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por occasião da sessão dvico-m.ilitar do "Dia do 
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Martins .e .Silva (N. 114, d~ 1935) -sopre as cqndiçõ~ 
de trabalhos nas minas de Morro Velho; discussao 
u nica e votação - 35. 
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funccionario da Inspectoria l\!Iarítima - 183; en
eerro.da a discussão .e annun.ciada a votação - 184; 
votação - 362. 

Oscar Fontoura e outros (N. 123, de 1935 _ (Ministe
rio da Fazenda) - sobre as medidas. tomadas para 
a repressão ao contrabando de gado e productos ;pe
cuarios na fronteira do Rio Grande do Sul - 21; 
discussão unica - 110; encerrada. a discussão e an
nunciada a votação - 128; votação - 349; enc~r
rada a votação - 362. 

Paulo Martins {N. 122, de 1935) - Ministerio da Fa
zenda -:- sobre informo.ções e documentos a serem 
solicitados á Caixa Economica - 21; discussão uni
ca, votação - 362. 

Plinio Tourinho (N. 134, de 1935) - Ministerio da Via
ção - sobre o encontrar-se, ba dois annos, como 
supepntendente da via-ferrea São Paulo-Rio Gran
de, um ftinccionario dessa Estrada, sem as habili· 
tações scientificas exigidas pela lei - 519; -encer· 
rada a discussão e annunciada a votação - 521. 

Teixeira Pinto (N. 135, de 1935) - ~finisterio da Edu
cação - so:bre os motivos pelos quaes não foram 
prestadas pelo D~partamento de · Saude Publica, os 
esclarecimentos pedidos, por requerimento, pelo ~r. 
Aldadco da Costa Oliveira; encerrada a <liscussao 
e annunciada a votação - 521. 

Thompson Flores .e outros (N. 116, de 1935) - sobre 
o financiamento das associações cooperativas filia
de.s o.o Ministerio da Agricultura - discussão lUlica. 
e votação - 35. · 

Abelardo Marinho (N.. 117,. de 1935) - inclusão na Or
dem do di~o projecto n. 137, de 1935; discussão 
unica e votação - 35. 

' N. 133, de 1935 ....;... Ministerio da Fazenda - sobre quaes 
providencias tomou com relação ao funccionamen
to efficiente da •Commissão ·de Liquidação da Divida 
Flootuante; encerrada · '<J discussão e annunciada a 
votação ....:._ 518. · · 
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.Sobre pagamento de subvenção á Se.nta Casa (Rq. do 
Sr. H-enrique Dodsworth) - 217. 

Ministerio da Fazenda: 
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de Carvalho) - 139. · · · 

Sobr-e a exoneração do Sr. Antonio Mattos~ do cargo de 
Collector Federal de .Collatina, Estado do Espirito 
Santo (Hq. do Sr. ú"baldo Ramalhete) - 216. 

Lloyd Brasileiro - 149-52. 

Ministerio da Justiça: 
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taria do Estado -. ·(Rq. -do .Sr. Alberto Alvares) 
- 141. . . 
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pital do Republica, eom <D. Candida Ermelinda Lobo, 
para locação de um predio nesta capital - 220. 

Projecto ·n. 120-A, de 19S5 - 152. 

Proj.ecto n. 19, de 1935, sobre a devolução ao Tribunal 
de Contas do processo relativo a<> termo de accordo 
celebrado entre o ·Governo Federal e o Estado de 
São Paulo, para a •:!xecução de serviço de Fiscali
zação da export'.lção ·de fructas no porto de Santos, 
eo qual foi recusado o registro - 370. 

Projecto n. 16, de 1935, approvando o acto do Tribunal 
de Contas que recusou o registro ao contracto cele
brado na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional do 
Estado de Sergipe entre a Fazenda Nacional e o 
constructor civil Frederico Gentil - 71; votação 
encerrn.da - 414. 

Project<> n. 17, de 1935, approvando o o.cto do Tribunal 
de Contas que recusou rêgistro ao termo de accor
do celebrado entre a Estrada de Ferro Noroéste do 
Brasil. Estrada de Ferro .SorOCliliana, para a cons
trU1:ção de uma nova estação em Bauru' - 79. 

Pese& para amadores - 479. 

Policia Militar - 418. 

Politica dos &tados: · 

Ceará - 9-20, 133-135. 

Rio Grande do Sul - 80-97. 
Matto Grosso - 129-133, õ04-5. 

Pretoria do Districto Federal (Construeção de- wn edifício 
:para a) - 23. 

Professores do Collegio Pedro 11 (Pagamento aos) - 99. 

!Profissão de Correctores de Navios .(A) - 223-63. 

Profissão de eugenheiro .(A) - 519-21. 

Profissão de motorists. (A) - 24. 

Projectos: 

Consicie:l"ando empregadora unica a empresa prindpal 
de grllJ)Os industriaes ou commerciaes (Parecer da 
Commissão de Legislação Social) - 1'73. 

N. 3-B, de 1935, permittin4o e.os empregados de qu~
dros annexos inscrev.erem~se em eon~o de habi
litação· ou de entrancias. independente de limite de 
idade. (Parecer com 'emenda substitutiva da Com-
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N. 

missão de Justiça e pQrecer com Stlbstitutivo da Com
missão Especial de Este. tu tos) - 33; g·• discussão -
35; redacção para a . sa 4lscussão - 421; 

4-A
1 

de 1935, determinando · sal.ario mínimo Jl'lra os 
tranalhedor.es de hanco em geral (Pareceres contra
rios des Commissões de Legisla~ão Social e Finanças 
e declaração de voto do Sr. AlbertO. Surek e outros) 
- 422; substi~utivo - 464. 

N ·. 11-A, de 1~35, autorizando a mandar publicar es 
obras de Saturnino de B;rito - 413; 2a discussão 
-414. 

N. 18-A, de 1'935, transferi.ndo do curso de doutorado 
das Faculdades Jurídicas pera o bacharelato, 'clS ca
deiras de . Direito Romano e Direito Internacional 
Privado (Parecer da Commissão de Educação sobre 
oas eme·ndas da. mesma Commis.são e da Commissão 
de Finanças) 3a discussão; emendas ~ 306, 307, 308; · 
emenda substitutiva - 3l6; emenda substitutiva -
318; redacção Jinal ;.__ 335. 

N. 45-A, de 1935, dispensando do estagio de dois an
nos os soargé'ntos ajudQntés e intendentes e os pri
meiros. sargentos da Policia .Militar e do· Corpo de 
Bombeiros, para effeito de reforma no po.sto e com 
o soldo de 2• tenente (Parecer da COmm:issão de Se
gurança, rejeitando . o projecto vetedo pelo Presi
d~nte da Republica) -. 217·. 

N. 58-A, de 193·5, dispondo sobr.e limite de . idade para 
transferencia de officiaes do Exercito para a Re
serva de 1 a dasse (Parecer favóravel da Commissão 
d·e- Segurança) - 219. 

'N. 101-A, de 1935, fixando a Despesa para o e:x~rcici!) 
de 1936 (!Parecei." da .Commissão de Finançes e Or
çamento sobre .aS em-endas apresenta.das); continua
ção da votação - 27; 3a discussão - 32; 

N. 110-A; de '1935, dispondo .sobre os serviços de turis
mo no porto do Rio de Janeiro e concedendo ao 
Touring Club do . Brasil a assist·e·ncia technica de di
recQâo desses serviços (Parecer com substitutivo da 
Commissão de· Finanças) (la discussão e adioada a 
votação) - 99; vota.ç.ão; 2• discuss~o - 338; 2• 
discussão en-cerrada e ·annunciada. a votação - sub
stitutivo - 414; 3• discussão - 415 . 

N; 120.A, de 1935; approvando o oolanço geral e a con~a 
do exercício . de 1934, . organi2:ados pela Contadoria 
Central . da ·Republica (Parecer · contrarjo da Com
missão de Tomada de Contas .âs · emendas em 3. • 
discussão) - 152; remenda - 155; substitutivos -
156; continuação da discussão; emendas ~ 401; re
jeitadá· ~ 406, votação -407; redacção rmal - 408. 
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N. 121, de 1935, visando -a substituição da Taxe. de 
· 45$000 por sacca de café exportada - 4. 

N. l35-A, de 1935 - revigorando per dois annos a va
lidade do ultimo co·ncurso para medico da Policia 
IM:ilitar do IDistricto Federal (Parecer favoravel da 
Commissão de Segurança Nacional) - t• discussão 
encerrada e anm:nciada .a votação - 418. 

N. 137, de 1~35 - regulando a composição, funccion~
mento e competencia dos Conselhos Technicos i~ 
Conselhos Geraes, de accordo com <l exigencia do 
art. l.G3, da Constituição - t• discussão adiada -
353; -continuação da discussão - 415; éncerrada a 
discussão ~~ annunciada a votação - 41{) · 2c. dis-
cussão - 418. ' 

N. 13'9-A, de 1935, organizando a Assistencia Judiciaria; 
3• discussão - 99; emendas; encerrada a ·discussão 
e adiada a votação- 107. 

N. 141-A, de 1935) - autorizando mandar public(Jr as 
obras do engenheiro Saturnino Rodrigues de Brito 
(Parecer da Commiss5o de Educaç&o e Cultura e 
parecer com emenda da Commissão de Finanças) 
1" discussão - 209.· Encerrada a discussão e adia
da a votação) - 211; votação - 413. 

N. 154-A, de 1935, do Senado, autorizando o ·Governo 
a garantir a operação de credito •!:nlre o Rio Grande 
do Sul e o Banco do Brasil, destinado ao resgate de 
emissão de bonus feita pelo mesmo Estado (Pare-
1!~·res das Gommissões de Finanças e Justiça) -
2• discussão - 36; 3• disct:ssão - 53; Continuação 
da 3• discussão - 187; Encerrada a discussão e 
Gdiada a votação - 207; votação - 411. 

N. 165-A, de 1935, ·abrindo ·credito para soccorrer o Es
tado <le Sergipe, contra as enchentes dos rios que 
regam os territorios d-::>sse Estado (Parecer da Com
missão de Finanças); 211 <liscussão encerrada - 108; 
votação; 3" discussão - 337; encerrada a discussão 
e annunciada a votação - 418. 

N. 174-A, de 1935, visando ampliar o campo de pesca 
para amadores. (l'Grecel"~ das Commissões de Agri
cultura, com emenda. e da Constituição e Justiça -
479. 

N. 176.;A, de 1S3á, reguklndo a incidencia do imposto 
de renda sobre os negocios d::- corretagens (Parecer 
com scbstitutivo <la Commissão. de Finanças) - 1" 
discussão - 53; 2• discussão - 54; continuação da 
.2.• discussão, encerrada a discussão do artigo unico, 
adiada a· votação - 209; votação; substitutivo - 412; 
3" discussão - 413. 
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N. 188, de 1935, autorizando a abertura de ~redito es
:pecial para pagamento aos D-esembargadores Pedro 
de Alcantara, Nabuco de Abreu e outros - 2• dis
eussão encerrada e adiada· a votação - 209; 3" dis
cussão e votação - 412. 

N. 19~oe 1935, extendendo os favor·~s dos decretos; ns. 
19.395 e 19.454, ao ex..alumno da Escola Militar Ri
cardo A. Bezerra, com parecer contrario ao proje
cto da oCommissão de Justiça (parecer da Commis
são de Segurança, com substitutivo e pareceres fa
vorav~is das Commissões de Justiça e de Finanças 
ao substitutivo ....:.... 54; 2" discussão - 55. 

N. 202, de 1935, abrindo ~redito especial para pagamen
to dos professores do Collegio Pedr-o 11 (Par·ecer da 
.Commissão de Fin"'n~.ag); encerrada a discussão e 
rannunciada 'l votação - 99; votação - 336; 3" dis-

.. eussão - 337; redacção final - 410. 

N. 205, de 1935, autorizando o Poder Executivo a man
dar ~onstruir um edificio para a Pretoria do Dis· 
tricto F-ederal, na Esplanada do Castello (Parecer 
da Commissão de Finanças) - 23. 

N. 206, de 1935, dando providencias sobre o. profissão 
de motoristas (Pare<:er da Commissão de Legislação 
Social e Justiça) - 24 •. 

N. 207. de 1935, regulando a applicação da importancia 
da arrecad~ão da Tax-a <le 45$000 por sacca. d~ café 
exportada (P«recer da Commissão de Finanças)-25. 

N. 208. de 1935, r-egulando .a contagem de tempo de ser
viÇo, para todos os funcciona.rios publicos do Paiz 
(Pareoer da Commis.são de FinanÇas) - 26. 

N. 209, de 1935, dando preferencia a firmas -naeionaes, 
em igualdade de condições para a execução de obras 
(Parec·er da Commissão de Justiça) - 76. 

N. 210, de 1935, instituindo a Caixa de Garantias e Pre
videncia da Bolsa de Fundos Publicos do Rio de 
Janeiro (.Par~cer ·da Comm.issão de Finanças) -
157 .emenda.s - 164-67 . 

.N. 213, de 1935, dando novo regulamento ao exercido 
da profissão de corretor de navios exte_nsivo a to
dos os portos (P-arecer da Legislação Social) - 22B. 

N. 214, de 1934, concedendo aos Consorcios Profissio
naes Cooperativos a faculdad~ de promover o anda
mento dos pedidos de carteir-as profissionaes, recla
mações de férias ~ outros direitos de g-arantias de 
que gozam os empregados syndicalizados (Parecer 
da Commissão de Legislação Social) - 274. 
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N. 215, de 1935, concedendo 3:000$000 ·:para quebras ao 
contador-thesour.e-iro da Inspector1a Federal de 
Obras contra as Seccas (Parecer da Commissão de 
Finanças) - 302.. 

N. 216, de 1935, dispondo sobre 'aposentadoria dos fuuc
cionarios da Estrada de Ferro Central do Brasil, 
que contavam mais de 10 annos de s-~rvi~, na épo-. 
ca da installação da Caixa de Aposentadoria e Pen
sões (Par ecer da Commissão de Justiça) - 303. 

N . 217, de 1935, transferindo para a reserva de 1• classe 
os officiaes da Armada que attingirem a idade da 
compdsori<i (!Pareceres das Commissões de Segu
rança e Finanças) - 304. 

N . 218, d~ 1935, creando a Universidade da Bahia e 
dàndo outras providencias (Pareceres das Cornmis
sões de Educação e Finan~s) - 304. 

N . 219, de 1~35, discussão especial da emenda appro
vada e destacada do proj.e-cto n. 18-A de 1935, e 
regulando o estudo da Ristoria do Birasil 'na 5" série 
do Curso Secundaria (Parecer da Commissão de 
Educação) - 409; votação 531; adieda a votação 
-540. 

N . 220 de 1935, regulando o exercício da profissão d e 
representan~e commercial junto ás repartições pu
blicas (Parecer da Commissão d·~ Justiça) - 399. 

N . 221, de 1 !}35, modificando o artigo n . ·80, do Decreto 
n . 24 . 427, de 19 de Junho de 1924 e dando o'dras 
providencias (Parecer dr.1 Commissão de Le·gislação 
Social) - 374. 

N . 224 de 1935, autorizando o Poder Executivo a con
tra~tar a execução de uma linha aér~ de Curi tyba 
a Assumpção, mediant·~ subvenção (Parecer das Coro
missões de Obras e Finanças) - 523. 

N . 226 de 193·5 instituindo· a autonomia administrativa 
~ financeira' dos serviços da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil (Pareccl':s das Commissões de Obras 
e Finanças) - 481. 

N . 255, de 1935, declarando feriado escolar o dia 6 de 
Setembro de 1935 (Parecer da Commissão Ex-e-cuti
va) - ~1. 

R 
Reforma de sargentos da Policia Militar e Corpo de Boa 

beiroe (Véto ao projecto sobre -a) - 218 . 

Registro de Chimicos - 367. 

Rep:reselltantes Classistas (Auxilio aos) - 33g...94. 

Representante Com111ereial junto ás repartições publicas 
399 . . 
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X VIII 

Requeri~ê~tos: 

.Bíe.s Fortes: 

(V. .Rq. · de Informações) - 20. 

· Acareio Torres ~ outros .(Voto de pesar) ·..:_ 22. 

Lourenço :&.êta Neves e outros (Voto d.e pesar) - 377. 
Discussão - '526. · -

Café Filho - Urgencia pare. discussão e votação do pro
jecto que determina se)a declarado . feriado sóme·ntt· 
para effeitos escolares o dia o6 de .Setembro - 525; 
encerrada a discussão, e votação ..,.... 526. 

Fernandes Tavora, (Voto de pesar) - 174. 

Gomei Ferraz, voto de pesar - 174. 

(Voto de pesa~'~) - 386. 

Pereira Lyra e outros - Voto de pesar - 77. 

Julio Novaes e outros (N. 129, de 1935) - pedindo e. 
;publioação no ''Diario do. Poder Legislativo?• do .Re
latorio do Director 'Geral de Fazenda Municipal -

. 185. 

R~ul Fernandes, ur,gencia para discussão e votação do 
decreto n. 212, de 1935, que approva o Tratado cOm 
os Estados Unidos da America do Norte - 526. 

Xavier de Olív.eira. pedindo e. nomeação de wn-a. Com
missão, l)ara ein nome da Olmara. · l'l!ceber a Missão 
Cultural l!'J"Uguaya ~ -396. · 

W~ldemar F-erreira e outros, pedindo pennissão para 
os empr-egados de qua.dros annexos in-screverem-se 
em · concursos de ha·bilitação ou· entrancia, indepen-
dente de limite de · idade - 33. · 

Wanderley Pinho e ·outros, pedindo urgencia para dis
cüssão e votação do projeeto. n. 18-A, de 19-35 - 409. 

Rio Grande do Sul .(A situação economica do} - 80-97-

s 
Salario 1\finim.o - 422, 478. 

T 
Tonring Club do Brasil - .99. 338, 414. 
T.ratado com os Estados U:nidos .da Allleric:a do Norte 

526-31 . 
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u 
Universidade da Bahia (Creação da) - 304-305. 

v 
Votos de Pesar: 

Americo Valentim Peixoto - 22 . 
S. M. Rainha da Belgica- 77. 
S. M .Rain-h<l Guilhermina, da Ho_llanda 174. 
:DT. Alcino Braga ~ 174-75. 
Dr . Francisco de Paula .Oliveira - 377-86. 
General Emilio Sarmento - 386. 

XIX 
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A 

Abelardo Luz (A. Wenceslau da L.) - Santa Catharinc 
- 213. 

Abelardo Marinho (A. 1M. de Albuquerque Andrade) -Pro
fissões Liberaes - Commissão de Saude Publica - ·18, 
274, 317, 391, 400, 415-416. 

·Acurcio .Torres (A. Francisco T.) - · Rio de Janeiro -
Commissão de ·Estaturo dos Funccionarios Publicos -
14, 22, 27, 29, 34, 55, 57, 58, 59, 60, 61. 63. 
~4. 104. 105, 129, 130, 131, 132, 192, 343, . 345', 

,346, 347. 

Adalberto Camargo (A. Bezerra C.) - Empregados - 439, 
442 • 

.Aclalbert~ Corrêa - Rio Grande do Sul - 91, ·97, 111, 187, 
188, 189, 190, 191, 192. 195. 199, 201, 205. 206, 356 . . 

Adelmar Roc:ha (A. Soares da R.) __. Piauhy _... 218. 

Agen~r Monte - Piauby - Commissão de Segurança . Na
donal - 27, 218 . 

.Agenor R&bello - Rio de Janeiro - Commissào Executiva 
-63. . . 

Alberto Alvares (A. A. Fernandes Vieira) _,.Empregadores 
- Commissão de Constituição ~ Justiça - 202, 265, 268, 
269, /.70, 271. 272, 422, 480, 485, ~07-518 . 
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XXII 

Alberto Surek - Empregados, - Commissão de Legislação 
Social - 432, 435, 453. 

Alde Sampaio (A. de Feijó S.) - Pernambuco - 'Commis-
são de Codigo de Aguas - 195, 198. · 

Alfredo Mascarenhas (A. Pereira M.) - Ba·hia - 377. 
Alipio Costa.llat (José A. Carvalho C.) -Rio de Janeiro -

Cornmissiio de .Segurança Nacional - 218. 

Altamirando Requião - Bahia - Commlssão de Legislação 
SoC'ia.1 - 444 . 

Alves ~alma (Jos-é A. P.) - São Paulo- 331 . 

Ama':ldo· Fontes · - Sergipe 
Aguas - 108, 337-338. 

Commissão de Codigo de 

Amaral Peixoto (Augustt> do A. P. Filho) - Districto Fe
der-al - Comnüssão de Financas e Orçamento - lú2. 

Antonio Carlos {A. C. Ribeiro ~e And.r-ada ) - J}Iinas Ge
r aes - President-e da Cemara - 4, 21, 31, 32, 33. 34. 
35, 80, 99. 215, 305, 306, 309, 317, 397, 407. 410. 411, 481, 
526, 528, 5Sl, 534, 535 • 

.Antonio Carvalhal (A . Francisco C . ) - Empregados -
!13. 114 . 

.Antonio de Gót-.s (A. de G . Cavalcante) - ~ernanlbuco -
Vice-Presidente da Commi ssão {)e Codigo d-e Aguas -

; ·193. 201, 202, 270, 271, 407 . 

Antollio Pet-eira (.A. P. Lima) -:- São Paulo - Conuilissão 
de Segurança Nacional - 218. 

A~naldo Bastos (A. Olynfuo B.) - Pernambuco __:_ Com~ 
missão de Tomada de Contas - 439. 

~rru<la Catnara (Alfreõo de A. C.) - Pcrnainbuc() -:- 219. 

Arthur· Bel'nardes (A. da Silva B.) - Minas Geraes ~ 63, 
156, 401. 504. 

Arth1lr Neiva -Bahia- Presidente da Commissão de Agri-
cultura, Industria e Commer cio - 480. · 

Arthur Santos (A . F erreira dos S.) - :Paraná - Commis-
.. são de .ConstituiÇão e Justiça ·- 19; 55-58, 60,- 345, 346 

422, ·4So. 

Ascanio Tubino (João -.A. de ,Moura T.) · - Rio \irande do 
Stl - Commissão de Constituição e Justiça - 48, 83, 
87, 88, 89, 94. 97, 111. 117; 123, 124, .125, 126, 127, 129, 
130, 131. 133, 134, 135, 137, 192, 207, 422, 480. 
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XXIII 

B 

Baêta Neves (Lourenço B. N .) - Profissões Liheraes -
Commissão de Educação e Cultura - ,(V. Louren~o 
B. N.) 

Bandeira Vaughan (Raymundo B. V-) -Rio de Janeiro -
196. 197, 199. 200. 

Baptista Lusardo (João B. L.) - Rio G. do Sul - Com-_ 
missão de Saude Publiro - 16, 19, ·119, 5.28. 

Barreto Pinto (Edmundo B. P.) - Empregadores - 70, 
:107, 337. 

Barros Cassai {Annibal Falcão de B. C.) - ~io Grande do 
Sul- 60-64, 215-216, 534-540. 

Bias Fortes (José Francisco B. F.) - :\finas Gemes - 21, 
57, 60, 61, 62. -63, 108-109. 125, 126, 130, 131, 132, 187, 
195, 197, 348-349. 536. 

Bueno Brandão (Julio B. B-. Filho) - Minas Géraes -
-commissão de T-omada de Contas - 1.15, 221, 371, 402, . 
403, 404, 405-406, 529. 

c 

Café Filho (João C. F.) -Rio Grande do Norte- Com
missão Executiva - 12, 63. 187-207, 350. 3·56, 358, 420, 
525. 

Caldeira de Alvarenga (Manoel C. de A.) - Districto Fe
deral- Commissão Executiva - 24, 303. 

Candido Pessôa - Districto Feder-al Commissão para 
Elaborar a Lei Organica do Districto Federal - 109, 
302, 504. 

Cardoso de Mello Netto (José Joaquim C. de .M. N.) - São 
Paul'O - Commissão de Finanças e Orçamento (Receita) 
- 162, 182. 

Carlos Luz (C. Çoimhra L.) -Minas ·Geraes- ·Commissão 
de Finanças e Orçamento - 439. 

Carlos Reis (C. Humberto R.) - ~flaranhão - Commissão 
de Legislação Social - 56, 57, 7-6, 102, 103, 104, · 105. 
106, 191. 193, 320, 321, 322, 325, 326, 330, 331, 332-333, 
33"4, 335, 406. 432, 435, 458, 473, 517. 

Carneiro dê Rezende· (Jos-é C. de R.) - Minas Geraes -
.. 33, 42. 43, 71, 110, 2()3, 267, 270, 271, 505-507. 

Cesar Tinoco (C. Nascentes T.) ~Rio de Janeiro- 20(}. 
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Christiano .Machado (C. Monteiro M.) - ·Cotnmissão para 
Elaborar a Lei Organíca do l)istricto Federal - 21, 
126. 340, 341, 342, 343. 349. . 

Chrysostorno . de Oliveira ,(Antonio C. de •O.) - Empregados 
.· 181, 389-396. . 

Clemente •Mariani (C. M. Bittencourt) - C<lmmissão de Fi
nGnças . e Orçamento - 28-29, 30. 162, 439. 

Clementino ·Lisbôa (C. de Almeida L.) - 'P.ará - 422, 480. 
Correia da Costa .(Yttrio G. da C.) - .Matto Grosso - Com

missão de Redacção - 270, 271, 272, 347, 35ü. 

D 

Damas Ortiz (Manoel D. O.) - Empregados - Commi~são 
de Tomada de C'onte.s.- 15:5, ._ 221. 371. 

Daniel de Carvalho .(D. Serapião de C.) - Minas Geraes -
Commissão de C'odigo de Aguas - 307, 325, 327, 328. 

Dario Crespo (D. Caetano c.) - Rio Grande do Sul - 117. 

:Deodato Maia . (D. da Silva 1\r. Junior) - Sergipe - iPre
sidente da Commissão de Legislação Social - 163, 432, 
449 458, 4 73 . 

Democrito Rocha - Ceará - 9-12, 133, 134, 135. 

Diniz Junior (Leopoldo D. Martins J .) - Santa Catharina 
- .Commissão de. Diplomacia e Tratados - 55, 56, 57, 
·59, 67, 77-78, 125, 181, 182, 197, 310, 348. 391·96. 
511, 512, 514, 528. 

· Domingos VeÚaseo (D. Netto de V.) - Goyaz- 29, 58-59, 
62, 218, 339-341, 342, 343, 344, 345, 394. 

-Domingos ·Vieira (D. )f·arques V.) - Pernambuco - 422, 
480. 

· Dorval Melchiades (D. M. de Souza} - Santa. Cat-harina -
Commissão de Segurança Nacional - 264. 

E 
Ewaldo Possolo (E. da Silva P.) - Empregados - 167. 

F 
Fabio Sodré (F. de Azevedo S .) - Rio de Janeiro -'- 98. 

Felix Ribas (F. B:ulcão â.) - São ·Paulo .~ 4~9. 26. 
Ferna~des· Ta v ora (Manoel do Nascimento I". ~.) . ....,.,... . Ceará 

- Commissão de Diplomacia . e Tratados - 12, 13, 14, 
18, 19, 20, 134, 135. 
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XXV 

Figueiredo Rodrigues (José Antonio de F. R.) - ·Ceara -
Commissão de Sa.úde Publica - 64, 133-135, 203, 204, 
205, 206. 207,' 265, 2'67, 269, 335, 344, 538. 

França ·Filho (Antonio Ribeiro de F. F.) - Empregadores 
- Comrnissão de Finanças ·e Orçamento - 162, 415, 
439. -

Francisco Gonçalves - ·Espirito Santo·- Commissão de To· 
mada de Contas - 155, 221, 371, 528. 

Francisco Moura - Empregados - Commissão de Educa-
ção e Cultura - 25, 231, 375, 534. · 

FraiJjcisco Pereira (F. Ferreira P.) - Paraná - •Commis
são de .Obras Publicas, Transportes e Communicações, 
- 6, 7. 

Frederico Wolffenbuttell .(F. João W.) - Rio •Grande do 
Sul ....;... Comissão de Tomada de Contas - 15;>, 221, 311. 
404, 405. • 

:Freire de Andrade ·(Francisc~ F. de A.) - iPiauhy - 27-28. 

Furtado de Menezes (Joaquim F. de M.) - Minas Gerae.> 
- 185, 397. 

G 

Generoso Ponce (·G. P. Filho) - Matto Grosso - Commis
são Ex~cutiva - 129-133, 365-363. 

Godofredo Vianna - MGranhão- Vice-'Presidente da Com
missão de Constituição e Justiça - 422, 473, 480. 

Gomes Ferraz (João Baptista G. F.} -São Paulo- 22, .99~ 
107, 137, 156, 174, 175, 330-331, 386, 402-405; 406. 

H 

Heitor Maia (H. da Silva M.) - Perna.mhuco - Commis
são de Redacção - 4, .4(}9. 

Henrique Dodsworth (H. de Toledo D .) - Districto Fe-. 
deral - Commissão de Finanças e· Orçamento- - 162. 
213-215. 439. . 

Herectiano Zenaide - Parahyba.·- 530. 
Homero Pires- •Bahia ·- Cmnmissão :de·Constituição'•e''Jus

tiça - i>21, 3~7, 328, 329, 536. 
Humberto Andrade,(~. Rodrigues de· A.) -Ceará -·Com

missão de Agricultura, lndustria. e . Commercio .. -:-:-: 3~. 

Humberto Moura (.Et. Salles de M. Ferreira)· -'-' Pernam
buco - Commissão de Segurança Na-cional - 218. 
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J 

Jair Tovar - Espirito ·Santo__.:.__ 420. 
Jairo Franco - São Paulo - Commissão de Iniru~ritó para 

pesqt.:izar. as condições . de vida dos ·trabalhadores Ur
banos e Agricola.s - 103. 

João Beraldo (J. Tavares Corrêa B.) - ~inas Geraes -
· Commissão de ·Legislação Social:- 163, 432, 458, 473. 

. ' 

João Carlos (J. C. Machado)· - Rio Grande do Sul - 111 
112, 11~. 116, 122. . . 

João Cleophas (J. C. de 'Oliveira)·- iPerna~u-co - 31. 
João Guimarães (J. ·Antonio de Oliveira. G.) - .Rio de Ja

neiro - Viee-Presidenfe da Commissão de Finanças e 
-orçamento - 162, 439. · , 

João Neves (J .. N. da Fontoura) - Rio Grande do Sul -
"Leader'' da !Minoria - 87, ~8, 89, 90. 94, -95, 96-, 97, 
109-110, 116, 117, 125, 201, 202, 203, 204, aOS, 507, 528. 

João Simplicio (J. S. Alv~s de Carvalho) -Rio >Grande do 
·· Sul - Presidente .da Commissão de Finanças -~ Orça

mento - 162. 439. 

Jorge Guedes (Henrique J. G.) - São Paulo -· Conimissão 
de Codigo de Aguas- :58, 264-272. 

José Augusto (J. A. Bezerra de Medeiros) __.:.Rio Grande do 
Norte - Commissão de Inquerito para pesqu.izar as con
dições dos trabalhadores l)r.hanos e A.grkolas - 180, 
181, 363. 

José Cassio (J. C. de Macedo Soares) - São Paulo - Com-
missão ~e Tom~da. de Contas - 155, 221, 371. · 

José Mulle~ (J: Eugenio. M.) - Santa Catharina - 30. 
JOsé Pingarilho (J. Luiz <ia Silve. P .) - Pará- 211. 
Julio Novae8 (J. O~car de· N. Carvalho) - .Oistricto F e· 

deral - 185. 

L 

Lacerda Werneck ,(Frederico· VirinaÚd L. W.) - São Pau~ 
lo- 478.- · 

Laerfe Setubai ---'- São \PaUlo - Commissão de. Legislação 
Social - 432, 435, 458, 473. 

Laud.elino Gomes dé ·Ahúeida · - Goyaz - C'ommissão de 
Educação ·e Cultura.--'- 29, 97,- :ms. . 

L8uro ·Lopes (L. Sodré' L~) - Paraná '- Commissão Exe
·_cutivâ. - 31, 523, 525. 

Le'mltru6er Filhl. (Lanrin.do . À. ugusto L. F. ) 
_ Rio, de Janeiro _;__ 155.: 

Estado do 
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· Levi Carneiro (L. Fernandes C.) - Rio de Janeiro - C<lm
missão de Constituição e Justiça - 112, 137-138, 191, 
309, .312, 313-314, 315, 316, 318-320, 321, 322, 323, 324-
329. 422. 480. 

Lima Teixeira. (João de L. T .) - Empregadores - Com
missão de inquerito para pesquizar as condições de vida 
dos trabalhadores Urbanos e Agrícolas ---' 537 .. 

Lontra Costa (Arthur L. C.) - Rio d2 Janeiro - 390, 391, 
W5. · · 

Lourenço Baêta Neves - Profissões Liberaes - Commissão 
de Educação e Cultura - 209-11, 378-85, 400, -'34. 

Luiz Vián~a (L. V. Filho) -Bahia - 534. - · · 

M 
Macedo Bittencourt (•Hector l\ol. B.) ·- São Paulo - -61. · 
Mario. Domi~!iue5 .·(M. D. da Sílva) ~ Pcrriambuto:...... 163. 

Marques ~os ~is (João ~[. ·dos R.) - ~ahia - Commissão 
Constituclonal .....;_ 69. · 

Martins. Véras (Francisco M. V.) - Rio Grande -do Norte 
- 189, 191, 196, 203, 206. 

Mathias Freire - Parahyba - Commissão de Redacção -
409. 

Matta Machado (Pedro <la M. M.) - Minas Geraes - 67, 
3&6-389. 

Moaeyr Barbosa Soares --:- Empregadores - Commissão de 
Tomada de Contas - 1:>5, 184, 221, 371, 41}7. 

. . -
Monte .Arraes (Raymundo M. A.) - Ceará - Conunissão 

Especial para estudo da Ortogro:phia da Linguo. Nacio
. _nal - 19, 534, 536. 

l\l!oraes Andrade (Carlos de .1\{. A.) - São Paulo - Vice
Presidente da Commissão de Legislação Social - 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 432, 458, 473. 

Moraes Paiva ()f~rio de M . .P.) -Empregadores- Vice
- Presidente da' Commissão de Tomada de Contas - 34, 

99, 155, 221, 371, 406, 410. 

Motta Lima (Rodolpho Pinto da l\1. 1...) - Alagôas -Com
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98.8 Sessão. em 28 de AgostO de 1935 

PRESIDENCIA . DOS SRS. 11\.NTONIO CARLOS, PRESIDENTE, 

E ARRUDA CAMARA, 1. o VICE-PRESIDENTE 

A's 14 h<>ras, compareceram os Srs.: 

Antonio Carlos, Pereira Lira, Caldeira -Alvarenga, Edmar. Car
valho, . Claro de GOdoy, Lauro Lopes, AcyÍino de Leão, Abguar 
Bastos, .José P!ngarilho, Genaro Ponte, Eliezer Moreira, Godotredo 
Vianna., Hugo Napoleão, . Freire de .Andrade, Plínio Pompeu, Demo
crlto. R 0c_ha, JQSé d:e .Borba, Ricardo Barreto, Ma.thias Freire-, An· 
ionlo de Góes, Heitor Ma.ia, Simões Barbosa, Valente de J .. i.ma, 
Fernandes Lima, Samll'Uo Costa, Deodato Ma.ia, ' La~ro Passos, 
Pinto Dantas, Alfredo Mascarenhas, .Arnold Sllva, . Wanderley Pi· 
nho, Homero Pires, Heiuique Dodsworth, Sampoato Corrêa, Bento 
Costa~ . Acurclo Torres, Prado Kelly, Cardillo FUho, Bandeira Vau
ghan, Arthur Bennardes, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Pedro 
.Alel.xo, Lev.i.ndo Coelho, Arthur Bernardes Filho, Polycarpo V~ot
U, Furtado de -Menezes, Carneiro <de Rezende, Chrlstiano Machado, 
Mà.ca.rto · à e Almeiàa, Vieira Mlu-q ues, P~r.ei:ra. Lima., . Theotonio 
~onteiro de Barres, Cs.rdoso de .Mello Netto, ...Uve& Palma., FellX 
Ribas; Gomes' Ferru, Jairo Fro.nco, Domingos -Vellasco, Laudeli
no G;omes, Vicente Miguel, Corrêa.. da. Costa, .Artbur Santos, Pau
Ia S~~. Fran~o Pereira,. DJD!z Junior, Vespu~io de Abreu, 
J oão . Slmpllclo, Barros . cassai, Dari~ Cre.spp, · Adalberto . Corrêa, 
.Fan!a :Rn)as, Ntcolau Vergueiro. Oscar Fontoura, Aniz Badra. Se
bà.stião Domin&"Qes, Francisca di F1Qli, Austro de Oliveira.. Silva 
Costa, . Alberto Sur~. Damas Ort!z, José do Patrocinio, Rlcardino 
Pi-àdo, Martinho Ptadô, Moacyr Barbosa, SYIVio Leitão, Thompson 
Flor.es. ~_87) • 

O Sr. Presidente - A Usta de presença accusa. o compa
recimento de 87 Srs • . Deputados. 

Está. aberta a Sessão. 

O Sr. Polyearpo Viotti (Servindo ·11,e 2° ·Secretario)· pro
cede ã. leitura. da · Acta da. Sessão Extraordinarla. a ntecedente, a 
·qual t posta. em. diac~. 

· () Sr. Thompson .f'IQres (.Sob-re a .d.cita) -: ·Sr. Presidente, 
pedi .a .palavra .afim. de declarar a V. Ex. que-; hontem, quando se 
procedia. ·á· vo~: nominal da. emenda n. 121, .ao or~amento, eu 
estava presente no recinto e· respondi "n,ãp". · En~retanto, meu no
me não figura · na ll!Jta respectiva~ 

O Sr . . Presidente ...,... Constará da- Acta a declaracão . do 
nobre Deputado. 
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O Sr. Vicente Miguel (Boõre a Acta) - Sr. Presidente, 
pedi a. palavra afim de fazer reclamação identica â que acaba. de 
aer formulada pelo meu nobre c:ollega, o Sr. Thompson FloreS. 
Respondi "stm" -e meu nome não se encontra. entre os que assim 
votaram. 

O Sr. Presidente - Egualme·nte, coru:Jtará. da Acta a de-
clara~ão de V. Ex.' · · · 

Em seguida, é approva.da. a Acta da sessão ante· 
ced-ente. · 

O Sr . Presidente - Passa-se á leitura do Expediente . 

O Sr. Pereira Lira (1° Secretario) declara qu~· não ha 'ex -
pediente. 

O Sr. Presidente Tem a, pala.Vl"a o Sr. Heitor Maia. 

O Sr. Heitor Maia Desisto da palavra, sr:· Preside.nte . 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o Sr. Fel.lx Ribas. 

O Sr. Felix ·Ribas'- Sr~ Presidente, os debates travados 
em torno do projeeto n . 121, de 1935, da. a utoria. <lo meu emiilen
te correligde>na.rio, Deputado Cfncinato Braga, visa.nóÕ a subisti:.. 
tuic;ão . df,l. taxa. de 45$000 por -.cca de ca!ê exportada, tomaram 
bastante conhecido& de todos os nobre Deputados os· tramites his
toricos por que passou a famigeraila tttoçã.o, atê crystallzar-se 
DUD1 dispositiVO CODStitUc!Onal, 'que é .O paragra.pho 3° dO art. 66 

das Disposições Tra.n.sitorias d3. nossa n:1a.gria carta. 
Sendo assim do conhecimento desta Camar.a. os precedentes 

-que deram · loga.r ao citado llnc1so ·constitucional, torna-se ta.re!a 
facll a rapida · recapltulac;ão das · pdnclpaes etapas ve-ncLdas por 
aquella tributação; aM me~r a honra de destacada acolh1da. -il.o 
texto da nossa. Constftuiçã.o. 

A 25 de Abril de. 1930', :0 Estado de São Paulo contrahiu na 
11ra~ de Londres um emprestimo de vinte milhões de . libras, ga
rantido pelo penhor dos oa.!és depoSitados no.s reguladores rio te>
tal de 16. 500.0()0 saccas, e destinado a assegúrar a liquidB.çã.o gra
dativa, dentro de 10 a.nrio.s, dos stock.s de catê . retiàos, de forma ·a 
eVitar a ba.bta exce!s!va. e iu!noea deSse producto, · em vJrtude 
da crise mundia.l que e-ntã.o se constatAra., !ica.ndo tàlnbem c rêa.
da uma taxa de 3 sbJllings por ~ca de café paulista exportada. 
destinada. ao serviço de juros do mesmo emprestimo, visto que a 
amortização do capital, seria feita com á. venda annual d~ 
1.650.000 saccas de ca!ê. 

A 11 de Fevereiro de 1931, ~lo Decreto n . 19. 68& o Governo 
Prov!sorlo, que se institufra. pela Revolução .de . 30~ além .Qe res91-
ver .M.quir.ir, para ~tira.l•o . temporariamente do mercado, todo o 
eafé presumivelmente retido em 30 de .Junho do :mesmo a.nno, a:
ceptuando o stock comprado pelo Estado de São Paulo, por !ot"
ca ·do etnprestimo de 20.000 .000 de libras, creou ... ta.mbeJn. um im
posto ·em especie de 20 ·por cento sobre as satras exportadas de 
1 de Julho de 1931 em deante, no intuito de sustar a viole<nta. bai-
xa que então se verlffcá.ra, · 

A seguir, os Estad-os de São Paulo, :~~cnila.s. Rlo de Janeiro, 
Espirlto Sa-nto e Paranâ, colU!idera.ndo a necesaida.de de uma aeç;ão 
conjuncta. de· todos os interessados, reuniram-se no Conven1o de 
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24 de Abrit de 1931 e resolveram crear uma taxa de meia. libra es
terlina, por sacca de café exportada., afim de obterem fundos ne
cessarios .à. compra para eLiminação dos excessos da. producçã.o e 
dos atocks t>ntão existentes. · 

Essas finalidades seriam alca.nçàdas através um Conselho dos 
Estados cafeeiros, adminiStrado. por representantes dos Estados si
gna.ta.rios do a.ccordo, presididos por sua vez por um representan
te do Governo Provisorlo. 

DeliberartJm tambem os jê. alludidos Estados solicitar do Go
veMo Federal. a 6U~n.são da cobrança. em especie de 20 por cen
to creado pelo decreto n. 16.688, de l1 de Novembro de 1930, no que 
toràm prompta.mente attendidos, eis que o Decreto n. 20 .003, de 
16 de· :M3.1o de 1931, batxa.do pelo Gove-rno dlctatoria.l . substituiu os 
20 POl" cento .em eapecle pela. taxa de 10 shUllngs, por sá.cca, que 
correspondia. a. attributação desejada pela conve-nção dos Esta
dos, tra.nsfO~lldO, porém, o Conselho dos Estados cafeeiros em 
Conselho Nacional do caté. 
. A 30 de Novembro de 1931, reuniram-se novamente os r~õpre
senta.rites dos Estados de São Paulo, Mill~. Rio . de Janeiro, Es
pirito Santo, Pa.ra.nâ, Bahia, Pernambuco e Goyaz, e fizeram di
vefsa.s · suggestões ~ a.dminlstraçã.o federaL 
· Constando, entre esses alvitres, o da appllcaçã.o integral, po1· 

parte do Estado de São Paulo, do saldo em circula.c;:ão d o e:mpres
timo de 20.000.000 d~ libras, . no pagamento das compras do stoc'lc 
retido em 30 de JUIJ.ho de 1931. 

Mas essas compras, senhores Deputados, não e:ram . da ini
cfa.tiva. do Governo do Estado de São Paulo· e sim proroov:!ã.a.s pele 
Governo Federal, por força. do Decreto n. 1.9.688, de 3:1 ae Feverei· 
ro de 1931, de fôrma que São Paulo · não pode.-ia. despender os en
tão a.1ndn. vultosos saldos do emprestimo de 20. 000. 000 de llbras 
no pa.gamento dessas tra.nsacções e continuar como l"esponsavel 
ex'Clusivo pe-la sua futura. liquidação junto a.os credores londrinos. 

\Foi, então .que, como compe.nsa.çâ.o e pol" euggestões do pro
pr1o Conselho Na.clonal do Café, a. tan. ·de 10 shilllngs foi majo
rada. de ma.!s 6 shiiDngs, ficando o pagamento do emprestimo da 
20.000.000 a cargo do C~mselho Naoiona.l, sendo tambem supprl-

mJda a. taxa. de 3 s.b.illings sobre os catê pa.ullstas. 
Ta.es sugeestõe$ foram expressa.m.ente a.pprovadas pelo De

creto ·n. 20 . 7~0, de 7 de D ezembro de 1931, do qual ficaram fazen
. do parte integrante as cla.usules do conve.nlo de 30 ~ Novembro 

do mesmo anno e ·entre as quaes se lê a. .seguinte: 

"As importanclas provenientee da arrecadação dos 5 shilli.ngs 
. acima. referidos e que excederem ãs necessidades do sernço . desse 
emprestimo, (refere-se ao emprestimo na 20.000,000 de libras) se
rão a.nllualmente restituldas a.os Estados de M.f.n.!Ús, Para.nã., Rio 
de Janeiro, Espirito Sa.nto, Bahia, Pern6mbuco e Goya.z, na. pro
porção das entradas nos portos, ·do café de producção de cada um 
desses _Estados. " . 

Desses dizeres bem como de outras passagens do convencionado 
~ estipulado na acta. final dos trabalhos do ConveDio, iniciado a. 
30 de Novembro de 1931, vê-sê __ cla.ra.mente que as taxa3 de 10 ~ 5 
shillings eram,. tratadas disünctamellte como tribut~s de natureD. 
e fins diversos. · 
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A Constituição da _Republica, porém, no art. 6•, paragrapho 
~... dali Disposições Tra'na!toriás tez desapparecer quaesquer dis 
t1n~Oés referentes a: ·ésM.i;l · .taxas.' 'englob3.rido-a.s nà expressão ge
nertca " taxas sobre . eXpi;)rtaç'ão, · instituidas para defesa dos 'produ-
ctos agrícolas" e sujeitando-as á.s mesmas cc)ndiçÕes .• · · 

() texto ·constitü:CIOilal ê ó seguiritê:· ... 

. . · . . ~r.t , ·. ?o~ l!€+ra~P.hP. 3o;. '!AÍ> . tàxa~ sobre exp~rtação, insti
tuídas para a defe~ de productos agrícolas, . continuarão a .s er 
arrecadadas, at~ Cl.l:l~ se liqui~.~~ - ~s e?p3IJ~O~. a : Q.l:le .. el.l~s sirvam 
de garantia, respel~dos os coll)promfssos decorrentes de. ccmvenios 
e'!itre os Estados lntere'ssados, '8em' f.r.,l,e ' á ·iin.ilorta.ncia da. arreca
i:ZaÇão possii., no todo . ou. em . parte; ter ·Q~tra appÚcar;rio; e serão 
reduzidil.$, logo que ~e '.sólvam' os debftos''ém 'moé'da' ~aciona~ ;. 
tanto quanto baste para ;,· 5erviç;'o de jÚros 'e a amorti~ão .dos 
emprestimos ~ontiahidoS eni . -móe-da . estrangeira. ;, . . - . . 

Nesse disposltivo· ha. Úma dec~ração expressá. d~ res-Peito' aos 
compromissos decorrentes de convenios enti-e' os . Estados; mas, 
que esse respeito não é absoluto jâ o af!irmou_·a · niiúoria desta · ca
sa, -rejeitando o projectó n.· 121, de 1935, da autoria do Sr. Cin· 
cinato ,Braga, sob a· allegaQão dé que a data conv&nciónada e ~stt~ 
pulada em ditos cónvenios, para, a . terminação . . da . arrecada
ção dos 45 mll rêis, fôra ait~rada peld citado dispositivo · éon
stftucfonil.l. 

Constatada essa alteraÇão,' ve ja mos outras; ·diz_ ·o ·text~: · · 
·"Respeitados os compromissos decorrentes ·de · co·nvenios " en

tre os Estados interessados, .sem que a. importancfa, da arreccid<:çáo 
-poua, no tod:o ou e1/l. parte, ter outra appliéaçiio".; 

. Que · appUcação será. essa? ·As - estipuladas· e ·convencionadas 
nos mencionados convenios? · 

. Não, coni certeza. pois que o· proprio arti~to da Cons.tltuição, 
ora amaJysa.do, em seu. inicio, estabelece que essas ta.x:as. se . desti
nam A. _liquidação .dos debitos a· q_ue . ellas s~rvem ·:de garantia, 
l ogo, a. -applicaçiio unJca que poderão ter ê sol-ver essas dividas 
e nunca ter outros destinos, co1:no estabeleceu .o Convenio .. de No
·vembro de 1931, permittlndo restitUI.ções .aos thesouros esta.doaes; 

De sorte que, taznbem nesse posto estã. alterado o .1ã. .reterldo 
Convenio, visto que a a.pl)licação prevista Pela. Constituição -ex
clue a hypothese de qualquer outro emprego dessas lml)Ortancias. 
'mesmo .a. titulo. de re~tituic;ão, arêl-0 . de. que ta'mbem por torça. do 
mesmo dispositivo constltucional, a .sua arrecâda.Çãó terá. qu~ ser 
~antida . emquanto .houver cie,l:iit~s a . set-em . p~gos. . . . ' 

o S!t. FltA:tiCISCO Pmumv. - v .--Ex_ permitte um aparte?. 

· O SR. FE:t.IX RIBAS - Pois não; 

o. Sit ~ :r~NcÍSco PEaEmi. - ~- restituiçã.·o. àos. :~stados · ê t.ain
~l!l · ~-compro~so~· 
· .. ;o SR. FEI..IX RIBAS ....... E' compromiss o ass.wnido. nP Con~ 
-venio. 

o SR _ FRAl'<cxsco PEREIRA - Compromisso do · Departa-mento, 
·que deve. ser r estltuido da.. mesma. maneira. 
- ' · O. ·s:R. · FEL~X 'JUBAS' ;.;.;. E' ol:it'igacão tomada no cm.rvenlo, 
m,ãs,' pe!à.; minha · argün1entaçã:o~ · esta nã o ·mais · !oi · mantida pela 
Cori~titüição_ Fedéral. · - · · ·. --- · · · : · · - · · ... · · . _· ~ : . . . · , 
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O Ss. F:àANCISC:O Pli:unu. .- Perdão.-· V. Ex. ha de notar que 
nos decretos poste riores do Govern~ Provisorio não se :faz qual-
-~uer _restriccão, qu:ll).to . 1.1- E!!sa ~;eat1tuição. · 

· O SR. FELIX RIBAS - A Constituição ê ttue faz. A minha 
ar.gumen tação. é esta. V. Ex. ve-A ~e i o meu trabalha. 

o· SR. FRANCisCO PEiiii:IRÁ - Qui;;: .'àpêna:s fazer uma ob-serva
ção, pois entendo que se tratà ·"de ·cómprorillssó decorrente da. le
.g!erlação posterior a o Cobvimlo. 

· o--s:R. · FEL!X RIBAS .:.:.._ E' ponto de Vista de V. Ex., · e dahi 
a · coh.trovers!a entre nós tlols. ' ' ' 

o· .~:?R . ·Fn.~.xéxscÔ ' PErutxRA ~ Se estivesse de accordo' com v. 
Ex .. nii.o . terla. dado o ;meu aparte ... 

O SR. FELlX RIBAS - E arrecadar parâ r estituir -não é 
nrr~cadu.r . 

, qutr~ pon~o protlNlde.mente altera,.do _ pe~ Constituição e que
jli. toi por nOs ra.pldamente aquf mencionado é o da. un1!1ca.cão 
6bsolutu. dos 1Ô e 5 ·. shtllings, qu~ não poderão mais ser tidos co
mo trtbutac;:ões di:!tluctas, tendo natureza e· fins diversos. 

. E para bOa. comprehensão aó a.Ssunipto, · fi::irmÚlemos a hypo· 
these "dê· que · o· Jeglslàdtlr · ~nstitulrite tlvessé iii:ete-ndldc) ·"maii.ter 
esseS" tributos ·afriereiU'eS" cozoo eram na vigencla das clausuiàs do 
Convenio de Novembro de 1931. 

.A segunda pàrte do paragrapho 8° do e.rt. s• das D1spos1çõe.s 
Transitórias não . teria então edgn!flcado. nem appllcação algUrila. 
. . . EsSa. segunda: .parte dispOe: 

"e serão reduzidas (as taxas) logo que se solvam os 
debito.S · ~m JlÍoelia nacic>nàl,; a ti<nto quaJ~-to baste para o 

· : ' sl!rviç·os de juros e á aniortlzaeão dos emp~;ê$Ílmos contra~ 
' . hidi:ls em rti~das estrangeiras, . • 

· Mas, a ta:ica de . ló s h11Uilgs, pelo Convento, tinha destino fl:l:o 
e <leti!rml.riado; que -ero il.J]éllás o ~ solver -os debitos nactonaes, 
de -fôrma que a: :oolucão ·ititegral destes debites _não· poderia. acar
retar nunca. a reduccli.o dessa. taxa, visto que jâ. estaria automa
tfcll.mente exUncta. 

A taxa d~ 5 llh.l111nga, por sua. vez, sendo destinada exclu.siva
mente, no regfmen .do Convenio, ~o pa.ga,u1ento dos 20.000.000 de 11-
braa, debito em moedc extranselra, não·. estaria jAmais em. condt
cO:es. _cie eer reduzida por torça d~ llquida.ção dqs d~bitos na.cionaes. 

I:>e fôrnia que, :Para que tenha sentido a s~gunda. parte -do 
meneio nado · dlspoiHtiVo • constitucional, ê n~esserio a(liMttirmos 
que a Con-stitUição eiiglobóu e.!fsá$ taxas -de lO ê·· 5 shilling'S, sU.ief
tahdo 'as . lmportanefá.s idé sua:s reiipectlvas arrecàdàçõe~:; ·a uma 
mllstn& finalidade, que ~ a Uqúldação. a mttis. rapida. pOSSível -âos 
debftÉ>S cóítstituii!oS para defesa d o· pi'odndo agrli!ola. café, .appli· 
cando-se indi!terentemente, na · solução dás ~V:idas· nàclonaes e 
êxtra;ri~eti:as, ·i!efu iridágar dás . suás origens e, reduzindo-a, ta.mbem 
englobadamente ,· desde o i:noni&nto ei:n que oil óel:iitos naciónaes 
estejam solvidos:. • 

. . •Essà fntertn-etál;:ãb tão : facil e clara, porém, · Si"; Presíd€'1ite, 
não tetn sido untio~e , ó Departamento :N'acional : d~ Café, mes.o 
mó · depo!S de proinulgadà e. ·CohstitUiçãi>,- continuou ·a desvl.a.~ 
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:grande parte das imPorta.ncia.s arrecadadas restituindo-as a dl
versos Estados da. Federação. . · 

Além disso, ainda. recentemente reuniu-se nesta Capita-l IIlll1S 
um Convento dos Estados ca!éelros e diversas resoluções foram 
tomadas em completo desaccordo com o dispositivo constitucional 
e pro!undamen·te prejud!ciaes a todos os la. vradores de café do 
Paiz, conforme verei!) as logo mais. 

. . 
Eis porque, Sr. Presidente, nos lembramos . de o:Cterecer á. 

deliberação da Camara, um projecto de lei destinado a regular a 
applicacão da importa.xi.cia da arrecadação da taxa de 45$000 por 
sacca de café exportada, de accOrdo com a interpre~ que · iJ.a;. 
mt>s ao IJaragrapho '3" do art. 6" Wl.s Disposições TrllZlsitor.ias, em 
vista das di!ficuldades que parecem existir na comprehensã.o desse 
texto c0nstituclonal. 

O orojecto é o seguinte : 

· Art. 1.o A i·mporta.ncia da arrecadação da. taxa. de 45$000 
por sacca de Ca!ê eXIJOrtada será. applicada. e:xcluaivamente na li• 
qui dação dos encargos assumidos para. de!esa do Caté. 

Art. 2.• - A arreca.daçá.cJ da. taxa. de 46$000 por ·a~ca de café 
e"portalchl será. integral emquant~ · 0$ enca.r&-os a. cnie serve de ga
rtt.ntia. !orem constiÚüdos por debitas em moedas naelonàl e ex:. 
trai:tgeira. ' · 

Art. 3. • A taxa de· 45$000 por sacca. de ca!ê exportada, será. 
reduzida, logo que se solvam os debitas em moeda a:1aclon&l, a t&ll"' 
to quanto baste pa:ra o serviço ae jurDs e a. a.n:10rtizaçã.o dos· elll

p:re.stimos contrahidos em. moeda extrange!ra. 

Art. 4.• A. importancia. arr0eada.cla com a cobrança da. taxa 
a que se refere a presente lei não poderã. se:r desviada. ' da. appli• 
ca.ção a que se destina., por !orça. do' art. 1 . 0 , nem mesmo a titulo 
d~ restituição convencionada por qua.esquer . entlda.c:les. 

Paragrapho unico. $urgindo qualquer im.posslbllidade ou itn· 
pecilho na remessa das prestações necessa.rfas aos servicos de jU· 
ros e amortiZação dos empresttmos contrahidos em moeda. e%tra:o.
geira., serão etfectuados com essas. sobras e antecipe.damente 1>8 
pagamentos dos debites em moeda. nacional. . 

Art. s.• Revogam-se' as disposlc~ em contrario. 
Reputamos preJudicial aos 1ntGresae.s dos lavradores de ~é 

do Pa.iz a interpreta<;ão do Depa.rt.a.m.euto Nacional do Ca.f~. bem 
como as resoluç~es do ultimo Convento, porque mantidas es resU
tuicões aos Estados, estes não !azem chegar -á.s mãos dos produ
ctores a.s .quantiaS recebidas; dellas se aprQpria.m, tr&nsforma.n~ 

do~as em rendas dos !!ews respectivos Thesouros. 
Dessa. fôrma, jãma.is . ~hegaremos a. llquiàar os debit0\9 do De~ 

pa.rtamento Nacional do càfê que- certamente, se 'ineumbirâ. de 
arrecadal: o ultimo ceitll do ultimo dos lavradores condemna,do!!! 
a. en.cher esse .tonel das Da.na.ides • 

.Mas nãQ só; a m~utenção desse ciclo tributarlo assume o 
aspecto de mais outra ln!racção constitucional. 

O lavrador do!l Estados ·que gosarn o privilegio âa restituit;á() 
paga. como oa demais integr8lrnente a. ~ de 46JOOO, da. ·qual, 
pa.rte é restitulda ao . Thesouro do seu Estado, logo, elle está pa~ 
,ga.ndo um im-posto de exportação ao· Estado, multo superior á I>er· 
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centagem admittida. pelo art. s•, letra f do capitulo da. discrimina
ção de rellldas da Constituicão. 

E essa. consequencla, por sua vez, vem tortal.ecer a interpreta
ção por nós dada ao paragrapho 3o do art. 6° já analysa.do. 

Os cafeicultores de nossa tel'ra, Sl': Presidente, não raro têm 
soffrido graves e irremediaveis prejuizos em consequencia. de er
ros commettidos pelos Governos. Taes erros, porém, são qua.sl 
todos resultantes da· prol)ria complexidade iriherente aos proble
mas economieos, os quae:s, mesmo na esphera. privada. oUerecem 
tão grandes e eérfaSI dí!ticuldades que é commum serem as suas 
Victlma5 aqueUes mesmos que ee propuzera.m resolvel-oa á. custil. 
dos proprios interesses. Eis porque ja.ma.ls quizemos comme.tter 
a temerldade de admlttirmos que em materla. de tal natureza e 
magnitude qualquer autoridade brasileira errasse conscientemen
te. E por- assim sempre havermos ·pensado é que não podemos 
nos conformar com o que ora se passa. em relação a.o assumpto 
que raz objecto de nossas considerações e que representa. :para 
nós protundo de.sencanto. Porque, Sr. Presidente, o erro e.hi só 
pooderã. ser eoneclente, o prejuizo á. lavoura. cafGeira só é a.1can<;ado 
através · uma :ln!racção grosseira de uma clara disposição constitu
cional, que ·evidentemente preten~eu defender os legitimos anseios 
dos productores na.clonaes, procurando anteciPar o mais possível 
a extincção da tributação malfadada. e que somente se poderia 
just!ticar como de absoluta emergencia e transitoriedade. 

E o nosso desencanto se .transforma em revolta, quando evo
camos e aquilata/mos os esforços, os sacríticios e os riscos que re
presenta o labor titanieo e-. melancollco do productor de ca!~; em 
luta constante com a intemperie, a. p:mga, a falta de braços, as 
oscUia.c:,ões dos preços e forçado agora. a viver eternamente em 
guarda. contra. lesões produzl.da.s por aqueHes me&mos que deve
riam ser os seus guia.e e defensores. (.M-u.Ho liem.. Pa~.) 

O S~. Demoeritó Rocha - Sr. Presidente ,venho tratar da 
vida polltica de meu Estruio, que se. acha actualmente sob o go
verno do illustrado professor de direito Sr. Menezes Pimentel. 

Não sou, Sr. Presidente, daquelles que julgam pouco elegan
te trazer ao plenario da Camara. o relato de acontecimentos pro
vincianos. Estamos ~m uma casa. polit!ca exercendo mandatos 

. partldados. E ê a pol!tica ·dos Estados que fOrma. a polltica na
cional. Insula.r-noll, seria reallza.r trabalho antl.-nac!onalista. de 
mutuo desconheci.Iriento ou sépa.ração. · 

E' de interesse nacional a vulgarização das actividades esta
du.ae.s, no sentido economico e cultural. Nii.o se explicaria, Sr. 
Presidente, que se · omltt!Ssem os casos de ordem poljt!ea, em que 
se ·debatem, dentro de sue.s trontelra.s, 8:! Wlidades da Federação. 

