis ou tres annos o que ''e noo; 
afigura profundamente injusto e iniquo. 

Pr·eGisan1os ter -en1 rnBnte qu.e a situação en1 que ~:e debate o 
!t:Jl'Oletarl-o nacional é devel'as pren1cnte e que es.sa situação cada ve~ 
1nais é.:€ aggrn.va da el-o o rüto >2ncarc~cimento ela vida. E' dever precí
puo da Camara dos Deputaclos ir ao encontro das nec·e~sidacles da-
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c;uellss que não ct.eve1n ser apenas encaradns como 1nisera carne parl. 
o cnnhão. e sin1 ccn1o o.s 1naíores collaho-radores para a grancleza d-.) 
-Paiz em ·~ua:~ 1nultiplas actividades. 

SRla- dn.s Sesõê€3, 13 d~ SB'teml)rO ele 1935. - Ac!alberto GarnaTg'l. 

N. 4 

Ao projecto n. 276. 

Onde convier: 

Os prazos cl..e que trata a pr-esente lei serão reduzidos ao maximc, 
de seis 1TI€Z·es, afim- de seren1 feitos os estudo:; da.s coininissões pasi
tarias. 

Sala elas Sessões, 14 de Setembro de 1935. 
Seba.stüio Domingues. Adalberto CamaTgo. 
Rocha. Austro IdiaTt de OliveiTa. 

Ao projecto n. 276. 
Onde convier: 

N. 5 

Alberto Stuek. 
A.rthur Albino clv, 

O augmento de salarios a todos os trabalhadores entrará em vi
gor, a partir de 1 de Janeiro de 1936, mesmo que os estudos das com
missões pasitarias sejam concluídos posterioTmente áquella data. 

Sala da·s SEssões, 14 de Setembro de 1935. Sebastião Domin-
gues. A.daZberto Camargo. - A?'thur Albino da Rocha. - A.ustro 
Idiart de Oliveira. - José João do Patrocinio. 

N. 6 

EMEND.\S AO PROJECTO N. 276 

Accrescente-se: 
Art. 18. Em-quanto não for fixado o Salario Mínimo, nos termos 

dos arts. 9.o e 11, fica estabelecido um abono provisorio, na bas~o~ ""'"' 
g.llinte: 

a) funccionarios de Bancos e casas bancarias, 20 % (vinte pu" 
cento): 

b) empregados no commercio, 16 % (quinze por cento), 
c) trabalhadores em geral, 10 % (dez por cento). 
Paragrapho unico. O augmento de vencimentos ou diaria serâ 

feito na base dos mesmos na data da publicação desta· lei. 
Art. 19. Caberá ao. Ministerio do Trabalho, por intermedic dt!o 

seus representantes, a severa fiscalização do cumprimento d0 abCH.t<> 
provisorio. 

Paragrapho unico. Os infractores serão passíveis da multa a., 
5:000$000 e o dobro na reincidencia. 

Art. 20. Será permittida aos 6yndicatos e associações de cla6~t. 

devidamente reconhecidos, a fiscalização da presente lei, nos teTmoo 
da> legislação em vigor. 

Justificamos as emendas acima tendo em vista a necessidade j.,, 
desde logo, procurarmos minorar a situação de verdadeiro desespe.ro 
em que se acham as classes proletarin.s do Palz. Approvado o pr~.ctv 
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n. 276, a sua execução sómente poderá ter Jogar, no 1ninimo, daqui a 
um anno. ou mais, dada a complexidade elo problema. Não é Ju.õcO 
portanto que o proletariado continue na dolorosa situação de penU··· 
ria em que se debate. O nosso alvitre suggerindo um abono provl.co
rio vae ao encontro das legitimas necessidades .claquelles que certos 
estão de merecer o mais sincero apoio dos Senhores Representa.nGcs 
ela Nação. 

Appellando, como appellamos para o patriotismo e sobretudo alto.> 
sentimentos de justiça e humanidade, da illustre Commissão de Le
gislação Social, estamos certos de que o grito ele soccorro do opera-
l'iaclo brasileiro será ouvido. Não solicitamos cousa.s absurdas, im.pos
siveis ele serem convertidas em realidade. Queremos apenas que os 
nossos irmãos não continue111 sendo joguetes no circulo dantesco ela 
miseria e da fome. Confiamos, pois, nos nobres sentimentos de hU.· 
manidacle elos Srs. Membros da Commissão ele Legislação SociB,l e 
quiçá de toda a C amara dos Deputados. 

,sala das Sessões, 13 de Setembro de 1935. - Adalberto Camargo. 
-;---- Arthur Albino du Rocha. ~ Austro Idiart de Oliveira_. - Erm.ano 
Alves Gomes. - Osorio Borbu. 

N. 7 

Emendas ao projee'to n. 276, de 1935: 
Proponho se façam no texto as seguintes 1110dificações: 
a) accrescentar-se ao art. 1,0 o seguinte paragrapho: 
"ParagTapho unico. Para o fim de se verificarem quaes essas ne

cessidades normaes, poderá o Ministro do Trabalho, Industria e CNrn
mercio classificar os trabalhadores 8111 grupos ou especies, "ex-ofü
cio" ou a requerimento dos respectivos syndicatos, associações e in
stituições legalmente reconhecidas, ou das CommissõE;s de Sal:ot.rio 
creadas por esta lei"; 

b) modificar· o art. 5.0 , onde diz "durarào", para ficar "terão 
mandato de": 

c) accrescentnr-se, no final do art. 8.0 , "incluidos os afins"; 
à) a.ccresc·entar-se ao art. 9. 0 , ap6s as palavras "região ou zona"_. 

aa expressões seguintes : 
''e pan' carl.a especie dB trabalho ou classe ele trabalhador '· 
e) supprimir todo o segundo perioclo. final, elo art. 91), ~ •i:0 , d3.sds 

"Esses e.sclarecimento.s ser-lhes-ão enviados, etc.". 
As raz-ões das rnc·dificaçõ-es propostas são obvia.s; pelo que breve 

diremos de cada uma. 
A primei!·a (a) e a quarta (d) ~ão as· mai.s irnportantes e cle3-

pertacloras de discussão. Visa.m dar ás Gon1nüssõ·es de Salario a pos
sibilidade ele fixar sal.arios mini?nos cliverso3, ser11mdo Ci especic do 
trabalho e a das se elo tmbalhado1'. A' primeira vista parec·e que essa 
possibilidade traria o mal . de designar os traballladc-res, crear privi-· 
legios, preferencias, melhorias que a Constituição repelle e a Moral 
condemn.a; mas, da l·eitura attenta do pa.ragrapho unico quo propo
mos se accrescente ao art. 1 o elo proj-ecto . decorre sua justificaçãc. 
eis ~ que a possibilidade de differellciação elas especi.ss ou classes " 
'ahi condicionada pelo fim dB se verificarem as necessid.::~des nonnaes 
d.os trabalhadores. Ora, ninguem pode, e111 bôa e sã con.sciencía, ne
gar que o vestuario, a alimentaçi'.o, a habitação, o transporte não 2e 
fazém igualm1ente para todas as ca1na.cta.s da sociedade; ningu>Bnl p:~r 
______, i&o ha - de negar que c·srt.os trabalhadores têm necessidade dt-: 
despender mais que outros para se vestir, alim•entar, agazalhar, e 
transportar ele um para outro Jogar. Dahl a modificação propost;, "' 
a €Xtensão de· .S·er a_ cla.ssificação possivel a. requerim.ento dos intere.:.
.sados, d.a conunis.são fixadora elo salal'io, ou e:c-officio pelo ~1inist·2rio. 
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A segunda 1nodificaçào (b) é tendente a tornar clara a refer.en·· 
cia á duração elo 1nandato e não á duração .ou permanencia elo orgão 
fixador. 

A terceira modificação (c) suppre uma lacuna do texto primitivo. 
A quinta (e) simplifica o trabalho da commissão fixadora, sup

prinündo um exagg.erado nJJovilnent.o ele papeis clesnecessarios. 
Talve:z. josse conveniente e:cplicar que, no.s ele1nentos basicos do 

cornputo do .sRlario, ref.e1·idos, no .art. 1°, .estão con1pr2l1-endidas as 
necessidact.es norn1a-es de quatro p2ssôa.s (pae, 1nãe e d-ois filhos 1ne·· 
nores ele 16 annos) e que onde se diz "hygiene" se co1nprehendeu 
tan1.be1n ((·inedicaçãon e anele se diz "transporte" .sB co1npre11.encteram 
as "pequenas necessidades indejiniveis de 1ww tamilia"; deixo, po
rémJ esta parte para que ~-e esclareça n1elhor a. discussão a qu-e será 
3Ubm,etticlo o projecto. 

Sala das Sessões, 12 de Setembro de 1835. - Mpmes Andrade. 

O Sr. Presidente ~ Tem a palavra o Sr. Abelardo M2.rinho. 

O S1·. Abel.anlo IY!arinho - Sr. Presidente, o projecto n. 27-3, 
de 1935, que institue as C01n1ntssões de salario 1ninimo trouxe-1r1e ~~ 

men1oria a iniciativa mais perfeita. que, nesta casa, surgiu sobre a 
1na.teria. Quer<) Tef,erü···lne, antecipanc1o-n!.8 ao projecto relativo n,v 
salario elos bancarim, à proposição n. 152. cl·e autoria elo nosso ex
collega, Sr. La~ercla \Verneck, a qual, com grande senso ela realidade 
brasileira, em face, principalmente, elas gTandes difficulclades com que te, 
rtam de lutar o.s que pr.etend·es.sem fixar o .salario mínimo nos tern1.os 
da Constituição Fecleral, leva em conta as necessidades normaes de 
vida elo a,ssaíariado, nas à.ifferentes localidad·e.s. 

O projecto elo ex-Deputado Lac·erda \Verneclc suggeriu, pela pri
rr.eira vez, ao que me conste, a criação elas juntas ou dH.-s cor.nn1.issões 
ele fixar:ão ele salario mlnimo. 

Foi um g1·ande e.sforço, e é de lamentar que justos elogios, da 
natun;z2. do qur acabo d·C emlttil, não possarn ser feitos relativamente 
aos demais itens do projecto. Alguns são deficientes; outros afasta.
dos dessa realidade tão nossa. O projecto, comtüdo, abriu um ho
rizonte novo de qu-e muito s-e beneficiaram quantos exhausivan1enN;· 
estudam o assumpto. Elle se impõe á rtpprovaçáo do Poder LBgish
tivo b!·asileiro, como o unico meio capaz ele fixar, com a brevidade 
cles.cjacla, o salario minilno a que têm direito o trabalhador manual, 
o tTabalhaclor tecl1nico e o trabalhador in tellectual, nos tennos d"
nossa Constituição. 

Por nl·a.is que nos mereçam os serviços de estatistica, espa!had.O"l 
pelos diversos Ministeri'os ela nos.sa administração, não é vergonlv. 
proclamemos a cleficiencia d·esses serviços. Não seria pos-sivel, Sr 
Presidente, com essas estatistica.s, fixar o salario mínimo para o.s tra
balha.dores das diversas regiões elo Brasil, tendo em vista dados rela
tivo~ av Rio de. Janeil'o, ou mesmo, ás capitaes dos Estados. 

O ex-Deputado Sr. L2.cerda Wernecl:, tomando em consideração 
essa circumstancia, imaginou as juntas ou commissões ele fixação de 
salario mínimo, que, tendo 1nais á rnfio as inforn11açôes dos interB.-:;
sados quanto ás condições locaes, pod·erão, incl·ep·endente ele inquerl
tos, em g,eral longos, demorados e procrastin2.clos, fixar os salariot; 
miniln·OS dos trabalhadores. 

Sr. Presidente, desejo mai!'J, com es~:as ·considerações,] prej<:tt;al": 
uma homenag,m. ao esforço e operosiclade elo nosso ex-collega, elo que 
fazer o elogio do projecto de fixação ele salario mlnlmo, inspiraflo_ 
grande parte, nas idéas do Sr. Lacerd.a vVerneck. 

Antecipo-me agora, como dizia lla pouco, ao projecto n. 4-A, ele 
1935, para lamentar que não conste, no avul.so, a integra elo projecto 
do Sr. Lacerda Wernecl;:, quando ahi vêm referidos os textos cl·e todos 
os projectos e suggcstões rel.'ltlvos á nnteria. 



Pediria, poT isso, a V. Ex. Sr. Presic1ent·e, se assin1 o pBrmlt'.,~ 
o Regimento, iüsst transcripto, em .segUid·" av meu discurso, o pro·
j~cto n. 152, d~ 1935. 

O Sr. Prtsidcnte - Se; n·enhum 1nais S 1• DJputa.do quiz2r usà:· 
da palavra, clarei por encerra.da a discussão. 

Encurada. 

O §r. Presidente - Acha-,se .sobre a Mesa un1 l'2q1.ü:rint<?n,_;J, 
que vae ser lido: 

REQUERIMENTo 

Projecto n. 276 - 1935 

Requeiro seja o pr:cj-ecto n. 276, de 1935, submett1do á consid·ela
çáo ela Corrunis3ão de Constituicão e Justica, um~:, vez que visa eUe 
dar cumprimento ao clisposto n~s artigos lÍ3, n. 34, 115 e 121, letra 
b, da Oonstit.ut~ão Federal. 

.Sala das Sessôe.s, 13 ele Setembro ele 1935. - Thompson Flores 
Neto. 

O Ek. MõJra..es And-r:l.de (Pela ordem) - Sr. Presidente, como 
Relator do projecto sobre .salarios minlmos, na Commissão de L8gls
lação Social, queria pedir a V. Ex. se digne decidir a seguinte ques
tão de ord.~m: 

O proiecto foi submetticlo, hoje, á consideraçã-o da Casa, em se
gunda di.s,~ussão, a q-lial , Conforn1e V. Ex. acaba. dB declarar, foi en
cerrada. Neste turno fm·am a.pr-e2~mtadas varias emendas, que devem 
se:r ccnhecidas pela Con1.missão de LegiGlação Social. 

Nesta altura, V. Ex. leu o requerimento do nobre Deputado i:ix. 
Thompson Flores, pedindo que o· projecto s-eja remettido á Com_,>ni3-
são de Constituição e Justiça. Longe de m.im, Sr. Presidente, com, 
ba.t,er .semelhant·e requerim,ento: quanto n1ais, sobre taes pr:Jj:ectos, se 
pronunciarem commissões technicas clssta Casa, evidentemente tanto 
n1elhor andarão. Nãn 1ne -opponho, portanto, ao reqti:erimento do no
bre coUega. Quero, .çntreta.nto, pedir a V. Ex. que, como ordem da 
discussão, seja o projecto, com as emendas, primeiramente enviado á 
Comnuissão ele Legislação Social, afin1 de que esta se pronuncie so
bre aquellas emenclas, e, a seguir, com o parec·er desta Commissão, 
sejam os papeis todos remetticlos á Commissão de Constituição e 
,Justiça. E' uma questão de methodo, para o encaminl1.mnento elo as
sumpto. (Muito bem) . 

O Sr. 'I'lHlffij)§Oll Flores (Pela ordem) - Sr. Presidente, quan
do apreEentei o rtqu2ri1nento, no s-entido ele ser o pro}ecto e-nviado tt 
Commis.são de Constituição e Justiça, ignorava que, ao mesmo, hou
vessem sicio apresentadas emendas. Concordo plenamente com a sug
ge:otáo alvitrada pelo nobre collega por São Paulo. E, mesmo, afin< 
d~ apre.ssar o estudo do projecto, qu~ encaro ccnn a m·ell1.or sympa
thia, pecliria a r-etirada do meu requerimento. 

O S.1·. P;:esül.entc - A questão de ordem levantada pelo br. 
Deputado Moraes Andrade foi no sentido ele, approvado que s·eja u 
1·-equerimento pedindo a audição da 001nmissão de Constituição e Jus
tiça, ssr o pro}ecto, prilneinnnente, subn.L€ttido á Gomnlissão de Le
gislação Social. 

O SR. 'I'I-IOMPSON FLORES - Não t.enho duvida en1 conc.orda.t 
ccn1 o psdiclo do nobre collega. Sr "l\.,Ioraes Andrade. 



-- 4:10 ~ 

O S•r. Presidente - v. Ex. entãJ 1nantén1 o requerün·2nto. 
(Pct1wa). 

Os senhores que approvam o requerimento elo Sr. Thomp.son 
Flcres, com a modificação suggericla pelo Sr. Moraes Andrade e acceitf\ 
pelo auto1·, queiram con.~.ervar··.se E:.enta:::lo.s. 

Approvaclo. (Pausa) . 
o projecto, com as emendas, vae ãs Commissões ele Legislação 

Sccial e d2 Constituição e Justiça. 

P discussão elo projecto n 4-A, de 1935 ( 1" legislatu
ra), det·erminando salario minimo para os traballl.adores cl<; 
bancos em g-eral; co!n pareceres contrarios elas Commissõe-s 
de Legislação Social e de Finanças, com declaração eLe vo'co 
dos 81's. João Beraldo, Alb•erto Surek e Aclalberto Camargc-, 
e voto em separado dos Srs. Laerte Setubal. Oclon Bezerra e 
Carlos Reis. 

O S:r. Presidente - Acha-.oe sobre a Me~a. um requerimento que 
vae ser lido. 

!1-EQTJERIMENTO 

R·equeiro que o projecto n. 4-A, de 1935, encaminhado á Com· 
missão de Constituição e Justiça para que ella se m.anif·este sobre o 
mesmo, attendenclo que o projecto procur·a dar cumprimento .ao qc.w 
estabelecem os artigos 113, n. 3·, 115 e 121, letra b da Constituição. 

Sala elas Sessões. 13 é·e Set·embro ele 1935. Thompson Flrore3 
Neto. 

O S.r. Presidente -- T2m a palavra o Sr. Deputad-:.J Pauh 
Soares. 

O Sr. Paula Soares - Sr. Presidente, mas afinal, que queren. 
os bancarias? 

Algo c1e absurdo; de extorsivo DU de inconstitucional? 
Não, Sr. Presidente, o que o.s lJancarios pleiteam é, simpl.es!Th8nte, 

e. applicação real e pratica, na parte que lhes diz respeito, do art. 121 
da Constituição Federal, que traça os rumos geraes .para uma legi.sla·
ção social, capaz ele concorrer para melhorar as actua-es condições de 
\'ida dos trabalhad•ores, assegurar ns suas nec~ssida.des de al\mentaçãe> 
e pousada e dar, ao.s seus fill1o3, uma educação á altura dos nosso" 
tempos. 

Foi, .pois, a1nparaclos nesse dispositivos constitucional, que os 
syndicatos elos empregad-c-.s dos bancos se animaram a vir bater R' 

portas elo Poder Legislativo, em no11.1e de cerca ele trinta mil. assu
ciados. 

E, não se procura, embora com habeis fogos de artificio, taxar 
ele inconstitucionaes as aspirações bancarias. 

Quando muikJ, &e poderia dizer que o projecto apresentado ni'ío 
c exclusivam·ente de salario minimo, mas, antes, é mais de amparo 
e regu!ame11tação do trabalho bancaria e ainda assün e.3tá comprellen·· 
di elo, dentro d o citado art. 121, paragrapl1o 1°. 

Pois não diz elle que a legislação do trabalho "além de outr0s" 
deverá attender: ao salario minimo. etc.? 

E, porque o Poder Constituinte assim o redigiu? Foi, jnstament.,, 
para lhe dar amplitude capaz de não afogar as reivindicações fu
t.uras e para tirar §. Constituição o feitio de cinta que nos dias de 
11manhã foss-e obsta.culo a resoluçõe,3 ele justas questões sociaes. 

Projecto, pois, de amparo e de regulamentação do trabalho ban .. 
cmio estabelece elle, em seus primeiros artigos, a criação d€ uma 
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c~mmis::ão mlxta, presid ida pelo Ministro elo Trabalho. com o ! im ele 
<'ent ro do -um prazo ra~oave\, necessarlo a cornplex!dad-e do assumpt o 
ti:ltcrminnr um salario minlmo. llmlte n o qual possam ser exercidas 
(L~ necessidades normaes da vida, le~·ando~se em conta as condições 
peculiares d e ca.da. regiã.o e zona. 

Realizada a tarefa clessa conuniSSão. o utras seriam criadas -.c. 
c:tr~cter permanente, pelo l'ode1· Publico. com o objcctivo de acom
JK,.nh.ar o in dlce geral dos preços, as osclllações do custo d a vida, etc . 

A;:sim, ~~n primeira parte ·do projecto ha, apenas, consldere.c:J<~. a. 
cvl>;~itulção de comml:;sóel!> d~ s.alario minimo, assumpto rlgoross.
ment·:;! previ.;.to no n. 2, § 1° do art. 121 da Carta Magna -

Não se argulndo. pois, contra, a ma.teria, n ·enhuma. lnconstl~uc io 
J;a.lldade séria, nãio cabe a inter~õ~Sada ctou tl'lnar sobre ;:~. sua excq\1<-
llilídadl! ou não. · 

R :!collheço que é evide nte. a d!f!lculdade de appllcação P.m ,, 
no~:.o Palz .de um!l. lel de eo.lar1o minimo . ·Cumpre attender. n f'.s.;" 
n·:>rr-i to, náo só á.:l oscillações n o custo rta ·vida. em cada l'egliio ou 
::v:lr., oomo tambem ás clrcumst;:.ucia~ de caãa profissão , ne:Í.~as Je
\·ando em conta. as. necessidades de representação de cada uma. 

P ara. ser justa a le gl.slaçã.o sobre salario minimo tem quP. rle:;nf'r 
a detalhes. multo embora haja cons!denwel trAbalho a ~er reaUzano. 
de 1·cz que no B rasil só agora !riamos dar os prillleiros passos. 

o que nã:;) cabe, porém, é argum~ntar. de..<dc já. com as dlfticul
daC:~s d·~ applicação da lei, cttancto-se o exemplo de outro.; pa!7.es E'~ 
<;ne as condições de vida muito di!ferem cias nossas ~ em que F<:'lo 
muito outras as necessidades ::oci EJ. ~s . 

Pois, porq-ue não for= !ell:~;es. n a pratica, :LS leis de salario mini 
mo, na Australia, que afinal é 11ma cctonia ou em outros pa.i1.es rte 
peculiares condiçõés d e vida. vamos deduzir pP.Io .~eu 1rncas~o n o 
Bt·asll? 

Mas. afóra as commis;óes m !l'tas de fbcaçi\o de 3~lario.~ m lnhno.s. 
o que desejam o s bancarias? 

L\bono prov1sorlo e determinadas g~rantias para o seu trabnlb -:> 
Já !rizamo.s que a l arga r:dacção do art. 121. § 1o. t.ira qualqu~r. 

a:;j)ccto de inconstitucional!dad:e que se possa a!gtl1r . 
Assim. cumpre entrar no mérito da questão. 
E~..:a p~trte do projec:to é a qu~. err~ctlv.a.mente, mais pre11cr.upa n:. 

m ~cressados . 
Bem sabem elle.s as possíveis rtelongas das commi.c;sões mixl.n~ <; 

:, cnpacidade que t erão pa.ra prolongar indennldam~nt.P. os ,~u~ tra
balhos . 

::' :~bem-no. uns e outros. ba nqueiros e bancarios. 
Approve o leglsll\dor. a.penas q, creação das commlssôes mixta.'> c 

c.; bancarias se consld-emré.o p!'aticam~nte burlados em suas rPlvln· 
c!lcaçõzs, ao· passo qu~ os b anqu!!lros n?.o perderão vasa para elo J<iar 
" lei. 

E ' pois a par~ do projecto que se segue ao art. 4o, o ponto n~
\'l'al!)ico que fixa a divergencia. pois n~lla, é qu·e dlscrimlnatil abon o:S 
e garantLas. 

Posso, quando rnuito. concor-dar que exlstanl algumas tlemast '<s 
no projecto que se discute. 

Pt:de-se s.llegar que si::> amplas de mais as disposições do nrt . ?.3 
c p<.l'agmpl:las; que a ajuda d·~ custo previs ta no e.rt. 23 deveriA te:
.scu limite na concedida aos :!unccioosrios publlcos; que n. ambl~;Ui
ca.d~ de redacçã.o do a.rt. '?• é de mold2 ::. :mnullc.r , err. pa.rte, r) e"! 
feito das commissões mlxta.s . 

Mas o substit'Utivo Odon Be:rerra. jã. corrigiu·- dema.s\a,;; o o cth•·> 
dn.s varias d iscussões Jlesta Camara se encarregaria do resto . 

:Eu me fixo. primor dialmente, nes..~e ponto. 
As aspirações dos banca.rics. sendo pleiti!adas com ·<u:;lparo nc,:; 

textos const ituclonaes são dignas :ae estudos. 
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Ma.s. te rolo os bancos cnpacidndc de o.s cornportc.rcm.? 
'r.:!nh.o pnrn rntn1 qu~ cll:!~ ::J.s cc:mpoi'tam. excep~o talve:z: um ou 

outro pequeno b:u•co. 
Cem cffc!to, ·~s p:·oprlos b:<tlqu~ll·o:; Cllcula1n o numero de b~r.· 

c:.~.ríc~ em. 11.500 qu:.: pel':::cl.Jcm. 80.000 contos, por a:1no. D~s:>e~ 11.530, 
ainda os banqu~iros r~~cnhcc·~m q~<c a metnde ganha cerca d·~ ;.'lOOsn~u 

men.sncs. 
Cal;ulanc.lo-2e com ·n.s ta.lnlla.> em ann~x:o ao projccto, e te:ub 

crn v!Gt~ o uum~ra do cmp:·2~a.d·:::s. pJ.rece-nos que o:o nu~m<!ntos 'lrJ
nua~s nê:ío irilc a. 45 .oca contaõ. 

Serão Jnsuppúrt::tveis pura os l~ancos? 
lia ::.rgumcntos qtt-~ lt:So contradizem. Elles estão, nhl. q, appn·c

cer todo o c!i:l., expostos O;:J sol ch observação. 
Ba:;tn. coru;!r.lerll.r n. cl<l~proporçõ.o de vencimentos f'ntr(?. r\irect<lr~s 

c bancarias. dll qu:ll no::; c<tw~ ~uggestivo ex~.-nplo ha dia.s, na Cl'lm
missúo de .L::g!sllH;íio S:>c!al, ::: .emimmte Deputado Salgado Ji'llhu, 
quando, nanava conllcc;;:r cl!! banco:; e.strang~iros gu~ pagavam "'; 
centos mensae.s a 500 conto.:; de gratificação an.nu!l.l a Sl!us · q!r·~Ctor~s. 

Cerc::J. de um terço dos lucros dos bancos, di:z:em os syndlcatx de" 
ei:nprcgad·OS, vae pa.ra os bolsos dos directores, a titulo r.\~ r~mun.Ara
ções. e g~ti!icações. 

Não poderiam ser reduzidos e.sses ,proventos fabula~s. a uma ci
fra razoavel, ~vertendo em pról do funccionallsmo meilo~ graduado? 

Mas. argumenta-se contra. os bari.car!os com os baixos dlvidenMs 
que alguns estabelecimentos distribuem e com a.s precarla.s conct!~;ê~s 

de vida d·e outros. 
E, vae-se, alem, num commovente interes~-e pela sorte dos ha~,;

caxios, ~ lhes acenam com o íechamento das -portas e o de:.;eropTego 
de alguns milhar-es. 

Deixemos a t'ledo~a advertencla e olhemos o aspecto pratico. 
Ha, effectlvamente. pequenos bancos que vlv<!m OU"rastsndo um:~. 

penosa exlSt.encia. pelo interior do Pa.iz. Para es.s€S só vejo s:Jluçao 
nas maiores fac!lidades d~ credito por pa.rte do Banco do Brasil, q•1e 
precisa com a ampliação de sua. carteira de resdesconto tacilttar op~
raçõe.s com particulares e não continuar realiZand~ 90 %. cia..c; :m~~sm~.~ 

com o Thesouro Nacional . 
A situação <les=-es pequenos estabelecimentos pode ser objecto rlt• 

estudo mais acurado, por parte dol. Camara., mas desde já tenho pa7~ 
mim que tendo elles um reduzido pessoal, em serviços, ganhando J.'"'. 
quenos venclmento.s, não será. muito sensivel o abalo, decorrenti'!, <lo" 
abonos ora propostos. 

Com o que. porém, a. Carnara não se cieve illudir é corn· um. ou 
outro U!legramma. que por nhl tem tido ampla publicidade. as.õlgnn 
do por uma dezena de funcclonarios bancarias reclam.ando contn 
as reivindicações da sua classe. contra si mesmo, atlnn.l. 

Olhemol-cs como fructo de alguma. aviltante pa71 em separadn, 
cujos trinta dinheiros terão tido força para aba.í:~t' uma co;n.sçiC!nr.a 
de cla<se e o orgulho das funcções de.o:-empenhada.s. 

Ta.es depoimentos, nesta altura. da questão, quando os :pot'ta.-vil· 
:z:es das aspirações bancarias vêm so!!rendo todas a.s .::~ppressóes. nr.m 
de ,sw;.peitos se podem acoimar. · 

Ell-~s constitu,!!m, a~na.s, uma triste pagina para a época de hoj~. 
Ao lado desses pequenos bancos e doo deina!s bancos nacion~,:>(, 

,fazendo-lhes esmagadora concorrencia, ha. a considerar os estabele~!· 
mentos estrangeiras, que ac;ui operam. 

Tode>s sal>em que a total!dade do cl'-pital declarado da.c; suas. Ci. 
-lias no Brasil é de 130.000 contos, capital ainda não realizado. M11l·· 
tos desses estabdecimentos aqui se tém installado, talvez, com dUfl
<.uldacl~ para adquirir moveis a. prestações. E. entretant'J, prnsp(''!''\!1", 
gyra.ndo com deposi to.s dOS dinheiros na.ciollJ!,oes, á som.b~a de uma 
in&pta política bancaria. 
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Annualmf.nt;-, e:ses 130.000 contos de capital dão 5, 8, JO .,~ 

15 % d·;;: jur::s? 
Não, e.sse capital, á. cu.st~ de um milhão e meio de contoe dos de.-· 

posito.s. dá o juro !abulo.so d~ quasi 100 %, sem falar nos ordenar! o: 
(lm libras, frantos. etc.. que os seus dlrectores e funcc1onarios gr;;.
duadc:;, todos estrangziros, u.sfruem. envl}l.ndo ern grande patV. :o~.l"l. 

as :suas patr!as. 

Devo .fl\:<:er um parenthesls ne.sta. qu-estão. 
Não participo desse nacionalismo estreito que qu·~r !ecJIJ'I,r P.:t 

portas do Brasil ao capital estrnnge!r-:>, que teme a. explarr.çli.~ 1" 
nosso sub-sólo, de no.ssas qued:LS cl 'agua . 

.Mas, em tudo, um justo termo. Aos ca.p!t~es estrangeiros q-t.~·> 
at!lu1!m ao BrasU d.ev~mos dar um rendimento razoavel e sobrett~!-:~ 
a garantia, tão c:>o!çad.a nos d!as de hoje, em que o capftal sem FI!.• 
tr1a vaeR· pe!~ mU11CI·:J>, p-~(.iinelo pr1me1ro e actma <1e tudo trll.nqull
.lldade. · 

Nunca, :Porém, o c:lcsangue dil nos.sa.s energias, o estiolam~nto &. '~> 
expl-oração <1~ nos.sas !orças productor:J.s, o avilta.ment:> 'ão tr;~.ba.lb'io· 
dor nacional, nivelado ao colie . 

Mas a v~rdade é que em um banco em que 1lln director e.<;tra.,o. 
ge1ro. muitns vezes d~ cultura rur;!lmentar, ganha 25 contos m~ns~.w& 
e 500 contes 6~ gratific.açó.'!s annu~t.l c um funccicn.ario bra.s11eiro lit~-. 
nha em média 300 mensa.e:>, a s1tua.çà~ d·este é por assh:n dlZP.r a .O.n 
.cooue. 

De um. modo geral, qu~nto â totalidade dos bancos, no toea.nt~" 
ao v.olume .ele lucros vejamos o que n·:Js dizem os bancarios: "MJ i 
onde mais os syndicato.s dos banqueiros menosprezam o Legislativo "
nós algarismos que citam. Julgam, a.sslm, que n. Contabilidade é actt~
e.lnlente, como a sciencLa de outr::s tempos, segredo de alguns prj•T>. 
legl.ados. 

Procuram provar que o augmento de sa.tario Irã consumir <J d1~ 
viclen.do dos bancos. Para. ig,SQ, dando o capital do:; cstabeledmento~ 
como 700.000 contos e calculando sobr-e essa. clfra. a taxa de tO'!~. 

apresentam apenas o lucro geral de 70.000 contos consumido t(}do ~m 
cll'l'idenctos. 

Esses dados foram tendenc1osament·e occultad.os. São aqllell:u 
gra.t1!lcaçéoes\ percentagens e commlssõe.s, por vezes distrtbu!das -ts. 
escur;:.s, que sacrificam o dividendo dos acclonistas. 

Note-se ainda qu~ nada dizem ,.obre os lucros brutos. Estes são 
tiradas ·principalmente do.s negocias de eamb!o e dos emprestimos. 
Elles falam. em 700.000 contos de cnpltaes, como S€ fosse com o 

· ca.p!tal qua elle.s negociam. Ora, n!nguem ignora que os bancos ne
gocia.m com o.s depcdtos. Estes, em dezembro de 1934, ascencl!am ;~. 
'7 milhões e 418 mil cÓntos (Boletim EstatiStlco do Banco do :Brasil). 
~l.pplique-re a essa cifra uma taxa. medin. de 8 % , e .se terá uma 
pa.rcellu. annual da lucro bruto de 593.440 con.to.s. E a.ccrescente-:;e a. 
i&o o lucro de cambio, de ecmmLss~s. etc., para se vêr como os 
1-';nd;i"C·ato.':l .p.~ banquelrc.s m-ystliica.m". . · 

' Estâ as.sim em largas pinceladas desenhada a situação. D:t de· 
licadeza dá idéa a grande dl.vergencl.a.. nas op1n1õe.s elos !llustres mem.~ 
bras di'. Comm!ssãc. àe Legislaçii.o Social. 

Qual a atititude que devemos tomar ante essa prlmelrn. reivin
dicação social que nos bate ãs portas? 

E' chega<io o momento de olharmos -claro, dentro do espirlto ~a 
é-poca. · , 

. Estamos, nos en·:ina. Henrl le Man, atravessando. uma ~as mais 
mmendas revoluções soc1a.es· que tem conhecido a. histeria. 

A' medida que o seculo l9 se a1asta. de nó~. :Sentimos que ha 
Uill. antigo que morre e un::t :mmi.do novo que n~e. 
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Fructo <ie . uma 1njusta· di·::tribulção da riqueza., oe uma !alsa 
ordem de valores, o !aeto é que a Inveja <ih·id~ aG cla.:::.ze.s e o 
rancor <!la. a. dia. cega mais os homens. 

Tenham ou níio Ideal as mas,;as, nem conscieni1a d.e seus pro
priColõ inter~s. vivam embOra em aquelle complexo <le in!er1·~rldacte 
social de que nos fala Le Man, não se pode negar que é Impressio
nante o numero de intellectuaes que as a.gitam, num trabalho perti
nu: em despertar-lhes sentimentos e <itreltos . 

·Nem tampouco fulminemos de extreJ;nt.stas tC<Ia.s as repara:;6c& 
~1aes que estão dominando o curso dos nossos d1~. quasl tOd.n.s 
provocadas pelos :proprlos burguezes que na.o querendo .ser a garça. 
da tabula !eram r ouba.r ao.> ideae.s soc1BIJ.sta.-.; os .seus gral!de motivo.; 
<ie atracção das massas. 

O .S&. DINIZ JONioa - Mas ... existe. tambem um extremismo 
patr onal. 

O SR. P.A.ULA SOARES - Fico triste, quando ouço nesta Ca.sà, 
que a Re\'olução d:e 30 creou para o BrasU problemELS que n!ll.> exl.,
tlam, como ·ze essas reivindicações que por toda a parte borbUih:~m . 

pOdessem surgir, fructo das timld.as prlmelra.s leis <ie protecçáo a J 

trabalhador. 

Q S!\. SALGADO FILHo - A Revolução reconheceu e.s.se d.ir2ito. 

O SR. D~NIZ JO'NIOR -Não se podia Occultar o phen'omeno. 

(Trocam-se aparte~ entre os Srs. Deputados Salga4o Fi!h-,. 
A.Tth:ur Santos e Din.iz Junior.) 

O SR. PAULA SOARES - O que a. Revolução tez, !oi rqsgar 
"L"lllb !a~ ordem e mostrar o Brasil a st mesmo, tal qual elle era e 
pena que ella não tivesse tlào a !orça de relegar e supera.l' de um 
salto o p~o lançado -como gesto energlco a.s bases ela sociedade !u
tur~. 

Certamente, que antes n!Lo 1ncommodavam aQ.S governos, os syn~ 
dlcatos, p ara 0 .3 :ra.actstas. cem M a:rzolo â 1rente, "revolucionarlos por 
tnstincto e por educação' '. -

. Nll.o havia necessidade d& leis de amparo ao trabalhador .. 
Em ultima. ra.tio a bayoneta e o tlro resolveriam as greves de 

poucos imprudentes. E Isto eu vi em 1917, em meu ;.Estad.o natal. 
'Mns os tém,p~ são outros. • · • 
o SI!. DINIZ J"C'NIOil - Era. um ca.zo de pol1c1a, como se dlzta . 

!Nlo havia viSão para o panorama social. 
0 SR. DOMINCOS VEJ:..LASCO - Hoje em dia, está ~e appllcando 

li mesm<> processo . Os syndlc lltos são fechados: os operarlos espan~ 
cados. 

o SR . PAULA SOARES - o capitaliSmo chegou ao .zeu zenit'.l 
~ o Estado mod~rno, não pode perm1tt1I a deslntegraçã.o Cle sua a.1t~ \ 
toridade, ao emoliente remo!do <la.s soluções llberaes. 

E quand.o eUe n ão 1'1lage f9rçancio o eapital a transig!}'. ànt~ 
J>ermltte que este se alce lanç~~ondo contra. a.s massas a· repre~.oáo vio~ 

lenta, é para entregar-se &i :soluções da cllreita., que trazem no seu 
bolo "uma mistura .,scillante de odio. contra. o ·capital e odio contr'l 
<> :Socia.li.smo, e que se disfarçam transformand o em nacional. um. r~· 
sentimento soola.l''. 

Est amos em 193:5 . 

Classes numerosas· se o;.gan1zaram em .,8yndlcatotõ cumprindo <>.o; 
6)teoe1~!! da leg!t<lação do tra bB.lho. 

A Constituição a.oenou~lbes com melhores dla.s . 
Vamos cum:prll-.a, ' lealmente, ou ·v~os _!azer letra mO'rt a das gs.-

rantla.s collectlvas que nella e,stá<l gravadns? "" 
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E sG.o os baDcar!os que ~50 nos perguntam. 
Obs!ltvemos ~sse~ runec!ono.rlos do-3 bancos, cujo ntv::l cultu=:u 

t dos maiS a lt:J.S do Palz. Refllctamc:~ um pouco; no' .seus tro.blillJo.: 
dl.arlos, ::entlndo a cada momento o tél da.s dedgualdade.s odiosas . !-.. 
pensemos nas .suas luctas intimas e .calculemos todo o amargo de~ 
;;ua miser!a. dourado. em contraste coni n. tripa !õrra de seus chefes. 

0 SR. SALGADO FILHO - D~de que V. EX. me de'U a honra d<: 
invocar declaração por mlm fetta. e que sustento, peço lieenqa pa:-a 
!a~ r uma peiVUn ta: V. Ex . reconhece a quasi l.mposslbllldade d ~ 
<ietErm!narern a.s oOmmit.:.!;óeS '·lO<:aes O salarlo mlnimo, e, no emtanto, 
de antemão prefixa o ~alar1o uno para. todo o Bra.stl. ~la vonto.de 
<llrectn do poder publtco? 

O SR. PAULA SOARES - E' solução provlso.rla . .. 
O Sa . SAI.C.ADO \Fn.Yo - Provlsorla. que n!l.o pcOe ser aJteraó:l 

-!para. menc-.;-; de modo. que é situação definitiva . 
O SR. DlNU JoNroR - Eu sei é que os empregados bras!leiro" 

<ie certas holdings compagn.~s vencem 200SOOO, ao pa!SO que os seu:; 
dlrectore.s -ganham, por mez. acima do que percebe, :oum nnno, o 
proprlo Presidente da Republ!ca.! 

O SR. ·PAULA. SOARES - Reconheço, no meu ducut,_.o, que exis
tem algumas demasias no projecto apresentado. 

O Sa. SALGADO Fn.Ho - I.õso é o que eu queria ficasse const .. 
gnado, porque não estou longe de CC>Dcordar com tudo quanto 
V. Ex . <:llZ. . . 

o SR. PAUL,A .SOARES -'Foi o que accentue1: h& dema.s1aG que 
llO plenarlo podemos corrigir. 

O Sa . SALGADO Fn.:ao - Meu ponto de cl.ivergencla ~ slmpiesment, 
.este: a. antecipação <:la 1lxação de êalar1o. .sem o exame local <las 
êond1ç6es de viéla. de cada. trabalhador. E' a unlca d ivergencla. E.' 
<\e.!;ejava que V. Ex., com. .seu talento e suas qual1dades br11hantes. 
!.J.Ue está demollS'trando . mais uma vez, ·me co:cvences.o;:e do con
trario. 

O SR. PAULA SO.ARES- Sr. Presidente, contemplando a .sltua
çüo <:le:!Se,;; !unccionarlos de banc:os é .. que faço appello á ca~ra. :Q.O 

se~tl<:lo de que os ampr..re em suas reivlncllcações. E ella o tarã d~ 
Illanetra. pratica. votando o subet1tutlvo da Comm1ssão de Leglslaçi'lr • 
.Social. que teve as ass!gnaturas dos .SN. Odon -Be:zerra, Laerte Setu
bal, Alberto . Surek. Carlos Reis, e que lcgrarla. ta.mbem o apolo d.) 
.Sr. Altamirando Re<julão, caso se achasse presente no momento en1 
que o projecto !oi apreciado na rerertda Cotnmiss!o . 

Era o que tinha a dizer. (Palmas. O orador é cumprimentado) 

O Sr. Presidente - A Comml.ssáo de Finanças havia pedido ~ · 
pra:z<> de 24 horas, para. dar parecer sobre a. ementa apresentada !lO 

projet<:o n. 245-A, que transita em virtude de urge~cla . 

Acaoa. de enviar A Mesa. seu parecer, desistindo do resto d) 
. ;prazo. 

Tre.tando-se de 'ill't;encin. vote.d::., e de :~.ccôrdo com o prect:dênta, 
interrompo a dl.sc:ussáo do projecto n . 4-A, para submetter á. c on.sl
dera.çio da Casa., · juntamente c:om o Pl}tecer da. Comml.!.são de Flnan
~. o r-e!er!do projecto n . 245-A. <:uja. , dlscuseao já !oi encerrad~· · 

E' subme.t1;ldo a: votas e approva<:lo, artlgo por arti~o. <> · • 
p~ojecto n .. 245, <:te 1935. 
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O Sr. Presidente - Submctto a votos o. sub-Cmenda do. com~ · 
mts.slío, ortere<:lda à. emenda . 

Os Srs . que n.pprovam, que!rnm. conservar-se l!entndol!. · (Pause:)~ 

Approvaaa.. 

O Sr. Presidente - · O \l)rojecto vne A Commlssl\.o de Reclacçâo. 
(Pau.sa) , 

r;.eclara ren.bcrta. n di.se\l.!•:flc do projecto n. 4-A, de 1935 . 

O Sr. Adalberto Ca.ma!.'go - 6:-. Pres1~ente: lia. poucos di~. 
da tribuno. desta Co.mn::n, no !nzer !:1 defesa das xnlllcla.s eJ~tadoa~s. o · 
illu.!.tre repre~{:ntnnte de ·Pernambuco, ne>zso acatado Vlce-Pres1d.ente.· 
Sr. Pn.are Arruda CnmllrB. 1n1Glou sua. :tormosa. oraç!lo dizento que 3·· 
hora da justiça. já havla. soado para os homens e para ·os povos e qu~ 
ao leg!t;.lad()l' ·a..ss!stle. o dever I.Ildecl!navel de ba1;a.r dos .ca.Stellos dou
radao; da phnntasla e dos torre6e.s da.s velhas e aUen1genas theoria.s, 
para auscu ltar os alllSelos cta.s massas, ouvir as queixas <fas varia." 
cl~tsses, a..s relv1nd!caçõe.s· do povo, afim de que a.s lel pudessem re-
rlectlr, !lelmente, as 1·eal1dades nacionaes . · 

P ois bem, sr . Presidente, na hora tormentosa que atra.v~ssamos, 
e !ndlspeosavcl que o Parlamento Bra.sllelro, abandonando. CG 1;orrie103 . 
<•,. .. tCJr!::s, ·varias e 1rnproductivos, e, .sob~tUdo, .d!scu.ssôes eSterels, enL · 
torno de casos reg1onaes, de méra pol1t'"<:agem d e aldeia, procure m~
lbor ~e compenetrar do seu verdadeiro papel, no dr~ma. ~menso qlli> 
se debuxa no selo da v1da nacional. 

A.ttentem05, p or alguns instantes, para a situação deveras l.m:pre:
s ionante exn que se encon.t~;.lj.m as classes · trabnlhll.doras do ~pa!z, qua;t 
!:i mintas e maltrapilhas, soffrendo .peraeguiçõés · por parte de ·. a.l.gu.Ds . 
_patrões desalmadas e teremos, embora. Ugelro.mente, uma l<léa dÕ· qUE" ~ 
seja a v ida dos que, queiram ou não. os. potentados, representam '1. . 

força vive. da Nação. 
Famintas c maltrapilhas -dissemos nós. Sim, 1amlntas.e maltra

p ilhas. porque BG m igalhas que recebem, num labor incessante. nl!o- · 
bastam para. acobertai-as do circulo de- desespero em que se debatem. 
emquanto muitos chefes, d isplicentemente, numa empatia que irrite.. 
gozam a. vida, esquecld~ de que os seus opera.rlos t ambem silo ser<>-> 
êhumano.s e, como tae:5, razoem jus a um tratamento melho:: . 

O Sr.. BIAS ·F oan:s - Vejo que V . Ex. tambem está querendo: 
:tdherlr á m !nor!.a. . 

O SR. ADALEER.TO ()AMARGO - Digo a. pura · vemade. 
As soenas que asslSt!moJ, em quast 'todo o Pat.z, precl.sam ser 

duramente estygmat!za.d as, tazendo cbegar o !erro· ~m brasa, do nosso 
mais legitimo desespero, ao cancro que solapa as noo;as energias, sem 
que, <!esgraçadamente , a vóz dos que :;:ottrem seja ouv!àe., como me.
rcce, por aquelles que a qui representam ·a Nação brasileira. 

Não tenhamos âu'lidas •. Srs . ..Deputados, de que. nos achamos num;,. 
encruzllbada deveras perigo.sa ;para os destinos futuros do Brasil. 

A onda. dos revolt~t.c!os cresce e augmenta, ua pr~porçllo tm que l'l:i 

~ee>s legitimas anse!o.9 !i!ãO procrastinados, são relegados a um pl.ll.n6-
infer!<lr, porque a gente emquanto ~uma ):lons chuutos, ,sabore1a pra
tos -dellc!osos ee mbriagra.-sc com o pcr!l.<me de mulheres' estontea ntes 
esqueceu·se de que, lá. embaixo, .ha. uma multidão que, em nome da:: 
lei, em nome da justiça. soliclta o ·cumprimento do texto ~nst!tu
ciona.l . 

0 SR. MOTTA LIMA - F elizmente V . EX. tem lmmun1dsdoo·. , 
o SR. DoMINGOs VEL:t.Asco -Por mu!to .men().ç, os Synd!cato~ têm. , 

Eldo !eche.dc.-.s e os seu.S d1rector~ presos. ·. · 
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o .SR. ADALl3ERTO 'CAMAFioo - Talvez nem: ·toãos os· Se~ o~ 
· · --:-· ..... 

r.es Deputadoo ia.!bazri·. que, no Brasil~"· alnàa ex1.1;tem trâbBllladcre:: 
<JU~ recebem:, por dia, .num. trubalho- de :1.2:.. horas,- o ial3.rlo · 1'12· 1$500~ 
emquimto 1ntà12e.s menores; : torpemente · .. explorados, não . recebem: .· .. · 
<uérii de-. r.oo réis! _E não. é túdo. a.1n<ia., 'P?l'q~ - !"léln ·dessa expilons~·-
~l!o iremos encontrar. !alta. de .hygtene- e ·.de .oon!fo:rto ·em vartos 'ests.- , . -. 
beleclmento.s ta.br!s . e 1nd~tr!aes, e.o·'mésmo tempo que· mllhe.reii ::le 
·desgraçada.s mulheres §!o.. P.:.Oi · ~SUa vez, ma lá ·exploradaS · · qÚe . oa }),o- : . 
melU!: multo embora a. COnstltU!ção lhes .a.~gUre ':salarto· ldentlco . ..ao. · 
~os . home:c.s. · _, · -

o SK. Aa'l'Bou IÍA ·_R.oCHA' . ......:.. Nilo s6 as mulliere.!?: po_rcrae as 'pro- · 
:pna.s cr!anc!nhas tambem afio ba.stante_ exploradas. · / · - - . 

-0 SR. Ml.ALBERTO· CAMARGO -_Antes de 1930, na.d.a, 0\l . QUa<;l 
nada, existia no tocante- a. -uma melhor· ass!.stencta· e.o ·. trabalhador, .3 · · 

. as chamaela.s leis socla.es achava.in~se acastella.d~ ·. na· ponta ,.® · relho;· 
rr.aneja~<n pelOS-que cla.r1na.yam· que &S 3\l&ta.s re1v!p.d1ea.ções dó p·ro~ : 
letar!aeio eratn um m~o caso a e pollc13.. · 

.iFell.zmente, porém, · tudo mudou -e h~je,'. a.péíl'ar <le :todos.-os pellarcs, . 
-o trabs.lllad<>r · br~il~.IÍ:O:-: não maiS sel'â aq~elle tuciÔ humano· que se 
m ovia sob. é.- :S:erúla ·do ·capataz, ..a.o aceno dó .P~ti-Ae>. ·: · · 

. O Governo Nvoluc1e>na.rio indo ao encontro dà.s necesslclade<i daS 
dass_es trabalhadoras resgatOu, em parte, uma- falia. grá.vtsslma :cto3 . 
:governos ·an~no:res_. · 

0 SR . BIAS FORtts -- Em parte, muito. bem. 
O SR. ADALl3ERTO GAMARGO - Devo dtur a V- . Éx: . que nl.~ · 

pertenço á málorla ne:n -á . minoria: . . 
O Sa. BIAs FORTES - Estou g<~Stando do diScUrso de í! .- Ex . .'· 

que é, aclma. ·de tudo, uma oração Glncera. --Aliás. a.s .s.ttltudes · de 
!V: Ex. , aqui na. .Cam!Úa, têm sido sempre nesse sentido. Esta a .ver -
do.de. · · 

O ·SR; A·DAI..BER'!'O CAMARGO _._ Obrigado a · V. Ex. E' n<~otura1 
qu-e essas leis, · chamadas soctaes, promulgadas, u'ma.s após outra·:::. 
num espaço de tempo bastante diminuto. tenham criado atmospher~ 
de repulsa e de Indignação entr~ aquelles; que, h _a longos annoo, es
tavam babltuados a explorar seus servld9res. persuadidos de qúe 0'" 13 
de Mato,_ qué llbertou a. raça. negra do ~!. ainda não ·navta soado 
para esses desgrs.ça.dOG calcetas da. vida . . 

O 'SR. BrAs Fo'liTI:S - VV. EE>:. prcdsam arranjar agora um 13 
~e Ma!o :para. a escravidão branca. .. . -

·- · O · Sit. ARTHml l.)A RocHA - Tnl vez peor do que a. outra. porque 
naquella hade. pelo menos casa e comida . 

· O .Sa. BIAs Foans - EspeclaL'!lente .per:~. a. <::amara ... 
· O SR. ADALBERTO C~GO ~ E' chegado o instante eru 

que a Camara dos Srs. Deputados, a~he!a.ndo-se de suas . co;;tumelr:~.J · 
querellas po11t1cas, terá de · auscultar as vercladetras asplraç~ da 
multldã.o que l á. !óra. aguarda a inda, contlando, na. ;prompta. reso• 
lução de problemas vltaes, ·p or parte de-;;ta · magna Assem.bléli . · 

Quem vos fala é um .simples tràbalhador que, mercê de .sacrif1-
~ios lncontavels, porém, sempre de cabe.ça erguida. ·· 'tem fel~o - sua 
jo~oa\'la. na Vida, procurando, dentro. de . . sUilS pos Sibilidades,. concó::-
rer para a. melhorla. de seus tr-n!\os. Da.hi sentir-se periettam.enie á 
vontaee para. ·defender os . trabalhadores. qu~.' neste momento, em 
nosso Pa.iz ... se copgrega.m · num · movimento aõsolutamente . pacificO.--· 
lutando . contra a. vida angustiosa. que atravessam. 

o sn'. · MorrA LIMA - Embore. p:re_ganüo ·no deserto, v. · EK. es:t.a 
cumprindo ·um dever.' _ · · · · · · 

o sR: ADADBE'RTO CA~O Oetoso ~ J;erá decerto ~}.a.rc: 
. i:er que . nãO poderemiJG terçar armas com !:1- . d ialecttea· formlda~l -. d3.
quell~ q:ue, .numa exhiblção lamentu.vel, · ~ntam· garrotea,r fi.S'-lltl.l.mas 

'-reivindicações que. nos foram ·assegura<ta.s -pelo texto ~cônstitu~ional/ ·. ,. ·. 
.. ' . "' . . ~ • ···-4 . -~ ' . • ·. 

' ... : .. ~. 
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Ó SI\. FRIINCISCO l>t MOURt. - V~ .ElC, está Ct>Df\Ulóindo .dialectlca 
com oratorla. 

O SR. ADA'LBERTO CAMARGO - Todavia, no .sereno cumpri
mento d,o nosso m.anda.to, ainda uma. vez, desta. · tribuna, qÚe!em011 
dlzer á Camara. dos Deputadoo que é ne,eessario nui.!s .um p()uco d~ .. 
humanldade para com o so!!rimento alheio e que - para repetirmo~ · 
um logar commum é sobre.;nodo perigoso não. se levar a.. <Jerlo a ·mt
!".erla. e a fom!! que :rondam .sinistramente milhares d.e -tecto.s !hu-- · 
mll<le.s .. · 

Não nos esqueça.mos <la. llç2o <!a lll5tor!a dos povós. E' = llvr?. 
aberto. que ah! ee e.stadea demon..str&ndo que se não deve brlnca.r 1nl- · 
p\Ulemente corn a des!ll'aça e..lhel.a. Estas _palavras n!o .repruentanJ 
uma. ameaça f' sim um reflexo sincero da voz das rua.s que, d1gan.o.s 
~m re'buços. Já se acha quas1 que !nte!ramente descrente do cum
primento· ónquillo que f<lt outorgado pela Carta. Magna de 16 c:l.'" 
Julho . 

Sr. Presidente. pertencemos· é. ala moderada · doo bancar!os. ~6r
r.ente que condlclona. a vlctorla de .suas legitimas · 81Sp.irações dentre 
dos rlgidos principias da ordezn e da. lel. extrs.nlw. a quaesquer idoo-. 

. loglas que porventura possam arra.star a·. classe pâra :uma situação 
de de$prestlglo. · · · 

O ·..sR. BrAs FORTES - Se V. Ex. pro!erle.se este discurso num 
~yndlcato bancaria, pos51velmente ·-sah!rla de ·u para · a cadeia. Ou-
tros, por multo menos, foram presos. · · 

o · SR. AR't'HUR .oA Rocw-. - Os pr>!ceitos dá Carta Magna estã.~> 
~?.ndo .suppllcados, a desp-elto elas mari.t:fe~:~tsções dos·: potenta<lcs. Elles 
é oue dl!fl:cultam tudo. 

- o SR. ]ffiA;-:-ctsco Pl:aE:DtA - o nobre Õrador acha. que o Esta.d<'-· 
qu~ -paga 75SOOO ao.s seus <lperarlos .. tem ·a direito de exigir dos parti 
culares o pagamento de 600SOOO para !lm contl.nuo? 

.o SR. ADALBERTO CAMARGO - 3á dissemos, desta. tr1bu.nr .• 
que 03 . bancar:os repre~ent11m _uma elassé que é úm paradlgmÍI. de ' 
:honestidade c de labor, consclen;e de suas res.poiLSab1lidades e. a!k 

.s!In, queremo:; declarar. alto e bom soro., que multo embora .. seja d~ 
penurla. a slt~:ação de alguns milhares de companbelro:l, todavia rose.s . 
n:.es::nos companheiros jámnls appellarilo pa:a. a desordem, no sent!do 
de tcrnar v1ctoriosa umll a.;p!:raç!'.o que, ·sendo negada hoJe, ha. . de 
ser trlumpbante amanhll. porque n!nguem poderá Jáma!.s deter oi 
~Jl..B.I'Cha. trlumphante da just1ça. . 

Nl!.o ai!mentamo-.; lllusões quanto ao resultado flnal . <!esta ea.m· 
Jlll'llha ou. melhor. do proje<:to que ora estA sendo diScutido no ·seto 
de.sta. casa. Tivemos o ensejo de · ouvlr a palavra de autorl.sades ·re
:presentantes de ambas ns c-orrentes de opinião e cheg~remos · á evi
dencia. de que o herculeo et>forç~ dispend1do por ~a a collectlvt
da.de bancaria , numa unanimidade commovedora., :rerultar1e. em ·vã.o . 
' Por esse motivo, com a. no~a respoc.sàb111da.de 1ndtvlê.ua.l, visando 
Ealvaguardar a nossa causa de uma. der:rot~ irreme<Ha.vel, tnicil!.liius 
demarches visando um acçôrdo honr050 e digno entre . b&nca.rloo · ~ 
bs.nq ueiros. · . . . 

. Companheiros. mais opt1mlstas; entretanto, <:enfiam que & Qa~ 
)lla.l'a, melhor discutindo o as$umpto,' .negará seu apoio ao parecel 
que, numa vlolenclá lnconceblvel;_ tento-:1 esme.gar o proJectO . do sa: · 
lar1o mtnl.mo para. os bancarlo.s. · · · · · 

o ..Sll. :BrAS :FoRTES - v . · EX .. :riOc."":-e : &<:la.recer wn · Jacto? Este 
:prole<:to n!r.o ct.1v1diu a. COmmlss l!.o? 

. " O ..SR. ADALBERTO C.AMÁBGO ...,. : 01vlditt~: _. .. 
o ss. Dt..~xz JumoR - o projecto · nã.9 ··dividiu· s ·COinmiS.sâó .- ' 

Esta é que ~e dividiu em torno. <lo. proleeto. · 
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O SR. BIAS FoaT:E:S - o nobre co!l~g~ Sr. Dlnlz .Junior ~m sem. 
:pre o objectlvo de e.scl&recer . .. . S. Ex. está esclarecendo ... Mas a. 
-verdade· é que houve dlvergencla na Commlssâo. . . -

P BR. ADALBERTO CAMARGO- H<mve qu.atro votoo !avoravei.R 
e c1nco <:ontN!.ri<Jó. . 

." ~o Sa. 'BIAS FoRTES - Log~ 1-.:;so parece slgn1f1car que é per!et-
"tamente· razoa.vei a pretensão <lo.> bancarto5 _ • 

O SR. ADALBERTO CA.MARGO -·Não ha. duvida alguma.. 
Nó.s, :porém, achamos que essa esperança é vã porque, desgraça . 

ds.ment€, contra. a. cla.sse se 110ltaram, numa trama. sinistra., todos 
·quant<ll!!, 111-u-.:;orlaxpente estão" persuadidos de que sU!focarlio a voz <1' · 

- xr.!.seria. e da fome que explode cte 30.000 boecas ~atna.ndo justiça. 
· Sr. Presidente a, situação em que se debate a. classe dos banca-

rios, pela sua. maioria, em Wdo Brasil. ê angustiosa. 
Infellzment€;:·.a ma!ol'la. dos Sr~. Deputados desconhece em su•• 

realidade punge'Ilte O QUe seja á. VIda. dos trabalhadores _bra.slleJrO.S. 
lbe.M a maneira. Pela qual, açoci.actamente, sem uma ' tnvesti-gçfi.o in
dispe::J.Svel sobre a miseria el-e grande parte de uma ci~e merece· 
<tora. de lllelb<>r tratamento, foi-lhe !e<;}lacta a porta. aos seus a.Dceio!l 
<1e cUas ·melhores, nu:na vlda <1e dores ·e sotrrixnentos . 