E a Cama.ra dos Deputados, onde se represe.nta·rn. as corren
tes da. opinlã.o estadoal, ê o campo util p<U"a & discussão, a·os olhos 
do Paiz, de qua.nto se passa nas alliministra.ções regio.naes. 

Prlmeirament_e, traço um ligeiro historico e o schema nume
rico da recente campanha eleltoral. 

Nas eleicões para a. Ca.mara Federal e para a Assembl.éa Con
stituinte do Ceará, o- Tribunal Regional apurou pouco menos de 
60. mil votos, choca.ndo-se. dentro desse algariSm.os, as duas . gra.n
de.s !orças :politlcas do Estado: a_ Liga Eleitoral Catholica e o Par
tido Social Democraticq. 
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·A Liga Eleltóra.l Cathol!ca era formada pelas ·seguintes agre-
miações politicas: 

l.) Partido Rep~blicano Conservador. 
2) Partl<do Demoora_ta. 
~) Partido· Agrario ; 
4) Acção Integra.l!sta; e 
ã) Liga Catholica propriamente dita. 

Cinco Parttdos, Sr. Pr~ldetne, se congregaram para. conlba
. ter o Partido ~o.cial Democratico, nas ultim<m ele~ções do Ceará. 

A -dlUerenç;a verWcada n~ apuração foi e.p,enas d,e quat~·~ mll 
votos. 

· O. P. S. D. levou às urnas 28 mil e\eitores fazen4o quatro 
Deputados tedera.es. E a Liga, que fez ts.m~ apenas ct.~a~o 
Deputaçlos feder!les P.elo q~iente partldarlo, foi beneficiada pelo 
criterlo majoritario, <lando-lh~ a sua pequena maioria. mais tres 
Deputados federaes. 

Na Chapa. estadoal, a Liga Cathollca obteve, pela mesm.'l. ra
.zão.. 17 Deputado.s e o Partido social Dem-ocratico, 13 . 

Com a. sc.i~o do Partido Republica.no Conservado.r, perdeu a. 
Liga cathollca o Deputado George Moreira Pequeno, tlcando o 
governo com 16 Deputados e o meu partido com !4. 

~sejo frisar que o. eleitorado do P. S . D. ~oi todo elle orga.
niz3Jd1> no tempo . em Que o Major Carneiro de Me~donça. exercia 
o cargo de Interventor, sendo que, dura.nte ~ Wtimos seis mezes 
daq,ueile governo, a interventoda !ol exercida. pelo Secretario do 
Interior. Desembarsa~or Oltvio Camara, a.dverSariÇJ do P. S. D. e 
candidato da Liga Catholica para a successão ~o Me,jof Mendon~ 
ça, na. I·nterventoria. 

Antes de :ferir-se o nleito, reuniu-se em ]forta.le~. o. Co.~grel!
so dos Delegados Municipaes. -do' P. S. D ., orgã,o soberano do p~r
tldo, e escolbeu a candidatura do Major ;rua,rez .Tavot'a, para o 
go.verno constitucional do Estado . 

Verificado, depois da eleição, que o P. S. D. não podia. eleger 
o g:o.ver-na.dor, recebeu a Executiva qo ~arU"o uma. declaração 
escrlp.ta pelo MaJor Juarez Ta.vor'a, que se encontrava no Paraná, 
renunclando a ~ua· caDdidatura: e sugserindo ao Pàrtfdo tres Mr
rnulas para a solução do caso governàmenta.l, todas visando o . bem 
estar .de sua terra e a paz da. ta,mjua. cea.r()n~e. o que( digo eu), 
seria lmposslvel com um ~oveÍ."na.dor .orx~ma.do, amparad() por 
maioria :fragmentaria e que certamente viria hosttlbar o maior 
partido d.; Estado: ·o Partido Social De'nlOcraUco . 

A E:i:écutiva ·do P. S. J)., com quanto tivesse- recebido e aca
·tado as del!beraçOes do ·Maor .Juarez Tavora, nã.o retirou t)!!R!lal· 
mente a sua oo.ndidatura, nem adoptou outro qualquer. 

O Coronel FeUppe· Morelre •Lima nunca foi candidato ottlclaJ 
'Cio P. S. D. Sobre a ·candidatura desse valoroso soldado, o que 
occorreu ê !a cU memorar. 

Conhecida. a renun.cla do Ma.jor .Tuarez Tavora, da. qual .o no
vo interventor era sympathi:z:ante, surgiu um movimento de opi
nião em favor do Coronel· Moreira ,IJma.. cujos actos, nlt:iJdamente 
llberaes, J;)rovocaram o enthusla.sino' populá.r. 

, Em torno de seu nome· fo.rmaram todos ·os pequenos partidos 
resistJ:ados no Tribunal Eleitoral e que haviam concorrli o ao 

""}!leito sem conseguirem eleger *US candidatOs. 
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Eram· elementos das legendas Partido Repub~icano · Soct~HBta. 
campanha Uoionaría. A. União Fa::: a Força; Partido ·Liberai 
E'!!olucioniata, Oeará Irredento, os quaes, sornmados, nãe~ ultrapas· 
sa.vam de do-is mil votol!, no pleito de Outubro . 

. De l.niclo, o Coronel Felippe Moreira :riãe~ autorizava esse mo
vimento. Emq!L1mto p.e!'durava tal incerteZà, !oi o interventor cha· 
mado ao· Rio PEila primélra vez. · 

Aqui lle capacitou de que, realmente, o Major Juarez Tavo
ra. niio era mais candidato ao goYerno do Estado. 

No seu entendimento com o Poder Central, ouviu o Coroné'l 
.Moreira Lima, de quem podia fazel-a, a segUinte pergu.nta: 

- E );lar que o Sr. não se candidata? 
No seu l-egresso ao CearA.· te.ve o Coronel Moreira Lima. uma 

extraodinaria. recep\:ÜO popular. E um banquete muito expressivo 
em que espontaneamente se representaram os expoe·ntes de todas 
as classes. 

Sabia o honrado. militar que o furtido Social Democratlco 
acceitava e prestigiaria. de bom grado a sua candidatura. , 

Mas, POrqUe não uillpUnha da .maioria, por que lhe• faltavam 
dois votos na .As~:Jembléa, o P. S. D. não estava habilitado a lan
çar- o seu nome como candidato ao governo. 

E nunca o lançou. 

Ao contrario disso, sempre o nosso lcetder, Dr. Fernanes Ta· 
vora, em .suas declarações á. imprensa carioca, frisou que o Coro
nel Moreira Lima nií.o e·ra. candidato do Partido embora ~ste o 
:acceftasse • 

.i:il, IA megmo, cno Estado, o jornal ·que eu dirijo e ·que tern a 
voz o1'!1clal do ?Qrttdo Social Dem.ocratico, nunca qualificou o In· 
terventor de ce.ndidato á chetia constitucional do gc>Verno cearense • 

. Com ~ maioria consistente à .A.ssemblêa Estadoal, onde (',onta 
14 Deputados rigorosamente seus, o Pal"tido Social DemacratLco 
,.sempre declarou que, retirada a candidatura Pimentel, onerada de 
i'riconvenientissimos c.Ompromissos com as cinco correntes que. a 
apoiavam, o P. S. D., repitÔ, estaria prompto a acceitar um no
me capaz, dentro mesmo dos quadros adversarlos, que pudesse 
irmugurar no Estado a ·politica eleV<Wa e constructora exigida 
l)elos interesses vltaes da terra commum. 

Escravo de obrigações polittcas tomadas para garantir a co
hesão das' parcellas heterogeneas que forina.m a sua maioria, o hon
nuio e digno ceareilll<!, ~ quem me prendem laços d·e velha E!lltima e 
icquebrantaveL admirar;:ão, tem, logo nos. tres primeiros rne:zes de 
;;ua. ge$tão, desm~'<ntido. c . seu passado de. homem da lei. 

Mais lle cini:!benta· decretos~leis já foram ·expedidos ·pelo Go
'l.·ernador- i:Í.O ('!earÍ1; todOS inSpiradOS no afaJi de prejudicar !lS ·qlSe 
'não pertencem a .. qua.lq1l-er ·das· facçõe's exigentes que ·cercam o 
seu governo. 

Ha poucos dias, varias Srs~ Deputados tiveram em mãos um 
-dessés élecretos, ern que o Governador, pi:ofé3sor de Direito. para 
férlr. um. aritlgo ruricêionarlo publiCO, fUndameiÜa ·o seu acto de:. 
clarando que o art. 169 da Constituicão Federal não ·tutela o di· 
·:rei to dos funcctóna!:"lo.s esta.doae.s .. ' 

O Sn. PEnao FiRMEZA '-'-'- o GOvernador dlsse que não tntela ·os 
-direitós. dos .tuhct:iohanos do Estadô J)brque as garantiaS enume-
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radas no art. 169 não estã.o repetidas na. disposi~ã.o ex.l)rea.;a do 
art. 7". E' e.ssumpto que pGde .ser contravertido, reconheço, mas 

não é abaurdo. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - V. Ex. reconhece que, neste 
ponto, a. Constltuiçíi.o do Estado, pelo menos, Se· atasta da Constf;.. 
tu!ção Fedtlral, creando . situações angustiosas para o funcc1ona-
lisxno. · 

O SR, PEIDRo FlRl'4EU - A Constituição do Estado ainda não 
· existe; estã em pedodo de elaboração . 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Refiro-me e.os decretos-leis. 

o Sn. PEDRo FIRM!i:Z.\ - E .eu ao art. 169, a que V. Ex. 
allude. 

O SR. DEMOCRITO ROCH.A. - Exacta~~nte. 

O Sn. Plmno FIRM:EZ.A. - O Gov-ernador, entende qull, não es-
. tando repetidos na enumeração do art. 7• da Const!tuiç;á.o F.,-de::al 

os principias consignados no art. 169, este não se refere ao;;~ fur:c
cionarios do Estado, emquanto a Co:J&t!tulçiio do· mesmo não C'•n
signar identlCW! disposições, 

O SR. DEMOCRITO ROCHA- O que é estranhav€1 é que um 
professor de Direito, exerc-~ndo poder discricionario, como S. Ex. 
e~ exercendo ... 

O SR. ~RO FIRllr.C:U ...;.. Eu• j)E,riodo transitorio. 

O SR. DEMOCRI 'l'O ROCllA - ... o que é extranhnvel é 
que uzn professor de Direito .~pedindo óecretos-lets,. se afaste da 
linha mestra traçada pela Constituição Federal e vã., as:sim, ferir 
o direito .de funeclonarios de mais de dez a.zmos de servJc;o, remo
vendo-os qua.ndo são irremovive1s, demittindo-os quando não estão 
sweito11 a demissão. · 

o SR . PEDao FIRlr.DI:Z.\ - V. Ex. sabe que, se. um :tuncoionar1o 
nestM condições ficar prejudicado, poderã. recorrer ao Poder Ju
clic1ario. E' claro e elementar. 

O SR F:&RNANDEs TA.VORA. - Mu-lto vrefertve! seria. que o Go
vernador não creasse essa stt~ã.a ., 

O SR. DEMOCRITO ROCHA --;- Apoiado. Seria. melhor que 
não creasse essa situação dlfficultosa para os funccionartos. 

O S11. PE»Ro Fm~- Entendo que, pOr não estarem enume
rados, no art. 7•, os principlos consignados no artigo 169 não se 
appllcam :~.os funccionarlos odo Estado·. E' ponto controvertido, :mas 
v~ Ex. sabe que !oi requerido mMdado de segurano;a á COrte de· 
.A.ppella~;;ão do Estado e, entre os motivos Invocados pelos !uJJ,c
cionarlos impetrantes, estava justamente esse. No emtanto, o 
mandado não !oi concedtdo. 

O Sa. CAFE' Fn.:ao - O nobre orador está chamando a atten
ção para o CQSO de funcclonarios demfttfdos com mais de 10 an-
nos de serviço · · 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Oa decretos do seu antecessor 
-estão soUrendo annulao;;ões illega.es, ·porque o Governador não sa
tis!~to de invadir as e.ttrlbui<;:~ oo Poder Legisla.tlvo, estA &.b-
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aorven~o · as proprias funcçóes judiciarias, decretando suppostas 
· nulUde.des e inconstituclona.Jldades. 

O SR. PJDDao l<'lRMEZ."- Ahi foi que o interventor Morelt"a Li
ma, nos ultimas tempos de sua gestão, provavelmente in!luoncia

. do pela campanha eleitoral, que creava ambiente de exaltação no 
Estado, expediu varias deeretos ... 

O SR. DEMOCRITO ROCHA- Com licença: antecipo a sua 
justificativa. V. Ex. quer admittlr:- que o adversarlo vlctortoso do 
coronel Moreira Lima ê que está avocando a si func~;ão judfcla
rla. para annullar decretos que a p.aixão poUtica teria levado o 
me.Smo a .lavrar. 

O SR. PlmlRo FrRMEZA. - Os adversarios do Sr. Moreira Lima 
entendem que mu.ltos dos seus actos não foram justos, e procuram 

· <:orrlgll-os ." Por Isso, vão ao Poder J'udiciario, aflnl de reparar 
qualquer erro. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Quem estâ. autorizado a rever 
os actos do Sr. Coronel Moreira Lima é o :seu a,dversario vlcto
rioso ••. 

O SR. J?mono FmMEu. - Se o ad.versario é v!ctorios ã-esdo que 
está. em tal situação, :por força das circumsta.nciaa oocupa. Q Go
verno do Estado, e pode entender que lhe cumpre reparar cllrtoil 
decretos apressados feitos pelo- outro interventor. 

O SR. Fli:RXA.NDBlJ TA.VO.RA. - Os decretos não reparam c~isa al
SUDJ.I\I.; deemantelain ainda mals. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Volvendo ao e.ssumpto .1~ 
·meu·discurso, Sr. Preside•nte, o q·ue eu dizia era que o meu par
tido acceftaria qualquer outro nome dos quatro adver~rio!'!, quP 

. subisse ao governo, sem os ma.leficos compromissos assumidos pelo 
Dr. Menezes Pimentel e que lhe tl!m atormentado o prlmeiro tri
mest-re de adm!nlstracão. Ora, com os democratas .. ora, com a ala. 
conservadora, ora com os agrarios, ora com os integralfstas que, 

·com os seus dols Deputados, lhe asseguram a maioria occas!onal na 
·asse-mblêa.; S . ·E :i., não tem DOr onde acertar. 

. Na proprla C'onst1tulnte. as propostçlleFI c os substitutivos o!
ficta..es aberram ·do sentido tiberal. Por imposição dos integral!sta!!l. 
uma assembléa de trinta Deputados do povo, entrarão dez dar. 
profissões, sendo que, no grupo de commercio, industrla e trans
porte!'!, ha dois patrões e um s6 empregado ... 

O SR. PEDno FIRMEZA - Permitta. V'. E:x:. mais um apartr:: já. 

~tâ votada esta . di.!!postção? 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Não, mas €. o pensament,, do
minante do substitutivo que foi apresentado. 

O SR. PBDRo FII!MEZA - Não esta.,_ entretanto, votado ainda.; 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Os cllsposltivos sobre o ~unc
cicna.llsmo publico abandonam a linha mestra da Magma Carta 
Federal; pa.ra. anniqullarem . tode.s as prerogatl•1as. e todo~ os 
direitos· de garantia dos funcctonarlos; Sein. proposta. da. (JOrte de 
Appellaçiio, como· dispõe· imperativamente ·a; CGnstftuic;:ão Federal, 
pretleillde. a Constitulr;:ã.o Cearense elevar o numero dos desem.bar-
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gadoreFJ do mesmo Tribunal, para galardoar os corlphe~s já. .1~po~-
t8.dos. · . . 

o SR. P.EI>Ro FIR:MEZA - .Ainda um aparte: V . Ex. sabi! que 
. 'houve governadores ·de Estado <iue elevaram o numero doa dee
. ·embargadores por melo de decreto.s-letil, neste· período ern que se 

encontra. o Governo do Ceara. . Lá., porém, a ser exac·to o que V. 
Ex. diz, quem pretende elevar o numero· dos desembargadores não 

. G . o Govern~dor, m&.!! e. Assembl~a Constituinte do Estado. 

O sR: DEMOCRITO ROCHA - A maioria que obedece il sua 
orlent~o. 

0 S. FERNANI>ES TAVOY.A - Pretende íazel-o abUii!ÍVamerJIC. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Mas, Sr. PreSidente, a !t•oco 
dessa. ..,;.otaçà.o, ·obt~m ~s partidos aglome.rados as demissões . (orn 
maslla e~p que se não . respeitam direi~s eleme'nbtre~ ; .Até 18 ~e 
Julho (-menos de dol.s mezes de governo) o GovernM-or hav111 as
signado 643 demissões. e outras tantas nomea~ões, tendo exor.era-
do até um defunto. · 

O SR. AcvRClo To~ - Nada. tenho a ver com o Governador 
do Ceará, mas, PQra V. Ex. achar que.elle demítÜu até unt de
.tunto, tem de acceitar. que e-xtstia def'unto .exercendo fu,ncção pu-
bl~ca . _ · - .. · -

O SR. DEMOCRITO ROCHA. ~ Presumia-se, riaturalm~nte, 
que o tunccionario ainda estivesse· ·vivo .. :· 

·O SR. A.ctntcio Tonmts - Mas .a esse defunt-o devia. correspon
der uma funcçâo . E eu não sa.bla que, no Ceará, defunto;~ têm 
!uneçã.:) publica . .• · (.Ri&o. ) . 

O .SR. DEMOCRITO ~OCHA- O Partido Social Democra~co vê
se, Sr. Presidente, forcado a uma lucta â. re.sistencia. contra. .~ssa 

declarada e reincidente hostilidade do Governo, que a.lnda não pu
niu os autorés de espancamentos e violencia. policia.es comm~td
.das no interi,l'r por autoridades recem-nomeadas e attrabU~:.4a . 

Volvendo ao his-torico da eleição governamental, Sr. Pr;üiden
.te, é conhec~o que, para documentar o seu desinteresse · e os ~eus 
propositos de co!Jaboração. os 14 Peputados do P . S . D . .suUra.ga.
ram o .nol)'le de um polltiço tradicional qo _;Est.àdo, pert~ncel!t !.! c.u 
quad;ro doa ~~~ Catholica.. Tr~ta'-se 49 e:nUnez;tte Sr. JosA PolD.p~u 
~nto Accioly, ex·-senador~ ex-Deputado fed.era.l · e estadoal, ex-Sé· 
cretarJo do Est!!odt> e chefe prestjgioso do Partido R~publicano .C::on- · 
servador, que muito cooperou para a Victor1a dà"Ltga. 'catholfca. · 

Esse illustre politlco, 'Sr.' Presidente, acaba. de -desligar;se a2. 
~lga Catholica e publicou um sensacional · me.nifesto em que se es
clarece como se deu a intervenção do Poder Central na ele!~;:âo do 
Govez,nador Cearense . 

' Passo á lêr, Sr . Presidente, um trecho desse mantresto do 
Dr. Joaê Accioly, uma das !igurás prima.cJâes .da Liga Oc;i.thollca 
e · ·que se achava perfeitall)ente informado -de sua. COI't'e!U)Ondencia 
particular , ora divUlgada pelo rompimento. 

Dlase, entre ou~as cou8as, o nr: Jos~ ·A{!cfoly: (.U) 

"No começo de Novembro, recebia carta. de· ums,: -das fi· 
gw:as mais preatlg1osas ~da. Revoluç&o; mUito ~esvanecedora.._ 
:p~· mim, mas cujo penaamento domtna.nte não se eonc.llflLva. 
com o meu. Da.quella demarche, como :art. carta. a. que · zge_ re-
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porto, e da respost.a que lhe dei, teve sciencla o Dr. Olavo, 
para quem eu não Unha. segr~dos em politica. 

Diante do trimnpho obtido nas urnas ·pela Liga, Jogico 
era esperar QUe ella (pUdesse e]eger;·sem embaraÇOS, Seu can
dtdato ao cargo de Governador do Estado, no caso o Dr. Me
Jlezes Pimentel, apoiadÓ pela maioria absolu~ da· Consti~ 
tuinte. 

:Mas, a .política tem razões que a razão não compre
hende. 

O Dr. Edgar de Arruda, após as eleiç·ões supp.lementares, 
embar<:ou para o Rio, a serviço da corrente catholica, de que 
era: e presumo ser ainda presidente. seguiu-se-lhe, chamado 
com urgencia pelo Ministro ·d~ 'Trabalho, o Dr. Olavo 011-
·veira. 

Essas viagens repenti-nas por via aérea eram de molde a 
gerar apprehensi}es no.s e,spiritos. A situação P<U"~cia. c~m

plica.r-se, . tr<>.balhaJda , por in fi uencias mYsteriosas, impene
traveis á visão de observadores distantes. As noticias-proce
dentes da. metropole já se não coloriam do optim.ismo a.nte
rior. O Presidente da Rep1.1blica mostrava-se esphíngetico. 
Tivera bOa impressão do Dr, Edgar de Arr.uda, q1.1e o visitara 
etn Petropolis. Mas com -elle se não abrira. No seio. da ban
cada lecfata, não he.via 1.1ma. orlentacão uniforme: ao passo 
que uns gravitavam para o Cattete, outros tendiam para a 
opposio;;:ã.o. Um destes, porque amigo pessoal d-o Dr. Menezes 
Pimentel, ~star!a com as expansões, a que se entregava, sen~ 
<lo ne!asto á. sua causa. so com multa. finura de tacto logra-" 
riam os Drs. Edgar de Arruda e O la v o Oliveira contornar 
tamanhas· difficuldades. 

Com e:f!eito, momento houve em q1.1e lhes pareceu ganha 
a partida: a pouco e pouco, o Preside.nte cedia, -deixando en
trever a possibilidade ode um accordo em torno do no~e do 
Dr. Menezes Pimentel • 

. '.Mas, a illusiio não durou -mais do que a estafada rosa do 
poeta. Os plenipotencl.a.rios lecista.s nã.o ~ revelavam bons 
psychologos .•• O Che!e da Nação tinha um candidato ao Go
verono do Cearã.; sOmente esse candidato não era o Dr. Me~ 
nezes Pimentel, tl1a.S o Dr. Edgar· de ArrUda. Era o que re
savam as uf.tlmas cartas dos brs. Edgar e Olavo para o 
Dr. José Martins, vindas por via. aéreQ e confirmadas por 
cabogramma· do segundo, datado de'29 de Abril. O Dr. Olavo 
informava mesmo · haver · sido incumbido pelo Mmistro 
Agamemnon, em nome do Presidente da Republica, da missão 

·.de trabalhar -junto á Liga. em favor 1d0 Dr. Edgar. 
·O effeito produzido pela nova fOrmula, de todo em todo 

imprevisível~ rol descoilcertanté". 
No mesmo dia, pela manhã, a convite do· Dr. Stenio 

Gomes,· com quem me· encontrara. â. porta. do seu escriptorlo, 
e&tive em compa-nhia. delle na. resldencia do Dr . .Tosé M:l.rtíns, 
onde jã. s"e achavam os Drs. Menezes Pim.entel e Brasil Pi-
nheiro. · · · · 

Nessa reunião, a unlca vóz que se ergueu para combate't' 
a intromissão do Presidente da Republica na politica ao Es-
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ta4o toi a minha. Declar-e! que minha a.ttltude seria. a mes
ma, isto é, de absoluta. solidarteda.de com a c:~~ndidatura Pi
mentel. Nada tinha a. allegar contra o Dr. Edgar, de quem 
era amigo, e que eu conslde·ra.va digno de exercer. o governo 
do Estado. A questão.era, para. mim, de <~rdem moral. Pre
cisa.vaanos rehabilltar o noine do Ceará., perante a opinião na
cional. A victorla fOra nossa, alcançada ao preço dos :m.a.1s 
ingentes sacri!icios. Não S!· juatif!ca.va., pois, a. Jntervenção do 
Presidente da Republlca na econom!a. da Liga, para lhe im
pôr uma. tõr-mula. contraria. â. que ella adaptara, no .uso de um 
direito inalienavel, 

O Dr. José Martins -encarava com pessimismo a situação 
creada pela attltude do Ch~re da Nação. Da nossa: resistencia 
á. sua. vontade, poderiam resultar seria-s complicações para a 
Liga. O caso oo Pa.râ. valia por uma a.dvertencia.': aJ)ezar da 
opposição alll contar com a maioria absoluta· da Constttuinte, 
tOra obrigado a acceitar um candidato i·ndica.do por S. Ex. 

Tudo .seria possível, objectei eu; mas, na hypoth~se de 
sermos· vencidos, ca.irl.amos corn dignidade. 

O Dr. Pime·ntel disse estar prompto a renunciar á sua 
ca.ndi<ia.tura, uma vez que esse seu gesto viesse obstar e. etfu· 
são de sangue. Dos qlle ee achavam a frente do Govemo do 
Estado, accrescentou S. S., eram de esperar todas as violen
cias". 

O SR •. UBAJ..Do RAMALHETE - Desejava saber se· o eminente cal
lega está. de accOroo com os conceito3 emittldOI! nesse manifesto a 
respeito da intervenção ostensiva do Presidente da. Republica na so
lução dos casos dos governos dos Estados. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA-:- Aguarde V. Ex. o fim da. lei
tura. Deno1s exllorei o meu ponto de vi11ta. 

O SI\. BAPTISTA LuSARDo - Va·mos de vagar. Allãs, jâ estamos 
indo mUito de vagar ... 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - De antemão respondq ao nobre 
Deputado que me orgulho de ser homem de e.ttitudes definidas, e 
a,ppello para o conhecimento antigo que de mim tem o Sr. Baptista 
Lusardo. 

O Sa. UBALDo RAMALHE"11!1- Não !a;;:o outro juizo de V. Ex. 

O SR. DEMOCRITO RO~HA. - (J:;t): 

"No dia 2 de Mala. os Drs. Olavo Ollvell'a e Pedro Fir
meza cabographavarn ao Dr. José Martins nestes termas: 

(De Rio, 2-2 h. 06) - Sli tre.n.smittimos nosso eabo de
pols .seguramente convencidos imposslbllida.de manter Pi
mentel a.nte inauccesso de todas medidaa conhecidas ahi para 
lmpOl-o confiança Getulio. Unica solução salvadora. &?gulr 
alvitre Getulio, que tendo toda força sobre nossos a>dversa
rios, egualmente tudo pode contra nOs, visto não contarmos 
ahl com Tribu.."lal nem presidente deste nem commandantes 
guarnição região através cujas autoridades correm medidas 
garanttdo:raa. Temos agora ensejo Liga. plenamente vlcto~ 
riosa nome Edgar. Amanhã., deante mâ. vontade Getulio in
satisfeito, acabaremos teroelro candidato por elle tambem es~ 
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colhido depois nossos ami&r;os soffrerem talvez atê sacrlficlos 
vielas. Insistimos resposta immediata, inconvindo manter si• 
tuação indeciSa tambem caso urgindo viSto ida. Getulio .AI-
gentina. Abraços. - Olavo OZllveiro. - Pedro Firmeza. 

Dir-se-ia. que o panico contagiara O!! signatarios ~do des
pacho acima. Mas, aos que não tinham pe1·dldo o senso da 
realida-de acudia esta pergunta; porque tambem não teriam 
as~igriado a.quelle despacho os demais membros da bancada, 
inclusive o illustre Dr. ·Waldemar Falcão? Leader da bancada, 
;aerla absurdo pe.nsar qu& elle estivesse alheio ao que se l)as· 
sava em tão angustiosa situação •.• 

Ha. uma circumstanc1a, no caso, a assignalar: os Drs. 
Olavo Oliveira. c Pedro Firmeza eram os deputados que, pouco 
tempo depois, haviam ode constituir, com o Dr. Edgar de Ar
ruda, o Directorio do novo Partido a se organizar sob a che!ia. 
do ultimo. Haver~ nada maJs claro? 

Dizia TaJleyrand, procurando justificar sua adhesii.o aos 
Bourbons, que sO os loucos ficam .numa. casa. que se incendeia. 

A candidatura Pimentel estava a pique de ser queimada 
pe·los que tÚ1llam o dever de amparai-a: porque telma.r-se em 
mantel-a? 

Nesse estado das causas, mais de uma vez t:Út procurado 
por elementos pre$tigtosos de varias matizes para concordar 
com a. indicação do meu nome para. governador do Estado, 
como formula de conciliação. , 

Nunca. tei"giversei um momento. Minha resposta fol sem
pre, invariavelmente, a mesma.: eu não me evadiria ao com
promisso que assumira com o Dr. Menezes Pim~ntel. 

Estão ahi todos quantos, em hora tão dUticil, foram á. 
nossa casa com aquelle objectivo. Elles que digam da fran
queza e sinceridade com que lhes desvelei meu pensamento. 

Quem, com() eu, renunciou o cargo de Senador da R epu
bUca por nove a nnos, com apenas uma semana de exerclclo 
do mandato, para salvar seu Ps.rttdo, niio se deixaria !ascfna.r, 
nu·m lnstante de tama-nhas apprehensões, por uma. posic;ií.o 
cujas graves responsabilidades jâ experlmentâra em situação 
absolutamente normal. 

A crer·Se DO que atftrme.vam os Drs. Olavo Oliveira e. 
Pedro Firmeza, s6 havia uma soluçl!.o salvadora para a Liga: 
adoptar com \lrgencia o alvitre do Presidente da Republica. 
Resistir-lhe ê. vontade seria o desastre irremediavel, aggra
vado pelo sacrificio de vidas de amigos. 

O quadro, que ali se retraçava, era o mais sombrio pos
sivel. O exlto da causa da Liga es tava i:on<llcionado a um 
acto de submissão integrai aos caprichos do poder. Era o 
cr~ ou morre, que mais uma vez se repetia na· hlstoria .• • 

No dia 3 de Maio, recebia. o Dr. José Márttns, da maioria. 
da bancada Iecista, novo cabogramma, que. m~rece reprodu· 
ztdo na integra como subsidio de valor inapreclavel â. h1s
toria da época que o Brasil está. vivendo. Eil-o : 

" _(De Rio, 3-0h-03) - José Amertco procurou-nos hon
tem nome Getulio que pediu urg,mta até amanhã resposta. aua. 
sugS'estão : Getulio garantiu .José '.Americo retirada Felippe 
dia em que vier adopção Liga seguinte formula; prlmetro lo• 
gar Edgar governador, segundo senadores Pimentel e .Juarez, 
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Getulio declarou mafs· que se J"ual."ez não acceftar ·esta tor
:mUia apolar'â Integralmente PJmentel governaélor retirando 
Fellppe. ·- Waldemar. -Pedro Firmeza.. -Figueiredo .Ro
drigues. ·--. Olatvo OliVeira. ." 

O SR. FERNANDES TAvoriA - .Aliá3, · ô Sr. GetÚlio Vargas sabla 
que o Major .Juare·z ·Tavora de !orrna alguma· poderia. acceità.r uma 
senatoria como presente do8 seas adversarios. S ~ E~. não é homeni 
pará. isso. · · · 

.O SR. DEMOCRlTO ROCHA - O cabogl:".anuna é assignado 
pelos Srs. Waldernar Falcão, Pedro Firmeza e outros. 

Sr. Presilfente, desnecessarlo é accrescentar - pots· já íoi a.n
tec1J)ado ]:!·elo meu· nob:re ·collega Sr. Fe:rnande.s Tavóra - que o 
.Ma:;tor · .Ju:~rez Tavóra, logo que reconheceu não termos alcan.;:ado 
a:· rna1orili na asserni>Iéa: estaéfoal, por dois votos apenas • .não,qul%, 
com o seu habitual desprendimento, crear difticulda"de.s, nem par& 
o Partido soc!at· Demoé:ratico, nem para ·o Cearã. 

Confiado em qu-e d1spunham.os de uma força· de 14 deputados, 
ácreditava S. Ex . que' !ac11 nos ·seria realiZar uma. polltica de con
céntr'ai;ão em tOIIno· mesm<i de ·um candidato ao governo, retirado 
das :proprlas hostes adversarias, tanto que o nosso p·artido · diligen
Ciou, :pretendendo suftragaz' para. o governo do E stado nomes como 
os dos Drs. · José Thomé <ic sa.boia e Silva. e José Pompeu Pinto 
Accfoly, no ultimo dos- quaes acab::>u o partido votando. 

Ha entretanto, outra co usa. · dlgna de registro, neste momento 
em que retra~o episodiOiil da poUÜ~· cearense. O Interventor Mo
reira. Lima., .de accOrdo oom a promessa do Preslàente da RepubUca 
ao Senador Jo:sl! . .A.merlco, !oi chamado inopinadamente . ao Rio & 

teve o seu regresso, qua.si que posso dtzer. obstaxio . . 
· No entendimento 'que.o Interventor Moreira Lima teve com uma. 

alta Ugura do G~verno ... 
O SR. UBAI.o!>O RAMALm::TB - Talvez o Ministro do Interior . 

O SR. DEMOCRITO RoCHA- V. Ex. me perdOe não revelar 
~e quem se. trata. JlOrque nio esto_u · autorizado a tanto pelo Co~ 
ronel Moreira L ima. · · · 

O Coronel Moreira Lima, narra.ndo a · essa ttgura do governo o 
que 'se pas.sava no Estado e · referindó as possibllidades do P:trtido 
Soe~ Democratico~ alÍu.dio que ._era pensamento nosso suttragar o 
nome ·do Dr . .José A~c1oly. 

O ex-Senador JoSé . Accioly ~ . contra-parente muito longe e 
amigo do cauttãn ~\lracy Magalhães. 

O SR. ABEI:J.lU)O MA!uNHo -'- Contra-parente, · :rião. E ' tio afim 
do Capitão Juraey Magalhães. 

O SR .. DEMOCRITO ROCHA ~ Desconheci~ a . . . . . proximidade 

. Mas, nessa conversa, a. alta personalidade do sov-emo extranhou, 
quando o Coronel More!.t"a. Lima. lhe communicou a .decisão do Par
tido . Social Dern-ocratico de votar no . ~orne do .. Sr .. Jpsé .Accloly. 
E llCtCW'ltou-lhe.: .. '!Então os senhores querem fazer do CearA. unf 
Q~ da Bah!,a?" Ao que o .CoroReÍ.-Moretra L1ma .teria respon
dido~ ,''NãD queremos fazel-o . nem (Jutntal .da. -Bah_la, .nem .co:z;inha 
da . Parahyba~ .. Referia-se, .ahi, á. intervencão do. Sr •. José ,Americo . 
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'I'ratanào da pol!Uca do CearlL, Sr·. Presidente, e tendo feito á 
cama.ra um llgelr.o hfstorico do que occorreu no meu Estado, não 
pude conter-me em . trnzer ao conhecimento da Camara trechos 
desse sen.sacional manifesto do ex-Senador J'osé Accloly, porque al! 
ae eon~em a integra. de despachos .telegraphlcos, trocados naquelle 
momento, segundo os quaes fica patente que houve !nterferencia. 
capital .do Presidente da Republ:lca na escolha do Presidente. do 
Estad'O, contra o Partido composto de homens que nunca lhe ne
garnm apolo, nas maiores d!!f!culdades de . seu governo. 

O Sn. AaTHUR SANTOS - Essa interferencla se estâ. exercitando 
em todos os lagares. Ainda hoje, os jor.naes publicam um telegramma 
do Ministra da .Tustii;a a um dos candidatos ao. governo do Estado 
de Matto Grosso, onde S. Ex. manifesta sua sympathla pelo ponto 
de vista poUHco representada' pelo Chefe de Policia ào Dlstrlcto 
Federal. · · 

0 SR. F~NAND'ES TAVORA. -Nas vespera.s 'da pa:tt!da do. Sr. Pre
sidente de. Repub!lca para a Argentina,. eu, que ha mezes nii.o me 
avistava com S. Ex., fui ao Cattete e lh!'l .perguntei como andava 
o caso da successão cearense . S. Ex. me respondeu que pensou 
havei-a· resolvido com a candidatura do sr: Dr. E-dgar Arruda, e 
exhanhou que eu e o Major Juarez .Távora não quizessemos acceitar 
tal candidatura. RedÍl.rgui-ihE> que nada tinha a articular contra o 
candidato, mas que tinha a mesma eiva do Dr. Menezes Pimentel, 
candidato rla. Liga Eleitoral Cathollca: 

· O· SR. :É>REsniF.:Nn: - Atten(:ã.o! A hora do expediente está !in >da. 

O SR .. F~RNANDES ; TAVORA- Estou no _meio de urn aparte, Sr .. 
Pre.!3Mente. Termino jâ. 

o' SR: BAmisrrA LUZAJU)O - o aparte é int'eressante, merece !i
car nos "Annaes" da Camara. 

O SR.' FErtNANDÉs TAVORA. - O Sr. Getulio. Vargas indagou 
porque não bavfamos acceito a candidatura do Sr. Edgard Arruda. 
Repliquei que pelo s~mples. facto de aer kcista., tal como occorria 
com a outra candidatura do Sr. Menezes Pimentel. Era a. candi
datura de um partiélo adversario; não p<Íder.iamos acceital-e.. Con
co~:dariamos, entretanto, com outra qualquer candidatura que n,ão 
tivesse essa eiva partida~. 

O SR. PEDRO FIRMEZA - Mas o. Sr. José Accnoly não tinha O 

me.SJ:IlO vicio de o;rfgem? 

O SR. F'P:RNANDES TAVORA - Em todo caso, mesmo partidar!o, 
para nós, a candidatura do Sr. ·.José Accioly era superiOr a qual
quer outra. 

O SR MoNT& .ÁRR.'Es -- V Ex., procurando o Presidente da 
~.epubU~ para. solici~~: · ~ue não int~rviesse e~ favo~: de outro 
partido, gost!U"ia que S. Ex, tivesse jntervilid~. e~, favor ~o· s~u 
proprio. 

O Sr. Presidente - .A~t~nção ! .. 

O SR. FE:RN'Al'WII:S TAvoRÃ ~ Pennltta V. Ex. que conclua. O 
·sr~ Presidente ~tullo . Vargas então declarou:·: "Nesse caso. nã.l!l 
intervenho na pollt!ca _do .Ceatá, v!.sto como a minha. interferen-. 
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c ia nada resolve. ·• Respondi: "Se V. Ex. entende não intervir 
mais na nolltlca cearense, ninguem o obrigará a fazel~o. Pediria:, 
Jl(lrém, a v. Ex. que ao menos não :hostilizasse qualquer cancllda,. 
to que meu partido, por aca:so, pudesse lanc:ar, por uma tran·àa
ccii.o poUUca. mesmo saida. ,do seio dos adversa.rios." D!see, então, 
que estavamos em negoc!at;:~s com um dos aggrupamentos, do con'
glo:merado da · Liga.. O Presidente de<:larou Q. ue na. da faria, que se 
desinteressaria do caso. Isso foi num dia., á tarde. Nº outro dia, 
de manhã, S. Ex. mandou chamar o Interventor Moreira Lima, 
por cabogramma. urgentissimo. . 

O SR. PEDRO FIRMEZA- Era o primeiro signal de que se desin
teressava do 8.85UJn:Pto. 

O SR. Fl'.:~tNANDEs TAVORA - Mas S. Ex. sabia que a vinda. do 
Interventor: importaria em desprestigio para o .nosso · partido, ~ 
ipao facto, uma <:J.ara man~stação em favor dos a.dversados, aos 
quaes já promettera. essa medida, sem nossq conhecimento. 

(Troccvm-se QUtroa e parte a; O Br. Preaidente, fat:endo soar os 
't1Jmpa,nos, recltz.7n4 a.ttençã.o.) 

o Sn. haN..úmEs TAvo~- Por conseguinte, o Presidente Ge
tulio Vargas Jnterveio osterlsiva.mente e por esse motivo o meu 
partido acabou se· d.eslfgando. de S. Ex. Nada ma.is. · 

O SR. DEMOCRITO ROCHA- Terminada a hora, Sr. Pre
sidente, 'dou por concluido o meu discurso, tendo trazido ao a.xame 
da Cama.ra e da. Nação os motivos que levou o maior partido po
lítico do Cearâ. a despedir-se do Sr. Getulio Vargas, ora apoiado 
pelos elementos que sempre o combateram. (Mutto bem:) 

O Sr.· Presidente - Ha sobre a meSa. varios requerimentos 
que YãO :!ler lidos. 

São, successivamente, · lidos, apoiados e postos em 
discussão os seguintea 

N. 121- 1935 

(Primeira Legislatura) 

Requeremos que por lntermedlo oda Mesa e ouvi<la a Ce.m!LI'a 
dos Deputados, se solicite do Sr. Ministro do Trabalho, IndustrJa 
e Commerclo intormar. se a Commissã.o nomeada. para proceder a 
inquerito na escripta do Instituto Nacional àe Previdencià rece..: 
beu lnstrucções no sentido de fazer o confronto dos documentos 
existentes ·no erchivo <laquelle instituto, nã.o s6m~nte: com os ·que 
acompanharam as representações contra. sua· administração coino 
tambem com o te~r de requerimentos de in!ormações · approvàdos 
pela. Cam.ara. e que atê o prese.nte agnarda.m res)tosta. 

O despacho que creou a commissão de inquerlto acima rete
rida. não é conhecida no que concerne· ás instrucções ·com que de
veria ter sido ·communfca.do a essa tnesma. ~ommissão. O confronto 
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acima s~gerido é, e.l(:m de oppórtuno, inteira=ente necessarlo ao 
esclarecimento dos factos irregulares_ argu:bdos contra. a admlnls
tra~;;ão do Instituto Nacional de Previdencia.. 

Sala das Sessões, 28 de Agosto de 1935. - Bi.as Frwte11. -
. Christi4no Mac1utdo. 

O Sr. Bias Fortes - Pec;o a palavra.. 

O Sr. Presidente - Na .:torma do Regimento fica adiada a 
discussão. 

N. 122- 1935 

(Primeira Leilslatura) 

Requeiro â. Mesa sejam sollcftados ·da Caixa Economica Cio 
Rip de Janeiro, por. fntermedio do Minlsterio da. Fazenda, os docu
mentos e informações seguintes: 

a) os balanços relativos aos annos de 1933 e 193~; 

b) a conta de "lucros e perdas", deta.lbeda. em todas seus 
elementos _constitutivos, eorJ;"espondente aos an.nos· citados; 

c) o quadro organizado em conformidade co.m o acto do 
Presidente do Conselho Administrativo, expedido em fórma de Clr
~ular, sob n. 368, de 25 de Novembro de 1933, com discriminacão 
de nomes, categorias e vencimentos: 

<Z) o Q.Uadro actual com as mesmas indicacôes; 

e) o montante das hypothecas realizadas nos annos de 1933 
e 1934; 

/) . . o numero de excepções hypothecarias requeridas nos 
mesmos annos, indicando o saldo ou differença. entre o VaJor da 
hypotheca e o resultado liquido do executivo, proveniente da 
venda. do 1mmÓvel bypothecado; 

g) o numero de hypothecas vencidas e· ainda não executadas. 

Sala das Sessões, 28 , de Ago:sto de 1935 . - Paulo Martins. 
Encerrada. a. discussão e_ adiada. a votacão. 

N. 123- 1935 

(Primeira LEgislatura) 

Requeremos que, ouvida a cama.ra, sejam . solicitadas in!or
macões ao Sr. Ministl'o da Fazenda sobre as medidas tomadas 
~ara ·représsíio do con:rabando de gado. e· productos pecuarios na 
!ronteira do lUo Grand~ do Sul com o Uruguay. 

Sala da.s Sessões, 28 de Agosto de 1935. --'-'- Oscar Fcmto-ura.. 
- · BcW-oes dê ·Medeiros. - Baptista Lu.sa.rdo. - NicoZa.-u Verguel
~o. - Barros ca.ssal . .:_ JoéW Neves. 

O Sr: OScar Fontoura - Peço a palavra . 

· · · 6 :sr. Presidente - Fica a-cUada a discussão, na fOrma do 
z:equertmenio. · 

E' enviado á Commtssão Executiva o seguint&: 
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REQUERIMENT() 

~. ·124 - 1935 

Requeremos, nos termos do art. 175, § s•, do Regimento· Interno, 
a insercão, nos Annacs da. Camara dos Deputados, q. pr!)ClaJllação 
feita pelo General João Gome·a, DD . Ministro · da a'ueria, ·por oc
cas1ã.o da solemn.làade ci vtco~ttt!Utar· do "Dia.:· do Soldado" . ' · 

O.s termos elevadas e patrJoticos dessa. proelamaç;ão ·e aactua.l 
situac;;ão politica do Paiz justl!Jcam plenamente este r€querimento. 

Sala das Sessões, 28 de. .Agosto de 1935. - Gom.es Ferraz. -
Fernandes Lima,, Antonio Góes. - 'Vespucio de Abreu.. - V1ctm.1·" 
M!~uet. - HeltOT Maia.. 

O Sr. Presidente. Vou .submetter a votos o seguinte 

Requet·emos. seja con!!ig.nado em. acta Ul:fl voto de pro!undo pe
zar pelo infausto· passamento, hontem, nesta Capltal, do illustre 
Sr. Americo Vf\.lentim ·Peixoto, que, em varias leg:lslaturàs, re
presentou, nesta.· Camara., o Estado do Rio de Jarrelro. 

Sala das Se:!sões, .23 de. A;gosto de 1935. - Acurcio- Torres. 
--, Bento Cost<J. Ju.niot'. - .L<m.tra. Co.Jta. - Bandeira Vaughan. 
- PrtJ.do Kelru. - Hermete Stlva. - Agenor· Ra.beno. - Eà'IU1/Í'-
ào Du.vivier. - Ca.rdi.Uo Fi~h.o, - Le1..""i Ca.n~etro, ..,.- :João Gul
ma.riies. - Raul Ferna-ndes. -Fabio Sod.ré- .Laurind.o Lemuru-
ber. Nilo Alvaren:Oa. - Alipio C'o8tall<:Lt. - o~8ar Tinoco . 

.Approvado. 

O Sr. Presidente -. Está.· 1'ind~ a hora de.stfnaõa ao ex~ 
vedlent~. 

Vae~ae passar â Ordem ·do d!a. (Pau8a)'. 

Comparecem mais, durante a. hora do exp.edien
te, os srs;: 

.Arruda C:unara, Euva.Ido Lod!, .Agenor. Rabello, GE'neroso Pon
<'e, Ca!O:: Filho; Mal'io Chennont, Fenelon Perdigão, Agostinho 
:Monteiro, Clement!no Lisboa., Lino Machado, Magalhães de Alme!
da, Gerson Marques, Henrique Couto, Carlos Reis, .Agenor Monte. 
Adelmar Roch!!., Pires de Gc-yoso. Fernandes Tavora, Pedro Fir
me-za., Humberto de Andrade, Monte Arraes, Figueiredo Rodr:lgue3, 
~vi~r de. Oliveira, Josê Augusto. Alb!j'rto Roselli,. F.{erec~iano Ze
n~de, Samuel Duarte, Odon Bezerra, Ruy Carne~ro, 89~ Leio, 
.reão" Cleophas, Rego Ba~os. Oso.rio BorPa, .A.rnS.ltio Bastos •. A.liol
pho. Celso, Domingos Vieira, Arth~ C,a_valc=!l:Ilt!, .A.lde . Sampaio, 
Tef.xeit'3. Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura., :Motta Lima, Or
lando' Araujo, Emllio d& Maya,·:Helch!aedek Monte, Arinando Fon
te~r, Manoel Novaes, Clemente Ma.rla.ni, Pedro ·Lago; LuJz·· viànr.~ 
Filho, João Ma.ngabeira., Arlindo Leoni, Franc~s·co Rocha, Pedro 
Calmon, Leoncio. Gal:r;ã.o, Arthur. Neiva, ,.Ea.:p,ba.el C!IIeurã,, .. <Ei~g~Uo:J 
Sancbes, Attile. Amaral, Uba.ldo Ra~alhete, Jair Tqvar, Noj:'Uetra. 
lÓénido, Perelni. c·ameiro, Am:irar Peixoto, JUllo. de; NOVáe!J, f;an
dido Pessoa, Henrique La.ge, Sá.lles Filho, Joã.tt .Gulina.rães, Raul 
Fernandes, Levl· earDelro, Eduardo DuviViel', Hermete Silva, Ce-
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.sar Tinoco, AJ~pio ·coata~~at, Lontra CostQ, Nilo 'de· Alvareng.l, Fa
bio Sodré, Carlos Luz, Noraldlno Lima, José Braz, Theodomiro 

. Santiago, Joã:CI ~eraldo, Washington Pires, Daniel de Carvalho, 
Galso .. Machado, João Penido, Matta Macha.do, Slmii.o da Cunha, 
Rezende Tostes, Anthero Botelho, Bueno Brandão, Delphim Mo
r~, Carlota <le Queiroz, Barros Penteado, Moraes Andr~e, Gama 
Certruelra, Joaquim Sampaio· Vida!, Cinci.nato B:raga, Macedo Bit
tencourt, Laerte Setuba.l, Bfas Bueno, Jorge Guedes, l{Qberto Mo
rel.rti, Fabio. Aranha, Josê Cassio, Va.ndonl de Barros; Pllnio Touri
nho, · Octavio da Silveira, Rupp Junior, Jo6é Miller, Duryal Mel
cbiades, ·João Carlos, B9rgeS de Medeiros, :Be:pU:sta. Lusardo, An
nes Dias, Frederl~o "•olfenbuttel, Victor Russomano, Raul B!t
te.ncourt, Ascànfo Tub1no, .Jo~o Neve~. Eur~co Ribeiro, Iflrmando 
Gomes, Abel doa Santos, Pedro Jorge, AbiUo de Asl!!::~, Antonio Ca.r
valhal, .Arthur da Rocha., Francisco Moura, Martins e Silva, 
Cbrysosthom.o 'de Oliyeira, Vieira Macedo, Fe.-reira Lima, Olivei
ra. Coutinho, Albert(, .A.lvarea, .Lima Teixeira., Paulo Assumpçã.o, 
Gastão de Britto, Vicente Galliez, Pedro Rache, Leoncio 'Araujo, 
.Gastão Vi!llgal, Franca ·Filho, Arlindo Pinto, ·Augusto Corsino, Vi
cente Gouveia, Lourenco Baeta. Neves,· Abelardo Mo.rinho; Sylvlo 
Leitão, Paulo Martins; Moraes Paiva ~- Barreto Pinto. (153) . 

De~m de comparf'!cer, os Srs.·: 

·Ribeiro Junior, Deodoro de Mendonça, Olavo Oliveira, Jehovah 
Motta, Martins Ve~s. GratuUano Britto, José Gomes, Botto de Me· 
nezes, Barbosa Lima Sobrinho, Mario Domingues, Severino Mariz, 
Mello Machado, Carlos de Gusmão, Alta.mirando Requião, J. J. 
Seabra., Prisco· Paràiso, Magalhães Netto, Octavio- Mangabeil"((., As
drubal Soares, Francisco Gonçalves, Lemgrubel.' Filho, · MartW.s 
Soares, Clementa Medrado, Adelio Maciel, ·Augusto Viegas, Jusce
lino Kubitschek, Negrão de Lima., JoSé Alkmim, ·JQsê Bernardino, 
Joã() Henrique, Jacques. Montandon, Abren Sodr~. Paulo Noguel
·ra, Waldema.r Ferrelx-a, 'Santos Filho, OB<:a.r Ste,·enson, VergueirO 
Ce5a.r, Castro Prado, Hyppollto do Rego, Teixeira Pinto, Meira .Ju
nior, .AureUano Leite, Jil-sto de Moraes, Miranda Junior, Horac1a 
La:ter, Trigo de Loureiro, ·Abelardo Luz, Ca.rlos Gomes de Oliveira, 
Renato Barbosa, Dem~trio XS.vter, Adalberta Càmargo, Ricardo 
Machado, R~berto Slmonsen e Cardoso Ayres. (54). 

ORDEM DO DIA 

,. O Sr. Presidente - A lista de presenç:a accusa o campa· 
recfmento·.de ·2~0 Srs. Deput&!dos. . 

Vae-se proceder á. votação da materia que se acha .sobre a 
mesa e da constante da Ordem do dia. 

Vão ser juigadoll objectos de deliberaÇão· quatro prOjectos. 

São, successiv~e;nte, !ldos e considerados ob-
jecto de deliberação os seguintes. 

PR0JE1CTOS; 

N. 2Q5 - 1935 

. .t:utQriza .. o. Paàer Ezecutfvo a. mand(lr· coxl!ltru.ir um ·edifieio ·para. o 
.: ~~t~ · do nk!tricto Federa~, n11 esplan~ ao ·C'O.!tello: · 
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(Finanças 224 - Pri.mleira. legi1illatura.) 

Cons.liierando que, a.s Pretor.!a.s do D!stricto Federal, em sua 
quasi tnta.lidade, se ·encontran:i :mal i.nstalladas e di!!perea.s por va· 

· ·rios pontos da cidade•; · 

Considerando que, esta ctrcumstancia. muito concorre para ·cru:-
flmutar os trabalhos forenses; · · 

ConSiderando que,,aJguJnas.dessàs PNtorlas ~tão inata.llaàas no 
~:velhri baãàri.O · dá . .Rns. dos ·:r:n.Va!idos,.· que. Ei.lém do má.u aSpecto, 

nãõ ófferece '·cOndiÇões de. seiruraDÇa. nem ooqner de .hygiene; 
Considerando que,· a Justic;:à re·q~r lnsta.llação ·condigna;· 
Coruiidera.t»do que, o Pretorio, por co.nve·nieucia. doS tra.bS.!hoa 

forenses, não deve ficar distante do Pa.laclo da .Justiça. e ~ Su· 
- iJrema' COrte; . . . . . 

Considerando que, para occorrer . ãs despesas de construccão e 
. installa.ção do Pretorlo, bastarA eJeV&" em cinco e:z:erc!c.1o.s o. ma· 
. :rlmo da .taxa jud1ciarfa; 

Considerando, .emfim, que compete prlva.tivamente ao . Poder 
.Legislativo resolver sobre a execUção de obras e manutenção de 
serviços da competencia. da. UniãO; 

o Poder Legislativo decreta.: 
Art., 1.° Fica o Poder E:z:ecuU'Vo autoriZado a CGJlStrul.r, na 

. Espla.nada. do Ca.stello; o EdlticiG doe Pretorio do DiStricto Fe&ltal, · 
.para. serem, nelle insta.lla.da.s todas as ~torlas Civeis e Cr1-
.minaes;. _ 

§ 1. 0 A ac.quisic;ã.o .do terreno necessa.rio .st?>râ. feita, por en· 
. centro de contas, entre a União e a Prefeitura. do .Dilstricto 
~ederal. 

2. • O M.lnisterio da .Justiça. e Negocios Interiores, ouvido o 
P~dente da Cõrte Ide Appellação, detei"IIl1na.râ a. escollla. do ter

-reno e o . plano geral do edi!icio, -este.beleeendo as condições de pa
gamento da. cobrança, que serã. e;s;ecuta.da l:IOr concurrenefa 

.publica. 
Art •. 3.o Para. occorrer ãs despesas de coll5trucçiio e instana.

. cíio-. do Pretorio. _ficará elevado o ma.:ximo da taxa judic.ie.da ·nos 

. ];)roceseos administrativos a. 300$000 e nos contenciosos, serã. co· 
brada a taxa. _de 1]4 %·do valor .o.a. causa até 200:000$~00 e 1jl0 % 
por 10:000$000 nas causas de valor auperior a. 200~000$000, nos 
e:x:erciclos de 1936, 1937, 1938. ·1939 e 1940.~ 

Art. 3. o Revogam-se as. dlspos!Qões em contrario. .. 
Sala das Sessões, 28 de Agosto de 1935. - Cal4ei~a Cle .A.Wa.w 

rengo.. 

(Primeira Legislatura) 

N. 206 _..: 1935 

Dá. providencf.a.s sobre o. profissão de motorU!tCJ. 

(L . Socfa.I 45 e .TustiQa 139) 

A Camara dos Deputados ·resolve:· 

Artigo uriico. E:x:êept~ados quantos exerca,n; 'le'g:!tlniainente a 
J)roflsSã.o de ch.auffeur ou motoriSta, na data da pubUca.é,iãO deata 
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lei, sOmente poderão exercei-a os brasileir-os natos ou naturali
zados .que tenham prestado serviço militar ao Brasil, revogadas as 

·diSposições ·em contrario. 

Sala das Sessões, 27 de Agosto de 1935. - Francisco ãe .Mou-
. ia.' Eàmwlr Carvalho. · 

JU&tificação 

4J1tes de indicarmos outras razões que ·n<ls levaram a apresen
ta.J: o ~rqjecto acima, preciso se torna exaltar o motivo que en,tre 

. todso Ç>s outros avulta, .pois que se refere ao sap-ado dever da. de
tesa.· da. Pa.tria. A guerra moderna é a guerra de 'movimentos. 
Nesses movimentos, o tMnsporte rapido é tudo. Mal portanto, se 

·proJÚl>!lilia um e stado de guerra e . já. todos os auto~ovels e res
peCtivos motoristas são reqUillltados . o motorista tem, conseguin· 

·temente, u:Dl papel iJJJprescindivel na defesa da. Pa.trla. Como po
deremos, portanto, de:iJI:ar ~m nacionallza.ção uma classe que tão 
-de· perto está llgáda. á. defesa nacJona.l? 
· ·: O projecto, copiando os dizeres da Constituição Federal, o fez 
-de caeo pensa.do, porquanto a providencia. relativa á.s :profissões 
liberaes tem razão de ser appllca.da aos motoristas, que não exer
cem tão sOmente um trabalho manual, como vamos vêr. 

O motorista. precisa estudar noções de · meca.nlca para fazer 
exame de inotort-s, no qual entram tambem noc;:ões de electr!cida
de. Precisam elles estudar e interpretar os regulamentos e leis de 
transito para bem conhecer os seus direite>s e os seus deveres. 
Taes condições. que não p&Tte:rieem ao trabe.lho ·manual. são im~ 
postas pelo Estado. 

Ha. outras, porém, que a propria profissão exige. Para me
_lhor· servir, os motoristas têm necessidade de conhecer linguaa 
exti-angelras, pols que muitos são os treguezes viajantes e touris· 
tas. A e-Sses viajantes servem os motoristas de ctceroni, e, para. 
isto, precisam ter nocões de hJstoria p atria, para. bem explicar mo· 
numentos e estatuaa. Precisam aillld.a conhecer a. historia. da ci· 
da<le pa.ra. dar outra!! informações de que são tão avidos os vJa .. 
jantea. 
. O tourlsmo em . que tanto se' fala e que tanto bem m er ece do 
Estado tem, portanto, nos motoristas, um grupo dos seus m elhores 
aU%illares. . 

Vemos, pelas Jinh3.1! acima, que a classe não é de stmples tra
balho manual e que tem direito ao melhor apreço do Estado, em 
bem da. .sagrada defesa da. Patrla e, consequentem.ente, do pro· 
prlo Estado. 

Finalmente. não tendo a C~Jnstituição definido o que seja 
"profissão liberal" , pôde a. lei otdinaria. regular a tnaterla dando 
A 'classificação ma ior ou m enor extensão, como ê da natureza das 
definições. : Francisco de Moura. 

N. 207- 1935 

(Primeira Legislatura) 

~aula. a Gpplic~o- de. imflorlancia da arreccuUÍ.çâo da t axa. de 
. 46$000' poi 8~ ae 'café ezportada 

.(Finanças 225 ~ 1" Legislatura.) 
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Art. 1. " A tmportancía da art ecadaciio da taxa de 45$000 ·por 
· sacca de càrt: exporti!Jda serf1 appitcada ex:élúslvamente na ·uciJÍi· 
dação doH encargos assumidos para deresa do café. · 

Art. 2.<> - A arrecadaciio da taxa. de 45$00Ó por _sacça. ~e 
café e~portada. será !ntegml emquanto os encargos a que serve 
de garantia forem constitu!dos por debltos em moeda nacional e 
extrangeira. 

Art. 3. o A taxa de 46$000 por -sacca de café exportada sert!. 
r~.duzida, logo que s~ solvam os deb!tos em moeda nacional, a tal:i.
to qua~to baste D&ra o 2ervlc;:o de juros e a àniórtlZacão dos eni
prestimol!' contrahldos em moeda estrange ira. 

'.Ãrt. 4.• A fmportancla arrecadada com a cobre.nc;a d& taxa. 
a que se retere a presente lei não poderá ser desviada da. applica
çüo a que se destina., por força. do art. 1°, _nem mesmo a titulo 
de restituição convencionada por quaeaquer entidades. 

Paragrapbo untco . Surgindo qualquer h:n~oalbl11dade - ou im
pecitho na remessa das prestaç;ões necessa.ria.s aos .serviços de ju
ros e amorttza.cã.o dos empr~tlrno.s contrahtdos em moeda estra.n~ 
getra, serão eftectuados com essa.s sobras e antectpada.m.ente os 
pagamentos dos debltos em moeda. nacional. 

Art . 5 . o Rev·ogam-se as dlsposlç11es em contrario. 

Sala das S~sões, 28 de .Agosto de 1935. - FeU:r: Rib(Ja. 

N. 208- 1935 

(Primeira Legislatura) 

-Re:7ula a contaue~n de tempo âc 11ertnço pa.1'a tod-os os t-uncclona
rioil pubffcoa do Pafz 

-(Estl\tuto :!2 - 1• Legislatura) 

Consider<indo que,· é dever precípuo do Estado amparar todos 
O!l !!eutt servidores~ 

Con:c:~tderando Que, a. protecçiio soefa.l do trabalbiulor é impos
ta pelos proprios lntere9ses economlcos do Paiz e está assegurada 
r,elu Constituição da Republlca; : 

Considerando que, nos termos da Constltulçã.o, todos os q1.1e 
exe:rc~ carg()IJ publlcos, .seJa qual !Or a forma do paga.mento, ou 
a. nàtureza do serviço prest:tdo, - comprehendldos além. dos : tunc• 
cionarlos de categoria, 011 operarias, mensalistas ou dlar~tae, e 
em &eral, todos os que prestam_ servico pubUco - merecem a . pro
teccão do Est:~ do; 

ConRideran do que, aquelles que p~la própria natureza. do ser
viço sàQ obr-Igados a trabalhar f6ra das horas regulamentares, aos 
domingos, dias feriados ou de ponto · tacultatlvo, e regulamentar
mente, fazem o serviço de pernoite como machinfstas, f<Jguist.a.s, 
graxeiros, opera rios de tóaas as cl:isse.s; . pessoal de estac;ã.o e de 
trens -nas Estradas ode Ferro, -da. Saude Publica, dos Corretos e 'te
legraphos, da. ImprenSa.· Nc:i.cionaJ, · dos Arsenaes cie Guerra. "Fabricas 
de cartuchos, polvo'ra ·e material beillco em geral, Alfandegas, po
licia e seguranc;:a J)ubliea, todos se sacrltlcal)l. no· exerciclo de 11eua 
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·cargos, muitas vezes Investidos de grande l."esponsubllidade, arris
ca.ndo a propr!a v;da, e mal remunerados: 

O Podtor Legislativo decreta: 
Art . 1." 'Sed. contado a todos os servidores do Estado, sem 

dlstlncçiio de categoria, !uncc;ão ou servl<:o e para todoR os effel
ts lcgaes, Qlém do tempo de servtc:o apurado, mais meio dia peloa 
serviços prestados em pernoite, aos domingos, dJas feriados e de 
ponto !acultatlvo ou f6ra das h oras regulam1!ntares. 

Art . 2. ~ Revogaril-.se as dJsposlções em contrario. 
Sala das Sessões, 28 de Agosto de 1935. - Caldeira. Alvarenga. 

O Sr. Anto.nlo Ca rlos, Presidente, deixa a cadeira 
da preside nela, que ê occupada pelo Sr. Arruda. Ca

mara, 1." Vice-Presl~nte. 

ORÇAMENTO 

ContlnU<Jç<io da 1>otação do projecto n. 101-A ri..) 
1935 (1" I,ep!slatu.ra), orçando a Receita e fi:l:ando e 
.Despe:Ja para o cxercicio de 1936 ; com pct.reCC'r lla 
Commillf!río de F inanças e Orçame1~to, sobre as emen
das a.prcsrntadas '<emenda 121 c seou{ntes) (2" tlii!-
C'U8Báo). • • 

O Sr. Presidente - Vou ::$Ubmett er n. votos as emendas a. 
partir da. de n . 121 que t eve hontem a vota~ão interromJ)ida . 

Rejl!lta.(}as. successlvamcnte, as eml'ndas nume
ro:~ 121, 122 B 123. 

Vota~ão dl'. segulnto 

EME.ND~ 

• 'N. 12~ 

V erba 2• - Dnpartamento Naciona l de Producção .Mineral uo 
Mlntsterlo da ·Agrieulturn. - Titulo IV - Au'rlllos Diversos . 

I - Material Permanente: 
R edija-se ·do ségulnte ·modo a dotação 3: 

Machlna.s, apparelhos, Instrumentos, utensl\los 
e material 'para estudos e pesquisas nos labo
:Mtto rfos, noS gabineteS e ortlctnas; barracas, 
camas, trens éle co:dnha e · reteftorio pare 
os serviços de campo que Interessam As pes
. qulsas e estudos· geologfcos e mlnera.Joglcos, 
anlm.aes, vehl.êulos, a~reios; ca.n~lhas e acces
eorlos para os transportes necessarios aos tra
balhos de campo; sondas e sobresalent'es pa-

' ra a s mesmu, ·sendo 1 .000 contos destinados 
Wl pesquisas de carvão no Estado do P ia uby 1.860:000$01:0 

SÍI.la das Sess6ell, 27 de .Julho de' 1935; - Agenor Monte. 
Adhemar Rocha. . ......;... Rlbas Gavoso. '- :F'reire de Andr~: · · 

o Sr. Freire de Andrade (Para. enea.mEnhar a 1/0taç<io) 
Sr. Presidente, a emenda n·. 124 merece especial attenc::ão da. 

Camard ; 
A bancad8. do ·Plauhy propondo. esse: augme.nto de despesa, vi-
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sou a compra. de uma sonda para. pesquiSaa de carvão mineral n~ 
Estado. Parece, lí. primeira vista, tratar-se de despesa lmprodu
ctlva, mas 'O carvão mineral virâ., futuramente, fortalecer a eeo
nmnfa nadonal. Assim, a. emenda só po;derâ. redundar em benefi
cio do Estado e da. Nec;:ão. 

Chamo a a.ttencão da Camara para a emenda, pedindo a l'IUa 
approvacão, po.Ls, quando apresentada pe.la bancada. piauhyense, o 
Sr. Deputado Agenor Monte teve opportunlda.de de demonstrar, 
cabalmente que as pesquisas feitas evJélencla.vam a existenda d~ 
carvão no meu Estado ou no Maranhão, carvão esse do typo Wes
tphallano. 

A emenda merece realmente o voto àa. Camara. 

O Sr. Clemente Mariani (Para en.camin11.c.r a votação) -
Sr. Pre.sldente, esse aSBumpto de pesquisas no Plauhy é, de facto, 
da mais alta. importaneia para a: economia. nacional, de modo que 
se a. Commissão se· manl!estou contrariamente â. emenda, foi por
que esta não resolve satis!s.ctorlamente o problema. 

Como acaba de dizer o nobre Deputado e jâ havia declarado 
em •discurso o Sr. Agenor Monte, o augmento de,-1.000 contos com 
diminuição de 500 contos na verba de materlai ·permanente para 
o serviço zhlneralogico, visa fornecer e.o Governo recursos para .'1. 

acquisi(,lão de uma. sonda, de vez q_ue os trabalhos estão atrazados •.. 
O SR. FREnm DE iANDRADE .-.. O fim é material e não pessoal. 

O SR. CLEMENTE. MARIANI _: •• , PoiS que são executados 
com o auxilio apenas de uma. unica. sonda no Estado do Plauhy. 

Informa.ndo-me, porém, no Minl.sterio· da. .Agricultura soube que 
uma. sonda cuatarã., no minimo de 1.500 a 2.000 contos, de modJ 
que o augmento de apenas 500 contos, na verba, não resolveria a 
questão. 

O S!t. Fmmll!: Dlil ANDRADE - O eutme.nto ê de 1.000 contos -
diZ a emenda. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - Augmenta. 500 e destaca 
1.000 contos, ·.de mo~o que a ~rba. ficaria. reduzida: a 300 conto9, 
po1' ser de 800 contos. 

Mesmo que se tratasse de um accresclmo de 1.000 contos, não 
se poderia fazer face ao problema.. 

Assim, Sr. Presidente, dando pe.recer contrario, ·uve opportu
nidade de fazer desde logo uma auggestão - a, de que os dignos 
autores da. emenda propuzessem a abertura de um credito especial 
para acquisfcão do a.pparelho neceBBario. 

Não houve. qualquer opposlção á. idêa. dos nobres representan
tes do Piauhy. Pelo contrario, foi indicado ·desde logo o ca.m.inho 
pelo qual poderiam resolver o problema, com a. obten~:ão immedia-
ta de UIIl resultado favora.vel, · 

O SR.. Huoo· ·NAPOx.mlo - A Commlssão. não po.deria. ter apre
sentado substitutivo nesse sentido? 

O SR" CLEMENTE .MARIA.Nl - Devo dizer que, tendo m~ 
enten"dido com o nobre Zeader da. bancada. ·piauhyense, Sr. Agenor 
M:ont"e, S. Ex. ficou de ofterecer projecto a respeito, projecto esse 
que ser~ aprecia-do ·pela. Commissão. · 

O SR. FREt!IE DE ANDRAI>El ,........ Seria preferivel approvar agora. 
a emenda ·e .em outra occaslão a,preciar melhor. o asaumpto. 
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O SR. CLEMENTE MiARIANI - São éssas, Sr. Presidente, as 
razões que já. ti'-:e. op_por.tunidade de manifestar, pelas quaes creio 
ter_!icado ,bem P!l~ente a sympathia com que encaramos a medida 
pleiteada pela ba.n.ca.da do Estado do Pia~hy: 

Em seguida, é rejeitada ·a emenda n . . 12. 

Rejeitadas, successlvamente, as emen~ numeres 
125 o 126 . 

E' dadn como · rejeitada a seguinte 

lilMllNDA 

N. 12'1 

Inclua-se, .no n . 17, Material, verba a•, do Minlsterio da Agri
culturll-, o seS"Uinte: "bem como montagem de uma usina para 
·beneficiamento do algodão, no Estado de Goyaz". · 

Sala. das Sessões, 18 de Julho de 1936. -l-auãeltno Gomes de 
.Almeida. - Ol4ro àe GoàO'JI. - Vicente Mivu.el. - Domingos 
vellasco . 

(t Sr. Domingos Vellasco (l'ela. ordem) requer veri!lca.
!:âo da votação. 

O Sr. 
<Palmas>. 

O Sr. 
:votação~ 

Procedendo~se á. ver~cão de votação, reco~ 

nhece-se terem votado a favor' 129 Srs. Deputados e 
contra 38; total, 167. 

E' dada como rejeitada a emen~ n . 128 . 

Presid~nte A emenda n, 127 !oi approvada.. 

Acareio Torres .. (Pe1a ordem) requer veritica.ção da 

Procedendo-se é. verificação de . votação, reconhe
ce-se terem votado o. favor 70 Srs. Deputadoo e 

contra 90; total, 160. 

O Sr. Presid.edte - A emende. n. 128 !oi rejeita~. 

Yotação da seguinte 

N. 129 

Verba a• ....:_ Departamento Nacional da Producção Vegetal. 
Pessoal .. 

29 - II - Pessoal varia vel; 

:. · ••• o . . . ... ....... .. . . . . 
• O ~ • a .. • • 0 • • • O • e • • · : I • • " 

. . .. .. .. .. ··-.. . •• .......... . ....... ..... .. . ' . .. . . 
:Letra. c _.:...:, ServiÇo de irrigação, reflorestamento ·e colonizacão: 

Em vez de . . • • • • . • . . 4:ooo:Ó00$0ÓO 
Dlga-se . . .. .. . . .. .. .. .. . • • . .. . . .. . 4. 07 4 : ooosooo 

nt - - Materlal. 

·Material de Consumo. 
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10 -:-; Drogas, productos chlmlcos: 

Em :_vez de .•. ..• .•.• .••• . • ' · •..••..• · 900:000$000 
Dtga ... se ... ' . . . . ... . . . , • .. . . . . . . . . • •; ·920:000$0(10 

. Sala das Sess~. 18 ·ae Julhó de i935 ....: Jo8é Mutler. ;_ Ao~.: 
larào ~. ~ Oarlos GomeB de- Oliveira . - D'n.iz Junior .• 

E' .. rejeitada . 

. o Sr. Clemente Mariani (Para encammhar· a votação) ...... 
Sr . Presidente, a Com missão reconheceu a convenlencia e vanb.
gem desta emenda; como, · PONm, existia verba · global, ele quatro 
mil contos, para o serviço de .colonização, ente-ndia dever a despe-
sa correr por conta dessa verba. ' 

Surgiu, entretanto, poste~iormênte, a allegação de se achar a 
.mesma compromettida no total, de modo .que, para não haver pre· 
juiZo em 3á dlBcu.Ssão, quando não· poderÁ ser propo~ autme.D.to d"' 
dotàc;:ão, e para dàr teD:fpo áS neee8sar1a.s averiguações Jünto ao 
Min!sterio da Agricultura, opi'mi.r~i aiora, de accordó com .os ..ou:. 
tros me·rrtbros da. Commissã.o, no sentido de ·ser ápprovada. à;~en-
{}a, -para melhor :e::a:aine ·em .a• turno. ·. ':: . 

Em seguida. é approvada a emenda. n. 129. 
Votacão da seguinte. 

N . 130 

Verbn s<i· -'" N. 17:· 

· '· :Aecrescetite-se: · Sendo tresentos contos· pata ·canstrilcc;:io de 
um campo de sementes em Baturité, n1> Cearâ, destinado a: nielbo-

. ràr a . cultú..-a. do caCé naq uella região. , : 
Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Xavier de 0~. 

O Sr. ·cJentent.e Martani (Para encaminliar a votaçã.o) -
Sr. J?I'estdénte, esta.. ('menda. é da mesma espeeie das duas ultimas, · 
uma das quaes foi rejeite. da. 

Devo :e:scla~ecer que o . pensamento da ..COII:ltniSsão, op:pondo
St· aos destaques requeridos p_elos representánte~ d-e -varlos Esta
dos, em 2a discussão, foi deixar iiara 3" tul'nó ·o êstuodo e a melhor 
apreciação das mesmas, porquanto, devendo, possivelmente, ser 
corta.d;Ls varias ver'QI!,S _g l<;>ba.es; .em .consequencia . da necessidade 
de reduzir o de!icit, não serâ aconselhavel desde logo hypothecarmos 
determinadas parcelle.s dessas. verbas para. certos . serviços, com
promettendo assim os córtes ~-poderão e deverão ser téitot; na
q uell.r. opportunfdade. 

Chamaria pan o caso a attenção dos .si:-8. ~putados, que t!m 
de votar e'Illendas semelhantes, ·porque · poderão occorrer graves 

. ditttcu1dades ·á. realização <io· empenho ·em q-ile se aeha a commis
s lio· . de,' se' rião .'extingÜir, . 'pelo menoi red.uzlr · o 'deficit em a•. dls -
-~wis'il.G.' . · · · · ·· · · · , · · · · · · · · 

Em -seguida, é rejeitada a eme·nda n . ·130 . · 
Rejeitada a emenda n. 131. 

E' · ~onsiderada prejuMoo<ia a ezn.enda n. 182. 
Votac;:ão de seguinte· ·' · · .. 
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EME~DA 

N. l:l3 

Accrescente·se, na · verba. 7",· consignação n. 2: '·Estado do 
Paraná: - 100:000$000. 

. Sala. das Se5sões, 15 de Julho de· 1935. - Lauro L.opes. -
C arlos GO?n.e:~ de OUvetra. -Paula Soares ·Netto. - A.rthur ·san· 
t;OS. - Plinio Tourinho. --: Octçwi0 Bilvei-rG. - .Rupp , Junior. 
- Dcmetrio Mere'io Xavier. - Francisco Pereira. - Diniz hÚÍior. 

' ' . 
O Sr . Lauro Lopes (Para encaminhar a votação) - Sr. 

Sr. Presidente, es:ia emenda n. 133 !oi considerada prejudicada, 
segund~ informàção da,da pelo eminente Relator da Agricultura 
na Co-mmlsaão de . Finanças; de vez que a verba pretendida pelo 
Estado do Paraná, para o serviço de· algodão, já. se acha incluida 
na emenda n. · 11 da Commissão, como verba ,global. 

Enl tà.ce desse . esclarecimento e do compromisso forinal assu
o;rldo pelo bónr~o ':President~ da ~ommtssiio de Flnan.ças d~ · ~~pe:-
clficar a verbà. para o Estado do Paranâ, em 3" discussão, desejo 
declarar a. V. Ex. e á Ca!mara que a bancada ·pa.r'anaense votàrn. 
com a Co~mlssão. 

Tenho o direito e o orgulho de !.alar. neste caso em nome da 
unanimidade da bancada, Sr, Presidente, porque os representantes 
-do Paxanâ, sempre ·que estão em jogo os superiores interesses do 
Estado, são uma .unica vontade, um unico estor<;:o na defesa de sua 
terrà·. ·(Mtdto bem.) 

Em ,seguida, é. rej_eitwda. a. emenda n. 133. 
;ReJe1tadas, successiva'mente, as . emendas nume

ro·~" 134. 135, 136, 137 e 138 . 
São cohslderadas prejudicadas as emen~ nu

meros ta9 e 140 . 

O St. Pr~sfdtmte - Vou submetter a votos a emenda nu
mero 141. 

·o Sr. João éleoph~ (Pela ordem) requer a. i-etira,da da 
em€nda n. 141 . 

.. . ()' Sr .. PreSidente :- T.endo a emenda Pa,re~er contrario da 
Commtssão, defiro o requerimento de V. Ex. 

Rejeitadas, successiva!IIlente, as emendas . :nume
. ros. 142, 148 s 149. 

· E; d~da éomo rejeitadá a seguinte 

Verba 8" 
1. 500:000$000 . 

EMENDA 

N. 150 

Obras - Em :vez de .1. 700:000$000 diga-se réis 

. Verba 7" --...: Subvenc;;Oes e Au.xllios ·- Acerescente;...se onde fõr 
-oonven!ente : .. 

27. .Á.úidiio á CoÓperativ~ .Agricoia Centrar . . em F'or .... . . .. . . . . · . '. . . 
tale~a (Cearâ) , para a installaçã.o de uma usi-
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na. de beneficiamento de· caju' e derivados .. 
28 . Awdlio á. Cooperativa Agrteola ·de Caplstrano de 

Abreu, Estado do. Ceara., para acquJst~o de ma
cblnas agra.rías e de oeneticiar a.lgodã.o .. 

29 . .Auxilio á. Cooperativa Agricola de S. Luiz do 
caru', para acqtiisição de machinas de benew 

· ticiár algodão . . . . . . .. . . • . • • • . . . 

Sala das Sessões. - Hwml!erto Afl,drade. 

60:000$000 

60:000$006 

30:000$000 

O Sr. Acnrcio Torres (Pela ordem) r equer vedUcaçã.o da. 
vota~ão. 

ProcedenC!<H;e á. Vertticação . de votação, reconhe
Cei-S~ terem votado a favor 101 Srs . Deputados e con
tra 83; total 184. 

O Sr. Preaident~ ..:..... A emenda n. 150 !oi a,ppro..,'ada. 
O projecto de orça·mento passa. â. 3• discussão; indo antes a 

Comm.tssão de Flnanca.s e orÇamento para ser redigido, de accor· 
do com o ve~~o. 

'Velll á Mesa a seguinte 

O Governo .Provfsodo de 1930, o mais perdulario que regi.SI:cl 
a. nossa attribulada historia financeira, elevou . gra ndemente mui
tos dos nossos tributos, para. acudir,. sobretud~:>,· âs levlé.ndadea e 
imprudencias com as quaes não pOdiam cont:llr os chefes da :&evo~ 
lução. Tudo . em consequencia da dispeJ:"são da. autoridade do chefe 
do Estado, pbenomeno q,ue sé reproduz .sob o regimen constitucional. 

Foram sensivelmente !Jlajora4os o !mposto de conaumo, o de 
vendas mercantis e o de rendaS. · 

Fez este extensivo aos !llembros da ~gistratura. da. União, 
dos EstD.dos, do Distrfcto Federal, do Acre, bem como os !Üncciona.
rios dos Es~os e dos municipJos, incluidos, taxnbem os ·!u~ccfo-· 
niu'io!t mllltares. · 

A.ugmentou o nnposto sobre a renda de valores moblltalios, 
pg.ssando de 5 para· 8 por cento, o que vem a corresponder a. um 
accrescimo de sessenta por cento. 

Creou a. cedUia de renda 1ios valores fm.mob!liarios, estabele
cendo a taxa de 6 por cento, que onerou os alugueis de ca.3as en
carecendo a vida e·specialmente nas capitaes e nas grandes cidades. 

A tabella do im})OSto sobre a renda global foi ba$tànte ampUa.
da, como sens!vel foi o augmento relativo li. exploração agncola. 
industr ía extractiva vegetal e in<Iustria. a.Dimal. Para melhor se· 
a juiza:r desse gravallle-, nada como o confronto entre o disp~tivo 
legal anterior e o disJ;Iostfivo em ·vigor. 

O . primeiro prescrevia: ·- "rendimentos Uq,uidos' que· 'pr~v:!e
rem da. exploração agrlcola, da. · industr!a extractiva vegetal e da 
animal, quando o eapfta.l representado pela propriedade, inclusi
' 'e bemteitoria.s, oanimae~ d~ tl'abil.lho, ga4o (le venda e culturas per
manentes •. exc&der de 250:ooo;ooo; (d~ntos ·e cincoenta 'contos de 
l'~is), decreto 17 .39(}, de 26 de' Julho de 1926. n . . 
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O segundo preceitua: - ··sobre os rendimentos liquldos que 
provierem da .exploracão agrlcola, da industrla. extractlva vegetal 
e da. anbnai, · deéreto 2Í. 554 citado" . E' o decreto de 20 <le Julho 
de 1932, que consolidou todos os decretos antedores. 

Yê-li!e, port.anto, que respondiam, a.ntes pelo tributo S6 a~:~uel

Jes que operassem com um capital não inferior a réis 250:()0()$000, 
ao passo que passaram a responder, agora, todos os lavradore!t, se
j~. qual !or a importancia do capital, embora os rend_imentos se com
putem na renda ~lobal, como, aliás, se computavam anteriormente. 

Na. falta de escrlpta regular, que comprove ·o rendimento li
quido auterido, serâ cons~crada renda liquida tributavel o pro
dueto de 5 por -cento sobre o valor da proprieda-de, c~>nforme deter
mina o artigo· 31, paragrapho 20 do decreto 2i. 654. 

• · Ora, não hav~ndo duvida que a. grande· maioria dos pequenos 
lavradores não tem escripta commercial, segue-se que estes fica
rão sujeitos ao imposto nos termos severos do coefticiente 'adepta

. do, isto é, pagarão um imposto arbitraria, por não decorrer de um 
rendimento tributavel, como õe justiça. 

E porque acaba de ser vota.do, com as emendas, em segunda 
discussão, o projecto de lei orçamentaría, qu-e volta.rã. á. Cron:missão 
de Finanças, afim ·de reodigil-o, no praso maxlmo de cinco dias, 
para a terceira discussão, a bancada do P. R. M. })ede venia. para 
trazer ao plenario esta declar~ão de voto: 

1. Que votou inflexivel-mente contra o augmento de despesas 
injustificaveis ou adiaveis. 

2.6 Que espera uma ac~ão irreductivel da Co~Inissão de Fi
nança~ contra o augmento de !m-postos e taxas,_ quaesquer que se
:lam os motivos · Invocados para consumar-se uma obra de Jn!qui
dade e de espolia.c;:ão. 

·a·. • Que dará. o · seu apoi~> fú::rne e decidido no sentido de uma 
reducçã.o vigorosa e logica -das despesas publicas, ponto de partida 
para. o saneamento financeiro do Brasil. · 

Sala das· Sessões, ZS de Agosto de 1935. - Carneiro ã.e Re
Zi!ftde. - DaTJiel õ.e 04r:valho. - Bia.t Fortes. - Ohmtiano Ma
ckado. - A.rlhu.r Bern<U"des . - Pinheiro Ohapas. - Le17inào Ooe
Jho. - A. Bcr.nard.e" Filno. - PoWca.rpo Viotti. -Furtado de 
Meneze&. - Macarlo de A.lmefda. 

Votação do projecto n. 3 B, de 1935 (1~ legisla
tura). permittindo aos empregados de quadros anne-
:xos inscreverem-se em concurso de- habilitacão ou 

de entrancia, independente do lUnite de edade; tendo 
parecer com emenda. substitutiva da. CommiSsiio de 
Justiça ao art . 1. • e parecer com substitutivo da 
Commissão. Espechl de Estatuto (2~ discussão). 

O Sr. Presidente - A este projecto foram o!ferecidos dois 
substitutivos, um -da Commissão 4-e Constituição e Justiça e outro 
da Especial de Estatuto dos Funcclonanos Publicas. 

Tenho 5obre a · mesa e ouvirei a Camara· opportunamente o 
seguinttt · 

nEQUEJUME$TO 

Requeremos que, do projecto n. 3 B, de 1935, Permitttlndo aos 
emprega,dos de quadros annexos · inscreverem-se em concursos de 
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ha'b!!itação ou de entranc!~, Independente do l!m!te de edade 
seja destacado o _ art. 3, atim de const1t~1~ projectQ e~ separado. 

Sala das Sessões, 26 de Agosto de 1935. - WeMemM Perreira... 
- Moro.e11 Paiva. 

O Sr. Presidente - Vou su'bmettel:' a votos o substitutivo 
otterecido pela Commtssão de J~tiça, salyo reclaan~ção e-in · con
tra rio. A.dvirto que o requerimento pede o destaque do art. 3° pa
ra consti~ufr projecto á. parte. No substitutivo da Commissão de 
.Justiça, o art. . 3° assim. reZ;a: revogam-se a~ disposições em: con
trario. Não vejo como pode isso constituir projeeto ·em .separad~. . . . . . . .. ·, 

O Sr. Moraes Paiva (Pela. oràe7rl.) - Sr. Presidente, peço 
preferencia panl. o substitutivo da Commi·ssã.o do Estatuto do Func-
cional1smo. · 

O Sr. Paulo· Martins (Pela ordem) -Sr. Presidente, apoio 
o requerbnento de preferencia formulado· pelo meu · collega · Sr. · 
Deputado :M:Õra~ Paiva. 

Em séguida, -~ dad~ COI110 rejeitad9 ·o requerimen~9 
de preferencia do Si. Moraes J:>aiva,. 

·O · Sr. Mora,~ }»aiva (Pela ordem.) r"'luer ver~ão da. vo
tação. 

Procedendo-se á verificação de· votação, reconhe
ce-se terem votado a favor 101 Srs .. Deputados e cón~ 

trfl 72; ·total, 173. · 

O Sr. Presidente :- . 9 re<l_ueri:mento de ' pre:t:e~ncia d.o si- . 
.Morae~ Paiva foi approvado. . . . . . . 

Em virtude da deliberação da . . Casa vou submet.ter a votos o 
substituti-vo .da. Commls:;:ão Especial de Estatuto dos F~nccio~os 
Publico.!. · · · · · 

O Sr. Acureio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, pe
diria. Úcença. ·para chamar a atten~ão de V. Ex. para o seguinte: 

· o p~ojE)ct~ e.lltÂ em_ te~;"Ceira .:J.i~ussão e a votação E! ~m globo. · · 
O SR. PltEsJD&m:B - Está. ein segun~ discussão, . . 
O SR. ACURCIO TORRES -·Solicitaria a V. Ex. :..nnuncia

se. á. Casa que na _ .votação desse substitutivo ê ' resalvado o pedido 
de destaque do seu artigo s•. 

O Sa. PlUisiDENTZ - Depois de approvado pode ser destacado 
para ~onstituir projecto erm separado. 

o SR. ACURCI O TORRES ....:.. Se1 que- precede â. votação do 
cl~staq~~ .a do substitutivo. Estou pedindo a v. Ex. cousa. dl:t:fe
rente. Que· Y. Ex., para. esclarecer á. Camara, annuncle que o 
proJecto va.e ser votado salvo o del:taque d() artigo 3~. 

O SR. PREsmi!:N'liit- E' claro. 
O SR. ACURCIO TORRES. - Era apen'as isso. 

Approvados, successi~mente, os seguin~s .ar.t~.,. 

g o:J do 

. 1f. 3 B - 1935 · 
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(1" Legislatura) 

Art.- 1. o Os· funccionuios publicas de q uauros complcm~ntares. 
ou annexos, de hierarchla inferior, poderão se inscrever nos con~ 
cursos ·de habilitação ou de entrancia, para provimento dos car
gos inlciaes · da.s carretrã:s administrativas do respectivo Mlni!lterlo, 
desde· que não tenham mais de 45 annos (!e edade e menos de cin
co de serviço publico federal effectivo. 

Paragrapho unico. Para !feito da. insertpção, quanto ao ternpo 
do servir;:<>, bastará. attestado do chefe da reJ)EI.rtiçã.o a que :perten
cer o funcdonario. 

Art. 2 . o Os candidatos que, nos termos do artigo anterior , fo
rem classificados, terão, em egualdade {de condições, preferencla pa
ra <: nomeaçã"O. 

Art. 3. 0 Os empregados referidos no art . 1• serão ad!mittidos 
nos concuraos que se estiverem l'ealizando â. .cla.ta da publicação 
deste decreto; submettendo-se os ·candidatos assir.a admittidos ás 
provas já realizadas, em bancas especiaes, até a normalização dos 
trà.ba.lhos dos respectivos concursos . . 

Art. 4 ." Revogam-se as díspo::sições em contrario. 
~ Sr. Presidente -: Vou submetter a votas o requerimen

to de destaque do art. o a•. 
Approva.do . 

O Sr. Presidente O projecto passa á 3" di1lcussão, indo 
antes A. respectiva Commissão })ara ser redigido. 

Votação do requerimento n . 114, de 1935,- (1" Le
gi.slc.t1J,ra) , do Sr. Ma~ms e SilvG, de infOf'ma.çõe.s so

pre <UI cond:içõea à-e tro.baJho 714 minas de .Morro VeZh.o 
(àise'Úsão unica). 

Approva.do. 

Votação dQ requerimento n . · 114', àe 1935, (1" le
gislatura), dh Sr • .Acurcio Torres, de in{'OrmU-ções so

bre o qu,aãro ao petuJoal 4e CairG Economica do Rio 
de Jf1.nef.ro ' (di8C~Usão unjc(t.). 

Approva<io. 

Votação .ao reqtleriJn.ent\? n . llG, ãe 19.35 (1& L e-
. gf:sla.tura) , do Sr. Thrmvps(}ffl, Ffor~ e outros. àe in!or~ 
ma,ções sobre o fina~to das associações coope
rativas tmadas ao Mmisterio da Agricultura (àiscu.s-
são unica). · 

Approva.do . 

VotaÇ<io do requerimento 11-. ll7, ae 1935, (l" L e
gislatura), 'do Sr. Abelardo Marinho, àe inclusão em 
oTdem do dia. ão projecto -n:. 137, · tk 1935 (àiscussáo 
-fca) . 

Approva.do. 

O Sr. Presidente - Passa-se á ma-teria ·em discussão. 
2" discussão ao 1JTOjecto n. 154-.A, àe 1935 (l& Le-
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gislatura), do Senado, autorlzan<f.o o Go1>erno a dar 
garantia. a u-ma oper(1.(}<i.o de ~to até a importa.ncfa 
'de 50. ooo :000$, entre o E&tado tio Rio G-ram4e -ao Sul 

e o Banco fÜJ ,81"a8Q, aesUnCJda. aa resoate da emüsão 
de bonUB teita pek> meMno EBta.ciQ ,- com po.recere8 fa
vOTa'l:eiB da11 Commi.86ôe& ae JUBti~ e Fma.nça&. 

O Sr. Presidente - Entra em dl3cuasiio o projecto. 
Tem a palavra o Sr. V-espucio de Abre a. 

O Sr. V espucío de Abreu - Sr. Presidente, a!a.ata.do h& 
longo temJ>o das lides parlamenta.hea, s into-me verdadeiramente 
acanhado a& assomar a. esta tribuna. Faço-o, entretanto, no cum
primento 1ie um dever pe.ra com o meu qu<!rido ruo Grande do Sul, 
que tão generosamente m~ reincor·porou á. representa.()ão nacional . 

Venho mostrar á Camara dos Senhores Deputados que o pro· 
jecto n. 154·A, deste anno, autor.lzando o Governo Fêderal a dar a 
;.-a:rantia a uma operação de credito a ser realizada entrE= o Estado 
do Rio Grande do Sul e o Banco do Braall, JJalda mais é do que uma 
transação em que .se concede um aPOio moral ao Rio Grande do 
Sul, afim d~ que elle possa ettectua.r essa. operaçáo. 

O credito em discussão destina-se ao resgate dos bonus Elnlit
tidos durante o perlodo revoluclona.rio. ·Quando deflagrou a Revo
lução de 3 de Outubro de 1930, teve o Rio Grande do Sul nece&;~l
dade ode reunir, de mobiltsar todo o numeraria de que poderia dis
pOr, para. com e!le supprir as torças que dever.l.am mar(:har do Ri<l 
Grande do Sul com deBtino ao Norte do Brasil. Neâsa.s condições, 
não devendo, de :fôrma alguma., orear embaraços, estagnar os ser
viços publicos mantidos pelo Estado e não podendo, do mesmo mo · 
do pre~udicar a sua admlntstra.<:ão, teve o governo de procurar re
cursos cam os quaes pudesse manter a. a.dmlnistração publica, c 
não perturbar a m:at'(lba das suas industrlas e do seu · commercio. 
Assim. pediu â. Assembléa do Estado que o autortiãsse a fazer ope· 
rações ode credito q~~e lhe p erm.ittissem obter os necesaarlos reeur -
soa para collimar esse objectivo. · 

Estava ainda aberta. nesta. época, a Assembléa. dos Represen
tantes do Estado do Rio Grande do Sul, a. qua.l promulgou a le1 nu· 
mer o 523, de 3 de Outubro de 1930, autorizando o Governo ~ Es
tado a contrahir um ou mais emprestlmos Internos ou eJtternos at~ 
a. tmportancla ne cfncoenta mil contos de réis, nas condições julga
das mais convenientes,~· destinados ao serviço de ·despesas extraor
dinarlas e· imprevistas , decorrentes de m edl.das urgentes de caracter 
militar imprescindiveis ao successo ~ re·Yoluc;ão Iniciada. a 3 de 
Outubro. 

Usando d~ssa. autorização, toi expedido o Deereto n. 4. 602, 
de 16 de Outubro de 1930 perm:!ttindo o emprestimoi no Banco do 
Rio Grande do Sul, da quantia de 20 mil contos ou seu equivale:nte 
ein letras hypothecarias, para o fim de ga.ra.ntil" a emissão de bonus 
do Thesouro do E.!ita.do, ou outros titulas de egÜa.l natureza. 

Por Decreto n. 4.603, de 18 de Outubro de 1930,. tof autorizada 
a emissão da pdmeira serie de bonus. serle A, na hri·porta.ncia. de 
20 mil contos ao juro de 7,5 por cento; resgataveis .no prazo de 
180 dias. 

Eis o decreto: 

Regula a emissão de bonus do Thesouro do E stado. 
O Secretario de Estado dos Negocio:s do Interior e ExteriOr, na. 
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qualidade de Governa-dor Civ:l e Militar do Estado do Rio Gra.nde 
do Sul, usando da attrlbu!~ão contida. na. lei numero 523, de 13 do 
corrente e, de accordo com o Decreta n. 4.602, de 16 do mesmo mez. 
decreta.: 

Art. 1. • O Thesouro do Estado emittirA até a importaJlcia. de 
vinte mU contos de réis, bonus do Theaouro nos valores de cinco, 
dez, vinte, clncoenta, cem e quinhentos mil r(!lls. ao juro de ~aete e 
meio por cento, resgatavels. dentro do per!õdo de cento e oitenta 
dia.J. 

Art. 2.0
- A im11ortancia, desses titulas, de· "Serles dífferentes, 

asslgnados pelo director do Contencioso terá. como garantia. espe
cial, es-ual lmportãncla, em cedulas hypothecarias do Banco do Rio 
Grande do Sul, depositadas para. esse fim nos ~ofres do Thesouro. 

(A.·rt. 3. 0 Os bonus em1ttidos, pelo The.souro, deverã.P ser acce.i
tos nos pa.gam.entos de direitos, impostos e taxas, nas repartições 
federaes, estaduaes e munieipaes; no pagamento de generos de pri
meira. necessidade constantes óa. tabella. publicada. pelo Governo; 
no pagamento de contas -de fornecimentos de gEmeras e artigos re
crulsftaàos pelo Governo; no pe.ga.mento de salarios aos operar~os e 
vencimentos ao funccionalismo particular e publlco, civil e 'Illllitar; 
e na acquisição de mater1a prima para. a.s indu.strias em •rvíço das 
operações de guerra.. 

Art. 4.o· Aos estabelecimentos inO:ustrle.es e outros, os bancos 
poderão abrlr creditas, em bÓ'nus, eom o fim -de manter a continua
ção do trabalho lndustria.l e colleetl.vo. 

Paragrapho unico. Esses creditas serão limitados á.s necessida
des de pagamento do pessoal e de acqulsfcão de materia prima. 
indispensavel ao funccfonameneo dos re!erldos estabelecimentos, e 
entre as garantias offerecidas poderâ. ser acceita a de deposito de 
productos ou. mercadorias numa. ava.Uação de <:incoenta por cento do 
y8Jor das mesmas. 

Art. 5 . ~ Todas a.a obrigações anteriores a 4 de Outubro pode
rão, de accordo eom as l)artes, ser liqUidAdas com estes titulos de 
credito. 

Art. 6. • Revogam--se as disposições em contrario. 

Pa.la.cio do Governo, em Porto Alegre, 18 de Outubro de 1930. 
- 08'WCld.o .Aranha.. - .Si-nval /Sa!Q.anha. - .ToéúJ Sf.mp!íeio. - .á. 
- O~ ..!l..ran.he. - S(J)val Sa.lrJ4.1~h4. - Joõ.o B''mpZ\cio. - .A. 
de Oarval'h.o. - · J. Fer-n4nde8 Moreim. 

_Eram estes os bonus, etn circulação quando o geneml Flores 
da Cunha assumiu a interventorla. no Estado -do Rio Grande do Su!. 

Em seu governo o mesmo Interventor expediu relativamente 
aos - bonus - os seguinte's actos: 

Decreto n. 4. 738. de 16 de Março de 1931, autorizando segun
da emissão de - bonus - serie - B -, na. lmportancia de trinta. 
mil conto!!. l)ara circularem a. partir de 1 de Mail) do mesmo anno 
e resgataveis até 1 de Maio de 1932. Esta emissão venceria o juro 
annu~ de s por cento. 

Decreto n. 4.817, de 20 de Junho ~e 1931, autorizando uma 
terceira emissão. ode- bonllS- a.o jul'o de 6 por cento a.o anno, no 
valor de vinte mll contos de: reis, serfe -C--'-, r-esgata.vei:s no prazo 
de de= mezes a· terminar com o da. serie - B - em 1 de Maio 
da 1932. 
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Decreto n. 4.937, de 15 de Fevereiro de 1932, pre~evendo no~ 
va emissão de - bonus - .serie - D -. no valor de cincoenta. 
mil contos, ao juro annual de 4 por cento e 'prazo de resgate de 
nm a.nno a ~rtir de 1 de Maio seguinte. 

Decreto n. 5. 279, de 24 de Fevere·lro de 1933, estatulndo outz·:~. 
emissão de - bonus ~. serle - E .-. no valor de cincoenta. miá 
contos, juros <le 2 J)Or cento e X'e$g&.tavel no prazo àe um anno <1. 

partir ele 1 de Maio . 

Emfim, o decreto n. 5. 546, de 13 de Março de '1934, autorizando 
a emlssíio de - bonus - serle - F -; ao juro annual de 1 por 
cento resga.taveis a. 12 mezes de prazo, a. parttr de 1 .de M.alo. 

A pr!nielra emissão, aerie - A - no valor de Vinte mU contos 
!o! a.ppl!cada no pagamento de vencimentos do runccfonalismo pu
bllco e de !orneclmentos feitos As repartições esta.doa.es, substi
tuindo o dinheiro que, em moeda. nacional, existia. naquella. oce<~.

.sfão no Thesouro e que, destinando-se a a.ttender a. taes pa~l
mentos, f'ol utilizado exclusivamente em despesas com o movi· 
menta de 1930, sobretudo no pagamento de tropas que- ;seguiam pa
ra o oampo de operacões no Paraná e em São Paulo. 

A seg11nda emissão, serle - B -. no valor de trinta mu con
tos, destinou-se. ~ resgatar a da serle - A - e !ornecer ao Esta
<l.o os melas nec:essa.rlos :para arcar com os enormes dl.sllendios re
lativos á remessa J)Qra o exterior, de. recursos pa.ra a 3.mOrtização 
e juros de .sua. divida. ~erna, despesas enormemente accrescidas 
com a depressão da. taxa. cambial, em virtude · da. situação do Bra-. 

. si! apó.s a rvolução de 1930. · 
'Ainda, parte desta e~ssão foi tambem applicada em auxilios 

ás industrias riograndenses a braços com a maior crise que j&. t iVe
ram. a enrrentar. 

A terceirn emissã.o, serle - C - no valor de vinte ·mil con· 
tos applicou-se a. proporcionar os recursos · lndispensa.ve!s .ao de.;;

'toa:o immed!ato dos credores do Thesouro e a. normalizar o rytluno 
do commercio, o q,ue não seria. poa.sivel conseguir-se com a. simples 
arrecadação das rendas ordin.a.rlas . 

.As tres ultimas emit~sões na hnportancla de dncoenta. mll 
contos, cada urna, !oram levadas a. et!eito para. o resgate da.s a.n
teriore!!. 

E• rnfster observar que os bonus da :!Í!!<r_1e - A - toram ernit 
tidos rendendo 7,5 por cento de juros, os das serias - B e C -
s por cento, os -da eerie - o · - 4 ·por ·cento, os da aerle - ·E - 2 
por cento e, emfi.Jn, os da. serie- F- l por cento. 

· Os juros citados foram sempre póntualnlente pagos ou Pell) 
Thesouro do Estado ou -pelas exactorias do interior e a.s substitui
ções ·acceitas ·pelo publfco sem protestos, nem r~êlama.ções. 

'l'odas essas emissões tiveram assento na. Lei n . 523, de 13 de 
Outubro de 1930 e tora'JD a,pprova.das pelo art: 1.& da$ Disposições 
Ti-a.n.2i.tortaa dA Constituição de 16 de julho de 1934. 

·Esta. é a genese .dos l>onus emfttidos pelo . Rio ·Grande do Sul 
e para cujo resgate o Governo do Estado solicitou ·ao Q.overno F e- 
deral o eeu aval em ·uma ·opera~ão de Credito a. ser ef!ectlUI.dG. com 
o Banco do Brasil. · 

J\:qul j{l. tl~ha. surgido o p rojecto concedendo a autom •:ciio o.<;~ 
Governo quando, em Maio· deste· anl\.o, to1 levantal!a. a. quu'.ã.o de 
ser a. 1nfci8.tiva. de proposição dessa natureza, em virtude do art . 
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41, n. :J, da Constituição Federal, da competencia.- do Senado teve 
õ mesmo .de se.i:- reurado da ordem do . dia. e devolvida a men~gem 
do Executivo ao Senado, para que torm~las.se e désse andamento 
ao projecto, que, afinal, aqui velu novamente ter. 

Na oc<matão de se discutir o projecto, levantaram-se, nesta 
Casa, varias duvida.s a res,l)eito do :rnodÓ porque se ia opera ... essa 
!;ar~tia dada pelo Governo Federal . ao Rio Grande do Sul para. 
proseguir a· operaÇão de credito com o B&.nco do BrMU. 

Houve grande celeuma a respeito. Af!irmou-se não se alicer
çava. em garantias de eapecle e que talve:z: o Rio Grande do Sul ~ão 
pudesse pagar. A atfirma,cã.o, porém; er.a. !!implesmente descabida 
1t graciosa • 

.Procurou~& tambem ta:z:er crer que as garantias, á guisa. do 
qu& occo...reu com o resgate de bonus effectuade> pelo Estai!.o de Si.\.0 
J?aul_o,. 'se baseariam apenas nos impostos de :via.Qão, ~ vo~ ler o 
~Óntracip entre <l Governo de São Paulo e o Banco do Brasil, não só 
pa.ra constar dos Annaes como para se ver qu~ ... ~ garantia'!! offe
reoidas para o emprestJmo de 450.000 contos etfectua.do pelo refe
rido Estado são multo diversas das que :!ora.-m aqui affirmadas. 
· · E' ~ Següinte o t eor do contracto, pubUcá.do no Diarló ·ao Po
der Le{lfttlaUvo, de 23 de Julho do. c~orente ãiUio: 

O Banco do Brasil, soci-edade anony.ma, com séde n esta 
Capital; a rua 1• de Março n. 66, por seu Presi.dente, Sr. 
Arthur de Souza coa~ ne-ste instrumento simplesmente 
deslg~ por Banco ou CreditGdor; e o Estado de ~o Pal,l
lo, n~te· acto repre~ntado por seu procurador, Dr. Edmur 

. de Souza Queiroz, . Procurador . Fiscal do mesmo· Estado, 
"<ion!orme procUra.ção lavrada no cartorio do 11 o Tabelllã.o 
de São- Paulo, D r. A. Gabriel da. Veiga, em 20 do con-ente 
mez. no livro '34, fls . 175, _e aqui tambem d enominado D e-
11edor ou Cretl.itcuU> - têm . justo e côntraciado o seguinte·: 

1. O Banco, devlda,lnente autorizado ~lo Goveino Fe-
. dera!, e sob a respon.sabUidai!.e do Thesouro Nacional, abre 

um credito fixo à favor do· Thesouro do Estado ·de São 
Pa.ulo, da. 1mportanc1a · c~e 150.000:000$0M, (cento e cinco
enta :riU contos de réls) , .da qual o Creditado -apenas se 
utilizará por internuidio da. Commfssão· ESpecial ·creai!.a pelo 

. Decreto . numero 21.969, de l4 de- Outubro corrente, el:clWii
·-:vamente para, o resgate. dos "bonU:S~ a que alludem o ré
ferido .decreto numero 21.959, do Go:ve-rno }federal, e nUlDe
ro. 5.710, de l8.do znesmo me:z:, do Govern<l do Estado de S. 
Paulo, e cio modo a se· achar termlllado dito resgate dentro 
dei pra.:z:a de 4S ~ co:ntados_ de 15 de Outubro corrente, da
ta· da. publicação do menclonaxio decreto n. 21.959; . 
. · .. Obriga-S& . o .. cr~~o ~ . tomar as providencias. neces·

.sarias para que, se'!llanalmente, a referida Cotnmil!são pu
bllqlle a ·impor.tanc!a ·do resgat~ feito até ~ data: da publi-
caÇão. · ·· --~ . ' 

2. o · págamento do q1.1e o_ Creditado dever ode . p dnci
. pal, .jurc)s .e. de.Ôlaís ' obrlgaç(Ses oriundas dest e contractv, 
:sér~ fei1~~ ~ntro d e 3 (Íres) anncis, d~s~ (làtli. 
. . ' a·. :os . juros .~erio . de 8 p~~ . ~to ' (o_lto ··por cento) . ao 

.·_ anno,. vencldos . . l)Or S~~~~x:es, e, á. fa.lta ·_de -pe."~entÓ, ~ 
:pitaliz:a.d()s;· illldepende_nt~mente de qualquer. ayis.o ou _inte-r~ · 
pelláção. · · · 
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f. Correrão por conta. do Creditad() todas as despel!IW 
que o Baneo !lu·r para segurança. ou regularização de seus 
direitos creditorlol!l . 

6 . .A talt.a. de cumprimento de qualquer clausula ou sim
ples eond:lção -deste instrumento, :por parte -do Creditado, 
pode_ra. o Ba.nco considerar vencido o presente contra.Cto e 
'exJgivel toda a. divida delle resultante, a.lnCia. sem dependen- · 
da de qualquer a~ ou lnterpeJ.J.a.çã.o. 

6. Toà.a.s u <Jbrigaçõee decorrentes do presente contra
etc e que tenham de ser cumpridae directamente penuite 
o · .Ba.neo serão sa.tisteita.s na RMe · deste, salvo auto~o 
e:r;pre8118. e especial do Cred.itador, para que se eUectuem em 
loga.r diverso do ora. aJustado. 

17. O toro ê o da. Justiça. Federal desta. Capital, salvo 
ao Banco, todavia, o direito de optar :pelo da ~cção do E s-
tado devedor. · 

8." Para. segurança e garantia do principal da divida, 
juros, odespesu e dema.ia obrigações, que venham a. resul
tar do presente contracto, o ·creditado dã neste acto ao 
Banco: 

a.) àuzent4.9 e vinte . m.il (220.000) npolices emlttldas 
pelo Estado de São Pauio, com o prazo de 30 annos, noa 
terxnos do decreto estadoà1 n. 6.710, de 18.~ Outubro de 
1932, do valor .nominal de 1;000$000 (um conto de réis), ca.· 
da. uma, juros a razão de 7 por cento (sete por cento) ao 
anno ~ pagos por 15emestres vencidos, representadas pr-ovi
soriamente pela. cautela ora entregue ao Credltador. · 

b) os m.a.l.s amplos, especia.es e 1rrevogaveis poderes, não 
.só para !l!caJJzar, eUe pr-oprio, Creditador, a arrecadação da. 
~ a.ddiclonal crlack pelo decreto n. 9 de Setembr-o de 
1932, como para., mensalmente, rece'ber as lmportanctas PrO
venientes da. mesma. _taxa addlc:ional cobrada pela Secreta
ria. de Fazenda. do Tbeeouro - praticando t odos os actos ne
cesaarios a. -etfectiva. realização dos poderes ora. conteridoa. 
inclusive da.r quitação das quantias. recebidas. · 

9. Obriga-se o Creditado a, dentro de 6 (seis) mezes 
desta. ~ta. eubstltUlr a cautela proviSorla a que ae retere a. 
letra ~ da. clausula ~terlor, pelà.s àpollcea defirüti_yas. 

. . 10- Poderâ; o Creditado, durante o prazo de 6 (seis) me
.zes ·desta da~ promover a venda das apollces ora caucio
D4daa, em um ao lote ou pareella.danlente e por tmportan
cla · nunca. inferior a 70 por cento( setenta por cento) do 
respectivo valor nominal; l:n3.5, a éntrega dos titulos aos 
<:<Jmpràdores ~ o recebimento do PNCO serão efiectuados 
pelo Banco, que, de:sde j6., fica lnvesttdo dOs mais . amplos 
e irrevogavels poderes para .isso necessartos; inclusive o de 
dar quitação das. quantias recebidas. 

11 • . Findo o PM.ZO de 6 (seis) mezes t1Xado a. clausÚla. 10, 
sem que . tenha o proprio devedor collocado toda.s as apoll· 
ces entregues ao Banco, consfdera.r-se-á. transferido a. este. 

· o ·direito· de efiectuar a venda ·preVista eni. a ·dfta. clausula · 
· anterior, :Por tmportancia nunca inferior_ ao 7.0· ·,por centc> 
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(setenta por cento) do respectivo valor das apollces e nu 
mesmas condições &hl estabelecidas, com as necessar!as pre
cauções, de tórma a não serem a.f!ectadas as cotações nor
maes do mercado de titulos do Creditado. 

12. A' medida que !Or recebendo as importancJa.s àa 
taxa e.ddiclonal e as· quantias pro4uzida.s pelas apolices, se
ja em virtude de a ... nort.tzação, de venda, ou mes-mo àe fu.· 
ros - pois, tambem os fructoa desses Utulos tlcam vlncu
ladoa · ao presente contracto para todos os fins de direito 
- o Banco, deduzidas as despesas, as applice.rá. na -solu
ção das responsabilldades do Creditado, resultantes dest~ 

. contracto, começando sempre pelos juros -vencidos que 
houver • • Uma vez coberto o debito, o Credita.dor devolverá ao 
Creditado o .saldo de apol1ces que existir em .. seu poder. 

13. O Creditado prov.idenciarã., desde jà, para admissão 
â cotação, nas bolsas de São Paulo e de Santos, dos titules 
a que :se refere a. letra a, da clausula 8, deste contracto, e o 
Creditador, por , sua. vez, promoverã, pelos meios ao seu 
?Jcance, egual medida junto á. bolsa do Rio de Janeiro. 

14. Para ma.ior facilidade do pagamento do serviço de 
· juros das apollces que forem yendldas na Bolsa. do Rio de 
Janeiro, o Creditador se encarregarâ de tal pagamento nas 
devidas épocas. depois de recebido do Creditado o necessario 
deposito de fundos, reme'ttendo ao mesmo Creditado, pos
teriormente, devidamente relacionados, os "coupons" que 
houver pago. 

15. · Vencfdo este contracto, poderá. o Ba.nco, indepen
dente de aviso ou conaults., vender. publica ou particular
mente, todos oa· titulos apenhados a.inda em s eu poder, pela 
cotação of!icJal : do ·mercado, ou melhor preço que encon
trar, afim de embolsar~se de seu credito, para o que t.tca, 
egualmente. invel!tido de plenos, especJaes e irrevogavis po
deres, que mais llie confere neste· acto o Devedor, inclusive 
os de receber e dar quitação. · · 

Aasigna, ta.mbem, o presente instrumento a União Fe
deral, representada pelo Dr. Oswaldo Aranha, Minfstro da 
Fazenda, a. que.l, solidariamente com o Creditado, se obriga 
e assume Inteira responsa.bDidade pelo exacto cumprimento 
de tOdas as estlpula.;ões . contidas ·neste contracto, especial
mente pelo pagamento da divida que resultar do credito ora. 
aberto. 

E , por se· acharem assim de accOrdo, :fi.rmam todos a 
pr~nte escriptura. particular, com as duas t estemunhas 
abaixo, em 3 (tres) vias de egual teOr. 

· · Rio. 24 de Outubro de 1932. - PelD Banco do, Brasil, 
A. de So~ aorta, Presidente. - Eémur d:e Souza. Quei-

-ro~, Procurador do E. de São Paulo. - Oswaklo Aro-nha, 
Ministro da Fazenda. Testemunhas: (Assf.gnatura illegivell 
e Joté Nunes, 3• Divisão da Contadoria Central da Republi
ca, em 18~7-1935. Confere. - Maria .Antcmia {ffJm'JJOa; prati- . 
cante ide 1•. - Con!orme. - Walc!11r de Lime e 8u1JQ., au
xiliar de .2• . - . Visto. - Arthttr Guedes Fll-1Lo, servindo d& 

· sub-contador. 
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. . A taxa aoddicional a que se refere a letra b da. clausula. g• du 
côit1:rácto ~que acabo de iér G .a que nesta. Camara foi inquinada àe 
inc.óhstltuCional ~. af!irniou-se in<:idír sobre o transporte de. merca-
dorias C[)m. a · denominação de taxa de viação. · 

Vão ver os Srs. Deputados que nenhuma veracidade tinha se
melhant~ asserto e para demonstrai-o passo a. ler o art. 2o da lei 
pa~listana n. 5.664, de 9 de. Setambro de 1932; · 

.. Art. 2. • A em!s.são especial de obrjgações do Estado, 
a que se refere o ~rt. 1•, terá seu serviço de juros e amor
tização assegurado pela arrecadação de uma. sobre-taxa de 
10 por cento (dez por cento) sobre todos os impostos esta
doaes vigentes no Estado de S. Paulo e que reca.ia.m sobre 
o commercio, a industria e a propriedade, excluidos os que 
incidam directa ou indirectamente sobre a lavoÚra do ca.f!o. 
0 resgate dessas Obrigao;:ÕeS Serti. feito IJOl: sorteio sl'illleStrll.l, 
ou por compra illre<:ta nas Bolsas, quando sua cotaçãG es
tiver abaixo do par. 

Paragrapho uni co. Essa sobre-taxa será arrecadada a. 
partir ·de 1 de Outubro proximo vindoure e ficará automa
ticamente extincta com o resgate das obrigações emlttldas." 

Li esse contracto, fatigando embora a attencão ·o.a. 9amara. pór
que, pelo projec: ·.o em discussão, o emprestlmo a ser feito pelo Es
tado do. Rio Grande do Sul np Banco do Brasil, com garantia do 
Governo Fe<leral, não deve ter onus maiores do que aque.Ues este.
tuidos para S. Paulo, nem garantias. menore.~~ do que a.a que !oram 
dadas por esse Estado. 

O SR. C4RNEIRo D& RRzE'NDE - Permitta V. Ex. um aparte. 
Alias, tratando-se de operac;;ão commerdal, parece-.me .que o Es
ta<lo do Rio Grnnde do Sul e o Banco do BlJl-911 poderiam fazel-as ll• 
vremente, uma. vez estabelecidas determinadas bases, que acober
tassem de prejuizos o Banco. Quer l!Jzer, !rata-se de operacão fran
camente a.cc:eitavel. 

O S:R. VESPUCIO DE ~ABREU - MiL<>, de accor<:lo c~m os Es • 
tatutos do Banco do Brasil, não poderia ser realizada senl um ava
lista, que garantisse a operao;:ão. · 

0 S&. C..uummo DE Rli:ZENllJi! - Quando fi:1: minhas observaç:ões 
por occa.slã.o do debate do .pr~jecto, só tinlia em mira accentuar isso: 
o Governo ·de Minas. - V. Ex. me perdOe a.. extensão do aparte. -. 

O SR. VESPtrCIO PE ABREU - E' com finmenso prazer 
que o our;o. 

o SR. CARNEIRO l)C Rl!:Z!l:NllE -- ••. o Governo de Minas foi for
çado à. recorrer a uma emiSsão de . bonus por JJ.ecess:l.dade .de ordem 
publica. e tormldavel i>re.saão dos aconteclrnentOlS revolucionaríos. 

O SR. VESPUCIO DE ABREU - Tal qual o lÍio Gra~de do 
Sul. 

·,O SR. CARNEIRO Dli: REzE:Nn~. - Ao Governo de. Minas causarJ. 
grande ·contrariedade· o facto do Governo .Provisorio, sem entend1-
mento prévio .com o governante mineiro, ter moVido hostilidade ao 
bODUS, det-el:'mlnando U reparti<;ÕeEI feder~ EliD Ml~S, ao BanCO do 
Brasil e· â. Delegacia Fiscal, que ~ão acceitasaem taes Ütulos 'em re
cebimentos e transacr;ões. Apenas quiz eu aeisignàlar Isso: nunca 
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. a minha. intenção foi negar voto ao projecto em debate, voto que 
repetire! hoje com prazer. 

O SR. ASCANio TUBINO - Aliá.:l, os bonus ríograndeiJses tamhem 
não são recebidos nas repartições federae3 do Rio Grande do Sul . 

. O SR. VESPUCIO DE .ÀBREU- Egualmente, o Governo Fe
deral determinou ·as repartições tederaes no Rio Grande do Sul e ao 

·Banco do Brasil não 'recebessem em pagamento os ·bonus riogran
denses : Esses titulo:s drcula.m no commercio, nas industrias e ·nas 
repartições estadoa-es do Rio Grande 'do Sul; mas nem nos Correios 
nem nas Telegraphos, nem nas demais repartições federaes são re
cebidOIS. 

O SR. C~RO DE R~:-JOE - Per mitta-me continuar. Não é 
-esse o ponta- de vista que me preoccupa. Penso mais q\!e; uma vez 
~erogadas {1. Constituição Federal e as <loll Estados, em- viriud: da 
slttiaç.ã.o r_evolucioi\aria, deS<l.e 3 ·de Outubro at(: 11 de Novemb~o 
de 1930, qué foi quando o G<lverno baixou a. Lei Orgaruca, o Estado 
de Minas podia emittii esses titulas, dar-lhes poder lÍberatorJo, for-

. çe. acquisiçã.o e livre circulação, imprimindo-lhes curso força
do. (Muita bP.m.) 

O SR. VESPUCIO DE iA,BREG - Tinha eu terminado a lei-
. tura. ~s clausulas do contracto feito entre o Governo. <le São Paulo 
e o Banco do Brasil, com garantia da T;nião, para o emprestimo 
de 150 mil contos, afim de resgatar <'IS bonus emittidosãurante a 
~eyolução, e o decreto dÔ Governo daquelle Estado, est:a.bele.cendo 
a garantia desses bonus que · passaram tambem para o Banco do 
Brasil, :_··quando o iliustre collega e pre2a.do amigo, Sr. Carneiro de 
Rezende, deu o aparte que a CaÍna.ra acaba de ouvir. 

· )Vou reatar o fio das ·minha's considerações: fica, portanto, le
vantada a pecha. que tinha ·sido atirada aqui contra o emprestimo 
pará o qual se pretendia a garantia da União, isto ê , que a opera
<,;ão não of!erecf.a seg-urança e que o Governo Federal ver-se-la n11. 
contingencla. de resgata-i-a. Contra. essa. arguição que foi embo~ 
Vt>!adamente levántada. desta' tribuna, desejo lavrar o meu prot:.>,;
to e f.a:zer a <lemonstr;:o.ção de que o Rio Grande do Sul niio (: p:l.s
slvel de egual censura, nem, slqtfer, de egu~ suspeita.. O Estad.) 
que tenho a. honra. de representar foi sempre uma unidade da fe
deração que d~frutou de largo cre-dito, dentro e fóra do Brnsil. 

-Essa prova vou dar com a opinião de banqueiros extrangeiros, quan
do o Sr. Valentim Bouças àndou pela. America do Norte e lngla
terra, tratando de assenta~ as bases para assignatura. do schem:~. 
de pagamento d:ts dividas publicas brasileiras. -
. Qundo o sr: Valentim B()uças teve a . conferencia _de 27 de ~-a

. n·eiro <le 1933, <:ôin"oi ba.nqueiTOS Wbite, Weld & Cob:ap .• sobre e·ru· 
prestimoà em ·®Jiâ'res á.. :Pr~teti:ura do Distric'to Federal, . réis 
:ü . 77~ :ÓOO$; }~~~<>. de Pernambuco 6. ooo~ooo$; Es_t.ad~ do ruo 
Grande do Súl ~3.000:000$, assim se- exprimiu: ".Tulga tambem (a. 