. Os noss~ oppo.sltores dJrão talvez, que os banc~!os propugnan
<i.c pelo .sa.lerio mlnlmo deixam no ol v! do o restant-e <io prcleta.ria.cl.-. 
ae modQ' que, :perante o grande publico, ficam expostos como um 
:punhado de .teres pro!undamente egolsta.s. Puro engano, porque:, cla
ramente, sem rebuços. devemos esclarecer que aos bancarias cabe ~m 
grande parte ~e salutar movimento tendente a conqu!Gtar melhores 
conl:Uç6es de· vida para tõdos os trabalb.adores. · · 

Etn. 1931, quando a nová R epõlbl1ca. IniciaVa. seus passos, lá. n'> 
norte, em Pernambuco, um punhado de ba.néarlos, em derredor de 
uma bantlelra. 'syndical, . des!raldada. em nollle de- um alto pttnc!ph> 
de solidariedade humnna, lutava em :favor de dlreltcG para todos o~ 

. trabn.lhadores. :Foi desse pe~ueno Sy.ldicato <los Ba:r:eartos de Per
uambuco qúe partiu o movimento m.agnl!lco fa.vora.vel á ln<!einlliZa· 
cão ao traba.!ha.dor dispu:::sado <1o serviço, .sem justa causa. Foran;, 
.;s esforços dos bancn.rlos .. J. aua tenacidade, e a sua. perseverança que 
derãm ganh9 de causa a-o inciSo constitucional consagrcndo ·es~ h14-
man 1tarlo 1lr1nc1p 1o, pelo qual !o~ ann1quUada A pratica., profunda· 
.roen~ crtmlno.:a, de serem atirados á rua, ao· simples aceno do p_atrli-:. · 
d.esalm~do, emprega4o-J ~= dez, quillze e trinta. a.nnos · ele s~rvtçc, 
~em a paga. de uma !ndemnlzaçáo correspond.ent;e a ·uma vida de s c.
cr!!lcio e de renuncias. 

-Uma malor.le. rea.cclonaria, na Carnara de entií.o, desgraçadamente, 
mutnou o disÍ>oslt!vo -constituclonÍII. 'I'Ivemos de reln!c!ar - ~ pelelc 
sté á v!<:torJ:~ da : -?1 que regulamentou o citado dl~posltlvo . · 

- Esse trlumpho teve logar graçr.s á tenacidade dos 'onncarios · qu~ . 
. de-~ta. maneira, l:'l.o -ttve::am elll mira. apenas seus 1Ilteresses e sim de . 

':;t>dOS quantO-', E'Z:: dlt!erentes sectores, COntribuem COill ,seu tr:l'bal!:lO 
honrado. em pról da. -grandeza. sempre _crescente do Brasil. · 

Em .. q-q;~.lquer instante, em qualquer pon,to do !"atz, onde a vo ::: 
do proletaria do se !aç:t .ou vir, ·clamando auxlll~ cu soccorro, . a'hJ es- , 
tarâ . o ba.ncarlo ttisposto .. a amparaT, . -dentr.o . das Ie18, ·as l!d1ma.u 

· -.!:piraçoos da. 1mmens& molhe humana., tá.o IudJbrlac:l.a ~ tão :o:u~.l -com . 
prehendtda. · 

Nao nos tsqueÇamos de que já oomêçou, em---quasi "todos os povos, 
~~ él'a~ d~ _renovação integral qÚe, no dizer <ie Inginiero.s, apena'!'· 
nOG é da<l.o ~trever·. E o Brlléll, _·apesar. -de· novo. apenas Iniciando 
seus primeiros p~sos, _incer;tos ainda, 'IlS.. trlllla, palmilh.ada.- pelas 



c!mara dos Depl.lados. lm~esso em 2810112015 15 30- Pagina45 de 56 

·. , ..... _,. ... .•. : .. :. -- .· 1 ~ . ':' .. : ·: . . · 

,•-·· -~ . ~ . 
. »elhss . c1vl1~. nl!.o pode fugir. a ~ssa . :febre ren<~vadcci:. qae so 
. p~a. em todOs os r~antos :de nossa. terra< graças A c:aa.erenC1!1-
'·''esPerta 'do proletari~o que ance1a por um r&lno i2e Justtr;r:. ond'e- a.. 
: ·1gul!ld.a<le . eS.senclal. do . hom~m possa cresr -e mod1t1car ~ 1.!mtiltrl~ôe.o: 
· e o ser. bw::umo chegue a ~;er, cada. vez ma1s.· um SUleito dei tontac1e: 
·· na expressão de Ramsay Mac Do:nal<t . . · 

· .·Na hora. !ebr1c1tailte que. paGsa ao :POder Leg!sla.tivo, p-l!na de· 
· ·'tllJ2& :ralta ·. 1mperdoe.vel, .nAo procra.st1nar o estudo· e resolllçfio ·da.> 

·aeglt.l.Irias asp1ràç0e.s dos Q~ representam .a torça tzr.lllelisura.u:r na qual 
. . Jle ~ta.· ·o prog:-e.580 dos povcs. · .. - · · 

catie-no-.;, 1mper1osamenta, relegar pai'&· ,um plano aéc.tmdlirio, ess~. 
pal1t1ca. ·de campanar1o, na qual o · Conrresso aeo. engo~. · -eoJl}plet~o. 

. me1:1te. obumbrac!o de que ·problemas .séT!os il aasumpto~· da :t::a1.s 
. . .. · altll. ::-elevá.ncla ·por ah1 se acham qua.sl. esqueci~. abaD<tonac:los, ~em· 

c,;e tenha'tnosc a coragem pal'e. t:raw.por o . pantanal á 'beh'a. do qual 
-ÊiJta.clona.mos, para. ga.ud1o &quelles' que almejam um'- ~rroeada fre.. .. . - . . ' . 
·goiosa, . . . . . . . c .proletariado brasileiro é cUl1g.mte .e · probo . .. A Constitulçt.o do. 
. Julho de 1935, .no seu e&pltulo de Ordem. Eco_!'l01Uka. e· SOdal,' pre:; : . · 
creveu normas tendo em mira.· a todos . propo:reiot:mr e:id.steneta· digna., 

·Pois bem, ·.s1o esse8 imperativos de . nossa· Carta Magna que .qW!remo!t" 
-aeje.m regulam~nfad~.. :;:em·. sophis!:naS ·.e. se~ -~ . ter .em m~nte _o do ... 

. -~cjo · de, mais , e lllals. enr.odllhar o opet11r1acto num çtrculo de ·terN .: 
I - · 

. -
. b operaria só pode . traballla.r ·tendo E"àtl.sf'&ita.& suQ.!l . .nece.ssldad~; 
v1ta.es. ~ um homelll'1nâo·'tein meles ' d~ cômer, de beber e' 'de v~.s,-_ 
tiN:e ~o pOde . trabalhar. quer dizer. nio possue !orÇa ·.(ie· tr&oMho. 
Se suas ·rorças v1ta~· · ~ estão.· .!!atl.sfe1Ut6 dt! < . toit~ . aulA. torça.~' .... 
tra'o~h9. wr..:s&-á. cUminulde·. aio pala na~ · de Bogd&no!f · que se a jus- · 
;mm. · pe~eitaniént..!, no· eil~ctaculo · que. o.Uerece; e!Ii. si.ta maioria, a 

· :elas..ce dos banéario.s que;. e~ plena. capital da. Repulllica., pCS~~ue .. éom..: 
panhe).:ros com salarl~ .mensaes tntericr-...s . a cem mU :_ réis! ·. . - . 

. Bem ~mpre-h.endemqs, Sr: Presidente> a·:.tr~mend.Íl. . Tesporisablli• 
': <tàde (l'Ue peea .robre . noss~ b'Jmbrçs ·:neSt!! ~-ci~euto, e_m <!Ue O deS:

tl.nO de so. 000 --bancarias .~ · c1iSCUtido . ~est:!._ .cass., · Dah1, ~ois, í:n.vo .. 
carmos a atten~ ·dos · e:.s. DeputadQ:I, ~r a · e:;s( aasurxipt(; t!lo · mag::-~:. 
e · tão ~portante . . eomç 9_ q:u,e' oi-s ·;.e· discutt ''e <fe -.c-ajo .. ·r~sUltada 
11Dal depende dias melhores para· ,InUbares :-d;: . compan!:u:).r.c-s qu~ • . real
·menteA perce~m. m1galh1!:S· · . · · . . . 

Atteni.a~. ~rs . re.pr~entante.s da. Naçll.o. A' ·.vcs.Sa _pOrta. encon-.. 
ttam-se .. v~ .Irmãos que, em .ncme ~- lei, sob a. éf1de do_ dlretto ~ 
da 'l'~. ·!nvocand.o o _sagrado: direito ·.de :vtver, sollcitam~vo,; . ss.\- · 
v<~l-cs da,S · garras . sinistras ela =!.!:erl.S. e da . !ome: - . . 

~ 110-::u'ando vosso ·mandato, ··como legitimes representanteS. da. Na
ção. Bra.s!Jeln. · ou'\'1 · o. clamor de . ingustla doS bancal'l?S e quiçá -de 
tcdo o pro!etartado nacional. (Palmas) . · 

/ ~ - .. 

. o Sr. MOrâ~ Andl'âde .:..,...· s~ Ptes!de~te, . para. Jl!st!.fi~r :bre:
ven:iente . o _. p~~~r d1!( Commts,ão .de Legislação Social; de que tll{e . . 

. a hchra. de ~r relator, -subo : á tri'I?Una, nesta .altUr!t. .dos DO~S ·tl'i-~ 
ba.lllOs: à:!im de diz~, em l'IIP.iciS.s ;palavras, e .COm uln pOUCO de me :. 
_th<idÚ, (, .que 6eeorr..; ~neste' .mome~to, ~ propÓsito da . qlie,stão e±n .. 
Aebate. · · . · · - · . :~ .. < ·<: >·. •·: '< · ·. . '.. <· . · .. · 

·· o pro~c~ _etn· .~lJ:SSii.O -é o de n . . 4::A, àe 1935_.. primeira _l.ílgls
latUia. de ·autoria; do ·noa.oo collega, o .nobr-é :Deputa-do Sr-. -Albert>l 

·-siireck. ~ ~utros. · : ..-,_ .: · .. · _; . · · · ,: ·. . . : ' .· . . . · : : 
- · · :: orrata·-se, .·portanto, àe- uma. .pi'~!ra: ~iecus5ã~. · Ora. .. 9 -~~!!Xient~ 
"' Ir. temo- ~e~a ~ c~ara . cUz ;eiaramente·. -=" ,e, hoje~ Isto_ , é . que~~ 

. . :-:!~ ., -. . .... 
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nfan.sa, e pa.cl!lca, que nlo levanta. a. min!ma. duvida ou eontrovers!ll. 
,..-- que em pr~e!ra dl.s<:'l!'z.sáo, a Asaembléa. estudlll'il, exclus!vament~. 
n co,nstitUC!Ol!allda.de e .tL utlllclade. dos proJectos apresenta.dos. 

Neetas·. condtçõe~. St. Presidente, quero, .prelim!:ila.rmente dizer 
11 V .. Ex. e á ~aaa que, occupando-me do projectQ em <leb~;~te. nà<> 
vou, ele mocto a.lg-.J.m, entr&.r na apri!C!ação do- seu merlto, eomouao.tc 
~eu. p"areeer, que tive a satla!s.çáo de ver a.pprovr.cto pela Comm!ss!!.o 
de Legl.slação Social, houve.;se, <leade logo, se pronunCiado a propo. 
~!to de!'!sc me rito mesmo cl.o projeeto. 

Neata altura, entreta:1to, els que nAO tenho:'-- conforme ct:ssa 
multo claramente em. ~ss~.o da Commisaã.o de Legislação Social e Ueou 
perte1tamente e~ta.belecldo no meu reterido par~er - razão a.lgllm;:;. 
para !nquina.r -ele inconst!tuc!onal c· prôjecto em ap~ço, n"o tend.-. 
l1t:nhum e.rgumento, nunhuma aU~gação. de tneonstltuc!onal!dade, U. 
mitar-me·el, uclus!vamente, á. d!SCUS.S~o da ut1llda.d.e <lo meamo pro. 
Jecto. --

, Sr. Pres1d·~nte, qu!!r-o valer-me. da, o,pportunld!Wie ·para mais um;;. 
vez leznbral' á Casa e a mim .mesmo <l que· tenho ·por ut!l1<ltlde do,; 
projeetos em 'dieéu.=sã.c. A. utllldnde, nos termos dó no2so Regtment~ 
!I.ntel'no';' não é, evidentemente, o q~ de vantagens; a·· que de ben~. 
ou o q~ de ma.le.s possa r-esultar de mn proJecto ·qualquer apresentad:) 
h uos!RI: a.precl~O. ·f. 1:tl!idnde. no sent1dó· regimentai" da expre,;;
sli.o, unlco ·_que nos 1Iiteressa no momento, é_ a applica bilida.de razoa
vel, é .a utUldade effectlva. que da appro'l>açil.o de um pro-jecto qualquer. 
1>&isa advlr. · -

· - Eu me explico;. s~·· o _projecto· 4-A. traz cons-2quenéias b:Jas ou 
más à. . c:~e do-:;_ baucarlos. ã classe dos banquelro.s.-á sccledade em 
geral, Isto,_ meus prezados . C·olleg9.'3; seria van;agem, seria merito d~·
pr<ijecto,_ po.sittvo ou negativo, conforme o· resulta.do a. que ~ chc
ga.<~-e- se .. entretanto, o projecto _em apreço tem ou nã.o app1icab11!-

. da.de, tem. _oU não JUStificativa de .~er aprec!a.do e ~ota.do, ·isto c<?nstl-
. · · t~e- a utllldade !..O ~ntido regimental. · 

0 SP.. 'AB:Ct.ARDo MARI~HO - E' multo. bôa a. d-e!!niçã.o de V .. -EX

O . SR.· MOEAES ANDRADE - Em m-eu parecer .a.pprovado pela 
cori:J.In~sáô de Leglslaçâo Social !lc::u bem claramente cnilnc!a.da. ·a. in- -
utlli<lade do projecto n. 4~A em apr~ço-. E é para jUSt1!iear· ~emelhante 
a.trtrma.ção, e é para, baseado ne5se asserto pedir aos' no-ore.'> collega.a 
a tejeiçM ·cto projecto, mesmo. em. primeira. discussão. que, nesb.- altu-. 
ril. d<!VO 'tomar part-e nos nO!!Sos debates. · 

· Sr. Presidente. no meu p&l'~cer, longo demais, por certo. porque 
com· a brevidade, com a. precipitação da. viela moder:o.a ·certamente a 
maior parte dos .meus e:>llegas nãO se 'ba. ele ter dado o desprazer (Não 

· - aPotuáes) d.e lel-o. - conclut, depots· -de ~azer · reter.encia.s- ao projecto"'. 
n. 276,-de 1935. da pr(jpria Commlssao de Leg!sl~çâo Soçini e de que 
!oi relator o mustr.e ex-Deputa<io cl~lsta Sr. Ol!velra PaEsos, confor
me ee acha a paginas· ll _elo av~o· em qu~stão: 

.•. 

-.... ·. 

"Ma.~>. rejeitados. eSEes proj-ectos todo.s, relegar~roos :ao aban~ 
_ <lono" os lnte~es dos ba.ncarios'! Furtar-nos-emos á applfca- . 

ção. do art.: 121, § 1°, lettia , o. da COnstituição Federal? Não; 
_s.bsolutámente, -nií.o. · -

·De- _Jacto:primeiramente cumpre _ponderar que já lla. ela-
. borado; por e,ta mesma o-om.mtss!W, e 'Com o numero 276, r;te 
1935, uín projecto "instituindo eommis.s6es de .sa.J.ar1o !:ri!nimo". 
'Esse ~:\lbstitutlvo aguarda ·ser posto em ordem do dia, e·, ·salvo 
J'OUq!.S :em~lidaS a. _que n~ estUdOS J)oiltetior,es nos le~~ · 
cremos qué eorrespoilde ás ne<:es.S1dade~- gerâ.es · cl<is tra.balhado.

. res. á. .juStiÇa_ 5ocla.l,. e. áO.s ··dispositivos. coll.'5títuc!onaes, que <I e-
.. ·: · '!e~ ~r appllcado.s .neste !)llrilcular. 
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Em ~eg-.llldo ·legar, Igualmente -cum.pre ponderar que a 
. estabil!dade regUl:J.r a.. que os trabalh~a<:~res poelem aspirar. -~ 

1rreduct1bll1dade ra:z;oavel de seus sa.la.rlos ou venelm~ntos, e as 
garantias respectivas, tambem já -lhes estia d!i.das na.s .'le~ vi-
gentes, !nclu1da. sobre a. ~:Uspen.sa. do· emprego. · 

Em terceiro l-egar, nã-o é menos de considerar que .a .. ; Jtl!l
tas· de Çoncll1açAo e Arbitragem já creada.S, os contractos col
lect1vos de trabalho já. regulamentados por leis, a acçã.o dos.eyn

·dlcatos-·já garantida. e as dems.ls !rRnqulas e regaJ!as _concecllda..s 
aos trabalhadores por noe.Sa. legislação socfal, .dão s qualquer 
classe O.S mei-os nece.ssarlos para. defender seus leg!t!mo.s In
teresses contra qualquer pressa.o, persegUição, ou menosprezo 

. de pa.rte ·dos empregadores. Boje,- entre ·n6s, os empregados têm· 
· todas as armas precisas para assegurar suas . Justas pretensões; . 
é estudai-as e manejai-as,. a.pena.s o que~.llles falta. 

:Em quartó logar, finalmente, .é urgente · ter bem _presente 
que, pQi" maior que .seja. .o d~jo de bem servir~ â.s cl.as.ses :lrie- . 
nos íavoreeldas, não ·podemos· esquece~ Jé.mats o que <levemos 
á. sociedade, t:m geral, á 'tl!chnica !Ui'ldica, ã ·sabédott-1&: e éS ex- · 
pertencias ·alheias, e _ ai) senso ·<te justiÇa soe13.1 1mpre.sc1nd1~el -
á ordem e de:-envolvlme_nto· de qualquer so~!edade humana. 

Pot tode.& - essas razOes aeof.l.6el.lan'ios ·a desapprovaçãQ . .(!o· 
projecto n. 4., de 1935 (l& legislatura), bem como a dOS de"!riai.B 
aqui estUdados". · · · · · 

Está contida nestas expressões do meu parecer. a. d~monstraÇáo da. 
inutilidade ~o projecto _n. · 4~A_,'cre 1935, pois já. temos exn-andam~nto. · 

' 'em :segunda discu.ssáo, encerrada na. sessão de- h<:~je, o projecto n. 276, 
que Institue M ettmm~.ssões- de :rtxaçli.o de· salarto. min!mo; o ·qui)J . for 
emendado -por iniciativa· de . varlos collegas nos::o.S. · 

Algumas emendas, coino . cilsSe ha pouco, -eu ~esmo -tive -a . honra. 
de apresentar, eis que . o :ProJecto .não !<:~ ! m.aLs discutido na comm!SsAo 

.de Legislação Social. Voltou, em vtrtud~ :da,s emendas e do encerra- 
. _mento <ia 2&· dJscussllo, á Q(>lllm1ssão de . Legislação Social, quti teri <!e 
se pronunciar sobre taes .eménda.s, depois do que, ·em v1rtude do reque
r imento apresent ado ·· pelo · nÓbre. Di:pubdo Sr . 'I'hompson Flores, iitL 
á Co~o de. ConstitUição e Justiça . · · · · · 

. Témoi. conseq~ntemen1;e. le1 .em ~ndame:c.to, em adeantada. ela~o
rtiça.o o,esta. Casa. ·Que diz essa lei, oú melhor, o projecto n . 276? Per-

. doae-me;. Srs. Deputados, se. neste mo~nto, !.llslsto em cha.roAr a: vos- . · 
sa precío.sa attençã.o J::Ob~ o objectlvo da · med1de. a que acabo de me 
·referir; mas. o ·projecto institue a crea.çã.o di commlss6<'...s :regionáe., de ' 
empregados e empi-egac:tores, sob . a. dlreeÇl!.o de representantes . d~ . Mlriis..; 
terlo do Trabalho, para fixação do · sala.r1o mln!mo de 'todos os empre
gados, quer dizllr, n!\o a.p.!nas dá -classe dçs bancarios, não b.penas desta. 
ou daq.uella parcella cia. enorme Inas:sa. dos ·~salari~ eni nossa terra.. 

· senão .dli. totalidade desses Wãl,ne.ctos~ · · _ · 
O SR .. ABGU..-'..R. BAS1'os -:- E' . ~ que se ·chama.. burocracia leg1sl:>.t1va., 

/ que ronsum1rá. cinco, dez, vinte ann<>s, ~-ein- ·.s.Oluçil..o prompta para o as• 
ímmpto. . · · ' . ·. · ·. · 

O SR. MORAES_ ANDRADE - ~alvez o · _ncbre. collega ,tenha razão. 
Em todo o caso. rião me tenho ·na. conta de adivinho, ·nl!.o me. jUlgê:> 

· autori2:ado a prognosticar clemóra nem brevld~e no andament<l <la 
'execuçáo do proj~cto, mesmo porque coÍl!lamcis,. -nós os Ieglsladore~. a. 
~xecução do prnj-écto âs-:-proprl.as "Classes mterciSadi!.s-. . 

·. Nli.o d~vo, pórtantQ, nl!.o qUé:ro. não J)oSsO' faier -prognOstico· quan-. 
to á . ~xequ~bllldade _ou Iiâo de ' semelhan~ pro)ecto . .. : - - . ~ : ... · 

.. o S&. CARLOs . R.~m~ -::-· ~rniltta.· V _ l!<lê ~- _um capai-te . 'l'en.b.o ·a hon..; · 
· ra. de ~r compil.nhel.ro de V .. Ex·: na Com.l!rtssfi.o de Le~l~§.O Social. , • ·· 

- - •, .. . ; : . . . .· - ...... . -- -:. - ·- - .··. - - ~ ~ 

- ~ 
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O SR. MORAEI:) ANDRADE - Companlle!ro e Il1-eu mestre. 
O SR.: CARLOS RlliS- .P!sc!pulo, do ctue multo me honro ... e t!ve 

o desl!se pa-ra com V. Ex. de me a!astR.r da.s conclu~ões a qu·" V. Ex. 
chegou, no. seu ~l.lls.s!mo, longo, substancioso c erudito parecer. 

O SR.. MORAES ANDRADE - Obrigado a V . Ex. 
O SR. CARLOS R"SIS- Devo d.!zer que, embou~ não acc:ltandv 1< l.n

terpreta.çã.o do meu prezado collega, sr. Abguar Bastos, mesmo não re
ceiana-o a. delonge. de que ~. Ex. !ala:- acho que V. Ex., que acaba. 
de st; ma.n!!estar 1'avora.vel, tanto qusnto pud~ deprehender das suas 
pa.la.vrll8, 11 esse projecto que vae voltar á Cmnm!ssoo de Constituição e 
Justiça. estabelecendo sala.rio min!mo para. os empregados,- ha de concor
dar .ser obvio que o .prlmel.!:o projecto, reterente ao salarlo mln!mo para 
os b&ncanos, não é superfiua, de vel!l qu-~ tem de' se enqua.d.rar dentro 
do outro, de caracter geral. Este, ora ~m discussão, é. de caracter es
pecial; mas, o D!J'e!to aproveita. a· quem é vlg!lante ... 

-;0 S!t. ABGUAR BAsTOS -MUito bem . 
. C SR. CAlU.Os R:cs - ... , e, portanto, desde qu-e a medida viria 

.enquadrar-se dentro rle . outra de caracter geral, seria um pa..sso ava.n
çado na legislação sociaL 

O SR .. MORAEs ANDRADE - Agradeço a h~nra. do aparta de 
v: Ex., .o qual me proporciona. opportun!dade de 1-e.mbra.r á Camara que 
nós, estudio,sos de -Direito, estamos acostumados a verl!!car o perigo 
que' ao lado de uma leg!.slação geral e ampla, traz.em as le!.s part1cUlar1-
za.das, especialll!ladas . , . · 

O SR. C-\RL()s REIS - ·liesse pres-upposto ~sto.u <;om V. Ex. 
o SR.. MORAES ANDRADE - ... .-ersando sobr-a os mesmo~ as-

sumptos. · 
p SR .. CARLOS REIS -·Provarei a V. Ex. que nós, leglsludores, não 

pj)d.amos fUgir a isso. Não ha leg!slaÇã.:l alguma que tenl'lll fugido a. 
essa part1cUlaridad.e. Oxslá pude&(! in todas ser oss1m! 

O SR. MORAES ANDRADE- V. Ex., q_ue e mestre de Direito ... 
·oS&. CARLos REIS·.- Com licença de V. Ex:. 
o SR.· MORAES ANDRADE - ... sabe, pene1t&.mentc, o quanto 

de a~archi.zador ha nessa multipl!cll.ção de l~glslações, de leis e de dis
posições legisla.ti'.·as especia.Uzadn.s, q-ue :1lteram as norm!lS· legacs de 
caracter geral. 

O S!t. CARLOs ~EIS - Nilo somos culpadDS disso. São pr1ncipios tra-
diciona.es do nosso D!reito . · · 

O SR. MORAES ANDRADE :...... V. Ex. e apenas um jurisconsUlto, 
um mestr-2 de Direito. E' um jurisperito. V. Ex. viveu o Direito, como o 
tenho vlv!do e coro a qu.a.si total!<lade dos nossos collega.s, bachare!s 

· !ormado.s em Sc!encla.s JUrtd!cas e Socla.es, de modo que a V. E:s: . não 
é extra.nl!o, certamente, o magno problema que .. na intzrpret9.Ção das 
nossá.s lels, deriva, :frequentemente, daqu~;lla celeboerr!ma antinomia en-
tre as disposições g-emes e as part!cularP.s. ·· · 

o nobre collega sabe que essa questã-o, se· na theorfa é facilmente 
re3oluyel,. praticamente, na arena do fõro, nos casos julgados pelos trt
punaes, provoca talvez a, mafor balburdia de que a jur!sprudenc!a tem 
sofir!do. . · 

Ora, se o Direito assim vivido é dessa maneira perig0.5o; se a. mul-
• tiplicação de leis especializadas, ao lado da.s ger!I.€S. suscita essas d11'11- · 

culdades para. nós, que nã.o ~mos apenas estudiosos theo;oicos d·O DI
reito, que não temas o Direito apena~ academicamente vlst<l, mas q_ue 
o temas vivido, devexn()S, sem duvidas ,levar a .sccledade que represen-
t3.mos a. fugir desse le.biryntho. · 

Por isso. affirmo que.o pr<Jjecto ~-A é 1nut1l, 111Sando absolutamen
te o meSmo ·a.ssumpto Q."Ue o de :1. 276, já versou com procedenc!a e com 
muitO.··m.aiS rapidez, est&ndo . a pique de ser r~solvido, votado que seja 
este- Pz-ojecto. . · . · . · . . . 

ora, meu P!'ezado collega, ~e pode~os concertar, se· podemos au
gmentar, se podemos .r~stri!lgir,. mod!!ica.r e, até, substituir integra;!-
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mente o projecto n ·. 276', não concebo. a não ser.que tenha 1nte1r~men
te treslldo em~ tudo que é- r~zão e é lÓgico .. ·. . 

.·o S&.. _RENATO BARBOSA - o que é impoislve!. · 
o SR. MORAES ANDR~E - . . . a. ut.il!~ade de um %10vo pt~ 

j~to que; ·sobre o mes:mo . aS.sumpto, venha replzSr o mesmo camiXlhO •. 
o SR. CARws R EIS- Faço justiCla ao declarar que · v. Ex. nunca 

tr-esll!; lê, sempre, multo claramen~ - o que é propr1o . de sua ' ln
tel!-1gerietâ; .mas devo pond~re.r a V. E!t· (e nJsso j;enho a va.l~ade d.e 
trazer v. Ex. ao meu pensamento), uma vez que acaba de condemna.r, 
aÜás muJkr bem. as leiS esjlecla.es em conmoto, em colUsão com a le· · 
~la.ção geral." dentro do proprlo pr6jeoto· de salarlo mln~o. - V. E;x. 
lÍâo póde negar. P.Dtretanto, . que p:-P.Oisamos ter disposiçõeS esJ?eclaes,' . 
porque, como· multo bem cU.sse o nobre oradpr lUl. Comm!s.sl!.o - ~ não 
m<C esqueço, porque traquejo a. · memorla. a!lm de ter bOa retent1va ....;,... 
temos de attender á.s concUções m~log1ca8: e. desde que "as: concu- 
ç6es d.é ·melo dltterem, não poderemos deiXar de lég1sl&.r· é&peclalmente 
para cada lagar. visto corno a vld.a_do banca.ri<i no_R~o.cle . Janell:o n§.o 
é a mesma. do .bancar1o na. Pa.rahyba, no 'Mai'anhâo ou nÕ-- Rlo Gran
de . (Muito õem). 
. 0 S!t .. SALGADO . FILHO - VV. EEX., entretanto,- estabeleooram . e.nte-
cipadamente ·o mesmo ularto, · tanto . par:\ o Di.strlcto. Federal, co~o . . 
pa.ra o Interior, inclusive para o :M!I.l'anháo. A titulo provlsorlo. é ver-
dade, mas que n!~ pócle ser d!mlnl,lldo,' .. 

o SB_- C-Ult-OS REIS ....:. .Quem estabeleceU:? 
0 S!l. SALGADo l"lLHO - 0 substitutivo que V. ·Ex. asslgnoU, .'.es-

tatue jsso , · · · · 

o SP... CAB.Los REis - Nii.o· me bati por esse prlnclplo. v . EJt. está 
·Interpretando mal meu pellSamento. . _ 

. O · Sa. SALGADO Pn.Ho - --Não apoiado . . Chamo · a 3ogo a oohere:xicta 
do nobre coll. . · . · 1 • - • · - . .. • · · 

O Sa. CAJU.Cis REIS - V. Ex. não mostra vÓto . algum",meu .ntsSe 
sentido. Vote( · com rest_r1cções, a· conclusão do parecer .do mwtre 
Sr. Moraes And.rac1e; nessa' occasláo. baÜ-me para que · u a.ttend,~ 
ás ~ndlções (i~ melo, argumentando, até, com 06 bancos do meu~tado. 

0 SR. SALGADO r'ILHO - Mas as.slgn.ou . O .SUbst1_tut1VO Laerte Se-
tuba!. · . . · . . . . · 

O Stt. C.utLOs RE:IS - Assignel com restr1eções, com a. respon.sabl-
.lldade com que !I.Sslgno todos os acto.s d.a m.t.nha vida. · . 

O SR. AscANÚ:> Ttl'BINo - Nlnguem põe·ein duvida 1sso. . . 
O SR. MORAES ANDRADE - P~ço a attençâo do nobre 'collega., 

Sr. carlol: Reis, para o eeguinte: Estamos !a:i.er.do unia tempestade 
em copo d'agua. · 

o SIL CMLOS Rris - v. Ex .. O'l~ a.ecelt a essaS condições d~- m elo. . 
dever1..a concordar . qUe · telll<lS d-e t:l-z.er leis cspec1e.e.s; qu.e:r. dLzer ; que-
vt!ilha.m a.ttender. partlcula.nnente, · a cada. um· cios · c:a.sos~ Ali:; já te-
. mos que !ugir. neces.sariamen te . d1!3Se prtnc!plo de generai!CIS:c1es ; 

O SR. MORAES -ANDRADE- Perdão, meu nobre collega:· _.m.ii.i a · 
aua zanga - se· ~ permlte a eXpressão. . . . - · 

o · s~. CARLOS. R~.:_ -N'áo me ·zanguei. . sou. a.bsoiutainimte, Jm~ · 
perturba.ve~ . . . · · 

. O . SR. MORAES ANDR-ADE...._ ... o ·seu ent,husla6m.o. ~seu, ·. ~·- : 
peto... . .'. . 

. p ·s11:.- CA..'U.OS ~Eis - ... . embora o ardor da. discussão. Zangar- · · 
me · com v . Ex. , eu não o tar1a. Com o mustre oo11ega, sr . Salg~o 
Pilho, t~tmbem nl!.o o taria·, a.bSoluta.menre. . ·. . . - . . 

· O SR .. MOR.AES. ANDR.ADE·· ... _.'Reetlf1co: o seu aràor .provelo talvéz 
~e não haver ente'nd_l;do nem o aparte . . • . . . . . . 

. O Sac CA!ILOS Rcs ..;.:.;·oúvl V .. Ex. com atten.Ç§.o sacramental. ·. · 
'O _ ~. MORAE!S .ÁNDR.ADC --::-': Mas permittu.-me completar o penSa.-· · 

-mento: ·o 'ardor de v;. EX .. c:fucorreu <io seguin~e: v~ Ex:·. nAo·apprEihen...: -. . . ·· - . ·. 
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deu bel;Il o contra.-aparte do nobre Deputsd<J, sr. Salgado Filho. o noo· 
EO collega n~o - CÍ1Sse que V . . Ex. era tncoherente, porque tivesse ou 
nAo aprovado o · pareu'r na Comm!ssAo · e, agora, defendesse outra tbe· 

. se. · N~. ·o nobre collega <Jbservou o segu1nte: v. Ex. niv.> é ·rigoro· 
··.samente oolier(l:lte quando, neste momento, lembra a. necesstc:la:l.e de 
variarem os .satarie>s de regi~o para· reg!tl.o e, entretanto ,asstgnou o 
subStitUtivo· Laerte 9etuba.l•OdO:(l Bezerra que, num dos .:>etU artigos, 
fixa, em.Pora a titulo provlsorla, salaric un!co para toa O.s as banca· 
rlos do Brasil . · · 

Poi l.!S() o que dt~e <> nobre Deputado, sr. Salgado Filho . 
· o ·sa. CAllLOS R:ElS ·-: Salario minú:Iio, atiendecdo a toc:ta.s as re· 

glOes. 
O· !3R. MOR.AES .ANDR.ADE ..;_ Mas. V; B:r.. é tncoberente, porque 

aft1rrna que o ealario varia d~ lagar para logar, e, no emtantc, ttxa. um 
sala.l'l-o un!co,··embora· temporarlo. E' ineoberente... ' · 
. O Sa . CARI.OS Rl!;lS - D ·que eu diSSe :to~ q\Je o melo e condições 
de :vida ·é que· variam. 

·'O SR. MOR.AEB ANDRADE - Nilo quero entrar em tal. di:;cus.sáo 
_neste momento, ·porque .seMa. . api:ec!ar ~ VlllltageDS do· projecto: o me
·rito .. · Só ~tou dtscuttndõ· a 'utll!dàde, pa.ra. mostrar que é inutn. · 

. Vou demonstrar; t:. V. Ex. mesmo e· aos collegas que deténctem· a 
these .dé 'V, Ex., que o projecto é, repito, lnut!l . . · · 

Brevemente. em · dWÍS palavras. ~ço a m eus collegas a ··e>bséquto / 
· pes.Soa~ de attenderem á minha · -po~deração, porque 'tenbo a preten· · 
çAo de suppô,r que ella é a.bsolutameil.te 1r.i-espondivel e terminante. 

·o Sa. A!IELARilO MAluN'Ho - Vàmos a ella. · 
O SR. UORAES-.ANDR.ÁDE ·- E' a. seguinte: 
As !Ctéf.s que VV. EEx. p.ropugba~ nó projecto n. 4·~ poaem ser 

enquadradas no de n. 276, d~de _que, a este, VV. EEx. apresentem a.s 
e:nenG-a.s que qmzerem. Encerramos hoje a.petias a. segunda dlscw-ss.o 
daqueue projecto . Haverá a.ind.a.. um terceiro turno. VV. EEs. !-êm tem. 
P,O c1e .sobra, ·têm uma. eternidade inteira· . para o!terecP.r semelhantes , 
emenda.s ." · · 

Pór q'\le. ·e:ctâo. Jazer andar agora, ao lado de&se proJecto ·geral, 
um àspec1a.llzw:l'o'/ ·. · · · 

~raoein-me os coilegas: l'IAo quero, na;o· deva, na.o pois<> suspe1tar 
ri~ lnte:içoes de quem· quer que seJa, multo menos doa meus eollega.s, 

·a quém :C:ievo. preliminarmente, e · a quem dou, corcUalmente, todo o 
reSpeito. e toda. 11 con.al.deraçA.o. NI!.Q é, portanto, ·suspelçl!.o que levanto. 
· . MoS. a lnsLSt1rem VV. · ~. _para que 1im projeeto e!!pec1all2;aào 

.cw-ra. e.o .~o d~ ;un proJectg ~neralJze.clo. poãetl!.o ~ poc.teros, podeli.o 
aquelle.s que VV. EEx. JUlgam defender, mas· que não de!endem com 
·essa orleniaÇI1o. d12.ei' amc.nh4 •. d1ante '~ duvldu que 11s hel'!Ile.o.eUtl· 
cas levantarem em !ace dessas duas 'leis superpootas e contrarias; p-o·' 

·da..~ c!iZer que a. orun~a. àcs ·.Deputados do :Sra.sll. dla.'bolJcamente, 
-, creoú: esta superposiÇão e esta di!ficuldade para. a.t~á.r a jur!spructe.o." 

ela <la:'3Ust1ça. do Trabtillla ·no ·Iabyrintho absolutamente 'trresoluvel tta..s 
c1uv1da&.'lnterpreta.tlv3.S. . · . · · 
: · . . O Sa,. CmOS .. Rl!;lS ::.._'Mas V . Ex.· sa~ que com a. propr.ls.. i:l'eaç!o . 
~- Cummlss6es paritÚ!as t.em haVido crttlca ~ . · 

6 S&' MORAES ÂNDRADE ....:... E~ o1~tro a.ssumpto. . 
. :' ·. 9 sa:.: cAEios . RI!:IS - v. ~ Ex;. mesmo. oom: .a. &utorldaCLe que lhe· 
~!:date, ;mOI;trou. ·..• . . · . .. , . · . 

'0 SR. 'MORAES ANDRADE_; Não abordemos o·merlto 4o proJecw • 
. Tenha. pactenc:!.a.;. . . · . · .· 

Só o poderemos :taur em 'segundo .. tizrnu; · · · : · . · · · . · 
. . . • ., O. ·sa·: .oi.in:.Os.·RE:xs:. ---. .Eu me aguli.r<ia.ret' parã ': 1êr .'o:: dl.scui-so ae'· 

~ .. 'l!.1C~ .. :\· .:-. . . -~ - . . • . .. •.. . . . 

. • (? ·SR; MOR,AES ~RAI)E-~ :'Vamos cóní_ metnoc.o:· . . . . , 
. ·. V .. ~ . . Sr .. ·Presidente, .verl,tica .q)le estou. prOIJ'iu'a.ri.dl) dt>m!par meu 
:~emj;er~~en~~;: ~ào q~1o . .. neste ~oment_o~ 9ue -~ li.<:c:uSem, de·modo 

. , .... 
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alsum, nem de fazer dem!lgogia, lThm d-e ,d1zer 11tteratura ·neste ple• 
· na.rl.o. . 

Estou, repito. procurando <lomlna.r meu ·wmperamen.tp, para. que 
l'lii.Q seja. arra.stado e.o !mpetc a.rdoroso de me-u pzeza.do collega-: Nlí.o- se 
poMré dizer que eatou fazendo lltteratura a pr:CJpo,slto de assumpto. 
eerlo. · · · ' · ' .- · - · 

0 Sa. CARLOS REIS __;'A llttera.tura é a.ssumpt~ .sert~ .. A lltte:ratu
. r a, em sua s1gnl!lcação, coz:nprehende historta, governo,· sc!enclas, elo:. 
quenc1a, e tudo que · sant!flcil, clvUlza, enstna, gover.nll., · lJeiJilltUa. -e 
encanta. TUdo UiSO é lltteratu.ca. . . .· . . 

o SR. MORAES AND:EI.AD~ -'- Perfe!ta'mente e,. falando· de l!twra
ttll'll, eu d1rla, se V. Ex. me J,.enn!tt~. que, a.té, entre· nós, .coisa se
ria e notavel é a veneranda e immortal Aeaâe!nla de. ·Letras~ . a quem 
rendo minhas maiores homent~scJJD. ' · · · 

Ma$, qURndo se <l1z que alguem :raz.·lltteratura no sentl<fo depre~ 
·clativo, vãO, de ncçlkt. . . · · . · 

O SR. CAat.os REis - Nã.o a l!ttl!ra.tum · jur1111ca; 
O SR .. MORAES ANDRADE ~ .. :. da. Utteratiu:a. .ccs., que .nll,o l'e-

. presenta w:na. tdéa· :real nem objectlva-. . . . · · 
· o 5n. 5u.cADo FILKo - Sobretudo lctéa.··sincer~:i. · · · · 
· · O SR. 'CARl-OS RlttS -'- ·Â Utteràtl.ira. jur1d.1e& np-resenta. tdé~ s1nce., 

ras. A cultura da.S letfras-jurldlcas deve Sel' .sinceJa. · 
o SR. •• MORAES ANDRADE ~- ~iio rujamo-i,. porém, do- o OsSo as-

sumpto, que ana.sta. déma.is .... · . · • . . .. · . . .. 
O Sa, CARLÔs REIS- V. ·Ex. é que falou e!ll l!tteratura ... - · 
O ~i'R. MORAES ANDR.I\DE - Quero, meu preza.do collega., & . · C ar-· 

- l<tl &eis, ciont.tnuànd.o. a cúseussão. ciesse ponto da. utÜ.idade de ·leis es-· 
pecilles, supel-po.s~as a. leis _g.e~ 'so~r~ o mesmo .s.s.sunipto, rel>J)oncter 

. a uma objecçã.o que V. Ex .. ·poderia ter.-rile !cito nesta altura, 
O .SI!.. CAlW>s REIS - Não .sou contra1'1o a.o ·ql.le disse V. -Ex . Exls

tinda lei .geral, .n~ ha nece~da.de de lei especial; Mas ·_quero que 
esta. elâsta.· Neste pollto, estamos êle accôrd.o • 

. O SlL MORAES AlWRADE....,. A objecçM que V. Elt. ·pa~!:ta. ta-· 
zer, mas que não .faz, c~rtamente para 'n1o me coUoear em ~i'!iculda
de - ·mns, ooino nllo ~uJci ao. traba.ll:lo _nem eorro ·d.a.s dUtlcuiaa.aes, vou· 
ao enContro de V: Ex. para. :r-esponder & essa Objecção possl:vel, aÇa
dec:endo-Ihe de.;de logo, stncet'atnente, COi:Íl toda.s as , Vel'9.S d'a.lma, 10 

. prova. 'd~l amizade de V. ·Ex .• nâo me querendo oouocar mal neste ponto: da. dl.scu.ssâo - a objecçâo que- v. · EJ!:. ·. · pocleria. ter-~· ! e1to seria 
11 .segw.nl;l:!: · ' · · · · 

. 'T.. Ex. ctLz ..,..- -é o no,br~ Deputado . ciu{)m 1al~ ·- que no p6JeCt."' 
~e Je! geral podemos, por me~o de emendli\S, a.ccrescen:tar ·oodas a.s cUspo
stçôes que propugnamos. no proJeeto 4-A. m.aS acce1ta. ao hrdo de ~-:t:o-
1,10s1c;6es gemes, ~~-~;poSições pa.rtlcÚ1ár12átbs . · · . . · - · · · 

ó Sll; C:4.li.LÔs REis .:_ Não d1r1a. 'isso. porque· eJl~ se enqua.ararlazo 
lili.s · 41Spuslçõe.s. gere.es, :p~ssanâ.m H ser gemes. · 

o .sa.. MORÃÉS uma'IDE ·.:.:...Eu, ~nta.~; aitt!a obrtg~o. - PCJ; 
aJil~ á cohereocla .e ·por &.mor áquillo . que d~ e.nteriortnen~ comba
tendo- a·· lntitllida.cie de nova projecto -:--: ~er!a. obrigado a. ·dtzer & 

V: . Es: . q\le s1lll; . que· aclmlt1'JO :na, me.!;~a. Ui1 . d1tsp0Blçôes, ge~es . e' ci~::.
_l:IOS1Ç6es partl.euiares. V.' Ex naturai.tnente retrucarlt.; "~ntãQ V. · EX. e 
lncoberente lx>rque acabe~ di <Í!)Ola.nr que disP«;tçõe.S partlcUlues :nAo 

•· -!$e --podem sobrepor ou coelc1sttr <.:Om d1spoo1çôes gemes, .sem grave pre-
. ·julio, e· <i~orn está.-a.dm!t;tfud() eSSJJ. coe:Wtencl.a'' ._ · 

> O SR. CAll_l:.Os REJii :.,- Não dtr.~ tal, por !.Sio que ,essas .emt!naas e.a•' 
trar11!1l1l'io c~o da5·CL1s.po8tçoes ge~·._. · -... -' . . . · .- . · 

· · O Blt. 'MORAES :A..'UiR.ADE -.E-eu respoÍláenà.; uma; col.Sa· e . c.,.. · 
~y1ren:i~ d~os1ções ge.r~ e -d.lsposlçõe$ PartiC1iíal'e.5 lluma.: sO ~ . .tni:~:~'-·' ... 

: ma.··lei, e· outrá cotsa-''é: coexlsttreni em .. iets ·aU!erentes~ o grande 1a:. . 
. ~Yrint~ diir!va. da' ~xiste,-?ctri. .. dessa.s: d~.oStçOêS .. eni-1et$ itm~Í'\ljite•; 
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O ~a. SALGADO l'"It.HO - ::>otlr~ o me!;mo assuropto, que é salartv 
·· Uún!mo . 

. O Si.·. MORAES ANDRADE- P.er!el;,arne:rl.~c. 
0 SR. ABGUAR BASros· ...,...-V. :E:it. me Permitte ·um apart~'! 
O SR. MORAES Al'iDRADl!: ·l'ol.-,_ ..u3.<... 
o 31'.. Am:at~ BASTO:!S _:_.D--....sde que o salariu m!nimo não póde s.....: 

igual .para. todas as classes, cada uma della.s deve, portanto, ter um sa
lario' mil:iimo especlt<l devido á ~ua.. !uncçã-o de trabalho. P-ert;un~:o: 
cada. ela~ dessas não exige lei especial para deú:!rtn!nação ci~s.se sa
lario? 

O SR. MORAES ANDRADE - Na~. o SI!. ABGUAR BASTos ..,--' Desde que a cla.sse obnga a um':!. especia-
lização <!e trabalho~ . . · 

O SR. MORAES ANDRP.JlE -·~eço ~penas ao nobre ueputaao qu~:~ 
tenha paciencia de me escutar. · 

: 'Não· conh-ece as emendas que apresentei ao projecto numero 2'la. 
Nã.o estava'jnão tlnha obrigação de estar. talvez. naq souOesse qu= 1rl,.·· 
nio~ tratar -do a.s.sumpto e· por isso não compareceu á sessão da JJommls
sê.o de ·Ugislação_ Socl~ ·em gu-e li o pa.ree:er- que apresentava. á. com
~lssão, pedlndo-:ur.e · que o!flcia:lmenta emendas.oe o projecto n. 276. 
:Isso que a Com.ml.ssã.() não pôde a.cc::oltar, por entender' que riã.o de~ 

._'veploS mais dar parecer sobre o :refer!do projecto n. 276,' eu con.subst'án-
c!ei em·_emendas que tive a bonra de mandar á. Mesa ho,t<l. V. ~x. tel
as--á amallhá ·no Dic.rlo· lio Porier Legtslatívo:. Para a.tte:tlder, en.tretanto. 
â objecçll.Ó, á d11'flculda.de que V. E:x. apreSentou, vou lêr agora uma 
dellas, que mostra como dentro de uma mesma lei podemos ta.zer vln-

, gar a !ixac;âo. de slilarios para dlfferentes classes e dtr!er:::ntes logare.!! o 

Para difíerentes ·logares -é a objecção de V: Ex., que ~-justapõe 
. a · do . no.s,so prezado. coUega, Sr. Carlos Reis. Para. !:!xaçã.Õ de saJ:ar1os 
para dlf!erentes log-ares o projécto numero 276 'Jâ. attende ' li d!.tflcul
dades~ porque manda constituir ·comml.s.sões de salarlb lnlnimo :reglo
naes, Asslm, cada reg1ã.o - rep~ntados os Interesses éru questâo 
pela respectiva cmnmlssii.o de !l.xaçã.o de salarlo ·mlnlmo - terà <;:al fi
xaçãO !e!ta segundo o.s estudos das co=!ssões e.spectaes loca~ : Mas 
o pro1ecto- retendo, do Sr. Ollveim Passos, vae adiante ainda. .. 

Corno não havia c<>nventencia em d!vidlr nom00path!c•mente -
~rdôe-_me a exp~~ - ln!lnltesimalmente .às regiões, o project-"-> 
iC!X.OU que <:ada, -clri::um.scrlpção estad<ml seria uma regll!,o , :Mas per~ 
mlttiu as cii:cu.'n.s<:ripçõe.s est!Lduaes muito vastas ou ·de populaçã? 
:multo densa. de condições d.e vida mUlto d1!!er,eo.tes. !osaem o dividida.. 
em 'zonas, de mOdo· que a cada zona corres]XInd~.se, de con!orm.i-

. dad.e com as condições locae.s, -um .salar1o. · 

' '· 

~em; isto· quanto w.· condiÇões locaes. 
Agara, ·quanto a claSles. 

' ' ·Minha em~nS~a a cUz; 

"Ao artigo· i o, _aêerescen te,~ o seguinte: 

Paragrà.pho untc'o. Para o· !1m de se vetl!icarem quaes·· 
essas neceSsidades, norma,e.s ·(necessldà.des normaes de ·.vida de 
trabalhs.dÔ.r) pOderá. o .Minister!o do Trabalbo, rndwtrta- e· 
ccimmmio, cJa..sslf!csr . os trabalhad.ores -em grupos ou e.spe-
ctes, ·.ex-otffc!o (isto é,· e.sPont=ea.inente) ou a l'equerl=ento 
<108. respectitos synd!catos, associações e instituições legal
mente. reconhectda.s. · ou· ainda (terceira.. ~:ypothese), das com

. mlmões de . .sa.J.e..rlo creadas. por. :.e,sta .. lei.·~ 
\' .· 

. .. ~ ·va, o. nobre De~uta<Jq-~q~e . . ~~ · ~esma.-1~1. ··~m :~ m~ma ·ge~~~ 
... Talidade.pód~os, com a ~u~ela que a)eehri1c.a1eg1Sl_a~;va.-no.s-ensina. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:30+ Pág ina 53 de 58 

-448 

e até imp~. CN!a.r. esta d!!f.erenda.çli.o de ea.larlos .m1n~mos, conforme ,_· 
as classes de tl'S balhadore.s. • · 

E vou e.(f encontro <l~ s .. Ex. e dos tre.balh.ádores· em geral, par!!.. 
,01zer, dP~de já, a. oota ca..sa. e á. Naçf.o, que, etnoora. tivesse· eubsc::rtpto · 
~em qualquer reserva, .o proJecto Oliveira PIISSOil, que ·hoje tem o 

· n .· 276, e. !nstitul.a. eom:c:::.~.sões de · ttxação do. '.s11-lari~ . mln1mo vital;.. 
cu seJa., ·= só ,saiarlo para todos os trapalhe.d<ll'es . da. . região,· ~tu• 
da.ndo mais apo/adamente s. quéstão, qua~do Jui · constltu~do. relá.tOr 
da Conpnlsaã.o, porque nosro ~llegt1 Oliveira :Pn:~oos deb:Õu seU. man: 
dato, ver!!1.cj,uei que e::se sa.Iarlo mlnimo v~tal. lev~~-nta tantM dif!lc.ul
dades, é de·· tal maneira; insoluvel, que n!nguem poderá; ·em· bõa ~ sã . 

· con.i!eienda, nesta.· altura. do prçb~ema. da .f~ÇI!.o 'ÕO' .salaliO mbúlnO,. 
· · <!efender a fixação do salarlo. m!n~mo. :vlta.L ' · · · 

·o SI!. A!.!GtrAR ·BASTOS.- Portanto, v·. Ex:. vem. C01T9borar minha 
· att1rroa:t1va ·de ·que o saJ.:a.r~o min!mo · :nxado :por ·classes· tem: de-·ser
determinado em. leis esp.eq.tà.ll.za.d.Bl;' . . . . . - - . ' 

· OSR. MORAES AN[)RAIDE -Wo.não: perdõe-me·y,. EX. .. -. .. 
··o SR. A"iêtJ~-Et EJISTOs '- Não é :para. a~rn.ifar · que, uma classe . 

.".prêsente &.S sugristões ne"c-zSSfL~iiiS para: dêfenCieX' ·.os sel.g!~. lil ter:esse::i. ; : . 
O SR. ·MORAES ANDRAiDE _.....:. Neste particUlar .V. ·Eli." está. eem . 

. culpa alguma. Ning~m nasce Gaberitio. ne?n. -é .obrigado a -estar a · 
. par ·de todaS ·as ooi.<.as. · v. Ex .. e5ta sen<kl viçtlm.a. da !alta de tra:. · -
queJo :no maneJo d~sas. iruttitUi.ções juridlca.s, qu~ eu tenll~ obriga-

. ção de conhecer · melhor; porque estou· !orma.da .h&. vinte. e· _·cinCI,) 
anncs, , · . · · · · · -

0 Ss. ,AEGlJAR BASToS.----: V .. Ei .. lance: n:Ião, deste ar~ento;:por~ 
que .. talve·z eu · ten.lla . ou ti: o~·. mais · in.te.rest.a.n~e para . p{)r ·~-diante de. · · · 

v~ ~·~R·. M~R~·s .ANDFÚ.i:?E. _:_ NâÓ ê sl.Ínpl~ argú:Íne~~ó.-~·. · - :, .. 
o SR, .AEc:trAtt BABros - V. Ex·. que- é ·1umtn.ar, deve entrar ru. · 

di$US.São concreta. ·do II.Sswnato: - ~to é o. <!ue .. eu quero:_ . · ·. · ' 
. o· SR. MORAES- A!NDRADE - Vou mostrar a ·V. Ex. o que /é 

,_Jin ·.arglmi:en.to - ·. · _ . . . . . . . _ , . , ? · _ . .. . . ~ 
'o ·SIL' Al!ct:rAJt BAS:ros· __,._Como l~r. v~ E:!. :oli.o dc;ve esta:r a. 

· ~eslumb'rs.r-se <::om os iai9&· .. deõSa. l'UJ1<1nos4ade. T_rate_ coner:tainenté · · 
·.do· á.ssUmpt;o. . . _ . . . , 

. O SR.· . .M:OR:A.ES<. ANDeADE. - . V • . Ex., ·9u não OllVi'U. ~m at
tençáç) ... 

- ·O S~ .. AllGU'AR BJ\STDS ....,... Estou O'UVl:cdo .perfeitamente. 
· . O 8ft·, IMORÁES A.NDR.ADE. ~ . .•. ou. :rili.c> entendeu: .·.~ - .. _ 

. O SR. A.llGVAR BAsro.s- V. Ex •. cm:nbateu desta trlbum:.'o ·pro· 
· :.- jecto :c. 4-A. porque .acha.va. ·qu~ have:!lcto um ·projecto. gen'erallzado .· 

. que a.ttini;le .a !ór:ma genl d.o. issu:npto, -não<~ poderia· dt:;cutlr uma' 
·proposição que ~9· mesmo· tril.ta.va particwari:tlente· . ~:- · -- . . · : · _ · 

· Eu eetou diZendo que: dEsde <ltle o salarlo inin1Dlo tem que 11e• _ ·. 
s4:Jeito a.- especle .por,' ~"e, : e.ssJ.m stJndo, v·. _;Ex., .é; -log,.c6, está._ tn
corre!ldo em, li:!.<»h~renc!S. eoms1go m~o .. ·. : · . . _.. . . : . . · . • .. ·· 
· o :m. MORAES .ANDRADE, ..... Para. v. tx·.' me acha!' ·em incohe- · 

·• r.:nc~a. perdõe ·a· p:re~Diã:o, _e precisô multo_ :trâbalhtu-.~ -TenhO a. ·pre~ 
te~âo, não ile. saber lleJri de ~er melho:: OU malor· ·do ;'qué . OS· ou:.. " 
troo, mas .de não ~ ai.tmtttlr: ·que .hà.la. •homem alSwn -"no múndo ·.ma.1s .. ·"" 
loglCCl, n:tsis :Cohérimte,-. iná:l.s. ~guai ,cOmslgõ xD.esmo: :do. ·que' eu .. v- Ex; 
pó~~ .se~ ~_ão, #nereD~ :como eU; mlõis. nãO· ?-· será;-: . . 0 - ·- -· : -- . ,_ :· 
- · E'. preciSo ·tntoal.ba:r, e ..muito,-para: mé encontrar em. incoherenc:i.a • . 
- v. EX. ': .. :Ou. D.ii.6. oi.tvl':l. : . · · · ' · 

· -_ :~g -~·; ·~~~~B~R~~uy1· :·~~~1~a:~~~~::·ente~<ie~.:õ ,"q~~ ,~1_ : ··' , 
·. se-•v:-;,.Ex.:·tivesse :,ouvi~o· ou }!U~E;e én~d~ :o~,ql]e ·11, ',s&,be:r:ià :q1.t~_ê. - ' 
::'eriti:ec.~a.s ·enenaas que: apraoentei ao'-prQ.jectO .%L,··::a7&, ~·uma.: :qu~ · ·_ 

·. ::l!ianttn, aecresee;ntat"a.o: ~- ,l,~. d~ iifi>Jec~o - ~1ilstam.ente~.a d1spo!!1~ _. · .. 
. . . - ... _ - -- .. -- = --~=- · ---~ -~_._. ··~--- >:.-- __ ... r_ ·:/~:-;_: ;~~~~--~~-::~:~_-: ~~-~--·_,_: -:;-:·_.. ~ : ;<.'--~--- ~ -. 

·· + .-
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ção qtle . perm!tte ás Co:wnl.s.sões in.st!tuldn.s p~uil. !lxaçü.o c:to salo.rlo 
m!nimo, cUvers11'1earem eõtes sa.la.rlos, segundo a.s clasFJEs ou grupos 
exp.essões minhas, <t~ minha. emenda. - de t:ra.balhll.dorea. 

o .Sa. ~GUA!\ l3AS~ - Comprehend! perfeitamente~ 
O SR. MORAES ANDRADE - Numa lei .só, gera.!, ~eu prezado. 

~llega., póde se collocar, pela ~hnlea. legislativa., àlsposlçáo como 
esta que permltte á lei geral attender ás especiaUdades de cada eo.&l 
particular. F<! i por l:!.sa que. eu d1sS€ : V. Ex. nâo tem obrigação de 
-conhilcer essa technlca._ legLslatlva, porque ·rellzmente não é adV<>gll.• · 
de; ·<:amo eu, que, infelizmente, O SOU, ha. Vinte e clnco annos ... 

0 SR. ABGUAa BASTOS- Allás, V. Ex.· é hab!I advogadO. 
. O SR. MQRAES-ANDRADE- Não tem, assim, nenhuma respon-
sa bllida<!e· ne·sse partlcular. · 
. O 13Ji:--.ABc:uAP. BAsTos - V. Ex. na tribuna., talvez esteja.. send? 

mais a.dvoga.do do que :Parlamentar. . . 
O SR. MORAES ANDRADE- V. Ex. precisaria prova.l-o, não basta. 

· ;lf:firmal'.. Mals a<!voga.do do que parlamentar <eu, que estou dizendo 
- - a meus callega.s que tenho ,procurado ~- procuro domlna.r-me?! 

o SR·. AEGUAR B.U.TOs - V. Ex. está querendo o afastamento da. 
dlscu.s.São .do ·p:ojecto n. 4-A. -Está. insinuando, desde o. pr~ncip~o. que 
elle ~deve ser -preterido, afim de eer dada preferencia. ao de n.· 276. 

O. SR. MORAES ·ANDRADE - Não estou insinuando coisissim'l. 
.~alg-uma. Estou diZendo _que o .projecto 4-A, é absurdo, ·é inutU, ê 
um. <:<!$o monstruooo de , teratologia. legiSlativa,\ diante do project'J 
n. · 27tf. · · · · 

O ·SR. ABGu.ut BAsTCs - A constitUição, estabelecendo o salar!o 
· ,mipimo, · não !alou de comm!Js.:são especial para · tratar <lo mesmo. 
~ompete a. cada cla.sse vigilante. como disse um, nobre colleg!l., tratnr 
de seus interesses Junto á ca.mara. · 
· O SR. MORAES .A:NDRADE - Parece-me, Sr. •Presidente. ter d,e. 