__ flr~) _que ~- 'hypothese ,do Governo . ·Br!ls!lelro p~rrnittir a expo.r
ticão de · 20 ou · 25 por cerito das necessída.d~ de cada Estado (dos 
'_q~~ ~ ~t,ivereni. em ~~~~lções _:_ :fd.lnas, S . Paulo, Rio Grande) se-
. l-ii1. ·úma medida. de s-I;a:ride. alcance:" . · 
· · Flnané~ · dos· EStad-os d& Brasil, por v. Bouças, V oi. u, · a• 
EcUção . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:09+ Pág ina 70 de 104 

-44-

Na. conferencia. de 31 de Janeiro de 1933 com os banqueiros La
d.enbu.rg, TbB.lmann & Comp., sobre: 

Emprestimos de $ 20.000.000 com o Estado do Rio Grande do 
Sul e.$ 9.750.000 com a Municipalidad& de Porto Alegre, o Sr. 
ROISenthal chefe õa firma assim se exprime: 

"Explicou desde logo que a sua co.o.tl.a.nça nos riograndenses o 
:havia feito afastar-se de&sa aggren'iiaçá.o que se tinha. creado pa
ra associar os banqueiros em coonro.J.ssões destinadas a cuidar dos 
intere-sses dos portadores de titulas que-tivessem eido collocados por 
intermed1o delles. Disse o Sr. Rosenthal que até este momento não 
tinha. visto nenhuma vantagem em tomar parte nestas reuniões, 
mesmo porque além & collfia.n.;:a que lhe merecia. o Estado áo Rio 
Gra.nde odo Sul, h.avla. a consideraJ:" que elles (a. ffioma.) s6 se tlnhaJil 
dedicado a um Estado. 

Quando terminamos a. nossa conversação, já. pod1a.lnos conste.
tar que os banqueiros julgavam per{eltoanen.te acceftcweJ e ~om.
menda.vel' aos portadores o seguinte accOrdo: 

O Governo do Rio Gl:'a.nde do Sul, por ai e pelas Munfcipalfda.
des, obterá. do Gove=o Federal facilidade para cambio M 20 a. 
25 por cento das necessidade;, debtan>do o restante, lato é, os 80 
ou 75 por cento, p_ara ser pago &m mil -réis. 

Finanças dos Estados do Brasil, por V. BouçâJ;,, Vol. II, 3• 
Edição. 

,No exterior, portaJlto, o Rio G:rande do Sul gozava ode credito. 
e os banqueiros a quem tinha tomado emprestimos .confiavam intei

. ramente que o Estado l:laberla. ht>nrar seus compromissos. 
No interior penao que mais ntngUwn queira ou possa. pOr em. 

duvida a honorabil!dade:· e a. honestidade com que os governos do 
Rfo Grande do Sul, desde a proclamação dà. Republlc:a. até hoje, 
souberam se impOr a. opJnião publica, e cumprir >desassombrada
mente seus <:<lmpromissos. {.Muito bem.) 

Passo agora, Sr. P~idente, a mostrar que ·não lia ~ que 
justifique o receio de não conseguir o Rio G.r&nde do Sul saldar 
o compromisso que ora vae assllmir com o Banco· do Brasil sob 
a garantia do Governo l~Weral. · ' 

Vou, perante a. Óe.mara., mostrar qual é a slt~ econom1co
fina.neeira do Estado, pa.ra que ella. POSI!IIL bem. ajufza.r que o pro
jecto nada. mais é do que uma garantia de ordem ·purs;mente mo
ml para eSija operação, .em que o Rio Grande do . SUl llretenda 
resgatar os bonus .fá. existentes e, .assim, estabelecer a uni!ica<:íi.o 
~ moeda nacional. (.M-uito bdpn.) · 

Da. Com.mlssão <le Eatud.os EconondQOs ~ ·li'i!!.a.l:.t:le~ros dos Es
tados e Munfdplos extrahi ·os ·aegutntes ·.da4o6 si>b~ · o ·total do 
de/teU: doe Estados, no periodo :ae ~1920 "*' ·· ~~2: · 'lmPo..rta. em 
1.811:383:000$ aendo-'o Rio Gl'IUl(!e·.&t SUl ·um <tos que a.preeéntam. 
deficit dos menores, isto ê, durante o· .citado periodo, cerca." .de, 
apenas, 8. 507:000$, consta ta.ndo-se deffdt• :anenores em: M'.ara.
nhio, 5.062 contos, Sergipe o de 4.:t01 contos, Ãlaioas o de 3.f2T 
contos, Goyaz o de 1.395 contos e ~nas o de 1.199 contoos, 
(F~ dos Estfidos elo B.rMl, por V, BoÚças, vai. X, 3" edi-
Ção, pc1g. 4). · 
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E d& mesma. Commissão. ·ainda, os se-guintes informes: 
iEm 81 :de Dezembro de 1931 a. divida. externa dos 15 Estudu" 

que tem empresUmos realizados .no Exterior era representado pol~ 

a.lga.rlsmos seguintes : 

Em ~ .. .. 36.946,lGII 
Em dollares .. .. 156 .96G .17~ 
Em francó.s . . 230.2D2,1i0tl 
Em tlorins . . .. 8.900 .000 

Esta divida exige, annualmente; . de· accordo com os rt.>IIPl'Ctl· 
voa contractos, as seguintes importancla.s: 

Em Ji . ... ............... . . 
Em dollaree • • . . . . • . . . . . . . . . . . 
Em francos • • . .•. • ... . . . ... 
Em florbm . . ..• • •... •... . . . .... . 

3 . !)12 . ~44 

16. Gil3 . K0l! 
16. 146 .241 

1.797.11011 

COI\Verten·do-se esta divida externa em moeda naclonll.l un 
cu.mbto de 6 dinheiros por mil réis ·ena elevar-se-á. a 2. 861.467 con
to.~~ e seus encargos annua.es a 304 .021 contos. · (Fina.nça.s cU> 'Brc.-
8fl, por V. Bouçu, Vol. I, 3• edição, pa.g. 6) . 

O serviço total a. que se obrigam annualmente os 
com a. generalidade d e suas dividas obedece, em relação 
receita.s, ás seguintes percentagens: 

Estados 
ás IIUS. 

S. Paulo . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .... . . . 
Pa.rã .. • ••.. ... . • . : · . . . .. .. . . . •. •... 
Sergjpe • . . . . . . . . . . . . . . • 
Rio ae Janeiro . • . . . • . . • . . . 
ParaDA • • • • • • • • • . • •· 

55,22% 
49,68% 
42.98% 
35,41% 
31,12% 
31,04G)ó 
25,05"/'n 
17,02% 
13,81% 
13,23% 

Santa Catharina . • . . . . . . • . 
:BahJa. . . .... · ........ .. 
Perruunbuco ...... .. . . 
llllnaa Gerae.s . . . • • . . . . . • • • • • • • . . . 
Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . 
Rio Grande do" Norte . . . . . . 3.8&% 

<F~ doa Estado& d<> BTG.Sil, vol. I. 3" edlcú.o, pngl· 
llnll 9 e 10). 

Rlo Grande do Sul - Receitas a rrecadadas de 1920 u. 1983: 

.1920 .. . .... 
1921 •..•• . 
1922+ .•• • 
1923 ... . ......... 
1924 
1925 
1926 
.1927 
1928 

;1929 
1930 + 

.. ...... .. .. · : 

... .. 

. . . . 
.. .... 

1931 .. .. 
1932 •• • •. . • • 
19SS+ •• . . • • •• •... .•.. ··l •• 

rJ_oMOII 
37.488 
48.717 
46.844 
83 . 973 

112.149 
130.512 
138 .395 
147 .769 
170.374 
194.418 · 
'160 .978 
:!'18 .767 
182.315 
169.548 
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Para o exerciclo financ~iro de 1934, a receita. foi "Prevista em 
211.467 contos • 

. ;Entre aa receitas orçada.s pa.ra os Estados da: União Brasi
leira, para o citado anno, só o de S. Paulo tem receita superior e 
computada ern 492.606 contos. 

Das receitas arrecadadas no duodece.nio 9-e 1920 a 1932 f!Ó
mente as tiveram superiores âs do Rio Grande do Sul, as de S. 
Paulo e Minas Geraes, a saber: , 

São Paulo ............... . 
Minas Geraes ·. . . . . . . . . . . . 
ruo Grande do Sul . . . . . . . . . • 

.As despesas efrectuadas pelo Estado 
no mesmo lapso de tempo foram: 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Con·tos 
4.445.967 
1.991.682 
1.801.227 

do Rio Grande do Sul 

·•· 

·' 

.. · 

Conto3 
26.182 
33.210" 
38.178 

122.350 
119.94(} 
120.617 
149.852 
145.424 
~64.588 
lS5. 601 
178.463 
lSl. 705 
208.181 
154.734. 

Para o exercic!o tínancelro de ~934, a. despesa foi or<;a.da. ezn 
217.467 conto:~. 

Houve saldos em; 

1920 
1921 . . . .. . . . .. . . .. . ~ .. 
1922 ................ 
19?.5 
1927 .. ., ... 
1928 

1929 •• ... 
1933 

Veri!icarani...se defJcits em 

·1923 
1924 
1926 
1ÍI30 
1S31 
193"2 

......... 
...... ·· . 

... 

O em toa 
11.306 
15.607 

7.6&6 
9.895 
2.335 
5.786 
8.,817 

14.814 

Contos 
38.377 

7 .. 791 
11.457 
17.485 
-2.9.48 
25 •. 87.2 
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Resulta <la imparcial apreciação do.s dados acima. que só fo· 
ram verificados deficits nos annos em que o Rio Grande do Sul 
teve a sua vida perturbada por movimentos reYolucionarios no 
Estado e no' Brasil, repercutindo estes no Rlo Grande do SuL 
Finanças dos Estados do Brasil, Yolume I. 3• edi~;âo, paginas 

133, 225 e 226 

.A. dj.Vi<la externa do Estado do Rio Grande do Sul é a se· 
suinte: 

Emprestimo de 1921 - Juros de 8 %: 

Dollares .- 10.000. 000; 
Emprestimo de 1926 - Juros 7 %: 
Dollares - 10.000.000. · · 
Emprestimo de 1928 - Juros 6 %: 
Dollares - 23. 000 . O 00. 
O primeiro destes emprest!mos exige de juros, amortizaçãÓ 

e commissão, a annuldade de: 
Dollares - 933.240; 

A saber: 

Juros .... 
Doílwres 
504.000 

Amortizac5.o.. .. .. .. . • .. . . • • . . . . .. .. 420.000 
Com·missão.. .. .. .. .. . . • . . . . . . . . . .. 9. 240 
O segundu, a annuinade de- 757.500 dollares, a saber: 

Juros .... 
Amortização. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Commissão ..........•.......... 

Do&res 
684.460 

65.540 
7.500 

O terceiro a annuidades de dollares 1.383. 700, sendo d e juros 
1.380.000 dollares e comm!ssão 3.700 dollares. 
Sendo o capital inicial da. divida externa de 43.000.000 de 

dollares estava. este reduzido em 31 de Dezembro de 1931 a.os se· 
guintes algarismos: 

O de 1921 a .... 
O de 1926 a .. 
O de 1930 a .. 

Total.. . . 

DolZGrcs 
6.300.0~0 

.10.000.000 
23.000.000 

39.300.000 

Os serviços de amortização e juros desses emprestlmos foram 
J)Ontualmente attendidos até 30 de Sete.mbro de 1931, quando sus
pensos pela diffiçutda!de irremovivel . de adquirir cobertura, dada 
a paralysação do mercado cambial, sendo negsa data o montante 
da divi<la 3 9 . 078. 000 dollares. 

Antes da publicação do Decreto federal n. 23.829, de 5 de Fe
-r;:ereiro de 1934, o Estado do Rio Grande do Sul, aproveitando as 
favoravei.s perspectivas que se lhe deparavazn para ·o resgate. de 
sua divida externa, mediante a acquls!ção de titulas desta, inverteu 
e·m oPerações de tal natuN!za as somma.s accumuiadas para· em
prego no serviço de amortização e juros, quando retomado. 
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Nestas condto;:ões, o Estado adqu.iriu até esta data. titules no 
valor . de 9 .. 331 . 00(} doll~es pela i.mportancia de ·44. 836 contos e 
910 mil réis, sendo que Idos emprestlmos: 

De 1921.. . . . . . • .. .. . ..• .. 
De 1926 .. .. ................ .• .• 
De 1928 ............. .. 
;Do consolidado ( •) . . . . . . . . . . . . . . 

Dorr.ares 
354 . 000 

1.999.000 
5.911. 000 
1.067. 000 

9 .331. 000 

( •) Do emprestimo do 'Municipio de Porto Alegre. 

!Nestas condições a. divida. das tres emprestlmas de ·1921, 1925 
e 1928, que era a. 31 de Dezembro de .1930, de 39.300.000 dollares, 
ficou redw:lda. a 30.571.500 dollares, assim discrbninados: 

Títulos adquiridos dos referidos emprestimoo .. 
Amortizações em 1931 . . . . • . . •.. 

Total . . 

DolkJJres 
8.264 .000 

464.50() 

8.728.500 

De accOr(!o com o schem-a que acampanhou o decreto federal 
n. 23.829, de 5 de Fevereiro de 1934, para fins de pagamento 
de juros dos titulos dos emprest1mos externos brasileiros, em . 
geral, a partir de Abril de 1934 e a terminar em Março de 1938, o 
Thesouro do Estado já remetteu aos banqueiros credores, por' inter
mcdio do Banco do Brasil, a importancia de 584. 270,19 dollares des
tinada exclusivamente ao serviço de juros· e assim discriminada.: 

;EmpresUmo de 1921 .. 
Emprestlmo de 1926 •. 
ED1prestimo de 1928 .. 

Somma ...... .. 

DoflMell 
161.603,34 
147.466,85 
275.200,00 

584.270,19 

Desta. forma e de accõrdo com o citado Decreto n. 23.829, de ·s de 
Feverelro . de 1934, os serviços da divida publica externa do Estado 
estã.o nã.o s6mente em dia, como ainda ~e operou nesta uma n otavel 
red'ucção, em virtude da compra d:lquelles títulos. 

"(Relato1io do Intervento-r apr&entado em 15 d e Abril de 1935, 
pag~. 155 a 157). 

.I{ivida itn.terno 

A. divida interna do Estado era em 31 rde . Dezembro de 1930 de 
5 . 663:600$000 proveniente de apolices aos juros de 5 e ~ %, de 
emissõeg diversas em circulai;ão. 

Em 27 de Março de 1935 a mesma dh·ida elevava-se a réis 
15~.110:100$000 . 

O augmcnto verit!cado provem: 

4) da emissão de 535 apolices de ·500$, cada uma, consoente a 
autorização do. lei n . · ·523, de 13 -de Outubro de 1930, no total de 
267:500$, das quaes, em 1934, foram sorteadas para resgate, 107 na 
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importancia de 53:500$, estando assim os titulas em circulação re
duzidos a 428, · equivalentes a 214:000$000; 

õ) da emissã.o de 9.000 apol1ces de 1 :000$, cada uma, juro annual 
de 8 %, destinados ·ao pagamento da variante Barreto-Gravata.hy, 
!l. 000: 00Cl$0Cl0; 

c) da emis·são de 10.319 apolices de 1:000$, juros de 8 %, desti
nadas ao serviço de construcção da estrada d~ ferro Giruá-Santa 
ROsa e trabalhos complementares de colonização e estradas de ro
dagC!.Dl, 10.319 :000$000; 

ã) da emissão de 255.385 apolices de 500$, juro annua.J de 5 %. 
para pagamento de credores do Banco Felotense, encampado pelo 
Estado, 127.450:500$000. 

Somma do augmento ver!!icado, 147.450 : 500$000. 
~ Da somma d~sta ultima importancia com a da divida interna. fun

dada em 31 de Dezembro de 1930 iê necessario deduzir a. importa.ncia 
de 4:000$Cl00 oriunda .do resgate de 8 apollees d~ 5Cl0$, juro annual 
de 5 % do emprestimo -\Seguranc;:a Publica - de 1893. 

Inteirada assim a Camara quanto ao estado da divida. externa e 
interna do Rio Grande do Sul passo a referir-me agora á 

A divida fluctuante comprehendendo " Depositas, Outras Res
ponsabilidades, Apolices Sorteadas a resgatar e promlssorias em.~. i
das", em 31 de Dezembro d& 1930, importava em 42 .586:101$001, in
cluindo nella 20.000:000$ em- BonU:s - (Série A). 

A 27 de. Ma.rço de 1935, att!ngia a mesma. divida a 85.101 :961$614 . 
Ha uma ditferenc;:a para anais de 42.515 :860$613, na. qual fi~ram 

colfo maiores p~arcellas a emissão de mais 30.000:000$ em- Bonus; 
isto é, a. emissao de 60.ClOO:OCl0$000 de - Bonus - (Série F) com 
a qual resgataram-se os 20.000:000$ da série A e collocou-se em cir
culação mais 30.0Cl0:000$ e o emprestimo de 10.000:000$, em obriga.
cões do Thesouro Nacional, obtldo pelo E stado. 

Esta a situa cão financeira. Passo agora .ã situação economioo, 
mostrando qual a resistencia econotnica. que o Estado p~Xle offe
recer em recursos, para o desenvolvimento de suas industrlas e de 
seu comrnerclo . 

Situação econom4cG 

O censo pecuario no Rio Grande do Sul accusa,va em 1931 -
25.627 .830 cabeças de ga.dos bovinos, ovinos, suinos, equinos, muares 
e caprinos, no valor de 1. 745. 726:160$ClOO. 

Em 1932 tinha. o Estla.do 24.953 .810 cabeças no vâlor de réis 
1.652.373:980$000. 

Em 1933 possula ·25.477. 600 ca.bec;:as no valor de 1.616.014:430$. 

A'rea cultiva(la 

A área cultivada. do Estado era: 

Em 1930-31.. 
Em 1931:-32. ·. 
Em 1932-33 .. •• •• ,.'e a • •• • • •• •• •• • • 

H ectsret 
2 .477.160 
2.470.943 
2.466.879 
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Que produziram: 

::Em 1930-31 .. 
Em 1931-32.·. 
Em 1932-33 .. 

-~o-

O valor da producção agrícola t:oi: 

Em 1930-31 .. 
Em 1931-32 . •• . . . ••.• •..• . • • . 
íEm 1932-33. . • . . • • • • . • • . • . . . • 

A producção ôa. pecuaria estimou-se em: 

Safra de 1930 .. . ... .. · ........ .. 
Safra. de 1931. . . . . , . • · • . . • . . . . 
Safra de 1932. . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Sa!ra de 1933 •. • . • . • •• . •.•..... 

Tonelad.cl.a 
3.929.870 
3.828.480 
3.838.290 

945.223:775$000 
814.191 : 600$000 
7~4 .072:600$000 

115 .566:915$000 
102 . 860 ; o 1·6$000 
98.787:667$000 

122.340:000$000 

A prodncção industr ia l accusou as seguintes ci!ras: 

1930 .. 
1931 . .•.. . ... . • .• · . .. . . •• . .... . 
1932 •.... .. • • .. . .. •......... . . 

797.666: 779$000 
780.500:000$000 
760 .400 ;000$000 

Á$. oscillações observadas, principalmente no que concerne a.o 
valor da producç:ão, são consequentes á. quêda. ~eneralizada dos pre
ços •. phenomeno a que não se podia subtrair o Rio Grande do Sul. 

Quanto á.s varlacóes r egistradaS nos rendimentos obtidos, cor
responderam. tillas a o a justaJmento procura do pelos productores, de 
acc'ôr de> com a capacidade de acquisição dos mercados e:x:ternos e 
interno~ . 

O valor total <la producc.ã.o rio triennio de 1930 a 1932, o mais 
<lesfllvoravel em c onsequencia da crise generalizada, apresenta-s e : 

1930. . • • 
1931 . . •. • ..•• · •••.. . .. . ...••. 
1932 ....•...•• •.•....••...• . 
A exportação riograndense a ttlngiu; 

E m 1929 . • 
Em 1930 .. 
Em 1931 • . 
Em 1932 ... 
Em 1933 •. 

1.858 .~57:469$000 
1.697 .541:616$000 
1 .643.2~0;267$000 

Toneladas 
540 .792 
507.892 
'409 . 636 
368.006 
424. 883 

O valor odessa exportação em contos de réis eleva-se a: 

Em 1929. . . . • . . . . • • . . . • . . • . . . . . • 503. 813 
Em 1930.. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 602.673 
Em 1$31;. 516.851 
Em . 1932 . . • . • • . . • • • . . . . . • . . • . . . • . li09. 722 
Em 1933·. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 594. 502 

Balança. commerclru do Rio Grando do Sul :· 
Commercio exterior (com o estrangeir o) e m contos de r éis : 

-··-"'· 

1927 . . 
1928 •.. 

Importação 
205.748 :000$000 
223.922:000$000 

l!J$pOrt~ão 

159.413:000$000 
230 .. 967:000$000 
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1929 .. 
1930 .. 
1931.. 
1932 .. 
1933 .. 

....:. 51-

263.164:000$000 
163.007:000$000 
148.099:000$000 
83.325:000$000 

l23.773:000SOOO 

208.322:000$000 
259.773:000$000 
238.~39:000$000 
I08. s15 :ooosoao· 
113.979:000$000 

Houve saldos na balança commercial com o exterior, nos se
guintes annos: 

1928 .• 
1930 .. 
1931.. 
1932 •• 
Hoti.·1re defícits na· mesma balança: 
1927 •. 
1929 .. 
1933 .. 

7.045:000$000 
96.766:000$(}00 
.90. 540:000$000 
25.489:000$000 

46.335:000$000 
54.842:000$(}00 

9.794:000SOOO 

Commercio interno (com os Estados do Brasil) em conto.'l ·de 
l'ú'is: 

1927 .. 
1928 .. 
1929 .. 
1930 .. 
1931.. 
1932 .. 
1933 .. 

Verificaram-se saldos: 

Em 1927 ........... . 
Em 1928 .......... .. 
Em 1929 ...•..... 
Em 1930 .. 
Em 1932 •. 
;Em 1933 .. 

Importação 
363.884:000$000 
396.631:000$000 
390.430:000$000 
296.969:000$000 
344.452:000$000 
2~4.454:000SOOO 

381.536:000$000 

· E:cportaçq.o 
430.407:000$000 
470 .194 :·ooosooo 
452.630:000$000 
380.217:000$000 
339.946:000$000 
409.318:000$000 
427.275:000$000 

66.523:000$000 
73.563 :aoosooo 
62.2(}0:000$000 
83.248:000$000 

114.. 864:000$000 
45.738:000$000 

Apresentou-se, apenas, ·em 1931 um de!icit de 4.488 contos de 
rHs. 

Total dos commerclos, exterior e interior, em contos de réis: 

1927 .• 
1928 .. 
1929 .. 
1930 .• 
1931.. 
·1!132 .. 
1933 .. 

Z.m.porta.ção 
569.632:000$000 
620.553:000$000 
653:594:000$000 
459.976:000$000 
492.551:00(}$000. 
377.779:000$000 
505.309:000$000 

Exportação 
589.820:000$000 
707.161:000$000 
660.952:000$000 
639.990:000$000 
578.003:000$000 
618.133:000$000 
540.354:000$000 

Durante o citado septennio, o referido total apresentou os se
guintes sald~s: -

1927 ...... ·~ -· .... . .. - · .. ·- .. -.. 
1928-...... ;· ....•.. . . · ....... - .... . 
1929 ..•................•.... . .. 

20.188:000$000 
80.608:000$000 
7. s·ss: ooo$OO"O 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 15 09- Página 78 00 1()'1 

1930 .• 
1931.. 
1932 •• 
1933 .. 

180.014:000$000 
86. 052:000$000 

140.35.:000$000 
36.046 :000$000 

A e<:onomia do Rlo Grande do Sul no mencionado lal!so de tempo 
beneficiou-se com a somma. de 649.619 contoa de réis . 

.Por estes daldos, Sr. Presidente, poderio V. Ex. ~ e. CamiU'a 
ajuizar da situa~ã.o tina.nceira. e economica. do Rio Grande do Sul 
e ver!ticu que um Eatndo que sempre saldou pontualmente seus 
compromissos, cujo progresso, pelos dados que acabo de l~r. se evl
denc!a de anno-pare. anno, e cuja. riqueza se vae· accumulando, tam
bem de anno para anno, esta. em pertet~ condições de solvablllda.de e 
poderá. - tenbo a. certeza - resga.ta.r a. divida. que ê a.utor1za.do a. 
contrahlr ou para cuja contl'aCgão, pelo Banco do Brasil, pede auto
rização fio Governo Federal. 

,Estou certo de que a Camara, deante da exposição que acabo de 
fazer .e dos dados que apresentei, não hesltarâ um momento sequer 
em approvar um projecto que tem por fim ta:zer com que cesse e~ 
anomalia. da. dualidade de papel moeda. em circular;:ã.o no Rio Grande 
do Sul. 

Tenho ·a convicção de que meu Estado merece, da Cama.ra, a. 
mais· ampla e completa. eontiança, pa.ra della receber a. âpprovaçã.o 
a. este projecto_ que, em ultima analyse, nada .mais é do que uma. 
garantJa de or4em puramente· moral, para que possa l'esgatar os 
·bont'-Y em clrculaçã.o. (Mu~o bem. Palnuu.) · 

Em segujda., é encerrada a discussão dos artigos 1• e 2• e 
annunc!ada a. votação . 

.Approvados, successivamente, os seguintes artigos d.o 

PRO.JEC"l'O 

(Do Senado) 

N. 154 - 1985 

(1• Legislatura) 

O Poder Legislativo resolve : 
Art. l" Fica o Poder Executivo autorizado a da.r a neceaaa.ria 

garantia, por 1ntermedto do TbeSOUl'o Nacional, a uma oper~ã.o de 
credito a. ser a.jwrta.da. e rea.llzada. entre o Estado do R1o Grande do 
Sul e ·o Ba.nco do Brasll até' a lmportancia. 50.000:000IOOO. 

1 1 . • A referida. operação será. destinada. ao resga.te dos bon.tU 
cmi ttldo.s pelo Governador. do Estado do Rio Grande do Sul e ·<leverâ 
-ser teita de modo que as respectivas CC>mmlssões não seja.m mais 
onerosas para. o Estado do q_ue a.s constantes de contractos ante
riores, celebrado$, com a. mesma. finalidade·, entre· outros Estados e o 
dito Banco, observando-se quanto âs garantias, o que essee con~ 
tractos estabelecem. 

§ 2." Realwada a operacão de credito a. que se. retere esta. lei, 
ficará. .Prohtbida a circulação dos bonm a que allude o pa.ragra.pbo 
anterior. 
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§ a.o .A verba annual para o servtc;:o de amortização e juros, 
<lever:l ser consigna.da. na lei or~arnentaria. do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 2° Revogam-se as di:sposlções em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á.· 3. • diScussão. 
1.• discussão do projecto -n. _176-A, de 1935 (1.• ~

pi8!atura), re{lulatn.cLo a. incidencia d-o imposto de -renda 
sobre oa negoclos de correta.(l-en8; tencl.o parecer, com 

aubatitutivo, da Commiasã.o de Fincmçns. 

O Sr. Presic{ente - Entra em discussão o projecto. 

Tem a. palavra o Sr. Vicente Galliez. 

O Sr. Vicente Galliez- l::!r. Presidente, o projecto n. 176-
1935, que vae .set" :submettfdo á. primeira discussão 4o plenarfo da 
Camara dos De:putados é uma =edida., a meu vêx-, da mais absoluta 
justiça.. . 

· Visa Q projecto deter.mina.r que ()S rendil:nentQS dos corretores 
deverão tlca.r sujeitos uni<:Q.rnente ao imposto ode 3 % previsto no art. 
4-<r do Decreto n. 17.390, de 26 de Julho de 1926, e ao im-posto com
plementar progressivo, observa-do o art. 30 do Regulamento vigen-
te do Imposto Sobre a Renda. . 

Essa iniciativa, de longa data reclamada pelos intereasa4os, se 
l.rnpunha por representar um acto de ~u1da.de que virá. corrigir a 
situacão em que até então se encontram os corretores em face dos 
dispositiv~ vi~ntes, para a cobrança do imposto sobre ~ renda. 

Até agora, Sr.· Presidente, os corretores têm sido equiparados 
. aos commercfantes, na f.ncldencio. desse tributo, ficando sujeitos ao 
pagamento da. taxa. de il % sobre os seus rendimentos. Esse trata~ 
mento não se Justifica., porquanto a posic;:ão do corretor é comple
tamente di!ferente da dos commercla.ntes. 

De contormidade com os decretos que .regulamentam e.s diver~ 
sa.s modalidades do exerclcio da corretagem, ê terminante e expres
samente prohlbldo aos cox-re'tores exercex- cargos de administração 
ou tiscalfzação ode sociedades anonyma.s ou outras de qualquer de
nominação, etfectua.r em seu nome o:pera.ções de compra e venda. de 
mercadorias paza. revender, commercta.r por conta propr!a, exercer 
qualquer outro of!icio ou funcçã.o publica., etc. 

Como,· pois, equiparar-se os corretores aos commerciantes, para 
o effe1to do pagamento do impt>Sto de rencle.? 

Os comrmerclantes exercem a :sua actlvidade com o objeetivo de 
lucro, cujo limite é determinado exclusivamente pelaS condições do 
merCado ;na. occaslã.o -eom que se realiza a compra. e a venda.. 

Oa .corretores, entretanto, trabalham mediante uma re-munera
ção fiXada. pelo Poder Publlco. mottvo pelo qual não exlite no exer
clcio dli. corretagem. o objectJvo de lucro que ca.raóteriza. os actos do 
commereio. · 

Como bem salientou o brilhante parecer do digno Relator desse 
pTojecto, na Commissão de Finanças, Deputado . C~rdoso de Me-llo 
Netto, os corretores exerclta.ui. "uma a.Ctividade ~i-generis" e, como 
af!lrma Bento ode Faria., em·commentar!o ao a;rt; 59' do Codigo CODl
me-rcial: ... Comqua:nto a nossa lei, consi&re a corretagem um actD 
df' eommercio (mercancia), todavia.· a posiçã.<t juridica excepcional 
d~ -seu e..gente,-·re:putado como verdade!1·o ofilcial publico, cujos· actos, . · 
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em casos previstos merecem :fê publica, provando plenamente os 
con~ractos respectivos, determina naturalmente a incompatibilida
de . que .surge entre essn. profillsiio• e· a do commercia.nte proprla
mento dito". 

Accresce ainda a circumstancla de que o tratamento que a De
legacia. do Imposto sobre a. Renda. vem disliensando aos corretores 
encerra uma i.nterpreta.cão talvez um pouco forçada do texto legal 
vigente, 4eante da <Uftlculda.de de aere.m os rendimentos dos corre
tores enquadrados nas diversas cedulas e categorias previstas no 
Regulamento. 

A taxa de 6 %, que- está atE agora sendo cobrada. sobre os·ren
d!rnentos dos corretores, se acha prevista na segunda. parte, capi
tulo X, do Re&"Ulamento do Imposto Sobre a Renda, que tra.ta. do 
imposto sobre as pessoas .juridicas. 

Os corretores evidentemente não poõ.em ser considerados pes
sôas jurfd!ca.a de direito privado. O exercício da. <:orretagem tal
vez se approxlme mais da profi.sllào liberal. cujos rendime-ntos estao 
sujeitos ao imposto de Z %, do ~ue propriamente do co:mmercio. em 
geral. 

Entretanto, o projecto n. 176-1935 dá para o caso uma solução 
interm~dlarie., sujeitando os rendimentos dos corretores ao im:pos~ 
to proporcional de 3 <f0 , alê'm do Imposto complementar progressivo 
que fô-r devt<lo, solução essa que conciliara. õ.e fõrma. satisfatoria os 
interesses do :Cisco com os da la.btlrioaa. classe doa corretores, cujos 
interesses devem ser õ.evida.mente res!;Wlrdados, ev:ltando-se que 
continuem sujeitos a uma. trlbuta.c;:ão cuja. injustiça penso ser des
necesllario accentuar a!nda mais. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, dou todo o meu apoio ao 
projecto n. 176-1935. o qua1 penso não · poderá. deixar de merecer a 
approvação da Camara.. (Muito bem..) 

EncerraCla a discussão e o.nnuncíada a votação. 

Appro1.·ado o seguinte 

:PROJECTO 

N. 176- 1935 

(Primeira. discussão) 

O Poder Legislativo decreta: 

Artigo unico. Os negocias de corretagens, na conformidade .do 
art. 2.o, letra ."a." n. 3, do Decreto n. 17.390, de .26 de Julho d« 
19.26, são incluidos nas declarações de pessôas physicas para effelto 
do lanc~nto. e cobra.nça do imposto de renda, ficando, assim,. revo
gada, por infringente ® lei, a. determinação admlnistraU~a que dls
Põe .. em sentido contrario. 

O Sr. Presidente O projecto passa á 2:• discussão . 

. Primeira (lisC'U8oScio do projecto n. 194, de 1935 (1 .• 
Legl8latu.ra.),. ezte~ 08 favores dos· clecretos na; 
19; 395 e 19 .454, de 1930, ao ez-alWmno da: Escola. Mili· 
tar;. c<nn parecer da C0'111/millsii.o de ·Justtça e<mtra.rio ào 
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. pr:ojecto, parecer ãa Com--missão de Seuurança cont 
substitutivo, c pareceres favoraveis das Com1nísaões de 
JUlltiça e de Finança$ ao suõstitutflvo. 

Encerrada a discussão E! annunciada a votação. 
Approvado o segui-nte 

PROJ:e:cTO 

N. 194 - 1935 

(Primeira Legislatura.) 

Art. 1.° Flcam extensivas ao ex-alumno da Escola Militar . Ri
cardo de .Amori!n Bezerra, as disposições do Decreto n. 19.395, de 
8 de Novembro de 1930, que commissionou e-m primeiros tenentes os 
e:x:-a.lumnos da Escola. Militar desligados em 1922, e do de n. 19.454, 
de 4 de Dezembro de 193(). 

Art. 2. 0 Revoga,m-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto p:l..!lsa á 2.• discussão. 
Discussii.o u.nica do reqtterimento n. 118, de 1935 

(1.' Leoislatttra), elo Sr. Arthu.r Scmt•iJs e outros, de• in
formações sobre favores que go;çann. os matadouros mo
clelos. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o requerimento . 
Tem a ~lavra o Sr. Arthur Santos. 

O Sr. Arthur Santos - Sr. Presidente. a campanha ml
clada. por vnrios jornae.s da. imprensa diaria desta Capital ·e a grita. 
dos interesses nacionaes, feridos." denotam que grave lllmeac;:a :paira 
sobre uma. das fontes prlncipaes da nossa economia - a industria. 
pastoril. · 

Srs. Deputados! O Brasil occupá situação va nguarileira. entre 
os pa.lzes productores de rebanhos bovinos. Nessa. industria. se 
acham invertidos grandes capitaes nacionaes; nella trabalham mi• 
lhares de operarlos bra&Ielros e dessas actividades vivem quasi que 
exclusivamente varias regiões do nosso territorio . 

Quando da Grande Guerra., o Governo Brasileiro, aff.m de in
erementar a expõrtaçà.Õ dê carnes, favor!!ceu com isenções de i-m
postos, taxas e ma.!s regalias, matadouros e !rigorificos que se esta.
bel~cessem no Paiz. Foi' esta. a unica. e exclusiva. fin8lidade do re
Pmen. de favores especlaes para tal industria.. 

0 SR. DINIZ .JUNIOR- Nem devia haver outra. 

O ·SR. ~THUR SANTOS - Entretanto, não ficando, como 
deveria ter ficado, expressamente· prohibide. a ~nterferencla. dos 
frigoríficos e matadouros extrangeiros no commercio interno de 
carnes, o qu.e se viu :foi a concurrencia desleal desses .estabelecimen
tos, ~ relação á industria ;nacional. 

O SR. DlNIZ .JuNIÓR- Veio a concurrencia com o mercado in
terno, abe.ndonando suas finalidades propria.s. 

O SR. ARTHUR SÃNTOS -' Foi precisamente o· que se deu. 

O SR. ACURCIO ToRIÍEs - J.ntJ;ometteram-se no commercio in
terno, a cobertados pelas vantàs t;n's e favores concedidos pelo Go-
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verno, <Ios quaes níio gozam os marchantes que normalmente fa
zem seu commere.io no interior. 

O SR. ARTHUR SANTOS ....:... Sr. Presidente, a prova provada. 
de que assim ~. está. em que a cidade do Rio de Janeiro se ache. 
abastecida, em mais de 60 %, por estabelecimentos e::rtrangeiros; ~ 
eapftal de São Paulo é servida ex:clruúvaomente por semelha.nt~ or· 
gantzações, e ainda agora acaba. de ser a.dqulriodQ pela Anglo o ma
tadouro da cidade de Samtos. Entrega-se, portanto, uma cida.de ·de 
tal Jmportancfa. á. activldade exclusiva. de taes empresas. No Estaldo 
-do Rio de Janeiro são gran-des os favores de que goza o matadouro 
da Empresa. Anglo. Estou informado d& que· o mesmo goza de isen
~ã.o estadoal absoluta, pe.ra. exportaçã-o de aeus productos e sub· 
productos, pagando á. .muntclpalfdade de :Barra. do. Pfrahy, apenas a 
tm:portancla de $640 por cabeça de gado abatido, a.o t~a.sso que os 
concurrentes nac!onaes pagam 4$000 e todos os impostos esta.doa.es. 

Favorecidos por ilSSe regimen especial, dispondo de capitaes 
avultados, e "fazendo parte de uma. organ1za~o quasf que interna
clonaJ., porque operam em varias Republlcas na Amerlca do 
Sul. .. 

O S&. DJmz J'UNIO!t - Estabelecimentos internacionaes pela 
sua propria. origem. 

O SR. ARTHUR SANTOS - ... ora. inte-rvindo nos centros 
productores, ora nos mercados consummidores, 'Promovendo aqUi a. 
alta e ali a baixa - essas empresas estão asphYXlando completa
mente o concurrente naelonal. • • 

O SR. DINIZ JUNIOR- E encarecendo a vida. coxn altas artit1-
c!aes, como occorre n~te mo.snento. 

O SR. CARLOS REis- Augmentando o prer;:o de generos de I>ri-· 
:melra. necessidade. 

O SR. A.RTHU'R. SANTOS - . • . augmentando os preços dos ge
·neros de primeira _necessidade, criando trust e fazen<lo periciitar, 
como jê. disse, uma da.fl rontes prlncipaes da. nossa. economia: a. tn-
dustria pastorU. · 

Todos esses deta.lhes . me impressionaram fortemente ma.ximê 
deante dos factos recentes occorridos no Senado 'Argentino, cuLmi
nados com o assassinato drarnatlco de um Senador, quando ali se 
discutia. a.ssumpto identtco ao que :me traz á tribuna neste mo· 
mento. 

O SR. C.UU.os REis- V. Ex., aqui, porém, s6 merecerá. applau· 
sos. (Muffo bem.) 

O SR. A.RTHUR SANTOS- Muito obrtga.do 2. V. Ex. 
Em face das provas concretas levadas ao conbecime·nto do Se

nado Argentino, tol co~Utulda uma Corom.fssã.o EspeclaJ Investiga· 
dora do Commercfo Erterior de Carnes . Essa Commissã.o · teve ca
racter de verdadeira devassa porque estudou minuciosamente a. si
tuação do co:mmercio de ce.rnes da. Argentina, verltl.cando oa preços 
nos centros productores e nos centros coiil3utnmidores e até se e-lles 
guardam a. :necessa.rla relação com os que são obUdos em sus.s ven
das no exterior. Mais do que isso; coube· lhe investigar· os lucros 
dos tr.igor:ifico.! particulares, abrangendo, portanto, a lnvestlgacão. 
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além de a.ssumptos ele caracter gerai, syndlcancia.s privadas, mas 
necessarias ao caso. 

O SR. DI:mz JUiiiOR- Já. passou o tempo do laiss.ez aller, lai.sBcr 
taíre. Os Povos hoje se defendem. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Colloca:ndo os altos interesses do 
Povo a.cima. de qua.esquer outros ... 

O SR . .AcuRCio ToRIUilS - Era. uma commissã.o especial como a 
que querfamos llQ.ta. o Departamento lllo Café' e que a Camara não 
consentiu. 

O SR. C.\R.LOS Rmls- Já. apresentei projecto ~do preferencia, 
até, âa fumas .nacionaes.~bre as extrangeiras em egualdade de con
dições. 

O SR. ARTHUR SANTOS - •.• vemos, na manl!estação o!!i
cial, a que alludl, uma licão e um exemplo, tanto mais dignos ode me
ditação quanto os mes!Xlos factores lá. surprehendidos, aqui no Bra-· 
sll estão tambem concorrendo para. alarmar os productores de car
ne, os criadores na.cionaes, a industria na.clcmat e os que invertem 
fortes sommas na acquistcão de animaes !!nos para melhoria dos 
nossos rebanhos. 

Em consequencia da investigação a que pr:ocedeu a. Commissão 
Espelilil.l Argentina, tora= ofterecidos varlos projectos de lei de re
gulamentação interna do eommercto ode carne argentina, fazendo 
com que elle ficasse, em todas as suas modalidades, sob ~ control~ 
directo do poder publico acautelados, precipUEUIJ.ente, os intereses 
naclonaes. 

O SR. Bus FoRrES- O discurso ode V. Ex. é opportuno, prin
cipalm-ente agora que o Muustro da Agricultura vem de lá, da Ar
gentina, e deve ter tomado bOas licões ... 

O SR. DINiz JUNioR -·E' uma intelligencia brilhante e logo te
ria. apprehenciido. 

O SR. ARTHUR SANTOS - As conclusões a. que chegou :1. 

Commissão Especial de Investigação são ver-dadeiramente a.larman
t~. Numa. dessas conclusões t!cou demonstrado que o commercio 
exterler de carnes e sub'-productos ê realizado por empreze.s inc:LWI
trlallzadoras e exportadora.\! que, se não constituem verdadeiro t!"UBt, 
estão concertadas em uma combinação monopolista, pool ou confe
rencia, de !rêtes. Esta aça.mbarca os embarques e as vendas nõ Rei
no Unido,. comprehedendo mais de 80 % do total da exportacão ar
gentina de carne bovina e 96 % da que póde ser enviada. de accllrdo 
com o convenio de Londres e perturba arbltra.rla.mente e em benefi-
cio proprio os pre~os de campra na Argentina. · 

.Agora, Sr. Presidente, chamo a atten~Jio -da Casa para outta. 
conclusão a que chegou a Com-mi:ssão Especial, esta sobre o dt!l:m
p-in.g produzido por essas emprezas, que são, aJlãs, as mesmas quo 
eJtPloram o ·commercio de carne no Brasil, 

Esse particular ê preciso que fique bem frizado. 

,.A.lludindo ao dumpmg no co!Xlmerc.to interno, declara-se que o 
mesmo assume proporções excedentes de qualquer medida, violando· 
:~e a lei de repressão dessa especie de manobras. Cita-se o caso do 
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Frigorifico Swift ·que opereva, ha muitos annos, obtendo .vantagens 
o que cCr.l:!Ç:Ju u. ~racr, v:..:u;;ta!'i:.tr:::'lente, com ·fins ele dum_p~na, a 
partir de Março · de 1934, elevando os preços de coinpra e reduzindo 
os -de venda, e. em cinco mezes, em sll8.!1 cas<i!! de· La Pla.ta. e Ro~ 
sario, pe-rdeu tres milhões de pe_sos e o Frigorl!ico Ar-mour um mi
lhão, conseguindo dessa fôrma o fechamento dfl.s fabricas naclo
naes e o quasi desapparecimento dos abastece-dores. Quanto ao sa
larios que os frigorf!fcos extrangefros pagam., são bftlxos, e a-s con
dições anti-hyglenlcas, nas quaes vivem seus .operarias, não estão 
em proporção com os lucros exorbitantes. 

Ainda. ha outros -pontos por egual 1-rnporta.ntes, sobre os quaes 
~ Commlssáo de Investigação tambem se pronunciou, especl_almen~ 
te aquelle em que se allude á sonegação de impostos ~ â. especulaçií.? 
cambial, abrangendo a denuncia todos .os !rtg;orificos extrangeiros, 
com:o Anglo, Swift, o Armour, La Blanca, La Negra, Wilson e 
Swithfield, entre esses, - os mesmos !r.lgorificos Q.ue operam no 
Br asil. 

0 SR. JOROE GUBDE$ - E a Conti-nental. 

O SR. AR'l'HUR SANTOS - Esses foram apenas os referidos 
no inquerito a.rgentino . 

.Assim, essas emprezas sômente entregam cambio ao typo oft.l
c!al por importancia reduzida, retendo o .resto para negocíal-o no 
mercado livre ou deixai-os no exterior. · 

O exemplo argentino ahl e.stâ., · Sr. Presidente. Ou o Brasil se 
ddende contra. esse imperlall.5mo. ou ficaremos de fa.cto - e al:!i sim, 
d"' facto - reduzidos â tr.-iste sltuaciio -d~ ~olonia e::x:trangeira. 

Meu requerimento visa .obter do Poder P-ublico esclarecimentos 
sobre os itens nelle consignados. Se esses esclarecimentos e infor
macões coinclàlrem com o que a!firma diariamente a imprensa des
t:'. c!da.de, será. o caso da Camara dos Deputados apresentar um pro
jeeto regulando a materla, a:nm de acautelnr os aitos interesses na
cionaes, que não podem fic:J.r á roere~ do Imperialismo ext~ngeiro 
~tue nos ameaca e nos pretende absorver. (Pa~mas . O oro-dor é vi
vamc'Me cumprimentado. ) 

O Sr. -Domingos Vellasco ·-Sr. Presidente, serão rapidas 
· as conBiderações que tenho de fazer a proposito do requerimento em 
deba.t"-

Vía de rftgra, _quando empresas poderosas pretendem supprimir 
Oh concurrentes, Ia.nça.m· mão de uma velha justificativa, que se tem 
verificado em quasi tod·os os paizes. E' a de que, forçando um ba
ratea:nrento artificial do producto, dizein favorecer as classes po
bres_ O que se tem ·constatado, entretanto - e · j~ -hoje na proprla 
França ~ caracterizado como dellcto punido pela lei o abizso do po

: der economlco - é que essas empresas sE'!param um capital destina~ 
dl• a ser perdl<lo_ propositadamente. 

O SP- . .AcvRCIO ToMEi- Vivem do truc. 

O SR. DOMINGOOS VELLASCO- ConsegÚido um capital vul
. tuoso para. ser. propoSitadamente perdido, ha uma baixa. de pre~;:os, 
que -~ão pOde~ .supportar os demais con:urrentes . 

O SR. ACURCio TÓRRZS - Ha esmagamento dos concorrentes. 
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O SR. DOMINGOS VELLASCO - Em <:onsequencia disso se 
produz o esmagamento das pequenas empresas, daquellAs que não 
resistem á guerra surda que lhes fazem os sy.ndicatos poderosos. 

o· SR. ACURCIO TORRES- Eu não diria como v. Ex. "esmaga
mento das pequenas empresas". mns esmagamento de.ll empresas 
menores. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO- Esmagamento de todos os 
concurr-entes. 

O Sn . .ACURC'tO TORRES- Apreciamos ás vezes o esmagamento de 
uma grande empresa, mas não tão gl:"ande c cimo a que esmaga.. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Succede. então, Sr. Pres!
od-ente, que todas as empresas concurrentes, não resisti-ndo aos pre
ços baixos, são obrigadas s. fechar as portas; c, depois de a.nniquilta
das a·s concurrentes, ha immediata elevação de preços. Com essa 
alta imposta aos mercados, suppressos que foram todos os concur~ 
rentes, os syndlcatos poderosos ... 

O SR. ACURCio ToRRES- .Açambarcam o com.mercio. 

·.o SR. DOMINGOS VELLASCO - ... açambarcando tcdo o 
commercio, não s6 recuperam o capital propositadamente per
dido, como c.:>nseguem, dahi por deante, maiores lucros. 

0 SR . .ACURCIO TORRES - Escorcbal'ldo o consumidor. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Exactamente . 
.Assim, ha apenas um pretexto, um motivo a.pparente de qu~ 

o barateamento do producto vem favorecer as classes pobres. 
Estou de proposito chamanodo a attencão da Casa para esse 

especto da questão, porque jã,' tenh<> lido nos jornaes a defesa de 
taes syndlcatos baseada nesse argumento. 

O ·s a . DINIZ JUNIOR - Desde o Brasil colonia que contra ex
ploradores dessa e de outras naturezas havla, aqui mesmo, no 
Largo do Paço, um pelourinho .•• 

O SR. DOMINGOS VELUA.SCO - Podere! citar, em Fran
ça, o caso de Monsieur Coty, per!e!ta.niente discutido no Tribunal 
de Cassat;ão de Paris, que condemnou o accusado por ter incldi ... 
do no delict<> de abuso do poder economico. 

E' justamente o que a Anglo quer fazer no Brasil. Chamo 
a attencã.o da Casa para essa face da questão, afim de que nin
gu.em se deixe illudir pela a.llege.çiio de qu~. dimiJ:.luindo, no mo
mento, o preco da carne, se venha favorecer- as classes pobres. 
(M-uito bem. Palmas. O orador ê cumprimentado.) 

Em seguida, é encerrada a discussão e annun
clada. a votação. 

Approvado o requerimento n. 118, de 1935. 
Di8ctt.s&áo uníca do requerimento n. 119, de 1935, 

(1a legisletura), ·do sr: Arthur Santos· ·e outros, de 
informações sobre ·o · montante !W imposto éle rends 
pago pe~ cdompatnhiGs estr<mgeira& de matadouro.<! 
e frioori.!fcos. 
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O Sr, Preside:tte - Entra em di.scussã.o o requerimento 
Tem a pala.vra o Sr. Arthur Santos. 

O· Sr. Arthur Santos - Sr. Presidente, os tres requertmen
tos visam um unieo objectlvo, de sorte que jã estão justiticadÓS. 

Em segu:i&r,, é encen-ada. a. disCU8sâo e ~ 
votação. 

ApprO'I)'(Zdc o reQUerimento n. 119, 'de 1935. 
J)iac=são unica. do requertm.ento n. 120, de 1935, 

(1" le.uislatura), ào Sr • .Arthur Santos e O"Jd,.lo~t, de ~tt
torn!4ÇÕ68 .~tobre o numero de ma.taàotJ.ros e fri.DorlficotJ 

e:z:i8tentes no Brasü. 
Encerrada. a discussão e annuncia.da a vo~:a<:ão. 
Approvado o requerimento n. 120, de 1935. 

O Sr. Presid«lte - Nada mais havendo a tr.a.tar, dou a. 
palavra, para. expllcação pessoal, a. o Sr. Barroa Cassa!. 

O Sr . Barros Cassai · (Para explicação pestJoa:l) - Sr. Pré
si~ente. "façamos a. Revolução antes que o Povo e. fao;a.", foram as 
palavas propheticas do lllustre Presl.d.ente Antonio Carlos. 

O SR. :BIA.s Fo!l'l"Es- E que &vem ser reproduzidas agora.~Ou 
o Congresso a faz, ou alguem por ~lle. 

O SR. BARROS CAS&AL- Entretanto, Sr. Presidente, quan
do S. E:x:. -dirigiu adv-ertencia tão severa. aos homens de responsa
bilidade nos destinos -da Republica. e da. Nação braslleira, tinha. prtn
oipa.J..mente -em viSta a revolução de costumes pollUcoa, de proces~ 
soa a.dJnjnl-strativos. Fez-se o moytmento de Outubro. Veio a. pha.se 
revolucionaria. Os processos politi~os e. G.dmlonistra.Uvos, porêm, 
tornaram-se ainda peores do que os adoptados no tempG da .cha
mada Republfca Velha.. 

Ainda agora, assistimos - e os jorne.es registra.m todos os 
dias - a intervençàc;> indebita do Governo Federal na. v:lda poUtlca 
dos Estad-;;s, ferindo-lhes a autonomia. e desrespeitando ·as legiti
nlas aspirações do Povo. 

Está. pendente de solução, por 1nterferem:ia. injwtificada do 
Governo, o caso do Estado do Rio; a.inda. hoje, assistimos, aos de
b:ltes da. camara, a.ccusa<;ões ao a.ctu.al Chefe .da Nação, por se 
haver intromettido !la politica cearense. Todos os a.ctos praticados 
pclo Sr. Getulio Vargas não encerram e. p~occupação patr1ot1ca de 
administrar o Paiz assegurando a ordem . e respeitando as disposi
ções da Carta de Julho, recentemente votada. pela. Assembléa. Con
stituinte. As attitudes do Governo são emlllentemente poUUcas. 

E' evidente o seu intuito de ir colligindo os trunfos pa...--a. a. cam
panha da. futura suecessãó prestdencla.I da Republic::a. 

O SR. Actllicto ToRREs - O nobre Deputado acha que (> Qo
verno já, está arregimentando forças 1 

O S:R. BARROS C.A.SSAL - E' ~ que estou affir'm.ando â. ca.: 
:mara. 

o Sa. Bw Fo= - o nobre Deputado .A.curcl.o Torres e a. 
Cama.ra estão tão convencidos disso quanto V. Ex. 

O SR. .A.CURCIO ToRR:ES - Mas o n"'hTe- collega, Sr. Bias Fortes, 
ha da permitUr que me esclare~a ... 



Cãnara dos oepllados -lmfl"eSSo em 2810112015 15:09- Página 87 de 104 

-61-

O SR. BIAS FOR'IES - V. Ex. estâ. querendo .maiores csclare
<:imentos?! 

O SR. BARROS CASSAL - Está. em fóco, Sr. Presidente, o 
caso da. poHtlca mattogrossense. Procura-se, por todos os meios, 
impeair a legitima manifestação do povo daquelle Esta-do, na esco
lha do seu Governo, para a futura. administração. O Ministro d a. 
Justiça, Sr. Vicente Rá.o, pela sua cu ltura jurid!ca, pela sua. tra
dição e, justamente, por ter sido daquelles que desencadearam, ou 
fizeram desencadear, o movimento revolucionario em São Paulo, com 
o objectivo principal de assegurar o respeito á. autonomia. polltica 
da grande u nidade da Fa.deração Bra.sUeira • .. 

O SR. B:u.s FORTES - Conv~m a.ccentuar. acima de tudo, pelas 
divergenc!a..s que sempre teve da orientação do Sr. Presidente da 
Republlca;. de modo que. deveria estar dando novos rumos á politi
ca d<l pai>.. 

O SR. BARROS CASSAL - .. . o Sr. Vicente Ráo, dig-o, re
presenta. ainda. o pensamento politico do Sr. Armando Salles de 
Oliveira no Minlsterio, porque na organização do quadro de auxi
liares imm€diatos do actua l Governo, houve a preoccupação de 
obter a collaboração de Sã.o Paulo :na a dminis t ração do Sr. Getulio 
Varga~. - · 

O SR. BIAS FoRTl!S - Devo ~r a V. Ex . que se accentuou 
atê, no momento, que a escolha do Sr . Vicente Rú.o para a pasta 
da. Justiça seria a. segurança a bsoluta do cumprimento da Consti
tuição, pela qual S. P a ulo se bateu de armas nas mãos. 

O SR. MAC'EX!O Bt'l"''ENCOO'RT - Isso foi dito, aqui, da t ribuna. 

0 SR. ACVRCIO ToRRES - Mas o Sr. Ministro da Justiça de
ve interpretar, na verdade, o pensamento do Sr. President e da 
Republica. S. Ex. é secretario demissível lld-nutum. Se o Sr. Vi
cente Râo fiz~se algo que contrariasse o Sr . Presidente da Re-
publlca, não estaria mais no Governo. · 

O SR . BARROS CASSAL - Não quero af!irmar que a Inter
venção parta da pessOa do Ministro da Justiça . .. 

0 SR. ACVRCIO TORJU!;S - All! bem ... 

O SR. BARROS OA.SSAL - . . . mas, em todo caso, devo 
dizer â. ca.mara que estou convencido de que S. Ex. se acha in
teiramente . d~ accordo com essa intervenção do poder central na 
vida de unidades da Federação. 

O SÍt. AcuRCio ToRRBs - Aliás, devo declarar a V. Ex., com 
franqueza: .ha c;lias. o Sr. Mini:stro VIcente Râo foi accusado -da 
tribuna da. Camf.l.ra. pelo meu distlncto collep de representação 
fl~nse, Sr. C'ardillo Filho: agora, está sendo accuaado por 
V. Ex. ; e, ainda. hoJe, foi accusado por um digno Deputado do 
Ceará. O que devo dizer a V. Ex., e o -digo entristecido com o que 
se passa. no Brasil, ê o seguinte: seja intervenção do Sr. Vicente 
Rá.O por si proprio, seja como delegado ·do Sr. Presidente da. Re-

. publica, essa. intervenção é por demais indebita, fere de Cren te a 
autonomia. dos Estados. Os· governos das varias circumscripções 
federativas devem ser cons~itufdos tão só por seus homens; por 
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seus politicos, sem intervenção de ninguem, sem tutela de quem 
quer que seja. Estou com V. Ex. no protesto. 

O SR.. DoMINGOS VEW.Asco.- Essa intervenção, além do mais, 
é um desrn.entido á :revolução. Todos sabemos que a· revolução 
se pregou inv~o-ee o respeito á autonomia de Minas Geraes 
e da. Parabyba, que e-st.axa, ao que se af1irmava, violada pelo po
der centraL Os homens que _se encarapitaram no ·poder estão re
produzindo os mesmos erros, que combato, como se dá. actual
mente em Matto Grosso e no Estado do Rio. 

O SR. UBALOo RAMJ.LHE"l'iil - Vão se aggravanc!o. 

O SR. BARROS C.A.SSAL - Sr. Presidente, para illustrar as 
affirmações que acabo de fazer á. Camara, vou ler topicoo do 
"Dl.a.rio de Notici::J-S", brilhante orgão que se puollca nesta Capi
tal, e que transcreve os telegrammas redigidos pelo Sr. Ministro 
da. Justiça a. politicos de Matto Grosso. 

Di:o o jornal sob epigraphe: 

"Otsensi'lla inteTvenção ào Mi.nistro da J~iça, no oo.so de 
Matto G-rosso. - ChAmrido ao Río o C'~danat6 .cio 
16° "&1-taJhã.o. u 

"Cuyabã. Hont~. cerca. de 2.3 horas, o Jnterientor 
neste Estado fez_ stJ~ir quatro automoveis com destino a. 
PortC> Cassa.nge, afim de alcan~r o vapor "Guaporé", e re~ 
conduzir o capitão Felinto Mu1ler a esta capital." 

Eis os telcgrammas: 
"capitão Fellnto Muller - Felicito Ulustre amigo pelas 

justas e brilhantes ma.nlfeste."ções ahi recebidas. Reite:ra~ 
mos inteira solLdariedade á. sua actua!:âo na. politica de Mat~ 
to Grosso, que corresponde aspirações poJ:)ulares. - Vi
cente Ráo, Ministro da Justiça. 

0 SR. DoM:lNGOS VEULASCO - Parece que· o Che:fe de Polida 
fo1 lâ, â. Cuyabâ, ~nfringir a Lei de Segurança, porque está impe:
dindo que se t-euna llvremente um dos poderes do Estado, tanto 
que o Tribunal Superior já concedeu ha.lJea.s-corpus á :na.ioria da 
Assembléa. S. Ex., portanto, está incurso no art. 2• da cita.da 
Le\. 

O SR. BARROS CASSAL - Outro teJeg-ramma: 

"Dr. Vespasiano Martins. Envio prezado amigo cor
diaes saudacões, (!!rigíndo caloroso appello no sentido de 
coa.djuvar Capitão Felinto Mullet" para solução honrosa do 
dissidio politico. - Vice?ite Ráo." · 

o SR. Bus FoR'l'Es - J?arece a ·:nim que, sendo o 'Ministro 
Vicente Râo representante da politica paulista no Governo Fede
ral, e tendo e. poUtiea paulista, durante os deb~tes da Constituln~ 
te, propugnado com grande ardor e grande patrlOtiSD'lo pela au
tonomia, peia. liberdade dos Estados, afim de que deliberassem os 
a.ssumptos ];X)Uticos e economlcos com absoluta· independencia, ·'t 

mim me parece, que o responsa.vel por todas essas intervenÇões é 
o Sr. Pt"es!dente da Re1>ublica, porque i!lão acredito que o Es~ 
tado de S. Paulo, que tem tal ttaAllção, .ma.ntenh:a. solidariedade ao 
Miniostro que, violand() esses preceitos, cumpre as ordens do Sr. 
Pr-esidente da Republica. 
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O SR. AnTHtrR BE!tXAili>ES FlLHO - Perfeitamente. 

O SR. BARROS CASSAL - Sr. President e, o facto ê que o 
Ministro da Justiça, com a sua responsabilidade ... 

O _SR. Acuncw TORRES -Envolvendo a do Presidente da Repu
blica. 

O SR. BARROS CASSAL - ... procura acintosamente des
·r espeitar não só a autonomia daquene Estado, como as manifes
tações legitimas do povo mattogrossense, para 'lUe se possa im
pôr a.quelle povo um candidato que não tem outro titulo que não 
o de .ser am·escntado pelo Chefe de Policia da Capital Federal . 

Dia nte desse procedimento ... 

O SR. BrAs Fom•es - V. E~. deve lembrar ainda a manobr:~. 
que fizera-m adiando a in.sta!lação da Assemblêa constituinte. 

O SR. BARROS CASSAL - E' verdade . 

O Sn. BIAS FoRTES - O interventor solicitou do Tribunal o 
adiamentc •.. 

0 SR. ACURCIO TORRES- 0 ex-interventor. 

O SR. BL\.s ~~aRTEs - •. • sob o fundamento de que os Depu
tados n ão estavam Ia. para. a installação da constituinte, apenas 
com o 11m de -dar t empo a que o emissario do Governo, um co
ronel do Exercito, Ia. chegasse- para confabular um a ccordo que sa.
tis!i2esse o Sr. Presidente da R epublica . 

. o SR. C.-\.FE' FILHO - Essa accusacão é ao Tribunal El~itoral. 

O Sa. BIAs FORTES - Não apoiado. Quem solicitou o adia
mento foi o interventor do E stado. 

O Sa. CAFE' FILHo ~ :Mas quem o concedeu tol o Tribunal. 

O Sr. ·Presidente - Attcnção! Quem está com a palavra. é 
o Sr. Deputado Barros Cassai . 

:0 SR. ACURCio TORRES - P <:co permissão ao orador para con
t rapa.rtear ao Sr. Deputado Café Filho. S . E~. sabe tão bem 
quanto eu - que não tenho caso a ser julgado pelo Superior Tri
bunal e que, portanto, -não o derend.o com segundas inten~;ões -
saoo talvez .melhor que eu, _que o Superior Tribunal andou bem 
concedendo o adiamento uma vez que só dessa. maneira poderia. 
decidir diante d!lS informações que todos sabemos tendenciosas do 
inter, ·entor, . ma-s t m cujo exame não podia entrar. 

O .sa. CAFE' FILHO - Mas V. E:x. inculpa quem requereu o 
adiainento e desculpa quem o concedeu. 

O SR. ACURCIO ToRREs - V. Ex. sabe que um tribunal de 
justiga julga pelo allegado e provado. O interventor não disse a 
verdade _e a essa Collenda Cõrte não cabia entrar na indagação 
das·provas. O Chefe do Governo do Estado Informava ao Tribunal 
que a Assembléa não se podía reunir no dia prefixado porque. não 
se encontravam na ·capital nia.ttogrossense os D eputados em nu
mero s ufficiente, para a installação da As sembléa ·Constituinte. 
Que cumpria ao Tribunal íctze r? Determinar um outro dia. De
terminou. Que fez mais? Marc_ou a data. de 7 de Setembro, pre
servou -de Violencia os Deputad~s que não são do grup() Fellnt o" 
Fenelon Mullcr, concedendo-lhes h~õeas-corpus, requisitando :tor-
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ça federal e dando-lhes asylo. O Superior Tribunal - alH·o um 
:varenthesis J)Elra repetir que não tenho nada a ser ju:ga.do pl.)r 
essa Côrte - agiu muito bem. 

O Slt. FIO"OEIREI>o ROJ>RlCUES - Agíu tão bem quanto no casa 
d•l Ceara~ 

O SR. BARROS CASSAL - Devo escla1·ecer, entretanto. que 
foram apresentadas ao Superior 'l'rlbuno.1 provas demonstrativas de 
que se achavam em Matto Grosso todos os Deputados á Consti
tuint" de. Estado. 

O Tribunal, entretanto, nii.o acceitou tal allegacão, v isto como . 
tinha informações do interventor, Sr. Fenelon !>1uller: 

O SR. ActTRCio Toruu:s - v. Ex. já viu como é interessante, 
ou melhor, como o Governo apresenta. como interessante a sc
luc:,:ão desses casos? No Rio Grande do Norte apresenta-se o in
terventor. Não pode ser. Veni um terceiro, que não ê tercejro
mas se~ndo, de um grupo. Este é que o torne. terceiro, e s6 -o tor
na em· !ace· de outro que não quer. Em Matto Grosso a mesma 
coisa. Não pode ser o Sr. F~nelon Muller, que seja o Sr. Ves
pasiano Martins. O que o Governo está. fazendo é não querer, num 
E~>tado nem em outro, que seja. Governador quem tem ostensiva
mente a maioria. da Assembléa Constituinte. 

O SR. BARROS CASSAL - O que me causa surpresa, Sr . 
Pres.klente, é que o Sr. Vicente Ráo, personalidade -eminente da 
politica. paulista, venha justamente ferir a autonomia daquelle 
Estado, que se be.tcu gloriosamente, quando São Paulo deflagrou 
a Revolução de 1932, pela ordem cons titucion3.l e e;:m respeito á. 
:;u<. autonomia politica . 

Parece-me e::ctranhavel este· procedimento, mas t! fructo -d~t.a. 
Republica instituida em nome da regenerac;ão de costumes, Re
publica sonhada por alguns idealistas, á. frente dos quaes o leo.d.er 
de minha banc<U:Ia, mas desmentida. na. pratica por aquelles que 
se aggruparam em torno da !ig-ura do Sr. Getulio Vargas. 

Estamos, Sr. Presidente, provocando a. opinião brasileira, 
aggra.vandG-a todos os dias com attentados desta natureza, pro
curando-se intervir violentamente na politlca dos Estados, para 
que . :~.manhã. o Chefe ~ Nação possa contar com .os trunfos de 
que necessita para imp6r um novo tyranno na successã.o presi
diOncial da Republica . 

Lanço daqui, Sr. Presidente, meu protesto vehemente ~ontra 
o procedimento do lWnistro da Justiça, que não pode merecer o 
applau.so da maioria da. Casa, porque estão todos os Srs. Depu
tados ao lado do principio que assegura o respeito â. autonomia. 
dos Estados e que não pode suscitar senão repulsa do Povo brasi
leiro, .dea.nte de attentados desta· natureza cu!'ltra os costumes po
liticos, contra as instituições, contra. a democl·acla e cont~ a Re
publica. (:Muito bem. PaZ~. O orador é cumprimentadlo.) · 

O Sr • . Preside1lite - Vou levantar e. Sessão, designa ndo 

para amanhá a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Diseussão unica. do proJecto n. 202, de 1935, ( 1• le~latura.), 
autorizando abrir credito ~sp~cial de 48 :000$00() para pa gar aos 
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professores do Collegio Pedro li, Enoch <ia Rocha Lima e outros; 
com parecer da Commissão de Flnança.g favoravel ã emenda em 
3* discussão; 

1• discussão do projecto n. 110-A, de 1934, d!spond<> sobre os 
servi~os de. turismo no porto .do Rio de .Janeiro e concedendo 
ao 'l'uring Club do Brasil a assistencia techn!ca de direcç:ã.o desses 
serviços; tendo parecer com substitutivo da Conimlssão de Fi
nanças; 

3• discussão {l.o projecto n. 139-A, de 1935 (1• legislatura), or
ganizando a Asslstencia Judic!aria; 

2" discussão do projecto n. 165-A, de 1935 (1' tegl.slatura). 
do Senado, abrindo o credito extraordinario de 200:000$00(} para 
soccorrer o Estado de Sergipe, em razão das enchentes dos rios, 
que regam os terMtorios do mesmo Estado; cop parece!" favora
vel da .Commissão ode Financa.s; 

Discussão unica do equerimento n. 121, de 1935 (1• ·legisla
tura), do Sr. Bias Fortes e· out!"OS, de informações ao Ministro 
do Trabalho, Industria e Cc>mmercio, ~obre a commissão nomea
da para proceder a inquerito na escript:t do Instituto Nacional de 
Previdencia, em confronto com representações contra sua admi
nistração; 

Discussão unica do requerimento n. l.23, de 1935, (1• legisla
tura), 1io Sr. Oscar Fontoura e outros, de informações sobre as 
medidas tomada.s pára r~pressão do contraban-do oe gado e po
r<luctos Decuarios, na ironteira do Rio Grande do Sul com o 
Uruguay. · 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 55 minutos. 

~9.a Sessão~ em 29 de Agosto de 1935 

FRESIDENCIA DOS SRS. EVVALDO LODI, 2• VICE-PRESI

DENTE, E ARRUDA QAMARA, t• VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas, comp.arceram os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Euvaldo Lodi. Pereira Lira, 
AgenO!" Rabello, Generoso Ponce, Caldeira Alvarenga, Edmar Car
valho. Claro .de Godoy, Lauro Lopes, Café Filho, Mario Chermont, 
Acylino de Leão, A.bguar Bastos, Josê Pingarllho, Clementino Lis
boa, Genaro Ponte, L1no Machado, Magalhães de Almeida, Ger
son Marques, Henrique cauto, Carlos Reis, Eliezer Morei!"a, Go
dofr-edo Vianna, IA.genor Monte, Hugo Napoleão, Adelmar Rocha. 
Pires de Gayoso, Freire de And~ade, Plinio Pompeu, Democrito 
Rocha, Fernando Tavoro, Humberto de Andrade, ·Monte Arraes. 
José de Borba, Figueireõo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Martins 
Veras, Josê Augusto, AlbeJ:to Rasem, Ricaxdo Barreto, Mathias 
Freire, Herectiano Zenayde, Samuel Duarte, Odon Bezerra, Ruy 
carneiro, Souza Leão, Joã-o Cleophas, Rego Barros, Arnaldo Bas
tos, .A.dolpho Celso, Antor.-lo de Góes, Domingos Vieir-a, APthur Ca
valcanti, Heitor Maia, .Alde Samp:l.io, Teixeira Leitê, Humb~;;to 

Moura. Simões Barbosa, Motta Lima, 'Emilio -de Maya, Valent·3 
de Lima, Fernandes Lima, Sampaio Cesta, Deodato :Mai!l, Me!-
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chisedelt Monte, Amando Fontes, Clemente Maria.nl, Lauro Passos, 
Luiz Vianna Filho. João Mangabeira, Pinto Dantas, Alfredo Mas
carenhas .Arnold Silva, Arlindo Leoni, Francisco Rocha, octavio 
Mengabelra. Wanderley Pinho, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, 
Arthur Neiva, Raphael Cincurá, Edgard Sanches, Attilà Amaral, 
Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Pereira Ca:-neiro, 
Henrique Dod.sworth, Julio de Novaes, Ca.ndido Pessôa, Henrique 
Lage, Sallcs Filho, Sampaio Corrl/-a, João GUimarães, Raul Fernan
des, Eduardo Duvivier, Bento Costa, Acurcio Torres, Alipío Costai
Jat. Lontra Costa, Cardilho Filho, Lemgruber · Fflho, Bandel~:a 
Vaughan, Fabio Sodré, Arthur Bernardes, Bias Fo~:tes, Pinheiro 
Chagas, Pedro AJeixo, José Braz, Levindo Coelho, 'I'heodomiro 
Santiago, Augusto Vie-gas, João Beraldo, Washington Pires, Ar
thur Berna:-des Filho. Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, 
Carneiro de Rezende, Christiano Machado, Macario de Almeida, 
Vieira Marques, Celso Machado, João Penido, Matta Machado, Si
mão da. Cunha, Anth€ro Botelho, Bueno Brandão, Delphim Morei
ra, Pereira Lima, Theotonio Monteiro de Barros, Carlota Queiroz, 
Barros Penteado, Mo~e~ .AndraGe, Cardoso de Mello ~etto, Joa
quim Sa mpaio Vida!, Cincinato Braga, Macedo Bfttenco~rt, Laerte 
Setubal, Blas Bueno, .Alves Palma, Fellx Ribas, Gomes Ferraz, 
Roberto Moreira, Fabio Aranha, Jairo Franco, José Cassio, Do
núngos Vellasco, Lau13elino Gomes, Vicente Miguel, Corrêa da. 
Costa, Vandoni de Barros, Plinio Tourinho, Artbur Santos, Octavio 
da Silveira, Paula Soares, Franci-sco Pereira,. Rupp Junior, Abe
lardo Luz, Diniz Junior, Dorval Melchiades, João Carlos, Borges 
de Me-deiros, &ptista Luzardo, Ve.spucio de · Abreu. Annes Dias, 
Pedro Vergara, João Simplicto, Frederico W<llfenbuttel,' "iàul Bit
tencourt, Ascanio Tubino, Barros Cassai, Da..rlo Crespo, Adalberto 
Corrêa, .Toão Neves, Fanfa. Ribas, Nicolau Vergueiro, Osoar Fon- . 
toura, Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, Sebastião 
Dolt'.:ingues, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Francisco di Flori, Abl
lio de A-ssis, Antonio Carvalhal, Austro de Oliveira, Arthur da. 
Rocha, Silva Costa, Francisco Moura, Martins c SUva, .A.da.lb1!rto 
Camargo, Alberto Surek, Damas Ortlz, Chrysostomo de Oliveira, 
José do Pa.trocinio, Rlca.I"dino Prado, Vieira Macedo, M:artlnho 
Prado, F-:!rrelra Lima, Oliveira. Coutinho. Alberto Al"~Cares, Lima 
Teixeira, Paulo Assumpção, Pedro Rache, Gastão de Brito, Leoncio 
.Araujo, França. Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto, Augusto 
Pinto, Augusto Corsino, Vic!:ntE> Gouveia, Lourenc;:o Baeta Neves, 
Abelardo .Marinho, Sy!vio Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, 
Moraes Paive., Barreto Pinto, Thompson Flores (221). · 

Deixaram de comparecer, o.s Srs. : 

Ribeiro Junior, Deodoro de Mendonça, Fene!on Perdigão, 
.Agostinho Monteiro, Pedro Firmeza, Olavo· ·oliveira, Jobovah Mot-· 
ta, Gratuiiano Brito, José Gomes, Botto de Menezes, O:torlo Bor
ba, Ba:-bosa. Llma Sobrinho, Mo-rio Dolningues, Oswaldo Lima; 
Severino Mariz, Orlanóo Araujo; Mello Machado, Caríos de Gus
mão, Altamirando Requ-lão, Manoel Novaes, Pedro Lato, :r. J. Sea
bra. Prisco Paraiso, Mo.g:i.Ihães Netto, Ardrubal Soares, :rran
cisco Gonçalves. Nog~eira Perildo, Amaral PeiXoto, Ca:ridtdo Pes-
sõa, Levi Carneiro. liermete Silva, CeS<l.r Tinoco, Prado Kelly, 
Nilo Alvarenga, Carlos ,Luz, Noraldino Lima, Martins Soares, Cle-
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mente Medrado, Adelio Maciel, Juscelino Kubtitschek, Polycarpo 
Viottl, Negrão de Lima., José Alldrnim, João Penldo, José Bernar
dino, Rezende Tostes, Joilo Henrique, Jacques Montamion, Abreu 
Sodrê, Paulo Nogueira., Waldemar Ferreira, Santos FUho, Osca.r 
Ste·ven·son, Vergueiro Cesar, Gama Cerc:tueira, Castro Prado, Hyp
polito do Rego, Jorge Guedes, Teixeira. Pinto, Meira Junior, Au
reliano Leite, Justo de Moraes, Miranda. Junior. l!oracio Lafer, 
Trigo de Loureiro, José Muller, Carlos ~mes ·de Oliveira, Renato 
Barbosa, Demetrio Xavier, Victor Machado, Roberto M~hadÕ, Ro
berto Sfmonsen, Vicente Gall!ez, Gastão Vldlgal, Cardoso Ayres, 
Paulo Martíns (74). 

O Sr. Presidente - A llsta od~ presença accu.sa o compa
recimento de 220 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

Convido os Srs. iAugusto Corslno e Matta Machado para. com
pletarem a Mesa. 

O Sr. Agenor Rabello (2° Secretario) procede á. leitura da. 
acta da sessão antecedente, a qual é posta em discus.são. 

O Sr • .Matta Machad.o (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, o 
Diario do Poder Legísla.ti1Jo é entregue na. minha residencia, após 
minha salda pe.ra os trabalhos nesta easa·. Por esse .motivo, só 
hontem, depois da leitura da Acta, verifiquei que o meu nome· foi 
omttt1do na. ultima chamada para a votação nominal na sessão 
do 26 do corrente. 

Estive presente a. toda ella e respondi todas as chamadas 
para as votações nomlnaes. Peço a V. Ex. se digne mandar fa
zer a devida ratificação. 

O Sr. Diniz Junior (Sobre a Acta) Sr. Presidente, 
.Q.uando justifiquei o Pedido de um voto de congratulações da. Ca
ms.ra. dos Srs. Deputados, com a Asse.mbléa Constituinte ~ o Go
verno de Santa Ca.tha.rina. pela. promúlgac;ão da Constituic;ã.o desse 
Estado, tive opportunídade de louvar a cultura politlca do povo 
õarriga-veràe e dos seus eleitos. 

Bem fiz eu. Sr. Presidente, p01"que, ainda bt>je, abrindo os 
jorna.es, encontrei os tex-mos da moção redigida pe·lo Ulustre Sr. 
Marcos Konder, leaàer da minoria, na Assembléa Constituinte Ca· 
tbarinense. O brilhante documento lllustra eloquentemete e darã. 
relevo aos termos do meu ap~ad<l discurso . 

Eis o teôr da referida moção; 
"Proponho que se insira na acta :de hoje· um voto- de 

franco louvor Pela. maneira crltttlosa com que a Mesa, e 
especlalmente o seu illustre Presidente, dirigiu os. trabalhos 
da. .Assembléa. Constituinte, hontem enecerrada. - 26 de 
Agosto. - Marcos Konàer. 

Esta proposta foi approvada por unanimidade, inclusive- pela. 
minoria. (Muito bem.) 

Em seguida, é approvada (1. Acta da sessão ante
cedente. 

O Sr. Presidente 
O Sr. Perein Lira 

seguinte. 

Passa-se á leitura õo E;ocpedlente .. 

(1 o SecretariO) pl'(Oeel\e- A. leitura. do 
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. EXPEDIENTE 

Offieios: · 

Do SJ:". 1" ~cretario do Senado, .de 28 do corrente, co~mu
nlcando ·que aquella Casa adaptou e enviou á .s:incção a. propo
sição desta' Camara que proroga até 20 õe Julho. de 1936, o pt-a~o 
fixado no artigo 10, do decreto n. 24.642, de 1934. 

-·Inteirada. 

Do Ministerio da. Fazenda, de 27 do corrente remettendo a 
seguinte 

:MENSACEM 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados: 

Tenho a honra de submetter á consldel"3.çãa de V. Ex. a in
clusa exposição do Sr. Ministro de Estado da Viação e Obras Pu
blicas, encarecendo a neC'essidade ,dJa abertura de um credito sup
plementar de ·3.000:000$000 (tres mil contos de -réis) para reforço 
oda aub-cons:ignaç:ão :n. 3, alínea ''g'', numero !, da verba 15•, do 
vigente orçamento do me~mo Ministerlo. 

Rio de .Janeiro, 21) d<: Agosto de 1935. 

GETUWO VARGAS 

EXPOSrÇ.ii.o DE MOTIVOS 

Exmo. Sr. Presidente da Republica: 

Parecem-me acêrtadas as pondera.;ões feitas pelo Minlste
rio da. Fazenda, opinando que o credito de :l.oOO contos, sCIUclta.~ 
do por este Ministerio em exposição de motivos de 2 d~ Maio 
proximo findo, para attender ·ã.s despesas com a acquis:fção de 
trilhos e outr-os materiaes para os seJ:"vi~;;os de construcção da Es
trada de Ferro Jaguary - S&.o Thiago - São Borja, no Estado do 
Rio Grande do Sul, constitua um credito supplementar a verba 
15~, consignação I - Estradas qe Ferro, sub-consignação ill. 3, 
alinea. g, do actual orçamento deste Ministerio, cuja dotaÇão se 
destina ao proseguimento dos trabalhos de construcção em apreço. 

Salienta ainda. o Mini.sterio da Fazenda que só deverá ser 
pl:"omovida a abertura do credito ca.so as despesas a que o mes
mo se destina tenham um caracter de absoluta urgencia e neces
sidade, dada a situação difficultosa do Thesouro. A e.sse respei
to. cumpre-~e informar a. V. Ex. que o comman.dante do 1° ba
talhão fenoviario, que superintende os trabalhos de construc
ção da estrada, julga imprescindível a concessão de recursos pe
d1dos, afim de não ser prejudicado o andamento das obras. 

Quanto ao aproveitamento do saldo .dlspon!vel das apolices a. 
que se refere. o decreto n. 15.628 de 23 de Agostode 1915, suggerido pe
lo Sr. Ministr-o da Fazenda. em o final de seu parecer, nada tem a 
oppõr este Ministerio, por se tratar de materia da. exclusiva al
ga;da daquella Secretaria de Estado, como estabelece a lei ri. 75, 
de 24 de Junho· ultimo, que attribue á mesma o encaminhamento 
ao Poder Legislativo dos pedidos de abertura de credites, com a. 
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Jr.dlcao:;i'io dos recursos para attender ás despesas correspondentes. 
Rio de Janeiro, a Ide Agasto de 1935. - Marques elos Reis. 
- A' eommisl!ão de Finanças e Orçamento. 
Do Tribunal de Contas, de 26 do .corrente, eommunlca~do ha

ver negado J"egistro ai). contracto celebrado entre a Commíssâo Cen
·tral de Compras e a firma castro Sobral & Comp., pare. o for
necimento de papel á. Imprensa Nacional, 

- ~· Cammissão de Tomadas de Contas: 

E' lida e va.e a imprimir a seguinte 

(Primeira legislatura) 

N. 1 B- 1935 

Inc:ZG.oa. sollre a competencia d!os G>overno.ãores dos Estados paro. 
a e:rped~ão de decretos-reis; com parecer· contrario tU C'om~ 
missão de J'UStil;;a á emenda, otterecida. em diacuasáo unica.. 

(Justiça 5 - r• legislatura) 

Permftte o art. 173, paragrapho 6", <lo Regimento Interno qu.e, 
por occasião da discussão de. indicações e respectivos· pareceres, 
âquellas sejam apresentadas emendas. Quando se discutia a indi
cação n. 1 A, de 1935, proposição _com que o Sr. Deputado Car
neiro de Rezende suggeriu a manifesta~ão da Commissão de .Cons
. tituicão. e Justl<;:a soõre o exercicio de func<::ões legislativas, por
parte dos Governadores estadoaes, no período de elaboração das 

. Constituições dos Esta-dos, o Sr. Barreto Pinto offereceu a se
gu!ntG em'enda: 

"Art1go uni co. Os actos . expedidos pelos Governado
res dos Este..dos, depois de 16 de Julho de 1934 at!': que sejam 
promulgadas as Constituições estadoaes, serão sujeitos á. .aP
provação das respectivas Assembléas Legislativas para 'que 
sejam considerados de~initivos·." 

Sobre esta emenda, pela qua.l se converte em projccto de lei 
a pr.l.mitiva indicação, a Commissã.o de Constituição e Justiça é 
chamada a opinSJ.·. 

· Concluindo o parecer relativo â. indicação, esta Commissã.o 
a:l'!i:rmou que, no exercicio de funcções legislativas e executivas, 
os Governadores têm seus actos e consequentes effeitos sujeitos 
á apreciação dos tribunaes judiciaes. 

Esta conclusão decorre de princípios claramente assignalados 
.no mencionado- parecer, principias de encontro aos q'Wl.es via~ 
lentamente-· vem o .dispositivo da e.rnenda ora. examinada.. . que vi

-sa. subtrabir do Poder Judicfario, estadoa.l ou federal para con-
fiar exclusivamente ao Poder .Legislativo dos Estados, a.,aprecia
ção dos actos dos Governador·e~ estadoaes. Nem sequer ao legis
lador da União ê constitucionalmente pernúttldo decretar leis, 
pelas quaes se devam reger os Estados, leis da natureza. desta, que 
a emenda proje<:ta, e por força da qual commetter-se-ta ao Poder 

· Legi"slativo estadoal· competencia para decidir· .o ca~cter transi
torio ou pe:r:manente de decretos expedidos pelos Governadores. 
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Tornar, agora, dependente de a pprovaçií.o das Assembléas 
Legislativas dos Estados, isto é, tazer depender de uma · inova 
lei a execução in tegral de decr etos que os Governadores já expe
diram, seria. mesmo favorecer possíveis violencias a. direitos adqui
rldos, cUja. 1nviol.àb1Uda.de o art . 113 <la Constitu1c;ã.o Federa1 pe. 
re:r:nptorlamente: assegura a brasileiros e extra.neefl'os residente.!! 
no~-

E ' da. com:s>etencia. do Poder L egislativo dos Estados revogar, 
:r:nodlttcar, ou revigorar a.ll leis estadoaes, emanadas de · seus le· 
gl.sladores, sejam · estes Interventores; · Governadores ou propria · 
mente Assembléas Legislativas. Es-ta competencia, entretanto, 
assim como não póde ser restrin8illa.. alterada,' ampliada. ou sup
primlda. pelo legislador Ql'dinarlo da União, ta.mbem não precisa 
de ser por este reconhecida paxa que o legisllldor (!>Stadoal rev~
gue, mod1fiq_ue ou revigore as r espectivas leis . 

Por estas razões, a Commissão de ConstitUl~ão e Justiça <lcon
_s elha a. rejeição <ia. ~moenda. do Sr. Barreto Pinto. 

Sa.Ia das Sessões, 26 de Agosto õe 1935. - Waldem.ar Fer
reira, PII!-3i1iente. -Pedro .6-zeko, Relator. - Le-vi Oa~ro, c om 
resalva. do ponto de vista, que sW!tentei, sobre a ina.dmlsslbil!da.
de d e· legislar -pelos Govel.'nadores. - .ãacanio Tublno. - Domm
g:~a V ieira . - Clementbw Lisboa. -Homero Pire:r. 

EMII:Z..'l>o\. 11.• INDlCA.ÇÃG N. 1, DE 1936, (!• LEG!SUTURA}, A. QUB S8 

Na. confornúdade do art. 174 do lteglmento, converta-se a in
dicat;:ão no seguinte pro~cto de lei: 

" Artigo unico. Os a.ctos expedidos pelos Governador~ dos 
Estados, depois de 16 de .Tulho de 1934, atê que sejam promulga 
das as Con3tituiçl:les estadoaes, ficarão sujeitoa á. a.pprova.ção das 
reeJ)(Ietivas ABsembléas Legislativas, para que sejam conside~a

dos definitivos. " 
Sala. das Sessões, 12 de· .Agosto de 1935. - l!Jãmtundo Barret<1 

Pinto. 

INDICAÇÃO N, l A., EMENDADA EX PlSCU.SSÃO U.NICA. 

Com a devida venta, Indico aeja ouvida. a Commissão de 
Constituição e Justiça, pasa que, com o seu douto parecer digne-se 
opi nar sobre esta. mom~ntosa questão: 

I 

'São os Governadores dos Estados. ou sã.~> as 1'espectivas As· 
' sembléas ConstitUintes, o · orgão competente para exercer, ou para. 
·autorizar a exercer as attrlbUlções pertinentes ao Poder Legtsla.
ti:vo,. emqUa.nto não !orem promulga clas as ConstitUições dos 
ÍntBmO! EstadO!!? . . 

II 

Senclo de caracter provisorlo os decretos-leis emanados dos 
GovernadOr'3S do:! E sta!:i03, eStão, ou não, sujeitos á. apreciação das 
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Assembléas Constituintes, ·para que possam ser contlrma.dos ou 
infl.rmados1 

Sala das Ses!'!ões, 14 de Mala de 1935. - Carneiro de Ee=de. 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir os 
segUintes 

PARmCERES 

N. 16 - 1935 

(l" legislatura) 

..ápp;.ova o acto d<:> Tribuna.t de Ocmtfl8 que recusou regi-stro ao· 
ccmtracto celebrado na Dezeuacía FiScal do Thesouro Na.ci<:J-
71.0-l 'd.o Esta4o de Sergipe entre a Fazenda Nack>na~ e o c0'118~ 

tructor civil Frederico Gen-til. 
(Tom.a.da de Contas 51, de 1934, e 6 - la legislatura) 

' Qs motivos indicados á fls. 2 cada qual por si bastante :Para 
justifica!:' plenamente a repeitQvel decisão do eggregio Tribunal 
de Contas, dispensa maiores con.sidera~;:ões sobre o processo em 
apreço pelo que é a Com.mil3São de Tomada de Contas de parecer 
que deva ser mantida a recusa de registro ao contmcto celebradO 
na Delegacia Fl;;cal do Thesouro Nacional do Estado de Sergipe 
entre a Fazenda Nacional e o contructor civil Frederico Gentil, 
paro. as o~as de reforma do edtficlo da alludida Delegacia.. 

·sara das Sessões, 24 de Agosto de 1935. - Vieira Mcu-qu.es, 
Presidente. - Jose CaBsi() de MacedO Soares, Relator - Bueno 
Brtin.d.ã.o. - MorGea Pawa.. - Frederico WoJ1feb'!-ttel. - No
.c;ueiru Penido. 

ANNEXO 

:MINISTElUO DA F..zENDA. 

Directoria d:;;J Domfnío da Uniáo 

Termo de contracto celebrado ne. Delegacia Fiscal do Thesouro 
Nacional em Sergipe, eom o constructor civil senhor Freder-1~ 
co Gentil,- para as obras de reforma. do edfflcio da Delegacia 

Fiscal como aba!Jto se declara: 

Aos dezoito dias do mez de Agosto de mll novecentos e trin· 
ta. e quatro, nesta Delegacia Fiscal, perante o Sr; delegado fisca.l, 
coronel Affonso Ramos Gomes, autórizado pela ordem numero mil 
setecentos e sessenta e um·, de vinte de Junho de mil novecentos 
e trfnta e quatro, do. Sr. director do Dominio da Uniã.o, compiLI"e
ceu o Sr. Frederico Gentil, residente e domiclliadc nesta cldade, 
constructo.r ·civil e declarou que para aR obras de reforma do edi· 
flcfo de. Delegacia Fiscal em Sergipe assigna o pr:'esente contracto, 
resultante de uma conciu-rencla publica aberta de conformidade 
com o edital de vinte e quatro de Man;o do corrente anno e publi
cado no .Díario Offieial, deste Estado, nos dias vinte oito de Mar
ço a quinze de Abril do corrente anno, sendo a unlca. pÍ-oposta. 
recebida e pubHcada no mesmo Diaria 0/!ici.al, de vinte e seis de 
.JUlho de mil novecentos e trinta e quatro, edital numero sete, obri
gando-se ci éontractante a realizar os trabalhos 'de accordo con1. 
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-as · c:spec.íficac;:õe~ . e ciasulas contidas nos editaes .aclma. cltados, 
o>< quae.; ficarão fazendo parte integrant e deste contr..t.eto, indepen
dentemente de trau:jcr.ipc;iio t u.d!:õtrictu ú.s scgulntc::~ . t:lausula.s; 

l"rimdt·a clausula - O c<Jntru.ct.ante manterá no · recinto da 
· obra uma JJl'ssõ-.1· de sua inteira C<Jnfiança, para receber, na sua 
ausencia, todas as or.de11s, instrucç<:ies ou rcclama<;ões s obre de
talhes de s()r·:it;o, do engenheiro fisc;ll, na confornüclade da clau~ 
sul:l. 10• do edital ele con:::uri-encia para os tr:lbalhos de que trata. 
esta contracto. 

Segunda clausula - F icará reservado á fiscali~c;:ão o direito 
de exigir do contra~tantc a -dispensa ·ou retirada de qualquer em
pregado ou operario que embaraçar a fiscalizac:ilo ou o regular 
proseguim~nto dos trab:.dhos ou ainda que pelo seu comporta'
.mento sej<~. inconveniente a sua per manencia. no . local. 

T erceira clausula - A despesa com a. execução .do presente 
contracto seríL de 68:500$000 (sesstnta e oito cont os . e quinhentos 
m il rlii..S) e cor1·erá por conta da verba 1í - "Obras " , do ·vigente 
orçamento do Mínísterio da Fazenda , do corrente exercício, em 
cujo .m!nisterio serú. feito o respectivo ·empenho de despesa . 

Quarta claugula - As .referidas obras deverão · te!:" inicio den
·tro do prazo de 10 dias após a data em que esta Delegacia F iscal 
scient.ífie<lr ao contractante te.r sido· este ._contracto . reglistra.do 
pelo Tribunal dl.) Contas, nos ·-termo!! do Codigo de Conta bilidade 
da União e tlirm!nari'to noventa <li-as depois do seu inicio. 

Quinta. clausula ..;... Este contracto, que. foi àccetto :feio Sr. co
ronel delegado fisca l, em virtude da ·orot:Wm numero mil setecen
tos e trinta·e quatro, ·do -Sr. <lirector do Dóminio -da União, só en
-trarâ: em víg!)r depo.is de regi.st1-ado pelo Tribunal de Coritas, não 
se responsabilizando o Governo por indemnização de · especle al
guma si aqueJJe instituto d~negar o regiStro . 

Sexta clausula - Todas' as ordens, instrucções ou reclama 
ções sobre detalhes do serviço. entre o engenheiro-fiscal e o con
tractante. serão sempre transmittldas por escripto e sô por esta 
fórma produzirão effelto. 

Setima clausula - O contractante, na conformidade da clau
sUla quarta do edital de concurrer,pia para os trabalhos · de que 
trata este contracto, depositou na Caixa EconomJca annexa: a e sta 
Delegacia Fiscal a imvortancia de um conto de reis (1 :000$000) , 
em moeda corrente, conforme a segunda via da gula de r ecolhi· 
,mento que vae junta, ás tls. 82 do processo das referidas obras. 

Oitava clausula - A q'!-antia depositada. responderá por to~ 
das as infracções contmctuaés e respectivas m).lltas. A propor-

. ção que forem appllcadag as multas serã. 'O .. seu valor descontado 
na Quantia depositada, ficando -desde Jogo obrigado o alludido con~ 
t.ractante a replk a Importancla equivalep.te â. que houve!.' !j.ldo 
descontada, de !6rma . a. permanecer sempre integralizado 
o · total da. caução . na dita Caixa Economica. Fica en~ 
tendJdo que no caso de ser verificado · Que a . impor~ 
tancla. depositada. seg undo acima se declara em garantia, não 
seja bastante para o pagamento integral das multas impostas, a 

-<lif!erença necessarta para o. referido pagamento .será. deduzida da 
prestação que competir a(» contractante. Todas as · multas serão 
;impostas ou appUcadWJ ·pelo Sr. delegado fiscal, cabendo recW.set 
-à entro do prazo de tres . dias pera. o EXilllo. sezuzhor Ministro da 
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.Fazenda. E,. por estarem assim accordes, !oi. por mi!ll. Armindo de 
Siqueira Horta, primeiro escripturarlo, secetario da Delega.cia Fis
cal, lavrado o presente contracto no livro respectivo desta dele• 
gacla, que depois de lido e achado conforme, !oi assignado _pelas 
partes contr-actantes: Srs. delegado fiscal coronel Affonso Ra
mos Gomes e Frederico G€ntil, na presença. .das testemunhas abai
xo, e commigo, Allmindo :de Siqueira Horta, que tambem assigno. 
(Sobre estampilhas no total de duzentos e sete mil e duzentos réis, 
inclusive a taxa de Educa<:ão e Saude· Publica). Delegacia Fiseal 
do Thesouro Nacional em Sergipe, Aracaju', 18 de Agosto de 1934. 

N. 17 - 1935 

(1" legislatura) 

Approva. a a.ct1p <f!o T1'iou:nGI~ de Conta.s, que reC1J.B01L regiStra ao. 
te'f'Tri,o de a.ccorrJ,o celeõrS!-do entre a Estrada de Ferro Nt>r:J
este õ,c Brasil, Estrada 'de Ferro Sorocaàana, etc., paTa a. 
construcção de uma n<!lva estaça:o em Ba.uru·. 

(T. Contas 21 - 1" legislatura) 

OTribunal de Contas recusou ·a registro ao termo de accor
do celebrado entre a Estra<ia de. Ferro Noroeste do Brasil, Estrada 
(].e Ferro sorocabana e Companhia Paulista de Estra-das de Fer
re para construcção de uma estação para uso commum das tres 
est~ na cidade de Bauru'. 

· A decisão do Trib,unal teve por fundamento: 

G) não con'Star que o accordo tivesse sido approvado pelo Sr. 
Ministro da Viação e Obras Publicas, conforme estatue o art. 787 
do. Regulamento Geral de Contabili'liade Publica; 

b) porque, devendo, na fõrma do artigo unico do decreto n. 
24.753, de 14 '-de .Julho de 1934, que rectifica o art. 2•, do decreto 
n. 24. 495, de 29 de .Junho do mesmo anno, correr a despesa de 
1.461:238$635, com a construco;ão de· que se trata, metade pela.' 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a outra metade dividida 
em .Parte eguaes, pelas demais Estradas . 

. A irnporta.ncia que se obrisacm a recolher a Companhia Pau
lista e Sorocaliana deverá ser de 365:309$660 e não. a que, por 
equivoco, figura na clausula 3" do termo de accordo. 

Pelos :íundamentos por que impugnou o Tribunal de Contas 
o registro do presente processo, verifica-se não terem sido cum
pridas clausulas ~o proprio ac.cordo, assim é a Commlssão de To
madas de Contas de parecer que deva ser mantida a decisão do 
Tribunal d~ Contas. 

Sala das Sessões 24 de Agosto· de 1935. - Vieira: Marques. 
Presld~nte. ·- José Cassio de Macedo Soares. relator. - Nagueira. 
Penido. - Bueno Brandão. - Moraes Pa:iva.. - F~d.erico Wolt
fcnbuttet. 

Legislac::ão citada: - Co-digo de Contabili::lade. 

Art. 787. O ministro e a autoridade delegada para a approva~ 
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ção dos contractos examinam e reconhecem a. regularidade das 
estipulações e a sua inteira. conformidade .!om o ~tal da eoncur
rencla e c()Jldf~ões pre-estabelecidas, e, isto verlflca.do, deverão exa
n~.r no respectivo processo seu despacho de a.pprovação. " 

"Decreto n. 24. 763, de 14 de Julho de 1934: 

ArUgo unlco. Fica. _rectificado o art. 2° do decreto numero 
24.496, de 29 de Junho ultimo, que determina. que a despesa. a. ller 
feita com a. construccã.o de uma estação em Bauru', destinada -aos 
servidores das Estradas de Ferro Sorocabana. e Noroeste do Bra
sil e da. Companhia Paulista. de Estradas .(le Ferro :fosse egual• 
mente dlvl·dlda entre as tres referidas estradas, para o fim de fi
car declarado que a mesma despesa seja feita, metade pela Estra
da de Ferro Noroeste do Brasil,- e a outra metade, dividida em par
tes eguaes, pele.s demais eatr8Jdas." 

.<\.NNEXO 

MINIST1!1RIO PA VlJ\Ç-ÃO E ORBAS PtJB"-ICAS 

EstradG de Ferro No-relrle do Bra.c~il 

Termo de accordo celebrado entre a Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil, Estrada -de Ferro Sorocabana e Companh-ia-· Paulls~ 
ta de Estradas de Ferro, pàra o uso em co=um <le uma no
va estação em Bauru' a se construir pela primeira, com e. 
contrlbuh_;:ã.o das duas outras. 

Aos vinte e um dias -ào mez àe -Fevereiro- do rumo <le mil no
vecentos e trin'ta. ~ cinco, na sé-de da Companhia Paulista. de Es~ 
tra-da.s de Ferro, á rua Libero Badar6 numero· cincoenta e quatro, 
seXto e setimo andares, os senhores doutor Alfredo de Castilho, di· 
rector da Estrada de Feri-o Noroeste do Brasil, doutor Anton~o de 
Lacerda Franco, pre~idente da Companhia. Paulista de Estradas. 
de Ferro e doutor A.ntonio Prudente- de Moraes, representante da 
Estrada de Ferro Sorocabana, ajustarem os termos do accor<l.o pr&
vf.sto pelos decretos numeros 24 ,-M15, de 29 d~ Junho e 2~. 753, de 
14 de Julho -de 1!\34, estipulando as clausulas seguintes: 

Clausula. primeira - A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
Companhia Pa.lllista. de Estl'adas de Fen-o e Estrada de Ferro Soro
cabana ajustam entre si o uso em comrntnn da estação de Bauró, 
que será. construída pela primeira, com a contribuic;;ão de.s duaa 

·outras confoJ:"me os Decretos ns. 24.495, de 29 de Junho e 24.71í3, de 
14 de Julho; ambw de 1934. 

Clausula· segunda - A Companhia Paulista- de Estradas de 
Fert'Q e a. Estrada de Ferl'o Sorocabana poderão designar represen
tantes SI!US para acompanhar os serviços de construc<;ão da nova es
tação propondo e.s modiflcacões que lhes interessarem, na parte des
tinada à:> sWU'I depende nelas. 

Clausula terceira - A Campanhia Paulista de Estradas de Ferro 
-e Estrada de Ferro· Soroeabana obrigEÜn~se a recolher no prazo de 
60 (sessenta) dias constantes do .aviso que receberem da Noroeste d() 
Brasil após o registro -de 405:309$660, cada. uma, na thesouraria da. 
Estrada de Ferro Noroeste <!O-Brasil. 

Clausula quarta- O prellente accOrdo l:'lào poderá ser rescindido 
-dentro do prazo de -dois annos da data de seu registro pelo Tl'ibun.al 
-ch Contas. 
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I 1.0 Se d~ntro do prazo acima. estabelecido, não forem inJcladas 
as obras da nova esta.cã.o, qualquer das Estradas poderâ resctndll-o, 
com direito á. restituição da quota. recolhida. 

I 2 . 0 A restituição das quotas recolhidas conforme· os De
-cretos ns. 24.495, cie 29 de Junho 'e 24.753, de 14 de Julho, ambos de 
1934, tatnbem se effectuará. no caso de rescisão por parte da. Noroeste 
do BrasU. 

ClaÜSUla quJnta. - A parte da despesa que compete á. ·Eatrada 
d~ Ferro Noroeste do Brasil será. empenhada a conta da sua verba 
propria, por occaslão de ser celebrado o contracto para a construcção 
da estação, med!a.nte concurrencla. publica. 

Clausula sexta.- Os contracta.ntes, slgna.ta.rios do presente termo 
Õt'· accOrõo; elegem para seu donúclllo legal a cidade <'l.e S. Paulo. 

Clausula setlma. - Concluidaa as obras e lnau&"urada. a esta.câo, 
a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e a Estrada de Ferro 
Sorocabana entrarão ;no uso e goso <'l.a.s dependenclas que lhe forem 
reservadas no ~ditlclo, bem a.sslzo das plataformas e Unhas de acceliso, 
tudo de accôrdo com a.s 1ndicaQões das plantas anne:z:a.s ao presente 
contracto e que rubricadas pelo.s representantes das t:rea estradas in
teressadas, delle se consideram parte integrante. 

1;1 'J.l'8:>U: ~ '6po [&JQS ~{Ye.x~up:up'B V - 'BA'IQJO ~ITI6fi'8{0 
cargo da Noroeste do Bra.sil, que, entretanto, não intervirá. na orga
nização interna de cada uma das outras estradas, dentro das suas 
de.pendenclas. 

Clausula nona - As tres estradas, accordantes, por iniciativa da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em tempo opportuno, ajustarão 
i?ntre !11. mediante novo convenio ~ eondi~ões <le utillza.ção da parte 
que. se possa considerar de uso ci>Illi!Jlum dfi.s mesmas tres estradas, 
do edi!iclo e pateo da nova. estação de Bauro. 

Clausula declma.- As tres estradas accoz,dam, desde jâ, a uttli· 
Zação, por parte ' das mesmas, de todas as linhas do pateo, inclusive 
a.s da· pera e do ~guio de reversão, e sem outros onus qu~ os de~ 
correntes deste eontra.cto. Pela. utilt.za~ão das dependencl.as. que lhes 
forem reserva:da.s, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e E.s
trada de Ferr9 Sorocabana não ficarão sujeitas a nenhum paga-
mento. · ·· 
. Clau.sula undeclma - A Compe.nhia Paulista. de Estradas de 

Ferro e Estrada. de Ferro Sorocabana obrigam-se a manter em per
feito estado de conservação a.s dependencias da estação que por ellas 
forem occupa.das. 

Clausula <lecJma. segunda - O presente accllrdo durarâ emquanto 
bouver na estação de Baurti, pertencente é. Noroeste do Brasil, o tra
fego ferroviarlo ~!as duas cut:J:oas estradas.· 

Clausula declma teroel.ra - O presente accOrdo SO se tornará. 
~tectlvo dei>ots_ de approvado pelo Mlnisterlo da Viação e regt:,trado 
pelo Tribunal de · Contas, não se responsabilizando o Governo p()r 
iriodemnlzação a.iguma caso aquelle instituto dene&'Ue o reldirtro. 

O presente accllrdo vae sellado s6mente com a fm.portancia de 
1: 09Q2CiO, correspondente ã. parte 'da. Companhia J?auUsta . de Estra
das de Ferro · (~65:309$660), por estarem a Noroeste<! a ·sor~bana 
isentas do pagamento do seno. Lfdo este accOrdo A.s parte.s con
tractante9. e· te8telin.inbas, e acliarido eorit'onne, vae o m~smo devlda
:znente aa·al~o ·por todos. 
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São Paulo, 21 de Fevereiro de 1935. - Attredo de Castilho. -
A. ck Lacerdc. Fra:n.co • ..:...... Anto;,:io Pruã.ente a.e Moraes. Testemu· 
nh~s: M. Mello Machado . .....:_ J:.rf"lson Ga.mboa I!'urta.dio. (A.o accôrdo 
estavam app~nsas estampilhas federaes no valor de 1:0985000 e ·o 
·se11o de Educa~ão n~> valor de $200, deVidamente inutfliza;dos). 
· · B'm 26 d~ Março de 1935. Confere com o original.- Marto Coelho, 

. escrlptumrio de a• classe. Visto, A. • .Ma.ringonf, secretario .. 

E' lido e vai ~ imprimir parn. ser remetttdo â.s Commis
sões de Constituição e Justiça e de Segurança· Nac!onâ.l, qe 
accõrdo com o§ 3• !lo art .. 1411, do Reglmento-o seguJnte 

N. zos - · 1935 

(1' legiSlatura) 

Da preterencia a firmas naciow:tes, em igualdade de condições 
para a e.:~:ecW;ão d.e ob1'Gs 

·(Justiça 141, Segurança 42, 1• legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1• Terão preferencia, na egualdade de condições, as firmas 
nacionaes. para. a execu.çãa das <liversas obr~. cujos creditas estão 
consignados na dotação orçamen ta.rfa: 

Art. 2D Nas construcQõcs navaes apenas cincoenta :por cento 
{50 %) das obras pOderão ser executadas em pai~es extrangeiros, 
~alvo quando se verificar a insuffjciencia dos estaleiros nacionaes~ 

Art. go Revogam-se as disposições em contrario. 

S::tla das Sessões ~ C(!.rl!Js l?f"il;. - Barreto Pinto. - .Sebtl.ttiiii~ 
Druni71gue.s. - A:r-mmtr!o Font~!f. - Da.mas Ortiz. - A.níz. BarJra. 
- Silva .costa. - Claro Godo?f'. - Vicc'!tte Mitnu::Z. - VaUnte d4 
Li-moa. - -1·ustro de Olivei-ra. - lAtzo ,'Wac:ha&o. -Eliezer Moreira.. 
- Gerson. Marque/!. ~ Vic"11te G'iJWVr:ia. ~ Bil-vio J.,citãQ. -Pedro 
Joroc. - Frcm.ci.sco 'de Mom·(l.. - Arthur Alamo da Rocha . ....,...,AlJ~l 

J.osé dos .Santos. - Aliilio d'A .. Mis. - Antonio aarval1tal. - · Eu:rico 
·Ribeiro. - Moacyr BaràMia Soorc~. - Bq,rros Penteado. - ,.4Jfredo 
llrascanmhas. - R<tph(l.el Cincu1'á. - _4.rlinào Leoni. - Lim<J Tei
z~ira: - .4.Iberto Surek. 

Jmtitk:açõ.o 

O presente :PTo)ecto viS;J.. principalmente attnJ)arar a economia 
nacional, incentivando e garantindo os nossos constructores, cujas 
empresas vivem sujeitas a concorrencia das extrangeiras .. e muitas 
:vezes, o que ê mats grave por impatriQtico,'. relegada.s. a. um p:ra,no 
interior, mesmo dispondo. de-elementOS capazes a rivalizar· COlll· as 
;ne1horell do mundo. 

Longe do espirtto .nacionalista o que s~ ·quer é concorrer pal'Q. ·o 
(lesen vol vlmento da nossa. situ:u;:ão ecoridffizca; e . !Inanceiz:a, dentro das 
:!orças orgariicas do nosso proprio Pa!z. 

O Sr. Presidente- Es~ finda a leitura do 'Expediente:. 
'I'enho sobre a Mesa e vou submetter á; votos o ;seguinte 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2810112015 15:09- Página 103 de 104 

- ·77:·-

R!tQUII:RIII{J;NTO 

Em virtude do passamento de S. Majesta:de a Rainha da Eelgica., 
ocoorrido hontem, neB!!e palz, requeremos, ouvida a Camara~ 

.a;) q\le se 1ns!ra. na. acta dos nossos trabalhos um voto êle ·pro• 
fundo pe:~:ar pela lamentavel occurrencla; 

lJ) <lUe 11e suspenda n sessão em homenagem a tão. illustre per~ 
sonalldacle; 

c> Q'U& ·se telesra})he ao DD. ~mbaiXador desse paiz de.ndo·lhe 
sclencla das homenagens da Cacmara. 

Sala Wu! Sessões, .29 de Agosto de 1935 . -José ·Pereit:a Lira. -
Odon Buerra. - Oalàeira de Alvarenga. - Acurcio Torres. - IJia.r 
Fortes . - Vlelr(J Marq11.es. - Auou.tro Oorcmo. - O~:rlos :Rei&. -
Pereira c~:n~ei:ro . - Henrjq11e Lo.ge. -João G14imcmies. - <Jo. 
d.ofredo Vioann1J, --Di-nu J-unior. -Gomes Ferraz. - A~lmer Ro
ch.a.. - Souza. Leão. - A.Tde S11!n7-paio. - Rcqo .Barros. - ·Fa.'bf>D 
..âra:n.ha, - Ja]lro Franco . . - José Oassfo. de Ma.ceã() Soar~ - '1'/r. . 
Monteiro de Barros Filho. -!Jarros Penteado. - Oscar Fonto-ura. 
- Generozo Ponce Filho.- Euvaloo.Lodi.- 4.niz .Ba.ãra. - Fran
ckco de Moura. - Seõo:Jtíão Dtnn.ina-ues. - D<»nas O'f'ti=.- Arlindo 
Pinto . . - R.icardi'll.O Fra.do. - AõeZ dns Santos . -Lima Machado. 
- Fi.g-ueire® R,Od.rig-ues. - E. 'l'e~ra Leite. - A..rlMI.r Albino da 
R.och.a. - Eumo Ribeiro. - A..ustro ItJ.!ar de Oliveira. - Fra.nciseo 
Roc'lur.. - Aoe.Zardo Marinho. - Antonio Góes. - Domimgos Vi. 
eira. -Arnaldo !Jastaa. - A.àolphr.:l Celso. - Slrm.ões Barbo~. -
Leoncio G. _Araujo. - PeMo Jr>rge. -José Braz. - Lauro, PMsos . 
~ .Leo-nCio G<ll'vão. - -A.ltred.o Mascarenha.<J. - A.ttila Amar<tl. -
Pinro Do.ntas. -- Herectia.M Zenaide. - Math~ F-reire. 

O Sr. 'Diniz .Tanior- Sr. Presidente, em !alta ele outro dos ml.ús brilhantes memb:t-o~ da Commissão de D,iplomacla. e Tra
tAdos .. ; 

O Sa. SOUZA L&Ão - Ninguem m:ais brilhante que V . Ex. para 
á tuncçào. (Mtt.ito -bem.) 

O SR. :OUofiZ JUNIOR - •.• chamo a mim o dever de justl
fie,ar esse requerimento. 

O .tacto doloroslssinlo que o motivou desde logo desperta. a. nossa. 
a:ttenção para um povo que comnosco manteve sempre os mais es
treitos laços de fratern1®-de . :Não quero invocar, nesta ho~. quan
<iQ lamentamos o trligico nA!cldente, a harmonia que nos condu:z:lu, em 
~e~o passo da Historia, a occupar um sector <ie combate, ao lado da 
Belgica. · · 
· As áttitudes dos povos cabem di!Cerentemente n~s ditcerentes 
inomeritos em que .. haiatm de .assumi:t- qualquer :papel no~ quadras da. 
ci vHiza.ção. · 
- Não é ma!s ~ta. a hora de tàes recordações · ou invocitções. Fe

iiunente, à paz reina sobre o mundo, e nós ·mantemos uma legi_tlm~ 
e sincera. vida de cotTespondencia a!tectuosa ainda mesmo com 
a(l.uelles povos a · quem fiz~os a &"Uerra e que, e.lll!.s, h ontem, como 
hoje, ·mantiveram comno5co relações das mais nobres e mais efil
cazes. Mas não podemos oceultar a particular estima que nos dea
Perta. o pequeno, heroico -e laurea-do povo belga. 

E é por isso, Sr. Presidente, que a Camara dos Deputados, sa
bendo que a man!restaçilo de pesar de todos nôs serã. acolhida, no 
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seio daquelle povo, como testemunho das nunca interrompidas boas 
rela.çOes que com elle mantivemos, que () voto !ol pedido á Camara. 
e que esse voto vae ser por ells. a.pprovado, traduzi.ndo, pela forma. 
a. mata expressiva e eloquente, um dos ma.ls intimas, um dos mais 
claros sentiMentos da. nacionallda.de brasileira, para com a. Belgtca 
e os seus soberanos . 

Durante o discurso do Sr. Dini2 Junior, o Sr. Euvaldo 
Ladf, 2" Vice-Presidente, de~ a cadeira. da presldencia, que 
é occupada. pelo Sr. Arruda Ce.mara, lo Vlce~Pres1dente • 

. O Sr. Presidente - Vo11 ouvir a Camara. sobre o requeri
mento. 

Em segUida é approv8Jdo o requerimento do Sr. ·DluJz 
Junior e outros. 

O Sr. PresideMe - Em obedlencia. á deliberacã,o ~·l. Carnara. 
vou levantar a sessão designando para. a de amanhã a mesma 

ORDEM DO I>~ 

Discussão unlca do Pl"'Jecto n. 202 de 1935 (1'" legislatura) a.uto
ri2ando abrir credito ·esl!ecia.l. de 48:000$()00 para pa.ga.r aos protes
sores do Cólleg!o Pedro II, Enoch da: Rocha. Lima e ·outros; com pa
recer da Commb!são de Finanças tavoravel á ~enda. em 3• dis
cussão; 

1 a discussão do pro;!ecto n. 110-A, de 1934, disponóo Sobre os 
serVIços de turismo no porto do R.!o de .Ta.neiro e concedendo ao 
TourinG" Club do Brasil a assfstencia technica. de dlrecçãb desses ser
viços; tendo parecer CQm substitutivo da Commlssão de Flna.nças; 
- a• discussão do projecto n. 139-A, de 1935 (1'" leg!:Jlatura), or-
ganizando .a Asafstencia .Tudfc!a.ria.; · 

2• discussã.~ do projecto n. iss~A, de· 1935 (l• legiSlatura), do 
Senado, abrindo o cre•Hto e:rtraord!narlo de .200:000$000 pua 
socconer o Estado de Sergipe, em razão ~s ench~ntes dos rios, 

'que regam os terrftorlos do mesmo Estado; com parecer :tavo.ravet' 
da Commissã.o de Flnancas; 

Discussão unica do r~uertrnento n . 121, de 1935 (1• legisla
tura), do Sr. Biaa Fortes e outros, de informac;~ ao Ministro · do 
Trabalho, Industria. e Comrnercio, .sobre· a commissão nomeada para 
proceder a 1nquerlto na escrfpta do Instituto Nacional de Prevl
dencia., em confronto com representaçiSes contra sua a.dmlnlstraç!o ; 

Discussão untca do requerimento n. 123, de 1935 (1• legisla
tura), do Sr. Oscar Fontoura e outros, de fn!orma.ções sobre as 
me13fdas tomadas J)<1ra repressão do contrabando de gado e pro
ductol! pecuarios, 1la. fronteira. do R.!o Grande do Sul cdrn o ·uru
~·. 

Levanta-se a, Se.ssão, á.s 14 horas e 36 minutos. 
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100. • Sessão, em 30 de Agosto de 1935 

PRESIDENCIA DOS. SRS. ARRUDA CAMARA, 1" VICE~ 

PRESIDENTE, E GE:-JEROSO PONCE, 3° SECRETARIO 

A's 14 horas, compareceram os Srs.: 

Arruda Camara, Pereira Lira, Generoso Ponce, Caldeira Alva
renga. -Edmar Carvalho, Lauro Lopes, Café Filho, AeyHno de Leão, 
Abguar Bsatos, José Pingarllho, Clementtno LisbOa, Genaro Ponte, 
Gerson Marques, Henrique Couto, Eliezer Moreira, ~dofredo Vi
anna, Hugo Napoleão, Adelmar Rocha, Pires ele Gayoso, Plinfo 
Pompeu, Democrito !tocha, Fe-rnandes Tavora.,' Monte Arraes, Jos~ 
de Borba, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Martins Veras, 
Ricardo BaJ:reto, Math:la.s Freire, H-erecUano Zenayde-, SamueJ Dl.l· 
arte, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, SotUa Leão, Rego Barros,· Ar~ 
naJdo Bastos, Antonio de G6es, :Domingos Vieira, Heitor Maia, Hum~ 
berto Moura, Simões Barbosa, Valente de Lima., Fernandes Lima, 
Sampaio Costa., Amando ·Fontes, Lauro Passos, L\112 Vianna Fllh<>, 
Pinto Dantas, AlfredQ Mascarenhas, Arnold Silva., Wanderley Pi
nho, LeQncio Galrão, Homero Pires, Jair Tovar, Nogueira Penldo, 
Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Bento 
Costa., Acurcio Torres, Lemgruber Filho, Bande-ira 'Vaughan, Arthur 
Bernar!ies, Pinheiro Chagas, Pedro .AJeixo, Levindo Coelho, João 
Beraldo, Artbur Bernardes Filho, Polycarpo ViotU, Furtado de 
:a.tenezes, Carneiro de Rezende, Chrístiano Machado, Ma.carlo de Al
meida, Celso Machado, .JoSé Bernardino, Matta. Ma<;ha.do Rezende 
Tostes, Buen'o Brandão, Delphlm Moreira, Theotonto M~ntelro de 
Barros, B:úros Penteado, Moraes .Andrade, Cardoso <1e Mello Netto, 
Joaquim Sampaio Vida!, Gomes Ferraz, Doming-os Vellasco, '\l'~ente 
Miguel, Coma da. Costa, Pllnlo Tourinho, Arthur Sa.ntos, Octavlo da. 
Silveira, Paula Soares, Franctsco Pereira, ltupp Junior, J'osé Muller, 
Abelardo Luz, Dlniz Junior, Dorva.l Melchlades, Borges de Medei
ros, Vespuclo de Abreu, João SlmplJc~o. FNderico Wolrten'buttel, 
Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, Barros Ca.ssal, Dario Crespo, 
Adalberto Corrêa, Fanta Ribas, Nicolau Ver~elro, Oscar Fon
toura, Aniz Badra,. Sebastião Domingues, Abel dos Santos, Pedro 
Jorge, Francisco dl Flori. Antonio Carvalhal, Austro de Oliveira. 
Silva. Costa, Franc1sco Moura, Alberto surek. Chry.sostomo de ou~ 
veira , Silva. Costa, Francisco Moura, Alberto Sur~Ic, Chrysostomo de
Oliveira , .José do Patroc.inio, Vieira Macedo, Ya.rtinho Prado, Fer
N~ira Lima, Alberto AlvEU"es, Lima. Teixeira, Pedro Rache, Lourenço 
Baeta Neve.s. (129). · 

O Sr. Presidente - A lista de presença. accusa o compa
recimento de 129 Srs. Deputados. 

EstA aberta a Sessão. 

(f Sr. Amaral Peixoto (.Servindo de 2° Secretario) procede 
á leitura da. Acta da Sessão antecedente, a qual é posta. em dis
cussão. 

O Sr. Polyearpo Viotti (Sobre a acta) . - Sr. _ Presidente, 
compareci hontem a. sessão da Ca..mara e, entretanto, àt1 lista de 
Presen~a. nã.o consta o meu nome. 
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Pediria, por fsso, a V. Ex. que determinasse a necessaria cor
r!genda. 

() Sr. Preside-:tte - O nobre Deputado · será att-endido. 
Passa-se â. leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1° Secretario) declara que· não ha Ex
pediente a ser lido. 

O Sr. Presidente - O Sr. Café F.ilho cedeu sua inscripção 
ao Sr . Oscar Fontoura, a quem dou a palavra.. 

O Sr. Oscar Fontoura - Sr. Presidente, representante do 
Rio Grande rlo Sul, aqui estou, em nome dos interesses da economia 
do meu Estado, para dizer â. Camara e ao Paiz da situação de sua 
principal riqueza, em face da orientadio economica do actual Go- · 
verno e, sobretudo, perante os t ratados oornmerc!aes com a s Re
publicas dos Estados Unidos, Uruguay e Argentina. 

Cabe-me salientar exclusivamente o significado desses conve
n!os no que od·!zem respeito á pecuarla. que. no meu Estado, apezar 
de sua maior contrlbui.;ão para o fisco, continua sendo a industria 
menos favorecida pela attençiio o!ficial, disposta, ao· que parece, a 
destruir suas ultimas r eservas de energ!à. 

sr: Presidente, tantos t~m .sido os desatinos do Governo do 
Sr. Getulio Vargas contra os interesses do Rio Grande do Sul ... 

o s~- -Vrc:ro~ RusSOMA.NO- Não apolaldo. 