· monstrado a inUtilidade desta lei _particular; e nã.o dlrel perigo, por
que -alguem poderia adeantar que, dessa. !órma eu estaria.~ entrand:> 
-l!B. dlsc~ão.do merito, da vantagem. do projeeto. 

. ·Niio quero discutir semelhante coisa; mas apenas mostrar que ·.J 

piojecto é inutil, J>Or-ho.vcr um outro, a.nter1~. tra.ta.ndo do me>mo 
a.saumpto, de modo geral e que p(>de ser em-!3ndado pelos Srs. "Depu-

. tad.os tantas vezw qua.:nta8 qu~rem, pois, estamoS ainda. em 2"' d!S-
'C1:issão: ~' ·. 

Ora, !lavendo -'um projecto geral; a coexlstencia.. de outxo es~
cialiZada_ .só póde oon.duz!r ao ·perigo de se crear a balburdle. das in· 
terpnitaÇões de disposições' geraes · a.o lado 4e d~pos1ç6e.s particulareo, 
'E' l.sSO" que detenni:oe. a inutU!da.de do pro-jecto n. 4; . 

Os Srs. DeputadoS, que defendem oom tantO lu-dor este projecto, 
porq1.1e não 'o a.presenta.m, como Sllbstitutivo a.o de n. 276? Nada: serh 

··mal&> simples. E .nio chegar~mos a.o :me.s:no resUltado? . 
; Os nobres eouegas que · ta.nt<J. se deixam .arre.star pelo cora.çã..J 
·C#uasi .obrlgàm. a gente .a. f!'I.Zer papel de protess~a. de Jardim de 

· In!l!.ll<:ia, ensinandQ H.s crea.nças como e onde anda para chegar a 
uli:l. rleten:Í:.i:aa..do local. • . Isso, seill -ortensa a. 6S. EElt ••. •. 

o Slt. CAliLC's li= - V. Ex., que não to1 -d.iJ?C1pulo, -n!o -quererti, . 
por certo~- ser prmessor ·de jardim. de illtancla. · 

o s&. MpRAES ANDRADE - Estive no jardim de !nfa.ncia. E . 
_que bom tempo! . . . . ~ , . 

. o S!t: C.o\IILOS ·Rl:rs ·- Jâ.mats ser!~ cspa.z de desrobrlr. nas _are~
tas ·<!o .se'Uj espiritO qus.lquer incohexencla.·: · Com. tudo, V.· 'i!:x . ha. d& 
convir .elJl. que .ha IJ()UCO, merecendo, aliás, cs mell,S louvores, demons:
troú clara.n::.ente, com a_.:slnceridade-· que lhe é ·propri~ que. evolula 

· do . projecto Oliveira Passos para · a emenda que · apresentou, · emenda 
~que sa.t1staz ~r'ieftamente. ' 

'--· . 
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. · O SR. MORAES- ANDRADE ·EvolUI porque estudel ·o_ ai!sum- ; 
;pto. Antes-, tinha. ~elle o <lOnhec1mento que todos t.'i!mos . 

. O Sa. ~uAR BASTos- Q_uer dizer que V. Ex. andava anterior-
ml!!nte no Jardim de .1nfanc1a. . . . 
. O ·SR. :MORAES ANDRADE .- O ae~·11mpto de sal&rio m lnim<J, ate 

· então, só conhecia de leitura de jornaes, revistas, "magan!.zes", artl-
ll:OS de ultime. hora.. _Pe,ss1ma cUltura: que é a . ~em!- :u!tura. 

a. · .SR. -c.aLOS- Rm ·- Contra isto · protesto·- com vehemenc1a. 
'JT . Ex. est_â se despindo do que possuià, <te U!ll& cultura; c;em tavol". 
apr1moraCia: _ 

. o' sR. MoRAES ÁNDRADE - Como dizia:· evolui meBmo. ou 
melbor - ·evolvt. · · 

Q1JB.Ldo asstgnei o proj~o Oliveira Passos. conrciso que tinhà 
detes . ~=:P~ apenas .. a leitura. conunum do.:s joJ;llae,, d~~o:~ revll:l
tu, <io--3 artigos ~scrlptos ·multM vezes encl.ma _do joo'lho e onae o 

. articUlista. é maL$ - agora cabe dizer - o advogado: de- uma. 1<1é'3. 
que esposou do que o sclenttsta que ana.Iyaa, estuda, renecte e con-
clue sclentiflca.mente . o seu estudo. · · 

:Mais tarde, entretanto, feito _.pela nhn1a: bondade de m~us cci
lega.s da. Oomml&são ·de LegLslaÇáo_ SOCial r elator. das questões 7efe~:_e:n-

.. tes a &larlo ml.n1mo, tive obrigaÇão de estudar seriamente a inateria·, 
Pu1, então, . -ver que é que · já · ~ tinha feito - d~ sério, de post,tivo, _de 
!,c:!~.:ltlfioo, a :reE}H!lto, n o l3ra.sl.l, é fóra ·delle . iDahl. é que conclUi, 
ll,través de · m~ ·nov<:S estuci.QS e dff ml~has novas-rene:o~:ões, -que a 11- ·. 
:xaç§.o· do :.saJitlO :mUilmo vitàl, a fixação ·do .salario mln1nio abs-oluto 
e lU1100' leva.D.ta ~s . e t'a.nta.s <i1fficuldad~. ;lev'a-nos a um labyrtnt ho 
tàl . de . ciUVi.<la.s, ·que . hilmallamente não ~- . poàsivel .5hlr-sê airosa
mente das _ obj~OeS · a.p~ez;e.nta.dasc . . : . . 

. · .. por tsso· :mesl!lO, dà.Ddo , mãos á palmatorfa.; · rectiflcando o · -pri
meiro 'p~so dSdo,. <iontessando que.: tlnlia. _ ~rra~o .ao votar como. vot!)~ ·. 

· I\· !J.xação ·de ... um · salario ··urii~o; apresentei á -commi.sSão· de .'Legisla.- · -:-· . 
Çj[p Sociat esta.s -emelll.1ás, · sob fórma. · de parecet:, quando· ··o_ projec-to: 
~1\veii-a · P~os voltou á nqs.sa Commlesão, a. requertinento : ·~o . nobre 
[[)Eiputa.do Sr. Acurc1o TÇ!:l"es. Não- queendo . a: -- commiSSáo .estuda:t' 
~ovamente o -aiiSUDipto;· ~ntendeDLio que o projecto ·. tornaill àpei:l.as : 
para .um estud-o de '<:on!ronto e não',pa.ra n.Óvo- exame;.,rêservel-me par.:l. . 

· ·· nrrresei::.iar as- emendas ·em . plE!:!l~rlo é já· o _. !~~ :f,loJe, o!fe:r~e!!d"?-as. 
áll.!esada c~. · - · · 

0 SR. C.uii.os .R.I!!IS - V~. Ex. andOU admirave!mente bem -nescê 
pasao. Nã.o àe:ve penttencla.i-se. Não. errou,- ·a~rtou; . , . _ . . 
· · o SR ~ _ M01tAll:S ANI>RA!DE ~ V-etlfiquei q ue havia errado ,e emen- . 

de1 ·á mão.·· Mesmo . po:rque. · em . tempc algu::n. llavehdo me · conve'n• . 
. . -cldo de não estar é'oiil a: verdade, 'de!xet de corifesSa.lo:<> pure. e : s im-

iJleSm.ente.· · . -. . . · . · . · . .· .. 
' . .. 0 ·sn.- CARLOS Rms· - ·Vou. -estudar as· am.eridas de V. Ex; e~ estou .'; 
'quas1 . certo ele que ~ . sut!ragarel oorn o . ~eu 'v9to. . . . ' . ' . · .. ·. 
. o ·S&. :Mo&AES- ·m~ADE :--'-.v .. Ex.' me d~i muito prazé:: ~-

. mUita bO:D.ra. · . . . · · --· - r • • • :· 

- ~ . · · ··.conclu1ridQ · est'iis · rapJda.S .. cÓ~<1étsç6is,. .~-ire!-o · affir~a.r- ·á c:un_ara · 
· : ~ ã iN&çio -qÜe, . Dã.o · o~ante o respe1to:--ciue ·me"m~ecem . no~qs ~col · 

.. · ~- Ciue oJlblam;· ·em .sentido- ~n~a:rlo;_ estou-' éa<1a." v·ez _ ~!s con-:_ · 
· :-·. -v~ncldo ·d.e _que· a :reje;ção do -projeCO..O n . ·4.:A. d~ 1935, ·.primeira le,-- · 

-:- ,glsla.~' d!) !iUiariâ.' dO nOSsO pie2Sdo·.collega, .c.uja _ausel).Cla lf:lmento· _ 
_ -pr~am~te,'o · sr~~.'Altatnlra.Mo Ré_qU!ãO •. ·,.:_ se c impõe;· d~a a~: su'l-· -: 
· . ~IJSOlUtà lnutllldade; :em.:!a.ce .d o ..anda~ento, já ·adianta4o, :d-o pr.l)-.. : .· 

.. . : jecto, n. 27~i- ~é · :lnÍc!fltiva ·::da. CoÍiliiúSs~o 'de. ~-iigtslação Sociàl~-~ . : · . 
.. . ; Era. -ó que tinha ~ dizer . ( Mfifto- .bem. Pa.I11143. - CJ oradé>l: é . c-um-:-· · · 

· ·.-m~·nt~>- ·.· ,- ~-~ ... . .' -- ·._. .. · __ ·: .~~·.- .. _ :_· - - ~·::: __ -- :'" 
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O Sr.- Carloi- Reis ......:. Sr. Presidl(tlté, não desejava, absoluta
mente, v1r, n~te momeiJto, ã tr~buna, para. me empenhar na. dis
cusal!.o do asaumpto que . acaba de ·ser br!lha..ntemente versado pel~ 
lnOl!BO 111 \IIltre coUega pelo Estado de São Paulo; o Sr.. Moraes An
aracte, a quem se:mpre rendo a.s homenagellS que.. mereoe, (apoiados). 

0 S2. ·MORAES ANDRADE - Obrigado a. V. Ex. 
O SR. CARLOS REIS- Mas, como muito bem disse S~ Ex .• -não 

estâ p~nte o autor do p.rcjecto, o· eminente neputa.do pela Bahia. 
61'. Alta.mlra.ndo Req,llâo, que, sem duvida, o awtentar1a. em .suas 
li_Il.h~a ge~aes. com oa ~rg'UIIlentos, allás,' er-uciito.s, que expendeu, quan
do -o- jueti!icou na Conu:ni!:S~O de ~gü;le.ção soc1_al, a. que tenho, im
merecidamente, a homa. de perten~r. (Niio aipouwos gera.es) . 

O SI!... r.!oaA]!:S .ANDJ!.U)P: - . Comm.lssã.o qu V. Ex. honra. e lllustra 
O SR.. CA:RoLOS REIS - Na · a.usenc!a. do . n(lsso collega, tomo ~ 

·mim o encargo de apreciar o projecto, nã.o digo de o fõu.stenta.r. por. 
qu.e S~ Ex. mesmo, com. a. .super!or!dad.e mental. que · poos:ue .e d"' 
·omciiJstrando_ uê.o ter parti pris algum ~_las euas idêa.s - esse ~môr 
jpropr1o multas vezes exaggera.do, que a. multa gente arrebata. - ac~t
tou, como todos ntls_ tom_os teste1;1unhas na Conimlssáo de. Legislaçã.... 

. BOcial,."o-_subat_i:tu-tivo·~ao.S n~os_ não menos dignos .collegas Srs. · Laer-- · 
w Set'Uba.l -e Odon Be~. substitutivo que~ modif,cou, em grande 

-parte, o .-:prlm!tivo projecto do -sr. :Qeputado Alta.mlrando RequHI.o. , ·· 
Além disso, o proprio autor <lo pro)ecto ·acceitou alnda algUma!; 

das ·-tdêaS_ eq>end1da.s por outros <le nossos eoUegas, como os :Benho-
-~ ~pute.da. xa.v!er de oliveira. e João Betal<!ó, que, na- referida 
lComm~, -~a.m· vista do _projecto, subStitutivo e antigo projec-t;o 
-Oliveira Pa.ssos. · · .. · . 
~ - Assim sendo, o que está em d!.scu.sSão; no m.o:ínento, não é mais· 
o projecto Altamti-aüdo Requião, porque ·este fot afastacto ~lo _substl-

·.tutlvo ·a <j_Ue me refert. · 
O . SR. MoRAEs AND2ADE - Quero apenas lembrar a V. Ex. que, 

no momento; se '~Cha em d.iBCUSsão o prÇ>jecto primiUv:o. Estamos em 
i)rlmelra diScUssão e nesta pha.se· não se·1conslderam ·stnda · apre.:en-
~ qUMSquer · émendB.s ou_ .substitutivos. _ 

o ~. DEra:nuo :&Avn:ll. - o orador' está !ormulando apenas um~ 
-llypothese. - · · 

-. O SR .. CARLOS REIS - iNáo' eitou 'trataiJdo, verdadeiramente 
<to que ·.se encontra em -discussão no ple=io. JD.élõ. da.quillo que deba- · 
,temos na C<Jlnlllissã.o : , , · . . . 

0-Sn. ·DEMETRio XAVIER·- Está. :ra.zendo o. hlstor1co. 
O SR. CARLOS REIS - De a.ccõtd<>. A.s l-eU!, todo mundo- .! 

.sa.pe, e :melhormente que / eu o~ nobre coll~gs: Sr. Moraes- Andrade. . -
O Slt. · MoaAES · .ANIJ~tlll)~ -- :Melhor, não. 
o SR. cP,_m.os :REIS -~ ... , para. serem interpre~adas, teem d<l · 

.:;e- valer- de quatro elementos - o gramma.tical.. o logico, o hllitorico . e 
·o ~ma.tico·. . . · . . . . . 

o· Sx . MoRA&S ANDitADi: -.Aliás, ~hoje em dia,· o melhor p!."'ceBSo 
é .. sociolog!co.; . - . . . .. . · . · · 
. 6 SR. CARLOS RJtls: - "Se .aminhã .. depois de sa.ncclonada. a. .lei, · 

. _-- qt:lZérmas 1ntlll'})retal-a., teremo.s dé. recorr-er a -esses elementos. E !oi 
_ S: Eit. m~ quem, a.lnda._ b.s. pouco, desta._- tribUna. procurava !i.!a;;

ta.r de se:u esp1r1to, -' OS :eleDJ.entos theor!cos :na. . inteJ"pNtaç!'.o d_o Di
n:lto, pre!erl.nd~ • . já . se. v( o direito. applicado,_ se assim p~o .depre
!<enàer do seu pensame:Iito, -ta.n.U,) que não ~9-uerta•· de. modo s.lgum., 
gue . a. }iterotura., -IÍa sY,a. accep~~ exclUSivãmei).te_ de letr~, V}~, lhe 

/empanar a slllee~cl.ad.e e a vert1ea.l1dade_ da .~o:LJ.ducta. com .que d:,scutia 
·o;· seUs postulado.<;, ·ã;qúi.su,Stentados· htHhan~ente. ª'." ~- n§.o,~que- _ 

-~ :l'l~ s,1quer; qne, ~ualquer rhetol:'iéa lhe_-p~de~ trahtr o_ .pensamento: _ 
·;n~ queria que a. propria. .linguagem, na _.sua xneoa.ntca~ :o ·p~des.se ~ 
.q11alq~e; !6~. · de-sViar - da reta. -q!le: vlnh~ -tJ:aça.ndo, para discutir 
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npenlú;l com· eleme:c.to.s lrre!uta.vel.s, como. oa suppunha. 't o_,'lnvocou: e."t· 
cluaivamente se\ia, na;- opinião aca.ta<la, respeltavel e :respeitada. d': 
6. Ex.-, oomo reapelta.ve!s e respeitadas sêo a.s oplnl~ .Qos seus hu~ 
mlldes eollegns que divergem do seu modo de entender o â.ssumpto. 

· O Sa; -MoRAES ANDRADE - ·Dos meus dlgno.s collegas. 
O SR. OABLOS REIS - Agradeço a v·. Ex., porq'Ue me inclul 

nease numero. 
·s ; Ex. qutz, ent4o, quo, alquer de ieve, ele mertt-!3 .se pudesse, 

nesta hor~. discutir o osawnpto . . . . · 
0 Sa. MoltA!B ANDJtAXl!: - ·Ptr!elt!Unenta. 
O SR. CAR.LOS REIS - . . . e 1sao porque queria. !lca.:r UX!Iea:nente-

dcntro da ut111dade ou 1nutllldtuie elo pro!ectó Altam1ra.ndo Requlli.o. 
0 Sa • IMORAIS ANDRADE - Nos termos do Regim4nlto da Casa:. 
O SR. CARLOS ;R,EIS - ~!to bem. 
E quanto a. easa ut1Uda.de, porém, que, embora pudesse· csu.sa.r 

maior Cllpanto (J. a.dmtraçlio ao esp1rlto de S .. Ex . , que eu, de.sde a. 
CommiiiBAo de !.eg!alaçA.o SOclal, nllo me qu1z .furtar de ex:peneler ~ 
~u voto approvando ou apoiando . . 

NAo considero Inteiramente' inutil .o projeet<), como o :não con.sl· 
dere1 ê.quellll o«asiã.o. A$ emen<ta..s. _que S. Ex., o Sr. Deput ada Mo
raes Anclra.cte, ·aca.be. de aqut apresentar, como disse em aparte .:..... e· . 
o .nobre collega. ha de ·perdoar-me ter perturbado · a sua. br!lban~ · 
oração... · ' · ' 

o Sa.. Moa..us .ANPJtAM: -v.. Ex. só a. lllustrou. 
O SR. CARLOS REIS -Muito obrigado- a .V. Ex.· .. 
. . . .;.__ -revelaram a evoluçli.o do esp1r1to de S. Ex. e não 1nco. 

llerencia, porque qualquer de nós póde, amB.llllJí., modificar seu ·pen . · 
sa:ment<:l. As. nossas faculdades nil.o s§.o infsllivels. NA.a podemos peri . 
sar •.sempre ·de uin: modo 1rreduct1ve1, não podemos coll<><:ar-nos . se:c:a· 
!Pte nll mesma sit-uaçãO~ . .. · · · . .. . · 
· : · Assim ta.zem os chamad015 teimosos, e 6. Ex. , que é espliito bri
lhante, não pode ter essa teimOSia. legl.slatlva, :i!a h<m>· em _que; .nn.. 
:CoDUD!.ssão, estamos trat a.ndp de :prlncfplas que oonde'!lsa.m justa-. 
mente ·u:n Direito novo·, dentro da. nossa legislação .social. E' mawr!.a. 
S.té ha pouco emb_:ryon!l.rla. Os po.."tulados <le que nos estamos enri
quecendo provêm de pouco tempo em nosso Pai.Z. · 

. O eminente collega. Sr, Sa.lga.do Filho; como Ministro .do Trnbi\• 
lh<>. nos proporcionou dlv~rsos e~ementos· ·vttaes, co_m que essa. legls
Iaçl!.o . VSe ' aos iJOUCO.S aUgJne::ltando O seu pa.tt:tmonlo e dotando O 
Pa1z de um Direito que mais tarde 5e ter{t., já. se vê, d.e' dW:'UI1dir', t o
mando o incremento que . as nossá.S condl,."6e.s sociaes ·e polltlcas d e" 
ver§.o ex1gtr para. o '!utúro, e que cie Presente já se estão recl.amll.IÍ.do. 
S . EJc:. , 'como autor <lesa$ oontrlbulções va.llosa.s .de . que hoje ·cUspo
mos, lla ele CO!lvlr que; dentro <k> "m.are magnum." do. começo desss.. 
ma teria 1nte1mménte nova, é 1mposs1vel tellbe.mOõ uma · re.zlio · unlc~ 
pani. todos os- . poStulados. que Já. discutimDB. e · terccos &Inda de· dis· . 
cuttr durante :toda. a. nossa pen:nanencia. n.r. Comm1asã.o <ie Leg1sl.aç§C) · 
19oc1al. : . . 

A pro-Va. cU~ é que, de quando em . quando •. um. de nós Se vê !oro: 
. ~o. pelos elementos tra.:tl.dos por outro .. <:ollega, ou pDr a.rgumen.to:;. . 
invóca.dc . a mudar intetramênte . de ortentn,ção .. . . . . 

.IsSO é Scientlrlco_. A. :r:azão: não ':Pode eei- ; \· :1:::a. _ e · :náo pode :se!' 
juJ8ada.·-em juiZo supiem.Q <los 'nO!iSOs · actoil. o·. grande mestre da es· 

. co!& posittvlsta.. Augusto ·eomte; i á . dizia.' que o sent'lii\ent_o· 6 a mo• 
tor· supremo ·da e!ds+...e:i:i.Cia. huma.na. . .. A-. r&.záO n~ -~e- l!el'_ ju1gada· ~
juizo · ,®G)lOSSOS fiCtos·: Islio, ·.quandO COnsidera 3- : klencla, proeurandG 

I -

··e. posição enCJclopecilca- ele cada uma . · : . · .. · · ··· 
. PoiS -b9tn, se . dentro .d& ·p{is!Ção,. encyclopedlç& cte· cada. :uma . das 
. ictenctás· o · grande . Mestre :reco:Dheoé que ·n. .razli,o Úio poc:te .ser ~ ·~ 

~-- -una· ·em:-todos o8 ~.-como~ qu_e - ~élemos.:· quaricl,o ·-rem ·ele mui'-
. ... . ·. . . . . ; 
-- . ...... 

~ ·. 

·. . ~ .... 
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"to tempo a: phrase ~ "cada cil.beça.. cada. Juiz, c&.da. sentença.," - su,s
tentar outr.a doutrine.? Oxe.lâ que ·na.o;sas op1:n16es :!o9sem todas ILC- , 

. «>rcies quando procurassemc>s --o.ota.r o . [.'aiz de lets que elle e.stít, n:t3 
.sua.s a.l~ aspl.ra.ç6es, reclama.ndo a. todo wtante? 

Temos, Sr. Presidente, o cUrei to ela <Uvergenc!a . TemO::s 8 racut. 
,dadc de combater a.s . idéa.s, -por melhores que .sejam e por maior qw.t 
.se revele a. elevação que haja presidido á. ~n!ecçA.o dos teJttos lege.et . 
· · ora., ·Sr. Presidente, no ca.so em e.preço, a.pparecer~?.m .projecto~: • 
.:iUbat1tut1voo, emenda.s e pareceres, e nem tod()l! eSàes elementos, C<.lm" 

. s.l;>em.' .meus brilhantes collega.s, :!oram inteiramente ha:mon!cos. Aco 
·.Contruio, ·as dtvergenctas detlutam· · ~e qua.sl tOdos . As dlve.tgonChh 

. . ·vieram a.O ta.pete da dl.scussAo no seio da CommlssA.o d.e Leg!&laçlitJ 
.SOClaJ.: Cada um de nós teve . a. ·sua. op1n1i!.o. E !ol por isso que, n.:> 
pouco, em contra.-a.pa.rte ao meu eminente collega., Sr. Salgado F1 · 
lho,' a. quem mmto prézo, mUito respeito e mUito ad.mtro, pelos lle'loL" 

talentos e pelo SteU valor .. -: ' 
O Sa . S.u.GADO FILHo _.: MuitO o brlga.do a. V . El!:. 
O SR. CARLOS REIS - . . . declarei que· assignei o proJ~c~ 

.:;ubst1tutiv~ .e emenda.s com restr!cções. Essa..s re!trlcções eram ju._... 
· . tamente c no tocBJJ.te.-::prtme1ro á.s condiçOes mesologicas. · que ent.e.n~o 

4evem prestcUr á. · ele.boração da le! de salarlo minimo. 
O Sa . SAÍ.oAllo FI:vso _. Quero ouvir a &egU:lda. restrtcça.o pa.ra. 

-<1epots, !a.zer mi.nha. objecçAo. 
O SR. CARLOS REIS -< · A segunda. restr:cção era quanto (1. er 

.ficlencla. das Comm1ss6es p'a.rltaria.s cree.clas para ·esse ·errei tu ; . 
o SR. PREsmENTI!I - Faltam. apene.111 clnco minutu... p1s.r~ tmo.u~~· 

.a · hora. da sessão. · 
·o SR. CARLOS REIS. - Necessito, Sr. Presiclente, apenas de dC'\.'1 

m.lnutos, depó!s de receber o aparte do meu nobre collega sr. Sa.lgaú•: . 
.Filho. a quem quero ter a honra. de responder, como s . Ex. merece . 

O Sa. SALGADO FILHo -. Obl':igaclo. Queria. ~Simplesmente pergu:L .. 
'tal' a v. Ex. se essas restricções a.ttlngem tambexn a. !lxa.ção antec;t
J)ad!!- ~ S!llarlos iguaes para. todo o Bra.s1l, comv o substitutivo lU.· 
-c11ca. 

O SR. ·CARLOS REIS - Não pode ser a.ss1m.: meu lllustre corl<.>· 
ga. em primeiro logar, quanto a. es.s~ concllções de que !ale!; em 5<>·. 

· ,gundo, · quanto ás clasSes. · • · 
· O S.oot . S..u.GADO FILHO - Parece que na~.> me 1:z entenaer pv1 

'V. Ex. DeseJo saber de V. E'.< . S(, suas re:stricções attingem a-~~:~:~. 
:ttxAçA.o que o .substitutivo nu.-nerl<. Quer dlzer : salarlos lguaes pa.ra · 
t.od.a..s as ~ões dQ BrasU. Esse, a meu ver, <> ponto ca.pltal do 11-S • 

. .sum.PtO. 
O SR. CARLOS ~ - Attlngcm. a.s tabellas annexas que 

r:v. ~. t>em conne<:e . · . • · 
() Slt. SAWo\!11::7: Fn.Bo - · V. Ex. asslgnou ta.mbem com rêStrlcções 

quá.t.to ~ ' essf!,S ti.bellab? . · · . · ~ 
. . o· ·sa·. CARLOS 'REIS - Exáct~. Discuti até, levando par~ 1~ · 

as tli.bella.s· de diversos bancos; Mostel-e.s ~o illustre jornalista que 
~ achava. ·ao lric1.1 . lado,· Sr. Osée.s Motta. Éssas t abella.s ccn~!swvaxn 
<Js salt~l'ios do· Bimco do :snsu. MT.mi-mé .tt~mbem de out.ras, P!U'& que 
:pudesse· c;i1scutlr o a.sStinipto. · · . 

I)esejo. poiS. diZer o àegulnte: nesses pequenos bancos, mult.a..,' 
~eies bancos agrtcolll.$ de cidades do tiiterior, é !nnegavd que não ' '""· 
]xxie absolutamente, ·ex1g1r o .mesmo sa.lario que os ·. attrtbl.lidos :t$ 
-e:n:p;cPcios d.c. ·· cr.rl.pre.sas bancarias de São Pe. u~~· :... D ií;trlcto· :Pedéral . ~ 

. · ~o Gr9p:lde elo SUl-: . ~ · · " 
· . o Sa. S&LGADO .F'Ii.iio-:- ·Muito bem. N~sse . psr~1cÜla.r- estamO$ li~. 
1J:tte1rci !lécórdo . · . . . . , ·. ~ . . . . ... 

_ . O SR.. CARLOS REIS ~ Mas· é.-justament~ o que. se 9.Cha., pre'!'1~~ . 
_: '%UI· emenda; ora. o:Uerecide. pelo . . distincto . oolleg'a:· Sr. Moraes ~~~ . . 
. :&;ta.Ixi.os chegSnd.o,· .:Portanto; & um accõrdQ e o meU.' postuin.do vae ...... 

:'' . . . -· ·. . .. ... ; .. . : :-.. , ·- -. _ . - ........ . - --~ ;-
~- ~ ., . . '. . . 
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. · .. 
tornando realida~. mesmo ante o argumento de ·V. Ex .. de .que estB:.. 
mos Oeante~·- um& Íeg1slaçã0· embÍ'yonar.a. A . respeito .dessas ques• 

· · t6es, nAo poc:1ernÇJs ter .de!Kk logo a mesma. oplnlAo-, com o -d~bsto. 
_parém, tal~ez consigamos ohegar a · uma conclusãO, a ·um ponto ·Ql> 
vista. commuin. . · · · · · · · 

. Êra, Sr. Presidente, o que· a respeito, tlnllã. e. dizer sobre o I\ r.• 
· . S'UO'lptv, al!(ls me aventurando ao 1mprovl8o de· um& . dlsCUSS!ó l:tllt~ 

quem se . encoc.tra fartamente documentado~- . 
_0 &. AscAmo-· 'I't1BINII - • .. V • . h. 6 velbo lobo ;do miU' ..• 

. ·.O SR . ~ARLOS· REIS- •.• · com quem !ot . o ~ela.tor <1esae tr .. 
· ·baJ.ho na COmm1ssAo e pór 1sso. pode ·esclá.recer br!lhlintemente a. 
qu~stAo. DeseJo, porém,, ao llldo do brilho e de. proflclencie. c:Om q;uf'l . . 
·os lllu.stres_ collegas discutiram o · assumpto, del.xa.r, aqUi, expre8SO Cl 
meu . humllOO commenta.rlo (~ apotad:oo gerues) que, outrof' \IO.lllt 
não repreileri.te, tem virtude de ser uma op1n111o a Nspelto. (ll!u.!:v 
bem . Pa~mll8. O cm:uto.r é cumprimen.tadc.!) • . :· . 

O Sr. Presidente -Fica ~ncerrada-.a dtscu&são e adiada a vot&-
- ção. '(Pa~) ; · · , · . . · 

. Estando exsotta.da . 8o hora,. VOU .levanta.r a SeS!Il!.o, C1eS1~DdO Da !'li -. 
a de ·a.m.anhrl.: 1_~ •. a. seguinte · · ~ . 

. ORDE!M DO DIA 

. DiscUssão unlca. . do -parE_cer D . ·ÍS,- de 1.936 . (1•. legislntur_!l) , a,, ~ 
.. provando o: a.eto _ do Tribunal· de Çon~as· que récw:ou regtstro . ao·eon, 
· tracto ceiebrado pela. .I>l.rllctoda. _ da. Defesa. Sa.nlte.rta !nWl"Daclonal ·d ~ 
Capl~a~ da Republlcà' .ec.m i:,l. Candlda. Ermellnda. .Lob~. para · tocaç.l\•~ 
i:le um predlo . nesta caj,1ta1; · . . . . 

3"' d111cussã,c> c1ó :. projécto n. 135-A, de .-1935: ·(la legtsla.t-urá), i&! 
vigonn<lo por <iols · a.nnos a validade. do ultimo concUI'80 para. .medl · 
co_ ·da; ·Policia. Mllltar do I>istrlc;to Federal, com pare·cer :ravoravet.- d ~ 

. qomrniSsAo de segurança; . - . . - . . . . 
.18 d~ão do projecto 1:1· 174-A. ·de 1935 (1"' leglslatura).·:·'!liCit!l- · 

!lce.:ndo . o § 1° do. art. 83. do CO<Ugo ele C&Ça. e. Pesca; vlsS.ndo "ar:lpU:\1, 
o campo de_ pesca pàra amà4ores: co~ pa.receres'fa:võra.veis das'-OOm~ 
rn!.ss6e's de -Agricultura., ê:om ell:.enda; e: de ConStituição a JusttÇ&! · 

. Discussão unl.ca. do requerimlento · n. 140, de . l 935, (1& lêgtsla.t1J
ra) , d.e Informações .- sobre a. constmcç!o das pontes sobre o nt>
KC\Jl'li.Çú" e óutras no trecoo c;e .Jaguary-sAo ThJago dei Boqueirao-. 
1:100. :BorJa.. . . . . 

Levanta-se a t>essl!.o As ~g-' ho'r~. 

PRESIDENCI.A nos sRS· . . ANI:.ONIO _. cARI.os; · PRESIDENTE. ~ PE..;. 
: . REIR.A. LIRA_ •. _lo . SECRETARIO· . 

;. ·-/. -
' : A's · t4· hora.S; eom_pàrecem os %5r:s ~ ;· - . · · 

. .. ·:, . . . .. . •. _... . . . . . · . -: .. ~ . ... · I . -

. ·. ·~o: ca.r~ •. hl-~ ·ura,: .· ·.a.~ >Rebeuoi · ~eroso ·;.t'ont--;.. · 
· E'dmàt' 'p!i.rvallio>·cta:o ·de, GOcioy.:;LSuro Lopes, AcYllno de Leão; - Jo'i~ 
P1nisarJlhp, diement1no Llsbõa.;: .' :Etelirlque · ~,: ... ca.rloa Rê1s • ..EUezto: 
1'14ot'clra. Godotreào · V!alUia; :S:ti.go ·• N!!.P.)leti!i; · ··:Adelmar Bocha;· l"ré.::o 
de: An~de. Fems.ndes . Ta:vC>ia. _:JO/té $~ Bi>r~,' :Rtcard.o ·:;~3a.rieto, · s.--:· .· 

:.màêl ::DW.rte.-·A:iltOnio_._iie GóeS. -:aett<ii:.-. Hiliá;· Blni6es -~ FeriÍÂu--

--~ · dr: ___ :;·~- . ~: :-~~--~_-_a_ .~~:~--~_:-_ .. Q -~~·::~~- ,~pc-~--~- :~~ 
~ - . ~\ .:·:> -:·' - ~.·: ~ · ;..·. ~ 
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Galra.o, Jair ·Tovar; C:aldeira de· Alvarenga, Hemlque Dodswo~b, Sa.nL
pa.lo Corrêa, Bento Co.sts.; Al1p1o Cost~at,' Praà.o Kelly, carcUllo Fl.
lho, Bandeira Va.ughan, Martllls Soares, Ca.rnelro .d.e Rezende, Ma.ca.rlt,) . 
c:te ~elda, V1e1ra Marques, Celso Machs.<lo, Matta. Machado, AnthE'rt' 
Botelho, ' 'l'heotàmC. · Monteiro de Barros, Barros Penteado, C1nc1na.ül> 
Braga, Castro Prado, Laerte Setu'bal, Syppol1to. do ~go, Gome~ Fer
raz, .~80& Vellaaco, La.udei1no Go!W!s, Vicente Miguel, Octa.v1o C1a. 
SJlvdra; · Pllule. Soares, Francl.sco Pertlra., José MUUer, . Dl.n1z .Junio-r", 
Dorval lto!elchlacles, Ba.ptlsta Luse.rdo, Vespuclo cie Abreu, De!WltrlQ 
XB'{lCr, Jtscan10 Tub1no, Barroa Ca.saal, Adalberto CoiTêa., Fan!a Ribas, 

, Nloola.u Verguetro, Abel c:tos Santos, Allt;:~Dio CaMalha.l, Silva Co.st: •• 
:PranclG<:o Moum, · Adelber"..o Oama:go, .Areerto · Súrek, Chrysostom.r~ 

·de Oliveira, José do Pa.trochlS.o, Rlce.rdo h!e.cha.do, L1ma Teixeira, Eu-
valdo Lod1 (7'i) • · 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa. o compare::1· 
mento de '1'1 Sra. Deputados~ 

EsU aberta a sessão. 

. O Sr. Agenor Rabello (2° se·cretario) procede á leitura. ~~ 
Acta.. da. SeSBA.c antecedente, a qual é posta em d!seu&llo. 

O . Sr. -La.erte Setubal (Sobre a Acta) - sr ~ Pres~'!:lente, a. '\1St!;...·· 
te hontem da. Came.re., ,por motivo de !orça maior, pretendia . to= · 
p&rte na c11scwsA.o do ·projecto n. ·4-A, que ·se retere ao. sa.la.rio xntni-

• InQ Cios baDcàrlos . · · -
Verltlco, entretanyo. o qué' então occorreu. Annuncia® a. pr1-

metre. discussão do . projecto n . . 4-A. o nobre Dep1,1tado S;o. TilOEnpSOL. 
.F'lores .apresentou requerimento nes~ te.~: 

. . 
. "Requeiro qúe. o .p.·ojecto .:n: 4~A. de 1935, .seja encan1i

. nhado ·á. Commlssão de Con5t1tu1çfie> e Justiça. pare. que cu~ 
ae :ma.ni!este sobre o mesmo, a.ttendendo a. que o ):lroje~!; 

· . .PI'ocuri!. dil.r cumprimento ao ,que estabelecem os a.rt1gos 110, 
11~ . e 121 letra b ela Constituição" 

.Discutiram o -projec~ varias oradores. e; afinal, terminada a. hor~ 
da · sessão, o Sr. Presidente c:tee1a.rou: . · 

"P'Ic8. encerrada a. . dl..seus.sfio e adiada a . votaçM>··. 
Ora., Sr;. Pre51dente. nos · termos do Reg1mento, a.rt. 17S, '! 70: 
~'Pód~m sjr apresenta,d.O.s requerlme::l.tos . pare. . a ucÜencta. de um.~ 

Comml.sõAo iiobre àeterm~a · materla". · 

~· .no artigo· 193·, § · 20, se .. pres~ve:· . : 

· "5e um Deputado petUr e. palavra eobre 'requerlllltnto em 
d!scussã.o, será. esta . .a.dla<!a .p.e.ra. de;>ols de ·ultimada li. d<".. 

:matem constante da '. Ordem · do ·Dia.. .segWn~··. .· 

Nê.o Í:onsta ~. Or.®m do Dla de h.oje to. vote.çãe> do requ~rlnlento. 
&:crei!C)!e, .QJle. de. aceôTdo. com o artigo 109, § 4°, os requertm'ent<Js de 
adJamento da. disc:usaáo .ou ·da votaçã-o ser6.o vc~ados de preferenct.~ . 

: .. -: ao.s· .. assumpto.s ~ que ' ile reportarem. · · .. . 
:. : Em COIJI!eq\leliCla, tendO 3ldo . apresentado requerimento J)ara. qu., . 

·· · · o projecto ;si, .4_;À.. 'tOsse á Commiss!lo· de Justiça, c, ~équertmento de·· 
. verta.,. nOs. tennos clq Regimen to, espe~1a.lmente '<lO-' artigo 109,' ,§ 4-·, 
'Ser votaciO de . prefe:rencta á. ·p~ei,ta CUsCussllo do, Pl"()jecto. ~só 
: havendo maiS ' Deput:ados . COm a .. p .allivra . ·pa~· $e' manl!estarell1 SObre 
.o' a.5SUIIliP.;o., :!oi enceri'Bda· a- ·d1seuss4o; sem· ser :decidida. a. sorte d\l 

· · requeitment'ó.< Par«e-me ·que ,. o requerimento devia. con.sta.r da Or- · 
·· . ·deizJ, :'do Dlg. c~e_· hojci, para: ser vo~e>· .. Eni. segulcia,."approvaào. .o re-

~. ..:.. ~- . · .•. 
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quertmento. d:everla o projecto ser r~mettido á. . Commissão de Cons
tlotuição e Justiça, ou, nã.O a~provado, .deveria. então contt.nuw: o prõ
jecto em primeira. dl&eussáo, a. qual não está enceiTada. Levanto, por
tanto, Sr. Presidente, esta .que.stS.O de ordem que .Se re:teN! tambe!Il 11 . 

1.l.1Xla recti!icaçã.o d~ Acte., porque fiquei-, t -em como os demais Depu
tados, em duvida. quanto a. :;e to! e_ncerractn a discussão do requeri· 

.mento, ou do projecto; 

Peço a. v. Ex. que desde logo se declare sobre essa situação, afl:oi. 
de que a . Camara fique esclarecida. 

O Sr. Presidente - O requerimento relativo á ' remessa _do pro
Jecto á eo:r:nmi.ssã.o de con.st!tulção e Justiça foi apresentado sem 
:prejuízo da dLscussáo. Não ·consta. do i:nesmo qile tosse com prejulzo 
do d ebate, de modo qúe a discussão do projeeto Se processau e se en· 
cerrou por não .haver mais orado:-~s tnscrtptes. n e m. ·Deput ado algun, 
ter pedldo ·a palavra. O projecto deverá segul.r ós tramites da votn• 
ç!io. Quando se iniciar este tramüe, a prtme;ra melltda a ser tom:a
d a · será a votação do requerimento, pedindo seja o projecto envt.ado 
á Commlssão de .Constltuiç6-o. e Justiça . ,-

0 requerimento· não figura na Ordem .do Dia de hoje, porque, dl' 
• accôrdo com o Regimento, as votações da Camàra. salvo casos expres-

sos . e designação do Presidente, ·.se realizam é.s segundas. terças e: 
"quartas. Nestas condiçõçs, .o requer'.mento será votado na ~ssão :ie 
. segunàa-!eira. 

O nobre Deputaric .'. t1ca, ~sslm, e,sclarecido . 

O Sr. Adelio Maciel (Sobre a. Acta) - sr. Presidente, t~~o 
cointParectdo á sessão 4e hontem e não figurando meu nome na liSta 
áe presença, peçõ' seJa feita ~ . necessarta. _corrtgenda. 

O Sr. Caldeira ·Alvarenga -:o: Sr .- , Presidente, comn:._un\co S,_ue 
o Sr. Deputaclo Julio Nova.es· contlnúa enfermo e que por esse motJ.r" · 
vg não tem po{ltdo co~ parecer ás se~6es .. 

·Em seguida é approvada a Acta .. 

O Sr. Presidente - Passa-se á lettura do EKpedle :c.te . 

O Sr. Pereira· tu-a (1° SeCTetario) procede á leltum cio segulnt; 
Expedtente. ._ 

EXPED!ENTE 

O!!lcios : 

Do · Sl' .. Mi."J.!stro da Fazenda, de 12 do· corrente, enviando as tn~ 
formações sollcttadas em vl.rtude de requertmei:lto do Sr . Deputado 
Edmundo Barreto· Pinto sobre ~serviços da ·Co=tssão cent_reJ. ."D 
Compras. 

- A quem fez a requiStçã.o . 

Do Sr. ·Pr-esidente do . Tribunal de Contas, de 12· c:Ío cot"rente, so
bre a rectisa de regtet;ro ao termo· ,il.dd ltivo âo contracto celebrado ,en. 
15 cie Setembro 4e 1916, entre o .Governo Federal , e· a CompanhU. 
"Port ar· l'ar:á" . · · · · ·· 

- · -A' Com.missão de. 'l'omada <!e Conto.s. · . . . 
· . Do Sr. Min!stro da Guerra._, exn, 12 do· ... corre:t;lte~ envlindo os es· 

clareciimentos ped1d_os em virfuàe de requ~r~nto elo: Sr. DepV,ta<to 
.. - ' 
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Café Fllho, sobre possiveli occorrenc\a.s que se teriam verlflcado no 
-qu.artei do 210 Batalhão de Caçadores, em ·Natal. 

- A. quem fez a requlsiçl!.o. ~ 

E' )ICI~ e vae a. imprimir n seguinte ma.terla: 

PARECJ::It 

N . 22 ... - lé:i5 

.A.ppr01!a o acto c!o Tribuna! ct~ Conta$ que recusou o regi3tro ao cor.
tTrtcto celewaào com. a jirrrm Castre; • Sobra~ & C01rtp. 

(ToiD:ada de Contas 3l - 1"' Legislatura) 

t) Em 26 de Julho, a Commlssáo Central de Compras do Go<ern:> 
Federal contrnctou cem a. firma Castro ·Sobral & Com. a. acquisição 
cie 440 ·bobinas de papel su:Per-cala.ndrado para a· lmpreMot Offlclal. 
ao preço de 1 :050SQOO cada uma.. O ·contracto to! publicado no "·Dia
r:io . Officl~il" de 27 de Julho., Não obteve registro no Tr1bu·na.l de 

·Contas porqué o .fornecimento ·não · podia ser eftectusdo em .Julho, 
coiifoi'Il)e annunciava. a pro_pi)Sta, dada. a. premencia. ·do tempo entre. 
a asslgna.tura -dl) contractQ e a decisão do ':I'rlbuna.l, hav.enuo, além 
dl.sso, propo.sta de menor preço par·a. ·Agosto, na concouencia :teit.'"l 
pela eolnm~ssão. 

2·) A ConÍnU.Ssáo de Compras ple~teou a re:torma do julgamento. 
Allegou que, tendo annunacto . .a collccta de preços !eitr. em Abr!l. 
marcara prazo para recebimento' de nov~ propostas até 15· de .Julho. 
Concorreram t:res firmas. uma entregaria a mercndorla. na segunclr. 
ql,llnze!lll. de Setembro, pelo preço de 905$000 a bobina.; outr!.':, ca.str'l 

· SObral & Comp ., entregaria l.Jnmedlata.mente, pelo preço de 1 :050$000: 
. a terceira cobrava. .985SOOO para entregar em Setembro e Novembro. 

A Imprensa. requi.sLtara o . papel para Junno, o que 1evo11 a C~mm.1ssli.o 
n pre:ferir · i tlrm.a. q ue ~ propunha a fazer o fornecbnento em. meno:r 
praw; al.nda que pór preço ma!or . Era prov1den~ permlttida em lei 

.Reconhecla· que o contractO não podia ser cumprido em Julho, miiS. 
como era posslvel cumpr11-o em Agosto, perslstia o moti-vo que ju.stl-
11cara. ã prereren.cl.a.. ·Esclareceu aJ.nda a Co::::iml.sSiie>, Jicla pa.!avra. ~ 

:~u (Ugno Presidente, que a :!Irma· que se promptit!ca.va.. a. forne--...er ·por 
preço. me_nor, embarcaria. a · mercadoria.. em. .Agosto, não p;omet'" .. :mdo 
a entrega ,para esse mez. · · · . 

3) O corpo J.n..structtvo do Trtbulial de. Contes ponderou . que, 
tendo sldo o oontra.cto assignádo em: 26 de Julho, o rEgl.stro só se 
realizaria em Agosto, e .que por isso, oo preços a. consldemr·. deveriam 
Ser os· o!!erecldos paTa fornecimento em Agosto. SegUJJdO proposta 
·:referi® no parecer, a mesma firina Castro .. Sobral· & Comp . marcara. 
:para Agosto, o preço de 1:()30$000 por bobina e n-~ contracto fizera 
na. base- de 1 :050$000 . para entrega 1mm-edlata, quando tal entrega. só 
sertt. posslvel jus~a.mente . em A:gostó. ~t-eve o Trlbul:!al s. decisãl 
ante:rtor . 

,· 4 ) · Não constam. do processo as propostas a que se retci:eí:n os pe. • 
reoeres .. O of!1clo do Presidente da Commissão d e . Compras. meneio· 
;ns. apenas as tres propostas resumidas a.clma .. A de Castro SObral &: 
Co~;np., seria, realmente, pata. entrega ~dlata, e 1l. de Mhl.n!ch & 
Co.. LtcL, para embarque · em Agi)Sto e entrega na segunda. qu:lnzt;= · 
ele · 5e.tem.b~." . . . . . ,. . . . ' . . . . . ~ . _:· . . : . . 

· 5} Mantida. -·pela TrlburuQ a. recusa. 'tle zegi.stro, o !Processo chegoll 
il ciunara _em 29 de Agos~. dÍStril:>uindo-se, . i?a.ri. relatorio, nesta com-. . . ~ 
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. mtSaã.o . de _compras e ·si. clevla ser. ratificada a ~u1siÇão. 'p.or - ~Ua. . 
. c .,cletermtilada, ·porque, como diz o mesmo o:rtlclo, .padia. e!!ectlvar-s:l 

.. ·. em Agostó. ·.é eyldente que, Já agorâ •. em .Setembro. riã.o har ·tn~~ls r-'1.-
. zão par2: :VS!lC:Üíi: ·o ·contracto.. ' · · . 

·. · Pe'lo · exposto;. a Com.mlssãO opilla. ·pela. approvaçã.o do acto· ·do 'I'rt-
·bunat de Conta.s. . . · " . . · - .. · · · . '. ·. · 

B!ila. da5 colrinússões, 12 c!$! Setembro de 1935 • ...- Vieira. .Marques, 
Presidente ."- - Fr<tncisco Q<mçj:tlves, Relator . - Horâes Pafl!a. · -: · 
Ü1xzldo Ra~e . - F re4eriCo' -WoJifenbuitel. _ , Moai:yr Barbosa · 

· ~ ·»am43 OrUz .. · · · 
TERMOS. DE . CONTRACTÓ 

MINIB:::'EitlO " l)A FAZENDA 

Comm!J;são Central de Compras dô . Governo Federal Termo . . de- . 
. contre.cto n. 75 - ReqUlslçio n -. · 624- Pedido n. 1 - Empenh\! · 

n. 13 :sai - - For:teoedo:: Castro· Sobral.&_. Comp. - Repartic;lio •. 
lm.prensa Nacional. · · · · : · 
Aos vinte e seis dias àr.> mez de Julho do anno de nil.l noveeento..r 

e trinta e ·clncci, nesta cidade .do Rio de Janeiro, perante a.· Comml.s
são central de Compras C;io _GovernG Federal. · repres~n~ por se;.i 

.. dire.ctor, Dr. Manoel More!m <ia Fonsecá. co:mpa.receu . a :tlnlla Ca.;;- -
· tro Sobral & Comp . , est8,belectda. nesta praça, á ·rua .Theoplúlo Otto- · 

· . n!. n . 127,. inscrtpta no Regist ro de Forneced'Ores do Governo'· Federal·. 
-sob o n . 38, l'epresentad.a por seu procura.d!or, Sr : Raul Moittnho .. o·o • 
ria, con.ronne procuração . que !lca. arch1vitda na Secção de . Acqu1s1~ 
ções; e por elle roi dito que por sua constltUln~ se Obrlga.va. a !or
neeer ao Governo · Fedefal, - representado pela. Comm.IS:São, IfOS ter
mos do Decreto n . ·. 19.587,. de ·14 de · 'Janet::-o de 1931. os artigos 
constantés deste termo,.-_segundo" o estipulado nas 5egumtes claUsulas=· . 

Clausula pr.uneir~: 

Item. - Artigo - ~ Unidade - Quantidade - Preço·- Importancla. . . . . . . ' ~ . . .... -
Papel super-calanôrado ··'-para impreSSão 

de jornal, ~ · clllra, pesa por .. 
.ni2, 56 grms., · cumprimentO mé
<Uo de rupt:urn: . - 2. 086 . m . • em 

· bobinas cie 5 .000 metros d~. com-. 
prunento mais ou menos: ·. 

1 . 250 bdbtnas de 0,68 ·de. largUra. pe
sa.ndo cada uma. mais ou men~ 

.190k.400; · llqutdo. ~riela,da· ·47,600 
2. · 40 bobinas c: e (),94 ele largura, :pe~ 

sa.ndo cada. .'1.UX18 mals ou menos 
263k,200, l1q'U.ldo.- toneladÍI. ·10,528 
26311:,200, liquido, toriela. · .10,528 · 

3. ' 20 bobinas ãe · 1 . 41 de le.rgúra, pe- . 
· sari.do ca.de iu:1a mais · óu ln:enos ' 

s94k,aoo,. l tqUlcl.o, .to:o..-eladtl.· . 7;as6 
4 . . 130 'bobi.nas _(s.~: 1,83 .de largura, pe-

68.IKlo cada. -uma; miils ou" menos, 
·. . · 526,400, liqUldo, · tonelada _68,432 

·1 :OSOSOOO 49 :980$0()0 

1':050$000 · s:"290$8oc 
~ .... .. 

1 :OõOtoOO 71 :85~00 

Pata.: despacho . • o o·, ."' o .. O • .. o • • •• . • I O :. .~ .... • ,"" ·· ·· ~ I • ::I O I I 

141:17stSOO 
. 705l900 

' ,. 
. .... .. 

.. · 
.:. ·14~~® · 

- ·-. --· - . ~ .•. 
; -· . 
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Cento e quarcnta. .e um contos _oitOcentos e otténta. e quatro- tnll 
e 5etecentos réis. 

· . · Clausula seguDda: 

,A_ validade. deste .contracto ·depende de seu regletro pelo Tribunal 
de Contas, niio·. respondendo o Governo Federal por qualquer Jnde
mnl21Í.ção no ·casO de -ser cteriegado o teg!.Stro • 

. .. . • . --::.- ·:' ... . ·.. .... . 

Claus-r.lla :terceira: . 

Os. d~entos . de .mtbarque aerão entregues á Commissâo Cert.:. 
· · tral. de CQmpra.~ no prazo da ·tres ·dias; contado dil.. data do registro 
· do co:O.tracto pelo Tnbunal de Contas;_ o material virâ consignado ti. 

Com.missão Cen~al ~e Coinpras do Governo Fedeml, em cujo nome 
· .virão . todos os documentos, e ·que prov1denclará pará o despacho livre 

de -dlrett.os. A entrega e!!ectlva do _:tnatertal será feita. no prazo _cte 
c:1to dias; ta.mbem· cqntado -d~ ·d.a.ta do registro' do -contracto-p elo T~J
btinal .dc .· Conta~. · · 

· . . 
. ClausUla ·quarta: 

_ Obriga-se o fornecedor a. antecipar o pà.gamento das despesas paro. 
o despacho aJ.randegarto, tnciUih'do eiii suas !a.cturas a.s de agencie d" 

· despachante . · 

Clausula qutD.ta: 

A coilS!gnação da mercadoria á corinn1ssão, nos .documentos de 
embarque, é· convencionada apena,a pare. · e!!élto cie desembaraço l i
vre de direitOs e iaxas; mas os riscos ·da <:ousa.. elipedicia. correm por 
·conta do· !onieéedor, até a. sua enttega ree.l no ·Almoxarl:!ado· da Im
Pl'E%lsa Nacional, Rlo de .Janeiro . . 

Clausula sexta: 

EstAÓ .1nclu1da6 no preço_ c~mstánte da ctaustlla .primeira. todas -
. - !:S desp~ até a COllpc:!.çiO dO matftrlal no AlmOxarl!ado da Imprell.S!l. 

Nacional, .com excepç!o apenas das despesas constantes dos dois pa
l:J.graphas desta claW.tila. 

Paragre.pllo prhneiro: 
· N&o- Má 1riclul.c:'!a no preço un1tarlo constante da. claU6Üla prl

m~--·a despesa de agencla. .. de - despachantes, para a qual foi empe
nba.da. _a . q11$llt1a de '7053900, oon!oi'me con.sta. das 'clausulas prJmelr3 
c ·settma .• · · · 

Para.gra.pho seaundo: 
: Nlo 'estão lnclÚidas no p:re~ Constante da. ela usula. prlmetra· as 

déspe.sa.s. de direitos aduaneiros. de ~ue o comprador tem· isençi!A:>, po:
. .força d ·o disposto ·no- decreto :o. 24:.023, de 2 .11e Março de 1934~ IU"1il
go· 12; 1Dctio l.o, e'. IU1; . 20, do decreto n . . 24 . 34:3, de 5 de Junho de 
l~S4. ~- s.o, e arL a.o íncL<O 1.o. . . 

. _ Ciau_suià setJ.~a: 

' b pagamento sebi feito iia sé<le . dâ. c:iimm~ão, medJa.nte de("ll>,~ 
nç6es _de recebline.n'to . e· acceitii.!:M,' · ass1gn.ad~ por autorld!lde . eom-

-_ petente, em virtude de -~argo: ou : deie~; s~ ettectu.ado em, _moeda. 
oozi.ente-nactoz;W. por: conta da. ver):ie; 12 - li .- SUb-coWJ!gnii:ÇIO ~. 
cio o~tó !~cral :~o,:~?-· ~a J:~tçà; . P.•:a ·o eJterctc~o· -- ·a.e ·-

. ' ~.-
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· lil36, tenGo sido a. despesa empenbada e telta, !UI. verba, a ·neees.sarla · 
àedu.cçá.o, . pela nota de empenho . n. 13 . 581 . . 

-ClausUla oitava: 

E' élelto o fôro federal · deõte. CapHal pa.ra e5 áeçóes que àecC!n'em 
cio presente ·contra.cto. · 

· ClausuJa nona: 
/ • 

Foi- clispensada a caução ·para o presente contracto. de · acco:l:'do
coni o art. "170, § 2~0, l1o Regul~mento Geral de Contabilidade Pllblica . 
por· ser a. ririiia contractante de notorta. 1donelqa.de- e · hav~ conv~.;. 
Dlencla na ·.acce!tação Cl.o sun proposta em. virtude d~ prazo ·de en-

·trega. . · 
Tendo .ambos os contract!l.ntes manifestado o seu assentlm.ento. a 

tOdas 83 clausulas do presente · contt"acto, rol ·eue tomado por termo 
n. 75, a. fls. 16416 do lhro 11 de Registro de COntractos c1a Comm:ls:. 
aão central ele COmpl'l\ll, sendo a prlmelra rolha. .rubricada. e a se'gun- _ 
da a.sstgnada pelas parte& e teatemun.bas do Q.Cto. . · . . 
. Pela. ColDlJlisa!!.Õ Oentro.l do Compras, Manoel Moreira da. .F011.3eca. 

dlreCtor . ~· Appro~·ado, por delegaçll:o · do Sr. Ministro da Fazenda.; 
·Otto Sr:h.í.lling, Presidente. - Por Castro Sobra.l & Comp., Raul Moi-. 
tinho . Doria . ..;_ Testemunhas: Jo(!.o & Souza. Re'b. - José r:te Souza 

. ,-ei:i:e!r4 , 

• 
N. 23'- 935 

Primeira· Leg1slatur& 

.Appr(Jf){l o acto d.o - Tftõu.naz àe ' C01ltus que recusou regi.st.ro ~ 
ccmt>ra.cto celebrado ·entre o G011er-no Fetlt};Tal e a Soc1edD.àe 
Rl:àio Atl4ntica, conceãendo permissão pera. estctbelecer 1otma 
e3ta.çáo de radío -n.a cicf.aàe l1.e Santos, Sã.n !'aula_ 

.(TÕiUsda. de Co~tas!' 24: - Primeira legtslatura) 

Por aftlcio de 31 11e Julllo deste anno, o Tribunal ·de Contas sub
metteu 110 .COI1hec1mento da Ce.mara seu acto, denegando ·registro ao __ 
cont racto celebrado entre o Qove~o Federal e a. SOCiedade Ra.d!o 
Atlantlca.. ;:>ara o estabel~elmento do ~a estação dt!fuaora na cl<la.de 
de Santos, Estado de BAo :i"aulo. Fol motivo da recusa do registro -o 
:facto de nl!.o constar do procoeao a p:ova da eiCistenclá. legal da coPo~ 
çes&oria.ria, bem como o. rnlto. ela cort!tHi.o a que se rere!e o artigo 33 
~ 2,0 do Regulamento cpprovaclQ pe!Q decreto n. 20.291. de .12 cte 

-: _·Agosto ·de 1931. : . 
Villdo os papeis a est11o ComB!.WJIO, constante; apena.s. do . citado · 

c!!1c1G dfõ- coznm'Uillciação c1o Tribunal de conta.a e de Um. retalho do · 
Dfari.o Ofjfcf.al ·contendo a. publ~caç~ 'do • contractó em apreço. :!oi 

· sollcitad&, a reqliertmento do Relatol", a. remessa. do processo · aobre 
·que tõra :proferlda :1. dectsw. demige.toria. do registro_ - · 

Sathá'cl_ta..:esst. tequUitção; verltté:a~se .que do processo consta uma 
.. certtdãa c:ID registro e a.rchivamento <loa documentos .da constituição 

<ia ".socted3de conceSs1onarla, passada pelo O:!:!lcta.l do .Regtstro de Ti•· 
tulos e · D=u-mentos da ·cODJ.area. 4e San.tOa e uma. "laçáo ·nominal de' 
empregSdOõ ela. dita Sociedade, eóm. um.· -rectbo 'da Delegada -Regional 

. Ó.O I)eparta,m.e.tttO -EstadU&l <!o 'I'rl!.bolho (cidade de Santos}- Esses dO.;. 
éÚ!;nentos !oram. aprecsen:tados &o 'I'rltnmal :~ o~ ~c1Ó . de ieconsJ.-· 

·-·.:· : 
~·. ·-- . 
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c!.eraçAo_felto pelo Sr. Min istro da. V!a çá;; ·por aviso ~b nume~ 2.278, 
de 9 de JUlho d!> corrente anno. · : · ·· 

O Tribunal, éon!orma.):l.do-.se com as informações e p~ que 
CIOillltUll <!O processo, manteve a. declsáo denega.torla. do registro, por
qUO OS dOC'Umentos · ápresent~OS não sat!s:CQZem. as exl.genc!b.s Jegaes. 