O SR. OSCAR FONTOURA - . . . taes têm sido as medidas 
compressot"as de sua economia, postas em pratica pelo governo l'e
volucionario, que se tem a Impressão de que o ex-dfctador tem con
tas a ajustar com sua t erra, ·e, do Olympo onde se encontra, pro
cura lan~ar sobre ella os raios destruidores de sua colera divina. 

A.deptos da Revolução de 1930, os fazendeiros do Rio Grande do 
Sul se collocaram, desde logo, ao lado daquelles Q.ue. amparados â. 
sombra de uma bandeira liberal, promettiam melhores dias â. sua 
patr!a. · 

Attrahldos pelo colorido das idêas, embevecidos na contempla
Ção do estandarte vistoso que passava, os fazendeiros do Rio Grande 
do Sul deram á. Revolucão que - rll21a-se - era a causa do Rio 
Grande, a causa do Brasil, toda a sua solldariedade espontanea, 
unanlme, patriotica, sem reservas. 

0 SR. Vrc:rOR RUSSOMANC> - Desinteressada. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Uma nova era se annunciava 
para o Rio Grande e os crla.d-ores do Sul, eternos desamparados de 
todos os tempos, assolados pela mais tremenda crise de sua historia, 
sentiram su~gir para sua grande industrla uma aura de esperança. 

O Rio Grande do Sul açambarcâ.ra o Governo do Paiz. Eram 
rio-grandense o dictador, varlos Ministros e Interventores. A testa 
da administração ~stava um antigo criador, conhecendo como poucos 
a~ necessidades de sua terra. Soara a hora azul para a pecuaria do 
Rio Grande do Sul. 

Entretanto. Sr. Presidente, são jâ decorridos cinco annos e eu 
pergunto â Ca.nla.ra e a. Nação qu.aes as vantagem!, o.s bene!lcios 
que o Rio Grande do Sul tem sentido na sua principal riqueza. 
Fac;:a-se um balanço destes cinco annos de govel'nO, aliâs o maiS 
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dilatado periodo presidencial exercido por um homem ·na adminis
tração da Republlca, e o Sr. ~tulio Vargas, no que concerne á 
principal riqueza de seu Està'do, poucas parcellas teria a sommar 
no minguado credito. 

O SR. VICTO!t Rm:so:MANO - o problema não póde ser conta.do 
dr; 1930 em diante. E' um probl~ma que vem de largos annos, quasi 
um seculo. 

·O SR. OSCAR FONTOURA..:... Pôde.· 

O SR. VIcroR RussOMANo ....-". P6de mas .não deve. 

O SR. OSCAR FONTOURA -V. Ex. tenha paciencia de es
perar mais· uns minutos e verá. a realidade de minhas affirma
tivas que são calcadas em seguros dados de natureza official. 

Sr. ·Presidente, não tem sido benefica para o Rio Grande do 
Sul a adm!n!stracão que ahi está. 

O SR. SouzA LEÃO -Nem po.ra o Rio Grande do Sul nem para. 
o Brasil. 

O SR .. OSCAR FONTOURA - Eu mentiria aos meus pares e 
faltaria ao meu mandato se dissesse que a administração do Sr. Ge
tuUo Vargas tem sLdo innocua para os interesses econcmicos do Rio 
Grande do Sul. O que "' verdade, e profunda verdade, ê que esta 
administração tem sido altamente nociva, e vou provai-o. 

O SR. SouZA LE..io - Tem sido nociva, não s6 para o Rio Gran
de do Sul, como para todo o Brasil. 

0 SR. VICTOR RUSSOMA:NO - 0 orador allude á a,dmlnistra<:ãO 
do Sr. Getulio Vargas e não ao programma da pecuaria no Rio 
Grande do Sul. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Ouça V. Ex. wn momento, 
meu illustre college. 

A PECUARIA BRASILEIRA 

Sr. Presidente: a pecuaria, apezar da crise que a devora. ainda 
é a principal fonte de riqueza do Rio Grande e uma das mais im
portantes do Paiz. O Brasil accupa o 4° lagar, no mundo, entre os 
possuidores de gado bovino: 

.As Indias Brltannicas com. . . . . . . . . . . . . .. 
Russia com ....................•...... 
Estatlos Unidos com. . . . . : . . . . . . . . .. 
Brasil com . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . • .. 

Temos ainda: 

Rebanho ovino ..................... . 
Suinos ...... · ......•...........• , • 
Equino~ ....................... . 
Caprinos .....•............•..... 
Muares ................................... . 

150.000.000 
66.000.000 
55.000.000 
47.000.000 

10.700.000 
22.000.000 

6.820.000 
6.260 

2~790.000 

-os productos oriundos da pecuaria· no exerclcio de 1930, quando 
o· Sr. Getulio assumiu o governo do Pe.iz,- occupa vam o 2° lagar na. 
lista geral da exportação brasileira. com 12,SS por cento, cabendo· ao 
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café a primazia cam a pe.t>centagem ode 62,2. Já em 1934, esses pro
duetos cedem o 20 lagar ao algOdão, mas conservam ainda o relevo 
da 3" collocação, contrlb_ulndo com a. percentagem de . 6,13, no 
computo geral do commercio exterior do BrasU. 

;Releva notar, ainda. que, nes te algarismo nã.o estão incluida.s 
as cifras relativas á. banha que não figuram nas estatísticas por 
mim compulsadas, sen«o outroslm conveniente lembrar a quantl
da;de p onderavel de li, couros e pelles que, fugindo âs elevadas ta
rifas da V . F. do Rio Grande do Sul, desna.ctonaliza-se, saindo clan
destinamente pelo porto. de Montev!déo. 

A. PECUARIA NO RIO GRANDE DO SUL 

Vejamos agora o que representa a criação de gado para. o Rio 
Grande do Sul. E' a sua gran<le fonte de receita. Perdeu a opu
lencia do passado, não mais ostenta a solidez das épocas risonhas 
de antanho quando ser cria.dor no Rio Grande do Sul era ser rico, 
prospere, feliz. 

O Sn. Vn:ron RussoMANo - V. Ex. permitte um aparte? 
A questão da desvnlorlza.ção do gado, ou, antes, da entrada no mer· 
cado <le gado, de outras fontes brasileiras, constitue phenomeno 
identico ao que se processou com o assucar, de Pernambuco e . o 
café .de S. Paulo. A-ssim como outros Estados plantaram café, 
alguns, agora, estão· se dedicando á. criação ode gado. Dahl, natural
mente, o Rio Grande do Sul perder _a s11a antiga hegemoni~ nesse 
terreno. 

O SR.. OSCAR FONTOURA - Faço um estudo completo de 
todo este assumpto. Abordarei tambem este ponto a que V . Ex. se. 
retere. 

O Sl!. VICTOR Russo:au.No- Com os meus apartes quero apenas 
demonstrar o interesse pelo discurso de v . Ex. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Os apartes do nob~e colleg-a me 
honram profun<la.mente . Bastava ter-se um "pedaço l:l.e campo", e 
uma "ponta de gado" , para. que o credito se· abrisse em todas as 
bols~. 

Os abusos desae credito, a talte. de mercados, a diminuição da 
procura com a consequente desvalorizaÇão <los productos, o custeio 
mais caro das fazendas, as eplzootJas e o seu combate, a necessidade 
da melhora d~ rebQnhos pela e:xigencia dos mercados, o accumulo 
dos impostos e das tarUas de transportes, a concurrencla honesta 
dos outros Estados e a desleal do contrabando, as novas condicões 
<la vida moderna, dispendiosa e a gitada, o retraimento do capital, 
as incertezas do futuro, trazendo a in<tuletação aos negoclos - tudo 
isso tem abatido enormemente a criac.;ão riograndense, que todos 
sabem, luta hoje com àifticuldades de toda a sorte, não SO para. 
o s eu desenvolvimento como para a _s ua p:rop~:ia. estabilidade. 

Apezar .de todos esses males que af!ligem a pecuaria gaucha., 
eUa. para honra daquelles homens de rija tempera .que a adversidade 
não abate, que a indlf!erença ào governo não desanima, continua 
sen<lo a principal fonte de riqueza do gcoande Estado sulino. 

Munlcipíos ha, pr-1nci:paJmente os da. fronteira e os do centro, 
cujos orc;amentos se· alimentam qua:si exclusivamente na In<lustrla. 
Pastoril. 
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Dos 95.000.000 de ~abeças de gado existentes no Brasil, 
26.000.000 estão no Rio Grande do Sul Que possue lO milhões de 
bovinos, 7 milhões de ovinos e 6 milhões de suinos. No commercio 
exterior do Rio Grande a pecuaria apparece com notavel contl"i· 
buição, como se vê pelo seguinte quadro; 

Valor em contos de rêis 

Anno Exportação Productos Percen-
total pecuarios tagern 

1930. 259.772:000$000 185.554:089$000 71% 
1931. 283.639:000$000 134.159:706$000 47 % 
1932. 108.815:000$000 60.881:706$000 56 % 
1933. 113.979:000$000 70.447:545$000 61 % 
1934. 147.003:468$000 92.155:967$000 62 % 
No quinquennfo: 913.208:468SOOO 543.199:013$000 59 % 

Os productr.s pecuarios contribuem, pois, com mais de 50 % 
do .cQlllrnercio exterior do Estado; apenas no primeiro anno da di· • 
ctá.dura, baixou a 47 %, mas no balanço geral dos ultlmos cinco 
aÍmo~. attinge a 59 %. (No calculo das percentagens, eu des.prezel 
as fracç:ões). No commercio com os demais Estados da Federac::iio, 
a., pecuaria. occupa tambem pos ição, cujo relevo é por demais conhe
ctdo, bastando lembrar que, annualmente, o Rio Grande vende para 
6 .norte do Paiz :xarque de mais de 500.000 rezes. Ha ainda a 
grande quantfdad~ de lã, couros, conservas, carnes !r!gori!icadas e 
sub-productos vendidos para os outros Estados. 

A pecuaria ~. pois o maJor factor da vida economica do Rio 
Grande e, no Paíz, occupa o s• loga.r na. escala dos productos que 
sustentaJill o nosso comn1ercio exterior. E isso acontece, apezar do 
Brasü ter perdido, quasi por completo, os seus mercados externos 
de :xarque, de tal modo que, em 1933, exportou apenas 167 toneladas 
desse producto, que não attinguem 2.000 rezes, quando .so o RJ:o 
Grande do Sul, nesse mesmo anno. abateu par a:m.rque mais de 
500.000 rezes. 

O SR. ASCANio TuRIBio - Quasi um milhão de rezes: novecen
tas e tantas mil. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Passo, agora, Sr. Presidente, ao 
com.merclo de carnes. 

A €.·xportaçáo de carne congelada que vinha diminuindo nos 
ultimos annos, so!!reu, por sua vez, grave colapso em consequen
cia do Convento de Ottawa que enozímemente prejudicou a pe
cuarfa sul-americana, reduzindo as quotas que a Inglaterra, nosso 
:principal freguez dll'!lse producto, destinava ao Brasil. A Argentina 
e o Uruguay, principalmente aquella, ficaram em posição supe
rior ao nosso Palz, mas continuaram trabalhando por melhorar 
essa sltu~ão e a Argentina já viu coroados os seus esforços, por
quanto a.s suas remessas de carne para a Inglaterra augmenta
ram, apesar dessa grande nação amiga já ser a maior exporta
dora de carnes do mundo, pois no anno de 1933, a Inglaterra im
portou 415.190 tonelladas de carne fria, cabendo desse numero 
85 % ã. Argentina. e apenas seis e pouco por cento ao Brasil, quan
tidade inferior. ã. do pequenino Uruguay que contribuiu com cerca 
de 7 %. ou seJam, ma is de 2 milhões de k.ilos do que o nosso gran-
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de P.a~. Entretant o, mesmo nessa situação de inferioridade, ain
da' {: na. r:>~cuari~ que assent!l., depois do c a té. ~ do algodão, o com-
me·rciÓ exterior do .Bra sil. . 

. E nem se diga que se trata de uma in·d.u s tria sem futuro. 
)lulto ao contrario: as possibilidade& do Bral3il no com merclo mun
dial de carnes são magnÍficas. Em . realid::ulc; ~ noss;, Pa t ria tem, 
no mundo, apenas dois grandes competidor c:< n esse commercio: a. 
Ars;entlna e o Uruguay. . 

Este possue ' apenas 9.000.000 de· vaccuns e não tem probabili
dades de augmentar, não só . pela exiguidade do seu territorio, como 
pelo crescimento da sua po,Rulaçlio humana, cujo cons umo de ca.r-
ne; como se sabe, ê .riotavel . . 

Sobre a Ars:entina temos, no i!llOmento, pequena e unica van
tagem: é de es tarmos mais perto dos merca.d.os cons umidores. Não 
obstante, a s ua população t!l.mbem augmenta. r apla.a m e n te , u agri
cultura !nvade os seus campos de cría<:ão, tendendo tudo isso a não 
~11tt1.itt!r o aug men to dos seus rebanhos . 

0 SR. VESPUCio DE AB~U - V. Ex. compara· 's6 . O Estado do 
Rio Grande do Sul com toda a Republica Argentina, isto ê, um 
Estado de tre.!l milhões de almas com um pa iz de oito milhões · de 
bo.bitantes, e cujo principal producto G a pecua ria. O . para.!lelo 
niio ê perfeito, no caso. 

O SR. OSCAR FONTOURA- Apenas estou estabelecendo pre
missas. ·. Não façu comparaç~s; estudo, un icamente, o commer
clo mundial de carnes. 

0 SR • . VICTOR RUSSOMANo. - Mas o Rio Grande .está entrand.:> 

110s ter.mos das premissas de V. Ex 

O SR. OSCAR FONTOURA. - A minha th~e . e a seguinte: 
~uero provar que a J)ecuaria, atravessando a maior cr4!e de sua 
blstorla, não foi amparada pelo governo do Sr. Getulio Vargas ; 
aê cont rario, foi sacrificada. por medbdas que, dentro dl'.· poucos ins~ 
t.nntes, apontarei á Camara. 

0 SR. VICTOR RUSSO >UNO ..,.... V. Ex. estA fazendo o elogio do 
St•. ~tulio V!l-rgas. 

O SR. OSCAR FONTOlTRA- Aguarde V. Ex . o e logio . .. 
Outros pa!zes, como os Indias Britannicas. as ':Russias, a Aus

tr:llla, a Nova Zeelandfa, o C1.nadá, possuidores de grandes reba 
nhos, não são <:oncurrentes Que .nos possam fazer sombra, uns r:>ela 
m{l. qualidade das suas carnes ou pela de.sorganizao;;ão da sua in
dustria, como as Indias e as Russias, outras pelas ·cllfnculdades de· 
clima e da grande distancia que as separa dos centros consumi
dores, como a ·Australtá, a Africa. <do Sul, o Canadá e a Nova ze-
Iar:dia. · 

Esta. dedica~se - com especia.es cuidados á cr~ã.o de ovinos e ã. 
Jndustria de . Ia<:ticinios, o que a distrae ~ tanto do commercio de 
carnes vaccuns. , 

· H.a, ainda, os E$tados Unidos da. America com uma população 
bovina.-ele . 55 ·mJ1hões de . cabeoas, mas, o seu. consumo interno é in
tenso, a população augrnenta. '1/ertiginosa.meote, a ârea de· cria
çii.o diminue e, dentro em pouco, eer fl. um grandt> : importador· de 
carne para poder attender ás suas crescentes . necesstda:des . S6 
llesse gr!!.Il1ie pe.iz com quem mantemos relações commerclaes tão 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 15:12· Página 7 ae 57 

intimas, está. um panorama esplendido para o nosso commerclo <1·:.
carnes. Todos esses aspectos devem ser do conhecimento do Go
verno da Republica, pois estou me louvando, .neste instante, em 
publicações officia.es do Ministerlo da Agricultura. Temos ainda 
grandes probabilidades e~ negociar carnes e sub-prDductos para 
o Japão que os adquire a outros paizes e tem procurado entabolar 
negocios c001 o nosso . O Urugua y ainda manda. seu xarque para. 
Cuba, Porto Rico e para a Hespitnha e augmenta suas remessas 
para os antigos -mercacios de car nes frias. 

A Argentina. conquista. por sua vez, .novos centros de acqui
sição para suas carnes. O BrasÜ tllmbem poderá fazel-o. 

O eminente brasileiro, Dr. Joa quim Francisco de Assis Brasil, 
por occasião de sua viagem á Inglaterra. em missão do Governo 
Federal, tratou ·de conseguir o augmento ·das entradQs das carnes 
brasileir as naquelle grande e tradicional mercado. Tal augmento 
que quasl duplicaria. as quotas fixadas pelo Convenio de Ottawa, 
ficou combinado para quando fossem revista·s e ssas quotas, occa
sião em que o governo brasileiro deveria novamente intervir; inas 
çomo s empre, nada fez, nada conseguiu, perdendo o patriotico es
forço daquelle patricia íllustre, ao passo que os nos sos visinhos do 
sul melhoraram sua situação. . · 

Pois bem, senhores, provado está e com da.dos irr etorq'ulvets, 
quanto de· grandioso r epresenta a pecuaria pa ra o Brasil e espe· 
clalme nte para o R io Grande do Sul e quaes _as perspectivas que o 
seu futuro apresenta. E' uma índustria que merece o apolo e a 
protecção dos governos que della tanto aufere m . E' a principal 
riqueza de· um grande Estado que ao Brasil tudo tem dado, desde 
o sangue de seus filhos . nas lutas com o e>..'i.ra ngelro, para garan
tir a inviolabilidade da Patria, e na s contendas internas pnra sus
tentar governos 'Periclitantes, at~ o ouro do seu labor fecundo na" 
t ransações do seu commercio extrrno e n:is ·su:ü; contrihul<:15t>s para 
o fisco federal. ·Depois do Dl!ltricto Fed<?ral e de São Paulo, o· R !n 
Grana·e é a unidade da Federação que mai!': contrihue para o era
rio nacional; 

O SR. ·vrCTOR RvssOMANo - Conco1·do com a !' pondera<:ões d~ 
V. Ex. Minha d ivergencia. está na tonalidade politico. que V . Ex. 
imprime â sua bella a rgumE:ntação . 

O SR. OSQAR FONTOURA - Minhas ponderações são de na
ture%<1. puramente ecoJlomica. Deixei a política em casa. 

Eu ' já não quero falar nn que s ignifica pa ra o nctual Governo 
da Re{?Ubl!ca o apoio politico que lhe dá o Rio Grande do Sul, 
porquanto a Naçã o inteira sa be Que o Sr. Getulio Vargas ainda 
occupa n. sua ambicionada cadeira pres idencial porque tem a sus
tentai-o a situação dominante no seu Esta~o natal. Mas, ·esse 
não e o caso. O Rio Grande tmerece o ampa ro, a protec<;ão para a 
sua principal riqueza: pat•a o m aior factor da sua i;-randeza eco
nomlca porque ~ dos E stados que m ais contribuem para o pro~s!':n 
do Pa.i1. . . 

· Amparando a pecua r ia, o G1>vcr~o auxiliaria .o Brasil, ·impulsio
nando a propria economia nacional: niio s eriam ·favores de um gau
cho ao seu E stado nem prodigali40-:1es in::!onfessnveis p::tra com um:~. 
industria· fallida . 

E · esse ampa ro, Srs. Deputados , não demandariti· à 'rninime. so; 
brecarga ha despesa publica; ·os cria dores:·não precisam· do dinbeir()· 
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d~ Thesouro; querem apenas taciUdades para a producção e escoo ... 
menta para o que pTodu:z.em: não querem a creação de instituto~J 
onerosos á. Nação, bastando-lhes a diminuição da pesada carga de 
impostos que os tolhe, a suppressão >das altas t8.rltas de transporte 
e da concur:reneia illlcita. de vis!Jl)los mais foavoJ:ecidos. Ma.s, Sr. 
Presidellte, por infortunio do Rio Grande tão solicito e pressuroso 

· em amparar o seu honrado tllho nas horas incertas, o actual Go
verno só tem procurado, d!recta e indii !ctamente, anniquilar a sua 
riqueza. ·menosprezando Oll interesses da collectiv!dade. 

O Sa. Vmuu. bE MACI!:IX> - V. Ex. dâ l!eenc;a para. um aparte? 
O nobre collega. esqueceu a crea~ão do Banco Rural, o roojustamen
to e esse emprestimo de 60 mil contos. 

O SR. Vrcroa RussoliUNo - E o t rigo ri!! co de Porto Alegre. 
o SR. OSCAR FONTOURA -Lá. chegarei meus illustres 

collegas. 

A MAIOR GLORIA ••• 

Para maior gloria do riograndense que a Revolução guindou ao 
governo do Brasil, convém divulgar as seguintes c!!ra.s ed\ficantes : 
que.ndo e:m 1930 S. Ex, assumiu o governo revolucionaria, os 
productos da pecuarla, principal rJqueza do seu Estado .natal, foram 
e::~eportados em Q.Uantida.ode Equivalente a. 9.459.000 libras esterlinas 
e, tres annos depois, em isaa, esse algarismo ooixava á somma de 
2.744.000 libras! 

O Sa. VICToR RussOJUNo- V. Ex. va.e dizer, em seu bl'ilhan
te discurso, as causas dessa ba~ de preços de venda. 

O SR. OSCAR. FONTOURA- Talvez não a attribua ao Sr. Ge
tulio Vargas. Culpo S . Ex., porém, pelos tratados que assigna, 
prejudicando uma lndustria jâ. sacri!lcada como a. nossa.. 

Outro facto notavei: em 1930, o Rio Grande do Sul exportou 
63.402.877 kUos de carnes congeladas, no valor de 91.623:945$000~ 
em 1933, exportou sómente 17 .461.053 kilO!J, .no valor de .. ..... ·• 
20.168:958$000; em 1934, essa baixa, em quattda.de e valor , foi ainda. 
maior! 

E nem se diga. que um !actor occaalonai tivesse occorrido for
çando o decre!Jc~o nesse exerclclo, por ISso que, de 930 a 933, a d1-
mlnuJção da quanUdade e do valor da exportação deu-se progressi
vamente. Estou informado de que, no e.xerclclo de 1934, houve pe
queno augmento na. exportação de certos productos de origem anJ
ma.l o que, entretanto, nem por sombras faz. approXlmar a curva 
respectiva do nlvel a.tting1do quando o Sr. Getulio Vargas não era 
governo. 

O SR. VESPUC'Io DEl ABIUilU - Em 1935, tem havido reaccão não 
s6 no volume, como no valor da exportação. 

O SR. OSCAR FONTOURA -Em 1935, meu nobre ~o1Iega, · .-, 
augm.e nto é devildo e. eausa.s absolutamente alheias âS providencias 
do Governo - ao preparo dos paJzes que estão cuidarido de seus in
tere68es, em face das guerras que os ameaçam. 

Poderia. M>r·invoeado o argumento .salvador do a.ul;Dlento da. e':l:
portação de ontros productos da. economia rio~se, mas nem 
es.- compensação terá. o eminente Chefe do Governo, portt"Üa.nto to-
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dos os proõ.uctos que o Rio Grande vendeu para o exteriox-, tiveram 
reduzidas as suas cifras, ta.nto em· qua.nt1dade como em valor; assim, 
o arroz, a llerva.-matte, o fumo, a madeira.. Esta. ultima mercadoria, 
a madeira, talvez por ironia da sorte, to1 a unica que teve augmen
tado o seu va.lot' em contos de réis, de modo que ao Sr. Getulio Var
gas resta este consôlo: em tres annos de. seu governo, todos os pro
duetos da ~po:rtação àe sua terra oaixaram, dentro do Paiz, ape
nas um se valorizou: a madeira •.• 

oS ~'l'ADOs COMMERCIAES 

Apesar de tudo, a peeuaria. naclonal, ne~ calamitoso anno de 
1933, ainda occupava o 2.• lagar no commercio externo do Pruz. E' 
então que surge a. acção mx-ecta do Governo ferin<lo de morte a in
dustria. pastoril com GS tratados de comme·rc1o e navegação ass!gna
dos ·com dlvP.rsos pa.izes. Ha poucos dias, o eminente Sr. Cincinato 
Braga, com a. pro!lctenc!a e a elevação que ca.rcterizam os seus na-·· 
tavel.s estudos economicos e- tmanceiros, apontava o descaso do 
actual. Governo em relação ao no.sso commerclo de carnes com a In
glaterra, resaltando a sit·.1a~o de inferioridade moral e econ01tnlca 
i!Rl que no.!< encontramos em comparac:;ão com a Arg-entina que goza 
nos :mercados inglezes, de vantagens que nos são inexpl!cavelr.nente 
negadas, ,apesar <lo grande intercapn'bio commercial que mantemos 
com a.queHa. potencie.. 

O SR Jo.Io N:evES - Sô perdetmos no com·mercio de carne com 
a Inglaterra, pelo descaso do Governo. 

O Sa. ASCA.Nm TUBlNo - Permttta o nobre al"SSdor um aparte. 
V. E~. llâo deve esquecer, tambem, que o Uruguay, na crise que 
atravessamos, ,nos comprou 200. 000 ::ezes. Não fosse esse tratado 
cotn o Uruguay e as fronteiras estaria.m trancadas para o nosso 
gado. 

O SR. OSCAR FONTOURA.- Não falemos em fronteiras coru. 
o Uruanmy, que constituem o maior cancro que corroe a economia. 
rio-grandense. 

O SR. Vrcro11 RussoMANa - P,.er que ? 

/ 
O SR •. OSCAR FONTOU~- Pelo contrabando !lscanàaloso de 

gado, Que anniqutla a riqueza/ da nossa terra. 

SI:'. Presidente, oitenta e cinco por cento das carnes congela-das 
que e·ntram na. Inglaterra, são !!e procedenc.ia argentina., ca.oendo a.o 
Bt'a.Sil apenas pouco mais de seis por c7nto, como já o demonstrei. 

As carnes argentinas pagam menor imposto que as nossas e a 
conferencia de Ottawa, 11mita.ndo e diminuindo a importação de car
nes e:lctt'a.ngeiras, attingiu mais a fundo o Bra.sU. Grande e singular 
opportunidade teve o Ulustre Ministro da Fazenda., em sua viagem á 
Inglaterra, de melhorar a situação <lesse nosso ccanmerefo com o 
Reino Unido. Devemos grandes so:rmnas aos ingle:z:es; estes são os 
maiores compradores mundJaes de carne; n6s possuiinO& esta mer
cadoria que luta com falta de compradores; não seria. de suppor...Se 
que ao eminente riograndense que fllli fOra defender os interesses 
do Br-asU occorresse a. idéa. de, pelo menos, tentar amparar ·a. prin· 
~pal riqueza do seu Estado? A Inglaterra que, em. 1930, comprou-
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nos 1.473 mil libras de c:t.rn:es congeladas, vem baixando as suas 
compras de anno para anno, de mnn'eira ·que, em 1934, adquiriu-no~ 
ap•mas ·275.096 libras; ho1.1ve umn retiucr,:íio d~ mais de ~o %. O 
contrario occorre com a Argt>nt!nn que melhorou a sua posição. á 
despeito do convenio ·de Otawa, e contin!la trabalhando por vender 
mala, com se~uras probabilidades de exlto, segundo t~legrammas· de 
BuE-nos Aires para um jornal desta, Caplte.l. 

O SB.. VxuRA MACI!ll>O - Em compensac;ã~>, ven<temos á Italla; 
o que não ~conteceu com os outros t:rai:.:-es. 

0 Sa. J'OÃO NEVES - Melhorada a sua. situação com a viagem do 
V.!ce-Presfdente Rocca. • . 

O ,S'R. OSCAR FONTOURA- Notavel servJço teria. o M1nlstro 
do Sr. Getulio Vargas prestado ao Brasil e ao Ri~ Grande, cuja é
tu~çào S. Ex., como .ban(iueiro, tão bem conhece • . mas !!stá esClrlpto 
que o destino do actual Governo é desamparar. a. econolllia. riogi-an-: 
dense. No tratado com o.s .Esta~os Unidos succedeu coisa. semelhan., 
t.e: nenhutna clausula. que embora de leve favorecesse a p_ecuarla e, 
consequenteml!;nte, a pricipal riqueza .gaücha. 

Favores dh·ersog são concedidos a productos americanos e bra
sileiros; no emtanto, a grande Nação amiga com quem mantemos 
relações commerciaes e culturaes tão estreitas, será em breve um 
grande mercado importador de carnes mas, a. pecual:'ia brasileira e 
com ella o Rio Grande, foram esque~idos. Mas, Sr. Presidente, 
nes.ses dois casos. a faH:a foi por omissão; o Governo perdeu occa
siões excepcionaes !lara Incrementar o ·nosso commercio de carnes 
com os dois grandes paizes a quem temos especial interesse em ven
der a maior quantidade possível de merca.dorfa.e. Cam a Argentina. e. 
com o Uruguay, o peccado ê muito mais ·~ave; aqui commetteu-~e 
o crime inenarravel .de permlttir que penH~;em em nosso Paiz, livre
mente· ou com tariftts ~;~duzidissimas, productos pecuar!os de duas 
nações que são inegavelmente as nossas nm.ls serias concurrentes 
nesse commercio. duas .na.c;:ões cuja industria. pastoril ~ mais pros~ 
pera do que a. nDKsa, tem melhor situa~:ão nos roercados e~rn~ e 
sempre fol sabia e e!ficannente .amparada pelos respectivos ,gover
nos. Os criadores braslleiros, princ1Da1mente os ga.1lchos, áinda não 
a.valiaram a e:xtensão dos males que estão advindo e occorr.erão para 
o futuro com o que se estabelece em cel.'tas cla.ul:lulas desses tnalfa-
dados convenios. · 

O Sr. Getulio Vargas sabe melhor que ninguem da quantfoda.de 
fabulosa de gado bovino e de productos pecuarios que annualmente 
entram contxabandeados do Urug.uay para o Brasil; sabe tambem 
dos pre·juU:os que esse comm~cio illlcito ac.aneta. para a economia. 
dos seus conterraneos e da N~ão. Lutando com dtl'tJculdades de to
da a sorte, escassez de procura, · preços baixos, compradores ~xigen
tes que regula~m os preços da. safra, os criadores sentem, de repen
te, a invasão ás claras e sem peias de qualquer especie, do· gado ex
trangeiro, para o qual se volta. desde ·logo, e· com preferenci~ espe~ 
claes, a atten~ão dos , compradores: .nacionaes. Isso é o que succede 
todos os annos e o que, na safra. recfm finda. aconteceu em inten
sidade · jám.ais egua la.da. 

O SR. · ASCANICI TUBJNO ~ Dâ' lice~ça para· iun aparte? ·Y. Ex; 
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nii.o Ignora que- ns fon;as d~ Brigada estiveram em linha estendida, 
nas fronteiras, para c·vitar a entrada de contrabando? 

O SR. OSCAR FONTOURA- Conheco episcrdios interessan~es 
a proposito da açtua.-:ão dft Brign-da Policial. principalmente dos cm:
p.os Pr:ovisorios, na repressão do contrabando no Rio Grande d() Sul . 

. o __ Sn. V!CTOr. Rl:SSOMA!'õo- Se-i ~;:nhm>< tamoem interessantes so
bre o assur.npto. 

O SR. OSCAR FO~TOURA - Passava na fronteira com o 
Uruguay, no :maior ponto de concentrac;ão de contrabando, quando 
chegavam forças provi~orlas para policiar a fronteira. Estava so
bre a linha reguiHr partida de lã contrabandéada. Qual não foi, po
rém, a minha surpreza, quando, ~uppondo que aquella forr;a viEra 
para apprehender o contrab<lndo, ouvi o toque de reunir e. os solda
dos começaram a tirar a lií. da chuva que comecava a cahir, :reco
lhendo-a na maior camaradagem aos caminhões que a conduziriam 
a D. Pedrito. 

O SR. VICTOR RussOMANO- A accusação é grave .. 

0 SR. ASCANIO TUBINo - 0 orSJdor deveria proval-a. 

, O SR. OSCAR FONTOURA - Dou o meu testemunho. Digo 
mais: foi o Corpo Provisodo de D. Pedrito, em Ponche Verde. 

O SR. JoÃo NEVES - Ahi está a accusaçâo individuada. 

O SR. AscANro TUBINO- Esses factos,.e.sseguro, não 0 ccorreram 
na zona em que resido. 

O SR-•. OSCAR FO~T-OURA - ~unc:J. entrou tanto· gado no Rio 
Grande do Sul corno este anno. apezar d~ terem sido destncadas for
ças da Briga-da para reprimir o contro.ban.do. Pergunto: Qual a 
tropa apprehendida entre as 200 mil cabeças que entraram irresu-
la:rmerite ? · 

O Sft. AScANio Tusrr.;o - Posso garantir que pe1a 
Quarahy, Livr-amento e L'ruguayana, onde resido e tenho 
politica, não passou uma s6 rez ! 

zona de 
influencia 

O SR. OSCAR FONTOURA - Ora ! O abastecimento da po
pUlação de Porto ~Alegre, todo o mundo o sabe. ê feito por meio d~ 
coonp:ras de gado á Argentina e ao Uruguay, que entra. por Uru
'guayan~ e Quarahy. 

O SR. AscANro TL'BINo·- Posso trazer até edltaes chamando os 
infractores para assistirem ao leilão de .fardos de Iâ apprehendidos 
por força da Brigada em minha terra. 

_ o SR-• .ToÃ.o NEVES - AP!lrehendem o pequeno contrabando e 
P,assa o grande! 

O SR. VICTOR :RussoMANo - Em materia de contrabando, nin
g'uem pôde atirar a primeira pedra no Rio Grande. 

O SR. _OSCAR FONTOURA- Eu poss~. 

O SR. JoÃo ,NE'.'ES - Acceito, pela. minha. parte. Atiro a primei.: 
ra,. ~tiro a .segunda, atiro ·todas as outras. 

(Trocam-8e numerosos apa.rtes.)· 

O SR. OSCAR FONTOURA_:_ Posso atirar~ .pri~eira pedra ... 
' I . : ' ' 
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O SR. VICTOR Russo:a.L\No -Não estou persona.Uza.ndo. 

O SR. OSCAR FONTOURA......:_ V. Ex. é que não póde atirar 
pedras a passado, porque delle au!eriu vantagens e a elle está. li· 
gado. · 

O SR. VICTOR RussoxAMo -Não falo em passa.do polltico .. Falo 
no passado oo Rio Grande do Sul que estA acima dos parti.dos. 

O SR. OSCAR FONTOURA- A que· passad_o V. Ex. se 
retere? 

0 SR. VICTOR RUSSOMANO- Ao do Rio Grande do SUl. Vou J)rO
var ã. Camara que o c6ntraoondo no Estado não é crime de respon
sabilidade do actual Goyerno, mas phenomeno hlstorlco e eocio-
logico. ·. 

o SR. J"OÃO NEVES- o Sr. Russomano vae, assim, confirmar as 
palavras <lo orador. 

o SR. SouZA Ltio - Para o bem do Brasil, é' necessarlo acabar 
com essa contrabando. 

(Trocam-se numerosos apartes.) 

O SR. OSCAR FONTOURA - O nobre collep Sr. Victor 
Russomano, que é medico •.• 

o SR. VICTOR Rt:ssOMANo- Como V. Ex. 

O SR. OSCAR FONTOURA- .... crumrla os braç:os deante de 
uma molestla cbronlca ? 

0 SR. VICTOR RUSSOliUNo ---. Por falar em medico. V. Ex. ha. 
pouco comparou o Uruguay a. um cancro. Extirparia então essa. Re
publica do mappa americano? 

· O SR. OSCAR FONTOURA - Não comparei o Uruguay ao 
cancro. A!!irmei, sim, que o contrabando no Rio Grande era um 
cancro. Não me esque<:o de que sou neto de· uruguayo. 

(Trocam-~te n umerosoa apartes. O Br. Pre~te recl6m4 
attenção . ) 

Antes de mais nada, Sr. Presidente, devo dizer que appllquel a 
palavra cancro ao contrabando de gado do Rio Grande do Sul e nun
ca ã. nobre Na.;:ão uruguaya, ã. qual estou ligado atê mesmo por ]a.. 

ços de sangue, pois sou neto de um uruguayo. 
Pois bem, Senhores, :Aara contrabalancar essa situação depri

mente, para amparar os interesses dos seus pa.trlclos, pare. salvar a. 
economia de um grande. Estado, que faz G Governo bra.sileb:o? 

.Aprt:ssa-se em assignar tratados que garanta.m a li'ne entrada. 
no Brasil de doiE! milhões de kllos de :xarque uruguayo, quatr·o mi
lhões ode kllos de carne :trigoritlcada de ovinos e 200 mil cabe<:as de 
gado ·da mesma procedencta .• • · · 

Mas não basta, S~nhores, é preciso tambem agradar ã. nobre 
·Nação argentina, a mesma grande Na<:ão que jA ê a maior exportA
dora. de carnes do mundo, e o Governo Brasileiro firma um co~venlo, 
permUtindo a entrada no ·Pa!z, com. ta.rllas reduzide.s de 55 %. das 
carnes d~ carneiro de procedencla argentina. 

Nem se allegue que essas concessões são consequencla. lmme• 
d!áta -d~ Va.ntagens obtidas nesses patzes pare. outros productos 
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brasUeiros, porquanto a pecuaria riograndense, desamparada em 
todos os tempos do apoio otficlal e premida pela. m~is tremenda. <:ri
s~ da sua historia, é a menos indícada ao sacrlflclo de contrabalan
çar favores conceodldos a outros productos ou a outros Estados. 

o SR. A.DALBER'l'O CoRRl'J& - Permitta um aparte, para esclare
cimento da Camara. V. Ex. poderia intormar que numero de cabe
ças representam esses quatro mUhões de ldlos? Faço a pergunta 
porque, realmente, para quem não conhece o assumpto, parece es
pantosa essa cifra. Representam, talvez vinte mil rezes. Ora, que 
são vinte mil rezes, relativamente a uma. matança. de oitocentas a 
noventas :mil rezes? Nada. Repre!lentam :pe.ra. nossa aatra o que rew 
presenta. uma laranja para Igua.ssü. 

<Y sa: OSCAR FONTOURA - E o gado em pé? E o gado con
trabandeado? São ao todo mala de quatroce·ntaa mil rezes que podem 
entrar pela toleraucia criminosa do Governo. · 

Q Sa. ~o CoRRlllA. - o tratauo teve um aspecto politico 
que' é digno de applaUBOS. El' um acto de cortezia internacional que .• 
em nada nos prejudica e sOmente nos eleva. 

O S:R. OSCAR FONTOURA - Mas o aspecto economico é al
tamente pernicioso para o Paiz, que sottre as prodigalidades fiscaes 
do Governo. 

Perante a cama:ra e a Nação eu denuncio o tratado assignado 
com o Uruguay, cuja vigencia. está prestes a se extinguir e appello 
para os :meWI pares para que não approvem o tratado com a Argen
tina, que dentro em breves dias serã. trazido á .sua. deliberação. 

Protesto, pois, Sr. Presidente. em nome dos criadores brasileiros 
e C!Jnl espec1a.lidade em nome ilos fazendeiros riogranilenees. contra. 
os a.ctoa do Qctua.l Governo que tão eloquentemente vem demons
trando o seu descaso, a sua mã. vonta4e. o seu verdadeiro delirio de 
destruição do maior ta.ctor economlco da minha terra e de um dos 
mais ponderaveis propulsores da grandeza. do Brasil. 

;m protesto, Sr. Presidente, em nome ode uma classe de patrio· 
tas abnegados e dignos, symbolo do cavalheirismo e da honra gau
cbescas, padrão de que tanto se orgUlham os homens do Sul, àa.
quelles carnpone:z:es altivos, cujos antepassados, com a ponta das 
suas lanças e ao fmpeto dos seus corcefs fntrep!dos. riscaram no ex
tremo meridional as Unhas· dlvisorias da Patria. 

A PlllCUARlA GAÚCHA 

Sr. Presidente, eu não- me daria o trabalho de descrever a Situa
ção da pecual"ia riograndense cdm o Intuito de pedir provjdencias 
ao Governo. 

Os homens que actualmente adminf.stram o Brasil e o Rio Gran
de, melhor ~o que eu, devem conhecer as necessidades que a afili
·gem e os reme di os qu& merecem. Eu quero tão sõmente df.l:er á. Na
ção, do alto dest,a tribuna, ~ que·.occorre com: a principal riqueza do 
Rio Grande, na esperança de que, apontados os :males, desvendadas 
as feridas, a Governo procure sanal-os pelo menos mn respeito ã. 
opinião publica do Paiz'. 

O SR. AD.u.BER'l'O CORaS&- V. Ex. sabe que o general Flores da. 
Cunhe: tem teito esforços exccpcionaes para solucionar essas crises 
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que as·soberb~m ·o Estado, e que não dependem tanto dos Governos 
de Brasil, porem, mais dos compradores externos. 

O· SR. OSCAR F0NTOURA - O nobre collega verã.. dentro em 
pouco, . qual ten:i. sido a actuação do general Flores <!a CWiha, no 
coii1mercio de .carnes do Rio <:;;rande odo Sul. 

Sr: Presidente: A pecue.r!a do Rio Grande, de alguns annos . a. 
esta parte. vem· sendo duramente castigada por. impeeilhos de tod,; 
a · ordem. Para os· criadores · do · Sul, em sua· quasi totalidade, presos 
aos· bancos e a· partlculares por· dividas de -longa. data, a jurO!! que 
tocam -âs ·ralas . da agiotagem, existe· em · cada safra uma unica. -Preoc
cupacão: vender por qualquer p.reço e o -malis depres~ possivel· .oa 
seus proouctos. afim de attender ao pagamento dos juroS das suas 
px:omissortas e hYp~thecas, âs necessidades ma1s urgentes da sua 
v:aa · modesta, aos elevados impostos m unicipaes, esta.doaes e fe
deraes, ao custeio caríssimo das fazendas, li prophylaXia e ao com
bate das eplzootiaa, á. sarna. dos rebanhos, ã. melhora. dos. gados com 
acqulsiçáo de reproouctores caros que muitas. v.ezes morrem, dei
xando ao criador desalentado apenas a. lembranoa penosa- de wn 
couro de refug<>. São todos esses, dispendlos irnpresc!ndivels nos · 
dias qub correm e devem ser religiosamente attendidos por umà. 
questão de vida ou morte para o . criil.dor. 

Mas ha._ ainda. outros .:ractores de natureza. diversa que. depri
mem .o. animo do .criador e . reduzem as· suas probabilidades de. exi
to. em uraa industr.ia. outrora tão prospera: ~ o contrabando. o re
trahímen.to.dos .. compradores.produzindo ~alarme entre os tazendelro.~ 
e . a . baixa.. dos prod.uctos, a instabilidade dos . negocies, a.intranqui
lidade g~ral, o. desa:mparo official, a dolorosa. situação de nã.o ter 
para.. quem appella.r quando o comprador falha nos seus. compro,.. 
missos ou quando o artigo na<:ional é acintosamente . preteódo . nos 
mercados do Paiz IM!lO similar extre.ngeiro aãQuir.ido. Ulicita.mente .. 

A ~./IXA DZ COOP.ER.\ÇÁO E A COOPEJV.TIVA DB. CARNBS 

Para. sanar esses males, Sr. Presidente, para. . emancipar os 
criadores gauchos da. tutela estranha. para salvar a. pecuarla. rio
grandense, reun!u-se em Novembro de 1931, na c idade de Porto 
Ale·gre, um Congresso. ode Pre!eitos, perante os Q.uaes· 0 governo do 
Estado, então. cotno hoje, presidido pelo general Flores da Cunha, 
e:xpoz as conclusões a que haviam chegado os seus technicos que 
e>m. combinação com os representantes do's criadores gauchos, ·ha.
v-lam cuidadosamente estudado o ·magno assumpto. o remedio serie. 
a. fundação . de uma grande sociedade de typo cooperativista, com a. 
!1na l1dade de preparar e colloca.r nos mercados internos e externos, 
- os productos da pecuaria riograndense. Fundou-se a socieda
de de que !ol um dos pioneiros, senão a grande alavanca propul~ 
sara, o coronel Marcial T erra, criador e xarqueador, a cuja assem-. 
J?r~sa actividade o Rio Grande muito de\;e. • 

. Era. entretanto, indispensavel uma certa sornma de capital 
pa~a garantir a 6Xecução da grandiosa obra· que se· raani!icaria por 
todo o E~tado e que, t enho certeza, serle. a. ·salvação da industna 
pastoril do . Rio. Grande. 

As .subscripções lndividuaes, em. virtude da proprla cri-se ·que 
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motivava aquclle emprehendimento, eram relativamente pequenas 
}lata o montante da obra. ' . 

Por suggestão do Governo, . approvada.a unanimemente pelos 
prefeitos do Rio. Grande, creou-se uma taxa especial a ser cobrada. 
11ão. só dos criadores que pagariam á razão. de 300 rHs por eabe~a 
. de animal bovino, 200 réis por ovino. e 100 réis por suin_o, como 
tambom de todos os contribuintes do Estado que a pagariam.como 
addtcional de diversos impostos ·e taxas. Por conseguinte, Sr. 
Presidente, não seriam sómente os criadores a contribuirem ·pa
ra a Cooperativa de Carnes, seria todo ·o Rio Grande do Sul, em um 
admiravel movimento de solidariedade e 'de· patrioti-smo, collabo
rando para a Balvar;:ão da principal riqueza da sua terra, ameaçada 
do destruição e anniquilamento. 

E isso será notavel, Sr. Presidente, quando se souber que os 
riograndenses são os brasileiros que maior imposto pagam per ca
IJita ao erarlo estaàoal. Para honra dos compromissos assumidos 
no memoravel Congresso, desde 1932, os riograndenses,. de todaS' 
as categorias, d<;! todos os credos e profissões, começaram a en
tregar ao Estado a taxa que desde então ficou sendo· chamada. de 
Cooperac;ão e cuja a.rrecadaGã.O e-stava orçada ero seis mil co~tos 
annuaes: era a garantia para a concretização da grandiosa obra a. 
que se ho.via.m proposto o governo ~ o povo riograndenses. 

Tar·somma ·deveria ser à.nnualmente entregue A Cooperativa de 
Carnes que o gove·rno be1n de pet"to qontrolaria. AttingindÓ a lOOS, 
as contribuições dessa taxa seriam- tran.sf~rmadas em acções da 
Cooperativa com todas as vantagens que· de futuro decorressem de 
tio notável iniciativa.. 

Entretanto, Srs. Deputados, ê com profundo pesar que eu te
nho a dize..-. A Camara ·e ao Paiz que, alinda desta vez, os criadores 
·do Rio Grande foram ludibriados. Jâ decorreram 3 exercic!os CQm
.pletos, estamos no fim do quarto e a Taxa ode Cqoperação tem sido 
paga., as quantias respectivas têm sido recolhidas ao Thesouro do 
Estado e a Pecuarfa da. minha terra continua espérando a grande 
medida de defesa. · · 

A dlrectoria da Cooperativa, a. principio presidida por Marcial 
!rerra e depois pelo inclito varão _que ha poucos dias despapareceu 
dentre os vivog, o genere.l Ptolomeu· de Assis Brasil, envidou todQS 
os esforços, empregou todos os meios possiveis e imaginavels para 
conseguir a eUectlvaçã.o desse compromisso assumrldo tão solenne
;mente perante o ·ruo Grande do. Sul, mas tudo foi· em. vã.o! 

Todos os obices · levantados pelQ governo enun de "1mmed.iato 
:resolvidos pelos abne.ga,dos patrlc!os que, dias .a !lo, pereorriam as 
secretarias de Porto Alegre, conseguindo parec;eres, bW!oando sug
ge.stõ~s. regularisando estatutos, redigindo contracto.s, tomando IJrO
vldenclas exigidas peJo governo, sanando diffículdades - llilaS tudo 
foi em vão! Encontravam dc(ladQ de lã uma barreira intra~sponi
vel e pe..-ceberam. a Inutilidade· dos seus esf()rços ·patri~ticos. Em 
1934, ·um congresso ·dos ·criadores gauchos quer saber· o fim que 
~via. lev!idO a T~ de Cooperação .e inÚJ"pella. o g~verno. Este, 
ppr motivos que ninguem comprebende, resolve· então <i.cabar com. a 
Cooperativa e crear o Insütuto é:le Ca~nes ccim a mesma finalidade 

· daquella, apenas oaptiz8.do ·com outro name; resolveu ma.i.s, contra 
o.q_ue fôra estabelecido no Congr~so dos Prefeitos. de 1931, entregar 

• ' . , . I . •. .• •• 
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a Taxa de Cooperação ao Instituto que se ia fundar e não li. Coo
perativa. Tentava-se destruir, desse modo, a entidade em cuja or
ganizacã.o os criadores gauchos depositavam ·as euas ·melhores es
perança.s, a.nullava-se; propoeUa.damente, o ~storc;:o hercuieo de 
Marcial Terra que, por signal, j~ entabola.ra negoclaçC5es com com
panhias !nglezas que lhe· forneceriam toda a mach1naria preeú!e. pa
ra as installacões, recebendo em pagamento a proprla carne a se!" 
industrializada pelo frlgorl!lco riograndense. 

O Sa. ASCANIO TUBINO - Não se esqueça de· que os fazendei
ros runda.t'am um trlgoritlco e foram vencidos .Pela concorrencia ex
trangeira. 

O SR. OSCAR FONTOURA- A 1undação da cooperativa de 
carnes não vlsa.va sCJmente os mercados externos, maa tambem os 
meree.do11 internos, 

o SR. ASCANro TUBINo - Creio que a sociedade não havia ain
da. accordado entre seus membros a loca.Usacão desse· frigorífico. 

O Sa. JOÃo Nli:VES - A taxa tot paga. pelo Rio Grande do Sul e 
não a,ppUcada. 

O SR. OSCAR FO~TOURA - Tudo estava perfeitamente es~ 
tudado. Restava apenas a asslgna.tura: do contracto, por parte ::!•; 
governo . 

. Na gestão do General -I'tolomeu de .;\ssfa Brasil, essas firmas 
cuja. idoneiàade foi attestada pelo consul dnglez de Porto .AJ.egre e 
pelo proprio governo britann!co directamente ·ao embatu.dor .A$sis 
Brasil, entraram novamente em palestras com a. Cooperativa de 
·carnes, :fazendo propostas que ~e coii.cr~tizavam no seguinte: for
necimento de tudo quanto preciso t011se. para os trlgorltlcos (ma.chi
nas, vagons, technfoos, etc.}; oámpromettliam-se a comprar an
nualmente, no minimo 750.000 cabecas de gado, diVididas, egual· 
mente, entre bovinos, ovinos e swnos, isto é, 250.000 de cada. es· 
pec!e; havia facnidade de pagamento e prazos razoa.veis. O pro
prio governo inglez manifestou interesse na. realização desse nego· 
cio que se.-:ia !efto por tinnas ligadas ao mesmo. Era uma. aura dE 
verdadeira. tellctdade que bateja.va os primelroi! paiiSos da Coopera
tiva. 'l'odas essas "demarobes" eram acompanhadas ~lo governo 
do Estado que seria o fiador do contracto do empresUmo, pol' isso 
que era o deposltario 4e quantias pertencent~ aos criadores, as 
quaes eram mais do que sutflclentes para resarclr a qualquer pre. 
juizo. Tudo falhou, mas não por culpa. dOl! crlad.ores, nem das :!~r
mas 1nglezas que, ainda· hoje, ao que estou informado, manifestam 
o mesmo interesse pelo assumpto. 

Não obstante. restava a esperane}a. de· que o annunciado Instituo 
de Carne6, cre-Eido em substituição á. Cooperativa, viesse a.ttingil:" as 
finalidades a. que esta se õestinava, tnas, ainda uma vez, os pla
nos oUlcia~'S ficaralm no papel e não tse :tàlnu nials no aasumpto . ~ . 
Os crla.dores do Rio Grande que soffreram e continuam sot!rendo 
em sua depauperada. bolsa essa sa.nsrla. de alguris mllbares de· con
tos de rêis, e os demil.ia contribuintes que p·atrioticamente acorre~ 
ra'm ao appello dos 'SeUs contet"l"aneos, aguardam a.tê hoje . as obras , 
de Santa Engracia do Instituto offícial. A urecadação ailnual ·dá: 
Taxa. de Cooperação estava orç:ada. em 6.000 cónto5 de rêfs; tendo 
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decorrido tres annos e meio, é de suppor-J:~e que o governo do.Rio 
Grande tenha em seus recheados cofres cerca de 20.000 contos de 
réis da Pecuaria, sem :pagar juros aos legltimos proprletarios dessa 
alta quantia que seria sufficiente para a fundação de um banco de 
credito rural, pois n8'In todos· os banc-os do Brasil possuem um capi
tal reali~o desse valor. 

O SR • .JoÃo NEVEs- Não esqueça que, apesar dos seus "recheia
dos" cofres, na proposta orçamentarla- do Rio Grande do Sul, fi
gura âe!~cit de 24.500:000$006. 

O SR. OSCAR FONTOUR.A- Referi-me a "recheiados" cOf1."o>~ 

poNtUe são aftlirma.tivas constantes e perennes do Sr. Flores da 
Cunha. 

Estivesse organizado e funccionando o Frigorifico riograndense 
_e poderiamos já a.gora entabolar negociações com a Italia que no~; 
quer comprar 22 milhões de kilos de carne, negocio vantajo.so que 
nos é off~r-ecldo pelo proprio comprador. Estamos, entretanto, n~ 
dependencla dos interesses e da bOa vontade -das companbias es
trangeira!. 

Como esse, que 'é um facto da actualddade, outros succedem e 
succederão, emquanto não nos libertarmos da tutela extranha. Nin
guem mais do que eu conhece e apregoa as vantagens que têm tra
zido ã. criação gaucha os frigorificos alli existentes, mas não é jus
to que o cornmercio de carnes frlgorificas, no Rio Grande," fique 
eternamente entregue ao capital e a organizações extrangeiras. Os 
contribuintes da taxa. de Coopereç:ão têm o dfreit<J de exl.gir a :r:ea11~ 
zacão do compromis ... ~o assumido quando da creaç:ão <lesse imposto 
ou então po<lem e devem exigir a sua devolução. 

Illo!POST03 

.Além dessa taxa que por tantos títulos jâ. passou a historla, os 
l:azendelros do Rio Grande pagam ainda pesados tributos ao mu
nlcipio, ao Estado e ao governo federal. O Imposto sobre peeuaria. E 
a principal verba coon que conta a receita de lnnumeros municf
pios gauchos, alguns dos quaes descobrem modalidades e.s mais ex
travagantes para augmentar a contribuição dos cria.OOres. o Esta
do. como se sabe, arrecada o imposto territorial que ê privativo da 
sua receita; esse imposto· é c·obrado de accordo com o valor venal 
dos campos que, para isso são divididos em categorias. 

A gra.nde criSe quê- assola a pecue.ria influiu necessarla e logi
camente sobre OJ valor da propriedade 1·ura.J.; pois bem, o Estado 
"continua a cobrar o imposto territorial, de a.ccordo com a classifica
ção dos bons tempos e com addic1onaes que a.tt<i.ngem a 17,5%. A 
taxa de transm!ssão de· propriedade, que é tambem cob~da "ad
valorem", continua a. ser calculada de accorão com o antigo valo:
dos campos, no emta.nto, o· Banco do Éstado, nas suas transacções 
hypothecarlas diminue esse valor :para o calculo das somma.s a em
prestar aos fazendeiros. 

De maneira-que, para effeJtos do pagamento do imposto, o cam
po \'ale ·muito, mas para dar credito ao proprietario, vale pouco ... 
Entretanto, Sr. Presidente, não satisfeitos com essas contribuições 
exigjdas do criador, alguns municipios descobriram nova modali
dade ãe imposto5 que cobram sobre o valor venal éla propriedade ru
ral e que· ao sabor da Imaginação dos edls, toma denominações di
versa~ aqui e aH. 
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Ha até taxa de calçamento C?!) para os estabelecimentos r~
rae.! ...• 

O Sn. VJCTOF: RussoMA.No - V. Ex. foi Prefeito 'de um muni
cipio de fronteira. Era assim que cobrava o imposto sobre gado'? 

O SR. OSCAR FONTOURA - No reduzidíssimo campo de mi
llha. actuação na administração «lo Rio Grande, tive .sempre a pl:'e
.occupação de favorecer e estimular de todas as maneiras a grande 

industria de minha terra. 
O SR. VICTOR RussoMANo - V. Ex. não podia abrir mão de 

um l."ecurso dessa natureza, ut!l a todos os municipfo.s. 

O SR. OSCAR FONTOURA. - Estou me referindo - tenha. 
V. Ex. a pacienda de me ouvir -a uma nova modalidade· de im
posto creado nó Rio Grande de dois annos a esta parte .. ·. 

O SR. ,JoÃo NEVES - Pelo Estil!do e não pelo Municipio, 

O SR. OSCAR FONTOURA - ... ·a urna nova modali-dade do 
imposto territorial. 

Em alguns munic!pios foi crea-:la, para o corrente exercic!o, 
uma taxa de •• Viação Rural", cobrada. do proprletarlo, de accordo 
coni o valor venal dos campos que,. como para o Estado, são di
validos em. categorias. E' um verdadeiro imposto territorial que 
.certas prdeituras de finanças precarias se .a-djuctiooram o direito de 
cobrar. Neste particular ha ainda. 11m detalhe interessante: No mu
niclpio de Alegrete, o tal. imposto é para "Viação rural", e a. sua 
arrecadação está orça·da em 107:5005000; entretanto, na discrimina
ção da despesa, apparece o seguinte: "para a conservação daa es
tradas e obras de arte - 17:300$000"; os restantes 90 contos e- 200 
mil réis da 4 Viação Rural", possivelmente 1rao para a Viação 
aerea .•. Ao fisco federal, além das guias -de exportação, ha ainda o 

-imposto sobre· a renda. 

O. CONTRA.IIA.NOO 

M11s, Sr. Presidente, tudo isso é nada. em face do cancro Que 
profundamente c_orr6e as fibras mais nohres da lndustria pastorl! 
do meu Estado: o contrabando do gado uruguayo. 

l?odel."-se-!31m escrever :sobre o assumpto centenas de milhares 
de paginas, descrevendo todos os a.~~pectos desse commercio illl

·cito que fere a economia do Pa!z, pe!'ve·rte o caracter do funcci<lna
U~ino e deprime os nossos proprlos sentimentos de povo culto ~ 

_sob~ranc. 

O contrabando de Jã.s, gado e co11ros do Uruguay é uma verda
deil."a in-dustria, 'perfeitamente organizada nas !ronteira.s do Rio 
Grande, com chefes, responsavels, t!scaes, conductores, de. tropas, 
transporte de. productos, pontos de entrada e de sah!da, tabell>B 
fixas para gado vaccum. ovino, lãs, couros, etc. Nada falta a essas 
organizações, cuja existencia não ha. quem.' desconheça. no RiQ. Gran
de do Sul e· da qual .fazem parte funccionarios publl~os, fazenc:'!t>i .• 
. ros,. xarq ueadores, chefes de f:rlgorificos, pessoas de classltlcação so
.cial,. criminosos communs, em uma promiscuidade propicia a tão 
altos commettimentos. 
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O SR. AscANJO TUBINO - Mas esse contrabando não houve em 
outras épocas? 

O SR. OSCAR FONTOURA.:...._ Houve, e por isso mesmo per
gunte! ao nobre Deputado, Sr. Victor Russomano, que t; medico. 
se S. Ex. acha que os males chronicos não devem ser combatidos. 

O SR. Ao.u.Bli:nTo CoRR~A ...:..... Desejava que V. Ex. informas se á 
Catmara se é um mal ou um bem a entrada de gado em pé pelas 
:ftontelra~ do Rio Grande do Sul. 

O SR. OSCAR FONTOURA- E' um mal. Entiio V. Ex. não 
ouviu o meu discurso. 

O SR. AI>.u.BEtrro CoRRt:A - Como <: um mal '! Se chega magro 
pode ser um bem, se chega gordo poderá ser egualmente um bem 
..tesde que haja exportaçüo s ufficlente. Esse bem ou mal depende 
apenas da quantidade a reportar. 

O SR. OSCAR . FONTOGRA - Entre entrar gado em pé e ga
do industrializado, evidentt~mente prefiro o em p€<, POt"que aqui é. 
trabalhado pelos operarios nncionaes e exportado por nós. São dois 
;>randes males. Entre um e outro prefiro o primeiro a que S. Ex . 
.w referiu ; mas sou contrario aos dois. 

O Sn. LAuoELJI\O GoMES - Permitta o nobre orador um a parte . 

O SR. JoÃo NevEs - Goyaz tambem entra no contrabando de 
gado? 

O SR. LAVDJ::UNo Go:MEs - O nohre orador dí:r.ia que Oll m ales 
~onfcos devem ser combati-dos. Malil, se forem combatidos allo
pathfcamente, como S. Ex. aconselha, o desastre seríi certo. O 
combate deve ser. homeopathico. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Deve ser tanto homeopathica 
(.Orno allopathicamente. 

O Sn. PRESIIlENTE - O temp:::. de que o nobre orodor dispunha 
csU; ll findar. 