Realme:nte. . a certlélão do registro . e &"<:hivamento dos. esta.t utoo 
CU\ Boclcd.a.tle co~cessiona.ria. t!-o Cartoi:io, de Registro de · T1tUlos e 
lloeumentos da. Co!T.arca. de Santos, n ã o' · contém o recon-'lec!mentc. d:l. 
'!Irma do official certiflcante, ·por T a.bellião :publloo, ~ e ;i.· lista.. de em
llroaadoa da dit a. Socledad~ .. Qam o recibo pa.Ssa.d.o pela .Delege.cia. do 
:DopmBJnento E.st.adual do Traba.lb.o, não: 5UbStitu~· a. certid.ã.o jorne
flldt& fJCllJ Secretaria do ConseZJto NacioTJ.al da· Trabalho ou pela. repar
tiQIIO que nos Estadps o r~resenta,como êxige o .art. 33 § 1.o do De- · 
troto n. ~O .291, de 12 de Agõsto· de 1S3l. . · : 

NGSt~LS condições, a. decisão. do. Tribunal de COntas é contorine . a 
lf'l, dovendo, portanto, ser mantida . . . ' . 

Sala das~~-~ de ·Setembro de 1935. - Vi etre Ma.rq-ucs. 
Prctldente; _:, Uoozao· · ~màzitete, Relator. Mor~ Paiva . -
Ff1111CIIÇO Gcmça.lves. - Fr~d.eriéo WOlfle'l'l.buttel. - Moacyr. BttTbtlsa.·;·. 

Da7714s . Ortiz. · · · 

Termo d e con-tracto entre o Goven1o ··Federal e · ~ "Çocieda.de Eadio · . 
Atlantica", para. esta~~eer .uma ~ação radio-dl!.f'llS()ra. na. 
Cidade. de :;;antos (São Paulo) • 

Ma {;e~ dlas do mez de. Junho do . alll:lo de mil novecentos · e trinta 
e ~..nco •. presentes nesta Se'cretaria de Estado os . 8e:lhoÍ;:es ·Doutor João 
MArques doa Reis, MillÍstro de Estaçl.o dos Negocios d.a. VIação e Obras 
Pu'blicas, por parte do Governo Federal. .da. Re.J)Ublica de& Estados Un1-
dDII do Br~n e Ita.gyl:ia Santiago, representante legalm.ente con.stl.t u1-
do da "Socleqade Ra<Uo ·Atlantlca.", com séde na. Cidade .de santo~. 
e. PaUlo,<1eclarou o Sellhor Mililitro que, nos termos do Decreto nu
mero cento e trinta e · cinco, de vto.te e seis de Abril do co~nte . anno, 
nca. concecuda ã 51IPraéitada. Socteclade perm.tssil.o para. esta.belecer, 
acm direito de excluslv1dade _'U.Illa est ação destinada a.. executar o ser~ 
Y190 de. rll41o-dlftusâo n!V refer.lda. clciade de Sa:ntos, mediante as-' se-
guinteá -cla"W!Ulas:'· · • · 

OlauslllD. prtme1ra - Fica asaegurndo á "Sociedade :Ra.dio Atlan
tlca",· o ;:Ure(to de e&ta.belecer, na. Cidade de Santos (Estado de São 
PaUlo), uma. estação de onclaG médias, dest11lac1a a. exec:utar o serv:iço 
ele rac:Uo-i1i!tusão, com ffna.llda.d.e e· ·orientação lnteneétual e instru
ctive., e COlJI. ;;uboidina.çiÍ.o a. toàe.S a.s obr1gaç6es e exlgenctas illStitul-
dO.S neste aêto de concessão. . · . • . · 

Cla.UIIUla segu.nda. - 'A ~nte conce~ é · outOrgada pelo . pra2;0 
dtr . <1ez {10) · annos, a contar da d&.te. de ,. regfstzo do p~te contract9 
pelo Tribunal de Contas; e rell.0'9a.vel. por igual perlodo, _a Juizo d~ 
Governo, 13eiD."' prejutzo da facUldade · que· lhe a&Segura.. a legiSlação' vi- . 
~nte i:ie, em qu.il.l<>~er tempo. desapropriai-, nc> Interesse geral, o ss.r-
viço ou~do, ·. : . · . · · . · 

: paragraphó, unico ~ o· Governo lÍáo sf resj>onsablliza. por in
. c1emn1zaçto a.Igunui..' se o Tr1~unal de Contas ·d~neg:u- o registro do 
contraeto <1e que trata,-est& .' cls'~a.. ·.. . ·. . . - ' 

' Ólausui~~o te:ceil'a.-:_..: :À -cóncessionaria ·é . ob:;.o1ga.da> a: . . . 
A-) - «>nst1tu1r. rua~ -d~ctor1a: cóm ·dois te~çó.s (2/3)~ no ~~o;: 

de braslle!J::os· nB.fus,' attrtbulndo a. estes ~ftinCÇões .errectlvas d!'! adnU- ... 
nlatraçio: . · . · · . · .. -. : . '.\ .~.. ' : .· · .· .. . . .' . . · ' ·. ' · · · · · · . . . . · 

-.. .. B)· ~ aànütt!r,' .exclwiva.mente, óPetãdó~ e ape_acket$ ·, b....-ssíl~i.;. 
roe ·nató3, .e bem ássJm a: Çm_prega.r, eU~vamente, DOs outro.s ~r~ .. 

.. .. .. •' . .. .. ... . . . . ·. . .. . .. -· ~ . -: . . . . .. 
.. ... . .... . .'· .... ·"·.· . .. . ~ -.. . . o( 
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· . ·. v1ç06, ,technléos ·. e : admiliistrativos, d~ terçO.S (2/3), .· :10 'ttilni.íno,. de .·· 
. .- : . .Pe.!lSoii.t'· ·brasueuo:· · . . . . · · · ~ ·. · / ·.. -:· · .' · · · · ~ .0.: . · · . · · ~ ' 
·: ; : ·-'C> · ..::.)nãO· transferir, dJrecta. ou 1nd1rectaménte; ·& •conoea8Ao, sem 
.···. p~via' aUd1enctin1o governO; · ; . . ·,. ·: ... •. · · · ·. : : · · · · ... 
· · · :. ·_- D) .....,~su.sperider, llor :tempo .que :!or det..~ado, o seri'lço;: t04o 

~u· em·P.rte, .. no& cesos ·prevtstO:s ·J:io· regulamen.to das· ~~emçoe :dera.- · · 
dto-eonu:iúni~ (dee:re.to . ::rmnero vinte .· e um· m1i · ·oento ~ · onze 
(21.111)~ (lU n?·· que vler a. reier ·a. materta e obedecer .á pi1me1r& re- • ~: 

. "qUll;lçã.o . d& autoridade competente e, : h&Ve!!.do ·.wsencla, fazer. ·«s&:-.r .. 
o serv!ço em ectÕ suceessi~o â l.n~imaçAO, sem que, por 1sso, ··a.Wsta á . 
&OCfédada. direlto à qualq"'Uer 1nd~: . · · . . __ ·· 

E) .;:- :su.bmetter-se ·ao· teg1me 4e tlsc&ltzsçAO. qúe :tOr 1DatttWdO' 
pelo .gcmrno, · bem' como· · 80 ·pagamento, á(Ua.ntlldà.m.ente; da. quota ·· 
mensal· .. parn.· as despesàs Q:e !1sca.IIzaçll.o_e de 4ua.esquer· contrlbU:~ 

· que ·-venham a ser esta.bele'cldas· em. lei õu .regul!Qnentó sobre a mil.-
. · : ·"~rui: . . . : . . .. .. ~· < . . · . : , .. . · . 

· F) - to~ecer ao Departamento dos COttelOI\ e ':l'el~ph<Js toélos:-. -
.. os, elementoo que este ~nha -y._ éxlgir . para oa etreitós de ri&eau.zBÇQ") 
· ~. bem -asshn, prestar-lhe, em :qualquer tempo; ·toda$. as tntormaçOes- . 
que pei-mlttam. aO ·governo apreciar o moclo.~oOmõ- eitâ. selldo .'executa.: 

. da2.col'lCessA;ó:· ·.: . . · · .. _ ··· . ; · .· . ~ . • ·. ::. '~ . 
. q) - ti!Ailter sempre em imlem ~e e):Il dia, o regl.stro de ~as· os . 

· .rrogrammas· e .triadlaçOes _lldas ·80 · mtcrõphone, . devidamente·. ·a.'utllen- .~:' 
ttcá.das e oom "o _Tisto" . do .orgão t1s~~Jtzador; · ·• : : .. ·-~ · ' ·' 

. · · H) - obede~õ,er . ás -p<l!Sturaà ·mun1C1p~ appllcavets ·e.o ,seiviço da . 
-<:oncesstio; . , . . . - . · ·' : · · ·, . . :. . : . ·' .' - · ·.' . . . .. : ... · 

"_I) - · 1rra.dlai', .(lis.riamente •. oe ~.bOletlns :ou :.a~ dec,aervtçO· me-· , 
reorolog1co, bem- COill.? ~ttlr e receber,_ nõs dias e. horas det:_er- ·. 
m1na.dos; o progtamma ·na.doi:J.al e o pa.n-amer1cano: ·. . . - · ~ : . · 

. I} ....:._su'bmetter, no praio de .f.res (3) mezes, a... contar .da .datS: do·. · 
. ,registro do c:Ontrs:e~ . pelo 'I'rtJ)tinl.\1. de ·contas.. é.· appro:Vaç!O (lo ga.. · 

vemo o local esool!l!do .para: a monta&enl ita eStação;· . ·~ ·. · .. ·. · .· · 

: K} - 6Uome,tter, ~ prazo-~ seiã (6.} ~~;,:a :c·~~.':da ~a . 
·: data cte '· que -trata: a aunéa anterior, .á. .approvaçAo dó ' govet'IlO, . 88: 

'plantas; orçamentos e ~. ás ésx)ecutc~s teclmicas 'das .. •i.D3t&ll&-, 
:çôeS, ·mclusive . a; l'e1,açáo IJll.D.UclOII. dO :znã.terial a. emprégar; . . . 

. L).:_:-- J.n&ugurar, ·:m ~· d·c ~ d<>,iS (2) .a~ .a. eon~ · da· d.ata : · . .. 
· ·da approvaçl!.o_ de . que trs.t:i .'a .àl.i.nea llll?-ter:lor. o serviço . deruiitlvo. · 
uJvo· motivo. de força. mllolor •. del'l.à.ameDte 'comprovmo e reconhecido 
pelo governo: . · . _ . · .. · · · · . . . . . . - . . 

M) -- sub:netter-se · â retlalvo.· de dileito .da ·Un.l!o sobre todo o· 
l'cervo c1a· soCiedade,' ·para . ·gal'antla. de l1qW.~ . de qu~q~l::' . <lebtto 
p~ eo.m .. elJa. .. . · .- . . . ., · .... · : .. ·· ~ ·.- ·.·' ' ·.~ . -

·N} ..:.. . .,ubriletter-se . á. :esalvli de que a. ·. r:-eqtienctO: distrlb~a. A 
aoc!~o.de,. n40 ··oollSÍltue d.trelto :·cte,. proprte<1114e, .s ,. ficará·· ~i.xJe,J.tll. ã:5 · 
regras ~ta:teleclcili.Z . no regulamento~ doo serviçO& de ~com:inUlli
cr.ção_ (dem~ -~ilmero vtnte .. e 11m cul··~nto ~ onze, 24~11) ;· ~~-@:). . 
outro que Vk!r . a:: 'ser .baixado .SObre ··o .:a66U:Jnpto. 1nc1.4lndo~ sem~~ eo- · 

· ·= b!'a :.~ ti-eqU~cia O d.lretto de Posse.c!a. u~;._-:_ ... . -_-... · ·.:· .. ~·.-: _ .··· ... --"._ ~ . 
' ·.. . . 4r·- . submetter-se aos preóeltoá~ 1n$tl.ttil.àos. nas. 'oonveriçOes' ;e ~ re- . . < 
. guia.mentos ·internaelon)J.ei; .. llem como .a todii;s ss CUSp<)GtçOes cont1d~ '. · ·· 
' . .em leis; · regularàe.ct9S' e 1DS'truCÇ6es que ·e.zJsi;~Jn ~u-~en.hsm & ·ellstli: ,: .• -

··~·:.: .~.~~:~~~~=~·~~\i~=~~~~~~~~r-~ q~t: "~ .:: ·.~ 
. '· · quer .tempo,, :Beú& ~~~uto$.; ·sem.· piá;Vla.' ·appro'vi'Ç.iO Cio. ~vémo: "&531in ·' · 
· · 'cõmo .. ' ~e':ot>~ga -a. ·ins.nt~ ~slía. .. ~tãçâo. em, 'pe'l'ld-110~ fúil.cc191W11ento. . 
". · ~- c<>m .-.a .emCJen&~ necéssàrfa.·~e::tie âecõrdo~·eom . a.s :~pcões:tecbni- ... ·;:. 

· ':~~~:·:~···q~r·~~,r\iér~~.:-f.t: ~.:~ti:o.l.·: ,~.:~ ... ~~· ~:v1~.: ·~:6:-;< .::;;::~·-: ·:'·:· .. : > . .. · ·· · ·:· -· • 
• ~ <· ~ ~ ·~::- . .-· .• -· .: .. 
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__ .. ··. ·, .· 
.... , 

.: .... . 
.. . 

·· . ClaUula. ·quinta. - :FiCa. · esta'bel~1clo que a estação tt'ansinl.ssora. 
. da. conceaaionula . s6 poderá .. ser loCaliza.c:ia. . a Uma d!Stanc1&, m1n1ma 
Cic · clneà . (5) · kilometros do · (\eDtro da·. ctclade . · ' . 

· Clausula. sextà · ·- -N_o . reg<.me de . nsçsllzação que rõr tnstituldo, · 
. floa .asse~do · ·ao govtJrn~. _quando julgar conveniente, o dl..relto · de 

. -_. :·,e~. ·ro.mo ·1%lelhor . ~ ápptouver, os .Uvros, escrlpturaçio ·e tudo 
· .. -q1,re~se to~ar neces6arto a. essa fiscalização. _ . . . 

. . . . . · . ... . ·' . 
· Clausula. eetlma ~ Pela. :i110bservancta. . de qualquer 'ctas presentes· 

<'lawule.s. em que-llAo eSteja prevista a l.mriledia.ta ea.d.ucl4a4e de. eon
eessâo.- o. ~overno Pocieí-á, pelo orgli:ó ~ tls'call.zador, tmpOr ã. con.cesslo
nâ.rlli.:. multà:s· de cem :n:iU réis · (lOOSO<ÍO), a c1neo oontos de · réis 
('5:000$009). ·coi?!tnmé a. · gravidad~ da ln!rseçâO.. · ' · 

. . . ·. ·Par~pllo u:tllco- _;_ A . 1a1porta.n<ila. de qualquer · multa .serã re· 
. · . · colhlda á · Thesourat'la do . Departamento · dOII Corretos e Telegra.phos, · 
' den~~do p~ _t~<>grieJ. de ·.trinta. (30) dias, a. Contar. da data 

·' . ;: : ~ not111cação- feif.a · ~ecta.mente , á: conceM!ona.r1a. ou. da. pubUcaçáo 
· : . do·. scto D!> . "D1at1o Offic.!al". .- · . ' · . . · 

, . ..;:.C1a1lsul8. oitava. ;;...... Em: .qualquer tempo, 'sãó àppUcaveis á ·co~~s-. 
- . .. ·slonar!a. QS . p reeelioS -<ià_'. legtslaçoo sobre · clesapropriação por --hecessl:.. 
~ -~·' · ·daele .:Ou ;uti.uelade publ!i:&:' c requlsl.çOes ln.wtam·~ : . _ · : · . - · · 

. • ._Cli!.USÜla. ilona- -"-·;·A ·cÔncessão .será·COllSlderada caducà· para· todos ' 
:~9.- (l!feitos,- · sem ~!tt{a. .'quÍllquer lndemnl.zaçAo:. . , · · · 

· . · .- A) .~......:.. se; :em tçdo. ::te~po, · fõr verificada. · a 2nobServanda. das dls
:POs!Ções . eont.tctas":.nas allileas :A, .B. :C, · D, in·f!ne J K e L; da: clauSu• . 
la ·nl:' . ·~· .: ·. . · . ·. . . . . . . 
· . -l'H · ~ se nãO forem.' pa~e.s~ dentro d.os prazoo-estabel~tdoo, a. , quo-

·. · tS..:;e dmtribulções a .que se refere .. a · aUnea E, da. cla.usula m, bem. 
: · - ·-.~~ -~·· 1Jriportanc1a ·de quli.lquer multa ·Uriposta. nos· term.os ·da clau-

- ·. ~!i- VII• '· ·. . .. -

. ~: d) ~-:~;.-~~ .q~CIU~ tero.p~. se.verl!lc~r o emprego da. estação 
.para; .outl:!Js· flns que ~~ o& determtna.dos na. .ct?ncessâo e a.dmlttld<>s 

. ~Itl leg181aÇáo~ .(iue- ·reger a.· mater~ . · · .· . · · 
. • . ·. - · P&ra~phô -'pdmeti-o' ~ Pod.erá" a. concessão ser declmda. caduca, •. 
:_- n· jui.zo do·. ~verrio; ·sem . d1retto a.·: qualquer tndemntzaÇAo: - 1 

. : · · A} _. · se~ de~ii: de .. esta.be~do, fôr· ·o serviço 1ntel'1'0Dip!do por · 
-~als.:4e. .trtnta _(30) ·.<fias cOnsecutÍv~ -()U se ~ verUlea,r _& 1ncapae1_:

. .ela de . ~e. ·c·onc~ODBril!. ~·para---: eltlltutal' o serviço, . salvo motiVO de !Ol'C(!l. 
. <. ma.tor, clnidamente provado e reconhecido pelo governQ; . 
: . . ,: · · B) · .::_ ,.,se-· a c9neessionarta incidir;: reiteradamente em in!racçõe~ .. • 

'pasSivm 'de m~ita.. . . . .. . - . . 
--.~·' paràgrap:b~ . - Se~~o ::.....: i> ·oon~ . sem consldefada: ,perempta. . 

. sé bc -gÓve~o ·ri19 JUlga.r con~nientc ren~ar-1he o . prazo. · · ·: · . ·. - . ~--

. . . . · .I>or . BaiWn. há. verem _. aécord-odo, ·e ~ndo· &elo nes.te a.cto decla.iado . · · 
.. peios .in~<ioa_- que· a. '"Soç!ecl'àtre: P..adlo. ~tlant!ca~~ elegé ·.seu dÓ-

lri1eU1o B· CJdade: d~· ~toe. São Páulo;: mai:idou o .senhot> lll.iimtr~ l3-
; .:ri'B.f ~ .. present4!. ·:termC:I qul depól~· ·c~é~Udo' 'e.·po'r tÓdo.s .achado' cori!or-:

me, as,31gíiâ .com .o- supra:c1tad6 ':reprcsintantê da;quella SoCiedade, se
- ·· :Dhor I~a.gybil. ~$-ntfágo, -cõm "a.S .-testemunhas [)i., João-· B~tisti ele ~. · · · · · ·oeoo · GU!marãéii. ~ :óu·ector d:a. 2a~-secção da ri1reetoná. Gerai de· co~ta

::.: :. :-:Muti&de> Jullo '·GOmes 'Ne·tto, : :!." Ô!fldal; c, oomm1go, Oscar RamOs, 

. -~--~-:::::.~~~~=~~-=~.~a ~~ia~~-:· e ·-o~ias ~~oas; n(> ~j. ~e Ja·-
" · -;'~; em· ·6 _ .. !i{j. :.ninhQ···de~· l~.35: (sol)~ ' ~pllhâs .Íedenes ·DO. Val~r-·. 
· . .-. :total. ''de- so«!!O; .~p:;<:IllslvJ:" a:· taxa.. de· EdüCaçÂO · é Sá.uile J>ubllca.) : .:...._ .. --: 
., . it<u:iittse ' iios - :~ts·:-·~ :.:..;.. "rt«gjioo· ·s:a~tiàgo: ~ "'""' : ;i'Q.ão: . ·sir.pu,t<r~ M~-
'. _ _.. ··G,Wm:crcte3. ;.;;..; .J.Ul.tó .Gotlie.S fretu~ ... ·,...,. Qác(lt · Ba.nw~.-:.eonrere •.. --:- :ps--: ; 

·. ~-· R41ni:a, - 3.o :am~ .-·visto:'·- .. ·Macec~o· · ·Guf~:r. -·-mrectOL- ·de .. 
·,s~=. :· ... ·· .·:.·,-:;--.. -- __ .. _:.·· .. -: .. ;:: - .><·.··:·.· ·· .. ·· :-: .. -_, . . 

:-.-:· --~ .. -,._ . - : ·- ~ :, . 
.. : . ·, · .;: , .. · .. . ·· ·:·.: . .' .~- - ~ -~-... ~ --- ~ ., .; ·: :- _. ; ~_;- _. . .~. · -... -;·~· ,. 
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; N. 183 A - 1935 

(Pr1me1r8; Legi,slatura} 

Dtsp6e sobre . a co!locação hiercrchtca dos CsP,fmntes àe· mari7lk<t; com' 
pa.rece-r favora.ve~ ® ·commmao ãe .Segurança. 

(Segurança. ~o -. 1-'· ·r..eg~atura) 

. · Somos de parecer ·que ·o projecto n. 183, de 19ªó, deve ser &ppro-. 
"aao. Elle vem der1D!r, na escala hierarchlea.,, a. posição dos a8p1rantes 
de marinha, a. exemplo do que fez o Decreto 'n. 2~.994, cie 13 ((e Mli.rço. 

- ãe 1934, <:Oan.Js cadetes da EscOla Mllltar: · 
Sala. d8s Bess6es, 14 de setembro de · 1S35 ~ _;, Demetrio Merc!c 

.Xavier, Presidente~ - ·no?ningos Velz.aco, . Relator.' ~ Pltnio T&-J.rl.
'7%1w. - Abelardo L'UZ. - .tàetmar BoCha. - A!1e?Wr Monte • ..;... Al!· 
pfo Cost~llat. · · · · 

' • 

. ... . -~ .. 
Art . l .o:o; alumnos da. E~Q~a Navál .sAo COilSiderãdos ;,~àça., es-· . . 

pec!Ms", sendo cl8.SI!.Ifica.dos n a. hterarçhla., ml1ltar entre os · ·~~- · 
marinha ~ os sub-o:ff1c1aes. . . . , · 1 

Salà da.s Sessões, l2 . de AgGsto de i9ss. _- Amaral ~ctzoto Ju.niôr . . 

N . 233 - .1935 . 

(P!'lmelra Leg~atura.) · 

' B eàacção, para. àise"US.!cw especial; cUI. emen® GpPT~d4 e:·desta.caà4. 
· · do .PT!>Jecto ,z., 18 A, de 1935,: .que cr:~u. nos:·cuiBM·fU:_ õa:ch.c'-

relad.o a c<UZeíra. de Dtre!to Ae!"eO. , ·· . • • .. .. · . · • 

. (Educação 58 '- 1~ Legis!At~a) · 
< ' 

o Poder t..eg1slatlvo decreta.: 

.Artig~ unlco. Flc::J. 'creada., ·no qulnto· aX!.Ilo cios CU1'50& ort1c!n(:,:l. 
ãP be.e~lado. a éadetra de Direito Aereo; revogt,.cta.S . as. ~6es 
em contrailo. . , · 

. Sala da. ColllmiSsflo, de Setembro ele 1935. - Valente !%e .• Ltmq • .. 
P:êside.c.t~: .....,. VIcente. MigueL ....:.. Fldtor Maia. ~ · 

N'; 234 -·1935-' 

(Pri.I:leirn .LegiSlaturo) · 
. _, . . . . . , .· . ·. . . .. ~ .. . ' . ( . 

Eecfa;cçáo, para. -àf8C'U.fsáo especi4Z, ··cl<:J a.Tt, ;So a.jypr~ e ~stác4do . . · 
do projécto ~- .18 A, ·de 193~, qz:e· re~l&% c cadeira.. f!.e L?t-
~to _J-nã:u~tr'.C.Z e Le.Q!s~éo ® ~abal.h.o, · . . 

. ·. · o Pocter Legisia.tU>o ~e;cret~;: 
, . :-~ :. : ·.· . 
. . , ··: · .4itfg~ :uiüco: . Pica. res~b61i!cida.~ ni eilrso cie · bB.char.~lado; para 

· ser· :pl'O!e!!!Sads. no · q·Uin.tó ll.tll10; ·a. ca<tettà. .. <ki .Din1t0 In.<iustrlal e "IA
< ; g:1&JaÇ~ • c1ó Trabalho,.· J.·evoga<la3- as dtsPostções :em cóntraric>. - . · 
. . - SC!(-da -commissão, de aet·emoro· d i . !935, ...;_ Valente de L~ma. 

~1de:xtE! . ' ..,..., .Yicen~e : Miguel. ~ Hettw: M'!'#J: ~ - ~ z -' · · ·. . .. - - '.· . . : ..,_ ' : . ~ - · ·:· : · :- . · : . . · 
• ' ... . . . . ·-. :- · .. ; : 
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· N . 235 --"- 1006 

(Pr1me1ra Le~a.tura.) 

.f.ei:Utcção, para ã~cUJs.1o ê11pec'.al, d~ emen& ápprovada e ' clestacacla 
· .àQ _pr.ojecto n . 18 A, ele '1935, que transfere pa.ra. o 40 an.n.o 
· ·: ... :.. > da -cru.rso d.e bacharel4ào 11. ccu!e!ra de "Dlrei.tó Juàtcrlarlc, 

:. Penaz··. 

(Éduca.çã;o 60 ~V· Legislatura) . 

O Poder Leg!slatlvo decr.eta.: 
. Al't igo ' Unico. A cadeira. de "Direito Judiclar!o- Pena.!" pa.ssa.d . 

. do qUinto anno ~e bicharelado para ô quarto anno do mesmo curso; 
revoge.dll4 w; . dlspoelç~e em contrario. 

· ., Bala. .da eommisa~o. de ·a~tembro de 1935 . 
·Preslde~te. - Vicen,te . ilÚg-itel. - Hettor. Mai4 . 

Valente d.e Lima • . 

O ·Sr. Matt2. Machado ( Pela ordem ) - Sr. Pre3!ci~.tlte, . au
~nte quano.o se votOu o proJecto que à.pprovou o tratada com os Es-. 

·· t&4os .Un1dós, SÓ hoje tenho oceas!ão ·de passà.r ás mãos de v. ·Ex . 
uma .aeclaração de ·voto, q ue peço mandar Inserir· Jia: ActP. dos t ra -
b_albos da ~ó de hoje. · . · 

Vem á Mesa a s~lnte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

· ·Divergindo de Ulustres coUegas. -cujo patriotiSmo acato e rt!5Pelto. 
peti.So q ue industrializar o. :sràsU é tmpeclir que a · Naclona.Uda de · se 
organize, levanqo o -trabalho e a vida a t é ·ás ral~ extremas do seu · 
terrttorlo. ' . · . 

As ttidustrtas, pre>eoees, que jã. reclamam a. tm-porta.ção d e mate
r ias prlma.s n::> Pa1z que deveria. produztl~as a granel, para s1 e p ar;!. 

. · ~portar,- operam no littoral, onde· concentram c:apitaes avult adis:;!
mos . e trabalho preclosiss!D:lo. SelD. elles é 1mposs1 vel !ecundar as 

.. r lque.zas dormentes em Goyaz e Matto G1'9BSo, nas campinas do · Ara 
_guaya e na 1mmensldade desse mundo· phanta.sttco que são as soU· 
tiôes · cto' A:ina.Zonas c as· terras vastas do Acre . Abandonar t udo 1.s.so 
tem s1do grande erro e· é · hoje gra.v1ssimo pe::igo, quando a rutna. P!UI:l 
&Obre o m:undo, porque .a. !talla procura. terras para. CUltivar e- povoar. 

- O p erigo ·ame aça t ambem a nós, e tS6 os .Srs. !ndustrlaes pocierão 
.&U:astal-o, reallzan~o no Brasil, -entre os · hymnos da p~ ·e a:s a.legrlns 
do 'Írobalho, o. que c,u t rôs ·sli.o !orçadoS a.· procurar por meio d as att;.:>- . 
cidades da g>..lerra. 

· · ·Por es:;e mctlvo votei peta approvaçt.o' do tt"atado com. Os Estados . 
'Unidos, o qusl ·a.ttenua. em alguns artigos, excessos t!o nosso protee

·.· . clonismo, que. só deve de!en.der as ind.~ ~gro-pe~uar!as e eo::l!le-
.· , "-aS, OOIJio as de' fla.~o e tecidos de a1gocláo . . -

sa.ta ·dlis Sessões, 14 de Setembro de 193&: - · P. Mo.tta Mach.c.do . . ' -· -~ ' . . 

. ,... O Sr. ·:Ba.1;tisb. t.~rdo ::__· Sr. Prestclente. não eseondo i ?a-: 
. .:nara às func:ias 'itnp~s, que ao . meu . _esplrito trouxeram a.s ult imas 
1.'10t1e1.as' U!legraph1Ca.s, publicadas na lmJ?rens&. . hontem ~ . hoje pela 
ro:uuihã. e.ce~ ·dos-dest!nos de alguns povos· do Velho .~lindo. A Hu-

. :rn8n.ldade ·-tnte1ra. yoita, · nesta hora, · a. -~ua. · . à.tteJJ.Ç!!.o' -~ra os .e?li;Odlos 
. . LJ:Ue . repont:::om : na ?Olitica 1ntel.'1la!::10n~ rele,J:n~do oS. iDstà.I).t e_:; 
· tragtcio:s de BUprema.. angustia. que Ca.raet~riUn. 31 de Julho e 1 li!; 
~.de l9_!4. · · · -

. -·· " 
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Hontem, depois do discurso de Lavai. chefe do Gabinate Francez, 
r.inguem duvidou de que a guerra está. por horã.s. Ella vae desenca
dear-se, infelizmente; a despE!tto de todos os anhelos, de todas a;; 
:preces para. que a. p~ no Mundo não seja. pertm-oad.a, como o va~ 

:ser, ~eguramente. com um. fito de eonquista.. · 
Sub! á tribuna, Sr. Presidente, eom o e.sp1rl:to attrlbUlado, P?l'

c1ue, como o'rasllelro, como 4J,tino, 1), especialmente, dac;ia a in1nha acl
mlraç>lo pela Italla., de cuja formidavel grandeza em todo~ crs sectores 
oa cultura humana. sou extremado pwpagandlsta, não posso occul~ar 
:minhas apprehel1SÔ€S pelo 1uturo que estará reservado ao extraordl
l.le.rio povo do Medlterraneo. · J 

Sr. 'Presit.iente, nós; os americanos, sobretudo, os do Sul, qu],) 
S.!nda ha p(Juco cantamos hosannas pela terminação de!!n1tlva do lll
tlmo conflicto internacional que se verlf1ca.va. neste continente, não 
podt:mos deixar ·de externar as nossas just1!1caveis apprehensões pelo!. 
dias que nos esperam e que podem ser bem .cU!!ice1s pa;ra a. Hum.anl
d!>d.e inteira. Entretanto, talve:<: ainda. devamos confiar em que, c:s 
mandes homens, .respmisave!s pela. marcha. do Mundo na. h<lra. presen
v, num es:Corço supremo .. num lance ca!)az de ser entendido por todo> 
Gô povos, annunclem que ainda. desta vez a paz .. será mantida. 

São estec, os meus votos e quero crer tambem o sentimento una
n!me da Camara, como não póde deixar de ser igualmente esse o cre
sejo sacrosanto e entbu.siastlco do Povo Bl:as!leiro. (~uito bem·) . 

?ro:fer!das estas palavras, que acll!!1 dê meu d!!ver pronunciar tão 
logo sub!.sse á. tribuna, pa·sso a tratar propriamente dtl assum.pto qu~ 
~qui me t:r:az. 

Sr. Presidente. a minoria. parlamentar. examinando em sua. ·ulti-
. ma reunlã.o varias ma terias' importantes que deveriam ser deba.ttdas , 
r·este plenario,· ·escdlbeu, entre ellas, como das de mais urgencia, para.· 
que :fosse ventilada, uma grande quc:stáo que preoc~upa, lnqu!eta, e:J• 
ch.e de sérill.S appreberu;ões, não só a cidade do Rio tle Janeiro. m3s 

.t<>do o Paiz. Quero referir-me ao jogo. 
Sr. Presidente. ha. menos de uma quinzena. na outra casa do 

.Parlamento. o !llustre · senador pelo ~la.uhy, meu ·companheiro da3 
berras graves da memoravel.campanha. de 1929 e 1930, ·cujo nome de
clino com todo res:;Jelto e admiração,' Sr. Senador P!res Rebello, ho~ve 
:por bem dirigir, por intenni:idlo da :Me.sa do Senado, um requeriment o 
:a~ titular ela Pasta da .Justiça. e Negoclos Interiores, acerca da atti- .. 
tude do Sr. Procurador Geral do :Qlstrlcto Feder11.1, ·com relação :to 
·j~go que se alastra de maneira d~senfr~ada e provocadora ne:::ta ca
;pltaL 

A Eegulr, o me:;;mo Senador pronunciou quatro discut<os, no de!:
envolvimento da ::ampan..'1a c;.''"' levantou contra o Brande mal, con
tra es~ cancei- social .qu:? está invadindo, de mll!leira n.larmaute, a 
C~<iad.e do rua de .Janeiro. · 

. O requerimento, que é hoje do Sen:ido da Republ!ca, por isso qu~ 
mereceu o apoio unanime daquella Casa., ainda não teve, até est~ 
in:sta.nte, -uma resposta sat1sfactor1a; e não sei mesmo, sl ella vtr{;., 
:porque. ha poucos dlas, encam.!i:lhando um requerimento ao titular. 
<1':1. pasta da Guerra, tive opportunidade de denunciar o ~escaso com 
que os M1nistros têm tratado as duas c~ do Parlamento, no tocantl'! 
~os requer1:oentos por ellas approvada.s, pea.indo 1ntorri:J.açóes ao Go:-
'V~no, -··descaso contra o qual, aliás, solicite! providencias, porque 
<!Om elle não me contorm·ava. como n~o me c<>n!orma~f. 

Não se!, Sr. P=l.dente. repito, se o honrado Senador será. ma~s 
-:feliz do que nós, coosegui.ndo do ·sr. Vlcente -Rã.o um.F.L resposta. ca.bd . 

. lO 1nun.ed1ata, como O a.ssumpto requer e os altos-lnte~S$eS da .CapltR1 
da Republ1ca estão -:-e:;lamal}do. · 

Na Imprensa; a campanha já repercutiu. Varios. jornaes, .e dr>~ 
cie m.a.ior responsab~lldade nesta Capital, vêm, em linguagem· cancie~-
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te, pedindo mecUda.S · energ1cas e urgentes contra o. ml!-1, que se pro
pagli'. de maneira assustadora, contra essa vóragem. que se vae d1sse>
ln.1ne.ndo e::n todos os quadrantes, em todos os :recantos do R..!o d~ 
J"a:t:.eiro. · 

o SR. MACAlUO DE ALM.s:DA - V. Ex. dá licença para um aparte? 
A prova de que o Il:}Rl caxnp~la desenfreado em todos os ~tados dv 
:ErMJ.l, reside no facto de ter o Bispo· D. octav!o Chagas levantado & 

~ua vo2 contra o. jogo, em ~ pastoral, que foi lida, no ~nado,· pe_l~ 
Sr. ·PiTes Ilebello. · .. · · . · 
. o .. :lm-- B:APTIS'rA LUSÀP.bo c_ Muito agra:deÇi) o aparte do 1!

, l~tre Deputado. Tratarei, em momento. opportuno, à~. -jogo nos f:G- . 
~. tados. Aprovel~ando o aparte c.om que me· -honrou o ni>bre. collega, 

:t('presents;ote. de, M!nll$ Gera~ nesta Ca.s2, devo an~ecipar os themr.s 
... -que co:n.stttuirão o aõSunipto d.e · qua~o pslestras que farel da , .. tn-

buna. A de hoje esté. subordlnà.d.a:· aos se·gu!ntes itens: · • .-. , . . ' . 

- Considerações sObre a campanha · çon'tra .o' Jogo~ · . 
- cómo se· prova que o p(lde·r discrlcionaric ·do :"Sr..~· 

tUl!o Vargas não...:..i;lerogou a legisla~ federal <Sobre· o -jogo. 
- -o·· eõdigo .. Penai -aJnda · está. de· pé~. 
- Reslstencla hero:cá. da magistratura..· 

Serão estes os themas . qu~ hoje ·desenvob'~ei. A'r:ua.nta.ret,· poréi:\,· 
a V. Ex: que o jogo nos· EStados s~ã, t~Ízl?.beiil: objecto. d~i . oútras

. ~estre.s. 
• I 

Na segunda, pretenda a:çordar Ós ~Seguintes -tteii-:;~ : · 

- A Capital .. da. Republica é h.oje. o. retn~aclo do ~a1pe· é .. 
da bole. branca. . · . . .. . . _: : .; ._ 

- Onde se joga. Qu~ os.· magnatas: dà expl<Jl'aÇão ·cto· 
- v leio. _ · ' · .. · ; · - ' · ·· .. . "r 

- A pcllcia l30cta nos 1ucros do jogo, seguriU? Óls~~~o ' ·. 
e:xp~ de .Ul::l. regtllaJnento . :· .. J 

Na terceira, !alarei sobre estas· theses: · ··-
-:- 0 jogo DOS Estados.' . ·r·· , ., .. ;·· · ·:: . 
......:. D. Roleta campeã do ·ato Grande do. Sul 110 Ama.Z'On.e.:i;. ··_.·· 

A. te::-nura de certos governadores p.il...""a c:>m esss;. il-t· _. · ·: 
. - - -_,.,.. -~;~-:~----~;··-- · ····:· 

-~:. >· 
Flml.mente; no quarto :(uscureo, versarei a respe!tO c.este · :~;:, 

.;.;;u=pto. .• 

con.clusões ·e. rumOs a ~,egui:' .. Legl.sl.l:.çAo .. 
' ,. 

A seu- tempo, port~to-. tomarel; no :malt3 ·alto 11-preço. ·.o· apariº 
-com que me honro\\ o nobre Deputado J?r. Ms.cal'io de Aln:leida. . . : .. : _ _

Não se poderle. co:mprehender. .Sr. Presidente, . qUê. a -camp!\nha. : 
-<:<~ntra o jogo nw. tivesse t~mbem rep~rcl:S.Sáo .nel>'"..a. ·c!ll!a: -E 'tanto 
:preoccupo.x e p-reoccupa · a minoria pa.rlamer..t.ar .. -~ -· - - · .:-; 

·o Slt. ANT:m:RQ BoTELHo .:....., o a.sstlm:pto liã~ deVe -.preoceup?.r ~ .' 
ape'n.ss. a. m.inOÍ1a. mas toda a Cam.ara~· . ' . ~ ·.. . . . . 

O BR. B.!'I:PTISTA l..USA.R.po ..:...._Fiolgo· em·'ouviT a Jnten-upçâo_·d·~· 
lllust.-ado e<>llega da maioria:.: Estamo-s. ~pois, '~ bôà._ ccmp~ia..~: . : . 

D1zla eu que. lla. .quatro c11as, ·danao úlfcto a ·essa-;moratma:dor.ct 
· <:amp_rulha, o eminente. ·repreSentante dô· Disjl:lcto·l'.'ederal _nesta·ca~n; 
.Sr._ Henrique- DodsWol'th, em discurSo serenO; . cOtiJ. aqueUa.. d!spos1çã6< · 
tão pr~Jprla do. seu .. es.pirlto, . analysou. &· &l.tur.çii.o-.·e:D. que· .!;e . eD.corit):~ .. 

- ··~/ 
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esta. cidade em telação ás leis federaes e á attltucie nssumlda pct> . 
. <:~rtos orgãos do ·l\II1n1ster1o Publico. 

Seguindo as pégado.s do meu· !!lustre collega, ; aqu1 estou para 
cllzer o que :francamente penso, o que subsiste em :tna.terla eleitoral e 
moStrar ainda como neste, e em todos os a.ssumpto.s, 'o honra-do Sr. Ge
tulio Vargas· tem 'terglver~o. tem tido att1tude or::. para. a d!l-e!ta: · 
eira para a.· e~uerda.. ora: para o Nor.e. ·ora para o SUl. E' teltlo d.~ 
s: Ex . que Ee ma.ruresta e se exterlor1zâ. no trato de todos os probie-
:nas da adminlstráção publica.. . . -

AbOrdo, Sr. -Presidente, este assumpto com a -autoridade que júlgo. · 
. possuir para tm.te.l-0, como é pr.ec1so e bem merece. 

• Sa.~e a ~amara ·que tive n. honra de ser o primeiro Chefe de Poli
ela da. Capital de. Repu'bllca, depQis 'd.o mov!men~o victor1oso de- 2~ . . . 
de Outubro ele 1930. Quand9 o Sr. Getu.Uo Vargas assumiu o Governo- · 
llii.o se jogava na. Capital da. R-epul::>lic::~. . 'Vejamos a.S l'tiZÕeS: 

COmo n~o desconhecem os Deputados, o Çodlgo Penal, qúe a.indn. 
está em v1gor, proll1be terminantemente, rios seus. arts .. 369 e segliin-

. tes, todo.s os jogos de azar. · · · 
. No Governo do· Sr. ;pita.cio Pessôa., boÚ.ve u:na. tentativa. de re-

gulamentação. : . · .'_ . . 
O SR. · DxNtz J-oNron - Nilo foi apenes tentativa . . Houve ·a regu-· 

lamentação. . · · · · · · 
. O SR. BAPTISTA LUSA&DO. - Acceito a recti!tCI!Ção:· Foi regu.., 

lamentado o jogo, por melo de disposição vota.d.a. em ciud.ai orçá.men
taria, em Dezemoro ~e 192'1 , e ' executada. em 1922 .· •· 

Foi, porém; tão grande a grita ·q1.1e surgiu de tOdos Ós pQntOO; ta.! 
foi o Cla.inor da. imprensa, num côro un.tsono, 'una,n}me- contra a. sub
ve~ão moral que representava. a.quelle '<usposltlvo legal; que,. _ um. 
anno depois, era apre...~_ptada ~ló senhor Dep.u~ado Raul Sá, na. .ses
s.r~o de 17 de Nove:m.bro de 1922, a: emenda n . ·37, que diZia o seguinte: 
"Flca extlncto .o imposto ~obre ·o jo_go e sem e:ffeito o Decre~ nUJne-

. ro ~4 .. 442, de 13 de Abril de '19.22, e disposições· que o autorizaram'.' .. · 
. Tendo essa. em'enda. merecido a appr'ovação do . Congresso Nil.c!o~ 

nal, em Janeiro de 1923 . era ext1ncta. a. regulamentaÇão do jogo, pas- • 
sa:ndo a. vigorar em iodB. sua plenitude o CQcUgo _Penal da Rep~bUca . 

O SR. D:::m:z Jtrn7on - ~1 estã l.llrul observac;;íio.a raier: o .casin~ 
. de Copacabana. ficou aberto até 1928, determina.nclo Intensa campa

.· · nha. de parte. do jorn~l A Noite, sob o titulo "Pa_ln.c1o-. da Morte!'. 
O S!t. LEv1 CARNEIXO - Aliás, em virtude de decisão -jUdlc111l'1a · 
O SR. ·Dn.-u; · JUNIOR - TS.o bem da.êa. que o prcpno POtier _ .ru~ 

d1clar1o se in<:UID.õlu de demo=trar :1. sue. falta. d.e- !Ulldamento.· 
O Sa. LEvt C.A.SNEiito - Não estou justl!icando a decisã-o jUcliciari~ .. 

Recordo, apen~s. o :ra.i:to. 
O SR . .. BA.:PTISTA LUSARDO - Sr. Presidente: em 1929, hll-Vil>- . 

Jogo 3penas no Casino de Copaca'bari,a.. :lesta Capital. 
0 SR. Dwlz JUNIOR - Tinha privilegio do jogq. . 
O SR. BAPTISTA LtJSA&DO - Em Virtude,' porem, de ~rlos epl

sodios que al! se desenrola.-a.m e nos qua.es estiveram envolvidos mem
b-;:oou de . re.5peitllbillss1ma. !am..llla. 'brasilefra, epi.sodlos que chegaram .ao. 
oonhecimell.to do Sr:: Wasb.io.'gton Ltils; entio .-chefe do Er.ecutivo, me
dt.azitó carta memoravel :-da autoria do Sr. Edmundo Blttencourt, tti
rector d.o ·Correio . fUi · ManJz.á - o Sr .... WMh1ngton ·Luis, na . mo.nhá d~ 
O-utubro de 1929, houve por bem ch:i.ms.r o·.J!1eu ·Chefe ele Pollctã., orde
nando-lhe syndtcancla dOb . factos denunciaC.os:· incl1.r.;lve, pelo lllus- . 
tre · jornaliSta, e. se :verdadeiros,- q_ue não preciSaria reoeber novas or:-
~ens· - fechasse, mediante ·am golpe ·'autorita.rio de pollçta, _aquell'l.. 

·"ca.sa.· de · vicias. de perd19&o e , de . ®sgraça <1é ta.nto:J bn.Sileil'õs. · 
· Desde 1929, port anto, em face -de ordetn. expNs;a do &. Presl-:- · 

dente da RepUbllca ao Che.!e de · Policia .d.~a cà.pttal, ee.ssara, com-
pleta.m.ente, o jogo no Castno de Copacabana.. · 
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• A 3 de Novembro, quando da ascensão do Sr. Getulio Vargas !1. 
hlta governança. do Palz, ·declarei eu ·ainda ha pouco, não .se joga.v~>o 
no Dlstrlcto Federal. Nomeado Chete de Pollcla., no dLa 4, no ente!"
-dlmento que mantive com o actual Pres!~nte da. E.epubllca. sobre a 
orientação que deviamos manter quanto a.o jogo na (Japital do Pat;., 
S. E:c . . a quem oomm.uniquet as determ.tn.açõe.s JiL existentes na Po· 
l!c!a. ·pól' or.dem do meu ·anwce.ssor DI!. c~e!la daquelle depa.rta.mentl') 

:publico, respondeu -que a campanha do jogo seria mantida com o 
.:mesmo rigor. · . . 
· .. Nem d~ outra; f<>rma se poderiA coinprehender, n!nguem nwnitt! 
ria, que- âs:sim não fosse, conhecidlls como erá.m. os antecedentes do 
Sr. Getuli~- Vargas no tratO. de .problema identico no Rio G rande d.o 
Sul e d a da a ctrcwru;tancla de ter sldo S . E x. porta-bandeira de Uli.l!l. 

-campanha regene-ra;dora, corn-o a que defendiamos em 1930 . Não se 
ij)Oderia -conceber que; uma vez n a. alta go"';ernança do Paiz, !assemos 
<l.erogar disposições de tanta moralidade, ~omó a.quella a. que m~ 
estou re1er1ndo, . tomadas pelo governo deposto :na . manhã de 24 dt. 

· Outub!"<l do dito anno. 
Sr. Presidente, ninguem.. esperava outra orientação do Sr. Gt: 

. t\ll!O Vargas, porqu.anro, .na. pre.sidencla . do Rio Grande do Sul, Sua 
iEx. -:praticou actos de t al energia que eu mesmo, da tribuna popular, 

. .na ,praça publica. tive e :n::;ejo de louvar o · alto descortino do novo cl:le!e 
11og:nmden.se. . · 

Até 1928, época. da ascensão do Sr. Getulio Vargas á pres1denct .... 
oaq11elle Estado, coherente com a doutrina derendlda pelo g<Jverno. 
-que era governo sectarista e pela Constituiçáo - n ão tenho receio 
. -<l.e o dizer, porque nl.!:lto . estou rendendo U}Il preito á. >erdade e. po!' 
cert-o. o meu emillente companheiro de representação, este 1llustre ·va
-r:!.o cujo nome declino com Õ respe~to que mereoe, não só da Ca.mara 
<:omo ce todo o !Pa.iz. Sr. · Borges de MedeirOG,. n ão pode vêr em 
lillnhas· palavras qualquer allus!o á .sua pessoa.; - <:oherente com a . 
doutrina á.li imper3nte, tra.dUZI.da de. carta de 14 d e Julho, o !Wr 
Grande do Sul deu mnls U!ll. exemplo de liberdade: · havia Uberdaac 
!~Jlotlestonal e , · entre todas as liberdades; no entender dos governan
tes _do · meu Estad.o, estava a. liberdade de jogo. M~ -não' era. !iber~ 

d ad-e, exclusivamente. para isto; obedecia ao r it o c!e uma orientaçii.'> ' 
:philosophlca. . · 

-Nós, libertadores, !omos toda a nossa. vida contrarias ao Jogo . 
Da.ht, quando o Sr. ·Getulio Vargas assUmlJ.I o gover::1o, nos prl

tneirOs dias o acto mais destacado de sua admir.ístra..ção foi este: su·, 
iEx. d.esencadeou · - parecendo até att1tude pro-çoca.d.ora - desenca · 
~eou :tôlemenda eampanba contra o jogo, d e tal maneira. que, no se · 
klmo dia, Jâ não s~ j ogava no R l'o Gra.nde do Sul. 

Por· iss.o, digo: ritnguem poélta. esperar outra o:-lent:l.çlio, do s ,·. 
Getulio . Vargas, na alta. governança. do I'aiz, po::que, em noS.!!o Esto.do. 
S. · EX . · se havia. cõ!l.dU.Zido dentro desta. directtlz. e , v1Il.do ao governo 
da Republ1~a.. aqu! encontrara o Jog~ tota.1mente p rohib!do por um 
:~~cto espontaneo do Sr . Washington LUis -com relação ao Ca.slno. . · 
· Exp11cada. está. a raz1LD porque ciU!a.nte 16 mezes e::n que !Ul Chetc 
<fe ·Policia , de 4 de Novembro de· 1930 até 4 de Março de 1932, nS.O s2 
jog<ni n a. Capital da Republlcã. - Nesse periodo - e agora., Si' : PI"'...st~ 
<!ente. rendo -um preito ~ verdade - o sr . Getulio Vargas -prest!giott a · 

. -:m!.nb.a acção, deu-me ·braço forte para que eu m.ao.t1v&se. como err. 
~onsen~aneo com os rum~ que devlamos imprúnir á republlca 'llOv"\, 
· t. attl'tUde . de. não permitt lr a: Jogatina na Ca.ptta! da ·.Republ!ca.. 
. · Agora, senhoreS; se a. tê 16 -de ·Março n ã.o houve jogo, porque o 
Ch-efe do (>overno sustentava essa. · ortenta.ção seg'Ul'a, 0inflexivel, que 
trazia-d-esde- o Rto Grande· do Sul, COin<J -~ comprehende que um mez 
e ~lo ~e pois de m.Lnha sabida.. da. casa da rUa da P..el~çâo te_nl:m :-c
~urgtdo _ a_ ·tavolagem . no :Plstrlcto Fede.ral? ·Nota- bem a camara. -~ ·. 
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tempo que medeia entre a minha .sabida e o reapparectmento u.> 
Jogo! .E me responda. qualquer de~ Srs. Deputa.clos, qu::.l foi o acto 
do Governo d1scr!c1anarlo que derogou o Coàlgo Penal nos _seus artl·· 
go.s 369 e .seguintes, e ma1s, que derogou dlsposlçlle.s de pol!cla tér·m~
nantemente prohlbit!va.s ·do jogo na Capital da :âepub11ca.! Onde est{t 
eBSe neto? De quem emanou?! Nlnguem sabe.· A Camara. não c~hec<!. 
o Senado o Ignora. E .,.·ou mais longe, porque a. quem competia. appit
car eese dispositiVo ern magistratura, vou ma!s longe 1ndagane!.o o 
que dlz a magistratura. , · · 

Tenho aqUi o despacho da· sentença. do .Juiz Ce.sarlo AlVlm prore
r!da. nos ultimas dia.9 de Dezembro de 1934, ha. 10 mezes apena.s, }?Or 
esse 1llustre magistrado, de cuja. autorlda.cle moral e oompetenc!a prll
fL!Sa!onal melhor do que eu poderllo dar testemunho os honradcL> actvo
gadcs meus coUega..s, que conhecem de perto a. envergllidura de tão 
notavel membro da maelstratúra carioca (apoiados, muito õem). 

Folgo em verLt1ear, e. é prec!.so que a Ca:tnara. tome nota, q ll~ 
entre aquelles que vém em meu au11:ilio com a a.pprovação áS minh.e.s 
palavras esta o nosso emJ.nente colleg~ e brllhante jurlsta, Sr. Dr. 
Levi Carneiro. 

0 SR. L:SVX CARNEIRo - Obrigado a V. E i. 
O SR. l!APTIS'l'A LUSARDO - S. Ex; vem em anono ao que 

estou dll!lE!ndo, rel11.tivamente ã Eentença proferida por esse !Ilustre 
mag!Str!í.dO, sobre a qual não pode palrar a mais leve suspelt!!.. .:. 
ella a af!irmaçã.o categorlca, !n.o;oph!smavel, de que o art. 369 do co
digo :Penal está de pé; o que quer d12er: não pode haver_ jogo de azar 
'"em que exista primeiro resoluçllo do Congresso derogando as dispo
sições .taxativa..s do nosso ~tatuto :penal. 

!Vou r.nals lo~: para que pudesse haver qualquer vestlglo a-. 
Justl!lcat1va da perml.ssão do jogo nesta Capital, seria preciso !ma
glnar que o actual Prefeito, enti:e ·as attr!buiçôeG do poder dlscr!clo
nario, de que· gozou até 16 de Julho do e.nno ·passado, utlHzou-.s~ 
Qaquella. que lhe teria perm1ttido baixar um de<:reto autoriz=do o 
jjlogo. 

Ma:: d.aqu! 1nte~Uo a bancada earloca: haverá. algum 'de seu·; 
honrados membros capa2: de me contra.diz<!r na a.f!irmativa que !aço 
de que o Chefe elo ~xeeut!vo do Oistricto Federal, Sr. Pedro Ernesto. 
~áma.!s ba1:xou Ie! alguma con.senti!lldo o jogo na. Capital. da n.ep·~
bliça? 

O Stt. Plu:.sm:&."nn:: - Advirto o nobre Deputado q"Ue o. hoz:a ao 
exp.edlente está !Inda. 

O SE. BAPTISTA LUSARDO - Vou conclU1r. 
·Sr8. Deputados, o silencio <ia bancada Cllrlo<:a r:cn!1nn:., r.a.tl.nca.. 

a.:s mlnhas palavras. Não ha, na legLslaçê.o !e().e~l ou na =unicipai, 
!el alguma que permltta o jcgo, tal como se esta praticando :J.a·Ca-
pital d~ Repub!!ca. · 

Se :cão ha lei .F'edéral, se não ha decreto assignado pelo Pre!~lto, 
quando do periodo discrl<:lona.rio, pergunto: ã sombra. dv que t:e jogil. 
tl/3 eses.ncara.s nesta. Capital? '· · 

Senb.~. á .so.mllra. do que?! Do oompa.drio. 
A' iõ'Ombra.. do que? 
\Do ertme_ 
A' ~Sombra. do que?! Da. parceria. com o vicio. 
A' .!lembra. do que? :Cesta. poHt1cagem, de.sta !alts. <1e Ciovemo, 

d.esta. desorientação que caracterizam o s.ctual p<>der publlco no Bra
sU, que nos. jll.rrasta. :nem se sa.'be pB71!.. que ~o. todos l1a lgnoranch. 
de quando vae terml.Í:lar eg;a <iesgraçz:: . · 

Prova.ct& est,ll., portanto, a these que me. propuz resolv-er. Joga~ 
tse, na Ca.pita.l d.'a. R.epubllca ·e nos Eosts.dos, rranoa e desabusadamente, 
eontra o Codlgo iPerud e contra. ~ · Ie!s que ahl estA.o . e prohibem o 
JOgo tax~tivamente. · 
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Dev~os levantar-nos contra o Jogo. 
Já. ha. d!.as, lllustre representante da ma!orto., Deputado por Ml

nM Gera.es, d!sge que ta..t campanha de,·cria Jnte:ca.sar ni•o .s6 a mi
noria. mas, sobretudo, a. mataria, que teró. de dl,zer o. ultima. p::.lnvra. 
sobre o ~umpt.o. 

Kâo creio que os reprcsentant.cil da. malor!r,, que aqut c;c encon
tram para culdar do.s nlto.s problemas do Parv c }:!I'OCUrnr. nn.s medi
das da.s s'Wl.S !orças, o bem i:Star, o. gro.ndcza. c a !ellc!d[lde do. Patrla, 
!açam ouvidos surdos a este pr<>'olcma quo caté. exigindo de t<lclo.s nós 
medtda.s energica.s, hero1cas, draconto.nns, n!lm de que o mal níw ~c 
pr:~pague. a ponto de ser tmpos.slvel a SU!l. cxt!ncç!i.o. 

Conclúo aqui IX11nhas prtmetraa ob~rvaçOCs, c.:;perando que. na 
proXlma semana, 'V. E:c sr. :Prcsl<iel'ltc, me conceda 11 palavro., 11!tm 
tie pro.seguir com. o mes:no c~Ior, com o me~mo cnthUB!EU!mo, com a 
:c:;e.sma. .sinceritlncle, na ean'lpa.nha contra. tlm mal qt!e cieshonro. e avHta. 
a Ca.pita.l da Republl<:a.. (Muito !>em. Pl!!17lall). 

O S:r. Presidente - Tenho sobre a Mesa o seguinte :requcri
me:oto. 

••rn~ugurando-se amanhii., 15 do corrente, á.s 15 horas. no e<ii!lci~ 
do Theatr~ Municlpa.l, a T(!rcelra (3n).,..Con!er-encla. Pan-Arner!cana d" 
Cruz Vennelha, sob a pres!denc!a. do Exmo. Sr. Pre.sldente da Repu
bl!ca, :requeremos a V. Ex:.· a nomeaÇão de uma comml.ssão compost.~o 
de membros desta. Casa para representai-a na alludida solemnldadc . 

. Sala. das S~sões, 14 de Setembro de 1935. - Leoncio ~~rão. 
Mata Li71UJ.. - car-U>ta Pereira, de Queiroz. - Valente de Z,.íma. 
João Penido. - Henrique Dodswcn-th. 

- Appr<>vado. 

O ·s-r. Presídente - Para a COmin!ssíio de que cogita. o rcqu.
r!mento approvadc> nomeio os Srs. Valente de ~1IllA e João Penido. 
sr:., Ca.rlota de QUeiroz -e Sr.:>. Motta Lima. t. <Hen:.ique Dod~ortb 

O Sr. Presidente -Tenho sobre a. ;,{esa o segulnté 

~l?.equer.;mo.s a !nserçii.o em act~< de "loto de pezal:' ··pelo tallecr 
men.to <lo Dr. Pere1ra. Junior, .alto funcc!onario <lo Minl.ster1o da J".l•, 

t!çs. 

Sala da.s Sess~s. 14 de Se~mbl:'o de 1935. - Henrique Dod.swortT~. 
- Din.Z.: J11:n.trn-. - Mora~s pc.r.;a. - Thompscm. FloTe:1 

- Appl'<lva.do. 

O Sr. Presii:iente -·Tenho sobre ·e. Mesa v .see;uln~. 

"Requeremos que se insira l12t acita. dos. nossos trah~lb.Cs de hoj~ 
_por nã_() ll~ver sessão amanhã, um vot<J de ~osijo e eongr&tulaçôa_, 
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com n &epublica de Guatemala pela ephemt!rl~ glorioaa d.~ sUA tr.;- . 
d.ependenc!a polltka e desse voto se dê cçnhecll:llento ao .<;eu Envl .. ·· 
do Extraor'd1nar!o e Nl:!nl.stro Pl-en!potenclar!o junto ao nosso Gtt· 
Ve:tn9. 

sala <las 8ere0es, l~ de Setembro de l93ü. - Leoncio G<arl!o. · 
.RCMto Ba1"bosa. :_ Din.iz Junior. - H7tgo Na-Poleão. - SaZZP.s F•·· 
'i.ho. - Eurico Leã.o. - OU.veira Coutinho. - Ferr..a.nd.cs Ta11oro., 

O Sr. Leoncio Galrão - $r. Presidente, não ~rúo -precisas 
.mtrttas palavras para dizer do llCJSSo jubilo pela <1ata gloriosa, qtl' 
t.re.nscorre amanhã, a.nn!ver.sar!o da J:ndependencla. da. Republlell. ih 
G\+,a.tema.ln., que, sa não é das maiores em extensão tc::rltor!al, dM me• 
nor~ nâo é, de certo, nos relevos de alt!voz, de coragem e de p11 . 
tr!ut!smo, de que deraàl. prova. os seus heroe:; em lB23 e !:J.zem a!nd." 
:hOje o empenho, a :preoccupaç!io v!va ·c. constante dos se~ dirigente, 
e do ~cu povo. 

·De magna. slgnlflc~il.o !nternac!on~l nü.o pode dc,xru de s-er, po.· 
~anto, a commemoração hl.Storlca. desse dia., em qt:e a republ!co, !rml: 
pela bravura. lnd.omita de sua gente, quebrando os élo.s que !i pren· 
<liam. subm.l.ssa.,. á dom!naç~o mexicana, proclm:nou a. sua 1ndcpen· 
<lenc!a pol1t1ca e administrativa, formando ao la-do. da.s nações v13'-. 
:chas a Fec!eraçoo dos 'Estados trnldos da America Central e, c!W501Vl· 
da, esta, a republ!ca z.utonom~> que é hoje, snb as insp!recões de 
lJrine!p!os democratloos·. . , . • 

Exuberante de bellezas na.tura.es, entremeada de r!os, planuras 
e montanhas, rica de producçõe.s a.s mais variadas, de lndlmtria.s mui· 
tas, de cult-ura phys!ca. e .seient~!ca, governada por homeDG de con
~!cnele. sadia e devotada., que bem encarnam a reststencla e a cora
gem civica. dos heroes da sua Independenc1a. e os sentimentos de :pa~. 
de oidero., de Iib~rdad-e, de labor e de progresso do seu povo, con
:fraterniza.da eom os paiz~..> r. quem extende a.s suas relações dlplo
mat!ca5· entre està.s o Bra.S!l, q-ue tem em g1'3nde mer!t<l ·a sua 
~mizade. é m-uito justo q:ue ·a Camara dos Deputados, a c~nvlt-: 
de sua Cvmmls.são <te Diplomacia seguindo a. corrente . dos usos !n
ternac!onaes e da S'Ua. pol1t1Cll. de paz, correts.pondendo alnda. aó' gesi;o 
sentn e tidalgo dil. nação ele Guc.tem.ale. pO!' ·oe<:es!.úo de.s r~te.s (j,o 
grande d.la da nossa. Independencla, faça. inserir na atta <le hoje, 
por amanhá não poder ser, um voto de regosljo e de congratula
ções co:n a nação de Guatemala; pela ephemeride magna. da. .su~ 
IndependeJ::.cla, dando sciencla. da approvaçáo deste acto ao se!l En
viado Extraordinar!o e Min:stro Flenlpotendarlo junto ao Governo 
:Brasileiro, o eri'l.inenw Sr. Manoel Arrlot. 

E' êste o no-2so requerimento; são estas as razões ·dé sua apre
sentação~ (Palmas). 

Approva.do o requerimento do Sr. Leoncio Galrão e 
outros. 

O 'Sr. Presidente Tenho sobre' á Mesa o seguinte 

ll.EQUERI:ME.NTO 

Requeiro seja 'incumbida a Commissão de· LegisJ..açll.o SOcial d{' 
cod!flear a a.etual Leg~;Sla.çã.o ·do Tral:lal~o, podendo ella, para. este 
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:fim con1,r~ar os techn!oos do Mlnlsterto do Trabalho já encarrc
. gadoo dessa. tare!a . 

Snlo. da.s · Ser:s&!s, 12 de se~mbro de 1935. - Sq,lga.do Fili~o. 

Encerrada P. discussão é adiada a votaçii.o . 

O '.Sr. ?residente - .Estii. finda a hora destinada ao Exped:ente. 

·vall·:>e pa~J: á Ord~m do dia. 

oompnle<:_eram mn!s o~ Srs.: 

Mario Chetmont. Fenelon Perdigão, _Agostinho Monteiro, Genare> 
lPonte, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Ge~son Marques. Ag<'!
nor Monú:. Pires de Gayo::o. ?l1nio Pompeu, Democr1to Rocha. Pe{(r..> 
Flr.mez~, Humbcl'to de Andrade Mnote Arraes, Figueiredo Rodrlgues, 
~avier d.e Ol!vetra., Ma.rtlU>:; Veras, José Augusto, Alberto Ras-em, 
iMathlàs Freire, Odon Bezerra, Souza Lciio, .João Cleopha.s, Rego Bar
ros, Ozorlo Borba, Arnaldo :Bastos, Domingos Vieira, Arthur Ca val
cantt, Alde Sa.mpe.io, ~elxelra. Leite, -Humberto . Moura, Motta Lima, 
!EJ:niUo de Ml!-ya, VD.lente <ie L!ma, Sampaio Costa, Mel<:h!ades Monte. 
Anlando F{}ntes, Barreto :Filho, ManOlll Novaes, C1emen~ Marian\. 
Lauro Pa.:sos, Pedro Lago, Luiz Vianna :Filho, Alfredo M!I.';Carennas. 
Arnold stlva. Arlindo LeOni •. Magalhães Netto, Octav1o MangabEira. 
Wanderley Pinho, l'ed.-o Calmon, A!"thur Neiva, Ra.phael Cincurà. 
a:!dgard Sanches, Attlla Amaral, Homero Pi:.·es, Aedrubal Soares, Ubal . 
<to Ramalhete, Fra.nclsc{} Gonçalves, Caldeira de Alvarenga. :Pe:relra. 
Carneiro. Amaral Peixoto, CancUC1o Pcs.ooa, Henrique La.ge, Salles Fi
lho, Raul Fernandes, Levl Carneiro. Eduardo DuvlviE'~ Hermete. Silva, 
Acurc!o Torres, Fabio Sodré, ·ca:rlos Luz, Noraldlno -ima, Pinheiro 
Chagas, Pedro Alelxo . .José Braz, Theodomiro Santiago, Adello M~iel. 
_.,_ugu.;to Viega:.. W~hlngton Pires, Arthur Bernardes Filho. Joíi.o Pe
;nldo, Jozé Bernardino, Sirnii.o d a cunlla., Rezende Tc,:;te.s, Delphlm 
Moreira, Belmi'ro Medeiros. Abreu Sod:ré, Walde:nar Ferreira, ·Qsc:l.:
IStevenson, carlota. de Que!~oz, Moraes Andrade. vergue!ro Cesar 
Gama Gel'queJ.ra, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio '1.7'\da.:. 
Macedo Bitténcourt, . Alves Palma. Roberto Morelm, Miranda JUlllo . 
Fabio Aranha, Jairo Franco, José Cassio, ·eottêa. da ·Costa, Vand<ml 
<ie Barros. Pllnio Tourinho, Arthur: Santo-s, E:upp Junior, Abelardo 
\Luz, Carlos Gomes de Oliveira João Carlos, Borges de Mede Ire,;, Re
nato · Be.rbol;~ . Anne.S Dias. P«tro verger-a, Freuerko Wolffenbuttel, 
~T!cto: Ru.ssoma.no, Raul E!tt<'!ncourt, Dario' -erespo, João Neves, Oscar 

. iFo:::J.toura, Aniz :Sadra., Erm:mdo Gomes, S€bastláo O<nnin[;U~s. PedrCI 
Jorge, Franc~o di· Flor!, Abllio de .'\.ssls, Attstro de Oliveira. Arthur 
da !I.OCha., Dsma:s Ortlz, R!car<i!no Prado, Vie1ra. Macedo. MartlnhG 

.íPrado. F<!rreira Lima, Ollveíra Coutinho, Paulo A.ssumpção, Pedro 
Rache. Gastão de Brito, VIcente GàlHez. ·Leoncio Araujo, Gastão Yidi
gnl, França Filhó, Moacyr Barb~~a. ArUndo Pinto, (;ardoso A_yr~s. Vt
cenw G1luve!a, Abelardo Marinho, Sylvlo Leitão, S().lgado Filho, M:orae•, • 
Palva e Thompson Flores (149). 

Deixam de eompo.recer, os srs.: 

Rlbei:o Junior, 1Daod6r-o de -Mendonça, Abguar Bast~s: Olavo OE
-velia• .J-ei:lova.h Motta, Ce.fé :F11fio, Gratuna·no Brtto, José -Gomes, H.e
recti~!lO Zenaid-e, Botto de Menezes, Ruy 'Carneiro. Arruda. Camara., 
Adolph.o .Celso, Barbosa Lima' Sobr!nb.o; :M:a.r1o DOao-l.ll.gue.s, Oswa.ldo 
iLl.rca, severlno !Mariz. Orlarul.o Al'!l.ujo. Mello Ma.cb.ado, Carl-os d~ 
Gusmfi.o, Altaml.r?-ndo Eeq-ui.ão, J. J. seabra, Joâo.Ma.nga.belra, Pinto 

•. 
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Dantas, No~ue!ra Pen1do, Julio de Novaes, Jo&o Gu!mar~es, Cesar TI
noco, Lontra Costa, Nllo Alvarenga, Lerogruber Filho, Arthur Ber
nardes,· An"t<ln~o Carlos, Elas Fortes, Clemente Medrado, Levlndo CG~·
lho, João .Beraldo, Juscelino Kubitschek, Polyca.rpo V!ottl, Furtado de 
Meneu,;, Daniel de Carvalho, Christlano M:acha.do, Negrão de Liro~, 
Joã.o Henrique, Bueno Brandão, Je.cques Montandon, •Paulo Nogueira, 
Pereira t..izna, SantoB Filho, Bias Bueno, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, 
Feliz Ribas, M:el.r2. Junior, Aureliano Leite, Justo de Moraes, Horaclo 
La!er, Trigo de Loureiro, João Slmpl1e1a, Eurico Ribeiro, Me.rt!ns e 
.Silva, Alberto Alvares, Euvalc!o I..odl, Roberto Slmonsen. Augusto Cõr
Blno, Lourenço Baeta Neves, Paulo Ma.rtins e Barreto Pinto (77), 

ORDEM: DO DIA 

O 'S'r. Presidente - A l!Bta de pres.=nça accusa o compareci
mento de 226 Sra. Deputados. 

Passa-se á matcria em ·dJ.\:cUJ<s&o • 

.Di.stnJ,ssfio · unica eLo pa.receT n . 18, d.e i 93 5 ( 1"' Legislo.-· 
· t 1m:t), a,pprovarz.do ·o acto do T:iibu.nal de Cont~ que recusou 

registro ao con.traeto celebrado pelo. DirectO'ria da Defe!W- sã~ 
n!taria. Int'ernaciona! da. Capital da. RepuMica com D. Can~ 
dida. Ermelin.da Lobo, para Zoca.çrio àe · u.m prcdio nesta Ca
pita~. 

EncerraJa e adiada ?... v<?tação . 

JCt discussão do projecto n. 135-A. de 1935 (ln Legisla· ..._ 
tu.ra.), revigorando por -cUn.s annw a valid.I:W.e elo ultimo con.
cu.rso para meà.ico- da. Policia MilitaT à.o Dist1'icto Federal, 
com parecer fav01'avez da Comm.i.ssão de segurànça.. 

-0 'Sl'. Gomes Ferraz (Pela- ordem) - Sr. Pres1dente, .. o arti
go 141 do Regimento prescreve no § 2o. a que nenhuma proposição 
poderá =nter citações de lei ou artl.go, sem. q"Ue o tr~tn.screva por 
exte:il.so . " · 

Ora o proJecto n. 135-A, cuja terceira d!scu.ss4<J V. Ex. ~~a de 
unnunc!l:.l', revoga, pelo art. 3°. d!.spOSlÇÕ!=H em contrario de. ·uma 
lei, cuja. data, :numero ou teõr nií.o con.stam nem do proje<lto, 'nem 
do ·.parecer da. d!gnL:s!ma. Com!lllssã.o de Seguro.nça. 

·Do parecer apenas se póde colligir que a. lei que regulnmenta .o -
concurso determina que o tUr~lto de quaJquer dos cand!dat06 elas-

. eif1cado5 ni!.o su'bs!stirã, além de . = anno, CO!ltado da data. da 
.realização;" 

Penso que esse projecto não p<lderá ser d:isc,J.tido :na presente 
Sebsão, sem que, primeiro, se traoscreva !:o. lei que vae rer revogada.. 
:?or isso. •c()nsulto a V. Ex. se consente na retll'ada. <lo projecto da 
ordem do dia, para voltar á respectiva Comm1ssão. ou. pelo menos, 
para ser tl'anscripta a lei. 

Esta a quest ão d e ordem que peço· a V. Ex., Sr:· Presidente, re· 
.solver, conforme tem. !eito -em outras occasiões-' - . 

O '.Sr. Presidente - o a.rt. 141, ·do Regimento, em seu j. 2°. 
que regula a materia., .declara:_ 

"Nenliuma proprulição poderá conter c1ta.ção :de ,lei, o·1· 
de. artigo, rem qu~. os transcreva. por exte:s:u;o." 
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Ora, a propo.slção de que se trata não cont~m citação alguma .. \ 
transcripçiío, 1;1~rtanto, 11ão se ju.stlf.k:arl:l. (Pausa) . 

Cont1núa. em. dlscUGsão o projccto. 

Encerrada e acUada. a. votação. 

-1a. · áisC'U3sii.o d.o projecto n . 174-A., tie 1935 {1c. Legt.sLa.-
. . -timr.). modífica.n.do o § 1° dO art. S3. do Cocligo de Co.ça e 

Pesca, vt.tancto ampUa.r o campo d.e pesca para amad.cres; co-m. 
~es {4-vora:r .. ~ ,d4.s Commf.3s6e"3 de Agric1t.!tu.ra, com 
errumd4, e de Con.stitutçáo e J'IUltt.ça . 

Encerrl!.da e adia.cia. a votação . 

Díscwsão -unica. cto requerimento n. 140, de 1935 (1C. Le
gi-slatura), de_ informaç6e3 sobre a constru.cçao àas pontes so
bre o rio "Curuçú" e crutra.s no trech-o rte Ja.gu.ary-S4o Th.i4go 
do Boç1~eírM-sao aorta. . 

O Sr. Oscar Fontoura - sr. Presidente. em fins de JUlho pro
l:lmo passado, apresentEi á Ca.mara. firmado por mlm e diversos Depu
tados da minoria, um requerimento de 1ntormaç6es, dirigido ao Sr. Mi
nistro da Guena. sobre act!v1c:ta.ctes do 1° Ba~albâQ :Ferroviarlo a.c:tual
mente empregado ·- no serviço de const rucção de estradas de ferro no 
Rio Qra.nde do Sul. E' que a. mlm tinha m chegncto queixas de grandes 
trregular!da.des ali p:-oces.sa.da.s, as quaes, a serem verdadeira.s, eviden· 
cl.a.va.m que le1s e regulamentos mUltar~ estavnm sendo burlados e os 
dinheiros pubUco.s, indevlda.menu appl1cados . Era ·meu Intento chamar 
a attençã.a de s. E:t., o S::. General João Gomes. ao que me parece d-e
c!dldo e s1D.ceramente empenhado em manter cada vez mo.l..s alto o pres
tigio· e o merecido conceito de que goza. o glorioso Exercito NacionaJ. 
- para. e.ssas irregularidades, qUe estar!a.m prejudicando, moral ~ e<:o-_ 
notll.ica.meo.te, as n~as forças armadas e . a. Naçã-o . 

Entretanto. o Sr. General Joií.o Gomes, recebendo o pedido de 1n
!Otm.S9ões que lhe ·!ôrn enviado pelo P oder Leg!.sla.tivo, a traYés da ca
mua dos Deputados, leu-o, qUi.çâ com indifferença-, e o guc.rdou e m sua. 
pasta. contaminado, provaveL'Ilente. pe_Ias dtspiU;c:encia ta.o Clll"acteri.stl
ca C: os d!n.s que correm. 

·collSta.ntemente, desta tribuna, se protes~ · contra o descc.so e t~-
11lcUf!erença. que certos ministros atU!ndem ás SQUcitações do Legisla
tivo. Nã-o obstante, ao lêr, na imprensa, que S . Ex., o Sr. C--eneral 
.:roâ.o Go:me.s, houvera por bem re.spond~r o ..m~11 requerimento. d evo 
oon!esse.r que t ive um movimento de intt;;n::. alegria. e até de vaidade, 
porqu.s.nto ern uma v1ctor1a que obtinba sobre outros illust:res coilega.o;, 
os quaes a.g-.uu-dam !la qua.t ro ou mais mezes, reSJ>Osta aos seus pe41dós 
de mtorm.ação . E' bem verde.de, entretanto, Sr. Presidente, que . a 
.alegria em ca.sa. de pob~e dura JlOUCO, pol..s a. contestação enviada pelo 
Sr . General João Gomes; .de;;K>lS de trinta. e tantos dia.-; .de ansiosa. es
pera. ;!e minha parte -e a. mim transmlttida pela Secretarla desta Ca
mara, d12:1& t~o Sómente _que S . Ex;. sentia nAo poder mandar os in
!ormea pecWio.s, porque o batalhão não estava a sua· dispasiç~o, mas, 
:üál., do .Ministerio Cia. Viação! Mas, então, o Sr. ![Jnistro dos Negoclos clu 
Guerra. precJ.sava dt! tr1.nt11. e tantos dla.s :para dizer .que não lhe eom
pet1s. ·da.r a 1n!ormação e que, por Isso, ·!-assemos bater em _ot:tra por
ta? Então; S. Ex. não apreci:lU que em . todos os Itens do :requerimen
to lia. v!&~ sér1as a.ccusaçõe.s contra a. d1recçáo de uma. unidade ~o Exer
cito, que, estando á d~ição de outro Mtnl.steri~. não devia escapar â.s 
leis e sancçõe.s mllltares? · · 
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:Mas ha. ·o seguinte:· quando era :Ministro~ <la G~rra. o eminente 
Sr. · General Góes -Monteiro, mandou ::;-. Ex. _ !azer rtgo:::oo.se. sync11can
C!s. no. 50 ~egtmento -de Engellhana. do ':t>a.ranâ,_ afe.standc do respectivo 
coinma.ndo o··or:icial que , e.stava nesse cargo, ~emquanto dma.vam as 
diligencias . E.sta.s ·evldenc!áram a. lisura. e a.bso!uta. -idoneidade do d-111-
tl:i:tcto militD-1' que d!r!gle. aquella. unidade, que, como o 10 _Ba.talhl!..:l · 
Fenovar!o do B1o Grande do SUl;-estava. ta.mbem â- c:Usposiçã.O do W-

. n!ster1o .da. .Viação. - · 
· Isso, entretanto, não b~bu para que o então Mlnlstro da Guerra 
se ilespreoccupa:!>se do impórtante assiunp~o e ·a uma· .simples· Blluslk> de 
gastos ex~vos por parte do Ministro da AgricUltura. mãndou sy.ld1-
ca.r .. O tnqllerito _que entã.o se !ez, a .syncUcancie. s.'oerta, !o!, por sti;nal, 
presidida· pelo actual Chefe da Casa. M111tM do sr . Presidente. da Repu
blica, Sr. Gene!al Francisco José PintO. 

Tenho em. m.ãos, Sr. Presidente, memorial enviado do Rio Grande 
do SUl, que se refere directamente ao pedido de. in!ormaç!i.o c!evolyldo 
-pe!o Sr. Mililitro da Guerra.. ;Jé. &gora as accusaç6es siLo dlr·~c~as. ()(In
eretas e graves ao proprlo «>mr.landante do allu<ilci<l batalh.ão. 

. Devo dizer que o 1o. Batalhão FerrOviar1o est~ no Rio G~~n<!e Qo 
ISul construindo uma estrada. de !erro que, pa....-tlndo de JagUary, pasú. 
por S!ftj) · Thiago do :Soque1rli.o e · vae até Sã.o Borla. ' E' obra de vulto, 
onde, neCes.sarlam.ente. tem sido gasta enor tl).e somma, . cuJa appl1e~o 
rigor~- preciSa, sem duvida, ser _ espec1!1ea.da. 

Accresce allida a cl!cuin.stancta. de que. o . alludiilo batalhão !OI ln
cu:rnb1do de .. -construir nova- estrada de ferro, a que vae da. cidade de 
D. Pedrlto, onde reside, aM Livramento. 

Ora, temo, e co:c justas razoes, que_ as norma.,s 1llega.es applica
da.s na. dtr.ecção da estra.da de ferro de Jagua,ry a -São .Borja, sejam 

__ ta.mbem u.sadas..,na estrada recem~lniclada. Dahi a., 1ns1stencla . do re·.:. · 
quer1mento que a. minoria apresenta jã ·agora por Indicação do M1nl.9• 
tro da. Guerra a.<> Mln!stro d ·a. VIação. · · · · 

• Devó-- dizer :i. v. · Ex . • Sr. Presidente, que oio_ conheço, _nem por 
· · photographla, o commanda~te ·do OO.talhão ferrov!.a.rio . Não tenho pa

reDte. amigo ou :simples coD.hectdo que pretenda ooti posto; Esse o:t!!
cta.I, ·entretanto. _ está 1nc!ev1damente occupando o cargo de comman 
da.ute do batalhão ferrov!arlo, e está ferindo dispesit!vo.s claros ds. lei -~ 
movll:uento do.s quadros dos ofilcie.es do :exer.c!t<i, · cí-eácio. paTa garan-tir 
todos 05 militares ciurante. a sua ca'rre!ra. quer quanto aos onus, quer 
quanto ãs 78Iltagens nas guarnições em q~e servem. Estabelece esSa- 1-'!~ 
que para a . promoçáo ao posto de Gor_onel na. B.l'D,la de engenharia. .é~ . 
in:dl..spensa vel a p.erma:nenc1a . no Rio Grande do Sul. pelo menos durante 
um. annq . · · -- · · .. 

C r a , sabendc.....se · que .existem poucos - corpos naquella. mna e. ·. 'l>.ll.-_ _ •• 

r io s oftlc~ae.s can'dicla.tos e..~ posto, . a -propr1á li!! . t8.mbem pi.-ev1u isSO • 
. determmando que -esses -o!!ic.ie.es, mal tenham · cump~:ldo - a.. extgencla 
J"egulamentar, sejam tra::Jsfertdos, afim de -que oútros possàm Çumpri!~a. 
por sua vez, · · · 

Se! que o 111Ústre :mllltar, Sr, Tenente-.Coroncl · Vills.nova M&chado·, 
ã quem tambem ·não co!lheço; amparado na lei pecúu sua. tran.s1e!en
·c·Ja para o Batalhão F~novlarlo .e não pô<1e consegu!l-a.. Entre:tinto; o 
actual commandante dessa . unidade do. Ex~clto to! para ·a.l!: T enente-

. Coronel, preencheu o ·· tempo · regulamentar, ·:l'ol. ·promovido:a coronel· e ._. 
3.!1! ·permanece, pretertndo · ou~ros mll!ta.res que para lá pódérlam.· ir no · 
dese:mpenho _d~a désta~o. commlssão. · _:. · . · _ · · · . · - ., . 

Perguntarão V. Ex.,_ Sr ,_ PreSidente, · e a. Catna.ra-: qual .o-tallsm!ll1. · 
. .-pOãero.sO· de ql!e dl.spõe o- illu.stre l!l111tar~ J~ue · lã ~ tem mantido em · 

. -. poslÇfiq· lnabalayel, vence.Iido todas as d!!!!culdades, a. cava.llelrQ-_ .de b--yn-
.. _ .dlca.:!:!clas e d~ 1!?-quer1to.s que hnp1edosa!!:lex:i.te têm att1ngillo ilutros ·c-91- ._ 

. légEtS seus'l.. )1!'. -o que dl.Z o .memorial ciue~ ·vou .J.ncorporor ao xr.vm d.1s- · : . -
curso e ·do qtia.I lerei alguns treêbos. - · · · · · · 

. ' ·~· ' . . . ~ . ; . 
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Davo declarar que, por emqua.nto, na.o poS.S<J subscrever 'as gra.Ve-5 
accusaçôes que nes.se documento se · fazem, pcirqua~to Ill1o oonheço <l 

· dlgno mll1tar que comma.ndll. .o Ba.ta.lh§.o Ferrovia.rio, e cujo nome me 
evoca uma. estirpe de millta.res ho!!.rados _e cu~tos. 

Appello, en.tretiiJltO, para o.s Srs. Ministros da âuen:~ e da Vl~ · 
ção, afim <l.e que d.êm s.ndamento; _o ·ma!s rapiclG p~sivel, ao p~dido 
que a· Cata:M-a lhes va.e tazer, porquanto da.ll! decorrerão providencias 
energicas, garantldores cíe.. bOa applicação dos dU!heiros' pulmcoo. 

· · · Dlz o m:emorlal : 

Ja.gu~. 2 de· Asosto .c:~ 193i:í. 

Brs. Deputados O.sca.r Font9ura, João Ne,e.s, Baptista. Lusardo, Bar
ros Casea.l, Octa.vio Mangabeira e Octa.vio da Silveira. 

Respeitosas saudações. . 
Lemos hoje no "Correio do Povo", de 2ti de Julho prold.Ino pa.ssadr. _ 

vossa 1nterpellaçâo oobre ós. trabalhos da Comm.J.ssão ·e. cargq do 10 Ba
talhão Ferroviario e julgamos opportuno trazer-\'<:!.S a. contr-ibuição· de.:J~ 

. t:J.S Ullha.s, para. qw:~ lllustr.em e façam surtil" as· desejados etfe1tOs á v~
.sa_·clesa.ssombrada- attt~Úde na <ie:tesa. 'cto.s interesses publicas no cllo1io 
em. apreço. Defensores desses ttl(:smos !nter~ses, onde quer que ::e 
achem elles representados, sols neste mómentc; .. a. voz que clama. no eo
:raçll.o do Pa!z, contra =à série <le abusos e àesmendos praticados â. 
iuz In(lr!dlana por quem á socapa. <Jas estrellas de coronel commands.nte 
d~f um batalhão e da. politica. de !1lbGt1.s!Do, se já~ta da fortaleza que 
de.sfructa. junto aos poderes con.stltuidos. Desgraçad.amenw, essa infe
liz unidade do Ex~rcitio, foi colloca.da na.s mií.os arbltra.rla.S e pouco- eti
ter!osas de quem se escora na p~otecção que lhe dlsperu;a o progenitor 
elo Sr. Getulio Vargas para colil_metti!r os maiores dl.Spauterios adm!n!S
·tratlvo.s. "Assim, na a.nsls. incontida d.e tazer jús ã tal protecção, o Coro~ 
nel DeniZ. De&derato Horta Barbosa, .chefe da Co=!.ssão Constructo
ra, comeÇa. os desregmmentos, f~zendo construir iuxuoslssil:'l:l2. estaç!i.o 
em S. Borja.; que pelo_ .projecto ma.l comPorta uma <ie 2o.· c1asse do 
va.lo.r de 151 contos de réis, llem -como, a a~rtura. de uma avenida, 

- cuja construcção !ol .custeada, por conta dos credltos da Cm:ntnissã.o de 
Estradas de FerrO'. · · · 

Entretanto, se houvesse apenas troca. de tavores entre o Che!e da 
·eomml.$Sli.o e o pae do Sr. Getulio Vargas, parece-nos, tudo se aco~n
moda.r!a a .Contento;. mas, n!\o. Esclidado nn. protecçé.o do General Var
gas, ve.e o Coronel dela.pldando f1:1rl.osair..ente os dinheiros que a Nação 

·.lhe confia. para flns mais nobres. Allud!S ~ necessidade d.e concurren
cla i! coc.tl"acto. para a· constl'licçã.o da..s pontes a!!ectas ao Bats.lhão. 
Nll.o .sabamos da. exacção dos cont!:"actos que porventura ·najam sldo· tet-

. tos, porém, á maioria dessas obr::~e- tem sido co:q.cedida a um. engenhe1-
r_o que é intimo do coronel comma.ndante e seu commensal c de quem 
recebe fav<m::s através de conchavos altamentE prejudtcla€s aos rnteres~ 
Ses-~publicos, no tocante aos. abatimentos nos transportes <ia Vlaçá() 
Ferrea. mo Gta.nde do Sul. Essa eSt$da. concede .ao batalhão um aba
timento de 25 %. 'Dah1 partiu um ajusQ! entre o coro!lel e <:> · engenhei
ro Õ$Jntractante. Todo '!Il.aterilll destin::.do ás construcções da tirma des
te, serla despacn.aclo 'para· o 10 batalhoo Ferro Viaxio que :rornecerla. !' 
rec;.uls1ção oompetente, re·verten<to .a_ pel-ce~tagem abatida em Jn~rtes 
1guaes.- ou ~ja, 12,5 % para. cada., ISto. ê, metade para a.· tirma e meta
de PB,ra ·o· batalhão. Tal medida, de gravidade manl!esta, .ser!a jã. 
1mmoral e faltos&' por lesar ·a. Fazenda Publica, repre.s~ntada. = V!a.
ç§.o Fe~a (fo.ls!da.d.e ac!mlnlstrat1va ~racterizada} e conces.s·ã.O· de .fa.vo-. 
r.es i = a.Ijligo (prevaricação) 'se não. viesse co~ocar t~bem a m:eta~e 
re.sta.nte em uma conta. de "ta...."'efeiroo'•, cujos_fundos, sll.o gastos dLscr1-
·c1oilariám.ente pelo .Chete, sem :n.scali.Zayão. sem d.ocumel1tação ldonea 
~a de!esa.· Aliás~ não é essa a !onte prlnclpsl de receita daquella con:. 
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ta.. Nella sã.o lançadas t&mbem· a.s. importaneia.s pB.gas pelos ts.refelros 
diversos, como inde:nntzação do material e ferramentas que lhes silo 
fornecidos. E, Isso é o mais importante: O material fornecido, é ad-

. qutrldo por conta, dos e.deantamentos trimestra.es, conee<iidos & COin
mi.Ssáo Constructora: de accOrdo com <J c:recUto annual, adeant&mentos 
estes que ficam: sujeitos ao· COd.1go de ContBbUidade da. União e â ns
c:allz&ção do Tr1bÜnal de Conta$. 

Fornecido ·o material !!.<lll ta:re!eiros, é desearregS.do do almonrifado 
que extrahe uma notà. para a theroilra.r!a da CommJssão ... O the5oure1ro 
desconta a lmtx>rtancia da. nota. e longe de recolhel-a ao ThesoU!'o 
como saldo <!O ·adeantamento (artigos 2~~ e ' 293 d<> Regula.men~o (lert.l 
<I<> . Codigo àe C'onta.b1lidBCle PUb\ica) como ~escontos nos p_agamentos 
(arttgo. 294) .ou incorporai-a novamente á. r~ta se ror .o caso, e.scr1-
ptura-a ria mu! elastlca, citada conta de «taretelros". Assim procedendo 
va.e o Chefe da Colninlssáo desvtando impunemente os dinheiros publ!
co.s dos fins a · qw: se destinavam (crime de re.sponsab1l1dade segundo 

·o artigo 219 do Regulamento Geral de Contabilidade Pubitca} ~a. . 
;ez que os fundos assim <>btidcs são gastos .em !J..ns diversos que ll.!l.o a 
co:w;trucçAo de ·éstrsãas de :rerro, e. !urta.-os á tlscâ.uzação do. Tribu
nal ·de Con1:ns potque os gastoS Passam· a ser feltoo, á --vontade do Che • 
te • .sem. prestação de contas,· nem documentos 'comproba.torioo, reves- . -
tidos das tormalldade.s que a lé1 exige . · · 

. Qua.ntl) â casa desapropriada, .sem que :ros.se nece.ssarla. â estraaa 
nem ao rServlço · de . Collstrucção, •unicamente, ·para mol:ada -:10 Coronei 
Comma.ndmte que ~'lnt~o tw:1rava. em· botel, -levou 'antes d~ ser occupa
da., cerca. d~ oito .mezes em preparativos e -melhoramentos, sendo hoje . 
a. de :ma.!s conforto da localidade. ·Por ella, nunca .tora.m pagos alugueis 
e continúa sempre em reformas com ma.terlal e ·mão de ~obra. por emi-
ta da. Commissão que já orçam' em' mais d e 30 contos de -réis • . Pa.ra 
.que se pud€SSe aju!..:Üu- <!e quanto tem sido gasto na casa alludlda, ·se- -
rta. necessarlo um orçamento completo, fornecido pelo almoxar!Iado da 
Com;nl.ssão, o q~e é 1mpo.ss1vei. sem que ha.Ja uma. syndicanda_por ser 
o 'a.lmoxarl!e um. civll de coh!!.Snça do Cb.efe. Este, desde ·<> !.nldo d11. 
sua. gestão, vem substltulndo of!iclaés nos cargos que occupam.,. por ci
vis q:ue delle dependam, de;m.tsstvels á sua. dlscripç§.o e qu e conheçam 
p-uco contabll1da4e publ1ea., !ac!lmente me.nobraveiS, sem per!.gos de · 
protestos. A:SS1m é, que o Tenente antonio Pereira dos- San.t;os fol 
.substituido no a.lmourl!ado pelo ·Si. Ernan.l ·Pere.s que sempre lôia seu 
11-UXlliar .. . 0 Tenente HelloC:oro Senandes :1:01 na 'tbeso:urarta. substltu!do 
pelo civ!l Oscar Britto, (Ultimamente :!allecido) e menctcnado no ·re
querimento -de informações; e, finalmente, o Tenente Alvaro :attteÍÍ
court sub.Stttuido na. Cantina pelo civil· João Fragoso. Apezar de ex1s- · 
tirem no BatalhãO 5 .o!!J.ciaes de . adml.nistração, inclusive dois· sem 
commL:ssão,.mant!nha-se um civil ne. thesourarla, -um .no almoxarlfàdo 
que atnda-. persiste e outro na ca.nt!na que· teve os seus ordenados a.u
gmentados e llm.2 c~ para moro.da. por ser pe;sõa. ela predileção dO 
Cbe1e. Os dois o!flc1aes de a.driúnistraçii.o continuam 1neprov~1tados 
.se:::z: razão pi&U:Stwl. · · 

Os em.pregadós civis são adrnlttidos pelo· Coronel D1n1z Desldemto 
,·:Eiorta BarboSa que l.b,es a:rbitrou os venc1me.nto.S. e os póde despedl:r a 
:;eu ~l&nte. Sio funcctona.rl.oS lnniia!!çadOs e lida=. éom . bens é fun
dos no valor meriSa..l de >ai1a.s ·deiena.s de co.Iitós de rets . Não e5ião em 

' condições de chefiar taes repartições, por não offerecerem ao ' menos ga.-· 
rant1aS <los _vnlores com que !ldam., devido a: !alta- de estabilidade do 
emprego e pela aus:encil:. de fiança . Etn que razão se fun~h o Chefe r--ara. 
e ntregar beos da Na.ção t. in.dlvid.uos que -podem .$er respe!tavei.s, mas 
não éStão habllitad~ a ·exercer tuncções de tanta :relevahela, e'Vit'll.ndo 
:!a.zel-o por meio de . otflc~a.es do Exercito gu:e o!!erecem:' a ·ga:re.ntla . do 
seu saber e do se.u pOsto? · · · · · .. 

E' o que, à . tod.~ acode: A sollclarieda._de lnoondlçiona.f Íia prat1cs. 
<ie abusos _pelo _pouco· co~e~ento cia legislação e pelo medo da. de-
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ml.ssll.o sempre eminente- ao menor protesto. Isso não ~e daria com o!• 
· :ftciaes, que con.selos das .suas res,Ponsabllldades e ecullados nos precei
tos legaes. p~curariam Impedir a cons=mação de ta.es :tnegular1-
da4~- . 
' va.o explanados aqui os ~1-emento.s neoessarlos para os debates que 

por. certo hão de motivar as ~tl!ormações que vos ..serão prestadas por 
q~em ·de dl.relto. ·E para caracterizar m-!lb.or· os abusos commett1dos. 
além Ci-> luxo de que se reveste o proprlo na<:1ona.l que serve de m.orada. 
de.s.se a!llha.do.do.s Ve.rgs.s e do ajuste em cue é lesada. a VIação Ferrea 
Rio G~a.nde-do SUl." pod.els indAsar alocla: • • 

· I}-·~ Quanto d!.9pendeu o Engenheiro Chefe - Coronel' Deniz De· 
.slderato Hcr:ta Barbosa na sua. v1agem ao R!o ue Janeiro em Outubro 
êe 11133. . · 

II) - Q~an.to custou a de Março de 1934 e por qU3l verba foram 
.pagãs taes despesas. 

_ UI) - Quànto custnra.m. dois autos Ford. V 8 adqul.rl.dos em 1934. 
se !o1 !cita concorrencla e se bouve autorização do Clle1'e do Gover
no de accõrdo com o Decreto n. 20 .524. ~e 16 de Outubro de 1931. 
Esses 2.utos !oram adqullleos 'quando .Jê. existiam 3 outros na. Commls
seo Constructora .(Ull:lâ ·sedan "Ford", um "P!lMtcn Ford"' ~ um ou
Uo ~C~er'"). Um dos autos adquiridos toi para São Borja para uso 
do Ca:plt_io Paulo Horta Rodrigues. l:ma 'espeele de embaiXador jUnto 
aos Vargas e o outro !1cou destinado ao uso pe!:Soal do Coronel Coillman
d&ote. 

IV) .- Quanto- custou e por ond~ !oi pago o banquete servido pelo 
Grande :Botel de Porto Alegre, na. Clda<le de Jaguary, a 11 de Junho 
n<:. inauguração do treCho até curussú. (Esse banquete custou sete · 
contos de réls e foi pago pela conta. de tare!efros) . Era supposiçã.o ge
ral que o ~nera.l Flores da Cunha. o presidiarla., motivo por que o mel:l-
mo fot preparado com todo luxo. . 

V) - Quanto· paga o C<lronei. DenJz; Desidera.tc Horta Barb= de 
luz ç_ue sahe do a·cantonamento em llgaçl}o dlrecta ];18.ra sua. casa. 
·· · Cui:npre coromenta.r aqUi o facto de o. casa de res1dencia particular 
do Coronel acnar-.se a msls de UDl kllometro do' acantonamento e ser 

· ·1llu=!nada !~ricamente todas. e.s noius. emq)lanto que ·muitas repar- _ 
tições importantes do, br.talb.ão soffrem ve'rda.delra carencia. senê.o -au
sencia de luz para o.s servlços correntes, quand.o se tornam . nece.ssa.rlos 
á. noite. · 

VI) - Se =tste ao chefe <fa Cocm~ão Constructora. o direito de 
fazer despesas antes de receber os adiantamentos, con trariando o arti
go 302, . do Regulamento·' Geral de Contab ilidade PUblica., .e de exceder 
nos ga.stos os limites . dos credltos concedidos, em desaecôrdo com o ar
tigo 23i desse regulamento. As d~pesas ,d à . Comm~o nã.o são pre-

: .:edide.3 de conoorrencío. {artigo 244 do Regulamento -Geral c. Puol1ca.). 
nem. submett!das a empenho (artlbo 227 do Regulamento cltado). 

Além dlslo excedem. em todos as t::-lmestres e exc~dera.m, e::n 1933 
, e 1934, ás dotações . orve..mentaria:s consignadas, pois. além do grande 
ntune:o <1e _:)~ga.mentas &d1ados• por falta de numerarlo, o engenhelro 
cbe!e vem la.nçando mão· dos fundas da Cantina Ferro-Viarl:1., atttng!n
do esse ~mprestlJno em 30-XI-1934 á. so:mma. d e 246 contos~ 85G mil e 
400 rél.s (246:850$400) e a.lnda em 16 de· Maio deste 'anno á de 20'lo con
te.&. 160 mil e 60 · rét.S (204 : 160~060), para pagamento dss con~ da 
construcç!o (artigos 220 e .231 do citado regulamento) e deixando sem 
:paga mento poc 3 a 4 mezes os ~orneeedores de generos que são fo:ç~
dos a. alterar .os preços pela. demora d<> pagamento o que ~arreta maior 
<;,usto ·de Vida para os que se abastecem na. cantina e dlmlnue o w
do mensal desta. Com estes empri!St1mQS, fica. .demonstrada z. effectiva
çf.o da. despesa ai!~s de recebidos os ad.ean:tamento:s. pols essas impor- · 
t <ton-cias sõ podem :ser restitu!das á Ca.nt1Da em adi&ll·tamentas poste- . 
rlores . Emfim, ·muitos outr~ rac~. pQd!a.m ~.r ~talogados, mas qUl-

.. zemos deixar aqúi sómente aquelles &USCEi~vels ele ~"2118 1.nooncussas • 

.-' . 
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documentaõM :por melo de rlgososa -"sy.udlcalicla, oÚ ·então, ·.publicas 
~ .notor1os·: :MuJ.tioG .são os ofiiclaes q~e têm 5ahldo ~a.qui incOmpatil:.i-

. llZadce ot; desgàstosos por e.;,-tes mesmos !actos_ na.rre.dos ~. acuna.'. 
IllM todos a um· ·sentem-se c9nstre.ngtdos ao ~presentarem __ utll.& que!.;. 
xa·, pel:'. .amizade ' a. que é · ligado_ o, responsavel aos Vargas e por elle 
(como demonstração da .força)· $.-prego_;:.iia lnsistentemente, alardeando 
sempre. prestigio- e apolo . l.n.cond!cional advindo do General Vaz:gas, .e 
que t!.rál·.o daqÚi n.lngUem o censegulrâ.. : · - . .. . . · 

· · B!1. um grupo de ·of!lcte.es ·dl.5posto a acabar' com e,ua. sltu.s.Ção .a:Ilo-
·ma-l.a:-.. e. se o vbsso requ~rlmento .de infom:út.çõeS e-debates ci:lnseau~n

;. tes não produzirem p.esse amb!~nte -~e ·ae~pieiação; onde os d!nhelrós 
. :p\l.bllcos· Sâo malbaratadOS por _.um COTOD_el ·atrablliiUlO, tnlldl;t;Ça Ee!l- . 
· slvel, senã.o radical, tre::nos até ao recUJiQ.. na. ·repre..~n.taçáo. judtc.lal • . · 

Sem ma!s· outro motivo, por agora, e.presenta.mcs a. VV. ~~-· SJ:s. 
' · Dsputados, oi protestos da no.S.Sa mais alta estima· .e consideração" . 

. · .AJ> asslgnaturas .fort.tc. -por mim .supprtrotdas, ·em vLrtud~ ·do ' des~.: 
·:_ jó que an!Qla -os remette:àtes 0: deporem como testemllllha.s· no ·1nque-

r1to; que, sem duv1c1~; .serfl aberto. _ -. · · · · · ·· · · 
.Creio, Sr. Presidente. que; agora, cábe ~alar o Sr. ·.<n:L.eral Jo::.u 

Gomes, titular dós NegoctQS da Guen-a. · ·. ·. · . · " · · 
· ApPellO, mais uma. yez, _para S. Ex., no sep~do d·e mandar ).bi'U 

uma syndlclilleta,_ artni de que, possivelmente. -(:atam taes_ · 10ecusaç~ 
por terra, elevando_ ~- bol:D. nome :de-· um m111tB;r· qúe· .suppo~ _d-Igno 
da cons!deraçl!.o . do Exercito e .. do· Pálz. ~ - · , - _ · · . · · · ·. · 

Era o que tinha _a dl~r. (Muito bem .. MtLito õe-n•r .-

·-
Enoerra.d.a a dl.scussâ<> :~ adiada a. votaçao. 

O Sr. Presdente- Esg_otada a mat-er!a da_ Ordem_ do rita : 

O · Sr. Cardos~ de lUello Netto - Sr. · Prestciénte, · PeQO. a pala.~ . 
· 't'l"a para Um.a explicaçiio pessoal. · · - -· · 

O Sr. Presidente- Antes de v . . Ex:, ba outros_ o~adores lnscrlw' 
· p1;0:1. Em primeiro logar, ~tão o Sr-. Depufudo Dario Crespo.- V . Ex. !lca -
em. quarto lagar. . . · · 

;re:m & palavra o si-. Dario Crespo. 

O Sr. Dario ·cre5po (Para e%1)ZiCaçiúJ 'P.essocd} - Sr. ·PreSidente:, 
na Se&a.~ em que eu respondia o· discurso _do '·mustre Deputa.do Sr. lle.:r
.ros Cassa.!, !tl1 advertido por v. Ex. _de estar esgotada. -a. hora. do E:z
peCUente, d~ que dlsp~á. e, tive .pois, de clescer -cla tribuna. . 

Pro<:edla. eu, então, :1. ·te!tura do retatorio ieferen~ ao -assassln!e __ 
de c;:ue !ol- victlma.. o Dr. Waldemlll' Elppol1. · :Retomo-a :oo ponto t"lD. 

Q.'W! !oi ~!lte.rronipida.; -

. ~-

"Requeridá, como··medida prelii:X\-iiiar que se impunha, se. · 
Dr .· juiz dlstrlcta.l de Llvr_ament<i, s. prls~o prevent! va dos i-es- · 

-p6nsavels palo hom!ct<i1í> de · Pedro Borges, e ~ Justiça Federal. 
a prisAO õos responsave1s pelo ·horelc!d!o· do Dr-. · W&ldemar &!:p'- . 
pOl, ambos declararn.m~se . 1ncompetentés:.· 

' ' . - IstO. deu· origem ao _co!lfiteto negativo-de jurisdlcçáo, .:nz,.:. 
· cltad~ _pelo Dr. jul;z;·);ubstltU:to da seeção deste_ "'Estado. o qu&t · 

· fol 'dec!<Udo pl!lO Supre:no ... Tr1blin9.1 Federal,_ Pela·· competenclA 
· da, . justiça· local, pua. o processo· e )utgamento -tios. ln_cUctados. · 

. -· · E~ esta. a. eltl)o:~içã.O 'dos gra.\•es fa.ctos q\liÍ ·t:l.ottv.aram a.s pre
sentes iÍlvestlgaçÕ'"..s e .. Cu.Jo fetto · .avoquei :Por: determinaÇão do · 
.F.xmo. Çr . . Dr. Chtfe de Pqli.CI~-do Estadq._ -a . ~7 - de ~rço ul-
túno. ~ · 

.. _. 
; .. 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 28/0112015 15 31. Página 28 ae 64 

481 

6 - Sr. ama.nuense desta Sub-ch~factura. faça re:nessa dO/f 
presente.-; autOs á Promotoria Publ!ca. da Comarca. de Livra~ 

tnento. . 
llàgé, 6 de Junho de 193_4 . - .1n:tonio Lo~aãa., Sub-Che

fe àe PÓllcla" . 

Sr. Presidente . A Cama.ra acaba. de vêr,. através do relatorlo cl.l· 
cumstanctado de tod!\5 as dillgencia.s proeedldas, as conclusões a que 
chegou o 1nque·r!to politlclal, por mim dirigido como c..'l.e!e de pollc!:\ 
do R1o- Gran<ie do Sul, no · casQ do a.ssass~nic do Dr. Wo.ldemar Elppol • 

. . : -:: · A PI'!'!C1são com. que se resume nesse _documento a acção da. poli
ela i:u1. invest igação do crirle, di.sPensar1a, por certo, matores escle.recl
ml!ntos . .:Mas, não obstante ter eu cumprido rigorosamente· o meu dever, 
nl!.o julg"...te a Camara que logrei escapar á crlt!ca acerba do od!o IXJ-· 

·· mlco. --
Era de melhor proveito, na. lucta eleitora! que . se· !.nlcla.rá Intensa, 

negàr a. e!!Lclencla da minha. a.ctua.ção, que era a dó proprio Governo, 
'e B·quem era prec!so oom.bater, sem treguas. por todos os rrielos lma-
·glna.veis. · · . -

. AsSini, diZia-se; ~ ainda volta-se 'a repetir, que, em detennlnado 
· momeiÚ.o; eu teria. abandonado· em. melo as investigações, regressando e. 

POrto Alégre, em virtude . de · ordem recebida, numa. con!erencta tele
grã.phlca. -com o General Flores d a Cunha, jt então nova.tne:lte á frente 
do governo. . 

Essa: versão, habilmente propagada a seu tempo, com o intUito· ele 
'im.bat" a opfniã.o publica, é ·remata.damente-!alse. . · 

. Em primeiro Ioga r , devo esc larecer que o General Flores da. Cunlla., 
·que regressara. a Põrto Alegre n. 24 elo Fevereiro, no dla seguinte, portan
to, á m1llha chegada a Lhoramento, não tev~ _·coinrnigo nenhtima con~ 
!erencià. pelo telegrapho, nem me deu. ·qua.esquer 1nstrucções, dlr~cta. 
ou 1nd!reçtamente; llm1tando~se a acC)lSar recebidas as commun1ca.
ç&, qu.e eu lhe !azia., dando conta da. ma.x~ha. das diligencias. 'l'1ve, é 
certo, \una con!eren.cta., peio telegrapho da Viação Ferres., com o Sr. Joã.o 
Carlos Machacl.o. ' dois ou. tres· di:Í.S an~es dJl ·meu regresso a. Porte· Ale· 
gre, llll. qual in!ormei detaUÍadEI:mente 60bre as diligencias levadas· a. 
e!!elto. commi.uil.cando-lhe que· as- indagações estavam. a. terminar, e 
crue eu regressaria, tão depressa toma..ssC. os depoimentos de._algumos 
testeoiu.nha.s, residentes na campanhs., e que Já. se encontravam na cl· 
da.de, p.a.ra aquelle e!!elto. 
: · O Slt. BARaos c~- v . Elo . poderia pr~tar um esêiareclmento? 

· o· sa. DARIO CRESPO - Pois nio. 
·· O SR . _BAltnos -ÇASSAL- Não ,é verdade que ·Y. Ex. chegou a. mall-

. dar ef!ectuar a· pr<.sáo de. ca.m!.li.o Alves? .. 
. o SR. ·DARIO CR~O - Chege.re1. lá_ • . E' outro · ponto . Peço a 
V. Ex~ .:tUe não se antedpe.. i)orq"ile vou a.bcrdar esse aspecto do 
c:~ .. . : . . . ·. . -.J 

~AUM. _ease meu propos!to de regressar a. .séde da. che!!a de pollc!a. 
..__ de que es~va. afs.stado l:là. va.rio.S cll.aS. depnrtam.ento que, 'coi:ao 
se Gabe, é -de U:in trabalho absorvente, pela. résponse.btlldade q-ue 1m~ 
põe ao seu chefe,-e pelo volumoso ezpedlente a.. qespacha.r, _..,... Já eu 
!'ll&lli1'est&ra 8.n.tes. ein te1egra.InlJ:la · dir1g1do ao gene;:al Flores <1:1. 

- • CUl:llm ; · Esse . telegra.miiir., que !oi: publicadO nos jorii!Les de Porto .Ale-
gre. na. _entrevista coll,ectlva que conced.t á 1.mpre_nsa. em 25 1e ~arçD . 
do anLÓ- pasa.do, é o seguinte: · . 
: Vou)er apenas.. o ftnal, que·é o que i.nte~-- - Mas o telegraJ:!lllt,. 

: sei-á, publicado . · O ·. começo tx:az, preclsa.me:r:Lte, um resumo dM t!U1-
. gerié4J,s . . . ' . - . . . . . 

"'Genera.t Flore.s da·- CU,nl:la ·...:.. _Palaclc do Governo - 1!'. · 
M~gre. - -~ ·. . . .. 

_, ' · .. 
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Continuando indagações, apur:.mos que .o ~szasslno do · 
Pr. R1poll foi Pedro Borges, que nó. dla. do· crima· homl.slou-ro 
em casa de Ca.ndido Alves, de oxide fot tet!ra.do na noite ac
guinte por Basll!Sio Alves, Fellx Roma.gueirn · e Vitalino r:•. 
Souza, em. a.utomovel, . e · conduzido . â esta.nc!.a. de . Camillo _AI.
ves. no 3° districto, onde perm.a.neceu cümo.cllado até o . Ul•-' 
16 de Fevereiro. · 

Nessa. data, pelas· 9 horas "da. noite, · :Ba$!!1s1o Alves o J 

sub--prefeito Luiz achado, aéompa.nhatlÓ, ~lo· ordenança d~t.t· 
te, por V1ta.llno de ~ouza e pelos peões. de nome Aristeu ..: 
Mario de tal, .sabira.m a. c~va.llo. conduzindo Pedro :Borge~. 
~;ab o pretexto de levàl-o até um cam.lllhão que. o deverla CO ti .. 

duzlr para .Passo :Fundo .. O assassino seguia entre ~~si!is1CV 
Lu_lz Ma.Õhado, quando · ao se approximarem de um ba:Ula...:t -;, 
em campos de .João Setembr1no Alves. e.tr!l.Z. CU!. casa <L2 Cam·: · 
lo, !oi a.lvejado, travando-se na escuridão da 'noite cer.ratf. 
tiroteio, poLs Pedro Borges l'e3g!a .· Vite.ilno Souza. que ta.1 ;1, 
bem !oi alvejado e cujo animal em que mÓnta.va. espantou-~><:: 
(;1111.1 ào sol,o e aproveitando-se- da contusão .conseguiu !ugt~. 
'alcançando temtorlo uruguayo, ontl:~ · ~rmaneceu · ·o::cu1t••· 
tomado de verdadeiro panloo ... · , . 

Hontem Vita.lfuo foi conduzido pelo chefe politico G!:O.o::-li:. 
Rodrigue-s-a Rlvera., onde prestou depoimento que· assl.st!, te-
UI.tan.do o que ~allsml:tto acima. · 

Hoje o jutz; letrado de R1vera. decretou a pr1sã., preV"tl-
tiva. de Cam.lllo Alves, Romague1ra e ~sll.1Slo·. · 

Eln fitce da prova; colhida, da.. attltude a·as aulor.uaae" 
uruguaya.s e da necessidade de rigorosa ·a.verigtciÇão, deter=: · 
nei a prtsã.o de: Camillo Alves ~ Ba.siltslo .que a1IÍda. rião 1(1 · 
ram encontrados. Mande!., outros1m.' escolta. ao 3° dlstrlcto el . 
fectuar ei. prtsao ·da. sub-prefeito. Lutz Machsdo, e demaie bs.
plicados. 'Ma.ridarel proceder demais · dUlg~cl.a.s para ue:sw..; 
bri:r o caC:aver e as que se tornarem ainda neees.sarlas e d.,, 
tudo i:rel informando V. ET.. _Pensô poder l"~gressar breve c;::..:" 
o meu dever · . in.tegtalmente cumprido, cotrespondendo ass! u 
confiança governo_ V . 'Ex.·· · 

. Sa.udaçQes cordlaes. ...:.. Dano Crespo . 

A minha J:>~nç:i. em Livramento não .'er<t ma.is neceS3arla. çU"-•• · 
do dellberei regressnr. 

- o crlm.e estaVa. esc~H.recldo e:tn todas as. suas c1rcú:nstanc1~~.s. ta.:n .. 
tt!léad.o o ;mz.ts.dor e aquel!es que teceram na som.bm ". urdld\lra d•.i 
:tenebroso rplano. , ' 

Restava, S:.penas, requerer a prlsáo preventiva dos -1ndte;ai1U".:cl. " 
proceder a busca: - q1.lll- allãs Já tinha sido. levada a effe1t0 sem r~~ 

.- .SUltado. ·- pa,ra a descoberta do ca~:ta.ver . de Pedro .Borges·. · ·· 
Ess!l.S medidas .f<lrnm por mlm ordenadas, .oomo- .se -vê e1o :se~í.at 4' 

otflcio: que·· <ie!.xei em mãos ' do sub-cl:le! e: · 

""Livramento:· 8 de ~!Ç.O .de '1934. ~ lllmÓ. SenllUt" -.>r; 
!:'edro Nolasco Fra:rio. M. -L!~ Sul;I:Che!e _t{::"PoUc1a da. 8" E.•-
g\ão ./ - N. · c !.dá de: . . . 

• ' Re:meito-vos, ne.sta. <tata .. as 1ndcgaÇÇ'Ies- riollc1aes ·..;roce-
dldQS a. respeito.-do assa.sS1nto dei .Dr~ Waldemar. Rlpoll, p~r.~o 
l{ue pros1gaes. nas· demrus cHligen.ç1RS · nece~=ias .. ·. . · . . . 

·Do ·seu exame; '\"erehs ._provado, á evlden.cia, 'q11e o ::.u·,!J; 
c:tesse cr1m.e, .ãe tãó, _vasta reperéussão, fe>t Pedro Bol'g~ qu" 
rlsidia no municlpio .. ãe Rosario, lagar· ·c:1enom~ "Lo~t:.~ 

· douro• •• e · pa.ra. s.qui trazido pelo .gúa.r~a. ad.uaiiel,ro Felbt É.o
maguetra· Rodrigues: . ·. 

. . . . '. ,· I. 
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IdentJ.t1o:ado o cr1m1noso. atrt~\'és de depo1melltos de .,ll . 
rias ·testemunhas, ·lncluslve o · da sua. propria mulhi r. const'· 
gwmos apurar G.Ue Pedi~ Borg~. t>.p6s a. p~rpetr.1çã.o do cri~ 
:ne, h<'I!lls:ou-se nesta cldadc, na ctsa. de Camllio Alves a:~ 

· ·oncie foi l'etlro.dô I>~ lo mesmo Follx Rom:tg'U'3Lrs., . Basnto ' Al· 
ves e.:_ Vltal!no Souza e conduzido, no. dia seguinte a.o criml•, 
pa.r:a _(1. propriedade rural d~ Ca.millo .".lvcs, ._sendo, mais tal."dtl, 

· · · da,J.1 retirado c âs=sinaúo, em c2mpos d·e J.~ã.o ~tembrino. 
:·- - 'por Lu1z Mach!).(io~ Ba.sllio t.lv~s. Ari.steu ~ tal, Ma:-io P!nt~ 

e ;:,r..anoel .elos Santos 'V!anna, este o;dena.nça c!o su.b-prer.::l: 
to LUiz Me.:~h!lc!.o. ' . 

ResUlta provado, pois, qu~ o...-Dr. Wo.l:lemnr Ri;;mii' fal. ..., .. 
sa8elnn.do pelo re!er1do Pedro Borgc.s com. a. partiCipação d:) 
Carn111o ..A.lqes, eomo mand-ante. e de F -elix RoiDa.gue1ra Ro
drigues.· os quaes, para que não tosse descooerto o hedlonct:. 
Cl'llne, resolveram dar m-orre o. Pedro Borges, o que :foi e11.~' 
cute.do pêlos lneli.vi-d.uos acima referidos . 

Nessa palie, devem e.s investlgações · ser· completada .. ,, 
· encaminhada.s a:s dlllgmcla.s para a descobert(l. do ·cada,.er de 

Pedro Borges". · 

Q ::SI!.. l:s.utl\05 CASSAl. - o suh-che!e, V. Ex . o CO:lSlc!emu UJ.<"...l!ltn·:> 
suspeito. Aqut está. .uma !P!J.ot<:lçaphia co banquete ocf!ferecido ao 
Se.!lfldOr !'ra.ncJ.sco Flores da CUnha, em que se ~1Ch:l.lll o sUb·chere .!e 
pullcta. e Camlllo .Alves, posteriormente ~ érLme. 

O SR. DARIO CRESPO ~Um momento. Entregarei o cloc·un.t.u
to â :Mesa..· para ser pUblicado, !azendo parte do m~u discurso .. Est o' l 
lendo·· um :resumo" do que apur~i. a N!s~i.to dos i.ndtciados. Vou tllll· · 
bem me· Limitar á leitura da parte tlnal, que é o que :póde ~nteressúr 
lto :znomento, e onde deixo iD.Strucçõe.:; ao sub-che!<1 d~ poHcln.. · 

·E' .um o!ficlo d.1r1gido ao sub-chete da. s a região, = ve::1pers. d() 
m eu !:1lg:r~ ,para Porto Alegre . 

"Ant.es. porém de qu.alque:r procedimento deve1a· ~eqw;
rer a prtsAo preventiva de Camillo ~ves, Lu1~ Machado, Bo.- . 

· s1Uslo Alves, . Fel1X Romaguera Rodrigu-es, Joao Florí.tl1lJ O \.I 

Araujo, Arlsteu de tal, J;>eãci de Dong3. Alves, Mario l:'lntV tl 

Manuel dos Santos Vianna, pois, a. ·a.bunda,nte prova colhlct~. 
v publico. alarma ca.mado. a fuga ~ cam\Uo Alves e Ba.slll~tl'l 
Alves, SáO C!!'Cumstanclas que autorizam e 1mpõcm CSSlS. .tne· 
ditta, que tambem. se torna. neces.saria -á indagação policiei · 
para que a mesma possa. ser completa. · 
· Entrego-vos as .presentes Lndaga.ções pollcllles qua-:.1 no :;ev. 
termino, per!e1tame:lte esclarecido o crime e clrcumstanctu.:. 
que o .rodearam, <i::l UlJJdo a não poderem os seus au.tol'\::o .,; 
ewnpllces· escape.r é. a.cçâo mo:rlll!..za.d.oro. da jl15t1ça •. 