O SR. OSCAR J.~O:'\l'TOURA- Attendo a V. Ex .. Sr. Prest
d!,nte. Pediria, ent!'('tanto, me considerasse in~rfpto para a occa.
slão em que !or submettido á Camara o requerimento da mlnor!a 
rela tivo á rept"essão do contrabando no Rio Grand(! , afim de conti
nU'<lr minha~ consideraçõ~;>s. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. será attendido. m esmo porque jâ 

est4 inscripto. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Agra decido a V. Ex. (Palmas.) 
Muito bem. O orador é cum.prim.entado.) 

Durante o discurso do Sr. Oscar Fontoura o Sr. 
Arruda Cam.ara, 1" Vice-residente, deixa a cadeira da 
presidencia. que (;: occupada pelo Sr. Generoso Ponce, 
3• Secretario e novamente pelo Sr. Arruda Camar!l., 1n 
Vice-Presidente. 

() Sr. Presidente ....:.. Hn sobre a mesa um raquerimento de 
informações que vae ser lido . 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
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N . 125 - 1935 

(Primeira L egislatura) 

Requeiro sejam pediàas a.o Sr , Ministro da Agricultura as se~ 

guintes informações: 

a ) qual a razão de chegarem a Londres as laranjas bra.sUeira s 
com uma exceaslva percentagem de fructos podres e refugoe; 

b) se está. sendo cumprido tlelmente o regulamento da exporta
ção de tructa.s cttrlcas e quaes as instrucções complementares a que 
obedecem os technicos que o executam; 

c) qual a. distr lbulc;íio dos funcelonarlos technicos, effectlvos e 
contractados, nos dlffer~:nte.s trabalhos d o " Servic;o de Fructlc ~.ll

turn ." 

Sala das Sessões, 2 S de Agosto de 1935. - Fa?iio filodré . 

Enc~n·a.da a discus são e adiada a votaç:ão. 

O Sr. Presidente - Está. finda a hora destina da ao Expe -
dientl!. 

Vae-se passar ~ Ordem do Dia. ( Pa11o8a.) 

Compareceram mais, durante a hora do Expediente, os Srs.: 
Claro de Godoy, Mario Chermont, Fenelon P erdigão, Agostinho 

Monteiro, Lino Machado, Magalhã es de Almeida. Carlos Reis, Ag e
nor Monte, Freire de· Andra.de, Humberto de Andrade, .JOSé .A.ugus
to, Alberto Roselll, J'oão Cleophas, Osorio Borba, Adolpho Celso, 
Arthur Cavalcanti, Alde Sampaio, T~Úxeira Leite, Motta Lima, Emi
lfo de Maya, Orlando IA.raujo, Deo~ato Maia, 'Melchlsedek Monte, 
Manoel Novaes, Clemente Mariani, Pedro Lag-o, João Mangabeira, 
Arlindo Leoni, Francisco Rocha, Octavlo Man gabeira, Pedro Cal
mon, .Arthur Neiva , Raphael Cincura.. Edgard Sanches, Atilla Ama
ral, úõaldo Ramalhete, Francisco Gonç:llves, Perelra Carneiro, Ju
lio de Novae.9, Candldo Pessoa, Henrique Lage, Salles Fllho, João 
Gulma.rães, Raul F ernandes, Levi Ca rneiro, Eduardo DuVivier, 
Hermete Stlva, Oscar Tinoco, Ali pio Costallat, Prado Kelly, Lontra 
Costa, CudUlo 1-'ilho, Fa.blo Sod'rê, Noraldfno Lima, Bias Fortes, 
Jos! Braz, Levlndo Coelho, Theodomiro Santiago, .Augusto V legu, 
Wa.sblngton Pires, Daniel de Carvalho, Vteira Marqu~. João Penl
do, Anthero Botelho, Pereira L ima, Santos Filho, Car lota. 4e Quei
roz, Verguelro Cesa r, Macedo Blttencourt. Laerte Setubo.l, Bla.s Bue
nos, Alves Palma..· Jorge Guedes, Fellx Ribas, Roberto Moreira, Jus
to de Moraes, Fabio Aranha, Jairo Franco, José Cassio, La.udellno 
Gomes, Vandoni .de· Barros, João Ca rlos, Baptista Lusardo, Renato 
Ba1 '-asa, Annes Dias, Pedro Vergara, VIctor Russomano, João N~>~ 
ves, !:urico Ribeiro, Ermano Gomes, AbiUo de A.ssl.s, Arthur da 
Rocha, Martins e Silva, Adalberto Camargo, DamEur Ortl.z, Rlcardlno 
Prado, Oliveira Coutinho, Paulo Assumpção, Gas tão de. Brito, Leon
cio .Araujo, Ga.stão Vidigal, Franca Filho, Moacyr Barbosa,' Arlindo 
Pinto, Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Vicente Gouvêa, .Abelardo 
Marinho, Sylvio Leitão, Paulo Martins, Moraes Palva, Barreto P,in· 
to, Thompson Flores (112.) 

Deixaram de comparecer os Srs. ; 
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Antonio Carlos, Euvaldo Lodi, .Agenor Rabello, Ribeiro Junior, 
Deodoro de Mendonça, Pedro Firmeza, Olavo Oliveira, Jehovah Mot
ta, Gratuliano Brito, Jo~ Gomes, Botto de Menezes, Barbosa Li
ma Sobrinho, Mario Dorningues, Oswaldo Lima, Severino Mariz, 
Mello Machado, Carlos de Gusmão, Alt.altl!rando RequJão, J. J. Sea
bra, :Prisco Paraiso, Magalhães Netto, .AsodrubaJ Soares, Nilo • .Uva
renga, carros Lw:, Martins Soares, Cletnente Medrado, Adelio Ma-. 
ciel, Juscelino Kubstichek, Negrã.o de Lima, J'osé Alklnim, Simão 
da Cunha, João HenrJque, .Tacques Monta.ndon, Abreu Sodré, Pau
lo Nogueira, Waldemar Ferreira, Oscar Stevenson, Gama Cerquei
ra, Clnclnato Braga, castro Prado, Hyppolito .do Rego, Teixeira Pin
to, Meira Junior, Aureliano Leite, Miranda. J'unior, Horacio La!er, 
Trigo de Loureiro, Carlos Gomes de Oliveira, Demetr!o xavler, Ri
cardo Machado, Roberto Slmonsen, Vicente Galliez, Salgado Fl
!ho (53.> 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Moraes Paiva (Pela. 'Ordem) - Devendo ausentar-se' 
desta Capital o Sr. Deputado Barreto Pinto, solic ito a desJ.gnação de 
um substituto para S . Ex. na Cc>mmissão Especial do Estatuto dos 
Funccionarios Publicas. 

O Sr. Presidente - Atten.dendo á. solicitacão do nobre 
Deputado, nomeio o Sr. Monte Arraes para substituir o Senhor 
Ba.rreto Pinto durante seu illlpedimento na Commlssão Especial do 
Estatuto dos Funccionarios Publicas. 

Pa.ssa~se á. materla constante da Ordem do dia. 

Dl3cU8sâo 11.nica do projecto n . 2.02, de 1935, (l• 
Legida:t<UrtJ.), autori.Zand'Q abrir credito e$11eciel /V-
48:000~000 para pagar aos professores do CoUegi? Pe
àl'O 11, En.och da Roc1~a Li~ e outros; com parecer 

da Co-m.mi.~são àle FCn&nça.s fa1JoraveZ á emenda em ;i• 

t:liBC'U.tsáo; 

Encerrada a dtscttssão, !fcando adiada a discussão. 
na forma do Regimento. 

1• di8C16Bsiio do 1JroJecto n. 110-A, de 1934, dispon
do aobre ~ servfçoq ãe ~~ 11o0 J)OrlO do .Rio i.1e 
~fllneW'o e concedendo ao ·Tourlng (J)ub do Bra4ü a as
sistencie techm.ka de àire.c!l'áo deasea aervíÇOs, tenào 

parecer CQ'7II. subsUttttivo óa Comani$são de Fi.~. 
Encerrada a dJscussão, ficando adiada a dl1Jcussã.o. 

na fól'tna do Regimento. 

3• !Uscu.ssão do projecto n . 139-.A, de 1935 (1• 
Leg~i4t<Ura) , orga.nfzanào a .A.ssieteneia. Judi!cia#"io. . 

O Sr. Presidertte - Entra em discussão o projecto . 
Tem a palavra o Sr. Gomes Ferraz. 

() Sr. Gomes Ferraz - Sr. Pl:'esidente, o projecto n. 139, 
ora em .debate, visa o cumpri!hento do pr~etto con.stituclona.I (art. 
5•; inciso 19, letra c), que dâ á. União competencta privativa de le
gislar sobl:'e as notlmas funda.mentaes do Instituto de .As$llJtenma 
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Judic!aria, hoje sob a exclusiva jurisdicção da Ordem dos Advog·t
dos do Brasil, nos termos do decreto numero 20.784, de 14 de .De
zembro de 1931, em virtude do qual ella será: prestada, na·união, nos 
Estados e no Territorio do Acre, perante as justiças civU e mili
tar, em qualquer juizo, tribunal ou adm:lnistraçâo, aos n.a.clonaes, 
inclusive aos selvicolas, e aos extrangelro:s pobres, independente ·.le 
reciprocidade intel"naclonal. 

Este projecto, Sr. Presidente, retundtdo em bases firmes, com 
a al"gamassa de preceitos mais salutares, o ante-projecto do Con
selho li'ederal da Ordem dos Advogados, está bem elaborado, tem 
assento em pllntho sol!.do e outra construcção ou obra. jurldica. nã~ 
se podJa esperar da. competencia, da sabedoria e da cultura dos di
gnisslmos membros .da Com-missão de· Constituição e J'ustiça, toios 
elles jurisconsultos dos mais acatados e dos mais respeitaveis d•m
tro desta Casa do Poder Legislativo. 

O SR. MoRAEs AND~ - E onde brilha, sem favor algum, o no
tavel Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso eminen. 
te collega, S1·. Lcvi Carneiro. · 

O SR. GOMES FERRAZ- De perfeito accordo com o aparte 
de V. Ex. Aliás não fiz excepção. Todos são eme:dtos jurlsccn
sultos. Não podtmos estabelecer uma escolha que seria, neste ,:~ .. 
so, diftlcll. Entretanto, Sr . Presidente, o projecto con1'ê'm .dispc·
s!tivos que precisam ficar bem esclarecidos no plenarlo, afim 
de serem evitadas as capciosas interpreta~ões doutrinarias, usuaes 
ou grammatica.es, do futuro . O projecto, não ha. negar, é cla'=u; 
mas, como ~ sabido, em materia de hermeneuttca - e neste par
ticular appello para os conhectmentos jurídicos do nobre Deput:l.do 
que me honrou com o seu aparte, o Sr. Moraes Andrade - nem 
sempre tem appl!cab!lldade e procedencla o proverbio "In.terpl··:
tatf.o cessat in cl4ris". 

O SR. MoRAES ANDRAD!l Muito ao contrario, brilha o.hi f • 

texto de Ulp!ano: quamvis sit ma.nlfesti.&sim.wm. 

O SR. GOMES FERR..o\2 - Que eu, eloglando a sabedorh do!> 
romanos, repetirei: edt'ctum proetorls atta.-,n.en nem est negliuenda 
mterpreta.tio ejtuJ . .• 

· Ha. disposições no projecto que podiam ser -mais completas c, 

concludent~. 
Por exemplo, por que o projecto não -delineou, não emit';la e. 

não deu - como multo bem o fez com a pobreia - o co~celto rõa 
liàe temera.Tiil. de tão perigoso ela.sterio, afim de corrigir posslvP.! 
arbitrio do representante rla. . Ordem, do delegado da Assistench ·•u 
do juiz, istO é, das pessoas que, pelo art. 7° .do p~ojecto, po!t~m 

deferir a concessão do beneficio? 

O SR. MoRAES ANDRADB - Neste particular, devo ·informar a 
V. Ex·. o segUinte: Não :se suppõe que, concedido o beneficio da 
assistencla. por intermedio de um r epresente.nte da ordem, Jc um 
delegado da a.ssistencla. ou .de um juiz da. mais alta categoria, ess~~ 
representantes da cultura jurldica vão conceder a asststencia para 
lides 'temerar-ias . V . Ex. sabe, ademais, que o Conselho F~d~r::J ci;). 
Ordem dos Advogados já. elaborou .o codigo de ethica· profissi•)n;•l. 
onde. est{l. perfeitamente· fulminado o ct>.so das lides temerarhs. 
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O SR. GOMES FERRAZ - Estou de pleno accordo co1.::. ;1.:; 

obeervações do .nobre Deputado. Devo diz-er. entretanto. •lUe nem 
todos obedecem o codlgo de ethica. profissional e que jã. t e?.rÚ ap
parecido julgados· apreciando diversamente a significação <la " lide 
temerar.la". O que ê lid~ temera.r.la? Por que o projecto d~!in~ :\ 
pobreza., no art. 2°, e omitte qualquer explicac;ã9 sobre "a :ide 
evidentemente temeraria" a que se refere o paragra.pho unlco do 
art. t•? 

· O SR. l.foRU;s ANDRADE - Aliâs, ê defeito do projecto. V. l::x. 
sabe perfeitamente que as definições não cabem nas leis. 

O SR. GOMES FERRAZ - Sei o.ue om.n·la definitio pe1·icu- • 
Jo8a. est ••• ; o proje.cto, entretanto, contem a deflnicã.o de pobreza. 
Sei mais q1le definição ê principio para toda a disputa: t!.e/i1tU i<; 
e8t i1u"tium omnt àlsputatwnis. 

O Sn. Moa.u:s AN'!>RA:I)E - E' um defeito do projecto, repito . 

O SR. GOMES FERRAZ - Como ia od:izendo, não censuro e 
sim acredito no arbltrío do juiz, ou das pessoas incumbidas de con
ceder o beneficio. Acho porém, que o projecto, de vez que definiu 
a pobreza, devia. o mesmo fazer com. relação a lide tem~. 
Vm.a das razões ê a seguinte: o projecto pernútte a concessão do 
beneficio da.. assistenc1a ao assistido sem audiencia previa da par
te adversa. Penso, todavie., que se devia ouv·lr, preliminarmente, 
a parte adversa, confonne vemos, por exemplo, no Codigo do 
Processo de São Paulo. porque, nessa a'udienc!a previa, já. se es
ta~lecla debate sobre a temeridade do peclldo. 

O Sn. PEDRo Vli:ROARA•- Ouvir a parte adversa exigiria ci
tação, o que já ser·!a inicio da acção em juizo. 

O SR. GOMES FERRAZ - Pode haver a intimação da parte 
antes do inicio da. acçã.o. No p~do prelim!na.r, o assistido pede 
o bene!.Icio, jUDta documentos, attestado de pobre:z:a, etc. Ahi, 
a.ntes da concessão desse pedido, devia. se ouvir a. pa.rte adversa, 
para que tal concessão não degenerasse em abuso. 

O Sa. MORAES· ANDRADE - V. E:a::. tome em consideração os ~e
gu!ntes pontos: primeiro, no artigo l 0 , paragrapho unlco, esta. dito: 

"Não 11e concederá o beneficio da assistencia. judiclaria. 
para propositura ou segUimento de lides evidentemente t&
mer~Lria$." 

O SR. GOMES FERRAZ- Está. certo. 

o SR. MoRAES ANDRADE~ - Se·gundo - no art. 7•, para,;rapho 
a. •, v. Ex. lê: 

"Pode--se reclamar contra a decisão sobre pedidos de 
asslstencia. ou quem della recorrer. " 

O SR. GOMES FERRAZ - Mas .depois de consegu:lda. a as
s!stencia pelo assistido. O meu ponto de vista era que se ouvisse 
a parte contraria antes de con~guil·a. o assistido. 

O SR. MoR.U:S A.N»RAJ>i: - O recurso tem etfeito suspens ivo, na. 
forma do paragrapho 1", pelo pretendente, a parte adversa, o r e
presentante do Y.inisterio Publico, o representante õa Fazenda ... 
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O SR. GOMES FERRAZ - Comprehendi perfeitamente a. fi
nalidade do projecto. 

Ç> SR. l>IoRAEs ANDRADE - • • • qualquer membro da. Ordem dos 
Advogados, qualquer auxiliar do juiz, o que quer dizer que ha am
pla discussão, ampla' contestação . 

O SR . . GOMES FERRAZ - Reconheço essa amplitude. ,A.Pe.

na.s desejava que antes da concessão do pedido, houvesse a a.udl-· 
encia do adversario. Uma questão de equldade, e nada mais. 

O SR. CARLos REis - Ahl, não pode haver discussão nem 
contestação porque já. se deu o pedido . 

O SR. GOHE~ FERRAZ - .Aliâs, devo dizer o seguinte: os 
nobres collegas sabem perfeitamente que esse. 'é uma. disposição 
do Codigo do Processo Civil e Commercial de São Paulo, d!sposf
~ão muito liberal, por isso que ..• 

0 SR. MORAES ANDRADB - Não ha duvida. 

O SR. GOMES FERRAZ - . . . sendo a parte adversa. rêo, a 
este deve se assegurar na lei a mais p lena defesa. O Codigo ci
tado prescreve: "Para obter . a asslstencia, deve o interessado 
provar que a. accão ou defesa, não é temera.ria (artigo 66). A par
te contraria terá o prazo de 48 horas para dizer sobre o pedido 
(paragrapho u-:nico). " 

o SR. MoRAES ANDIW)S- V . Ex. se esquece de que o Cod!go 
do Processo Civil de São Paulo foi elaborado pe.ra o n·osso Estado. 

O SR. GOMES FERRAZ - Não me esqueço, e nem eu estou 
aftirman·c1o que esse Codigo fúra. feito· para o Brasll. Vale como 
elemento historlco, ou subsidiaria; para a lei que estamos elabo
rando. 

O SR. MORAES A-NDRADEI - o nobre collega estâ estudando !Si
tuações dnteiromente di!ferentes daquellas que .se poderiam appli
car aos Estados de Goyaz, Matto Grosso, Amazonas, etc. 

O· Sa. PmoRo VII:RGAI!A. - Acho pel"igoso esse criterio de favo
recer a parte contraria. 

O SR. GOMES FERRAZ - Mais perigoso ê o criterio de cer
cear a ~e!esa do adver~rio. Não censuro absolutamente . o 
projecto que, em linhas ger.aes, é optim-o e terá .•. 

O SR. MoRAES ANDRADE - São observações, aliás mUlto ju
diciosas. 

O SR. GOMES FERRAZ - ... o meu voto favoravel â. sua 
approvação. 

Vamos a outros esclarecimentos. Se ha decisões judiciarias -
retiro-me sempre ao meu Estado, porque nã.o conheço decisões 
dos demais - exigindo, sob pena. -de nullidade. a prova. do man
odato, para que 0 Pa.trono tenlla ingresso em Juizo, em non:e do 
assistido, eu penso que seria de grande alcance uma dlsposiçao no 
projecto, esclarecendo este pontQ, isto é, se o patrono pode func
cionar no processo sem a procuração do ass!5tido, ou _se este dev.e 
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outorgar-lhe mandato para esse fim, evitando-se, numa ou .nou
tra hypothese, a allegac;ã.o de nullidade. 

10 SR. PEDRo VERr:A!!A ...... No Rio Grande do Sul, o proprio Mi· 
nisterio Publico pode pedir a ass!stencia do .Tudicia.rio. 

O SR. GOMES FERRAZ - Mas lá. se trata de· um funccio
narfo do Estado, que pode intervir independente de mandato. 

O SR. PEDRo V!!RGARA - Pode intervir para o exercício civil 
da acção. 

O SR. CAm.os REis - Isso não s6 está. e!'fl quasi todos os pro
cessos, como nas leis usuaes se tem seguido o mesmo criterfo. Isso 
.se verifica, quer no Estado que o nobre ora.dor brilhantemente re
presenta, quer naquelle que modestamente represento eu. 

O SR. GOMES FERRAZ - Um advogado, mesmo em !une• 
ção da assistencla, não tem as regalias de Mlnisterio Publico. 

O SR. MoRAES ANDRADE - T enho um pouco de responsa.bllidâ
de. na materia, porque fiz parte do Conselho Federal da. Ordem, 
representando a nossa secção de Sã'O Paulo, quando se elaborou o 
ante-projecto de lei de assistencia jud!c!ar!a. De modo que devo 
dar alguns esclarecimentos a. V. Ex. 

O. SR. GOMES FERRAZ - E ê com vivo prazer que os 
recebo. 

O SR. MoRAEs ANDRADE - A necessidade do mandato deixa de 
existir, desde que se considere que úm pedido de assistencia é fei
to â Ordem ou ao Juiz e que a concessão consta de urna portaria, 
a quaí já nomeia o patrono. Não ha, pois, necessidade de pro
curação. 

O SR. GOMES FERRAZ - Mas ha decisões oda Côrte de 
Appellação de São Pauto fulminando de nuUidade e falta do man
dato. 

O SR. MoAAES ANDRADE.- O nobre collega sabl! que, em São 
Paulo, o Codigo de Processo Clv!l, ou a Lei de Assistencie. Judi
ciaria, exigem a pro.curac;ão. Esta, porem, deixa de ser eldgivel 
deante da lei federal, que prima sobre a estadoal nos termos da 
Constituição. ' 

O SR. GOMES FERRAZ - Bem o sei: o direito substantivo 
está acima do adjectivo; mas a lei federal pede dar ás Assembléas 
Legislativas dos Estados a faculdade de dieta-r normas comple
mentares ou supplementares da Ass!stenc!a. 

O SR. JAIRO FRANco - Ha ahi um aspecto de encargo publico 
independente de procura~ão. · 

O SR. GOMES FERRAZ- O meu objectivo é o de evitar chi
canas e impedir nullidades, que desalentam o 1itiga.nte . Uma vez 
que o assistido não tem o dispendio de um ceitil slquer, multo fa
cil lhe seria a outorga de um mandato. Que o projecto disesse, pelo 
menos., em termos claros, que o patrono funccionará independen
te de outorga de procur.acão. 

O SR. Moa.u:s ANDRADE - O projecto consigita que serã. feita ·a. 
procuração por meio de portaria, e esta j á nomeia o patrono . 
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O S~t. CARLos REis - A procur~o -nomeia e constitue o pn;
cura dor. A portaria, nomea ndo-o, s uppre perfeitamente a pro
curação. 

O SR. MoRAES ANDRADE- O patrono é mais do que advogado . 

O S~. CARLos REis - A portaria. é o titulo de nomeação. 

O SR. GOMES FERP..AZ - O meu nobre collega Carlos Reis, 
em erito professor de Direito, sabe perfeitamente que ninguem po
de l:)rocurar em Juizo sem estar munido do competente manda
to e a procuração é o inst rumento desse mandato. 

O SR. CARLos RBrs - P or s er, entretanto, mandato, não deixa 
de ser nomeação. 

O Sn . PEDRo VERGARA - E ' uma concessão do Poder Publico. 

O SR. CA~~Los RliliS - Essa. out orga está. perfeitamente esta
belecida na propria portaria. 

O SR. GOMES FERRAZ - Os pr~ados collegas estão tra
zendo subsidias para os debates. Fico immediatamente satisfeito 
com esses esclarecJmentos, -pois que figUrarão como elementos 
his toricos nos .A:nnaes desta Camara.. 

O Sa. AcuRCio ToRREs - Seria melhor que V. Ex. pedisse o 
adiamento da discU!lSão . 

O SR. GOMES FERRAZ- O R eg-imento Interno não permit
te esse adiamento. 

O meu intuito, discutin-do o projecto, é apresentar algumas 
emendas, que serão de a ntemão rejeitadas, diante da ma.nifestac;:ão 
d~ m eus collegas. (Néfo apoiad-os . ) 

O SR. CAJU.os REis - i4S emendas de V . E.lt . poderão melho
rar o projecto. Não serão, absolutamente rejeitadas de antemão . 
Como multo bem disse o nobre Deputado Sr. .Acurclo Torrea, va
mos estudar o assumpto, e.s ~mendas poderão mumlnal-o. 

O SR . PEDRo VERCARA - O orador é um dos esp.lritos mais bri
lhantes e efficientes del5'ta Cama.ra.. D11!io-o sem liSonja . 
( ApojadO$.) 

O SR. GOMES FERRAZ- E' bondade· de V. Ex. 

0 SR. MoRAES ANDIW>I!: -E' jUSti!:a. 

O SR. GOMES FERRAZ - Sou um mero curioso da Ordem 
do dia, como já se disse a({uL 

Q SR. CARLos REis - li:' um curioso de mUito valor e que esU!. 
collabora.ndo com grande efficiencla em um trabalho que de~ 
ficar. Quando se ·le-gisla deve-se sempre tomar wna. posição de 
combate. Este é sempre necessar1o, afim de que, amanhã, sejam 
evitados qu.ae.squer s ophismas que possam ãpparecer na inter
pretação das leis. · 

O SR. GOMES FERRAZ - E por fal~ em posição de com
b a te não devemos esquecer a lição do Evangelho: .A vida do ho
:rnem sobre a terra é de tranco combate: m.u.-tia est . . . 
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Continuo, Sr. Presidente, na analyse do prcjectc e espero, no
vamente os doutos esclarecimentos de meus nobres col1ega.9, para 
esta. pergunta: o projecto, no art . 16, estabelece que os alumno·s 
<'las F aculdades de Direito officiaes ou reconhecidas officialmente, 
que tiverem concluído o· terceiro e.nno do curso, poderão ser no
meados aux1llares da Assistencia Judiciaria, funccionando nas re
partições publicas e praticando actos forenses, etc . Pergunto a'Oe 
meus disUnctos ()ollegas: o estudante de direito, com o terce-iro 
anno concluldo, pode pratice.r, como solicitador que fica. sendo, 
todos os actos forenses, sendo menor de 21 annos, não emancipado 
e não declarado maior por lei? 

O SR. MORAES ANDRADE - Se é solicitador ... 

O SR. CARLOS REIS - V. Ex. sabe em que se fundou esse dis
positivo'! 

O SR. GOMES FERRAZ - Quem pergunta quer sabe~. 

O SR. CARLos REis - Teve origem no seguinte: antigamente, 
com V . Ex. sabe muito bem, o curso de bacharel em sciencias 
jurJdicas ~ sooiaes era dividido em dois turnos, um de bacharel 
em sciencias juridicas e outro de bacharel em sciencia~ soc!aes. O 
alumno que chegava ao quarto anno era. bacharel em sciencia3 
jurldicas e alguns nem sequer se preoccupave.m em formar-se em 
scieneias sociaes ... 

• O Sa. ACURCio TORREs - A resposta de V. Ex . não resolve 
a duvida suscitada pelo orador. 

O SR. C.uu.os REts - Não a conclui ... 

O SR. GOMES FERRAZ -A minha pergunta tem assento 
nos arts. 1.325 do Codigo Civil e 9°, paragrapbo unico. 

O Sa. MoRAES ANl>f'..u>E- Mostrare! a V. Ex. que a · pergun
ta não tem cabimento. Hoj~ em dia niDguem se pode matricular 
na Faculdade de Direito com menos de 16 annos. 

O SR. GOMES FERRAZ -Queria exactamente provocar estu 
resposta ~e V. Ex., _para ficar constando de meu discurso . 

O SR. MoRAEs ANDRADE - Se não se pode matricular antes dos 
16 annos, não pode ter o terceiro 3.1mo concluído antes dos 19. 
Logo, maior de 18 annos, eom carta de solicitador estâ, ipso-tacto, 
emancipado. 

O SR. GOMES FERRAZ - Embora não esclarecida a duv~

da folgo d!nmenso pela solução que !oi dada. 

O SR. CARLos Reis - Mesmo que o curso não fosse divid1odo, 
me.s desde que no terceiro anno jurídico fosse concedido um titu
lo precarlo, um titulo scientifico, já. o inrlividuo adquiriria a maio- · 
ridade. Pelo diploma scientiíico o Individuo adquire a maioridade. 

O SR. GOMES FERRAZ - Diz o meu nobre collega, Sr . 
Deputado Moraes Andrade, que não tem cabimento a minha per
gunta. E por que? Se ella se baseia. no Codigo Civil, art. 1.325, 
que d iz : "podem ser procuradores em juízo, todos os legalmente 
habllitados, que não forem menores de 21 a.nnos, não emancipa-
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-dos, ou não declarados maiores" e se a ema.ncipacão dos menores 
só se verifica. nos casos previstos no artigo 9•, para~pho uni co, 
do mesmo Codtgo? 

0 SR. MO!Wl:S ANDRADE - Não emancjpado.s. Ahi está.. 

O SR. GOMES FERRAZ - Mesmo assim, affirmo que tem 
cabimento ·minha pergunta e, tambem, cabimento a resposta de 
V. Ex., com os esclarecimentos do nobre Deputado, professor de 
direito, Sr. CQrlos Reis. 

Continuando em minha ordem de considera!::ões, devo dizer 
ainda que seria bem razoavel, no projecto, a substltuic;;ã.D da ex
pressão "dólo", do art. go, letra ~. que ê um vicio de consenti
mento, de conceito tão vago, pois que, abra.nge, como diziam os 
l'·omanos: "om:ni8 callidítas, ja-llatio, 77Ul-Chin.atio ad circum.ve
niendu.m, !Üci1Jieftdum, alterum a.d.hibita.» •.• 

O SR. CARLOs REIS - Emtim, tudo qua.nto é fraude odo mundo. 

O SR. GOMES FERRAZ - •.. pela expressão "falsa 2'f"01.la.", 
de caracter mais restricto. 

O SR. MoRAEs Alo."D!tADiil - Dó lo ou má. fé; ba necessidade de 
ma.Ucfa. 

O s~. CARLos RE1s - Dólo póde envolver diversas tignre.s. Na 
culpa, por exemplo, não ha dólo . 

O SR. GOMES FERRAz - Ha culpa lata, leve e levissima. 
A culpa lata abrange o d6lo. 

O SR. CARLOS REis - A culp;J. lata j;i vac alêm da l)rct·:'!r in 
tencionallde.de. 

O SR. GOMES FERRAZ - O não a.Provelta.mento do bene
ficio pelo ce.ssfonario do direito ou objecto controvertido, devia 
ttcar bem expresso no projecto. 

O SR. MoRAES .A.NDRADE - Está. comprehendldo no artigo 8. • , 
letra b: "Se o assistido mudar de cond·lc;;ão financeira, deixando ~ 
necessitar do beneficio. "" 

o SR. GO:MES FERRAZ - Assim como, no proje~to, devia 
figurar esta. disposição: CaducarA o beneficio se a demanda não 
fOr iniciAda, por cUlpa. exclusiva do assistido, dentro de um certo 
prazo, como o de .seis mezes, estabelecido pelo Codlgo de Piroces
so do Estado de São Paulo. 

O SR. CARLOS REis - V. Ex. sabe muito bem que o <lireito 
aproveita a quem é vigilante. Eis porque, no caso, existe a cadu
cidade. 

O SR. GOMES FERRAZ - Exactamente: j1L8 n-em S1'cCUrrit 
doJ'm;-entilms sed vígilMttibu.s O art. s• ficaria assim redigido: 

"Cessará. o beneficio da Asslstenc!a Jud!ciarfa median
te revogação expressa : 

a) se tiver sido obtido por dólo ou má. fê; 
b) se o assistido mudar de condiçã-o financeira, deixan

do de n ecessitar do beneficio; 

c) se a demanda não fOr iniciada, etc. " 
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O SR. MoRAES ANimADE - A observação é ra.zoavel. 

O SR. T.B.EOTONIO Me>N'n!:mo DE BAIU!OS - Di3cor dD, pols seria 
erear para o exerclc!o da acção uma pre-scripcão n:tenor do Q.Ue 
aquella que existe para o proprlo direito. 

( Trocwm-se apartes. ) 

O SR. GOMES I.o'ERR.AZ - A demonstração prévia, por 
parte do ass-istido, do interesse economico ou moral, a que se re
!eJ:"e o art. 76 do Codfgo Civil, para a propositura. da acção . .. 

O Sn. MoM'ES ANDRAnE - S em esse interesse não ba assts
tencia. 

O SR. GOMES FERRAZ - .. . a faculdade de poder o assis
tido, m ediante licença do juiz, defender seus proprios dlre1tOll nos 
lagares onde não houver 8Jdvogado, provisionado, ou solicitador, 
são, como as já apon tadas, outras tantas modalidades, outras tan
tas disposições esclarecedoras, que (!m nada. viriam alterar a es
tructura, a substancia do projecto, se· nelle introduzidas fossem. 
Mesmo poré.m, sem essas modificações, sem essas modalidades, 
o projecto, pelo nobre fim que collima., é digno da approvação 
plena da Camara. 

Enviando ã Mesa, Sr . Pr-esidente, a lgumas em endas que for
mulei, eu ~spero que a. Commissã.o àe Ju.stlc;a veja. neste meu 
gesto um acto de collaboração e nunca de hostilidades ao pro
jecto n . 139-A. (:Mtl.ito be?n. O o-ratlor é cumt.primentado.) 

Vem á. Mesa, é lida, apoiada e env·iada â. Commlssão 
de Constituição e J ustiça a seguinte 

E MF.NlM AO I'RDJ'EC'l'O ~. 139-A, DE 1935 (1° LF'..ClSLATUilA) 

(3• discussão) 

Emendas additivas ao projecto n. 139: 

Accrescentar e.o art. 7": 

§. A parte adversa tem o praz:o de 48 horas pa ra !aliar sobre 
o p edido de assistencia jucllcíaria. 

§. Designado o patrono, o assistido poderá. outorgar-lhe pro
cura~rw bastante para defesa de seus direitos. A. falta desta, po
ré-m, não constituirá. obstaculo para propositura da acc;ão, nem 
annullará o pr ocesso. 

Accres centar ao art . s•: 
§. Cessar{!., tambem, o beneficio, qua ndo a. causa não fOr 

Iniciada por culpa exclusiva do assistido, de·n tro do prazo de seis 
mezes depois de concedi<la a asslstencia. 

lustificaçáo 

Os fundamentos das emendas .supra constam da e;:cposiçã.o 
verbal feita n o plena.rlo. 

Sala das Sessões, 30 de· Agosto de 1935 . - Goltne.s F~. 

Em seguida, é encerrada a discussão do projecto nu
mero 139-A, de 1935, (1• legislatura), ficarvdo adiada a. vo
tação at é •que a referida. Commissão dê par ecer sobre a. 
emenda offerecida . 
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2" discussão do projecto n. 165-A, de 1935 (1" legislatura), 
do Senado, abrindo o credito extraordinario de 200:1)00$000 
para soccorN!r o Estado ;de Sergipe, em razão das enchen
tes dos rios, que regam os territorlos do mesmo Estado; 
com parecer favoravel da Commissão de Finanç:as. 

O Sr. Presidente - Entre. em discussão o projecto. 

Tem a palavra o Sr. Amando Fontes. 

O SR. AMANDO FONTES - Sr. Presidente, com o projecto 
n. 165 A, a União se dispõe a conceder :w menor. dos departa
mentos que lhe formam o grande todo, o auxilio que já dispensou 
aos Estados da. Bahia e :f'iauhy, attingidos, juntamente com Ser
gipe, pelas chuvas excessivas que fizeram seus ·rios desbordarem, 
destroçaram suas pontes .. arruinaram suas estradas. derrÜ1ram ha
bitações, chegar:J.m mesmo a roubar vidas. Chuvas tão prolon
gadas e fortes, de effeitos tão damnosos, que o :Ministro :Marques 
dos Reis, com muita propriedade, classificou-as de cataclysmaes 

Em minha terra, Srs. Deputados, foram partkularmente avul
tados os preju·izOs e os estragos produzidos pelas enchentes de 
Maio e Junho ultirnos. Cortado quasi ao meio pelo Vasa-Barris. 
o torrão sergipano, em occa.siões como esta, soffre a violencia der
rocadora. daquella formidavel massa d'agua, del!Cripta, em pa
gina inesquecivel dos "Sertões'' pela penna de Eucly.des da 
cunha. 

Nessas horas tambem o Pox.im, o Japaratuba e o Sers-ipe, pela 
circumsW.ncia de deslisarem através de largas var=s, galgam 
sem esforço suas baiXaS margens e se espra-iam, transformados 
num vasto mar, devastando plantat;;ões, allulndo moradias. 

E' para minorar os soffrimentos dos que ficaram sem tecto; 
para soccorrer o ))l'!queno lavrador que viu reduzido a nada o 
seu roçado de mandioca ou de algodão; e é ainda para auxiliar o 
Governo Estadoal na reconstruc<;ão das rodovias damnificadas 
grandemente, que se destina o credito de duzentos contos com::e
dido~; pelo Senado e que j{l. teve, nesta Casa, o parecer favoravel 
da douta Co.mmlssiio de Finanças. 

Estou certo de que a Camara, sempre justa e patriotica em suas 
decisões, apoiará, sem um. s6 voto dlvergente, o projecto em dia• 
cussão. (.lf1tito bem; muito õ~. O oru-d•or é cu.mpri·mentado.) 

Em seguida, e encerrada a discussii.o '<los artigos lo a. 
4•, ficando adiada a discussão, na forma do Regimento. 

Díscwuláo ·u:nicrz cio requerimento n. 121, de 1935 (1• Ze
uisiatura), ào Sr. Rias Fortes c outros, de inform-ações ao 
Ministro ào Trabalho, Industria e C'O'I'7l47!-ercio, sobre a c~ 
missão .nomel!da. pO/ra proceder a. inquerito na esCTipta t:W 
ltt.Stitut•o Na.ci011al de PTevid'encia,, em confronto ctnn repre
sentaç9es CO!ttra. sua. <J.dimini&t1"(!.Ç!ÍO • 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o requerimento. 

Tem a palavra o Sr. Bias Fortes. 

O Sr. Bias Fortes - Sr. PJ;"esidente. o Instituto Nacional 
de Previdencia, ainda uma vez, logra notoriedade, posto que, co.nlo 
de outras, por forma 'não lisonjeira. Focaliza-o, agora., na. atten-
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ção publica o despacho do Sr. Ministro do Trabalho, d esignando 
cornm1ssão especial para exame da contabilizac;:ão do mesmo Insti
tuto, contra. o qual se tt!m levantado graves e formaes accusa
ções - até o presente não desmentidas - muito especialmente 
no que concerne ao reglmen estabelecido por lei quanto á con
cessão de emprestimos visando a. acquisição ou corisfrucção de 
predios para. reaidencia propr!a dos funccionarios e suas famil!aa . 

O Sa. CANDIDO PEssõA - Preliminarmente, entretanto, o Sr . 
Ministro do Trabalho deveria atastar o presidente, para que o 
inquerito fosse executado sem qUalquer constrangimento - o que 
não fez atê agora. 

O SR. BIAS FORTES -O aparte do nobre collega E perfeita
mente exacto e; provavelmente, o Sr. Ministro do Trabalho o to
marQ. na devida consideração, de vez que parte de membro da 
maioria desta Casa. 

O SR. JoÃo NE!VES 
bem.) 

Muito da sympa.thia da minoria. (:Muito 

O SR. BIAS FORTES E' quanto basta, Sr. Presidente 
para que, por mais tempo, se não calem desta. tribuna as justas 
apreciações do gesto moralizador do illustre par lamentar que, com 
a dupla responsabilidade de sua. relevante personalidade politica 
e de alta culturo juriodica, ora dirige os destinos daquella pasta. 

Com os merecidos emboras por lhe haver saldo da penna 
aquelle utilíssimo despachQ, dictado pelo conhecimento de .;érias 
accusa.c;:ões submettidas ao -seu julgamento, não se)."á imperti
nente n.em demasiado solicitar de S. Ex. providencias acautela
doras da justa interpretaç:ão das tunc<;ões de que está investida a 
alludlda commissão, afJm de· que ella não deixe restringir-se seu 
campo de actividades aos limites tra~ados por simples exigenciaa 
techn!cas, até porque, para satisfação destas, não se faria mlstér 
wn orgão especial, emanado d!rectamente da e.utoridade do li<U· 
n!stro. 

Como, pon;m, Sr. Presidente, na pratica sen possível attribuir 
ao pensamento de S. E::z:. objectivos muito aquem dos que a sua. 
visão superior, collimou naquelle despacho, afigura-::~e prudente 
cuidar, desde já., de fri.Zal-os bem desta tribuna, não só para e·vi
denciar a attenção com que est5.o sendo encarados, como táM
bem para suggerir o meio pratico de melhor rtõallzal-os, tazendo. 
mesmo, c()mprehenoer que as att'l'ibuiç~ da citada comtclssão 
podem ainda abranger o estudo de informações que, por varias 
vezes e insistentemente, foram requeridas pela Ca.znara e, at~ 
hoje, aguardam solução. 

Achei razoa.vel !orrnular o requerimento, cuja. votação V. E::z:. 
annuncia, afim de que a. commissão nomeada pelo Sr. Ministro 
do Trabalho possa. esclarecer, de modo 1\eflnttlvo, a ~ltua.c;:ão do 
In!!tltuto. (.Muito bem; m.u,to llem. O tYra.d.o1- é c1.nnprimentc.do.) 

O Sr. João Neves- Sr. Presidente, o nosso nobre colleg:>.. 
da. representação de Minas Geraes, Sr. Blas Fortes, acaba. de ex
pender nosso penll4.mento, no tocante ;w requerimento .submettldo 
à votacão. 

Aproveito, Sr. Presidente, a opportUDida.de que se me depara. 
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para salientar que na sessão de 28 deste mez os ilustres Deputadc:>s 
da. oppos!çiio pelo glorioso Estado de MinW:I apresentaram a esta 
Casa. declaracão de voto no sentido d<! ca.racterl~r a ~ua acçáD 
na votação da lei de meios, que vae para terceiro turno. 

0 SR. CARNE'IRO DE REZENDI' - . Permitta V . Ex. um aparte. 
Essa. declarao;:ão de voto foi de minha In!ciathra e· autoria. e o pen
samento que a dictou foi de s er volta-da especialm-.nte para o 
Partido Repubiicano Mineiro. Durante os trabalhos da Consti
tuinte Nacional e da. Camara dos Deputados que se lhe seguiu, 
essa. foi a ·norma observada pele. bancada no Partido R epublicano 
Mineiro, falando de longe aos Direc torios .muni~ipaes, aos corre
ligionarios e ma."ldantes, que nos enviavam para a corp oração le
gislativa do Paiz. 

O SR. JOÃO ~VES - A declaração de voto dos meus nobres 
companheiros de opposição, eleitos por Minas Geraes, conclue 
p elas normas que SS. EEx. seguiram nestP. plenario, na 2" dis
cussão dos Or<;am-entos e :pela attitude que tomarão em 3° turno. 

Quero accentua.r, Sr. Presidente, minha profunda satisfação 
com a 'declaração de voto feita pelos illustres membros da oppo
.sicão mineira, e accentuar, ao .mesmo tempo, que ella reflecte, 
embor a subscripta apenas pelos Deputados eleitos pelo Partido 
Republicano Mineiro, o sentimento geral em que informa. ~ua 
acção â. minoria parlamentar, no combate infleldvel aos augmentos 
injustificaveis de despesas adiaveis e contra quaesquer aggrava
ções d e impostos e ta~as na lel de meios para. o exerclcio vindouro. 
al~m de pleitear, como temos pleiteado, reduccão dli! todas as des
-pesas publicas, de modo a que se possa realizar, quanto poseivel. 
o equilibrio orç;amentario no momento. 

Ainda hontem o Ministro da Fazenda, dizia, em entrevista, 
que todas aS providencias Jatera.es serão 1nutels -emquant o não se 
colllmar esse obiectivo, de harmonizar as despesas. com a re
ce,itA. 

Lament:"lveJ ê, Sr. President e, que a administra.ção federal 
brasileira se llmite a preconizar :remedios para esses males , e nada. 
faça por atting·ir essa therapeutica que lhe parece salvadora.. 

De nossa. ·part~ . opposi~ão, temos inflexivelmente sustentado 
a.s treJ; thcs~ que se acham perfeitamente enunciadas nn decla
ração de voto dos illu stres Deputados mineiros. 

Ero, Sr. Presidente, o que eu queria dizer, valendo-me da 
opportunidade da discussão do requerimento dos nobres Deputados 
por Mi·nas Geraes, Srs . Bias . Fortes e Chr!stiano Machado. (Mutto 
bem.) 

Em seguida, ê encerrada a discussão do requerime-nto n. 121, 
de 1935 (1" le&'islatura) , ficando adiada. a votaç:ão, na. fôrma. 
do Regimento. 

Di.c;cussão unica do requerimento n. 123, de 1935 (1" legi.s
Jo.tura), do Sr. Oscar Fontoura e outros, de !nformaçõe·s so
bre as rnedidas tomadas para repressão ~ contrabando de 
gado e productos pecua.rios na fronteira do Rio Grande do 
Sul com o Uruguay. · 

O Sr. Presidente -Entra em discussão o requerimento. 
Tem a palavra o Sr. Oscar Fontoura. 
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O Sr. Oscar Fontoura - Sr. Presidente, quando sobreveto 
o termino da hora do expediente, referia-me eu ao contrabando de 
gado na fronteira do meu li)stado. Creio ter sido Silveira. Martins 
quem atfirmou, certa vez, ser impossivel acabar com o contrabando 
na fronteira do Rio Grande e que se :fosse estend1da em toda a es
trada divisaria uma linha. de homens de mãos dÃda.s para impedJl-o 
mesmo assim não :faltal'la um que abrisse as pernas para o contra
bando pa$sar ... Isso prova que o mal vem de longe e que jâ. naquella. 
~poca. não era bóa a fama dos encarregados do fisco ... Mas, Sr. Pre
sidente, de uns annos a esta parte, o contrabando na. :fronteira do 
Rio Grande tomou propor<;ões alarmantes, creando aspectos graves e 
variados que o Paiz precisa conhecer. Eu s6 me refiro ao contra
bando de gado e productos pecuarjos , deixo de parte por não Inte
ressar a minha these, o fabuloso contrabando de sedas, fumo, alcool, 
arroz, farinha, madeira, gazolína e até de sal, que t ransitam de um 
lado para outro com uma semcerimonia bem jusillicada pelo a..m
paro de que dispõem os contraventores. Calcula-se, Sr. Presiden;e, 
em 150 . 000 o numero de bovinos e em mais de 100.000 os ovinos .pe
netrados cla·ndeatinamente no Brasil e provirvdos do Uruguay na 
presente .safra . .A quantidade de lã. couros, pelles adquiridas nesse 
paiz, ê tambem fabulosa. Exa.minaremos os diversos aspectos que· 
dahi decorrem . 

O Stt. ASCANro TIJBINo -- V. Ex. deve reconhecer que o General 
Flores da Cunha, quando deputado federal, foi o prime·iro a denunciar 
esses factos {!. Naç;ão. 

O SR. OSC.AR FONTOURA- S. Ex., entretanto, poderia evitar 
o contrabando ... 

0 SR. ASCANIO Tt:BINO - E t e m procurado fazel-o. 

O SR. OSCAR FONTOURA.- ... tomando pelo menos medidas 
energicas contra elle. 

O meu nobre collega sabe que, se o Sr. General Flores da Cunhe. 
quizesse, acabar ia com o contrabando. 

O SR. ADALBERTO CoRJU::A- Como poderia acabar se V. Ex. mes
mo acaba de evocar a phrase de Silveira Martins, reaffirmando q.ue 
nem que fizessem na linha divisaria. um cordão de pessoas com as 
mãos ligadas poderiam ;impedir o contrabando. 

O SR. OSCAR FONTOURA -A im~em de Silveira Marti.nJs não 
pode ser applicada aos tempos de agora. 

os nobres collegas sabem que uma ordem do General aos f unccio
nar1os que são correligionarios, dependentes de S. Ex.; seria o bas
tante para acabar com o contrabando. 

O SR. ASCAN!o TUBINo- S. Ex. '()governador do Estado, não €: 
chefe da policia aduaneira. · 

O SR. OSCAR FONTOURA - . . . em que tomam pe.rte, ás vezes, 
empregados do f isco federal e estadoaL 

o Sn. J oÃo C.Anr.os MACHADO - V. Ex. permitte um aparte? 

O SR. OSCAR FONTOURA - Com todo o prazer. 

O SR. JoÃo C.\RLOS MAcH~- Vou illustrar o discurso de V. Ex. 
com um ·incidente passado ainda ha pouco tempo no Rio Grande· do 
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Sul. Numa das vezes que o General Flores da Cunha teve neces
sidade de vir ao Rio de Janeiro, eu, como Secretario do Interio;t", fi
quei respondendo pelo expediente do governo. Estando em sua es
ta·ncta, na fronteira, o hoje senador Flores Ida Cunha, por duas ou 
tres vezes e em linguagem angustiosa, a!fticta, s. Ex. reclamou 
para o governo em Porto Alegre auxilio para. a fiscalização contra. o 
contrabando. Nessa occasião eu me communiquei com o Sr. General 
Flores da Cunha contando-lhe as reclamações que nos vinham da 
:fronteira. De Porto Alegre eu proprio determinei medidas rigorosas. 
Cheguei a ponto de fazer que forças da Brigada Mil1tar, que servem 
na fronteira, se •distribuíssem em destacamentos volantes para per~ 
correr o :maia possível a fronteira do Estado, auXiliando com :pa
trulhas de fiscalização o serviço de repressão ao contrabando. Poi!l 
bem; mêsmo nestas condições, ainda ali foram verificados contra
bandos. V. Ex. sabe que esse problema ê de gravidade excepcional. 
Pela :propria natureza de nossas fronteiras haveria necessidade d~ se 
estender um cordão de isolamento para que o contrabando não se 
realiza.as~. 

O SR. OSCAR FONTOURA~ O aparte do nobre Deputado deu
me prazer immenso. Provarei, entretanto, a S. Ex. que é muito facil 
acabar com o contrabando no Rio Grande· do SuL 

A lei preceitua que os productos pecuarios só poderão ser ex
portados ... 

O Sr.. YrcroFt Rtrsso:n~~:ANO- V. Ex. só fala no contrabando do• 
proõuctos pecuarios. 

O SR. OSCAR FONTOURA- E' a minha these. 

A lei preceitua que os productos pecuarios só poderão ser ex
portados e o g<lJdo abatido med~t~ a exhibição de guia!l. Essas 
guias são fornecidas pelas repartições federaes, municlpaes e es
tadoaes. Se essas repartições fornecerem gu-ias para productos ge
nu>nament~ nacionaes, evidentem<'!nte o contrabando não se fará. 
A fiscalização não precisa ser na fronteira, basta ser feita. nas es~ 
tr-d.das de ferro, nas xarqueada.s e frigorificos . 

. o SR. LEVI CARNEIRO - Eu queria fazer uma p onderação 
de caracter gC!'ral, porque o phenomeno é de a.lgum modo quasi mun
dial, tanto que um dos maiores criminalistall, Enrico Ferri, consi
derou inefficientes todas as medidas penaes quanto ao contrabe.ndo, 
aconselhando os substitutivos penaes, isto ê, providencias de ordem 
social e econo:mica tendentes a tornar desnecessario o contraba'l'ldo. 
Esse contrabando frequente está. revelando .um problema de ordem 
eeonomica, que VV. EE:x:. deveriam procurar resolver sem medidas 
de ordem est!'ictamente penal, que se estão moatrando inef!icientee. 

O S!t. JoÃ.o C.uu.os M.A.CHAl>O - SI> por este ça.minho poderema« 
chegar a uma solução. 

O Sn. VrcroR RussoMANO- Foi esse o espírito do aparte que tive 
a honra de dar ao orador. 

O SR. OSCAR FONTOURA - O aparte do nobre Deputado 
Sr. Levi Carneiro muito me desvanece. Minha resposta, entretanto, 
ao Sr. João Carlos esclarece perfeitamente a questão.· No Rio Gl'ande 
do. Sul ê multp maís fac!! acabar com o contrabando, em vista das 
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condições em que é feito. O gado é levado ao .matadouro e o.s pro
duetos são exportados por estradas de ferro. Assim - eu me refiro 
simplesmente aos productos pecuarios - se torna muito :facil a fis
ca!izaçíio. Basta controlar o local 'das matanças e dos embarques. 
O gado que não trouxer suas guias, de accOrdo com a lei, de pro
cedencia genufnamen te nacional, não poderá. .a e r abatido. 

Bastava processar um contraventor, para que os demais não se 
an~massem a incidir no crime. 

O Sn. VIErRA oE MACI!liXI - Qual o numero de cabec;:a'S que V. Ex. 
considera contrabando este anno? 

O SR. OSCAR FONTOURA- Para frigodficos e xarqueadas, 
:faço um -calculo optimista de 150 mil cabeças. 

O Sa. VIEIRA. DE MA.CEPO ~Pelo tratado com o Uruguay, temos o 
'direito de importar 200 mil. 

O SR. OSCAR FONTOURA- Para a industría pastoril doEs
tado e do Patz os prejuízos re!lalte.m, desde logo, da co~currencia de 
productos em linhas geraes, melhores do que os nollSOS e que vêm 
abarrotar o mercado já retraido por outras causas. 

Os fazendeiros uruguayos da zona Norte desse pai.z, ,possuindo 
bons gados e informados daS cota(;ões e da distancia que os separa daEI 
flUas "tab!adas", águardam tranquillamente -em suas fazendas a vi
sita dos compradores do Brasil onde elles têm preço especial e se
guro, muito superior ao que obter iam em Montevidêo ou Fray 
Bentos. 

Se·u trabalho é apenas o de entregar nos rodeios o gado vendido 
paro. o Bras!!; os contrabandistas conduzem as tropas atravessando 
a fronteira., j:\. "arregalados" com os funccionarios brasileiros, en
tregam-nas ás xarqueadas ou fr!gorificos, recebem o pagamento. 
feito religiosamente em moeda uruguaya, e vão entregar a respectiva 
:Lmportancia ao crea.dor ul;'uguayo, feliz e despreoccupado, "tragando" 
seu amargo á sombra de "los paraizos". E quando á tardi·nha, ouve 
"por lo radlo" os preços irrisorios dos mercados do Prata, "qneàa
se" a pensar no grande Pc.i2: amigo que, todos os annos, vem bater 
:i. sua' "hacienda" bem cuidada para. trazer-lhe a .salvação e a for
tuna, quando os proprlos filhos desse estranho pail!:, clamam e pe
dem inutilmente a migalha de uma providencia salvadora. O criador 
brasileiro, ao contrario, luta e•.n varias insta.ncias, primeiro para 
conseguir comprador, depois :rr.na :ftxa.r o numero que deseja ven
der; se os preços sôbem, ell4'. pode ficar tranquillo porque o gado 
contractado sairá. todo: ·o comprador que· já fizera o primeiro aparte 
com certeza do bom lucro, apressa-se em levantar o resto porque a 
'l.lta lhe garante mais vantagens ainda. 

Se ao contrario houver depressão nos pr~ços, não se r1u~il·a sa· 
l'er quanto custa ao pobre criador conseguir o levantamento do restJ 
do gado já vendido, me.s que ficára nas invernadas. Apresso-me em 
sa.He·ntar honrosas excepções que naturalmente existem entre com
pradores. 

Cabe ainda ao criador pagar os impostos e guias ás tre.s rel)ar
tições, federal, estadoal e municiDal, l)rovidencie:r e pagar a condu
cção da tropa atti a xarqueada ou frigorífico, e soffrer o o~us desse 
transporte; e, .depois de ahi chegar, ainda soffrer a ultima sangria: o 
imposto de balan<;:a, ã razão se. me não fa1ta a memoria, de 500 rH;; 
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··pt:r ca]Jita·• d~ animal abatido ou de um real por kilo vivo. Nas. 
safras de 34 e 35, foram ab!l.tidas, mais ou menos. 1.200.000 rezes á 
GOO rêls, ~iio 600 conto;; de réls que nenhum proveito trazem aos 
criador~s; o,penas lucram os fiscaes, afilhados do governo, que, ás 
vezes, nem n.ppar~cem nas pesagens das tropas. 

E' ainda notol"lo, S•. Presidente, que, nos frigoríficos e xarquea~ 
das, que deodicam :Lo contrabando, os gados do Uruguay têm preços 
superiores aos productos brasileiros. Nessa. regra geral, não ha ex
ccpcüo para gado,:; de qualidade inferior que tambem os ha naquelle 
paiz; baata a. tropa ser do Uruguay para merecer mais 50 ou 60 ré.is 
o kllo vlvo. Em um ccrdeiro. de 30 kllos são l$500 a 1$800 a mais, e 
num boi de ãOI) kilos são 25SOOO a 305000 de vantagens sobre o gado 
hrasilelro de eguu.l peso e gordura. 

Quanto no f!~;co, os prcjulzos são evidentemente notaveis e custa 
crér que, e.m uma époc~1 de aperturas como a que atravessamos, em 
<JUC o J)al~ com um dcficit orçamentario de mais de meio milhão de 
contos, niio sabe onde buscar meios para attender âs suas necessida
des financeiras, se deospreozem as sommas enormes que dos cofres 
exhauridos da ~ação escorregam âs escancaras para. a balsa atot
tunados contravcntores c;,fflciaes das nossas leis aduaneiras. 

Um illustre gEmera! do Exercito brasileiro, talando á. imprensa 
desta capital. estimou que as sommas sonegadas ao !isca pelo contra
bando no Rio Gronde do Sul dariam para attender ás despesas com 
o augmento odos vencimentos dos militares, o que 'llàC> ê de se duvidar, 
pois. sômente uma partida de seda aprehendida em uma Estrada de 
:r~erro Paulista e procedente da fronteira do Rio Grande do Sul, le
l!ava o Thosouro em cerca de 5.000 contos de tarifas... · 

Deve tambem ser considerada a quantidade enorme de dinheiro 
qus se evade do Paiz com a importa~ão clandestina de gado e pro
duetos pecuarios, e que um calculo approximado avalia em mais df: 
50.000 contos annuaes. 

O ASPECTO MORA[. E SOCIAl. 

Ha ainda, S1·3. Deputados, o aspecto moral e social, creado pela 
rc:-ndosa indU-~tria do contraba-ndo na. fronteira. 

Os profissionaes du. fraude, sentindo-se protegidos pela bene
Yolencia ou, pelo zneüos. pela criminosa 1ndlfferença do Governo, am
pliam o seu r.aio de acção; cream verdadeiras commanditas, concen
trando individuas da peor espec!e, criminosos escapos â. acção da Jus
tiça, que alll vão encontrar amparo seguro, tornando-se comparsas 
decididos do ·· gar.gsttrismo ·• que impera naquella. infeliz zona. Não 
se dedicam tão sómente ás aventuras gananciosas do contrabando, 
vão mais ronge, persE!guem os criadores. brasllei.ros que não são do 
seu agrado, ameaçam os adversarios, exercem vi.nganc:as. exhlbem por 
toda. a pa.rte a capa.ngagem fa~nhuda que os rodeia, tr1pudia.ndo so
bre a Justiça qu~ el!ea procuram desm-oralizar, e creando um am
biente de apprehensões para. os que nãb usufruem das suas gnú_;as. 

Sr. Presidente, não estou dramatizando, não estou crea'lldO fan
tazia para impressionar a Camara, porque para documentar minhal> 
a'firmativas, lá está banhando a terra riverense, clamando pôr justi
ça e c:Jntra a Justt<;a que fa.lh.ou, o sangue mo<;o e nobre de Walde-
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mar Ripoll, iromolado justa.mente pelo braço de.quella parceria de 
b:u-baros que assola a fronteira do Rio Grande . 

Rlpoll, idea.lista. e s onb.ador, mocidade estudio.sa e digna (lue es
condia. nas dobras da sua modestia. e pureza. adamantina de um ca
racter illíbado, discordou um dia -da sltuação que a sua palavra -escri
pta. e faladB. e a sua acção de batalhador imperterrito havi:l.m aju
dado a. vencer; na mesma hora, abandonou a. destacada posição offi
cial que o seu v.Uor gra:ngeára, ~ foi para a s ua idolatrada tribunu. 
d~ jornall$ta., pugnar pela reaHzac;:ão dos postuladolil que a Revolução 
inscrevera no seu estandarte. Quando São Paulo se levantou em ar
mas contra a dictddura, elle, com o seu Pa,rtido, ficou com o povu 
ba.ndelra'Ilte, soffreu. com este, todas as agruras daquella. s!tuaç;i~o 
angustiosa; ê perseguido, preso, deportado para a Europa. 

Conseguindo burlar a vigilancla policial, vem pelo Pacltico á 
Amerlca. do Sul e fixa-se em Rive·ra. 

Não tem aspirações pessoaes, esconde-se na singeleza. das suas 
maneiras, mas pronfga os erros que se accumulam, protestS.: como 
pode, contra os demandos de cada instante e. uma ncite, ~onhando 
talvez com a grandeza da Patri:l. extre..-necida cujo solo não Ih~ era 
da.do pisar, tem o craneo esmigalhado a machado . 

Qui~e:-am os bandidos aniquilar-lhe o cerebro, a.rrazar as f ibras 
mais nobres do seu organismo, annullar -lhe o p ensamento, destruir
lhe a imaginação l>revilcgi..ula e fecunda, interrompendo-lhe os a n
ceios de liberdade e patriotismo. Mas, ·na sua !rrepaJ;"avel desdita, 
R!poll foi venturollO; elle que tanto horror tinha a traição, morreu 
ignorando que !úra vlctima de um sicarlo assalariado que a s ua. bôa 
r,; e o 11eu !,'l"S.nde co.ração acolheram sob o .mesmo tecto humilde! O 
Rio Grande fr emiu a nte a bt'uta lldade do golpe que o feria tão pro
iundamente. 