&u(!_e e !ra.tetrudade. - Dario Crespo, che!e de pul!CJa.•• . . 

o :sa. Blúl!tos CASSA'!. - V. Ex.. t:s.ela!·eceu t.a.nto o t:r1mt:, qu-. u. 
jus~lça de Rlvera. pronunciou Camlllo Alves. ReconheÇo :l.sto. Ag!)rd, 
nao re1 porque eHé n~ 101-preso. . . 

· O SR.; D.AP...IO CREl:>f'O - Em Porto Alegre; o geuera.l l''Iorea u.·~ 
CUnha. em conterenc1a no pa.locio . do governo, a que ti.SS1st1u o .:Dr. · 
Joa') Carlos · Machado, depo!s de ouvir . a d~talnad_a expos1çi:io que l..tl~ 
íU, Óbjec.tou~me que. sendo o doutor Pedro Frozão ·zrgu!cto de sc~:o 
'tle!to, n!l.o de~-erta . cont.illuar as diligencias, e que eu e:sco:!..!lesse . out>'O 
4lü.b-cb.e!e para · .seguir com urg~cta par:~. Livramento. 

· ::~e ·pem ·que já !asse meu;.propos:~o .!azcr segulr o . doutor .Alltu
!l1a · Louzad:Í.. sub-chefe- ·de Policia da 2a :Região; com séde na' .cld!idv · 

. - <ie·. l:Jagé,:·pa.ra prosegu.!r nas dlligenclàs compl<::mentares, não o exprcs-. 
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· 'àara aln(ia. a.c general Flores da: . CUD.ha, o · _que c1eÚ- motivo . aque\h 
. :.<)bjecção. · 
. Foi essa a . unica restr1cçã.o · fe1tfl. por ·S. Ex. . ii. . IIÍ.lhha actuac;in·· 

_- 110 caso do _assa.sslllto de _W&Idemai Ripoll. 

:sr. · ?residente. :Sa outra. inerepa.s:ao, ·· que riao legt'U. púr· c~rw 
merilcr sorle que El.l:l demsl,s c·om que me dlstlnguem :05 ,11-dversa:rl<:~$ .-,() . 
governo .a.o :ruo · Gz;a:ude do súi, e qtl.e çonsiste no· :ra.c~ . de nao "'-'•. · 

' ,eu 1evado.-a eff"elto a pr1sli.o\l.QS-indiglf;à.dos JI)..S.nda.n.t,;e..,· -4o crime. . 
. Mas, ar . Presidente. âdvoga.d<) que . sempre . rur • . tlmbran~ . eú. 

' mantér integra .a m.i:Jlla consc1ene1a juridlca, .julgo-me imtes no . de- .· 
V~ de ·explicar á. C'amara, Uli.o 0!1 lll0t1VOS par~ q-ue ·não .. prend~> D'JI.G, as 
razões por ·que dill~ncie! pren.d.e-:r ~ 1n.dic1ados no.~- ~· 

A ptlsão, . e rlg~r, .não seria l egal . . . . . 
Ag1. porém, no ~teresse de. 1usttça, }K>r lw~- -a·qucua. . medw·~ 

. .n~ria. á .1nd&gac;ão · pollclal . . -
Entendendo, de· ·accôrdo com o crit:erto de Ra.riellett e ~utro":s, q<u: 

a · jxllicta deve. agtr,' não.: apenas 1nsp1l::Ji.da · _c.o· cnteno· · da legallc:ia<-1<• . 
. .tn.Ss;' segÜD.dó a opportunid.a.cle e conveniencta .... po_r ls5o que e!la · ntb· 
protege .l.lltew;se.s dê lnd.!v lduos. J>?rém, detend~ imme~mente : ·~ 
bem publico, é.. que determlner· ·aqueDa. medida : . :: . . - - . 

o S&. BAãlios CASSAI. - Nem p"ara prestar" escliu-eclmeu~u~ . 
:O SR.. DARio: CRESPO - ~~cc.m.Ulo Alv~ era. · chete ··da ~:,.u.arru;;· 

.&àus.uelra e estava. em .. pleno ej(ercic!o qo .. ·cario ::...., ~m· ha:oq!2., aQld:l •.. 
motl~OS !UDd.adoa: ps.ra. : o SeU atastaoiento -, dlSpondC, port.l).nl.o;· "'"' 
toiça., · podendo exerceo.. press~·.-s~i:-e a.s testemunhas ·que .eu -_ciev1P. ~ 
J.nqutrir e que eram p:;-ec.Isa.inm.te, em sua. m.ator1a, preposto.s se~: . ·. : 
· Esse o motivo . ·por que. inanc1e1 .. e!fectua.r, · nc: _mesmo dia, ~ · 1'1 -t~ · • 
~ de :Va,r1.0S llld!C~OS. . .· . . . . ... - .. · .. _ .· _ - . 
.. . . Verdá.dê é que ·Iili.o consegtli_·levar · a · eCtelto a ··prisão à~_ pru:u:··.-

. IP:!eS,_ se _ bem que s. poUCia hou!!e.sse ·c:er~? · ~ resid~c!a de C?atcl.~.t 
··Alves e Basillc1o ·Alves. na c!li.ade . de Livriii:QWiN. · · , . - .. 

O sa:. BuRos c&Ss.u. ..;...;; Vóu ~UXillar a -v. EJJ:~ · Vosaà Ex. :nRJ·- . 
. · dou Ulii!i -escolta prendel-oS. o que ilAà se J'eiÍ11ZOu PorqUe -;.mi run..,-:.. 
·. cionr.r:!à qualquer . da. munlcJpB;lldade ~. LlvraÍ'n(!tttÓ le-Vou ums -CO."'\-:. . . 
trii~rdem, na a.u5encia de" v ; ·. Ex: -· : · . . · · · · · · 

. o -sa;··DA.."Uo· cRESPO-·..:... Isso não ·me· C:Onsi>.. · · : 
·o· Sa. BAJU:OS :CASS4L -~· Eu," poréin:. . .el . <to iact.u: . 
o_ SK- . Dl':MET!IIO XAv=· ~--N~ baSta. aí!~-:;' ·é preciso pro~it.L 

.. o S:a ~ BARBOS c~ - Está. n& . ·consdencla do,. :e.io Grand". . . • .. 
O ~~-- DARIO ·CRESPO .....:.;: A . ::-e&lldtide ~ esta: deunntnet 1\ · pr{ • · 

~..o e cerquei a cass. dos 1ndietados. Ma.ndei- Mnen úma escolta. :1·.• · 
encalço doS ·rugit1v03. · -_- . · . .. · . : · · · ·· . · · · 

O . Sll- .p=n::~o XAVIER -:--.As a!f1~t1va.s do ·Sr. Ban'OS ~. C~H.; 
hí!.o de ser tão verdad~!res qua.ri.to !'Cl.l;lellns que .S. Ex. Jé. _af:f!ml~r:~:· 
.âa e:t!.st.e::::J.de. ·de ·Uma 'supposta.·· con-esl:Jondencte. m.e.ntida entre o Sr: 
~s '·c:ie .. Med~iros e-" eu, e CÚj~ ca'itas o ·st<.' ·ca.ss.:\1. afflnxlou ·ha.v~.:
lldo; · · · · : ·· · ·. . . . -

o·_.$á; BAliBOS CASS,\1.. ....:.. Lr essas c!irt&.S. Além :·d!sSó, v~ EX. cli\l"·1· 
gou a. cllr1gtr-se· ao·1nte~nte d~ . o ., . Eedtlto, .soÚéiumdo votos pi'Ú . 
~>tia· elet~ · - - . . . . . . .. .. . - . .;. . • .· . 

. ,_· - C:?" Sa; i>~o ~V!I!:It ;.,_:. ./'p~UO· p,â~ D Sr .. Borgee.· de :il4ed~tra!!;. . --~ 

-:- a~!IXJ. cte- <i~ esc"lareça.~ -á" ':cama.x~( ..esse cas.... .. :·. ~ . > . - ·. . - -~-- -.. ; :- : 
. . . ·: .. o ... sn .. -~ Box~s :!E ·~mo!>_~- :.AbSóluta.mente ~' J~a,!s-· e:n1;ret1vf' 
· .. - com· S; · Ex- corres~denc~sol:Jre. : qua.Iqu:er·-~tv._·, · _. · . . _ , .... _ - . · · 

'.::.:~:f!!~~-!;~:--~;~~~-~~0·~~~; :~=~~~~~: -. --
. . . .':39.clio; ·,Quento· á sol1clt4:\Ção ·'de .votos, o·. àue·::e :~-- uma. ·.iiiverdt~.d;,~--. . 
·_ :~· . ··< :>:~:: :. - . .. : . - : .· -~· ·: _.· .· -~--"': _ ;:>-~~ · - ·,;: .-: ·: ._; :::-_ .. . , ':-'-: ---<:· ·:·:;_ .' 
-~ .... · .. -~ ~~ . · · ·: ~: ... . . ...:-·:~ . : .. :-:-: .. .... .. _ ' . :~- - . ~ - - .. -- . . . ·":. 
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;appello aluda. Pa.l"'l o Sr. Oscar Fontoura, anm. de que clê seu W&· 
"te:rnunho. 

O sa. Osc:Ã:!l FoN'l"o'URA. -:..Chamado nominalmente ao dllbate. dt 1.• 
<ieelara.r que HerophUo .Azmnbuja, então intendente de D. l'edrito, "' 
-w.r:t9s correllgionarios seus, inclusive o então juiZ da come.rca, me 
JD!or:rnaram que V. EJt. ha..-J.a. ped1do ,otos a.o Parti cio EcpubUcanco. 
-3-f.lm de _ga.ra.nt~t> a. sus. eleição. -

. Ó· s~.- ':ÔEM=o XAVIER - Isso é UIIlll hypotb~. 
··o sa. oeicAa. F<nftoUM - Fo1 o que mil a!!l.rmou o sr. ·Heropn:.•• 

-AZambllja; ' · · 

O Slt. PEnao :Vrm<:.utA - E' o testemunho · de um adversarlo. 
O Í3a. OscJ\R FoN'l'OlntA - Ape~as ti:'ap.smltto o que me cl1sseraru. 
0 SR. D~IO XAVIER -. ll!isejo e quero que o nobre Deputado> 

OSCar Fontoura declare aqui qual .a pahn·ra que vale mais pa:re. Sua 
~-: a mfnb.a, ou s do-- Si-. Hérophl.lo Azambuja. 

O Slt. OscAe PoN"rO'Ol!A.. - Co!l31dero tantc:r a de v. ElC. como a cú 
.. .. &: . AzambUJt...· .. -:·-· . - . 

· ·o- Si: D~to XAvmn ...,.... Entã o · fica.· o Sr. Herophllo .AzambuJ;. 
-é"mpresad.o a :;>rova.r · documentalmente a. aífirmativa !eita. a V. Ex. 

, O 81. C.sCAB FON't'OmtA -A elle dirija V. Ex. o seu repto. 
·. 0 .SR. PRESIDENTE -. Attençit()! .. 

o SR. DARIO ·CRESPO - Muito embora cão lograsse prende•· 
os · J.nct1t1ados, -attmg!; entretanto, o object1vo que viSava . . As test<l

'!ll.'Ull'he.s depuseram, uvi-em.ente, ·e a. _.prova. q u.a:nto ao' ·mandatO t o! 
.:oncluc1ente -. • · · 

. ~querida . . a prisão preventiva, ao juiz d!strlctsl de LlVJ:ament •·· 
.(io,s . respcm.Sa.V'ei.s pelo hom.J.cldlo -de Pedro &rges, .~ â Justtça ·Fede~11l 
-a dos responsavel.s ·pelo bomlc!dlo · de•Waldem.ar Rlpoll. ambos se de~ 
c::,lera.ra.m .suspeitas, su.scftrui~o-se assim o ooil!licto negat.lvo de ju
r!.sc!icçã<?. Não houve, da p~rte: do . juiz clistrict:~.l, Dr. Heron c ana
barro; mo<;o• c't!l.to ·e digno, a Intenção de levant ar um incidente pro
telatorlo, . como se-insinua, .lla.s sim o desejo, a preoccupação de q·ue · . 
o processo · se~sse regU!a.rmente peran~ o juiz , competente .. 

··· ... 
-· 

Tambem. eu Julgava .sel' o caso da competencia.. da .JUStl.:. 
ça. Federal. O cr1m.e occonerz. · no Uruguay. Tra.tc.va~se d:: 
uma queatão de .~Hrelto cr1m!nzl internacton.iü . Por out:-o 
laâo, a . regra é que a . competencia, em materia êr!minQI, so _ 
de"'..ermllln · pelo l()()al da intracção . Eavta. ainda.; a conside
rar o concurso !orm,g;l de del!ctos • 

.Eritre os . d.o!s · ciinÍ~. ..:.... de accordo com. o que ·apurou 
o inquertto pol1c1al ---: llot:ve . um nexo de co.usaU<1a.de, um~ 
estre1ta e !.nt1ma. l'~l!.o di! ' ca.úsa e ~e!to <!l~cto. .. 

·,_~· :· o que ' se cham.a. em -~!to ' crlm.inllol, con.ne~ de 
dcUcto:r. 

O_ caso :c.ão era. . liqUido e a declsâo_ do superlor Tribuna. · 
- nii9 foi unan:!me . ' 

.sr . .- :Pres.tde.nte; su.sc1ta.do o {)()nructo ·~tiv~ de j~isdic:ça:o.
subtu o caro á dec~ ·.do suprem.o 'Tr!õunal . Federal ~ As 1nvest igaçoe,, · 
.mesno ,'ântes .do pronunciamento do ·~eglO · SUpremo Tribunal 'Pe • · 
dera!, fOram entregues, na fÓrma· ·.de. 'lei; á PrOI_notOria Publlctt. Póde• 
.se dlZer.'-qlle esta·;-a encerrada a 'pbasa. policfal, que terminara. a _a.cçi!o · 
-do . governo. NI!.O .obs~te ;· Iiáo -pararam· ahi as . prov.tdenc1as do gover - · 
.:rio do ·Estado, em".J.'eb.ção ao.~act<:, Na. ·convtéção ·de .. q~e o crflile .:tosse, 
da ·.oompeten-.:la. dâ. JtiStiça. .~eral, ~~H'ne, .por 1n~1·fu2dio do .Se
cretario ·do· In.te:ior,. ao. ·General'- InterventOr no': E~ • .no sentido a-. que !ÕsseÍ::I: toJilBdS,s provldenclas "para a. reqÚisltorla, .. que se fli7.!~. 
llé,~l~ dp _.~o-di_ .J~ . . : : : ·. · .. · ._·. · 

~·- ·. ' · .. 
: .. -... ... 

.. ... . ~- . .-·· -. 
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E' assilil. que, em 23 de Ma.rço, afficiaVa. e11 . n~:o segulntes ·te!'- · 
mos: (U) 

. · .· "Chefatura d.e Polic~. P.~>rt.o Alegre, 2a de .Mlll'ço de _1934. 
- N ~ 6S5. E/S. 1~' Secç_tl.o. _ . . . 

Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior - Capital.. 
No lnquer!to a que pYoced.eu esta. Chefia, na. cid11ue <te · 

. Llvr.amento, por determinaç~o.. dei Governo· do Estado, ·sobre 
o as.sa.ssimo do D:r •. Waldemar Ripoll, OCOOX!l'ido. ·en::.. ·~1-vexa., 
:Re:publlca Oriental do Uruguay, _ficou ap\zrado: -

1) que aqueue advogado e jõrn.austa bras1lel:o· rõ1 assa;,.· 
al.l::l.o.do na.· m.e.druga.:i& de 3{) · para 31 de Janeirq, ·por Pedrr) 

• Borges, tambem braslleiro, residente no munictpio de Rosal'io, . 
·~ denominado "Logra-douro", <le onde·se 'd1rigtra ps.ra L1'
vra.mento, em 23 de · Dezerolbro do .a.n.no ;p. p . • eJ:Il oompanllla.·· ·. 
d<J . gua.:rda. a,dwme!ro · Feltx .Romaguere. 'Sod..-rig1l.es, _que ·a.u · fõra. · 
expressamente pxo.cull'al-o, ezn sua .residencla.. · sob o :preteit:o. 
<le c- cont;-~<_lta.r para ooZ!nheiro .do cOIIll!l.S.D.<ilante dos gua.r-
das adua.nelroo Ca.m.J.llo . Alves. · 

. 2) ·que, após a :pe..-p<atração do crime, Pedro Borges lloml· 
z!ou...se na .casa. de Camllló Al<ve.s, · ria · cidade de Livramento. 
de onde toi. retua.do. na. noite .seguinte li do crime, por FellJC 
Romaguera. Rodr:!gues, Basill.s!q Alves e Vlta.lino Souza, e con • 
duz!do, em aútomovel, ·pars" a propriedade rura.l de . Camillt' 
.Alves. s1ta no so dlstr!cto da.quelle munlcipio, onàe pen:n.a.ne
eeu custodiadO ·pelo Capat.e.z JOãO Flortba.l de AraU.fO é OU·.-. 

·tros ·empregados. naquelle estabelecimen~; · 
3f qu(-;, em 16 de Fev~reiro, ·Peelro Borges _foi morto~ ;. ... , 

3° distrlcto de ·Livramento, em campos 4e Joào Setem.lJiiac> 
·Alves •. por Luiz ·Machado, ·sub-prefeito daquelle dlstricto, :Ba.
slllsic Alves, A.t·isteu· de tal, M.ario · Pinto, MB.noel· dos. San ;,,;; 
VIanna, _este, ordena nça. do. sub-prefeito; . 

4) que, da. prova. colhida, :rlcou evlàell.Clacio que ·ca.rnUlo 
A!Ves e Fel1x Romague:ra Rodrigues _foram . os mandantes, ._. 
Pedro ·Borges o inandatario do crl,me de que foi v1ctl.ma. o 
Dr. Waldem;n· Ripoll; 

. ·5) _que, -p~ra e:c.cobl'lr es..-oe crime. Ce.millo Al~es e l"eL,." 
Romaguerá man.d:u-am assassinar a J?edro Borges. pelos indl-
v!duos apontados . no ~tem a~, .. · · 

Nestâs co:DÍ:l.1ções, multo é.nibora. doJs sejam. os eeUC".QS 
. :ptat;icados, o . primeiro em territorio estrangeiro, ~ o OOgUn('lo 
.. em ten'itorto·· braslleiro, trata-se de um ceso. de contlnencT:J:-

real; nã.o sendo_ poosivel sclilatt a prova ~~em o perigo ae .11~
clsóea cootradlctorlas, importaod<;>, pois, na ~U01dade t1o pro-
ees.so e jU]ga.me:nto. . . · ~ .. 

~ta-se, porém, de deltçtos cuja ~ncla. para o ·pro
eeesc e julgamento é da. Justiça Federal.. (Decret.::l ·n_, 3. 084. 
da. Orga!l.izaçAo .;ia Justiça Federal). · . 
. &taobelc~o ~~ · noslla.s · leis Peillle.S que· . :·po(terá ser 
~do e julgado no -Brasil o nacional ou estrangeiro que, 

. em tenitori~ estràuge!ro, . per.petrar- crime. . contra brasileirn 
· - e ao qual commine· a lei brasileira :Pena· de· !lrli~o de crah 

: :mnos rio mlnirno", condtclonam. o ln1C!o ' do ~peêttvo p:ro.~ 
.<:e.sso á _ :requ1s1çã.O_ do Minlste:rio do. Interior ou queL-w. da. 
. _parte, quanno, nos caso_s em que ' a extra~ção .ê permittlde., 

não :rôr eua solicitada. pelo Esta.d.o em cuJo- territorio fOr coir1· · 
met~da-.a tiitracção. (LeLn.~2.4i;B, · de·28 de JWlbo <te l9U. 
art.- 14. e ~u t 1a; COnsQud~ dli.s I.els fenae.S, an;, !lo~ 
. .n. m. e.-1_1~.r . • · · ~ · . . '"' · 

.. -<~-
· : ~-· .-. '• 
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-A· vista elo exposto, de.dn. a vasta repercussll.o que u:v~ 
em toe!{) o Paiz o a.ssass!nJo do Dr. Waldemar RlPQll, o. suo. 
s1tunçâo de em!gracto polltlco, o interesse do Govemo do Es
otado, que n!o tem poupado .esforços na elucidação do cr1m·• 
e -que .se acha empenhado na.. puniçã-o dos crimlnoeos, sol1clt > 
de V. EX. at"necessa.r!as providencias no sentido da requ1.s1to
rla do M!ri1s~r1o do Interior, afim. de ser !n.st'C1ot.traelo 1.1 c~
·peunte processo e requerida a pr-is!!.o preventiva dos tndi · 
ctados. - _ 

Saude e ·rratern!dade . -- Dario Crespo, Chefe de P ollct_a• · . 

De sorte que, Sr. Pres111ente~ mesmo em Porto Alegre . na.o ce:;so1~ 
a acçâo do Chefe de Policia no sentido de que os responst~vels pelo 
crime 'tivessem a n.eoosear1a. pun.!ç!!.o. 

· · MaLs tllrde. quándo os jornà.es ~otlc!aram. a. dec!sã.o é! o ::.uprem J 

Tribunal Federal, _ mesmo ·.sem qualquer cOnhecimento ot!lc!al, o .tUb
chete da -2a·_ Eeglo, em Bagé, Sl'. AlltoDlo Lousad3, me consultava po'" 
teleg:r:amma, -se <:\everla. na. :forma tta. let, rernettoer a s invest!ga..ç6es a 
a.utoildacte <:om.pe~nw. que. de -acco:r<l.o com o Codl-go do Processo Pe 

·lla.l, é o :Mln'iostciro- ·PltbJ1co. _ Deante da. :resp6sta attlrm.atlva que ttirigi, 
!ôram ·ellas entregues ao Promotor Publico de Llvrarn.::uw. 

Sr. ·. Presidente, o . Jnquerito pollclal, ou J.tida.gnção, na te1minologt~~ 
lilS.is-precisa do Cod!go c!o Processo Penal do ruo Grande do SUl, COll"

- titue mero- processo prepara torto, dest inado e servir de base a·o · pm-
<.:tlSSO~ rEW:resslvn. -

.A tnc!agação J?Oltclal ccmprehende todas . as diligencias n ecessn:tM·j 
â vertr1csçã.o- da.· ex2tencia do crime, e m fudas as suas circumstancta':;, 
e descobrimento de seUs aútor~s e cumplices. Não é um acto jud1c!tu, 
em que possa haver cop_demnl\çli.o ou absolv1ça." . 

··As • testemunhas loqu1I1d~ na pol1c!a, salvo A.s do flagrante e s ... 
do cót-po de d~Ucto, não têm valor legal, se os seus depo!mPntos nlh> 
.r orem :t"e!te:ra.dos perante o · ju~ formador da cUlpa . -

S~ prJncip!os corrent es, q-ue não desconhecem m esmo o.s m" · 
nos versados em ma teria jur!dlca.. 

Como a!firme1 ha pouco, de accorda com o Codlga do Proce:. .... 
.?enal Cio Rio Gmnde do Sul, conclu1das as Indagações polict::~.es, ctcvP. 
u tiro~() ser_ envlndo ·ao agente ao Mtntsterto pÚbllC(r, a quem cv . • 
respo:oàs. promover a. acção penal. E ' o que at.spOe o art. 88, § gn. 
Cessa. então, a -acçâo da. Policl.a, a nlio ser que l1Ie sejam requ~ltad:~,; 
quaesquer ou-:ras· <llllg.::nclas - pelo juiz a quem eompetlr. a _ f o rrnaca•" 
da. cUlpa. ou pela . promotoria. ·p-ubUce.. 

Pergunto, Sr. Presidente: Até on<1e se cruer levar. r;este ca~ . :. 
responsal:!Uldade do Governo do E-io Grande do SuH 

o SI!. BARRos C.-~.SS..u. - Até ~ punlç~ dos cujpaé!oli'. 
O SR. . Di\RIO CRESPO - Ce3Sada ·a acção da policie, e n1.-reguo:::>_ 

as - indagações ás autorlda.c!es judlc1ar1as, que mals poch:r l:\ fazer ~ 
Governo? A acção <l.o .Governo to! acçã.o do Che!e de Pollcl~. (.Mmtv 

- bem) . · · 

.o Sa. BAimos CASSAI. -V. EX . ~beque a_ sltuaçáo tl.e Snnt'.Ann:J. 
~ra <1e terror. V . Ex. ·o coníessoti; em entrevista dada a um jomal . 

O SR. · D.'UtiO CRESPO - Terror que extStta· mais n os esplrt..: ••.. 
·déVido, xn.esm.ó. á proK1m1dade do - cr'.~e. cuja. ~pr~o :l1ncia pc~~ 

__ aurava . - . _ _ _ - _ 
. ·sr. Presidente, 1n1c1ada ~.- ton:nação da cUlpa._. _ correu o proce.s:u_ 

os seus .tramites legae!i _. De accordo c:om o no~ Cod1gD de Proees...·, 
Penal, . consta ·e na de . dU3.S phases: a: . secreta_ e a . publica. Trata.-~:• , 
ali~. ' de !nnovaçil.o 1ntrodu:z:lda, creio, qUe -pelo Sr. :Borge s de !Ih· 
detr~·- · ·· _ . _ - . . . 

·o sn. Joi'o- NEvEs. -. - - Acla.ptando com D~ coc.tgo moe1r.rnv~ 
-· priilciptoo -d~ escoi_e. pellàl . de G-aro!_lilo e carent : . . . . . - . 
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O SR. D.AB.IO CRESPO Aut?rcs do projeeto ele rP.1~>rttlll. cl::> 
Co digo P~nal Italiai!.O . 

_ se. n& phaée secreta, é veda.c1o o compar2cunento da.!! p:~.n.e"', • -
mesmo nãO .sticcede na pb~ publlca. Perguntel'ia. c.gora, _por au11 {); I 

-lntereseactos· em. que. se nzess~ jt;:.tlça não [lCOmpanhe.rs.m o prôcc.oso~ ! 
. · 0 SR. BARROS CASSAI. - Só podia ,00:" aCc!Xlp~ll:.\do por-r,~e~lln. d.; . 
famUla . · · · · · · 

. O. -SR. DARIO CRESPO - OU :oe de.slnteréssavam de s!Ta. .•l)rt~: 
ou . conttavam na just iÇa. - . - : 

· _ Se- as provas não- toram reiteradas · ua ·pha.se · _e1:1 lnstniccçao u.·.
proécsso, cUlpa não cabe, -por certo, ao Governo, que !lão ma.1s. po
dia ter lnterrerencla., entregue o e2..so; cori:l,o. estava, ao· Poder Judtcia.
r~o. o Govern~ fez ·o· que llle cumpria, por lntermecllo. do Chere de 
Pc-Uc1M· · desvendou o crime e colligiu todos os ele:.o.ento.s de 'PTOV~ . 
apresentando-os ao jut:;: fonnador dá c_ulpa. · 
. Sr. Presid-ente, · tanto se desinteressava a --Frente · Untca .- <1o P,n· 
cesso, que llle .era este completamente _geset>npectdo. · -E' ·- o no))rt; 
Deputado, Sr. Baptista Lusa.rdo, quem. por · occastão . . dÕ primelrÓ.-·a.n- · 
niversar:!o do a$sa.o;si:iúo,";em- discurso. proferido· na. cidade de Quarà,h:: 

· ~e.z -ao · audltor1~. como dtz, a revel.aç::i.o · d~·que .:os 1ndigitados·: aut~ 
:res · da· marte ãe .Wa.ldemar:- B.ipon · tinham ~ido ~pr.onu-riciãcfO.S ·: ·pt>l:"'l 
JU!.z ha dois mezes· t~. Se era. tão .grandl'! O l.nterésse que hoje se· 
'l'(!m -manttestar aqUi, con::io- se concebe . esse desconhectinento? . Entt\.: 

·a pha.se- publlca. deveria correr á revelli de5s·es · interessà.dos? 
O ta~, S-r :· Pres.l<Iente, · é qu~ esse eplsOcl.io la.meiÍtavel . serVlu,..:...e . 

multo, no Ri() . Grande do Sul, · para que-em t()rO!> d.elle .se_teceliscn• -· 
as mais . condemn~ve1s explora.Ç~~ _ politk~s_. . . ·. . . ' . 

Creio que o caso. agora, no . que toca·--!IS responsaburdade d o" v,o.· ·-
'\"erno dÓ Rio Grande do · Sul, está per:retta.mente êsclarecloo . _ . · . -

o Sr_. B.!lrros Cassai. no eptantO; em seti requisit ór io; alinha e.In.- __ 
c!a outr-~s -factos, que simula ao sabor da sua. imagtnaÇo.\ó. E'_ ass!n , 
Q.'Ue. referindo-se ás trts~s occoriencias. de _S. 'l'l}omé. na · Ar~tlne.. 
<'nl que perderam a v~ da dois jovens . brasileiros . .;,_ o academ !co tu~ 
MesqUita. \l'wga.s, ju!z d.Ístrlct3.1 de 5. :Borja, e Odon ~o Motta, 
tuncclcinulo do Arch1vo Publlco, em P()rtó Alegrê, .:..:_ · depots <1e- 'ta.n -

- tas1a.r uin 6eque.stro, em. 'tcn!torio estra.nselr-o. de co:c:he"cido- . p:;:o--: 
cer e agitador polittco,- que teria Sido á ca12Sa r_emota ':lo· s a.ngroDt.- · 
<'pisodio, assa.ca aos nossos _ <ilgnÓ.S patrlclos a· pecha aletv.os~ do ~IXU!l- -. 
reitores, que lá foram. lutur a mão àrma~El." .. É_' textual. · 

OJ:â, Sr' Presidente, t<!DdO eU .procedldo p€5SOilJ.Iilente. UnL. inqu~ · 
:ritÓ a respeito, tenho provas documenta.es de que um grupo ·de pes, . .. 
roa5 das mEl.is con ceituadas dllo cidade de S. · l3orjÀ, tendo -re.sóivtQ') ' 
assiStir. e. uma sessão . c1nematograph1ca ·· nr. ·· çldade · arg·entina .::. 
B. Tb.omé, pmveniram prévlamen~ as iutond.Miee de lá, po~ inter· . 
me.t!lo ~o consUl. brasUC!rl.l, Sr. Lu'clo Sc.llÚl.Vo, <1o. seu propÓsito:_ por_
lsSo que a Lancha qúe .as dever!a COJltlumr SÓ. atracarlà. á ·_no1te· . .Ao 
<!.esembs.rc:ar-em, 'llili mal enten~ldo e ntre ':um g-ua:rda . argentin o. e -eis" 

' :tripUlantes brastleiros. que forain alvejados de !noplnr>.· "deu c:iusa · n 

:mngrento · succe::so . · ,., · 

Sert~. pÓss!.vei; que • o · Sr. · .Bii..-.Tos Ca5$ál, 8e eo~s.se· esse5- ira- ·. 
i:tos; -.P:udesse -clisS.l!lcar de_ mii.Ireltores ·l1om'!ns como· o:5 ·. dQutÕr.es ·Dii-. 
nane ·Rey' Dorn~ll~- e· Pexj Balbê, ·a<iyõgo.ctcis naql.;ella. clds.cle, .o··c~: · 
ronel ~njamln ·nomems y-a.!g2.s. !3,eputado esta.doal, ·e · ~ d.o!s·· joven·~- -
que pereõera.m· il.aquell~ lamentavel 1ncldeJ?-t<!? Pode_rla S .. Ex. irrogur 

. essl\ 1~ur}a; a i)BSS6as de eleva.dÇ conc~1to ·sacial.~ .4escendenu.s: de .:!a-: 
milias' .de :t~Ção ~{)'· R.io Grànde ·do , Sul'l"·_. . ·· :·- · . ~- · · .· ·.-: 

A ' revoiuçã.o, ·que S. - ET.;- diz . !oi phanti1Sia.l1a, · occomlt, todaVta. · 
na . ~ent!iÍ.a., . que foi-- 1n-vàdÍda> -em . <U'Versos _Pontos .. de ,seu-:t-mltor1_o; ' 
-E' facto ·üe'- notorieds4e ?ubllea; sobre õ -qur.l ~me . dlSpelisO· de --!~lar ~ 

. . • . .•• • - . - - -. •· • • ·. ·4_: _ •. /~- . . 
. -__ ..... 
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·o Slt. AscANIO Tl1&INO - Foi 'UlP.<r. revolução na. Ar~~ntlna. 
O .S&. BAnaos CASSA:t. - Ma.:;, os jornaes argentinos' recl~lmaram. 

Eu estava lá na. occa.s1áo. · . . 
0 SR. DARIO C.R.ESPO - Reterlu-.se atna~ o . Sr. .Bstt(}s C a&!.: i 

a :Confllcto.s occom~os em varlo.s m~c1pi.os dó Esta Cio, como em. so · 
ledacie. em· ·c;u-e pereceram. tambam dois c=llgionarlos nosso5 e ond~ 
:!o1 ~sa5s1nc.do, de em~oscads., por elementos da Frente Uruca., o su'b· 
pr~!eltó Gôdofredo Siqueira. Em Palmeira succutnbiu um _desordei('.:, 
em · con!l!cto com as autoridades do 4.0 cU&trtcto daquelle mu~icipio 

· ._0 sub.·pret'eJto Ve.Spaslano Pacheco, a quem !ot · imputado o facto, 
. .suspenso immediatamente das su113 funcçõe.s, fol S'Ubmettldo a - pro-
cesso. . · · 

O SR. BARRos c~sAL :_ .Assaslnaram- um off1c1al. do Elter-clto, qu;, 
estava dep<)ndo. · 

o· SR. DARIO .CRESl?O - E' outro 1acto, qué V .. Ex. n~o 
!DartOU. ·. .. ' . ' 

· A vei:ctade, -.&-- ·Presidente, é q~. ne-sse periexlo maior tol o nu-
. mero· das ·.vJct!n".lis ·pertencentes ao Pa:rtldo Liberai. · 

·· O sa. AscANro TmliNo - ·Mu\):o !;>em. E'. verdade. 
O SR:. DARIO· CRESPO · - CitoU, tambem, . o •Sr. .Barros -Cassa.t 

Q lncend1o e empastelamento <lo jornal "O Libertador", de Pelotas. 
factO· ·sobre' que foi aberto. lnquerito pelo digno sub-chefe de . Policia. 
Cr, Paula.. Cardoso, e e'tnpa.stelamento- de ·outros jorna.es, que_ sua 

. !Ele". attribúe a. elementos pa.rtidarlo.> do ~verno, não trazendo; Ix>
; rém, qualquer melo àe prova para coiroborar ·as suas atficinaçóes·. · . 

·o SR. ·'BA.!mos CASS.u. - o. facto é que . for empa.stel!tdo e 1ncen- . 
di~do. · · 

O ~- DARIO CP.ESPO .;..... Alludiu, depois, :0 l.llu.stre Deputado a. 
·:uma ~orre:ncia, por sem duvida: lamentavel, lla rua. dos Andradas. 
em i>orto Alegl'(;!, eJ:I?. que 'perdeu a vida.· o joven, academlco Ge<:J.eon 
.Sllveira Ca:mpo.s, _:filho, a.llás. de um correligionari6· nosso. 

o SR. BABll.<:\5 CASSAL - Pa.s:;ava. por ·acaso ali, · quando ·os inv~s-
tiga<iores ·atiravam. . ' · . 

O s:a.: DARIO C:QESPO- Investlga<iore.s? 6 factO, Sr. Presidente. 
ein linhas .. geraes, occorreu da fól'rna .• seguinte; Acha.va-i;e afiixacto 

• um cartnz á. · pare<ie de um edl!iclo á rua dos Andradas, esquina d~ 
.tieneml Camara., cw:~tendo carici.tu ra.s d,e proceres de Fl'en'te. 'lJ'nlcS:. 
Como era natural, houve 'certa agglomeraçãõ ue. pessôas n<ilocal, e um 
ell:llltad<>, em qado momento, arrnhca da parede o cm:ta,z, o que orl
gl.D.oú um · iigeir-0 C<>llfl1cto; a · benga;ada.; e a soccos. Na confusão do 
tumUlto, ouv1u~.se um diSparo de. anna. .de !ogo-, cujo ·project!i !-oi at
~l.ng'lr, a uxnÍI. quadra. de d!stanc!a, () · joven ~~<:adem1co, que· al! pa.s~a.vu 
<l.esprooccupooemente, prostrando-o .sem . vl~a. . . · 

O ·SP.. RA= BI'l"l'ENCOmtT· - SS.hia de •um .<:a! é, bem distante . 
N~ ·hn1a. alvo a.Ig\lln. - · 

· O SR . . · DAR·'LO CRESPO. - As · provl<ienc!as tomaáas_na.o m a1; 
~l'!lÍ.1tÜram a st!!xaçáo de caz:taZ<!S naq~elle local.· · 

o . & . l"!;!iRo VEJt.GM!A - V. E!%. deve aecrescentar que !oi o p:ro· 
:pr!" ~neral Plqres <ia. Cunha, que~ clie~s.ndo a.o local e -ven~o · ~~~ · 
caricaturas pos--..a::. d e novo a.U, fel-~ _a;-ra.ucar. . · · · · 
· ó SR.,; DARIO CRESPO - Abert<:> inquerlto, convide.! membro!! <1R · 

· t-réntê· Un1ca-e pre.starem esclareéimentos. Entre . elles, recordo-me .~e 
ter-toinactb ·decla.i'u.ç6es . do Dr. Amare d~ :ca.mpos 'Pereira. A -ver~a~ 
é q\1e não · ~e: 'PÓ!ie a-purar "'a autoria. do facto. Como .!ie pôde attlr
iua.r agoi':t f~ elementos da poll~iJL C!S agentes-prov~e~~~~re.s, quM
do _no . c:oiU.'"Ucto apen3S tom1lorom ·parte alguns. popula~ ~:::.al ta.d?s . · . 
· ·- NILo . advertem os· .:nossos Mcuse.C1-o~es ttm. os fa.otoS que s1mul3.IIl, . 

. .' ~!l~Ô :quindo 'V~rdadeiire . . seriam ti-_rls.orios em'. <:on!r'onto oom os q~. 
· ~-~ ver'!têti.!;:n em · .governo: pllf"Jllmu.:l. · ~ · 
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A fuligem do tempc n.ão os d~l~u.-por eerto, 411 me_morl!J. .dO PoVO 
ão R.io Grande do suL Quantas vezes as ruas de Porto Alegre 11e tlr:.- . 

. glrnm <io Sl\ngue daquelles que dlv~rgtam . . da situação ~c:imt~te?! 
. Os factos . .sAo . por demais numerosos -e repetidoS para. -que os . 

. precttSASsemos àmealhar, nwn trabalho . pa.ciente, nÕd 25 . a~s- de· um 
pcrlodo governamentaL· :B~ta. citar 06 de que fui testemunha; e oobre 
que.possa. <iepOr de sclencla propr1a.. • . . . . 

Em 1915, ng1Strou-.se. precl8amente na rua dos An<1ra<tils, a. · cha-
me.d~ chaetna de 14 de .rulllo. Quando os estudantes ree.llzavam um 
comlclo de protesto a. candidatura. do . Marechal Hermes á. aenátOl:la fo
ram, de tnop1no, aggreQldo..; · pela. policie. que, desfechando suas e.rmr.s 
e espooelrando a torto e a direito, cteuaram . estendidos naquella . for
mosa. via. publlca;-pa.ra. mala de 40 pessoas, entre morto8 e rertdós. · 

Em 1917 vertfica.ram·se os celehres !ncend1os das proprteda.de.s do<> 
allemãe.s em' Porto Alegre, onde o populacho commette-t; toda. 6ér1e cie 
depreaaçoes. 

Em 1917, ainda, os estudante$, por pretenderem metter !t bulha. 
n· Présldente . do EstcldO, foram espadel!'~ae!os na rua. Duque· de CuiaS. 

Nesse· mesmo anno, occcrreu o espancamento do- povo · á rua. do.:> 
Andradas, o que· levou o Deputado Alves Valença a prot_~tªr; -v~;helnim- . 
temente, da tribuna. da /'.c.sembléa das Representantes do Estado .. 

O Sa. , ·:B.uuto.S ()AS SAl. - Sempre verbere1 · essas vlolenc13.s; e conti-
nuo a verberaJ..a:;. - · '· 

O SR. DARIO CRESPO - Em 19l9~ quando opera.rt~ ~real!zavaru 
um comlcto; em frente á IntA(ndericta Municipal, !oram <UssolvtdÓs 11. 

bala pela polícta! ... e na !uge. precipitada ·foram ter alguns é. rua dos 
.Antlre.das, onde <lols cahlram mortos, . varados pelas os:-.1~ da pollcta, 
que o.:s perseguia.: l(.ecordo-me alncia· iLUe o !ecto· occorreu derronte á
Cas& Salattno, que· exts~Ja então naqilella rua. Não ~ou accw;a.ndo . 
o Gbven1o· do Rio Grande do Sul, mas conslgnandó factos · que se _ 
dcsenrola_ram naquella ep(X!<t. · . . · · 

0 Sa. PEDRO VEllG.ARII - · 0 orador não estâ accusa.ndo, m11oS O.'l 

factos o fazem. -
' .O SR. DARIO CRESPO _:.., Ma!s ainda.: em lg!!3, qtlhndo cbegou . 

,. .l:'orc<> Aleg:e o . MiniStre> da Guerra, General ~tembr1no · de Ca.rva· 
lt.o, bouve tambe·m uma verctadelra cha.cina, na qua1 perdeu a vida. a. 
~oroprta· orden.ança. do Mln!st.ro; e. qua:ldo ãs ta;mlUa.s; ~pa.voridas. 
fugtam do · -local dos aconteclnúmtos. aq passar pela Intendencta Mu-· 

· -nlcipal, eram al vejado.s pelas :r orças ali acantonadas. pertencente:> ao 
corpo provl.sor1o do Ge~ral Firmlno Paim FUho. ' . . · · 

O S!t- BAll.ltOS CASSAI. - Em Sant'Anna, o Generai ·Flores dA.-. 
Cunna era quem <:emmandava. os provLSono:s . · · .. · 

O em~:_DAR!O ()RESPO -.- O nobr~ <:Ollega. não tem razão: na. époc;-~ 
das o.:correnc!as-que venho citando, o ~nerái Flores <1â.- Cunha resldta. 
nesta. Capital. · . . · · · 

Sm 1gz3, dura:Dte a revolução; é que . co:inmitndou forças·, na._tenao- · 
·· ~ .gs.Ui.ardamente em · ~!versos pontQs do Estado. - · 

o SP.. BAPriSTA LusAnoo - Todas essas violencia:. foram por ml.m . 
pro!llgad~. . - - -- - · - · . 

o· SR_: DARlO · CRIESPO - Não estou, rep!tç. a=sanao, ma:~ 
. lli'V .. :E:E:X' • . dlrãc> .se essa.s ·occurrencr.as ·&&o o_u .nti.o . ver~s.cteil:as. 

· -o S&. EAPTIST.A ILUSA!l.I>O · - São verdadeiras . . a:ooitem ~omo L<>Je; · 
laV!'amos o nosso ·.protesto oontra. -ell$a. Act.ua.lmente; ·é v; Ex .. quem.-. 
. :ripJ)rOVI> e appla.Ude V~Olencls.s. · . ·. . . . 
· . ·o SR. • . 'D.AltiO CRESPO - Está v. Ex. ·enganado. :N~ca appru- -

~ --vei, applaud1 oú pratiquei_. vloleiic1a;:;, -:Não . Uie rtOOn.heço autortda.l!le · 
tpara me acsaear· ~e alelve _- ~ . . . .. . 

O ·. SR ~ . :Al>AÚn:B'l'O . ComiA . _:_;_ -Não· h a: oo.aipa.raçAó entre .os fa.ctO!l 
.'· do pâ.ssa.O.o. e :os · de hoJe. · - · · · - ·.: · · · 

. . . ~· -. . . -



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 15:31 ·Página 36 ae 64 

491-

O SR . DARIO CRES:PO - O nobre lkputado l:!r • .l\apttstu. Lu-
6&l'lio nl!.o era cU!- oppo.slçào até 1922, quando e<:coreram os .fact(')O 
que venho retermdo. Logo, S . Ex . não tenc:to protesta<1o, cr:~. eut•·· 
v~te· com e!!Se$ desmanc1oa. (MUito bem). 

. O S~t- :SAP'l'IST.t. . Lt1!Wil>O - l!:::l 1922? Não 6 vcrdnc1c. l"aço um 
... e_ppello . a V. Ex., no ~ntldo de provar t\ Co.mar!l que (l.potcl o Go

verno do Rio Grande do Sul, C!esc1c qW! ea.hl da, Actl4cm1~. (Pa!l714S 
n49 trlbuntz~~~} · 

.O BR. DARIO OR.ESPO - ~ao aWrma.r que . V. Ex. nunce pro
tes~u contn. eSõliS v1olenctaa. Ao Rio Gr11.nde elo Sul nunc:~o chegou 
o ecbo de um protosto lovento.clo por V. Ex . ele quem ate entlio na.:
.se tinha nottcla. 

A opinião publica. .no Rio <Jro.%ldc do Sul ci.!V!cl!a-sc em Clots P~< . 
ttdos trsdlelonl!il.s; o Repubi!Ca.%lo e o Feclerausta. Pergunto: to. quo.l 
c!elles perten<:!a y, - ~·? 

O Sll . .Dzr.a:n:Ó XAVIn - Ahl 6 que está a quest!lu. 
O SR.. DARIO ORESPO - Pergunto: V. !:x. era tederal!G1.at 
O SR. ~AP'nSTA LtrBASI>O - ~laro a. V. Ex., antes de tudo . . . 
O âa . -DA.."UO CRESPo- Responda. v. Ex. â mlnhe. pergun'tti. 

Não :tenlo eontro!lto com V. Ex: . na. politlca à o nosso Estado. 
O SR. ·BA?TIS'l'A iL'tTSABIIO - ~lB.l'O a. V. Ex . que, e té 1922, n(l.o 

c.:stive filtado a. pa.rt1cl..o algmn no Rlo Grande do ::1u1. 
O SR. DEJtottraiO XAvma - Er9. 1nd1!ferentt: .. • . 
O SR. DABJ:O CRESPO - Era neutro, •o que n do abona., poslel v!:t 

mente, o passado poUtrco <i!: V. ·Ex. , . porque no R1o Grande do SUl 
não se adml.tt!am. neutralidade;;. 

O Slt. .l!.bAx.m:nro CO!mtA - Quem nii.o estava contra o Governo, 
eatava com o Governo. .--· 

O Sa. ~&l'TlSTA Lus.uoo - P eço- ao nobre ··ornclor que m e ~()H
<:eda melo minuto . : . . . 

O SR.· DÀRIO CRESPO - Pois não; qua.nt05 V . Ex. Clese]e . 
0 Sa. <BAPTISTA: ' LUSABIIO - ,, • para. diZer . â Ca.mara qulll O:r!l 

mi~hil. s ltuação, já que :!Ui interpellado po:r V. Ex. Senhores, v!vt nn 
!Rio· d& Ja.ne1ro a.té Novembro d e 1918, quando terminei m eu cureo 
::J-urldl<XJ . Em .J&De1ro d~ 1919 segui · para mlllha terra. nD.tal ~. o. 2 
d e J aneiro de l92U. assumi a. dtrecçã.o de "A ·Nação" , ' contra. o gov~:rno 
do Sr. Borges de Medetro.s, contra. a. .s1tuaçllo dominante no Rto 

' !Gránde <l.o Sul, e · fi>1 como livre a.tlrador. E::n Setembro de 1922, in
. ®rporet·:tN! lla campanha do Sr. Assls Bril.sll e, em 1923. de.sde as 
_prtmel.rll.S horas, ·:at pera a. revolução. :Fui, talvez, o primeiro o. mon
·tar o. · cl:i..va.Uo e o ultimo ~- <le$Cer. 

·. o Sx. Aliâl.~'t'o Ool!atA - P.:rotest<l contra a clecl~ de Vo:s · 
ça Ex.! o prtm.elro 2. l:nontar n <:avsllo. não: !o! um dos ultlmos a . 
mo~tar. = o prnnel.i'o que se .a-peou . 

. O S:a.. B.olntsTA Luswo - Em 1924 o Psrt1do Libera.!' m e\ mandou · 
~ara : a · Ca.mara, onde pe=anecl . .' llté. i930, e de m !.nba attltl!c!e ,·n .l 
Parla.me'nto .podem . d!ze:r todo . o Bra.sll e todo.s os ~ue conllecem · a. 
l1nhe. xeeta que· tenho tra.yado. _ . . 

o . Ss. .A.DALBl:RTO cWtA - :Ma.s o primeiro a. en t rar na .-~volUÇ€. > 
. - :não .toi :V. Ex., oomO. ·'jé declarel;, !()l, sun. ê verdade, o prtmelr<> _a 

sahll'. . . . . . / 
. o SR. "DARIO CR.'ESPO -~ Devo dizer que .nll,o estou apul'l\ndo 
respol!SabUldBdes, nem ~ndo o goveJ"D,o à o Sr. :Borges . de Me· 
de1r0s, · gue . semp~e eomba.tt, mas a. que.m, pessoalmente, .rtspelto e 

. reverenée!o~ .Também. 1lUll~ JUlgue! S •. ~- capaz <ie o:r.ieDBr &et~ .. 
<te van<!allsmo. . . . . . . . 
·. .O Sit. · ·.AJIAL~ CoxttA. ~.MaS :fol sempre complacente OOtn suas 
ií.rt.Orldaç!e"s: crlmlnosa..s. · Todo o · Rl<f Grande . do SUl o col:leiemna poto 

' wo . . . :-. •·. · ~. ·.-~: .·_ . 
. · 
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' o SR •. - DAR.I:O CB.ESPo o.S :!a~ apontáéloa consttt~rn t:.:.-
preGsãO de . UlllB época., que _felizmente Jã passou. N!O estou aecu
san<lo, :repl~, xnas, v !penas consitnando !actos, sem çonunenta.l~. &i 
lSsO. -- ·- . 

··o Sa . .ADALB!:RTo ColtRt"- Pódé accusar, que não :raz mal~-
(Bfllo). -

O S&:. EAt>T!Bl'A LtTSAlU)() - u nobre or1!40t", po!' cer..o, vae dar, 
conw clltis& ou co~o expllca'ç§.o. de que a. ~poca cln4~ pe1'd.ur~. .~~ 
c11mes c!enunclados pelo Sr . · Bo.rros Cassa.l. 

O Bit. RAm. :Bl't'2"r.NC0tm'l' - Ná.O apo!aclo! _ _ 
· . O SR.. ID.A:!IO -CRESPO - O Sr. llarroo Caass.1 articulou -!ackoo, 
'Zl!o verdadeiros, de q~ accusa. o actual Governo do R1o Grancie c1 J 
Sul. Citei, :Cactos oecottidos rob on.tro governo. 

iPergunto: no confronto, qual doa dol.s leva.tA a. ~lhor? - 8elU · 
duvida. alguma., contronta.ndO-QS sQb case aepecto, c governo do &· 
!l:lhor Borges de Medeiros ga.nlla mUito na. co:mi;laraç§.c}. 

O Sll. BAP'l'ISTA I;osARDO - -N~ tia· truVlar. ... Ma.s o Sr. Borges 
de Medeiros governou 25 annos e o _Sr. Florec da Cunha. ape!1:1..1. 
quatro. E, €!%!- quatro anno.s, Já. apresentou esse n"UlXI.ero COtl81c1r· 
ravel. - · ' 

O S&: .ADAL3riiro co~ - _Consigne-Sé -que o -Sr. Bapttsta'':L·u-. 
sardo a!!lrmou que 'nâo -ha. duvida alguma . que, no· éori:!ronto, o · go .: 
vern<J do· Sr. ~rges d.e MedeirOs leve. a pe1or. • · . 

o _ SR, ·D~O .OR.ESPQ - 'Não me reteri· aos ·:~s . annos de~
!Yierno do sr. -Borges de Medeiros, ma..s sómente a pa.rtlr de 191~1 . . 
. Nil.o s.llud.i a -todos ~ !a.cto.s, _ empastellamento ·~e joruaes,· perse"g:ut~ -
ç6es -pol1ticas de toc!a so~. ·que obrigavam os .aciversarios a. -em!gr~: 
para o .U'ruguay e Argent!na, ou a. viver em S&n~ :()atharl.nA, Pe.!a.né .. 
e M:atto Grosso, foragidos á --.vingança part1da.r1a.. - · _ -· . .. .--

0 S& • .ADALBEilTO Oollllf:A - os· desi:nemor1a4o.s ·e.squ~m · os crt-
mes do passado. . · _ · · _ · _ . - -- ~ _ ·· 

-' o · SR.. DARIO CRESPO - Não neeeesl~ ~os :.!!) annos p&.l:ll. 'Uma. 
<Jllhetta. ab'Ulldante. con:rro:1te a ..Cama.ra. a.> duas épocas; a t r&vE:s 
desses -factos, e ve]a COL:lO 3qUella. deixa-- n presente a peràe:r -de VISta.' 

. o S&. - .ADAI.SERro Coa.d:A - o nepúta.d~ :Baptista. Lu.sardo 4ecla-·: : 
r ou que o governo do . $r. :Borge:~ de Medel.r<>s tol -pelo r , pórqu-; durou ·. · 
mlilil tempo. 

·o ISR. -~AlUO CRESPo - Quando · oocorreram essas vlolen(;lu; ..., 
'Sr. Ba.l)t1.sta Lusa.rdo, qtl~ perlustrava. os bancos ·aca.dem!cos .. como 
declarou, nunca. alçóu o . seu protesto. S6 o !~z. - em 1922 e, iàlndà, s6 s& 

· mcorpoi<>u {(:re.voluçâo - ll.oer..adora, no inez de Jullho,- q-uando ell61. 
se in1c1ara em FevereJ.ro de 1923. _ - _ :- - ·- · 

· o Sll . .JoÃo· CAJtLCG - · V. ·E1:_. permitte um apa.rtt:1 -
O SR.. DARIO CRESPO - Com. _tnUito :prazer. . 
o & . .JoÃo. cAliws - · D1ante da.s declarações que acaba de ta:dt:. · 

o&. - DQ~tado Be.ptl:ite. Lll:5ard.o_ e tendo eu .sldo .d.~ra.nte que.st t?d~- · 
esses 4 a= os membr" do governo do Sr. General !'!ores da Clli!bà. _. -
rprec~mente• na. -&c~tarla: ,da: .:ruitlÇl'l.. _essen<:almente_ politlca, -devo 
~sclaiecer que ·s. Es:. • qUe acaba de s.ff~n:nar · que. ha. um :ra:ario ·tlc . 

· crtmes- pra.t1cados pelo:; ·agentes ~o g~vemo · ou COll:l- i--.conn1venc!<l: 
deste, não poderá, absol1,1tamente re.zer tLprov_a. .de sus. assertiva. · 
·. . ·O s&. D~IO CRESPO ·- -1)Ião paã.erá !azel-:a . · ·:_ - - . .. 
_ · o · 511. · J<:Mo Cui.os ....., ·Nào_ .houve· ~. épj,ortunldade, duran':.: 
tod~ esse· pert~. ·em .que o govePtÓ -éo R.io- Gnnoo" do- SUl~ debc~~-. 
de pautar . se'US u:tos. _de 1l.ÇCOrdo ~; eG tne_Ihpr:es d!spO_s1çõe.s de . let ·. 
qúâ.nto !ol po5siv~l' e .. ~m -espinto de h'90l'lo~e._, • . __ - . - . . 

o SR. DAJUO CRESPO- - E' ' a· vel:1iacle -que---Qésto.fin contestaça~-
0 - ~- Joio <J.i&Lo.s - ·. ; . · :procurando · ~ .-aggra.yar ,:-n ~:~ttu~a. > • 

.<tend~ eni v1sb: sobretudo, : que: a.tmvessSJ:no.a.:·~- .JUgo periÓdo. ~e. - · 
l>I'OfUnc1as -_conunoçqes, ~e viv.a. s.gitsl,Ç!i.o pa.rt_ldarla: . .. -E a.,me~o:t . pto~ : 

.•: _, r., • • '• O. • •o"# • r . 

·:-· ·. - =··~-.. . . - · 
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ó<> que ~tou af:tinn&ndo, é o ambiente que llC~ualmente ha no :Etlc, 
Oran<1c. ao ~uL Não vac::lllo em de<:lara.t- que, dentro em pouco •. VaJ:lo., 
-:nembroo d.a Camara Irão tto R1o Ora.nde elo SUl, tenào .opp<nttin1-
<1n<ie de vistar meu Estado, .por motivo da Commemora.ção rarroupiihl>. 
1Po1s bem: E' tn.l a minha tranqulllldade de con&:1enc1a,. tanta segu
:ra.:Jça unbo do equlllbrio <.'O:il que procura. a.gfr o govorno QC hot
:t:h.or General Flor~s da Cunha, que néo receio }Xldlr, a esses I!Obrc.s 
e o.ltlvos l'OrlnmentaJ:ea que lá :Corem. qu(; !açam pessoalmente, .sua, 
~&Y%Jd.lc:1llclae, P.IU'U oppcrtunamente llOs v!rCm <te.sme:ot!r qlian<lo aqui 
:ti:zlel"mOS a.tttrmaçôes que possam aer contrarin.da.s . ( l'atmall) • 

O SR. DARIO CRESPO --'- Sr. Prea1c1ente. naquella epoc"-... 
o s~.. Aa'l'HVR SA..."'Tos - Só aob.o esquls!to que se !ale •'na

quella. época.", quando o S;:-. General Flores de. Cunha era pot1;.1co 
:prellttgloso e a.po1a. va a si tua.ç.ão eltlstente. · 

O Sll. ADAL!ma'l'o Comd:A - Mllll, .sómente quem ma.n<1ava era o 
Sr. E.orges 4~· M~de!ro.s. . 

O SI!. Al!.'l'Htm S.IU!Tos - Entá.o menos derensavel o Sr. !''101:'"·~ 
da. Cunb.a. que ser~ lnd1v1d uo que se .submetteria a toda.s eSS"d.5 
orde:IJ.a. · -

O SR. ADAI.m:RTO Col!lth·. - Todos tinham Que sup:porta'!-o, ape
sar de ter tooo o po~o contra sl. 

O SR • · DARIO OR.'ESPO - O nobre Deputado que me a:pa::-=u 
pouco conhece d!> meu Estado. · . 

O Sll.·. All:I'Erl11! SA1'n"Os - Mas ~u Deputa.dQ federal. ·eom :m..:.l· 
dato nesta. casa, ·posso lntervir lio debate·. o Sr. Flores da. Cunh:. 
!Ilão. pode, entii.O', deixar de ser t~mbem accusa.do numa situ.e.ç<;.o ... ~,.., 
'Orestiglou. ~ 

- O SR.. DARIO CRESPO - N:.ào éstou accusancio a quem que· 
que seja..· Apenas corulgno factw, fazendo a comparação e nu-e c:-,u,; 
é:pocas. Narro factos para tirar a C<lnclusáo .... 
. ó. sa. BAl!.:ltOS CASSAL - :Foi o que tambem nz ... 

O ER. DAB.Io' ~ESPO - ..• ele que, no con.fronto de:;sa.s .<lU11-• 
é:pocas, os ·factos artlculado.s pelo Sr. Barros Ca.sc>al são verda.d.eirn· 
mente !rri.sorio.s. 

Rr. Presidente, o a.1c.blente de elevaçã<:l e respeito á v~ade ru~. ... 
Ul'mUI~ em· que decorre~m· as ultim.Rs eleições, sob 4> Governo (!o 
General Flores· .da Cunba, dão eloquente attestauó de cultura polit!
ea, nA.o !!e podendo cmnpa;:-a:::- C<lm. o de o]ltro tempo, coue a.lntl.a. no~ 
!faz chorar -tantas victiJ:Iul.s, C<>mo o bravo e leal. Cel. Vasco .'\!ve.s ~
~iZa. que .tombou assassinado, ne. 1nteneiencta- mUnlctpal de ~AlegreU . 

. OS~- ·O.."'CAa PQN'l'O~·- Nê.o ~ueçp. v. ã:JX. do que houve em. 
. P. Pe<lrlto, em Soledade, em. Palmel:ra, nas elelç~ de 14" de Outubro . 

. O Stt. P..11.m. Brl'l"EN~URT- Posso de.r o meu testemunbo quanto '1. 

·soledade; No .momento ezn qu-e JlOl:' al1 transitava., a.ca.ba.'Va. de ~.
. e.séa.ssinado, a. ;:ne1o de um ~ic1o polltlco, 1lm correllgio~a.."'io meu. 
o n~ro <ie vlc!;l.ma.s libera~ no Rio Granóe do Sul !ol IXJ.Il,lor ao 
que ·o da Fx~nte Uutca .. 

·o: Sli. Osc:Aa Fo~-TOURJ. - Exn· IJ. Pedrlto nl!.o ··pudemos compe.
lreCel' á8 "Ul'll.QS. 

(Troca.m.-se ~rios apa.ites). 

. 0 Sr. Presidente (/aze'/140 .sóá-r os tympanos) · -- Atteti~Ao-. 
!Peço aps nobres.· eo11eg23 que :petin"itta:n ao . ora. elo~ prosegulr em ·suas 
~dé:ra.çôes. . · 

O ·sR.." DARlO OBESPO -:- Xm Soledade, ho~. um <:o!lfl.!cto, 4U• 
-tado.s deplOl'llm, -em.· que perdeu a.· vida. Kurt Spaldlng, procer da 
~rellte un1-cá 'e, .dlstl.ncto <:1da4ão. Mas· o ·que VV. EEx. oc~:ult~to. ê 
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c;ue ne&e .. con:tllcto pereceram ta.mliem dois correliglona.rlos r.~~-· 
Antonio Sllvino e Avelino Ferreira.. 

O S!t . OsCAB: :FONTOti'IIA - ·Em virt·Ude d e rea.cÇão. ~ 
O S11.. . BAP'l'ISTA Lt7SAlttlo - Querem as é qu~ o ora<I.Ór :narre c. 

2'aoW, tal como se passoll . · ----
0 SR. DAR.IO CRESPO - verl!icc\u-se o eonflicto quando co~ 

:religton.artoa nossos penetraram na Pha...~ch.• Serra:n~. daqueilá · lo-
calidade, ~lstributndo boletins de propugaÍlda elcttora.l. · 

O S11.. OsCAn FONTOt:mA -:- Ma.s, a.s autoridades. haviam prévla.
l."lente <teso.rme<1o n0880!1 <:ompa.nbelro.s • 

. o SR. DARIO CRESPO - A ord.ém -<te desarmamento era geral 
no Est!L!io. Mas, tanto estavam armadOG os correligl.ona.rto.s. de v. Ex . 
que matara:m. dois libertes; 

Sr. Pres1d~te, eu terta começado por estr&tlllar se viesse su.sct
tar nesta. Casa wn debate lnopportuno, fóra. de proposlto, se não co
nh~s:.;e de quantO' é capaz a grita. 4e.$Compa.ssada de odlo polltico, o 
desejo Incontido de agitar pnbc.0\!5, deturpando os !actcs .. de!onnando 
z. verdade. · · 

Eu teria. começado, m ani!e.sta.r;do e. minha estranheza. <leante · d• . 
tal pl'DCed!mento, se eu llê.o so~besse quanto. p6àe o erostrati.smo de 
<:el'ta.s pesonageJU .d9 no:!t:lO . mu:::1do po11t1ee.. qut se 'houvessem ·vtVId.: 
e!ll Ephel!O; terlam por <:er to cllsputaào a primazia do 1n~nd1o ·do 
templo de Diana. 

Porque, em verdade, de out ro modo não se concebe o mcitlvo por 
que se vem agitar neSta <:asa uma. questão, que rnelbor rõra <l.eba.tfda.. 
na arena Jud1c1aria,' desertada por. aquelles a. ·quem·. ma.!.s d.e perto 
corria. o dever de nella. se conservar até o fim. 

Aos . <;ue · hontem, como ·hoje, se l!mttam a agitar Pa-txúes pO,Uti
cas em torno do d~tçros9 eplsodlo: negamos autoridade para. aceúsar 
aos que souberam, antes de tudo, se:- exactos no cumprimento. _d()~ 
dever. , . 

:f{J. agora; está ·o cuso entregue li() julgamento d a Nação. _ . 
El.la (!irá q.uem soU'lle cumprir o seu dever. se_ aquell65 que se .não 

abalançaram a contribuir, sequer com o ~enor contingente, porque · 
vingasse a verdade e ·a justiça, ou o goverDUlte, que; na. orblta das 
.stia.s a.ttrlbulç6es, tudo rez: para que :!asse o crime descoberto .e puni-
dos os seus autores . · · 

Esse gov~~te, .s quem o conrenso unanime. da Nação já erlglu 
em p adrão de bravura e dignidade c!Vica, não costuma velar ·actos. da 
sua. administração. 

Descobre-os, ao invés, á luz da publlcldade. Nã.o pede para elles 
1ndulgencta, quer , apenas, o julgamento sereno dos .seu.S concida.clAos. 
{Palma.!, O Mad.w é cumprimentc:d()) • 

O Sr. Presidente - '.i'em .a pela.v:-a, para expllc11.ção pe~, · o . 
Sr. João Neves. 

O Sr. João Neves (Para ezpZlcaçáo pe33oaZ) - Sr. Presidente. 
e, protundamente dolor«r.oe> sub~r a. esta. tribuna pm ·examinar; ante 

. a consctenc1a das meus pare5, um acon,tecimento dl>. ;p:~~.v!dade de que 
se . revestiu o asaa.ssi.Ilato . (lr.l. meu sa.udoso companheiro . de lutas; -
Dr. Waldemar R1ppOll: . 

. .. Não e&tava ns.s l!'llnllas .contas .liqUidar neste plei:l.a.rto os a.nt~e- · 
dentes e 1\s · consequenclas da sangulliplenta. tragei:ua, que menos .feriu · 
o co~ da. Frente Unlca do Rto· . GTa~de do que verdndeiiamente . 
<leshonrou o bOm nome- do Brasil. faCe a. tace com· e te!Ta estrangeira . 

. N~ estava. .nas mlnhM éOD.tas, E 'mu1to :ma.1s aol~· para. m1m_ 
é .. v1r ~w. logo depois-do discun;o do nobre ~llega. sr.: Dario Creço •. 
s ue; apreciado na sua eSSimCt~ redun!larla ·neSsa. tremenda. desdita: · 

\ . 
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. para. a nossa tetta natal; a SW!. pollcla é um modelo ôc exacção; a. 
sua justiÇa: é um. para.d.lgma. · de parcialidade. 

O ISa. JOÃo CARLOS - -A conelus.ão está. erract:1, evl<lentern~nte. A 
policia cumpriu seu <iever. E' predeo que V. Ex. veja. flS. peças do 
:prooee:so, · pr.u-a apreciar se o magistrado que o Julgou poderia ag1r a e 
forma. d1f!eTente. Se V. Ex. fosse Juiz e não tivesse elementos de 
:prov:> e convicção que o levassem â pronuncia, com.o agiria.? 

·O SR. JOAO :NEVES - V. Ex. lrá encontrar a. resposta uos com
mentartos, que vou tecer em torno do discurso do orador, que me 
antecedeu na. tribuna. 

· O Sa. JoÃo CARLOS MAcHADO - A resposta. só póde vlr do exame 
do ·processo. 

o SR. PEDao 'vmc..utA - Do processo judicial, n ·!o do pol1clal. 
O SE. JOAO NE~ - Dizia eu que do <ilscurso de S. Ex. re

. sultarla uma. triste conclusão, pols demon-strando ter cwnprido, como 
Chefe de .PoUcta., . (! seu P.ever . de apontar á. Justiça. o autor lntelle
ctual do dellcto. vem. ao mesmo tempo, patentear á Camara. que a 
JQsttÇe não ·o pun!u. 

Isso •quererá ·ctWr , acaso, Sr. Prest<iente. q-ue a. Ju.stlça do ruo 
· Grande estivesse sujeita ás tnjuncções de Pll.1'ttdo?- Sou o -prtme~o 
qoom, na defesa desnecessarla. da ma.glstrat~ em _geral do Rio 
Grande, responde que não .. Jamais puàe comprehende;.- que, em w:n 

·Estado, como o nosso, onde a cultura. jurld1ca é moral alcançou tão 
alto nlvel, a Justiça. se pudesse transformar, do dia para a noite, em 
ancllla. de pOderosos ou em pemeguidors. ·de ·sacrificados. 

o Sn : PEnao V:ctc:.MU - v:- E:,ç. sa.be muito bem qtiEê uma. cot,;t~. ~ 
é a. prova que se ra..z no proces.so pollcia.l e outra coisa. a. prova alteraw 
d ;,. na · Justiça., com o depoimento de testem'Ullbas . . ás vezes f alsas . 

O SR. JOAO NEVES - Outra coisa não resulta., prima jac1e, do 
· c.lscurso que acaba. de proferir o meu nobre ~ntend.or, Dr. Dario. 
· Crespo. S. Ex. rematou a. sua ora.çâo por um estribilho: tudo Isto é 

to. obra. apaixonada dos ranco~s. perturbando o tythmo da Nação e 
trazendo para o plenarl.o, a que não devia. vir, um · ca.so desta grav!
_dad~ . 

:Oigo que s. Ex . usou de um estrib!lno, porque até hoje." :senfi'.l
r~s. outra. coisa nã<> tem os ouvido, como eommentar!o á nessa áctua
çã.o polltico-parlaDJ.entar, senãQ.. que estamos aqui ao serviço de odlos 
:mesquinhos •. 

· · Inutil ~ contestação da. assertiva de S. Ex .· A Co.ma:a sabe e sa.oe 
. o Pa!z e multo 'bem sa-be o Rlo G"'ande Inteiro. que não no.s movemcs 

hoje, corno não nos movemos en1 1932; como não nOs movemos em 
l930; ao sen.-iço !ie -pai'leões subalternas . . Hont@m. como lloje. apeua~ 
estamos no cumprimento, d!!!iC'll é ;-erlla.c!e, mas honroso; de um 
gra:ade d eve:::-. Se não nos achnmos ao servtço dpg O<lios. -por que, se
Dho.-es, fazer e. elle appello, na conclwáo do seu discurso, o nome 
Sr. -Deputado- Dar io Crespo? 

Não venhQ. levantar a lapide que cobre a sepultti~ do intUtoso 
Walclem.ar Rlppoll, nem revolver-lhe os despojos materlaes. nem tn!l

cular a sua · memor~ sagrad&. n~ attrlctos da -pal.x:lo partlcln.ria.. Mas 
já que . est·a la.plcl.e cobre t.ambem um •myste!'IO jUd!c!a.rio, Jà agon., 

. 5enilores, entremos nelle · corajosamente para encontrm- a. chave do 
enigma·. 

·Devo d.tZer, Srs. ·-Deputádas, que a questão póde e deve ser con~ 
ee.da em outros c verdadeiro;; termos . A 31 d!! Janeiro, na. C1da.de de 

. R!vera .. o exilado polttico Wll.l.demar Rippoll à.zninlle.ceu assa.ss.!Dado. 
- Morava. Sá:. Dias !l.ntes delle se acercára. c ·homem que, depo~. lhe 
. :roubar!~ a. vida. · Era. úm preto idoso, qUe lhe a.pparecla carrega~do ... 
. mac?lado com qú~. muLs ·tarde, praticaria o c:rime, e um cesto eom.. 
-fructas, qu.e diZia._ vender na. · c1da.t1e ."vl.slnlm; do 'Orug~y. 
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. . Waldem.ar Rippoll era. Jncontestavelmente, uma. creatura reehaua·, 
' ll.I!l h()mem q:ue, á ·despeito do ve:rdor dÓs seus 27 annos, tinha a. cir
cumspecção de um homem maduro. ~ era. sobretud:o, deba.i!:o utt 
st12. reserva natural. um moço de ~p-urados ~ntlmentos e_ nobre co-
ração. o P,reto procurou . Waldemar Rlppoll, dizendo-se a.nttgo re
deralista, que combatera em 1893 . Peàia.-l:he "abrigo, porque vlvla. em. 
Ri;vera, perseguido pelas a.utor1dades de Livramento. Waldemar Rip~ll 
abriu-lhe sua casa, deu-lhe o pão _e o tecto: Dlssera-lhe o reee:::J.-

· .. vni<lo que cortava eucalzytus em. uma. das matta.s das immecUações. 
:Era. seu melo de vicia. E todas as noites ia do rriúr em ca.sa. de Wa1-
ctemár RJppoll. Nas primeiras noites, _O.ormlani ·smbos ao e.r livre. 
porque corria a estação esttval. r;Qgo d.eJ)ots. porque o cilor amainas
se Waldemar Rlppoll resolveu dormir eD! seu proprlo qua.-to, e a. ..ene . 
se recolheu, uca.ndo dentro dé casa o homem, _que depo1s o · assasSinou. 

A narrativa. d~ crime brutal está !etta, em todo sos seus · detit.lhes, 
pelo dépol.mento de Vitallno Souza,_ tomado_ pe1o senhor Dzrlo crespo 
e prestado, tambem., ao' Juiz Letrado <!e Rlvera: Nesse depoilnenw, 
Srs. Deputados, retrata-se-, de maneira hedlonda, a a~. de um er!- · 
mtnoso digno de figurar n~:. galeria dos seus parceiros ceJ~bres . Aquel
lr. tes""..emunha ·detalha, miuudà. por m1nucta, ~, antecedentes ao 
crime, as circumstanc1ns· que o rodearam e a té as part1cular14ades -dos 
"mint:Itos qUe antecederam o de!lcto . ' . ' ' ' . . . . . ' 

· .Waldemar Riuoll aminheceu a.ssasslnado. COrreram para ã eabll. . 
da victtma ·seus êompa:ahe~ros .. de exl!.lo, todas ·eues tomados de pr<=~
:runda consternação natural, encontrando ·.sem vida. "aquelle qu~. noras 
antes, ·na p.oite a,Iitecedente; partilhára. · com Glycer1o Alves· e Florim 
de Azevedo 'o seu Ultimo jantar, . . _ 

O SR . .1\DALl!E!l:TO CoRRÊA ""'- · ,Até -aq<u1, V. Ex. apenas retra-tou a. 
·selvageria do negro..Jeroz . . Creio ·que V. Ex . nrio poderá _.1r al~: 

o SR. JOAO NEtts - ImmecUat"amente, Senhores, · tomou-se por 
toda a parte, quer pelo Uruguay, quer pelo Rio Grande, v ..:r.t:5Jll.o . 
sentimento de indignaçãO con tra. o crime e as mesmas· perguntas pal
raram em todos os llllblos: Qu-em' <> mAtOU? F'<lt q"Ue o m~ta.-am? -E 
. essas perguDtas, . Sel;)hores, · continuam · _ t:Jnda. com · resposta illsu!fl-
dente. ~ · · · · · · · --

Vou 11:xar o pa~l das autoridades- do Rio 'GrunC!e, na tTege<i~ ' 
q ue roubou a.· vida a Waldem.ar Ripoll e precisar, tambe:!l, a actuação · 
tia. justiça do me:u Esta4o, na. apU!'Rç!ío do Caso. · · 

. o que está. comp_rovado é que Waldemar Rlpoll !oi ass=1uu~~ .. 
· pnr 1l.In preto, esse ines:no que elle a.colb era, e . esse preto. ?êdro· Bor-: 

ges, .residia na. V!lla. de Rosario, tendo s1C1o oontf1l.ctac:!o pa.."'a o · cr...me_
por 1ntermedio de um · guar~ aduaneiro, chB.!IlJ!.do Pedro Romaguer~. 
As autoridades de L1vrament; náo procederam, de :imm,ed1ato, às dW-

. genclas I!ecessa.rias ao esclarecimento <!a. verdade e as. muguayas. esta6, . 
toi!Íaram incontinente · as provUiencla,s que lhes cabiam., tend') até o ·. 
JUiz Letrado de R1v~ra. proferido, ná occa.s1ão em que Se encont."'ll.vain 
na ca.sa. de Waldenmr Rlpoll, pala.vrns bem ca.pru:es de !er!r as ::~essa.$ 
susceptlb1lldades pa.trfot!ca.s. . - _ ·. 

A certa. altura, em ..Fevereiro, . o Governo do Estado. determinou 
fosse proceder ao 1nqu<l1'1to, em, Pe·!>s~a. o Ohere 1 'de P~Uéta., Sr. · Da:rlo 
Crespo, s.ctual Deputado Federal pelo R!o~ G=de ·dO:- SUl. O Sr. Dapo · _ 
C:respo transpor..ou-se pa.:ra Livramento, acompanhado do.Deleg-ado Au
zilla.r Amantlno Fagundes e ele 'unia escolta· da.-Drtgada Militar. Che
gado a. Livramento; desen:vol"veu · elle tima aettvldade fecunda. · pará. · en-

-corit-.:lir o criminoso e determi:çlar· ~ respon.sab1lldades_ de quem q'uel· ' 
· · -que ___ atraz delle se ·encontjasse. . . . · · . _. · . · - · - . · . •. · 

Àntes de. descrever as conclusões ào· ·tnqúertto;-·.é prec~- qile ·'!o 
Cam:u-a. salbs. ou que eu relembre que ·--6 ·113M.S51llato de . WaJCiem.àr 

· Rtpoll se. revestiu de tanta 'm3Jor . gravÚiad,e, .quàntÓ . o éXecutor- =~- · 
tertal , do dellctO, :re!~do na ~az1lnàa · iie CamUlo Alves, !OI àepols 
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levado por uma escolta de capangas do mesmo cammo Alves aessa. 
f:..zenda rumo á EIStação de PorteL'inba., onde devia, tomar o trem. com 
dest ino a Passo Fundo; em uma zona 1nteil'amente diverm, a.nm de 
fugir á. repressão :penal. 

Sabem V. Ex. , S r . Presidente, e a. Cama:a, que econte C<!u? O aõ:
sa.ssino da Walâemar RipoU :!oi, por sua vez, morto pela escolta qu<! 
o dizia conduzir a 1.Un logar seguro, ao abrigo da acçáo da Ju.stlçu. 

Digo , 'Senhores, que estamos d·eante de dols crlmes verdadei:a
=êrit e· mo~truosos, capazes, os dois, de marcar uma époCa! A elim!.- · 
r.açil.o fl·la. e pre::ned!tada. de um homem cuJo crime na. sua vida t1nna 
:sido. o de divergir da situação riogranâen.se, na. Revolução ele 1932 ... 

- O ·SR. JoÃo CARLOS - E ' preciso accentuar que não !oi essa. dL
Yergenela que provocou o crime. 

O SR. J OãO NEV'ES - O nobre colleg-a está se adeantenc!o so:>re 
n--...tnhas eons1deraç6e~ : 
· O Sa. JoÃo C~o:.os - Estou vendo onde vamos cnega:r ... 

· · O SR. JOAO NEVES - Exponnllo e o lll~tre Deputac:" vero. 
minhas conclus,õe:s. 

Esse crime não í lcou sem segundo. Po1 preCiso, depois, o segu.a
do crii:ne; supprimlr tm:nbem o assassino de Waldema.r Rlpoll. · E .. 

· Ca.l:OAra. deve. comprellender, como jll. comprehenaeu, que. quando si! 
mata o al:isa.ss1no de um ~omem, G porque se precisa · supprlrnir uma 
voz denunciadora. · 

Tal é a t ragedia,_ nos seu.S- dols .termos san.,""Ulnolen.tos . . tragea•a 
que ainda. hoje. Senhores, ·evocando-a, cono que se c"=<wem toa.::~,. 
a.s !lbras de =eu co~ã.o 'l'IO·gra.ndense . 

O SR. JoÃo CAllLOS - A revolta nl1o é apenas d e v.. E:t.: e a~ 
tcd.os · nós . 

O SR. JOão NEV:SS -- Po1s bem, Srs . .Deput ados. Vita.lltlo Souz.~ 
era. ·companheiro e um1go do aSGaSSino Pedro !30rges . Os <!ois sa.hlrazn 

·ao clar~ar do dia. <la "estanc!a de Camllk> Alves, a.companb~doo ca.da. 
um de um grupo de facinoras, rumo à estação de Portel:rlnha, en1 
busco; dÓ recond!to sertão de Passo Fundo pa.ra. tugir á a.cça.o aa. · 
Justl!:.a . _ 

No caminho, Pcdl"' Borges é assassinado · por t iros de :revólver a:J~ 

- ~us acornpanhante6. ctreumstancla dolorosa.: a untca coisa. q-c.e Pe
<iro BorgES .turtára. do quarto áe Waldemar R1ppol !oram o.; do1s te
~'ólverc:s que Ripoll possUiS:. Deixou a. carteira, o reloglo e tO<ios os 
d ez:na.ls objectos . Lavou apene.s os .dois revólveres, com os quaes te!! 
fogo co1:1tra aquel!es que depois o mataram. 

. V!talino Souza era a tereelra. ilctl.ma. condemnada. pela TTUJ.!f14· .,. 
este conseguiu, ·pela escurld!i.o da ante-manhã.· evadir-se por um ba
éhado. e .. g e.nha.r o ter:1tor1o un:guayo, onde chegou t::emendo como 
varas verdes ã Commissarla e prestou seu depoimento, ao qual ta.m~ 
bem o nobre collega Sr. Dar lo Cr espo !cz r ererencla em U!lla àe SUtu> 
entrevist as. . 

Pois bem : o Sr. Dario Crespo, Chefe de Pollc1a. do Rio Granae 
do Sul, procedeu a tods.s as diligencias poss!.vets para. à II!JU!'SÇâo da 
verdade ; Dou-lhe, ~qui, .o me:u desn'c<:.e:::s3r1o louvor pelo estorço q'U" 
fez na. descoberta do crhntnoso, ·mas nlio lhe posso d'i!z integralmente 
no r"..sto da. sua dJ.ügencia.. . 

Estou de bõa !é analyse.ndo um tacto, que,- a. despeito :neu. :"" 
íocaJ!Za.do neste p lenarto. ma.s já. agorà não :Zlcarel interior, nem · á 
>erd.ade dos !aétos, · nem ao conjimcto · das mltllas respo.nsa.b1lldade:-

- no ps.nora.ma '(ia.. pol!t1ca !'lOgl'anderu;e. ~u-lhe . O meu lOUVOr pela. 
1ns1stencla com. q'\!c p:-ocurou <1escobr1r. o C:rtm1noso ou Os. crtm1nosoe. 
:mas não !he posso dar total por l.l!lla un.tca ra.zã_o, porqUe·S. Ex: . n ã.9 
termtno11- a. sWI. m)SS&o pcllctal ~ 

O SI! . DARIO CB.ESPo - dá um .aparte. 
O.~- JOA.O N1EVES - V~ja. 'V. h., ~-· Presidente: o . Br. ·Da.-
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rio Çrespo cheg~ii a Í.J.vl'azne~to quando não oo havia· "feito tima.·.resten 
de luz no crtme e . foí a "S. Ex.· que :se. deve:u o ter desco'b~to· ."ver(llO".. 
.detia-=.ente o autor· material d(} assassinato de Ripo~ ~ aliUns.de seus 
comoarsas. · . ·· · · . · 

Ê·. -port-anto, <iotsa. paciftC:a,-en~e a situação ri.(lg:-andemé e a ' op-·, 
pos!ç.ão, que Weldemar R!poll !oi ·assassinll:do pelo preto Pedro Bor- . · · 
ge_s, por mandado de ·camlllo Alves . · .lsto disse ao chegar . a. Sanv<~.. · 

·. l!!ar1a., em io de Março de 1934, o meu nobre collega.· Sr;. Dar!o Órespo, 
.elll. entrevista que cm1Cedeu :1. um jorna.l rtaqueliS\ .IOcalldaa ... 

0 •SR . J:)~IC CRESPO ___, . E relterel depo.!.s ciii entra v)..<rta eolle-cttva i1. . 
imprensa, · 

• . ' 

O SR . :.JOA.Q NEVES· - · Mf1rroou S. )'.;x. :·~ - . 

"D!zla-Ge que o )nátador de Waldema~ JUpoll ·e~ um · 
tiü ... 

· o · SR. JoÃo CARLos - Aliás, Feu:~:. 
O SR: JOAO .mvES _;_, Aqui" está. Lul2: ; 
(ó orador z~ um· trecho· cia. entrev!~ta) . . 
I.sto é, em resumo, tudo quanto o nobre Deputádo, então Cb.e!" 

. de .Pollc1a, Sr. Dai1o Cz:espp, aplU'OU -em torn o da · ;rea.llza.çâo: dO -C::'Jm.,.· 
9 ·sR. DARro . . clmsPo- Meu relatorio; que 11 da -tribuna, é multo . 

mais completo e riã:9 um. troca de ·nomes nem erros. jurldicas, · oomo 
cwnpllciqade e outros. . ·· · · 

·· O SR. JOAO N:EvEs -~ Quiz !ugir aos pornienores, llmita:ndn-m~ 
ás conclusões do .1nquerito a que V. -Ex .. prOcedeu •. . ~ 

o SR • ACUP..cro TouES ~ Os a.ssa.<.sinos sie Pedro Eorges !oram · 
punidos? · . · · 

O ::;R . JOAO -NEW.S ·- A'té -hoje, . ninguem foi pUDido. 
· Não pos;o; e tenho .gr&nde pezar nls...co, completar. o· elogio s1nce11» 

que nz a.o Sr; Dax1o crespo; pçrque, a meu pilJ:eeer ~ e estou -certo 
~e que ·será tambem o cta.· Camara _:S. Ex. lntenornpeu sua dlllgen~ 
ela "no. momento culminante. ' 

. 0 SR.· DAJUÓ CKESPO- COmo ·a. interrompi no· ponto culminante, 
se complete! a. prova;- do _mandato? .Restava apenas · dar . buscaS -pa~:::. . 

. encol2trar o cadaver de Pedro Borges . · · 
o sa." BARRos~ CASsAL - Nã.o !o! eocon.~:ad_o_ _ , . . 
o SR. D~o .CJU:SPo ~ se e. prova. que ·com;e~ no tnq;terlto pv~ 

llcial 1~ orientada; 'na ln!orma.çã.o de culpa, os l.odicedos · ter!a.J:n sido 
pronunctados ·!a.talmente pela JuStiça. . 

·o SR . JOAO NEVES - Chego lá.. Já disse, Sr . .-.Presidente,. quv 
.não posso. a meu pézr.r :!azar elogio tritegrel .á acção ·do meu .. nobre 
"colleg:l. Ató onde -p1Úie elogia!~, e!O!P-el-o. IssO -:prova que !!lltou t:'a.
tand.o do caso com lmpatcialtdade de quem se cóllocs. acima de t•.zm
gos e adven:arl~s. ~âo posso· eloglar S. ·Ell:, in totum, porque S. ~x. 
l~tcn'ompeu_ sua "dil!gencia. em mó;riento culmtnsnte. . : . 

Qual era.. Sr.. .Pre.Stdente: a miSSão ·do Che!e <!f<· J?oUcts., depois do 
assa.silnio de :Ripoll? Apen.~ · desV-endar o :eZime?·, ApeiJ.as srrol~r o 
d~n~. das tragicas ·pe!Sonagens? oU começar. por ca.ptUral-os e . en;. 
.tregal-os to Justiça? · · c · · ' . · .:. ,· · .· :· ~ . 
· -o Sli . DUio Cl!ESPO- .......,. NiiÓ ·m e · rerert ab1; que dill~I!.Ciel pren

.del-oa e que .. elles .escaparam .. m&l}daDClo . eu . !orÇas . ao.· séu . encalço'! 
A !lãs. a prlsAQ n!lo· era: legai: · · - .. · . . · . · •· · . · · 

. o s&; JOAO Nli:VBS . ..:;,_ . NA? é meu. propo~J,to . a.;e~. o debat:e . . 
Estou falando . com·. 'absoluta. serentdlute, . eomo·· se me encontrasse dtan-• 

. te ·de um tribunal. · E porque nãó "é "tntUlto. meu 1rr1~ - a .discussão • . 
· ·.'VOU l1nilt~-me-_--1L t!xÍI.l' .as· ctreuniStanciãs, pa:~ .q ... >e. a. : C&nia.ra. oon-
cl~. . .. · . . . · · · ·· · .· -~ · . -: .. .. 

· o si: t>Ariô CaÉSPo·....:;· v ;:·Ex:; .que é·1"url6ta;· -e. brilhante:~-. · 
:-9 SR.' JOAO ~- ~.oliitga#o .. '" . :··.-.. -~ -- · ·:-~ ·._ ·· · .- . .. · . 

. ' ·~· -· 
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O s-a·:--.'DAiuo CRESPO-- . ténha a. bondade dé respo:J.dor•me. 
Qual a autoridade competente pa.ra determinar a prl.sAo dOIS 1nd1c1a
d~ - . 

,. O . SR. ;JOAO NEVES - Qualqutr autoridade policial. Trata v a-se 
de indagações. COmpet1a, á autoridade policial e!!ectua.r a captura e · 
r.ed!r 8.o Juiz prepara.dcr a pr!sâo preventlvà. 

-.- {TroC:am-se numerosos apartes): . 
·o ~R .. DARI~ CRESPo --se V. Ex. prova. que não cumpri esse de

:ver. requerendo ao Jutz a -pr<.siio dos 1ridiclados, acceitarel de bom 
grado a·censure. ou ·a restrlcção que V . E,.;. ·me fez.. · 
· O SR. JOAO NEVES - V. Ex. na !Sua. consc!eÍJ.cia bem !ormada. 

-vae acceitar a censura que eu, sem nenhum a.marg<1r e sem nenhuma 
CJ.Uel:!ra de uma velha am.Jsade, vou fazer a V.- Ex. O nobre Deputado 

- · ná() me 1nt.errompa; -deixe-me segwr-no ra.cloeln!o. 
O SP.. DARio CRESPO - Acceitarel essa réstricção, .!!C tor proce

dente , 
o SR, Ac1l'Rcio. 'I'cruu:s·- V. Ex .. m.e permitte um aparte? 
O SR. JO.A.O NEVES .-:- Pols não . 

· O. SR. ACÚXclO ·'I'õ:alii:s - Ha cousa mais grave: o Sr. :Oeputa.do 
.Asca.nlo Tublno aff!-=a que o . cadaver de Pedro Borges não !oi cn· 
~ntrado pela 'Policia, apesar das. d111gencias do nobre collega., Sr. J:la.
rlo Crespo, parque até o cada ver queimaram. 

O SR . .JOAÓ NEVF.S - Deseja :!l;;::ar as razões da. m!nha é:cnsuru. 
ao !!Dal da conducta do nob-re · então Chefe de PoUcla do meu Estado. 

·O Sr, Dario Cr~po não se transportou para a. Clctede c1o Livra• 
vramento, em cornpanh1a d e outro Delegado Aux!Us:- e de uma :tortc 
t·~colta da· Btigad·a Mil!ter, excl1.lsivamente para desvendar o· crlme e 
apontàr ós cr!m.lnosos . S . Ex. la - e tinha de Ir ·- para captural-os. 

:E' esse um dever fundamental da Pollc1a.. 
Mas vou demonstrar que S. Ex . assim níio !ez porque não qu•::: 

~li porque- ente:::J.deu que · nã.o era. do seu dever, _ respelt andq eu. sem·· 
-pi-e, os moveis int!mos do nobre Deputado. 

- Vou demcn.stx'al-o d.e maneira categorlca e a Came.ra vae julga:. 
Estavamo5; então; em pleno regime d!scx1c1ons.r1o. 
0 SR. DAaio CRESPO - Per!elts.m.ente . 
O SR~ JOAO NEVES ..:..... Sustento que. dentro do regime leg!:'t, 

v. Ex. devla. p:-endel-os; a:\)!'esental-os ao .Julz, com :requerimento de 
pr1são preventiva. e 't!uas testeml!Ilhas, contorme resa o COdlgo do 
:rroceSS() Penai .de nossa. terra. 

Ponh::. ~ de .ls.do. Eztavamos, InsiSto. no r-egime c1Scr1<:1onaz-1v. 
0 SR. PEllRO VERGARA - Não para. as garantias dO D!reltO . . . 
o Sll. DARro CRESPO - Se eu aglsse como quer o orador, VV . 

'EE:x. viriam aqui accu.<;ar-m·e d-e arbltrariedo.de. 
-o SR. :PmP.o V:&r.CIJ>..A· - . ••• e, sim, sl.:nplesmente, pnr~ ·o.'!l dc8• 

go.rres de.- polltica. . 
O Sn. 'WANDEll.I.EY PINHO - Dc.sganes da. ~lit!ca.?! Pa.rc. tod~ 

sorte de violencls.s. V. El::. d iz !.S50, pcrque não as sof~u. 
·o sa . . CARLos ·REis .- De· acc:r>r<lo com a processuallstlca. strral

meni-e' seguida; pat-a os· crimes communs nã.o pode ha.ver e:s.sn exce-
pcrão." mesmo nos regimes d!Scr!C10DarJos. . • 

O SR·, . JOAO .NEVES ._;_ Vou Uqulder toda essa. tentativa de ar- _ 
. gumeÍl~ação, clta.XlciC · um facto occ.orrido aqul D t1. Ca~lt!li da Repu · 
l;lica, em. vJ.rtud.e do qu111 · um homem accusado <le um. crime punido 

• .CQm Sa.D.c'ção inu:nensam.ente menor toi detido :..._· declarou o . então 
. Minis.~ro ._ da J:ust!ça, si. F.ranclsi:o .Ant-.mes Maclel --:- ê. c:rdem dú 

Chefe do Governo Prc,v:SOr1o-. valend<~_ <iO.S seus_ poderes ci!.scdc!oner.:oc. 
Sabe ·a CaDlJ!l'a_ <iuem foi ~e· .homem? Hermes Cossio, autor do- caso 
'ds. b<:>nha. e .cio -cambio · negro. ·. · 

o ·· S.'t. WAJroEIU.EY ?I:NBo . NãO foi em virtude <ie clesgarr~ àa. 
Po~t~ca.... . . 

... . 
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O SR. Plmtto V!Zc~a ... - Póde haver excepç.S!s · a. eSI!a ~edlds . .. 
O Sa. O.u!lo C~PO - O ndb:rê orador não !Pode. Ílégar,. que d1l~-:-

8enc!~l prond<!r OS !:ridicladoS, . mesmo ,. arrostando COin.· essa . . illega.lL .: 

·' ' 

dDI10 , · .. . : . . . . · . . . ' ' - ' . 

· o Sf{, J0.'\0 NEVES-:- .os nobres Députados· respondam : .. o . Cbe-
:re do Pollcl~ podia ou não prender os mandantes · do assassi-nato de-
atpo11? · · · 

O en , OAnro Ca.!:sPo - Devia r_equerer ao Juiz, 9:utoridadê ··com-, 
potente . . , , . . . 

O SR, JO.AO NEVES - · Dev.i,r. -p=endel-os e apl'esebtal~s ao Ju!zc 
com óunn Lezatcmunha.s ... Isso .é o qUe. está e:cpresso .no Codigó do Pro..: 
cooro P<!na.l do Rio GraRàe ào Sul, que V. Ex.· conhece :tiio bem; o!L 
n~elhor <lo quo ou . · · 

o 61\. DARIO CP.~PO _.:.,_ Não .é ta!. . 
O SR. JOAO NEVES _:_~- V. Ex. quer. vejamos .o Oodlgo. 
O 5 n, Actmc:o ToJUU:S _:... o gua.:rda. adue.neJro, .não _!oi ;pr.esó? I. 
O SR. . JOAO NEVES .....,. O ·nobre co~~a · ád!anta' '!ll!l!s um arg-u-· 

mo::to. · · · 
0 S~. . DA:t%0 CRES:i>O .- Foi preso o guarda aduaneiro, como teriam. 

sl<lo M out:c:a, se as c!rCwnstanêias 'o: houvessem . permittlrlo. S1t1ei •. 
com torço.t~ cmbala.da.s: a case~ de C.amillo e . Ba.s1llc1o-;- na. . Cidade . de-
L1vnunontc. V. Ex. lgnora essa. circuniatanchi? · ·. · ,: . . · . · . · . 

O SR. JOA() ljEVES - Não ignoro~ : . . ·: .. 
( rroca.m-se apertes. O s1-: Prelri.d.ente Te:Cl4m'a. cittenÇão) : 
O SR. :s.umos CASSAI.- Mn.S o s:r·. Da..-to Crespo dev-e sabEr .- como 

todo o povo de S!:.!!.t' AniÍa, que elles não se achl!.vam na cidade, mas. 
hom!lllaclos na -estancl..a. do actual senador Flores da. Cunha : - · ' 

o S:t. DARio CU.SPO - v. EX. sabe que elles. avisados, rugiram. 
ã a.cçâc da PQllela? · · 

O SR. J0.\0 NEvEs - Ouvi, Sr. Presidente, o d~urso d o .meu. ,. 
honra!So :.dveraarto Sim! o interrE>mper •. porque de.sejava. oóntestal-o· 
cumprlaàmente. , , .. 

El' o que estou fazendo. . . 
O• c.pl.l"tCJJ. com que me honram ós nobres· eolleg!u;, ~penas terao- -

o m!!rlto de Ulustrar. I:linha. oração e ca.uslll'ão á camara. o pre:Juizo de-o 
alonstn· 1\ ct~usalo e o ·sacrl!lc1o de me con.tln.uar .a. ouVir. (Nilo apota- · 
dQ sercu'! • . _ -
· Minh11o tbese e.st â. de pé: den-!;ro dos· p receltos lagc.es, o Ghe!e a.e
Pollcla. ctev1a ter prendido 3. todos os lndlcia.das, apresentando-os no. 

· JW.: 11eompanhado.s de duas testemu.nh~. ·c om. o pedido de _prisão pre-
ventlm. · 

O&! . DAJUO Clll!:SPO- V. EX . está laoor::.ndo em eqUivoco. Q~ · 
do en~tel dU:lgenctas: ainda não tinha provas q~e· me a.utOrJ.za.ssam ·2- . · 
requa.ooer a pr1são :preventiva de •Camillo Alve.s .. J á, expUquel desse tr1-
buna que o motivo determt.nante do meu o.cto :!ol v.ect.sam.ente fazer· 
i!)I'OVa, '<iUO a1nda nA.o existia, do .mandato. E oCOD:SegU!, -m.e.sr.i'o 'tendo o . 
.::Ulp!ldo !ug1do & acção da. Pollcts . Agora, como quer!~~o v. Ex . que, 
antea cl.e ter essa prova, eu prendesse ou requeresse à pns§.o a.ç .7111z? 

O SR. ,rOAO ~- --Torno a. ·repetlt ·que. Cl.entro d.os p~cel:tC's. 
. , de. Let, ·v . Ex. ~e~a ·ter prelldido esse . homem," .::~ estt~.sre.·couyen-

<:1do de &!r elle o cdminoso: . . . . . . . . . . - . . . 
· O Sá. BAOL :ei-rn:Nco'OllT.....:.... Tomou prov1dei!.ctas. · · 

o· SR. JOAO NEVES.....:.... Tambem abOrd.a::-et· ·essa pa.ite. 
Maie: do que isso. estavamos em' perlodo dl.sc:rtciona.ito. ~elle VlZó

ra. va. a. le1 dos su.spel tos em inaterla ·politica. - quaD.tó m.a.is, 'Sr .. Pre-
. sk!entc, em: materl<.~. . de. tanta:' ~vicie. de. c p:rocéden:te .emnnava. · e10. 
Ministro ela. Jtistlçà, q-ue . declarou a qui, em entreVtita, GUe .. mané1arà. 
prender Ee~ Cossto á ·ôrctem do ·.Che!e do Gove:rnO ~.ovtsorlo; 'ialen~ · 
do~se de seõl.S _pode~es· .~tscrtC!o~r.tos. · · · 
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Estou certo que, .se o Sr. Dar lo Crespo thesse querld<J prel!Cler . . -
O SR: DARIO Ctt&S!i'O - Querido, não: podido . 
o SR. JOAO NEVES - .•. naquelle morn~nto, a Cam1Uo AlveB, 

já apontado, ab initio, como mandante do crime, S. Ex. o teria. con-
seguido. · 

0 BR. DARIO ÜIIESPO - Mas sem provas. 
O SR .. J'OAO l'IEVES - E, coi:no bem lem.brou o rn.eu nobre com~ta 

Sr. Accu:rcio Torres, o Sr. IDII.rio crespo já tilllha realizado a. 'J)rlsão de 
::P.omágl!eira, que era personagem desinteress.1.nte na trageà!a. 

· ··o SR. DA!Uo CJtESPo - N~ pars. indaga.ç~.s. 
O· SR. · JOAO NEVES - Mal>, nem para lnda.ga.çóes V. Ex. prendeu 

a Camlllo Alves, que já V. Ex. enco::J.trá.ra apontado como mandan
·te do crt.m.e. 

O SR. DARio CRESPO- Apontado .. sim, mas .sem provas. 
o SR. JOAO NEVES ~.EU dirl.gil"ta uma pergunta a v. Ex.: quan

-do V. Ell. esteve era. Llvrarnea1to, Cam.mo l'..J:ves se encont;ra.va ou não 
na. c1áa.de, durante sua perm.anencia.? 

O Sl\: oKRiô CRE:S~ - Este.va lá; como não? 
O SR. J'OAO NEVES - Quer dizer que Ca.mlllo Al,•es e"teve ao 

.alcance da mão do nobre collega. e S, Ex. lláo o prendeu. 
O Sn. DARIO CRESPo- Esteve ao alcance da mão:ma.s eu não tlllha. 

·provas. Como ia prender um hcmem sem pr<:~va:; que Justlflci\Ssem !lleu 
acto pe:t:ente minha pro_pria consciencle.? Eu· mesmo estava na duv1-
-da de que elle fosse .ou. nãc o autor. 

o S&. CA!tl.OS R::IS - O nobre orador dá llcença. _para. um a,parteY 
O S:R. .TOA. O NEVES - Pois não. -
O SR. CARLOs REIS. - Se no caso houvesse a pri.S<:.o, como a t1esse 

Romaguera a que V. Ex. se referiu, o Chefe de PoliC!a se arriscar\~~o 11. 

-vêr requerido um lw:oea.s-corpm, que serte. concedido l.mmedia.tamente. 
Os:&. JOAO NEVES- V. :S:x. fala em h.o.be4S-corpus n.a.quelle telll

lXl! ... Para nós. ê de remetado h'Unlor!.srno. . . Não folernos de habeas· 
carpus ::J.aquelle period<:>. 

O S&. Ct.RLOS R.!:Is - E!"ll. o remedio .legal . 
O SR. JOAO NEVES - Caml.llo Alves nã.o !o! preso porque o ttD

bre <.:ollega Sr .Dario Crespo·não qulz. E' certo que, depois, s. F.x. di
ligenciou capturai-o. 

Vamos a.vança.ndo de vagar, mz.s com se;,"'UUança., no terreno. 
Aqui está. um te1egramma do dia. 8 de :Ma..rço, mandado da Cidade 

de L1vra6ento pfl!"ll. o grande jornal l)<r.'to-<~legrense. que é ·o Carreia 
~o Povo. 

ll!z: 

"As patrUlhas. que s.ahlraul nontem cu:n cn:em de er.:c
c~= a prisão <!e Vlil'l~ .•. 

o :SR. l.lAIUo Cm:sl'D - Hn equJvoco. 
O S.R. JOAO NEVES.- Est~u lendo um ]ornal da época.. Ne~ 

telegrall:lmD., auãs, ba grandes el.:>glos a V. Ele . 
o Ss.. DARIO CRESPo - Estamos aqt.!! para restabelecer· a. verda.ae. 

-Quando determinei a dlli!';enc!a para. a captura de Cam!llo e Bas!llcto, 
nz. mesma occaslã.o msndet uma. escolta. á. fazenda de Camillo, :oo 311 
D!stricto. prender seu <:a.pataz e outros empregado.s do estabelecimento. 
eom os qu~s eu :pteclsa.va. :!azoer ;provas. Não que tivesse elffectus.do 
<eSSas -prisões. a escolta, que sahira ao encalço de CamlUo e :Sasll!c1o. 
Tomei todas as providencias no me.smo <ll!i. · 

O SR. JOAO NEVB:S: 

"Fellx Roma.guera lU>dl:lgues - cont.luu.a. ·O telegramma -
c::onfessúU tudo quanto sabls sobre 1lS.saSSin'3oto do Dr. Rtp
pol. ._ ... 
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. O &i .. Duto CUSPO- N'Ao ba ta.l: Rom.agucra nl:l.o conressou co1_. 
.za alguma. Neg_ou sempre. · 

o SR. JOAO NEVES- (LeMO} : 

• •. • C.,"nmlnoso.s 1\iglram .. ~"" 

A oonclusll.o a. t lrar é que o- St. Dar!CI crespo, en.tão ·Chefe de ?o,; 
·!ic!a d~ R!o ara.:1de, desvendou os por~uores cl& dupla tr8.gêala, ·npon-
tou os .crlmlno~. mas n li.o prenc1e~ot :.. · · · 

o Sa .. DA!!IO CR.ESP'.; - ~quereu a pnsao preventiva. ao JUJ.z . .a. 

runeçl!.o nAo era. de sua. competencl.e • 
o SR . JOAO NEVES ..:. . . . o- crlmln<lSO pr!nelpal, o m an<ll!.nte. 

q~ ~ra Cam.Ulo Alves. Nl.o. o p:endeu e OIU!llllo Alves jáma!s !o! pre.'!O 
pelo crime. ~ . · 

O Sr. Dano Crespo requereu -a. prisão p:revec.t1vt> ao ..rtn:i... 
l:la.h.ünos; agora., da ph~ poli<:le.l pa.ra. a. phnse judtc1ar1a. 4a... 

qul!stl!o. ·· - · 
- Não tendo prendido o Sr . Da.r!o crespo o crtmlnoso c arl:lllo . .h~

ve:~, S. El::. :ret!rou·se para. Porto Alegre. 
o Sn. DA..'tlo CJaESPO - V . P:l:: . queria. que eu cont1nua.sse l á 7 
O SI?.. JOAO NEVES - Começa. ah.! 8. rn.1nhe pro!unda. <11verge:n

cla C>Om. a a.ttltude de s . Ex. no final da questao. 
Eri~nc!o que era ponto de honra para · a. poltele. do ltlo Granae 

elo Sul prender cammo Alves . 
O SJt. UAJÜo CRESPO- E' um l'lonto de '\ILsta pessoa! de V . Ex., qu~ 

u!lo encontra apolO jurldlco. · 
O SR . JOAO NEVES - Ponto de vista de toaa s. soe1eda<1e rlo-

grandense. . · · · 
o SR DAE.Io'ê:=PO - Se .-ass1m é, eu tambem entendo - e é um,.,_ · 

_cens'Ul'a que irrogo a VV. EEx. -entendo que VV. !!!Ex. óev!am -~r 

~companhado o processo Da: !orma.çllo da cmpa. Entretanto, .nl!.o ·o %1-
zeram. · 

o SR. JOAO NEVES- A e.s.se, respe1to V. EX:" v~ vêr a rêpltca que 
vae levar. Ha <J.e ver.íf1car qus.:nto é injusto. 

· O 811..- D.uuo CP.ESPO ·- Per!eitam.ente.. · 
O SR. JOAO NEVES - Se todos as att!tude.s de..~nvolv!UM nõ 

começo. fossem como est!i, V . !!:Y. . ver1a que nó.s só nã o CUmPrlm.os 
esse dever :por cl.l'cumstanclas superiores ll. nossa vonta.c!e e emana~ 

·~aLe!. 

v. Ex. não prendeu •. • 
O S R. DABio Cm:sl'o -V. Ex. não reconhece que eu tami.Jem 'tl 

nhll a Lei para cun1pr1r. E' heresls. jur1<J.!ea.. 
o SR . Jr : o NEVES- . . . oomo lllngue;;n prende~ · CaQ.Ulo Al

ves· que continuou no Munic1p1o de L1vra:c:.ento, no ~rc1c1o -de slu 
cego, cio qual .só !oi lloenc!.ado por crder::l do ·Sr, -oswa.Ido Arll.Dha., 
então, Ministro ea. Fazend!l.. camlllo Alves !icoü em Llvrnmento todo 
esse tempo. · 

. O SR. DARio Cl!.EsPo - Eu. tinha ó.e receber 1!l.5p!J'açée$ da I.eL 
,· .o SR . JOAO NEVES -Agora. sO quero patentear ao juiZo . da. ca.-

. me.ra. que Camlllo Jl..lve.S foi o ma:lda.nte do a.ss~1na.to de· Waldem.&r 
R~pou, · Nl!.o é a Frente 'Unicr. que:z:. o diz; quem o dtz é o m eu mus-
tre · COll~il. Sr. Dario· Crespo. · 

o sa. D.uto CJU!SPO - Com provas que colhl.. . 
,O SP... JO!.O NEVES - O Sr .. Dario Crespo -não . t~ o menor 

_1_nte..-esse, ·nem · seu !:ara.cter lhe p.ermittfrla ter. em . ·apontar Carn1~o
Al\'es: como mandante <lo crlJne. Para mtm, portã:l.to; Senhores, passou 

- ,em }ulgádo, como pa;-a. toda·a .op1nl.âÓ Clo.R.lo Gra;nde, que o manda.n-
.. te do assa.sstnto 1oi Co.mlllo . .l\lv~. :E: quaii&· o apontou !ol 1.DSu.spetta.
·:mente o Sr.'· Dar:c; Crespo que, então,. e:z:el'(.:l.S. a Chet!a de Pol1c1a. 

. Pergunto á _camar.a ~ Camlllo .t:o!. preso no CW'óO do processo, 6& 
.:!oi decretada a prisão prevellt1va, ~ o -Pl01l~c1aram? .. · . 

. , 
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Vou ctar a. resposta a estas Interrogações. ··A r.ealldaue, já. di!IS<!~ é 
que Camlllo Alves con~lnuou em Sant'Anna do Livramento, não tot 
pre.so durante um segundo e roi Impronunciado. 

· . Terlamos, e::1ti!.O, e.ste prorun~o connicto entre a phase J?<llldal e li. 

phase judlcl.arla do processo . 
O SR .. Dt...<tio CRESi>o - Já expliquei que requ.erl a prisão -preven

t!ye, perante z:. Justiça Local e perante · a. Justiça. Federal. Ambos os 
JUiZes se deram por incompetentes, suscitando Ulll. con!Iicto n egativo de • 
jur1scUcçM que .ooube "ào Supremc Tribuna~ resolver. 

O SR. JOAO NEVES - O cor..111cto é este. Srs. Deputados. oe 
orct1ne.rio _é. na phase pollclal que o.s d-eP<>Imentos são defeituosos, pri
meiro, porque nio sií.o apanhados com a regularidade com que aconte
ce nos tr!bune.es; segúndo. porque correm o risco da. pressão policial. 
E' &. · eterna. hlstorla de ante-sala dos trtbuna.ea, quaae sempre .:!es!!-
gu.rando a; verds.d.e, que estes a:Unnl restabelecem. . 

No case, senhores, ha estn coisa profundamente.edU:!cante: a con
vi-Cção . cio "meu· nol)re collega não !oi aprlorist!ca. Ella se formou pela 
&Údlencla ctas testemunhas, pelas diversas ctrcurastancta.s do inquertto, 
que pesou. · 

Po!s be:n. Cam!Ilo Alves foi !nlpronunclado porque as testeruunn~ 
se desdisseram, na phase jUdicial, de tudo quanto _haviam · a.Htrmado 
na policial. Tlnhamoa, ent~o. este çon!l!cto verdadeiramente estra
nho: as testemu::lh~ dizendo uzna cotsa na policia. e desd~zendo-a em 
jUIZO. . 

o SF.. Pinxo VERGAlU - ~m g~ral acontece isso. . 
O SR. D ARIO CnESro ·- Aliás é commUin e. por Isso, se propugna. e. 

çreaçli.o (ios JUizes espec!aes da lnstrucção criminal. 
O SR. JOAO NEVES - O q_ue é mais gr)lve é que, na Ju.sttçe. Oru

guaya, Camlllo Alves foi pronunciado; na. brasileira. foi impronuncia
do. O m~smo dellcto, as mesmas' testemunhas quasi, geraram soluções 
anta.gonlcas. Pe um laclo a ixr.pronu.ncia, de outro a pxonunc1~ . 

O SR. DA!!IO CassPO - Lá, a tns•rucçáo criminal é p residida. por 
um :JuiZ Letradó . Na mesma occasU.o em que as p:rova.s foram produzi
das perante a pol!cla, em Sant'Anna. .:lo Ll'l'rame:n.to, o e.ram tambem 
e!Xl Rivera, 'l:lera.nte o Juiz Letrado. 

O SR.. -JOAO NEVES - Allegou ainda ha pouco,- desta tribuna., 
meu nobre ~ollega que nós desamparamos o cudaver de Wa.ldt-m:~or 
E.!pp<lll. . . . . 

O Slt. DAltiO CRISPO - Não !ale!· no cadaver. F ale! no processo. 
O SR . .JOAO NEVES - Ha d!a.s. num t!ebate aqui, o meu illustre 

collega, .Sr. Asca.n!o Tubino, disse que nós abandonárnos o compa· 
n~elro. Vou demonstrar á Canúua a improcedencla das at!irmaçoe,; 
doS meus dois nobre3 ad"'e-:sario$. :Eu já disse naqu~ua tarde: nft.o ~"
mos homens que abandonem a qt:em quer que seJa. · Aquell~s que ~
presentn.m o estado rr..a!or na opposlçáo riograndense têm c:-editos ::tr
mados .. Nunoa. at:andonaraxn a qualquer pessõa. Melhor dito: wrão-.sld.u 
abandonados. -

se não abandonamos homens. como bavwmos de · !altar ao dever -<~e 
pleitear perante a Justiça a. punição do crlminc.so que roubára a vida ~;~. 
Waldemar Ripoll? 

·. Mas VV. EEx. , os _do!s, são· advogados e sabem que ntng:uem pOcte 
comparece!:' a Juizo sem ter os poderes neoessarloo •. e estes .só podem ser 
outorga{los por detet'Dlina.das. pe.e.sõas. No caso. não tendQ Wald<únit' 
RJ.poll paeS vlvos. a quem ··serla 11c!to outorgar esses p<iüeres era a.. su~ 
avó, que se· negou a dar procuração a qualquer dos .advogados da Ti-en-
te~~ • . · . . . . 

o Sa. DARio ClíEs?o - Eu C:esconhecia esta circu!Xl.Stan<;l:~o. 
o ·SR. JOAO NEVES-. Como quet.la., e:o.tã.o, V. Eit. que :!assemos 

ao~ 'l'ribunal .""Pleitear tl punição do $;:SSas$lo? 
· "O~ Sa:. :BAm. Bl'rTENC:OtmT - E• uma. -lnformaçl\0 tntere5.98.nte a ae 

"V. · :Ex ."; mas telta."_pela. pr~lre. vez. 
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O SR. JO.AO NEVEs. - VV. EEx. Ignoravam, mas devlam presum1r, 
ooilheoendo-nos como ncis conhecem; sabendo que não eramos capazes 
desta 1elon1a .'. . . 

o S!t • . DARie> CRESPo - Nunca JUlgamos VV. EEx. a~.pazes disto. 
o SR..· JOAO NEVES - . . . como não serla.mos cap~zes de a.ttri

bUU·a aos nossos a.dversarlos. Tlnha.mos o tt!re1to de suppêr que !los 
fizessem a. mesma ju.s~lça . · · 

0 '611. DARIO CRESPO -'Apenas m.an:lfestamOS esta extranheze.. 
O SR. JOAQ N!lVElS - Est.a., Sr. ?J::esklenr.e. a. unlca· razã.o por 

que n!io comparecemos perante a. Justiça, pleltes.ndo a con<lemnaçâo <1o 
cr1In1noso, ou dos criminosos. Não tinhamos poderes para Isso. 6e OS 
ttvessemos, lá ttiai:nos. · , 

O..Sa . AsCAN10 ·Ttrsmo- Então. ·v. Ex. açcusa a !amUi~ d!! Wal~ 
deme.:- lUppoll? · · 

O sa. JOAO NEVES - Nê.o aécuso nem detendo pe.ssôa..s extra.
. nhas a debates desta natureza. Teria sempre o .sU!ficiente cuida.do partl. 
não -enve>lver o nome de uma anelá respeltà.vel em semelhante dis-
cussão. Deixo-a de tóra; e vemos para de ante . · 

Chegue! á conclusão: o assassino de Walãem.a.r R IPP<Jll to! t:-ucJ.
dado por ordem do mesmo . ~omem que lhe commetteu a empreltadâ. sl;., 
nistra. Es.:le homem toi apontado :pelo Sr. Dario · Crespo, Chefe de Po
licia. Não curtiu uma hora de prisão. Fo1 Impronunciado pela justi
ça de Livramento. Essa 1Inpronuncta. n~o pôde ser 1mped1<ia pela nossa 
acção forense, pelos mot1 vos · que acabei de patentear á Cam.ara. Che
go a pensar que t alvez n.em isso !osse possivel, dadas as c1rcumstanc!ll..s 
locaes Inteiramente !avorave1s ao :raclnora, como e.sstm. o classificou o 
Sr. Da:rlo Crespo. · · 

A verdade, Senhore.s, a dolorosa ·verdade, é que Cam!llo Alves nil.() 
é .. um João-N!nguem. "" ,. · · · 

O Sa. AcctJJtCIO ToREES - Mas não houve processO ta.mbem? ~ lA 
:nã.o !oi a.purada a. r~nSIÍibU!dade de Carnlllo Alves? 

o SR. JOAO NEVES -.Foi, já o disse. Camillo Alves é- um dos 
prooeres d<l .situacionismo <!.e Sa.:c.t'A.nna do L1Vramerito; é u:na. das 
figuras ma.rcs.ntes entre os que mandam naquella locallda.i!.e; é 'Ct&Uia 
obrigada nos conctltabulos da sltuação riograndense. · 

Tenho aqui um recorte do jornal "Correto do Sul", dl.rlgldo pelo 
mustre collega Fanfa R.ibas, de 23 de AgostO deste en:~o, que n~ . 
t!CI:l: 

"Chegou de Livramento o nosso de7otado . corr-el!glonarlo 
Sr. Cam1llo Al\Tes, commandante d<l destacamento aduaneiro 
C1aquena c1du.d.e'•. 

C:>mo vê a Camara, é uma personalldade proeminente. Que im· 
:po~a ti\·e~ o Sr. Dario Cr!!q>O. o a p.o:ltado co-n::.o autor de Um aos 
crimes mats . barbaro.s qu.e mancharam. de sangue a term sul do con
tinente ... 

O Sa. AlHLBERTO Coltnl::t. :-Neste ponto. v. Ex . exaggera.. Maiores· 
crimes Íoram comm~ttidoS""dma.nte o Gover.i::to <io· Sr. Borges Medci..."""s, 

· e V. Ex. o6 apoiou até agora! . _ - . 
. o SR. JOAO NEVES.- . . . se Camfilo Alves contl..núa a S<!r uni G<JS 

proceres da situação,. e talvez esta circum.stancla explique á. Camara. · 
. s. e:r.tunha ra.zõ,o :ie que as testemUnhas depll2!Cra.m contra elle :perante 

o Cbe1e de .Pol!cta e se · desdisSeram. ·o a.- phase judíc!al. São· est'>..s os fa
ctos, Seilhores, Não arrogue!. uma só aftiriD.a.tlva. contra quem quer que 
seja, como co-part1c1pa.nte do bar.baro delicto. Fiquel, para· a.ccusar. ) 
apenas dentro da palavra. do nobre adversari.O. ·. . . 

Agora. eu vos d igo .;una. col.sa, Srs. Deputados pelO situacionismo · 
rio•grandense: VÓS todOS CODdemliaes · O crime, VÓS todos abom.l.naes';o 
.criminoso:· .E· s~ples a solução' e· é iSsO ·que- vo.;; pÍ%opónho dest& .trl-
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buna., pelo bom nem~ da nos.~a wrra, p~las suas tracUcções d~ respeito 
:!J. . .Justiça. e ~lo seu constant€ a.nse1o d~ fratllrnlda.de. A itnpronuncta 
:por !alta <le provas não impede a renovação d:l. acçii.o penal. :Sa.st~ que 
e]lpareça o criminoso, basta que se indiciem outros como autores, para 
que, de novo, se possa proceder, em .Jui=, contra aquelles que o tnque
t'!to a.pontar como responsaveis. 

O Sa. PE:Dao Vl'.:l!cto.P.A - E' acção que cotnp()te ao Minlsterlo Pu
bl1co. 

O SR. JOli.O NEVES ..- Este é o appello que endereço a VV. EEx. 
Se querem afastar das suas resr<>nsab1Udades lndlrectas ... 

O SR. AscANlO 'I'tta:No - Não apoiado. Não nos c:>be n~spon.sa.bi
l ldade alguma • 

O SR. JOAO I\"EVES - •.. d:1. lndirecta re.sponsa.bllldadc do Go
verno do Estado ... 

O Sl\ . R.-\uL Br::-:rl':l"'COURT- Não apoiado. E' uma quest.ão da Jus
tiça. 

O SR. JO..ii.O NEVES- ... a qu.em cabia. sem duvida alguma. per
seguir, pela Policia._ os crlmlno~s e entregai-os á Justiça, - a solu
çli.o P. simples e jurtdlcá: pro~damos a novo lnquerlto na Cidade de 
Sant'Anna do "Livramento. 

Já. agora tomo a liberdade de lembrar-lhes um nome, o nvlll() de 
u;n magistrado !mpolluto, }lara proceder a esse Lnquer!to; o <lo Desem
bargador Lahyre Guerra. 

E' um.a das tigurns · exponenc!aes da Justiça Rio-Grandens-e. Fa
çam sob as vistas desse magistrado o procedimento pollclal, dê<!rn-lhe 
todo o prestigio e toda ·a autoridade e, então. Senhores, seja qual !ôr 
o :resu.ltado, nós nos conformaremos, nada mais terema.s a allegar. 

O S&: PANFA RlllAS - Qualque!' magistrado do Rio Grande é dlg:no 
da. mesma confiança. 

O SR. JOA.O NEVES - Le~bro esse nome como poderia lembrar 
tantos outros que ornam e enaltecem a Justiça do Rio Grande. Lem
bro-o por motivos que VV. EEx. bem comprehendem. até pelo s<;u 
pa:r~ntesco por aftlnldade, ccnn o G<!neral Flores d<1 Cunha, Governador 
<ia nossa terra. 

O SR. JoÃo CARLOS MACHADO - Ou, talvez, porque esse eminente 
magistrado tenha sido, nos trabalhos eleitoraes do Rio Grai:.d<:, o que 
maior numero de opiniões emíttíu contrarias ao part:do do ~neral 
Flor~s d~ Cunha. 

O SR. JOAO NEVES - Como considero o Sr. Lahyrc Guerra um 
homem de caracter inreg~rr!mo, uma ngura representativa da hon
ra :rio-grandense, tenho a certeza áe que S. Ex., á frente do inquerl
to. faria j ust1ça.; doesse a quem doesse e a verdade !:la via de appar~c~r. 

Mas não me !echo num nome. Qualquer outro sen·e. de~d<'! que· 
reuna cor:dic~ ldent!Ca!<, para que se proceda a nova.:; Ln.ve.;tlgações .. 
como é -permitt!do pelas leis do Froces~>o Penal. -

v Sn. Pt:DRo VERGARA ~·V. Ex. tornaria suspeito ec<:e Juiz, porque 
sendo Desemibarga.dor não pa<!erla !uncciQila.r em proc~sso pollclal, s:::-
bre o qual teria, depois, que falar. 

O SR.. JOAO loi"EVES - E' precisamente por isto:. deseJo tirar da 
alçada pol!cial para a da Justiça o 1nquer!to sobre as respo:nsa'oll!dades 
do a.ssassinlo de Waldemar lUppoll. V. Ex . .S!i.lbe que não é de!eso aos 
Jurz.o...s presid!~ell1 a 1nquerltos pol\ciaes, salvo em dete.r.t:linad.as cir-
cumstancias. · 

O SR.. PEnRo V:ERG.ut!l. - Conforme. 
o SR. . .JOAO NEVES - Os proprios ·Juizes Distrktaes podem proce

der até .a corpo de delícto, na falta. da autoridade policial. 
O Sn.. PEDll:O V~:tta,.,R.à - Perfeitamente. de-sde que seja da a.lçads. 

delÍes o .:prep3.l'o do .:proces.so. Só nesta hypoth<lse. 
O SR. JOAO .NEVES -'Aqui fie.:., Sr. Presidente, m!nha sug

g~til.O. 
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o SR. Accll'Rcxo Towu:s - Que remos a apuração do facto. 
- Ó SR. JOAO NEVES --' E' uma· suggestão honesta.· Creio que 

contrà· ella não valerão í!llgranas· jurldtcas. Vamos nos: elevar ac1ma 
de peque:oas r~servas, para :fazer juStiça neste caso, a!im d~ · que não 
.:;e diga .c:.ue se co:nmetteram dols crimes igualmente barbaros e. que o 
crlimnosc- apontado pelo proprio Chefe de Policia , Sr. Dario Cre spo. 
tioou impune, á· trente do seu cargo, prcx:er politico da... Qldade ci.e Li-
vramento! , . 

Pretendeu-se dizer, aqui. e já o rebati categoricamente, qu~ os ho
mens da Frente 'Unlca se desinteressaram da punição ào crimlnosQ ou 
cr!!ninosos . Já à.pre.sente!um argumento que liquida a questão. Quan
do, porém. não fosse a.ssim, invocaria o ~sternunb.q 'do Sr. Dar1o ·Cres
po, para que s. Ex. dissesse se nã~ encontrou entre os então· emigra
dos em R!vera, Sr.s . Raul Pilla. Glycerio Alves, Rony Lopes. Flory Aze
vedo. Paim 'Filho, Mario da Matta: e outros que .eu tenha omittido, as
ststencia desvelada á. s~ a.cção, te:tldo .elle.s ido .a Sant' Atina d o LI
vramento a. pe<ltào .do m esmo Cllefe <te Policia ... 

O Sa. DARio C:aESPo · - A meu convite. · 
O SR. JOAO NEVES - . . • prestando seus depoimentos. 
o SR. DAlliO CRESPO - Quanto aos Srs. R a ul Pllla, Glycerio Al

ves e Flory AZevedo, é exa.cto;_ quan to _e.os outros, não estavam em Ri
verr.. 

O SR. JOAO NEVES - -E::::l.um.ere!-os de melll<)rla: poderia. te:r c1-
tado de mais ou de menos: o facto, p orém, é que _prestaram toda. a.ssls-
tencia poss1vel a V . Ex. · -

O SI!.. DARIO C RESPO - Não ·p oderiam prestar maiS do que o !1-
·zeram. 

O SR. JOAO NEV"ES ._ Não poderiam prestar ;nais do que o fi
zeram - diz · V. Ex . ·Logo, nenlmm de. nós. · nas medidas de suns pos
slbllldades, se desíàterassou pelA pUDiçáo do criminoso. De resto, Se- · 
!lh<Jres, p ara que r..:clama.r assistenc la f.O p rocesso, quando o devet: in
cumbe ao Minlsterlo Publico, não sendo a pre~ença da familla da. 'l•l
ctil!l3- - . como bem o>a'bem os nobres collega;:: - sen!o um velho :resqut
c1o da . vingança prl vacte. . E' ã. justiça soclal, encarnada ~o Minl.Sterio 
Publico, que incumbe a promoção da acçã.o pena.! e a punição do cUl-
~®. . 

O Sa. DARIO ·CRli:sPO - V. Ex. poderia .ter requer!do o desa.:!ora
men.to do prcresso ; 

O SR. JOAO ·NEVES - Taml:lem o promotor poderia tel-o telto . 
O SR. ·PEI1Ro VERC..utA- Só se póc!i! iniciar novo proce~ depois do 

despacho da Jlron uncia . 
. O SR. JOAO NEVES -Pois !sso mesmo estou :propondo· novo lu· 

quer!to . 
0 SR. Pl:!:leo VERGAIU- E' preclso, .porém, llavel' novos· admlDiCulOS 

de prove. · _ 
O SR.· J'OAO NEVES - Pôde ser . Permanentemente o M1n1sterlo 

Publico não póde· prÇJmover acção. . · 
O Sll.. PEl:!Ro. VEZGAI?.A ...,.. Necessa.rlo .se tornam nevas provàs, a 1nd·a. 

:n.ã.o deba.tfdas e a.preciad!Ul no ~rocesso prtrn.lt!Yo. A :ramil•l_~ <ia v!ctim:l 
_. · pócte tornecel·as . 

. O _ SR. JOA.O NEVES- Tenho por evidenciado á. Camara o oon
Jtmto de clrcumstanc1as que rodearam o e.ssa.sslna.to de l'tlpoll e que, até 

. ho~. não :foi punido de rn.a.rretra alguma. Apenas o autor mo.ter1al 
foi {UZ1la.Go pelos seus comparsas ou oollabora.dores. :a:ouve uma justiça. 
summ_arla. pare. o braço que iml:l:iolou R1poll, mu ·nã<O houve p9Ia o 
eel'ebro que. deternilnou a :r;tegregacl.a. trage<:Ua de ·RI v era. E • isso ·-que o 
R.1o ·arande l.Dtelro espera, e Isso esperará a op1n1M do Pa.iZ~ 

.o sn. PEDao ·VERCAilA- V. Ex. que·anega. e e.ccusa. déve provar . 
. O Sa.. ADALB:E:&To ·Cota.D Cumpre o · :rornecilnen~ de má.terl& 

nova . 

.. 
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O S"R. :PE!llto VERGARA - ·Dizem VV. EEx. que ·o <iespach{) de pro
nunci-a. foi injusto, não corre.spollf.ieu aos :factos reaes. vv. EEx., por
tanto, <!.e vem tra.zer ·prova. par à. clemonstrar tal assert1 v a. 

Q SP... JOAO NEVES - E' ·Q. que incumbe a VV. EE". Emquanto 
1sso .não 'acontecer, palrará permgnentemente com ou sem: raz!io, sobre 
~ crime que roubou a vida de Waldemar R!p<Jll, & suspeita. de com.pla
cenc1a. das torças pollt!ca.s da situação do R1o Gra.nde para com o crL
minoso. (Não a.poiados) , 

O meu nobre collega., St. Dario Cres:P-9. prOCtll"OU desfigurar a gra.~ 

vidade do acontectmento, tazendo appello ás suas rem1nlõcencias de op
po.s!cio.n1sta em nossa.. terra. natal. 

o S!!.. t:IAJU() CREsPO - Não procure! destigurar. Estabeleci, apenas, 
o con!ronto entre os !e.ctos articulados pelo Sr. Barros Cassai. 

O SR. JOAO NEVES - Não é meu propooito, ainda desta vez. ex
humar as cmza.s do passado. Apena.s quero ater-me a facto unlco. Nü.o 
era meu intento revorvel-!IS porque, re eu olhar a composição da. ban
ca.~e. de meUs adversar!os, en<:ontro, lado a lado, amaldlcoando o pa.s
sado, homens que nelle coll:l.boraram a suá. vida i:oteir:t, é homens que 
a. vida inteira o ço=bateram . O choque, por conseguinte, terla. de ser 
dentro dos meus pmprlos adversarios. 
. Como poderia. C.:>llJ.prehender que, fazendo reíerencia ao Sr. Darlo 
Cre~po. aos acontec1men.tos da. tarde Qe 1 de Novembro de 1923 em 
Porto Alegre, não appella.sse para o nobre leacler da sua bancada, o 
Sr. João Carlos ~.1achado, o orador q'Ue deveorla :sa u<l.a!' o Gen~r.al &
tembrino de ·carvalho . .. 

O Sn. JoXo CAJU.Os - Ta.mbem. estive <:iep<Jndo de sc!encia propria . 
O SR. JOA.O NEVES- ... e se cncontra,•o. então em perfeito an

to.gon1Snlo com o Sr. Ollrlo Crespo, o Sr. João Cs.rlos que d isse tan
tas 'lle~s. da tribuna. e lla i:rnipll'ens.!l-, nôi>o ter podido iniciar o seu dis· 
curso, em· nome do Governo do Rio Grande ao Ministro da. Guerra.. 
porque o.s Libertadores, na p:r:aça publica. não o con.sent!ram, ja t iran
do do i.xllso os seus revolveres? 

Vêde; ~nhores, como .ser1a. doloroso que o meu antigo oorreUgio
nario, Sr. Joii.o Carlos Machado, fosse minha. testemunha cont ra o meu 
setnpr~ adversarlo Dario Crespo . 

O Sr. President-e- Attenção! terminada a hora da Sessão. 

O Sr. JoãO Neves- Vou terminar. Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- E:a sobre a Mesa o seguinte 

Requeiro a prorognção ela sessão por 30 mlnutcs. 

·Sala. das Sessões, Í4 de Setembro de 1935. - A.sca:r..i o T-u.àino. 

~ Sr. l'i."esidente - Os · -~ . 'neputados que o aprovam queiram 
levantar-se. 

Appro7ado. 
Con.t1nüa com a palavra o Sr . João Neves. 

O Sr . .João Neves (conti-nu.a.ndo) - Ani ten~.s. Sr.s. Dzpu
tados. por· q11e não setla grato ao meu -coração- exh.wnnr as cinzas 
do 'Oassa.<io. _Eu não queria ar;s!stir ao doloroso espectaculo de dividir, 
:f>Or- .sua. bon=. a propria. bancada situacionista··' <lo Rio G=de. u m 
co.ntra. os outros. 

·O Sli. RJ1:NATO BARBOSA E~sa. dlst!ncção poderíamos tamben 
tazer · em seiltldo oppe.sto. 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 28/0112015 15:31· Página 55 de 64 

-508 

O SR. JOAO ~VES - Mas, não accusamo.s o pSSGado, como 
não temos nccusaao o !)!eSente. 

- 0 . SR. RENATO BARBOSA -. Outra. <:aiS a não está fazendo V. Ex. 
O SR. R"'tiL BITTENOOURT' - Nlnguem accusou, aliás. O prpprio 

crador declarou que não accu.sava, aper:.as citava factos . 
O SR. JOAO NEVES - Portanto, bem viram os. nobres adver

sarios como é perlgOGo essa evocaçüo e como seria curioso, descendo 
ao fundo da. psyc'hologla indl'.·idual de meu tllustre adversario e ami
J;O. Sr. Dario Crespo, o rubro opposlcionlsta de hontem, que ela. 
ma.va. contra os crimes monstruosos do G overno do Sr. Borges de 
Medeiros, hoje devesse cxculpar aquelles que ~ão praticados á sombr:J. 
do sltuaelonismo actua.l. (Palmas e protestos) . 

O Sa. P..A.UL BI"ITENCOURT - Ninguem exculpou crime alguut. 
o SR. AilALl!ERTO CORRÊ.-\ - E' exploraçiio do orador . Não h:~. 

comparação entre os cr!mes do passado e o caso do Sr. Waldema.:..· 
Ripoll . . 

O -5R. RAUL BITrENC<>URT - Accusamos de barbnro.s o.; crimln.:>· 
sos e não exc-ulpamos crime algum . 

o Sn.. ADliLBER'l'O COltRÊ:A - Protesto !ndlgnndamente contra maiS 
essa exploração que o orador esta fazendo para conquistar a sym
pathia publica, em detrimento de um ~1omem digno e superior. a 
quem S . Ex. já serviu - o Sr. General Flores da Cunha. 

O Sn. RAUL BIT:ENCO'URT - O orador não pode fazer essa af!lr
rr:.at~va. Nem o Sr. Dario Cre-spo, nem qualquer de nós poderia des
culpar crimes dessa ordem. 

O SR . FANFA RmAS - Ao contrario. fazemos nossas accusações . 
O SP.. A:OALBERTO CORRÊA - 0 Governo do Rio Or:lnde dO Sul 

:nada tem com o assa.<>si:lato de Waldemar Ripoll. Não ha razão para 
E:ssa exploração. 

O SR. JOAO NEVES - Retomo. Sr. Presidente. a.S con.sldcraçóe" 
que fazia em tor:-~o do caso q-ue c.st!l.mos c.~batencto. Flxel a attitud: 
d<· varios dos meus nobres adversa:riOE. de um l-ado e de outro d:l. 
l:arricada. hontem. e de um só lado hoje. 

O SR~ Al>ALBERTO CoaRÉA - De um la.do e outro da b:micada. hon 
t<:!m. e do mesmo lado, hoje, na bancada do Partido Liberal, porque 
~'ttendemos ao appello do 'Brasil para n Revolução de 1930 e estamo3 
amparando o Governo. Não fizemos como v. · ElC., que esqu-1!c-cu .seuJ 
compromlSsos c abandpnou o Governo. para ~at:.Sfação de seu od!o 
mesquinho e impatriotico . Essa, a ver da(! e. 

0 Sn. BAPTISTA LUSh!UlO - Tinha.mos, nós e O Sr. F!O::-e:s Ch 
Cunha, comp:romissos oorn São Paulo. (Trocam-se apartes vehementes 
ent r e os Srs. JldaLoerto C(}T'Tea, Baptista Lusardo e outros Srs. Depu
tcdos . Soom· demoradamen te os tympanos ) . 

o SR. PltESIDENTE - Attenção! Está com a palavra o nob1 t. 
Deputado. Sr. João Neves. 

o SR. J'OA.O NEVES - A maneira serene.. com. que debati o deli
cad:> assumpto versado nesta. Casa. tra-duz apen2-S a minha lntimii ~
profunda segurança de que. em t<ldas a.s ph:!Ges em que servi á po
l itica do Rio Grande <!o Sul e do Brasil o 1iz, sempre. sempre c 
sem:;:-re, desinteressa.dll. ~ coherentementc. (Pal1r.a.s no recinto, tribu
nas e ga!er.as). 
· o SR. AoALDERTo coeRÊA -Protesto! (Trocam-se vehementes apar· 
tes entre os Srs. Acua:'be-rto C01Téc., Berras Cassei, Baptista Lusardo. 
Acurcio Torres e CY.ttros Srs. _qeputadOs. Soa.m demoradamente os 
tympanos). 

o SR. PRESroE-.."''TE - Attenção! Faço u::n apt_pello ao.s -nobres Depu
tados, no ~ent!do de .Qeixarem o nobre orador concluir s~a.s const· 
cler:~.çees . 

. O SR. JOAO NbVES - Na minha l<mga 'i: accidentada. vida JYU• 

-blica, ha uma coiSa que ninguexn .será. capaz de contestar: a ~>Ince-
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ridadc com que t'.:Jlho .servido aos 1dcacs ~ob cuja lJ:cndcira me :tl!sro 
(Muzta. bem) .. Ha uma ~obn que n!ngucm. s.crá capaz <lc. com jl.!s~ 

t1ça., ccntestar. o profundo cspl.rlto, de mctiflclo que rcve!itc wrlo
os meu.:; .a c tos publicos. ·' 

Em 1930, .servi á Rc1;olução, aqui <lcntro. como ning:ucn, 1n~lhor 
.!:ervlrla. E, se clln. fie dcsenc~tlcou. em gr11-ndc uc.rtc foi <kv~do :lO 
meu .5acrlf1clo. · 

App;;,l!o pa!·a o Sr ~ Joeio Carlo.s M:a.clla<:lo. E.spc=a de .su" hocca 0 
testerrn~nho da mlnha. lealdade ao Rio Gra11de do sul na.5 !'lora.s t:·n.~ 
glca.s oe 1929 e 1930. ' 
· O Sn. JoAo CAR!.os - Vou ter opportunidade de r~.s-pond{;r ao 
<ll$CUruo de V. Ex. 

O SR. JOAO NEVES - :-mo xne arrcce io, nem de Jong<~ . <!P.s ;!1-

Yectlva.s pes.soae.s, as quaes, . para ml:m, têm a.pcn:J.S o :w~nlfi~:tdo cl;:.3 
:pa!x!X;s irr!tEldas. 

Em toda m1nh:. vlàa - .~nbe!s, Srs. Deputado~. que m e vl.,.tn; 
naquell.n. tribuna , tan~ns vezes, nos d!a.s de 192!l c l~JO _ jrim:us cai
cuie: resultados. 

0 Sn. ADALilERTO C Oll.F.i:A - Nessa. occasião, V. Ex. a.s."Uffilll atti~ 
tude digna. 

0 SR. LAEl!TI: SETlJIJAL - Sempre ~~~umiu. 
O SR. f\.OALD<:m:o ConRtA - e oó m~ cabt: eiog~al-u, 
O SR. JOAO NEVES - Sempre .se:vl integralmen te fi cvnscien~ 

eia. da minha terra. 
0 SR. ADALBERTO COP.Rf:A -- SOU testemunha da atLttUdc ClC V. E:-.: .• 

na Cnmara. naquella cccasião. 
O SR. JOJI.O NEVES - Em 1932. quando me d ivorcie! do Go~ 

verno Provisorio, fil~ cepo:s de ter er,v!da.do todos os e~~orços !)ara 
evitar a l'Uptura entre os rio-grandcns~s. 

NJ.o são palavras. c:ão pro·:a.;;, documehtacs que posso nprcsent:J.:' 
á Caroara. E ba, sobre todos, um homem qu.e pôde in.suspeit:ur..~nt,:, 
<lepõr, compul.sando minha (orrespondencia. E~ te homem é o Ge::l.E!'"l.t 

Flores da Cunha. 
Em 1932. Maio. Junho e Julho, envi<le1 de novo -.;ocos os esrorçm 

IJara que não deflagrasse a revolução de São !'aulo, não porque te
ln~•·~e a der~ota, poJ.s. :no cnlculo d2s -perspectiva:;, a vi<::toría ~:e ~ffil:'

lnava ao lado dos que se rebe!lassem contra o Sr. Getulio Vargo...~. 
O Sn. LA.ERTE !SETl:rB.~r. - A Nação lntelra reconhec e em V. Ex. 

um gt'l\ml'.l patriota. 
O Slt- ADALB:e:P.TQ COR?.~" - V. ll:x. nao r:ua em n o me <..2. Nnç8.o. 
O SR. LAEwn: S:ETUBA.L - O nobre or2.d.or. ao penetr:u- e:n tcrl:'ito~ 

rio paullsta, em 1932. demonstrou o maior esplrito à(! sacrificio. 
O SR . .JOA.O Z..."EVES - Quando deflagrou a revoluçií-:> de S5.o 

:Poulo, n11- no1tc de 9 de Julho. ~;6 tive della conhecimento is S hora-; 
ti~. tarde. E, <iepDis, não me pOdendo :lU8enta~ da Cidade do Rio <i<! 
Jai~eiro, recorri ao hamisi~ na casa de um amigo c lâ tlve a. ccgurt.ll
ç~ de qu~ o Rio Grande do Sul of!ic!al não p~r~Jclpar!:?. da rev•_. 
Jução. 

Eu estava a\nda ern tempo de, se servls$e a. m<:ut. Interesses ~~ 
~oaes, a minhas comrno-rt!dades e a d~veres até que tlnh!i. para com 

· outrem, declarar que não era aquelln. a. revoluç~o para que ,;:e ha
;•!am concertado muitos dos ~u.s ptoCel'<!s. 

Poderia te!-o fel to tranauillamente. Não o fiz e Umbre! em segu:r 
!\ sorte <le mem companbélros. eerto e Eeguro, ent!\o, d e que caml· 
nhavarn.os pa.rs. a. <ierrcr...a m a:teríal. Acc<Jitel-a serenamente. Não falo 
.-:m gesto~ de renuncia. peszoal, que o :Brasil inteiro os conhece. E, ">e 
J;a ainda mna co!Sa que nesta tribuna me deixa o dl.relto úe fala~. 
é ter sempre procuz:&do servir mals á colle~tlvidade eo que a mim 
:\Hos.:no. 
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Vencida a r~o:oiução, acce~td seu <le-'!lCCllu. 
SOffri todas a.s suas con,;:equencla.s, vim para esta Uamaro. cor.a o 

prcposito ~tvo de ainda aqui servir o meu Palle:. õei que o tenho set·
vido, sei qu~ t-enho sen•!<!o ao Rio G:an<l~ do Sul, e sei que nada 
p05~? recear da justiça dos homens qu~ não ~.:;tejam dom!n:J.do:~ peln, 
r.atxoes peSl;oaes. (Muito be·m 1 . 

Pa.ra. mh:n, senhores, ninguem t.cni po.s.sibillaadc ae lnllrnmr o. 
~r.inha acção scnao por um negativt.smu que não seria. cumpatl\'-el com 
«cbates dest~. natureza. 

Não vim, porem, ã tribuna falar em mim ou enal~cer mC:-liu~. 

que não os tenho. Bem sei quão parco tl o cabedal dos meus r~cm·
~os (nrio apoiadOs); mas sei tamb~m. senhores Deputados, que lll1•J 

t: cornmoda esta po,siçli.o. Servlr a odios C.:lntra quem quer que ~J:• 
Jámait; eu o ·faria. Não confundam ideae.s com odlos; nüo conruna~m 
m<:thodos de governo <:orn ambiçcX>s pe&oaes ludibria.dti..S, que no.~ 

temos. 
Do Sr. ~tulio Varg~s terla tidO tuao quanto S. EX. tne pucleS:S·~ 

dur é confessa-lhe que entre mlm e S. Ex. havl:l. 20 annos de -anti
zadé inalterada. 20 annos de amizade feita fôra do embate das P>< ,
;(Ões poEttca.s porque el!n me~gulh::tva ns raizeG em nossa juv~nt'U(tl: 

1\.CO.Ciemica. 

Se.pa.rcl-m~ de S, Ex. com pesar pessoal e com 'p-esar . c:vico por· 
(lU!: .sent! que a H<ovoluç~u ;,1! -"- par~lln~.va em:re dOis g.rupos rlva.,~. 
ir:::ernedio.velmente condemnada ao insuccesso. E foi de.sde aquelJ,, 
llUra. que começou melancolicamente a murchar até o doloroso occaso 
em que della nada mal,; r~sta senão a memor!a das lutas ent::t -~ 

proprí os revolucionarias: 
O ir 'dente que provoco"U o debate é daquelles que enaltecei., 

aús que t. 'l'lam parte na sua discussã o . 
Foi um aparte ·do nobre Deputado Sr. Ascanio -.:"ubino, profei'l~lv 

ha d~as, que p:-Lnc!palmente me Impulsionou a vir debater o Cas<:l dJ 

a.s.>a.ssinato de Waldemar Rlppol. · 
T-enho a certeza de que 'S. Ex. laboTava r>U."l'l erro de fo.ct,o pur 

que nao conhecia a circumstancia de proces.suallstica que nos in"· 
pediu de comparecer ao tribunal para elucidar o Ctl.>;ou. 

O Srr. AscANIO Tom~o - S6 .agara reveladas p<:>r v. Ex. 

O SR. JOiiO NEVES - Mas era d-e nosso de>·e~ pessoal e politico 
vlr 1·estab~lcc.:!" "' verdade, v alendo-nos de urna circurnstancia. su,_,.
rior n.o entre·ver das palavras. dos npartes e das pailo:&G, pois que -t!la 
dim~.nu da propria. disposição legal. 

cumprimos naq_uella assentada <:J nosso dever- integral. CUt.u 
prll-o-emos daqui para diante, dia por dia, com sacrlficio seja etb 
t.unl fOr. 

NãÓ temos a ousadia de p ensar que monopolizamo,s o patr1o~~ 
m o. a honra ou ::. dignidade. Mas somos daquelles que têm patrlo ·
tiar::.t. cowv o~ q11" m~l!! ..., tenham no Er·~il. somos daquenes qu.: ~ 
preferem .s<!rvir na humildade .dos proprios esforÇ-OS. ;po1·que crêde e 
repara~ . .senhores Deputados. e uma luta profundamente dign!!icant;, 
,,que1la. qu~ aqui sustentamos lnlnterruptamcnte, exe:r-cen•lo nesta Gas> 
o nosso mandato com honestidade c rectidão. 

Quanta.o; ''ezes nos v!JStes ca.sar os n oss<.ls votos com os vossv~ ~ .... 
asumpto que entendem ~oro o Interesse da naç~o; quanta~ vezes 
nos vístes debatendo horas a !lo, com sinceridade € patriotisn>o. -..~ 
Interesses do Brac,il em pontos de vista. differenW.s dos vç.ssos. 

Quem os estaria servindo melhor - VV. EEK. ou nós? ou esta
remo.s to<los :nós .servindo á patria de maneira talvez inapreciavcl, pelt>~ 
nossas divergencla.s. mas que o futuro julgará <le um modo favora
vel para. aquelle.s que nesta hOra di1!1c!1 tiveram a abneg .. ~ão d~ 
conservar-se na posição em que estavam em 1932. 
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A mlm nunca m~ p reoccuparam poslçõcs ou tntercs;es. 1kmàt!'' 
<> <IJR que ra!c puro mim. em que pos&1. .-::ch!r dest a. Camara com , 
:m~u mandato Urminnd<> e recolher-me i humildade -de mlnba vid . 
}Jrivadn. que é 11aqucl!aa que podem .ser be!)1 q ped~stal de uma vJá. 
:p.ubllca. 

I sso quer!:>. eu <l.!zer na altura em que encerramos esse deb::J.tc 
:n.:l. oerteza de que cump~;::nos um <!el.'i!r indeclinzvel ·para com a mc
:ntot·la dO cornpo.nhe:ro tombado por um cr!m~ tio bai-b:tro que m<:. 
:receu c.> maiores est igma,\; da parte ào propr:o honrado ex-ch<.:!c (\!·, 

:!JOl!cla do R io Gran<le do Sul . 

As mãos que ~·ibrsram. o machado na cabeço. d e Wa.ldcm.-.= R lp oll. 
mãos !a.cinoras levadas por outras Jnii.OS, lembr?.!:Il bem a. t rage{!ia de 
Doatolcw~ki. E ' um novo Ra!;kol lnkoff que j á enco~r,rou na mo!·t!; ' 
c:•<rtlgo do crlm~ (1e t!rar a. vlda. Resta ~!nei::~. que a Justiça caml:'!h-:: 
..: procure os rnan<lantc.s . L \ outro dia. num liv:o, que .os m.-::>inho>~ cln 
Céo moem. <!~ vagar, mas móem. Eu vos :u;seguro. pela mtnhJ. pro
funda fé em Deus, que <!!a. t•lrá. em que cn~s h ão de moer- tarnoe:n 
esta pedra da in!qulda<ie . a favor d-e quem nii.o pode mais '!n.la::. m~-; 
por quem falamos, pela sua memoria, pela pureza com qu~ .:~rvi\1 :>. 
ost.:a cau::'a. pe:a extrema bondatle de seu coração gcne:o5o. pruito bel>. , 
palmas prczcngc.das; o orador é cu.,.~primCntado). 

O Sr. Presidente - Tem a pa!ana. para c;;pllcac;~o ~s.sva!. •• 
.Sr . João Car~os. 

O Sr. João Catl()S (Para exp~icação pes~o::!) -.. Sr. Pre:Jiden·.;:;. 
<lo!.s são os motlv03 que. contra a =lnha vontz,dc . m~ trr,~m a e>te 
cieba.te . Prlrneiro. o facto de haver cu estado {>. frente d<:l Go\'ero.o 
<io Rto Gr:~onde do sul, quanclv se ver~ficou o mon,;truoso cri~1c que 
v am dando margem a toda e~~:a dioi:cussão. Em segundo iogõl-:-, a clr
<!Umstnncla de pert encer eu ao P~>.rtido L~bcrnl. !liJo ntado .. d~ c;;rt~ 
:rorma. com o governo. <:omo lndírectamente S1.1S? elto de cann!\'-::nc: :-.. 
:no brutal a t -.entado que sac:-l!ic:0u a vld:l. de meu Jmen pat:·:t~o . 
'Wa lc:em ur Rippol . 

0 SP.. ADAL.BERTO COP.P.i~A - Facto que tOdos :lÓS l~lne::ltamos . 
O SR. JO.t>.O CARLOS - Desce o prlmelro m omento reput ei 1!1-

.teHcJ.ss!ma :a ldén !lc te:- traz~tto para. este plenarlo, aquell~ lo.,ncn 
t~vel cpiEodio. porque é assumpto que n ii.o interc:;.sa :i C::tmar:!. ne:n 
~ N:;t.çüo. 

li·~ c!rc-amstand~s pavoro.sas de que se reveste:n os a.s;:x:ctos de 
I;rlmentes para. a nat-u~ez..'\ humana. q\te caracteriza.m o a~sa.s.sinio dcss:: 
rnoço, cheio de vigor. d e viela. de lllusõe.s e de patriotismo. !:ilO (!e 
t al ord~m que. desde logo, impõem viva revolta a qualquer esplrl.te> 
:rocdtnnamente equllibrs.do. 

Notei aue o nobre Deout:tdo Jo:lo xcves . n a p .}rt<l em que conc~-
de:.l :fazer justiça ao entii~ Chefe ue Policia, Sr. D~rlo Crespo, om it 
t!u, nií.o sei se p:roposlta.damente. o nome <l-o humilde lntcne-ntor !nte
rlno do Estado, naquellç momento, como tambcm o do eminente in 
t~nrentor e:ffcct1vo. 

•Devo, desde logo, declarar que. assim que tive conhecimento dO 
estupido e se1vagem attentado. 1mmedíatamente me commun1que1 com 
Q General Flores da. cunha que se achava no Rio <ie Janeiro. 

l:)eclarei-lhe que estavamos passando 11ma hora a.marga. em v1r
tude, precisame!lte. do crime commettiào, e que reputava uma. ques-
1/J.o de dignidade e hOnra. para e lle . para mim e p:>ra o go\•erno. a. 
completa eluc idacáo ao caso e a punição dos crlmino;;os. · 

.A5 Jn.stru cçõés que recebi de s. Ex. foram 1mmedia.tas e no sen
tido de que se pro<:ede&e ás mais lõeveras providencias, e ainda foi 
por ordem de S. E:<. que determinei ao Chefe de Policia part!s.se 
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para a fronteira, a!im de e!!cctu;:r as i:::J.v-."'Gtígaçóes, de que a Can:!ara 
j~ tem conhecimento. . 

Não quero agora, n e:,~anplo <lo ·que fizeram os Srs. Deputa<lo~ 
Dario crespo e João Ne;·<:s r~petir aqui o his torie.?, que seria er..!a
donho, mns tnmb~m não ã~sejo oecultar e :profu::J.da decepção que .:n11 
cau~ou o ponto de vlsta em que ~:e colloeGu o n:eu brilhan te cal
lega, lc~r da mlnor'ia . 

Quando S. Ex. r-esolveu particip~r de3te debate, v indo hoje i• 
tribuna da c a.m.sra , tenho o. segurança de que o plenario, integral, 
d e.sdc Jog·J, concluiu que S. Ex. n:lo ,·i~ia repetir accu.saçõcG tall1as 
do nobre Deputado Bo.rros C~s.sl!l, :nas, após a. succint.a, leal e ho
nesto. exposição do Sr. Dar!o Crespo, •·Iria ad<luzir argumeatcs no•i.U:>. 
de monstra r, de !erma.. longinqua embora, essa prewndida cump!ic!.. 
d :tdc da situaçl:c pa:Ll<:tarta. da situação c!!icial do Rio Grande ; cu c::u;:) 
vlc.:.se. <.través <io. pala,·ro. cult!l.. erU.cl!t!l. do jurista, apontar os erro~ 
cornmcttido.s, ~s po.<s~bil!dadeo de terem sldo :ornadas m ed idas t.aes 
que resultassem no. pronuncia dos indiciados n·o rehtorio policial. 

Siio ess::.s as decepçõe.s que trazem ilS causas m~; são essas a3 
s:tuaçõcs creadas por quem quer forçar por<:as trancadas: são essas 
a~ situ~ções que .s:e cream pelos que querem provar que o preto é 
b~·o.nco ; wsas .as situações qw ficr:.m para o~ que e:~tendem que 2C· 

cusar é m lssãc !acil e que Ee póde. ante uma Camal'a. cu lta e ln~e!li
g-ente. provocar situações. jã. não desprirnorosas. mas in!arr.:m~e> p<n'"' 
= governant es, apenas pelo dese jo d e ãimlnu il-<>s n!l c cncc!to em q -.te 
'lil';em no espirito de SCU:3 concida-dãos. 

A verda de é que ~enhuma. prova foi adduzid a ; a verdade é quo 
n ão .sc alterou 1lp1a •lrgula., nem fo! :;acr1!lcacto um perlodo da. t:;,:

posição feita pelo Sr. Deputado Dario Crespo. 
O nobre Deputado João Neves cnten<le .que o Chef~ de Policia 

<:t\'eri:. ter P2!'Dl2:Jectdc lndcfinld.ru:ne nU! em .sant'Anna do Li~·r«

D!ent<>. S. Ex . sabe b em q ue vivillmos, naquelle i=tante, um p·~ · 
:!.odo ll(lit ndo post revolução . O senhor Dario Crespo tinha a respon
~ab!lidade de garantir a. vid~ e n. propr!cdn.dc dos cid:J.dãos como Chef·~ 

de Polic:a, que era; a jl,.v:U:cHcç:ão de S. Ex . extcndia-se :por tO<lo o 
::&5tado . Mes mo as-sim. f icou vinte e t antos din.s em. Sant'Anna do L i
vramento c só deixou :!quella cidade depois de elaborado .st:U rels.to
r io, encaminhando-o p-elos c:maes Ieg1timos . Tudo que era pc.sslv ~l 

fazer 1o1 !e:to. 
Desejo. ai nda, levar ao conhecimento do S r. Deputado Jo;io 

!'\evcs, na hora. em que alludc á esqu!vança. dn familia. de const ttu\1.· 
procurado: pa.ra. acompanha; o processo. o seguinte i actc: quc.:::l..do 
l!ouve a noticia <io barbaro crime, !ui, em seguida, procurado, en.t 
P alacio, por um tio do mallograclo D:' . :Ri poli, Sr. Florentino Rípo!l. 
Fez-me dle a sua queixa dolorosa: cxpre:.sou a su:~ confiança de que 
<) Governo agiria; assistiu ás pr!meira.s prO\'idenclas que t omel e, 
c.-epo~s. pediu-me mesmo fo.ss<! p-essoalmente á. sua =a vel' a :tam i
Ha R.ipoll e ouvil-a, porqu~. do.s commenta.rios que esta :t:izesse, pod e
riam ad·vir c.sclarecimentos qUe encam!nr.a.s.sem as providencill.S em 
!nlclo. Desci. em seguida, as e.scadas <io Palacio do Governo e fu i a 
modesta residenc!a do Sr. Florentino Ripoll. O meu primeiro mo
n\ento. no contacto com a famllla amargurada, so!frendo as angl.:Stia.s 
á..a.quelle tran..-e t=em.endo, póde a Camara. Imaginar como foi dlf!~c\i. 
N ão havia con!ort<l nossivel. Limite!~me a. ouvir. Encontrei, sobre 
;;udo, uma prima de ;1\Taldemar Rippol, Senhorit a. Lila .R1poll, irmã. ct-: 
c=eação c!o no.sso desventurado patrício, que, naturalmente, com c a 
rlnho fraternal commentava o desappa·recimento do seu ir~ão, cor;, 
vi v a. revolta. 

Tenho a coru:clencía perfeitamente tranqullla. Não h esito em de
<.larar-o aos meus nobrts collegas, que 6ahern pe:::fe\tam.ente qu~ roi~ 
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:nh&. 1)l:ofunda sen.<;_lbilida<ie hwnaua nii.o l<<imJtL,r;e. flC9..2se eu indiffe• 
rente a um .soffrlmento daquella no.tur~za, 

'I'udo iiz, com :> estimulo cto Sr. Flores da cunha, daqui do Bio 
<i<? Janeiro. para que a.s dilig~ncias proseguis.s~m. Mas quero accres
centar ao facto a que alludi ha momento o ~eguinte: ~abendo, pos
teriorment-e, das di~ficuld:J.de.s por que pa.s·s~va essa honrada mas mo
desti~ima fami!la, eu, Secretario do Interior, nomee~ pro!·e~sora. em 
Porto Alegre essa lrm.ã. adapttva d~ Wal.demar Ripoll. E' ul!'..a. g~nte 
digna; é uma gente horu·ada! 

Tenho absoluta S<!gurança de que se :pelo espl:-lto -d~s.;a. fa.mllia 
perpass2é'.se a :ma.is longínqua .s-uspeita de que qualquer um de nós 
havia cerrado os olhos á. evidencia ... 

0 SI!.. I::EMJ:..'I'a:o XAVI!i:l! - Multo bem . 
. O SR. JOAO CARLOS -· . . . e por om!.s.;ão, deixado de CUI~ • 

-prir o que era ncsso cd!·icto dev~r. em hypothe~e a!gun1a essa g-ent·~ 

Stl.crlficaria <;ua d!gn~dade :por um modesto cargo de prore~ora! 

{:tpoladc.s). 
O Sa. AOALBER'I'O CoRm - Serib. um:~ offen.;n a es.sa famHla., qu.:: 

.::.emonstrou. por todo o ~i!U pal!sado, não temer coisa algum:~.. 

O SR. JOAO Cb:R.LOS - ls~o fiz, e\•identemente, e tenho tam · 
b!!m :l. Convicr,ii.o de q1.\~ C::. meUs adversarlOS, pelo longo conh'ecl
m.ento que tê:n do ~u caracter e dos meus sent.IIrê~nto.s, não .se 
~nlmaríi.o a pronunciar-se em sentido contrario - c ~'os !1~ p.?-rqu,. · 
~erla estupldo p:.:ocurar· calar :na garganta de uma mãe extremosa, 
r:o coração de urna irmii.: de cre.:J.ç5.o amanti.sslma, a revolta pelo a..s
s::l~<'lnato. do .seu ente querido, p.::Jos pro>·entos d..: urn cJ:rg<J publico. 

E' que essn !an:illia comprehendeu estarmo.; agindo nobremente'. 
e que e!'amos os respcnsa:;e!s ~la .situação que se criou. 

&, pn;teriormente ás lnves-:;lgações pohcüJ.e.o, ~.'> testemunhas não 
lev:~~am. ao ma~istrado que julgou o a.ccusad.o, a convlcçá<l cie qu~ 
poderi<l. pronuncial-o. Cf!.l€ iriam.os tarer nós os homens do govern(; 
d.o Rio Grande do S'.ll? Como :forçarmos esse <lU aquelle juiz a proce
der desta ou claquella :maneira? 

TemQ3, Sr. Presidente, Ulll.'1. nobre e honrada justiça no Rio 
Grande do"Sul. Ouvi o re)lto lançado pelo eminente Deputado Sr. João 
Neve;; ouvi a sug;g~stâo feita por S. Ex_ relativamente ao nome do 
d.e.sembargador La Elre Guerra. um dos pontos culminantes da cul
tuu jurldica do me"\,! Estado. Z' ·homem relativamente moço, de larga 
eruuiç!i.o, de lntegel'l'imo carac::er _ Vtve no respeito ·:: no a~atamentc 
c& todos os seus concidadãos. E' memb;o do mP.is alto tribunal jU
c!iclarlo do EstadO'. 

,Na ultima cmnpanha eleitoral que tivemos, S. Ex. pelo rlgorLsmc 
de seus jul:zos cr!t1cos, pel~ partlcularidad~s ou jlect.:li:;,rida<!es da = 
crlentação- como jurista. ou porque lntlulssem nelle os ·J.Studoe dD 
psycholog!8.. e de sociologia., fo..,se qual !asse, em summa, o conjunto 
de culturas da. .s~;a. intellig~n::ia que con(;truLsse para. orlentn.r se-a e.s
pi~lto deste ou da(;.ueUe modo, a. ve!:ia.d~ é qm to-do o F,;io Grande 
as.s~tiu a esta c1rcl.Ull.Stancia curlcsa: pr~isamcnte o magistrado, ligado 
por laços de proxiJ:no parentes-co ao Sr. General Flores da. Cunha, foi 
o que :;:naloi" numero de ve2l€S ernittiu opiniões cc:ttrarias aos 1nteres
~es d.o Pa.rtlda Rep"Ublica.no L1btral, .ficando, por vez-e-s, como voz lso
~ada, entre_ seus pares. 

Evidentemente, não se lhe ·póde ir ás mãos. por. isso. Era um 
direito que lhe s.ss!J;t!a. E' homem clllto. Agia ccrn íntetra llbêrda.de 
âe acçáo e tem cie ciar contas a Deus e á. SU.!l. cons<:len~:la, dos actos 
que pl:'aticou. 

Est"ou seguro, entretanto, de qne o l>e:;embargador La. Blre Guerra. 
se'l'io. o primeiro a não acce1tar o papel de corregedor de· seUs cal
legas de toga. 
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Rstou ct~nvencido, outrooim, de que, no- esp1r1tO de s, Ex. ha o 
mesmo elevado. ju!z-o que nós outr.:Js l:a~mo.o da -magistratura riO. · 
sran-d~n.se . 

.Não rec;t.o a:ffirmar que, sóm"nte aqul - c l~o me~mo pelo b:l~ 
Ih-::~, pelo prestigio <la. pa la.vra <lo grande t:-ibuno &en.hor .João N-;ve.s 
- ·o !ac.to pouae a<iqumr as proporções a que S. Ex. allude no to
cante á pK'tencUCia conniv~:acia d;! oHi·::iali.smo riograncten.;e· ... 

Com effeito, um '<:rim~ de;;sa na~ureza revolta. a quem quer que 
delle tenha. conhecimento. Quand\1 digo que repercussão não exLst~. 

r.áo ·me rêfiro l:O crim·e, que deve sacudir . em JUSta !mUgnação ~ 
tex!as a.s consc!enc!as b~m rormadas; o que aff1rmo e que náo existe, 
e d.e rac~o não existe. CS:>"t'l. duvida que S . Ex. aponta. 

A declaração que .!€Z, h.a momentos, repito-a. da. tribuna: não te
lll1o duvida a lguma tm que, ::ejam quaes !orem os nobres ~pr~~c.a.

tantes da Nação que tenham , opj:<lr~un:dade de percorrer o Rio Grande 
elo Sul, eU-es hã.o de 1:-ôr en.sejo ·de 'ieri:t icar o cone e no ei:n que é tido o 
Governo <:~o Sr. Flor-as da cunha, o modo como enca.ro'u suao; aCtl?l
u.~â·t:z., JlO< o<.:casi4o de. .mor • .,t.ruuso attcl,La.du, o põem completamente 
i.: a l;<l.lvaguarda de qualquer su.:::pelta dessa ordem. 

I:;cntro de tres d ias· terei, tamoorn. opportun1ctact.c: de rever o R~? 
Grande cto Sul. I.~vo da Camara do.> Deputados. a. par da. honra qu6 
sinto, p or pertencer a este ~enaculo de hOm"e'ns cultos e. independen
•es. o prc!und·;:, peza.r de ver!.flcar que nem a c1r<'·U~tanc1as de es
tar=os quaoJ no momento em que alongs.remO.S os oll).os para um 
~eculo atraz, afim de re,.·er~nci;nmos a memori:l dos homen s que to. 
rnm parad1gmas <!a' bravura. c do patriotismo, nem esse momento, d-e 
t:l.o nobr-es suggec:;tées, val<!u para deter as explosões -de animpsldad.~ 
a que e.starnos assistindo, postos â margem dcvere:s e attltudes q":le sli.o 
lmpera.Uv~ da hora que pa.s:>a pela elevaCia signi!lcaçâo social e po-
IHlca do facto que se colllJ:Dcn:.ora. · 

Nú.o sei se me ficará bem dizer que vivo· em ~JUtro ambiente 1n
t(:r!or. No Instante, mes:aio. em que l!}.!Xlento e.s.;a situação mora.!, não 
tenho duvida em ~ceorrer ao :a.ppello do Sr. João Neves. quando lnYIJ· 
cou, ha. momentos, o meu testemunho, arun d.e que declara.s:>e se em 
1~29 e 1930 nâo me !OI dado assistir aos ingentes worços, á pro. 
f-unda .sincerld:::d~. ao ctenodado empenho com que S . E~ . se b att:u 
pelos mais altos interc~cs naclona-es. (Muito õe.?r:) . · 

O SR • .ADALBtaTO ConR!i:.A - Toda a .Nação está a par di.sso. 
o· Sn. PnEsmE~''l'E - Peço licença para novamente int-erromper o· 

~obre orador. afim de su't•:netter á cc.>nsi<ieração Cl.a Casa. um reque
rlx:ne:do de prorogaçfio da ·sessão. por qUinze mi::1utos, apresentado 
p~lo sr. Deputado Ase:ln1o Tublr.o. · 

O SR. JOAO C.<UU .. OS - Vou tçrmin àr, S::-. Pre.sicl~nte. 
o SR. PltE:SmEN'l"E - Ness:! caso, o no-óre Deput.a.cto Ascanio Tu.bi

llG :retira seu ~equer!mento . 

O Sn . AscANxo Tll.swo ·:._ N_i'io devo retiral-o, Sr. Presidente, por
que t<!t!ho a certeza. de que o n-obre orador não terminará seu· dls
.:~,;Iro em . qul~ minutos. 

o Sr. Presidente - Em vista disSO, estando a. esgotar-re o praz~ 
lia proro(l'n.çAo, •·ou , ouvir a . Ca.sa sobre o J•equerimcnto ClG no"br6 
Deputa.<io. os Srs. Deputacl~s' que o· a.pprovt.m.' queiram ooruervar-~3 
€eníac1o5. (Pc:lL&e). · · 

.-
ro1 app.t'ôvâ<ic ; ·eontinúa com á p~lavra o sr . Jo~ Carlos. 

ti Sr. J9ãê Carlcs .~ Dírzl1.! eti,' sr. Píes1de:dté, que prwl:;anient•. 
há: ?c·ra: em c;,ue u me <:len!ratige· i3 · ooraçãQ, . p_or vêr o abando_no dó 
-que :rejl<i.to .tãe ·severos· ~ev<!I'es, em ':fs.ce da.quell~ povo lll.•ooriO.S:O, t>Om.j 
generoso·, neste m-omento e:<ltr.egue a ·Jti.;ws. ;regoo!J~;>s aio>icos, precl.sâ. .. 
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·mente na hora em que es~rava que o tradlcion?.l ·cavalheir!.smo da.~ 
nossos · irmãos se convertesse ern força moral. .sufficienw para deter 
as arrancadas dessa natureza, precisamente ne.st:!. hora, tenho a. lm:. 
pressão de que não poderia :rugir a _appello · de ·tal ordenf, e vtr eon
!irlnar as palavras que aqui profer11l o Sr. João Neves . 

. Foi, de .facto. a clava uen:olldora. Já tive opportunld·:vde d~ .di
ZI.'t, daquella trJtuna, que, m nls de um» vez, eu. proprl() applaudl · a 
.s: Ele . quando. em altos rerr.lg:os oratorlcs, t::-açava ru::ncs n evas ao 
Palz. 

NOo tenho .por que retirar uma unlca palavro; . ao contrttr1o 
guardo ·a r~ccrdação <iessç,s dias de glor!as: mas, preels~menU:i p:>rqu;: 
ncs d~vemo.s roan.t~r numa nobre es~la de solidariedade hurnann, dll 
jm:tlç:~. e de· bcn:iade. eu me animaria. 11. faz-er uma. invocação. em n fJ 
xr.e do Rio Gn:mcté do Sul: n ão é, seguramente, este o momento asa
do pnra que os meus adversar'io.s no Estado '.'enh!:lm prouõr medidas 
ca nat'ÍUl!za ·daquellas que r~~am mctlvo do repto e da i~vectiva de1-
xada, llqUl, pelo nobre Deputr.do. 'Sr.· João Neves d~ Fontoura. 

Sr. Pre-::!dente: st:-0-emo.>, p·erfeitamente que estamos. já ha mali 
de anno, em regime coruitltU(l!on:Ü e que devemos · n sp.e!t~ a marclta. 
regul:l1' d-o.s prooessos pollctaes . Não .pocteremcs, de maneira. alguma, a. ti
ra~ eon tra. um ju!z uma s\l&pe1ção que ser ia condemna.ção moral . 
:Não J'Oderiam:ls, .sob qualquer fórma. levar um magistrado, qu" jul~ 
gcu p~lo. prova apresentad<". ncs auto.;, il. ~ituação deploravel de ho .. 
. :t>.1em que tivesse !altado no <:umprimento cto dever e que fosse attin
gldo Ql>)r nova dec!s!l.<> jur.l.lc~an:a. SS. EEx . .sabem, <ie sob~jo, que i:~t.<:> 
é im~si'vel. Acredito, m~mo, que s<; tr ate ;;.pena~ de um reeut~;? 
tri bunici o. · 

E' verdade incontestavel que não se nninh::m €m nosso es,plrlt<. 
~entimentos de pcrversldade, <le octios, de malquerenç~ e, sobretudo. 
de falta .de solldarl'ed'ade hu:nana que ·ncs -perznittlssem esconder, oc
cu!tar os melas de p u nir o.; crlminoso.s; ou participar, directa ou in
C'itl:octamente, de um crime hediondo, como aquelle que s. Ex . nar
rou, porque. no e.spirito de qualquer um de nós, :~ mesma revolt~ 

foi sentida e em nc.11sa. com;:!cncia. a mesma repugnancla pelo crlmi
r.o.<o fo! gu ardad!l . 

O a!:)pello eu o deixo. E' ?:>ssivel que ca!a e:n te ::-reno cst'.:!ril; 
mas. talvez, a.lguma alma s::i. c t:-a.nqullla. se lerr·:,l'e de qu-e, J;ela 
'o<Jnctacte , pe!D. s!ncer!dadr::. pela · paz de espírito, pela. recttdão da con
ducta é que s~ póde promover o bem publ!C·:l. 

~fio (I evidentemente, d ~rormancto o p ·enil mora! dos adversa
r!c:; que bàvemos de e<:mseguir o tra'balho em con juncto-. o t rabalho 
de colle.bcração pa1·a Teva!'lllos a Nacào aos sell3 leg!tlmos destinos. 

Ti!nho a confiança de que não ::er f1 totalmente inutil o m ·eu 
eppcl!o. Conheço "" inelole 1::>00. e gen~~oza dos homens da minha 
terra. Tenho a.sstst !do aos momentos tngico~ em que a vlolencin 
dos emoat~s os V.:m colloe::..:lo, uns dl~;\t~ dos outros;. mas tenho 
pre~enc!ado depciS de::ses Instant es dramat tcos, todas ll.S explosões d..! 
genercsidade e - porque nio d1zel-o? - eu mesmo, decidido na. mi
nha ~olidar!edade ac Sr. General Flores da Cunha. eu. que não 
delxo um momento de dUvid~ sobre a perfeita ~cgurançe. das minh:~s 
convicções pollt!ca~. que nur.ca ttve 'la<:lllações para c a.r<>etcr!zar P.s 
directr1zes da m1nh:~. vida partictaria, eu me sintQ honrado pelo a m
biente de cavelheirú;mo e de camaradage m quando me encontr<> com 

.os meU:!. adversario.s nesta C~a. E' tão !acil combater e ser just;o! 
E' tã-o facll guardar convicçõ~.s. com a. maior .severidade pos s!vel, sem 
procurar <te.::f!gurar, por um m·cmento. seque:-, a moral e o caracter do 
s.dver .;;ar! o . · 

Sr _ Preslden~. deixo a t!'ibuna. rea:t'f1rmando, prlmeiro, que o 
Governo do R!o Grande do Sul nesse doloroso casó cumpriU, e.stricta
ro:ente, ~eu dever; segundo, que nAo houve ui'p.a <im~o .sequer, que 
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possa. se, a.ponta~a como cuinplJcldade, como .suppo.sta connivencl~.· 
conforme declarou o emlncnta D<!puta.do, Sr. João N-eves da Fontou
ra; terceiro, qu1! lamento o _ debate desinteressante pa'!a a Nação. e 
co.n!1o em '.que-um melhor esplrlto de jut.s1ça e um mais arejado pen
sam'ento pol1t1oo ;possam orjenta.r o:; meus adversar!o.s, quan<io enten
dam vir para o plenarlo, para. a tribuna dn. camara, discutir a.s· acçõe.o 
_d.,quelles qu~ :oãP pactuam com as suas convicções 'PQlit!cas ou qu~ 
dtvergem de ~eus · .sentlm-entcs e de sua act'~ação na vida. pubUce... 
(Mutto bem; muito _bem. Palma$. O orador é cumprimentado). 

O Sr. Presidente E,;tol, su,speosa a sess:to. 

·. 
oRDEM :O~ Dlh 

Votação 11o proj~to :n . 4-A, de 1935 (le Legislatura), determi
nan~o salar!o mlnimo, para os tra.balha.dores de bancos em geral, com 
:pareceres eontrarlos dàs Commls!!ões de ~g!.slaçáo ..SOcial e de 'Finan
ças, com declara.çiio d ·e voto dos Sr.s. João :Beraldo, Alberto Surek e 
Adalberto Camargo, _e voto em separado dos Srs. Laerte 81ltuhal 
Odon Bezerra e Carlc::. ReiS. de,·endo preceder á votação o requeri· 
n:.ento do Sr. Thompeon :Flcr~s (lC. d.i$cussão); 

Votação, do projecto n · ... -110-Á, de 1935, éHsponio sobre os servi- -
ços <le tlll'ls:m.o t10 porto do E lo de Janeiro, e concedendo ao 'rouring 
Club do ::Srru;il a as':listencla techn1ca. de dlrecçe.o desses ,;.erv1ços (3• 
ciisc•LSSÚ.O) ; . 

Votação do projet:to n . )93, de l 935, (1" Legislatura i, crêa o 
quadro de of!l<:laes do Serviço de Recr-utamento, com p arecer-es con
traries das Commlssões de Segura.nça ·e ·Finança·~ (1" discussão); 

Votação do parecer n. 17, d.:l 1935 (1" Legl.slatura). approvando o 
acto do Tl'1bunal de contas que recusou registro ao termo de accôrdc: 
celebrado entre a E strada de Ferro Noroéste do Brasil, Estrada <le 
Ferro Sorocabs.no, et<:. , para a construcção de· uma. nova estação em 
:E'aurú (d.iscu.ssão 11ntca); · 

Votação do requerl.mento n . 131. de 1935 (lll. Leg~latura) do 
Sr. Furtado de Meneze.s, de informações sobre a. tarifa, na Estrada. de 
Ferro Central do :Sras\1, pare o ·transporte de mtnerios (d.i3cu.s3ão 
umca}: · 

Votação. do reque!"trnento n . 132, de 1935, do Sr. ce1so Machado. 
para ser inclu!do em ordem do dia o projecto n . 112. de 1934 (disC'ZLssãa 
1tnfc4): 

, votação do requer!mneto n. 133. de 1935 (1"' Legislatura) •. d'l 
Sr. Tbompson Piores e outro-~. de t.n!on:nações sob.re o !u:ncc1one.men t,o 
da Çomm!ssão de Liquidação da D1V1da Fluctuante (c!i3cu.ssão un.lca): 

Votação 'do requerimento li , 134, de 1935 .(1" LegiSlatUra). d? 
Sr. Plin1o Tourinho, de informaç~s sobre o superintendente . da Es·· 
trada d'e Ferro S. ~a.ulo~Rio Gra.nde (díscu.s~ão uniea): 

,· 

Votação do requeTtrnento :ri'. 135, de 1935 (1" I..cgislaturn.), .do 
Sr . T~iXelra. Pinto, e outros, de tnfon:n.ações :wbre escwectmentos 
_pedtdos a o Min!.Sterio <ia. Edu~ção e Sa.ude P.ul>llc~. pelo :requeri
mento sob n. 1.178 (~cio unica); 
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V-otaÇão do requerimento n. 139, .de 1935 (l" Leglsln.tura.), d.; 
Sr. Pllll1o Tourinho, de in!onn::tções scbrc. a reintegração do !uncctc- · 
I:!arlo João Cabral Filho, da Estrada de Ferro São Paulo-Rlo Gra.nae 
t c!i."C'U$Siio unica) ; 

Votação do :requerimento n. 141. de 1935 (1" Legislatura), do 
Sr. Albgua~ Bastos e outr<5s, de 1Il!f<m:nações SO>b:-e a prisão da. mencn
Geony Gleyser (cii.scussiío u.n.!ca); 

Votação do requerimento n. 143, (le 1935 (l" Leg!SW.tura.), elo 
St. Salgado FHho, ~obre a codlíicação da.s l-eis relativas ao tro.ba1h0 
( ctiscussúo unicG): 

2• discussão do projecto n. 58-A, d~ 1935 (1" Lcg~la.tura) , qu'! 
c.~.poo sobre limlte de ldad~ para transterenc!a. de o!!lcia.es do Exer
cito para a reserva de 1~ cla;;se: com parec~r !avorn.vel da. Ccrnml.S.~ác 

cie Se~rança~ 

DlsCuS$ão ur:.!ca ·do parecer n. 19. de 19S5 (1" Leg1sl.atura). q,ue 
cpln~ ~eja. devolvido no Trlbunr.l <le Cout:1.s o proc~so rel?.tivo ao 
to~rm-o de · n.ccôrdo celebrado entre o G:J·;ern>O F.::~eral e o E..;"t:?.C:O de 
Sii.o P2. u i o, par:1 execúção dos S.:.!rvlços <t~ !is<:allznção <la eJ>portaç(;.c 
de fruc:nz no porto de ·Santos. ao qual foi recus;~<lo r.:!gi.stro. 

Uvanta-.se a Sessiic ás 18,45 bc·ras. 

(FU.I DO VOLUME XVI) 
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