Um dia. apôs a tt'agedia, o ~r. General Flo~s da Cunha telegra
pbava. â familia do desditoso m oço, offerecendo-lh~ um trem e~:~pe
clal, para que o corpo inanimado fosse condlUido até Porto Alegre. 
os fnnãos Ripoll responderam que a unica coisa que pediam ao G o
ver'IlO era. que !lzesse justiça. E ssa justiça não tol teita. 

O SR. .JoÃo CARLOS M.~CHADO - Devo esclarecer a V. Ex. que, 
nessa. occa.sião, achava-me, por circumstancla. toda occastonal, â 
frente do Governo do Rio Grande do Sul. Era , então, Chefe de Poli
cia. do Esta.do o pre:u1do collega e hoje companheiro de bancada . . • 

O SR. OSCAR FONTOt:RA.- Ia <tlludir a isso. 

0 SR . .JoÃo CAJU..OS MACHADO - •• • o Sr. Dar!o Cre!:!po. A mi·nha 
correspondencia, nessa occasiiio - se neces!lrio, exhibirei á. Cama
ra- ê concludente e decisiva . N ão houve Pl'Ov!denclas que não t o
masse, 'l'lO ~ntido de que tudo tosse esclarecido perf'eltamente. 

O SR. OSCAR FONTOUf'-,\.- Vou dizer justamente isso. 

O SR. Jo.io CARLOs MACH.\DC' - Diri~i-me ás :.utoridades de L i
vramento, :lizendo que era uma ,questão de honra para o Governo 
apurar toda a responsabilidade. 

Foi a esse t~mpo que, achando-me ainda no governo, segulu o 
Sr. Dario Crespo para Sant' Anna, afim de· proceder a todas as ln da
ga<;ões que levassem ao perfeito escls.recimento do assumpto, porque, 
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eni. :hypcthese alguma, o govern{) do ~neral Flores •da Cunha pode
ria ter uma palavra, um gesto, uma atUtude de solidariedade ou de 
applauso ou- vamos dizer melhor- que não representasse a mais 
dura condemnac5.o a essa mísera v<:! brutalidade. 

O SR. OSCAR FONTOURA- O pro))rio Chefe de Policia doEs
tado que era, então, o nosso W!l"ll{) collega Sr. Dario Crespo, vae para 
Livramento dirigir as pesquisas para a elucidação do !;!rime. Des~ 
coberto o autor material, apontado o mandatarto e reconstitu1da em 
toda& as suas minucias a tragedia. que enodôou indelevelmente a c!
villza.cão brasileira, S. Ex., victorioso em sua actuação, entregou o 
seu relatorio á. Justiça do Rio Grande para que ella punisse os cul
pados, já. apontados pela opinião publica, mas agora a.ccusaJdos com 
provas concretas e irrefuta.veís. 

E, neste in:stante, Srs., eu pergunto ao Rio Grande do Sul qual 
foi a. accão da sua Justiça •no tremendo crime que estarreceu a 
Brasil?! 

O SR. JoÃo CARLos MAcHADO - Devo esclarecer, rn.a!s, a V. Ex. 
que, quando transitaram pela. Justiça Federal as medidas rel.a.tivas a. 
e.sse processo, ain.Ja do Rio Grande do Sul pedimos pressa., activida.d~. 
no sentido de que não tardassem os magistrados em dar conclusão 
sobre o assumpto. O que era da. incumbencia do Governo do Estado 
foi feito com a maior severidade possivel. Evidentemente, o Governo 
do Estado não podia compellir este ou aquelle magistrado .t~. ag!r 
desta ou daquella fôrma. Quanto ao que houve. como medida de 
moralidade, como protesto, como pratica administrativa, com<l' acçã.o 
das autoridades, para bem cumprirmo:s o nosso dever - não tenham 
duvida a Camaro. e a Nação - o Governo agiu d~ a.ccordo cam as 
mais sev~ras normas de dignidade politica e administrativa.. 

O SR. JoÃo NEVES- Sem embargo, o nobre Del)utado, ex~Che!e 
de l?olicia, Sr. Dario Crespo, em entrevista a.o "Correio odo Povo", 
apontou o mandante do assassinato de Waldemar RipOll, que tambe·m 
foi o mandante do assassinato do assassino de Waldema.r. 

Esse homem não foi preso e continua íi. frente da repressão do 
contrabando em Sant'Anna xl'o Livrament(); é um dos proceres polit!· 
cos da sftu~ão e interveio num dos m.eetings da Frente Unica, tendo, 
pouco antes, tomado uma ce!"Vejaàa no Bar Internacional, na qual 
terminou dizendo; "Viva o Machado"'! 

O SR. JoÃo CARl.OS MACHADO -Mas V. Ex .. de forma alguma, 
qu~r responsabilizar o Governo?! 

O SR. JoÃo NE'."l:s - Estou encartando essa circunstancia no 
apart~ do nobre Deputado l)ara assignalar uma situa~ão de facto. 

O SR. JoÃo CARLOs MACH.\DO -Volto a aifirmar que o Governo 
do Rio Grande do Sul não pactuou com coisa alguma desse caso. 
Pendente -de solução do Poder Judiciario, ·não poderia, ser resolvido 
IJelo Ex1!cutivo. 

O SR. JoÃo NEVES - Não contestei as providencias, que V. Ex. 
abona com o .seu depoimento. • 

O SR. OSCAR FONTOURA- O relatorio do Sr. Dario Crespo 
1oi levado ao Governo do Sr. Jc5.o C::.~!os :M:::.chado. Q homem a.pon-
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tado corno criminoso comprovado pela mais alta autoridade policial 
do Estado continuou no exerciciv de suas funccões publicas de que 
apenas se licenciou por alguns dias, expontaneamente, e· lã. está ainda 
agora, forte e poderoso, passeando pelas ruas do Livramento toda. 
a imponenci-a da sua !lgura de Chefe do Contrabando da !ronteira 
uruguaya, . 

Pobre Justiça do Rio Grande! Eu não entOo nesta hora o teu 
"De profund!s" ' porque, em teu selo, por ventura nossa, ainda existem 
figura9 que não deslustram a magestade do teu palllo. 

O que é certo é que o crime que abateu Ripoll ficou impuTle, mar
cando índelev~lrnente uma época. 

O SR. AsCJ.mo TuBlNo- V. Ex. deve accresc~;-nt:u que os corre
ligionarlos do Sr. Waidemar Ripoll não chamaram um co!lega seu 
po.ra acompanhar o processo. 

rO Sa. BAPi'IS'l'.A. LU(;ARDO - Por que niio chamaram 'i Este caso 
não foi tra:zkia ú. Camara, mas precisa ser desve-ndado em todas as 
:suas rninucias. 

O Srt. DARIO CRF:SPo - V. Ex. deve fazel-o. 

O SR. BAPTISTA LuSAilDO - Tral-o-ei. Assu-mo o compromisso pe
rante á Camara. 

O SR. DAmo CRESPo- A Camara terá occasião de verificar quem 
cumpriu o dever, 

O SR. JoÃo NEVES- A questão é saber se o assassino est.;. ou não 
ã frente de uma funcção publica. 

O SR. AsCANio TUBINo - Abandonaram o cadaver de Ripoll. Não 
podemos -ser recriminados ~10r facto algum! Cumprimos o nosso de· 
ver. ( TTOíXI!m-se outros apartes. ) 

O SR. OSCAR FONTOUR;A- Sr. Pre~!dente, era preciso então, 
para que a justiça se fizesse, que os partida.rios de Waldemar Ripoll 
viessem montar guarda á porta dos Tribunaes?! 

A Just!c;a deveria agir por si. Não precisava que os carreligiona
r!os de Waldemar Ripoll fossem vigiar os seus passos, para obter 
justiça. 

A verdade, porêm, Sr. Presidente, é que o indigitado assassino de 
'\Valdemar eontlnua ostentando a sua figura de -potenl:a!do pelas ruas 
de Livramento. 

O Sn. DARio CRESPO- V. Ex. 'culpa, por esse motivo, o Governa 

do Rio Grande do Sul? 

O SR. OSCAR FONTOURA- Culpo a Justiça, que nesse caso 
não cumpriu o seu dever. V. Ex. apresentou provas irrefutaveis e :1 
Justiça ficou t1rme no seu mutismo. na sua indifferenc::a. 

O SR. DARio CR!IISPo- Quer dil'.:er, que V. Ex. accusa a Justiça 
do Rio Grande. 

O SR. OSCAR FONTOURA- Sr. Presidente, esse é o aspecto 
trag!co da criminosa industr:-ia que de qualquer maneira deve des
apparecer do Rio Grande. E é preciso que as providencias sejam 
immedlatas, pols, as bOas perspectivas que se annunciam para. a pro· 
xima. safra, ~â estão movimentando os criadores do Urugaa.y, cuja 
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impi'E.nsa, com a maior desenvoltura, annucía que as vendas de ·gado 
IJ~r'~ o Brasil são muito importantes e augmentarão no pr-oxlmo 
•nno. c om o inicio das matanças dos rrigoriticos e xarqueadas do Rio 
Gra.nde (La. Mctnana e EZ Telegrafo). E' (acillmo, Senhores, combater 
o contrabando de ;ado e productos pecuarios na fronteira do meu E~
tado; basta, para Isso, collocar .a. testa dos servi<;:os· de repressão e das 
repartlç~es arrecadadoras homens honestos e que se .disponham a 
isso. 

A lei preceitua que os gados só poderão ser abatidos e os produ
ctos pecuarios exportados mediante a. exhibi<;ão das. gUias munici
paes, estll.doaes e federaes. 

Se as repartições publicas !ornecerem guias tão sOmente aos pro
duetos de comprovada. origem nacion.n.J. - está. acabado o contraban
do. Essas repartições, principalmente a federal e a.. m unicipaJ, têm 
meios seguros e faceis de controlar os documentos que lhe são apre~ 
sentado~. Logo, tudo reside na honestidade dos Chefes ·de Repartição. 

Mas ê preciso tambem que o governo remunere condigno.m!!nte 
os seus serventuartos que, força ê confessar, são míseravelm~nte pa
gos. Um ~aroa aduaneiro cuja tarefa. é das mais arduas, ganha. 
mensalmente pouco mais d-e cem mil rEis e os collectores e escriVãi!S 
das Collectorias federaes percebem tambem vencimentos ricÜcul~. 
em. taoe das responsabilidades c:tl.le pesam soore os .seus hombros. 
Talvez seja esse o maior estimulo para que o contrabando campeie, 
supprindo as fa.ltas que o runcciona.lismo federal soffre com seus 
minguados venclmeutos. 

O Sn. VrcroR RussoMANo - Funccionarios que se disponham. 
muitas vezes, a lutar até pelas armas, porctue o contrabando lança 
mão de recursos extre~os. O problema não é tão facll. 

O SR. Pmno CALMON - De meto, torna-se urgente uma solu
ção para o contrabando. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Como declarei ha pouco ao meu 
nobre col!esu, Sr. João Carlos Machado, entendo QUt:, dependendo 
a exportação dos productos pecuarios da. exhib!c;ão das respectivas 
guias, besta que estas sej:un sempre fornecidas com lisura ,com 
decencia, para que o contrabando seja extincto. 

Ao proximo Congresso dos Criadores do Rfo Grande, por oc
casião do Centenario Farroupilha, eu tenciono apresentar uma these 
propondo que as Associações ruraes dos Munlclpios, orga.nízaciaG legai
mente, solicitem a.o governo lhes seja. dada a !a.culdade de contro
lar a expedic;ã.o das referidas gulas de exportação do gado e produ
ctos p ecuarios. Seria, a. meu ver, um meio seguro de acabar com o 
contrabando, cUjo combate ficaria assim directamente vigiado pelos 
proprios criadores Q.ue se tornariam auxiliares valiosos u• '" governos 
bem inspirados. 

Faça-se isso, ~ o Brasil s6 terá a gauhax- mora.! e economlca
me·nte. 

A ORIEm'AÇÃO MINÍSTERI.ll. 

A pecuaria nacional, cujo valor attinge a mais de orize m ilhões 
de contos de réis e;; que abriga t::n~ tão g:-::.r..de oaycella do Povo bra-
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sileiro bem merece amparo .decidido dos governos. Eu devo reco
nhecer as bôas intenções que animam o actual Ministro da Agri
cultul."a, procurando" _incrementar de to<:l.os os modos a producção 
nacional. 

Neste instante, S. Ex. aprecia bem de perto o grande adianta
mento a que attingiu a pecuarla. na Argentina e no Uruguay e de
ve ter percebido a parcella enorme com que os gove~nos desses pai
zes têm contribuido para a situaç;ii.o de real prestigio que rodeia e. 
sua grande riqueza. pastoril. 

Uma das preoccupaç;ões do eminente Sr. Odilon Braga tem sido 
a de melhorar o mais depressa possivel os nossos rebanhos, tratan
do para isso de conseguir, dentro e fora -do Palz, reproductores ca
pazes de· chegar ao aperfeiç;oamento almejado. 

Resaltando a grande finalildade visada por S. Ex., devo decla
rar, entretanto, que não me pare~ bõa a orientação seguida de com
prar grandes quantidades de reproductores ·extrangeiros para dis
tribuil-os aos criadores do Paiz ou aproveital-os em campos officiaes. 

Antes de mais nada, a depressão da nossa moeda tornará esáa. 
acquisição muito dispendiosa ou então somente perrnittirá a vinda 
de reproductores de qualidade inferior, o que seria pernicioso e c~>n

traproducente para a pecuaria nacional; em segundo logar, devo 
· confessar que os technicos envia..d.os ao ex.trangeiro pelo :Mi:q.isterio 
actual e pelos anteriores, com o fim de comprar reproductores, têm 
falhado lamentavelmente, trazendo para o Paiz, pelo menos quanto 
ás ra~s de corte, exemplares muito inferiores aos já produzidos nas 
"cabanas» nacionaes. 

O Sli. VICTon RussoMANO- No brilhante discurso do nobre cal
lega que estou ouvindo com todo o interesse ... 

O SR. OSCAR FONTOURA- Obrigado a V. Ex. 

O SR. Vrc-ror. RussoMA:No - ... pareceu-me ouvir de V E:x:. 
que os gados, · p:?rmittam-me o plural, do Prata eram superiores 
aos nossos. 

O SR. OSCAR FONTOURA - Em linhas gemes são superio
res. V. Ex., porêm. está. 11te aparteando antes que eu termine a.s 
minhas considerações. 

O SR. VmroR RussoMANO - V. Ex. está criticando o Governo 
por ad,mittir reproductore.s no Prata ... 

Ó SR. OSCAR FONTOURA - V. Ex. tenha a bondade de 
ouvir-me. Eu dizia que a depreciação da nossa moeda torna dis
pendiosa. a acquisi<;ào dos re:productores. 

O SR. VlCTOR Rt'sso:MA.NO - Só pelos motivos de ordem finan
ceira. 

O SR. OSCAR FONTOUR..~ - Parece-me ser orientação mais 
aconselh;, vel intensificar uma fn<iustria já e·xistente no Palz, esti
mulando os criadores que se dedicam á producção de reproductores, 
facllltando-lhes creditas para acquisição de exemplares de primei
ra qualidade e InstitUído o seguro para os repr<>ductores importa
dos. Os nossos cabaneiros lutam effectivamente com esses dois 
oblces paro. o desenvolvimento do seu commerclo e todos têm sof
frido prejuizos avultados com a. morte prematura de a.nimaes im
J)Orta.dos por alto preço, de maneira que, no momento, poucos se ar-
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1-iscam ás incertezas de ímmunizacão e aclimata!:)ào dos exempl:e.
res caros, preferindo os de menos custo. Entretanto, consegUido o 
credito e instituido o seguro, teriamos e.m varla.s zonas do PaJz, 
sem onus para os cofres publicas, reproductores baratos e jã. acli
matados, pois, tanto das raças puramente de carne, como das ~
taS e das leiteiras, existem nos principaes centros pastoris do Bra
sil esplendidos nucleos capazes de se tornarem optimÓs fornecedo
res de animaes })ara.a reproducção. E:aja vista os magnlficos exem
plares que apl)arecem nas exposições rura.es de diversos Estados, 
principalmente do Rio Granoo do SUl, alguns dos quaes foram ad
quiridos e distribuídos pelo actual Min1stro da Agricultura. Outro 
ponto que .merece a minha discorda.ncia é o da. .cr·ea.ç;áo de postos 
officiaes de monta. Elles demandam a organizaç;ã.o de complicado 
apparelhamento burocratico com chefes, veterinaríos, ca.pataze5, 
funccionarios .subalternos, despesas de installação, forragens, apro
visa.rnent:,;, e não preenchem as suas fínalidad~s. 

E' raro o criador qu.e manda suas reproductoras a esses centros, 
a. respeito do.s quaeg conheço episodios pittorescos. No Estado de 
Goyaz, existe uma das taes estações ode monta do governo federal. 
Lá. trabalham 8 ou 10 funccionoarios dos quaes 4 são graduados; en
tretanto, ha no estabelecimento apenas um reproductor que, }>or 
signe.l, é um asno espanhol ... 

O s~. VtcrO& RussoMA.No - E' a an~dota. da festa no céo .. 

O SR. OSCAR FONTOURA- Em Tupaceretan, no Rio Gran
de do Sul, ha coisa semelhante. Existe JJm posto de :monta esta.doal 
onde tt"abalham ma1s ele 10 tunccionarlos e, para as finalidades do 
campo, apenas <l.ois reproductores, um cavallo e um bovino. Entre
tanto. pelo menos neste ultimo posto trabalham technicos de reco
nhecida competencia que poderiam ser uteis noutro sector de a<;ti
vidad-e. 

Por exern'Plo, na Escola de Agronomia e Veterinar!a do Rio 
Grande do Sul, que fechou por !alta de verba e de au:xiUos, allterior
mente fOrnecidos pela União, no curso de capatazes ruraes do mu
n.ícipio de Viamão, tambem fechado ha varies annos, não se! por
que motivo; ahi existia um posto zootechnico este.doal e os anl
ntaes que o povoavam foram vendidos em leilão. E' desnecessar.ío 
resaltar a significação de não znajs existirem no Rio Grande esses 
dois centros de ensino, donde sahiram nome.s hoie aureolados n~ 
zoote<:hnica. nacional. 

Eu poderia €nnumerar ainda, Sr. Presidente, outras dit!icul
®des creadas 1i. Pecuaria dentro do Rio Grande. Desilludidos da 
realização do velho sonho do frigorifico riogranden.se, alguns fa
zendeiros organi2lB.ram noll respectivos municípios sociedades do 
typo cooperativista para o J)repato e venda de xa.rque e sub-pro
duetos bovinos. Taes entidades já victoriosas, soffrem em alguns 
municipios imposições descabidas. 

Pela lei federal, ellas estão isentas <l.e qualquer imposto, o que 
não iml)ede que certas Prefeituras não p<~dendo cob-rar o im}>osto de 
sangria das sociedades, resolvlliffi cobral-o individualmente dos as
sociados. Estes ao qu2 me informam recw;aram-se em attender- a•> 
absurdo e até hoje !!stão •discutindo o caso. 

De outros lados, chegam-me queixas de fiscaliza.;:ão bancaria. 
que crea difficuld:~des nns cambiaes de vendas de couros, lãs, !!: 
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sebo para o exterlOl' . E come essas, innumcras outras occurrenclas, 
a ttestando sempre o descaso do poder publico para com a prin
cipal industrla. riogt·::mdense. 

Senhores, ahi está e;,bQt;:ada, sinão com proficiencia, pelo me
nos com a profunda sinceridade de quem muito ama sua terra e 
quer vel-a feliz no conceito dos demais povos, a situação da indus
tria pastoril do Brasil e prlnciPQ!mente do Rio Grande do Sul. 

Ao governo ía.cil teria sido prover âs necessidades da pecuaria 
do ruo Grande e dos demais Estados. Vimos que, infelizmente, isso 
não se deu e que os males do passado, desse passado cuja respon
sabilide.de tão poucos t~m a coragem de assumir, foram accresctdos 
pelas imprev1dencias do presente, a ponto de chegarmos as horas 
incertas que estamos soffrendo. Eu não me animo a dizer que os 
criadores do Rio Grande do Sul confiam na acção dos seus conterra
neos que governam o Estado e a Republica porque, sob o ponto de 
vista. do amparo {1. pricipal riqueza do meu Estado, essa ac~ilo 

tem sido nulla, slnã.o prejudicial, como acabei de provar. Mas, ainda 
é tempo de resarcir o debito para com a~uelles abnegados trabalha
dores, auxiliando-os no desenvolvimento da sua gra nde lndustrla, 
procurando conquistar novos merca.d.os para os seus productos, !ir
mando a nossa :situação nos mercados que já possutmos, baratean
do e facilitando os transportes; evitando a concurrencia absurda da 
produccã.o extrangeira, acabando de . vez com o escandaloso con
trabando que desmoraliza os criadores nacionaes, diminuindo a som
ma. enorme de impostos que pesam sobre a grande riqueza pasto
rll, estimulando, emfim, a producção e facilitando o seu escoamento. 

Mas, se os homens forem surdos aos incitamentos do patrio
tismo, pode a !Ilação ficar descançada. porque ós criadores do R io 
Grande não se deixarão abater c a grande industria não perecerá.. 
Habituados âs inclemencias causticantes <lo sol dos pampas e â.'furla. 
desabalada. das invernias tremendas, elles forjaram o s~u esplrito 
na luta perenne contra as forças da Natureza e são capazes de lu
tar tambem contra a indif!erença. e o menosprezo dos governos. 
Escorchados pelos impostos, perseguidos pela concurrencia Uliclta, 
desamparados nas suas mai!:l comezinhas necessidades, ludibriados 
nos seus movimentos de · deft~Sa, sacrificados ao s abor das conve
niencias de outras classes mw favorecidas pela sympathla o!!!cial, 
elles reagirão contr::t tudo e contra todos e hão de ' vencer, para 
ma.ior gloria do Rio Grande ~ do seii povo varonil. (Pa.lma.s. O ora
dor é c·nmprimenta.à.o.) 

O Se. Victor Russomano - ·Sr. Presidente, não era meu 
. proposito intervir neste, por assim dizer, debate em torno de um 
problema que, sendo nacional, é principalmente regional, referin
do-se ao meu Estado, o Rio Grande do Sul. 
Estado, informara, em apa.rte, · que !orças regulares, pertencentes 
·sr. Deputado Oscar Fontoura. surgiu â. tona da discussão a cele
bcrrima, a velhissima questão do contrabando nas fronteiras me
ridionaes do Rio Grande do Sul. No ardor do debate. no entrecru
zamento dos apartes, quando mais accesos iam os nossos animos, 
o meu nobre companheiro e amigo, Deputado Ascanio Tublno, para. 
comprovar as medidas de que lançara mão o actual Governo do 
Estado, infamara em apartll qu-2 forças regulares, pertencent~s 
á br!·gada. militar do Estado . . • 

0 SR.. ASCANIO TtrniNO - Perfeitamente. 
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O SR. VICTOR RUSSO~IANO- ... na região em que S. Ex. 
mUita proi'issJonal e pol!ticamente, haviam cumprido rlgor.osa.men· 
te os seus deveres. 

O S~. OSCAR FoNTOtTJU - Devo dizer que· essa. regtão, onde o 
nobre coUega e amigo Sr. Ascanto Tubino exerce ~ sua actividade 
pol!tica e profissional, ~ dos pontos de penetrac;:ão preferidos pelos 
contraband1stas. Por ahi, justamente, entra.·va, entra e continua.ré. 
a entrar o gado que vae abastecer. a.tê, a capital do Estado, atraves· 
aando todo o ruo Grande. Certo creador, visinho do municlpio df' 
S. Ex., parece-me que de Quarahim, escreveu, no "Correio do Po
vo" de Porto Alegre, que se o alimento dos tndividuos intluisse na. 
lln-gua dos mesmos, a população de Porto Alegre não :falaria ma.ts 
o portu~uez, e. !\lm o espanhol. . . (Risos.) 

O SR. JoÃo CARLOS - Isso é uma questão que interessa ao Sr. 
Otto Pr!U:eres ... 

O SFL VICTOR RUSSO.MANO - Constitue outro problema, a. 
Jn!Juenc1a c~!lt~lhf\na na nossa formacão . Não é, porém, o a.ssum
pto que estumos ventllando no momento. 

O Sn. Ol:lCAR Foli."TOtTRA - Qu.lz demonstrar ClUe a maioria do 
gado de Porto Alegre vem ~o Uruguay e Ua. .Argentina. 

O SR. VICTOR RUSSOM.-\.NO - Os apartes do nobre DepU· 
tudo vêm Just1!lca.r as medidas de que o Governo lanc;;ou mã.o . •• 

O Sn. OscAn FoNTOURA - E que não derem resultado pratico. 

O SR. VlCTOR RUSSOMA..~O - . • . nos pontos mais vulne
ra.veis e que, por h1so mesmo, deveriam ser os mais vigiados. 

No ardot· do debu.te, porém, o Sr. Oscar Fontoura .fez accusa.
ção de maior vulto sobre a actuação dos que, nas fronteiras méri
d1onaes do Bras!!, t inham o papel arduo e d11íicllimo de -exercer 
a policia fiscal dos interesses da. Patria. 

O SR. Osc.ut Fo=--rotnu. - Posso assegurar que os Corpos Pro
visorJos mandados para a fronteira, em Uruguayana, Livramento 
e D . P edrlto, não probibiram o contrabando; pelo contrario, ta.
cllltaram-no, conforme tive ensejo de apreciar pessoalmente. 

O SR. VICTOR RUSSO.MANO - Quero reconstruir, com a. 
maior calma possivel. •. 

0 Sa, OSCAk FONTOURA - Peço perdão a. V. Ex. JJOr ba.ver in• 
terrompido o seu dJ,;cur;su. 

O SR. VICTOR R USSOMANO- Tenho muito prazer nos a:par~ 
te~ de V . E:x . 

. . . o que occurrla no momento em que intervim no debate. 
O nubro colles-a. que então occupa.va a tribuna, para a:ffirmar 

o seu conceito de deprecia!" a. acçã.o das autoridades ... 

O SR. OsCAR FoNTot;M - FuJ. aliás, provocaAo.a citar c.a.aos. 

Q SR. VICTOR Rt:SSOMANO- ... evocou eplsodlos das tron
teiras, nos quaes appnrecem elementos que, -em vez de eurnprirem 
seu dever , se acumpllcia.ram com os contrabandistas numa partida. 
de Iã.s. 

·,.'\.nte a affll"mativa do nobre c~llega, Sr. Ascanlo Tubino, ferln-
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do, oom propriedade, a acção efticiente e honesta dos ·elementos re
presentativos das autoridades rio-grandensell, pela sua Brigada 
Mllttar ... 

o SR. AsCANio TUBINo - Brigada que é uma força de élite . 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - ... !orça regular, discipli
nada ... 

O Sa. OSCAR FoNTOURA - Isso de nada adiantou, porque o con
trnbando jâ.mais 1'o1 tão intenso no Estado como este anno . . 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - O illustre companheiro de re
presontac;:ão, que então .discursava, qu!z criticar, diminuir, inutili
zar a tê a acção dessas forças regulares da nossa Brigada l\Illltar ... 

0 SR. OsCAR FoNToURA - Não sei, ali()..e, se os Corpos Pr~vi!\0• 

t•los são for<; a regular. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - ... trazendo, para corrobora!' 
a sua informação, episodio banal na fronteira ... 

0 SR. OSCAR FONTOURA - Banal? 

O SR • .ÁSCANIO TumNo - Banal porque se repete todos os annos. 

O. SR. VICTOR RUSSOMANO - Por is~o mesmo digo banal.' 

O SR . OSCAR FoNToURA - Se é no sentido da frequencia, esta-
mos de accordo. 

O SR. VICTOR RUSSOM.ANO - Quero, apenas, recordar um 
trecho do .discurso de V . Ex. quando o nobre Deputado procurava 
comparar a acção das forças regulares actuaes com a acção illegal, 
pode-se dizer, desses Corpos Provisorios que haviam acobertado 
contrabando de lãs, descrevendo a scena, aliás pittorescamente, den
tro da moldura gigantesca do mesmo que.dro das fronteiras gauchas . 
E ahi - e é o ponto baslco da. minha oracão. se assim posso dizer 
desta explicação pessoal - e ahl levantei o meu protesto, dizendo 
que, em mater1a de contrabando, no Rio Grande do Sul n!nguem 
podie atirar a primeira JÍedra. 

O SR. Oac.ut FoNTOURA - Respondi a V. Ex. que eu podia 
u.tlrar. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO- E o "lcader' ' de V. Ex. disse 
o mesmo. 

Fui empl'azado a vir sustentar essa af!irmação. Declarei, de 
momento, que não era. meu pr:oposito pet"sona.lizar o debate. E não 
vou personalizar, porque, quer pela minha profissão de medico, 
quer pela minha actuação politica, jãmais tendo exercido cargos de 
autoridade, nã.o tenho elementos para Isso. Mas aftirmei categori
camente - e vou provai-o - que em materie. de contrabando no 
Rio Grand& do Sul nlngUem pode atirar a primeira pedra. · 

Sinto que esta. tribuna não seja mals apropr iada pat"a debater 
uma these de tão larga projeccão na vida economica, social e fi
nanceira do nosso Palz. 

O SR. OSCAR FoNTOVRA - Penso que a tribuna é apropriada, 
pois se trata de assumpto que interessa (1.. propria Nação. 

O SR:- VICTOR RUSSOMANO - O nobre coUega foco u muito 
bem o aspecto financeiro e politico. Por zn!nha vez, lastimo não 
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poder transformar esta tribuna por a!:lsim dizer numa cathedra ... 

O Sa. OscA!t FoNToURA- V. Ex. tem todas as qualidades para 
Isso. 

O SR. VICTOR RUSSO:.IANO - ... afim de· expor, do ponto 
de vista polltlco, fin:mcefro, llt~rarto, a these que me propuz oofen
der, CJ.Ue, em materia de contrabando no Rio Grande do Sul, nfn
guem pode atirar a primeira pedra. 

O Sa. Ul!ALI>o RAMALHI!l'l'l')- Isso f multo grave ... 

O SR. VICTOR RUSSOMA-NO - Sr. Presidente e Senhores 
Deputados - permlttll.m-me pequena digressão. 

O contrabando no Rio Grande do Sul é anterior ti. propria. ci
vilização das Missões. 

Quando foi nomeado o chamado capitão general do Continente o 
contrabando ali já existia. E vou dizer como e porque j(t existia. 
Os primord!os do contrabando no Rio Grande do Sul tiveram fina
lidade meramente polit!ca: consequenc!a das fluctuac;ões mstentes 
na polit!ca portugueza e hespanhola na demarcação das nossas 
fronteira!!:. 

o SR. OSCA!t Fo:r-.-TOURA - Dizem tambem que esse contra
bando teve origem amorose., pois o Charruâ. Camaco contrabandeou 
para Ponche Verde a bella ind!a Penafm ... 

O SR. VICTOR RUSSO.MANO- Em todo.s os assumptos, mes
mo historicos, sempre ha uma mulher. (Risos.) 

O SR. Asc.ANio TuarNo- Vemos que o Sr. Oscar Fontoura está 
concordando comnosco. 

O SR. OSCAn FoNToURA- O mal é antigo. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO- Os primeiros contrabandistas 
do Rio Grande do Sul se organizaram apenas com o intuito de·· des
prestig1.a.r o que se chama até> hoje de m.W.cos. Formavam-se ban
dos de contrabandistas que atravessavam a fronteira, levantavam 
pontas de gado, principalmente cavallar, separavam os inutels e 
percm·iam aquella zona á frente dessas tropllhas. Os espanhóe~. 
por sua vez, faziam o mesmo. E assim 8<} prolongou o phenomeno, 
ate a Guerra dos Farra.pos. 

Ha outro !actor economico pare. o qual chamo a attenção da 
Casa n~sta pequena digressão, PD1" assim dizer, da socfogenese dos 
pampa~. 

Quando, após as guert"as das Missões, se dlstribulram as vastas 
sesma1"fas do Rio Grande, aos povoadores do sul da Província - nio 
podemos falar em capitania, porque, fel!zmente, o Rio Grande do 
Sul !oi um dos .poucos terrltorios brasileiros que nunca tiveram do
natar!os - a es!!es donos das sesmarias, o Governo dava o titulo
de propdedade, mas sem lhes ~ra.ntlr a propriedade ou a vida. 

Tres medidas de ordem governamental então incentivaram a in
dustrla do contrabando. A primeira tol a fabricação e o deposito 
de polvora monopolizados pelo Governo, que detinha na v11la de 
Porto Alegre, hoje Capital do Estado, o privilegio do commercio 
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desse · arti~;o. Por outro lado, o Governo havia expulso do Rio Gran
de ol! ourives de prat.'l. e ouro, para proteger o!! reinóes. o terceiro 
elemento era o rnono])olio dos baralhos de cartas. 

Parece, Sr . Pr!!!lldente, que se trata de tactos de somenos im
portancfa, mas a lfistoria ~ escripta justamente por essas nona
das, que, accumuladas, constituem tudo. 

Os proprfetartos das semarlas, numa ~poca em que no Rio 
Grande não havia sarantlas nem dê proprleda.de nem de vida, e 
em que- a autoridade se resumia. nesta formula - "Manda quem 
pode" -. impossibilitados de adqUirir polvora, balas e armamentos, 
proc1.1ravam no contrabando urugun.yu essllll recursos que lhes fal
tavam como elementos basicos da propria. defesa. 

De outra :Parte, o jogo e as diversões eram impedidos pelo Go
verno, e aquelles que se julgawm com o direito de jogar e se di
vertir proeuravam tambem no contrabando esssee elementos de 
distraccão. 

O outro factor ~ esse da. expu~ão dos ()Urlves de prata e ouró'. 
Às joias de ouro eram para. ~nteita ras mulheres. Entro, aqui, na 
aprec!aç:ão amorosa do episodio do nobre Deputado Oscar Fon-
~ua. · 

O SR. BIAs FoRTes - Com certo cuidado .. • 

O SR. VICTOR RUSSOMANO- Não temamos as mulheres. 

O SR . JoÃo NEVES - O assumpto (: escabroso. 

O SR. DINIZ JUNIOR- Não regíatre a Tachy;;raphia. esse aparte. 
para não ficar nos .Annc.eB uma lnverdade. 

O SR. VICTOR R U SSOMANO - Quanto á p rata, constitue ele
mento importante para o gaucho, pol·que é com esse meta.! que elle 
prepe.ra os s eus arreios ..• 

() SR. AscAN1o TUBINo - Os seus •·aperos". 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - .. . ~:~eus "aperos'' , sua taca 
e sua bomba. 

Esses tre:!l elementof! da formação social rio-grandense - os 
metaea para. jolas e. "aperos" , os baralhos para. 08 jogos e as ar
mas .de !ogo para de!esa, incentivaram de maneira extraordinar.la. e. 
industrla do contrabando • 

~pois das guerras ào Prata o atfluxo dos elementos . e.xtrang~i

ros !ol de te.l natureza. que o contraba ndo se converteu em verdat
àeira organ!za(lão. Foram esses individuas, a. que o povo chamou 
"gringos", que Vieram ensinar âs populac;:ões !ronteiricas o modo 
de CDntrabandear. Para Irem contractado.s ao Urugua.y, esses con
trabe.ndlstas, nã.o lhel! convinha carregar suas ca.na.stra.s vasia.s. 

Er.tão. recor~ram ao processo de levar esses recipientes com 
_contrabandos para. o outro lado. Que materia.s foram contrabandea.• 
das? Pr1nc1pal:rnentl! o tecido chamado ''baeta'', ~ue era fabricado 
na Europa, o fumo em corda, que vinha (}a Ba.hl:l., e a cachaca. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas quiz, com essa peque
ne.. digressão, accentuar que as .origens do contrabando, no Rio 
Grande do Sul, não Bã.o de hoje.. . · 

O SR. 0BC4R FoNTOURA - Nem aftirmei que· toss em. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - ·· ... mas de ~pocas, por a s..'!ftn 
dizer, prlsca.s. 
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O SR. .AsCAmo TusiNo - Não se poda accusar, l)Orêm, ás au
toridades de cumplices nesse caso. 

O SR. OSCAR FomoouRA- O mal vem de longe e já é chronico . 

O SR. VICTOR RUSSOMA>VO - O contrabando na. fronteira. 
gaucba, sen<lo um problema que se entrosa com a propria. sociolo
gia brasileira, sendo, como é, wna. q~stão que diz respeito á. pro
pria vida financeira da Nação ; sendo, como ê, um problema d& na
tureza politica, - disse - e repito - nfnguem, no caso, pode 
atirar a pr!lneira ·pedra. 

O SR. OSCAR FONTOURA -Como não?! 

O SR. VICTOR RUSSOMA.t."l'O - Não ha governo, a.ffirmo a 
v. Ex., no ruo Grande do Sul, quer na .Monarchia ou na Repu
blica, qu~ se possa livrar dessa colma aviltante de não acobertat> 
o contrabe.ncliata. 

O SR. OSCAR FoN'l'Ot:RA - Acobertar, diz V. Ex:. Quer dizer 
que o actual acoberta . 

. O SR. AscANio TUIIINO - Não ecoberta.; mas é accusado, por 
V. Ex. e por outros, de acobertador de contrabandos. 

O SR. OSCAR FoNTOURA. - Quer dizer que nenhum Governo 
póde deixar de ser accusado de acobertador. O orador rectiflca. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - Não rectifico. Repito o 
que affinnel: Nenhum Governo p6de se livrar dessa colma. Po
deremos recorrer ás notas tachygrapbicas. Y. Ex. veriticarâ. que 
foi i!SSe o pensamento que emitti. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados: desejo accentuar que, ao 
dar o meu aparte, tive mais finalidade: primeiro, defender, ou an
tes, afastar da. Brigada Militar do Rio Grande do Sul a accusa.
ção, embora indirecta e velada, de que ella. coparticipava, aco
bertava., amparava., prestigiava. o contrabando para o Brasil, nas 
fronteiras do extremo sul da Patria. 

O SR. BIAS FoRTEs- A esta altura V. Ex. ha de pennittir 
um aparte, para dizer que, em !ace da verba consignada. no Or
ça,mento do Ministerio da Fazenda, para combater o contrabando 
no Rio Grande- do Sul, deante das affirmações de V Ex., seria 
razoavel a suppressão da importancia a esse !fm destinada . Se 
o contrabando é inevitavel, iremos gastar inutllmente o dinheiro 
destinado a combatel•O. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - O problema do contrabando, 
pondo de parte a questão fiscal, assenta sobre dois elementos: ·o 
campo, a fronteira aberta e a deticlencla de elementos po1iciaes . 

O· nobre collega, Deputado Bias Fortes, deve saber quanto 
ganha um guarda de fronteira .•• 

o sn . .Asc.unó TUmNo - Apenas, 190$000 rnensaes, tendo ain
da a obrigação de manter o seu ca vallo ... 

· O SR. CB:Rlb"riANo MACE~ - .O que não impede voltem da 
fronteira ricos .•. 

O SR •. Bus FomES - D e !acto, o guarda de !rÕnteira ganha. 
mal. 
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o SR. VtCTOR RUSSOMANO - Sr. Presiaente: quíz com 
o meu aparte - e aqui retomo o tio das minhas r.!onsiderações 
- primeiro, defender, afastar a pecha de que as forc::as regula
res da Brigada Militar do Estado pudessem, nwna a.ccusação, em
bora indlrecta. e velada., apparecer como acobertadoras 4o crime 
de contrabando (.21-rutto bem); por outro lado, dizendo que nin
guem era capaz de lancar a primeira pedra nesse particular, quiz, 
tão s6, affirmar que todos os Governos que t1!m passado pelo 
Rio Grande do Sul não se livram da accusação de acobertadores 
de contrabandistas. As autorida:des da fronteira, uma. das quaes 
foi· até o nobre Deputado Oscal:" Fontoura, durante o brilhante pe
riodo de sua ~stii.o, no Mun!cip!o de D. Pedrito, . appareceu, sem
pre, nos jornaes da oppo.sição, como tolerante em face desse crime. 

O SR. OSCAR FoNTOURA - Minha. administração nunca !oi ac
cusada. de acobertadora de contrabandistas. V. Ex. pode compu1-
sar a imprensa do Rio Grande do Sul daquelln ~poca. 

O SR. VICTOR RUSSOMA.NO - V. Ex. administrou numa 
época venturosa, de frente unica. 

o SR. OSCAR FoNTOURA - Naquella época venturosa ·havia 
accusa.ções tanto ao governo como á opposição. 

o· SR. VICTOR RUSSOM.ANO - Não quero, absolutamente, 
que fique na Camara a impressão de que me referi á a.dministra
ção de V. Ex., á qual alludi accidentalmente: 

Sr. Presidente, o contrabandista é até egl:'es!lo da propria. so
ciedade civllisada e. p:1ra a cura desse mal o eminente Deputado 
Sr. Levt Carneiro pediu, de accordo com o ensinamento do cri
:rninalogista italiano Enrico Ferrl. a applicação de remedios que 
visassem o afastamento das suas causas sociaes e econom1cas _ 

O SR • .ASCANro TUBINO - Ferri provou que o contrabando é 
deltcto natural e deve ser punido com pena pecunia.ria. 

o SR. vrcTOR ROSSOMANO - o contrabandista pode ser 
considerado, no Rio Grande .do Sul, verdadeiro exemplo de deste
mor, de coragem pessoal . 

O SR. OSCAR. Fo:r:."TOURA - Antigamente era assim . Hoje, não. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO -Hoje, tambem. 

O SR. OSCAR FoN'l'OUR.A - Hoje tem toda a :franquia e tran
quillidade. lA.ntiga.mente, havta. entrechoques formidaveis. Hoje, 
não. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO - O entrechoque do contra
bandista é, geJ:"alrnente, com a forca legal. 

Daquellas qualld::tde.s e!le dá prova quando o Rio Grande do 
Sul, abandonando as formulas legaes, envereda, glorioso c deste
·znido, pelas soluções revolucionarias e -vae buscar, nesses elemen
tos egressos da sociedade, os· contingentes com que se formam as 
suas forças destemerosaJ; e valentes. 
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O SR. OSCAR FOt-:TOtiRA - Hoje, não é mais prova. de coragem 
ser contrabandista no Rio Grande do Sul. Actualmente, isso é 
'" canja". · 

O SR. VICTOR RUSSO MANO - Sr. Presidente, dado o tom 
ele am12ade ... 

O SR. OsCAR FoNTouRA - Aiiás, não poderia ser de outra 
maneira. 

O SR. VICTOR RUSSOMANO -
r aria . .• 

0 SR. OSCAR FoNTOURA - E intima. 

e a certa feição lite-

O SR. VICTOR RUSSOMANO - ... - que o deba.te assume, 
vou, para terminar minhas considerações, evocar uma pagina u~ 
teraria tirado do foZk-lore gauciho. 

E' um conto escripto pelo talvez maJor folklorista gaucho, 
que foi João Simões Lopes Netto, e intitula-se "O contrabandista.". 

Ahl, o autor estuda as origens do contrabandista e narra um 
pequenino episodio de ordem sentimental, que invoco, embora não 
ve:oha a talho de foice para a argumentação de assumpto da natu
reza. seria, ponderada e grave como este. 

Casava-se uma moça do interior e preparava-se a. residenc!lt 
para a. feta. Chegara o noivo. .A. mesa posta, qua.si caindo sob o 
peso dos pratos enfeitados; os convidados, alegres. Na vespera o 
pae da mor:a .seguira a buscar o véo branco, o vestido branco, os 
sapatos brancos e a corOa de flores de lara.nje!ra. Afflicto, tarda
va o gaucho de regresso . A noiva comprehEmdera que alguma coi
sa. havia succedido . O seu coração lhe dizia que qualquer desgraça. 
talvez pudera ter cahfdo, atê que· a~guem lhe exclamou, jâ. ao en
tardecer do dia: " Lã. vem Jango Jorge!" 

Jango Jorge era o personagem. "E vem com multa gente " . 
Alegraram-5e todos. _Quando chegam â porta. vêem que descem 

do ca.val!o um home m qua.si inerte, coberto por seu J)ala. . Com
prehendem que alguma coisa se passAra. Carregam-no, lnanima1o, 
:para o sofá posto na sala, que devera receber o par de noivos !9-
lizes. E observam, então, todos. que aquelle se transformâ.ra. numa. 
plastra de sangue. Um da comitiva narra: "!omos surprehendidos 
pela guarda. Jango reagiu e. correndo para a mula. ponteira lll'~ 
ra.ncou da bagagem um pacote. amarrando-o na cintura. :Mas tol 
alvejado. Os m!seravels mataram-no". 

CompJ:"ehenderam todos que a !esta estava terminada na maJor 
dôr. A noiva do morto levanta~Ihe o pala ensa.nguentad~ e en~ 
contra amarrado na cintura, um embrulho. Abre~o aos olhos esta~ 
ticos e marejados de lagrimas da assemblêa. Vêem todos o vestido 
branco, o sapato branco, o vêo branco - emfim, o que e.quella. 
noiva. tanto desejara. Elle e-ra, nada mais nada menos, um contra
.ba ndi!rta. (Palmas. O orador é dmprimenta:ão.) 

Em seguida, é encerrada a discussão ·do requerimento 
n. 123, de 1935 (1• legiSlatura) , ficando adia da a votacão, na 
forma do_ Regimento . 

O Sr. Presidente - Esgotada · e. ma teria constante da Or
dem do Dia, dou a palavra, para explicação pessoal, a o Sr. Ge
neroso Ponce. 
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O Sr. Generoso Ponce (para e;tplkaçáo peuoal) - Slr. Pre
sidente. não era minha intenção trazer a este plenario o caso po
Jit1co de Matto Grosso, neste momento delicado em que o patrio
tismo de alguns conl'idadãos procura ainda para elle formulas har
monizadoras, pacl.f!cadoras. 

No emtanto, o dlscur.so pronunciado, quasi ao !fm da sessão de 
ante-hontem, quando infelizmente não me encontrava. no recinto
pelo nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul - o Sr. Barros Cassai 
- com referencias ít política mattogrossense, impõe-me o dever de 
algumas declarações ern resposta a S. Ex. 

Embora reconhecendo a. qualquer dos Srs. Deputados o direito 
de tratar de assumptos concernentes á. político. de todos os Estado.; 
da Federação, não d .:ixo, entretanto, de e:ll:tranha r que ~e encon
trando no Rio tres dos quatro Deputados mattogros.senses, e não 
havendo nenhum delles trazido ao debate o caso politico do seu Es
tado - seja um Deputado de outra unidade fecderath·a quem ve-
nha romper o debate a respeito. · 

Por mills brilho que tenha a pala\·ra de S. E:z:. e mais'· a.mor 
ao ·meu Estado - que muito se <i!l~Vanece com a sua sympathia. 
creio que lhe falto.rá pelo menos um conhecimento exacto da ve~:
dadeira situação polttlca de Matto Grosso, que não p6de e não deve 
ser encarada aJ)enas através de ligeiras informações que S. Ex. 
pos.s.-. te:r. 

Mas S. Ex. invocou a autonomia de Matto Grosso, que elle 
julga ferida, o que profundamente parece haver abalado o seu es
pírito de opposicjoJlista, ancioso por motivos novos a alimentar a 
sua combatividade. 

O SR. ACUftCio ToRREs - Seu espirit o de republicano; de oppo. 
s!clonista. não. V. Ex. me per.d.Oe. Com o respeito que lh·e devo; 
direi que tal dec:aração importaria numa insinuação malevola. 

O SR. GE.:NEROCO PONCE- E" uma rectificação de V. Ex. ; 
de republicano e oppo.sic1onista. 

A autonomia de Matto Grosso! 

Mas· quem, senhores, com mais autoridade para defendei-a. aqut 
do que o humilde orador que ora accupa a atten~ão dos seus 

pares! 
Pois não fui ·eu, na AsS(!mblêa Nacional Constituinte, dos que 

mais se bateram por ella nesta Casa, quando o ante-projecto dQ 
Itamaraty nos pretendia arrebatar essa. autonomia, transforma ndo 
nossa Estado - em meio territorto ·nacional? 

0 SR. ASCANIO TUBI~o- Multo bem. 

O SR. GENEROSO PONCE - Estão presentes nesta Camara 
tres Det~utados mattogro_sse:nses de differentes matizes politicos, 
nesta h ora. E qual delles não se levantaria em pról .da autonomia.. 
de Sua ter!"a se e!Ja. eStiVõ:!SSe, em verdade, de nOVO ameaçada? 

Estava evidentemente mal Informado o meu !Uustre collega, o 
Sr. Barros Cassa! Q. uando e.i'fínnou no seu discu l:so : 

"Procura.-.se. por todos os· meios, impedir a legitima manites
tação do povo daquelle Estado, ·na escolha do seu Governo, para a 
futura administrs.ção ., . 
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Foi uma e.ffirmação pelo menos precipitada de S. Ex., que 
tendo chegado a. declarar que se procura por todos os meios attin· 
gir ess~ objeetlvo nada apontou para comprovai-o, citando apenas 
dois. telegrammas do Sr .• Ministro da Justiça, de s::.lldat"iedade ao 
Sr. Felinto Muller ... 

0 SR. ACURCIO Toruu;;s - 0 bastante ... 

O SR. GENEROSO PONCE- Na opinião de· V. Ex. 

0 SR. ACURCIO TORRES- Na opinião da Na.;:ão. 

O SR. GENEROSO PONCE - . . . e outro fa:~:endo um calo
roso appel!o por uma solu.;:ão honrosa do dissídio político. 

O Sa. AcURCio ToR.REs - Um ao Dr. Vespaslano Martins, pe
dindo que auxiliasse o Sr. Felínto Muller, na solução do caso de 
Mattct Grosso ... 

O SR. GENEROso· PONCE 
par~ o dlssid!o. 

o SI\. iA.CURCIO TOMI:)S -

cção de que elle é chefe. 

Desejava uma solução ,honrosa 

no sentido de dal' a victoria á fa-

O SR. AsCA~no TUSil'lo - O Governo não p6de assistir impas· 
sivel ·a que os seus patrícios estejam se digladiando. 

O SR. ,GENEROSO ·poNCE - Declaro., no emtanto, q propr!o 
Sr. Barros Cassa!, textualmente, sem seu discurso: 

"Não quero affir nar que a intervenção parta .da pessOa do Mi· 
nistro da Justiça" . 

De quem pat"tiria então? 

J)() Sr. Presidente da Republica? 

·Mas que acto se aponta de S. Ex. intervindo em Matto Grosso? 

A nomeaçãp de um novo interventor? Mas o Estado não !oi re-
con.stitucionaliZa.do ainda - e pedida a demissão do actual - no
bre gesto de desinteresse do Sr. Fenelon Muller, que deve. ser as
s!gnalado - ace:eitou-a S. Ex. nomeando pam substituil-o pessoa 
alheia á.s !)Ompetições politicas de Matto Grosso, o Sr. Coronel 
Newton Cavalcanti, que jâ exerceu o .commando da Região M1lltar 
no meu Estado, onde deixou o seu no!Íle!~l1gado a esplendidos ser· 
viços Iocaes. O Coronel Newton Cavalcanti, illustre militar que, 
ainda ha pouco quando na pre.sidencla interina da Republica, o 
SI.". Antonio Carloa. !oi escolhido para chefe de aua casa m111tar. 

O SR. BTAs FonTEs - Porque o actual interventor de Matto 
Grosso, faltando apenas dias para passar {) governo a um Presl· 
dente Constitucional, teve esse gesto de desprendimento? 

O SR. GENEROSO PONCE - Teve e.5te gesto, caro collega. 
Sr. Bfas Fortes, que V. Ex. qualifka com tanto acerto de desp,en
di.mento, uma vez que surgiu, como ê notorio ao Paiz, um mani
festo assignado pela maioria eventual dos Deputados á Constituinte 
Mattogrossense, contrario ã. sua candidatura . 

....... ~!!~!!!!!....._ ActrRCIO TORI!Eiõ - Ah! bem • 

BIAs F o~ - Então, já ha alg15ma cou$3.. 

SR. GENEROSO PONCE 
obre de desprendimento. 

Esse -gesto, portanto, foi um 
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O Sa. Asc:ANio Tl!BINo - l\luito bem. O candidato deixou o 
poder. Foi para a planlcie disputar a ~lel~:ã.o. 

· ·O · SR. Acuacro ToRRJ::s ·- Não tenho motivos para não acreditar 
no desprendimento, que V. Ex. apregoa, do Sr. Feneion Muller. 
Mas a verdade é a seguinte. Diante do manifesto, o que o Sr. Fe
nelon Muller devia fazer era, no maxilno, desistir da sua · candida
tura. Mas desistiu da interventoria por que? Acharia porventura 
que não poderia. se candidatar por ser interventor? 

O SR. GENEROSO PONCE- Não canse V. Ex. o seu bello 
espirito procurando outras interpretações para essa attitude d!gni
ficante. 

(J Sa. ACURCto ToRRES - Quer .dizer que o Sr. Fenelon Muller 
ligava a facto da sua candidatura á. interventoria que exercia. 

O SR. GENEROSO PONCE- Não queira V. Ex., com a sua 
intelligencia, envolver o obscuro orador que se encontra na tri
buna. (Não apoiados. ) 

O SR. Bus FoRTEs - Obscuro não apoiado. V. Ex. é um dos. 
espiritos mais brilhantes desta Casa. 

O SR. GENEROSO PONCE - Não queira o nobre Deputado 
Acurcio Torres tirar a expre:ssão desse gesto. Se houvesse intran
Sigencia. e intolerancia da parte do Sr. Fenelon Muller e àe seus 
amigos e se houvesse parcialidade do Governo da Republica, no 
caso, seria logico que elle não pedisse demissão e que se pedisse -
esta lhe fosse negada! 

O SR. ACURCio TORRES - Devo .dizer sinceramente a V. Ex. 
que o unico ponto que acho serlo no caso de Matto Grosso· ... 

O Se. Bus F(JR'l'ES - São os telegrammas do MiniStro da Jus
tiça. E' a unlca cousa grave, fóra de duvida. 

0 SR. ACURCIO TC1RIU:S - E:x:actamente. 

O SR. GENEROSO PONCE- Disse S. Ex. nos arrebatamentos 
da sua pala'Vl'a. quando· não poude conter o tropel dos seus tropas 
opposicionlstas, que o ministro queria impOr "âquelle povo um can~ 
didato que não tem outro titulo q~e não o de ser apresentado pelo 
Chefe de P~Ucla. da Capital Federal" . 

A que candidato se refere s. Ex.? 

·Nem o Sr. Ministro da Justiça, nem nós, os membros do Par-
tido Evolucionista queremos impOr candidato algum. · 

.Agora - se. S. Ex. queria referir-se ao Sr. Fenelon Muller -
be.sta~rne apenas declarar a S. Ex. para sua informação, que Quem 
melhor lhe pode diZer a respeito da personalidade desse ma.ttogros
sense e das suas qualidades comprovadas· de administrador, não 
sou eu, mas o Sr. Mario Corrêa, de quem o Sr~ Fenelon Muller foi 
durante· quatro annos o prefeito ·da nossa capital, cargo que con-

. tinuou · occupa.ndo -.·na 3.dministração seguinte, do Sr.' Annibal de 
Toledo que, ·oem diScurso, cheS'ou a denominar o Sr. Fenelon Muller, 
como o "Pereira Passos de Ma.tto Grosso". -

Quem melhor 'do que eu lbe poderia dizer da personalidade ae 
Feneion Muller não sou. eu, ma-s ·o Sr. Mario Co~ct!El, que_:ha, tte8 
mezeS. a traz. assentou· e subscreveu· a a:Presenta.cã.o ·da candidatura 
de Fenelon Muller. ao Governo Constitucional· de Matto Gro!jso!. 
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Quem lhe poderia responder era o Deputado mattogrossenee, 
Sr . Francisco Pinto de Oliveira, que, como Presidente da Com
missão Executivo do nosso Partido, tez. em diseurso, o elogio do 
nosso candidato, o!terecendo-lhe. a candidatura, em nome do Par
tido. 

Outro ponto que não quero deixar sem resposta é o referente 
ao adiamento & reunião . da Constituinte Mattogrossense pelo Tri
bunal Superior de Justifi:&. Eleitoral. 

Esse Tribun'al e os illustres magistrados e juristas que o com• 
põem não neeesslta.m, nem pedem defesa, menos a que possa fazer 
a minha palavra sem brilho. 

o SR.. B1As FoRTES - V. Ex. ha de· permlttir que diga ;- nii.o 
accusei o Tribunal. 

O SR. GENEROSO PONCE - V. Ex. se referiu ao habeas
corpus relativo ao assumpto. 

Conhecedor, porém., que sou dos factos e vendo sobre os mes
mos lamentavel confusão, cumpre-me esclarecei-os neste mo
mento. 

Não foi esta a primeira vez em que o Tribunal Superior adiou 
à convOCO.!i:ãO da Constituinte de Matto Grosso. 

Da primeira - a pedido do Partido Liberal, desta vez, a pedido 
uão apenas do Interventor, como aqui se disse, mas de alguns Depu
tados do Partido Evolucionista, que levaram. ao conhecimento do 
Tribunal a circumstancia de se encontrarem ainda ausentes alguns 
~putados, em lagares distante!. 

Da primeira vez, convocada jâ. a Constituinte e tendo o Partido 
Evolucionista quinze Deputados e o Liberal apenas nove, allegou 
este Partido que da decisão do Tribunal sobre a urna de Tres La
gOas, sobre a qual aln·da. não se pronunciara o Tribunal Superior -
poderia () Partido Liberal ganhar um e o Partldo Evolucionista 
perder um Deputado estadoal. A maioria, como se vê, não se des
locaria apenas com esse voto; no emta.nto, o Tribunal Superior con
cedeu o adiamento pedido pelo Partido Liberal. 

O SR. AcuRCio ToRRES - Só agora ~ que houve esse desloca· 
menta da maioria? Não· é .isso, meu collega? 

O SR. GENEROSO PONCE -Perfeitamente. 
Agora, e.llegado por varies Deputados e pelo Interventor em 

Matto Grosso, que não se encontravam todos os Deputados na· Ca
pital, o Tribunal Superior concedeu o adiamento pedido de quinze 
dias, atim de permittir que todos os Deputados pudessem chegar á. 
~w. . 

O Tribunal procedeu com ~ mesma rectllinldade, com a mesma 
serenidade, com a mesma equanlmtdade de sempre. 

E tanto assim, Sr. Presidente, que eomo accentuou o Depu
tado .Acurclo T~rres, em um dos seus. apartes ao .Deputado. Barros 
Cassai, e tanto assim que .Pr~servou de pos.sivel.s - e digo eu, im
provaveis violencias - os Deputados que se haviam asyla.do -
confirmando o h~bea.s-corpus que lhes havia l!ido concedido pelo 
Tribunal Regional..· . 

E confirmou-o, Srs. D~putados, ê preciso que se saliente esta 
circumstancla, ainda . em abono da superioridade da.S· decisões 
daquella alta cGrte :d~ justiça eleitoral - muito embora o T~)bunal 
R('gional houvesse concedido o h~õea8-corpus origl.nario, frizando a. 
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clrcumsiancla de que não havia violencla alguma. em perspectiva, 
mas que o Tribunal, a despeito diaso e da absoluta calma reinante 
na Capital, concedia a medida. a. exemplo de outros tribunaes do 
Paiz em casos identlcos . 

Tendo evitado propositadamente de discutir a polit!ca do meu 
Estado, neste momento - pe~os mesmos altos intuitos que devem 
estar Inspirando neste instante os meus collega.a de bancada, eu 
nii.o poderia, entretant(), deixar de trazer a. C&ma.ra. estas ligeiras 
consi<leracões acerca do discurso do Sr. Barros Cassai. (Palmas. 
O orr:utOf" é cumprimentado. ) 

•O Sr. Figueiredo Rodrigues (para e:z:pHca.ção pessoal) -
Sr. Presldente, dou~me por muito f~;>liz não ter estado presente, na 
hora. em que o Deputad~ Democrito R.ocha, pronunciou ante-hontem 
o seu discurso polltlco •. 

Não pretendo levantar a luva. atirada por S. Ex:. para discutir
mos os eplsodios actuaes da poliUca do Cear!i. 

Faltam-me documentos, jornaes e informações para a replica. 
nos moldes .da nossa politicagem lndigena ... 

Desejo, porém, não me servir da tribuna da Camara para este 
tim. Teremos abertas as columnas dos jornaes, ou os seus á. pe
didcs, para easaJI r!nha.s tão apreciadas pelo mão gosto de um certo 
publico avido de escanda!o, afflclonado destes torneios que acabam 
sempre em insultos e aggressões ... 

Julgo o momento nacional multo grave. 

Não devemos dar para a histeria o especta.culo desses phllo
sophos de Bysa.ncio, que se debatla.m em ~r!ias futiHssímas quando 
o Imperio romano do Oriente se submergia! ! 

No nosso caso, bysantinissimo misero e improficuo, quando a. 
nã.o do Estado com rombos no costado, faz agua por todos os lados! 

Em vez dessas lutas estereis de campanarlo, eu desejaria ver 
trazido ao parlamento nacional pelos representantes do Ceará,, pro
jectos e idêas, destinados a incrementar a producção e facilitar o 
escoamento das nossas riquezas; unidos numa só voz para exigir da 
maloriEl. a quota parte que nos deve caber, na distribuição honesta. 
e equanime dos sacrifícios orçamentarlos da Nação. 

O SR. DEMOCRITO RocHA - Tanto quanto possivel. a bancada 
do meu partido tem trazido !i Camara projectos e trabalhos de uti
lidade publica. V. Ex. mesmo testemunhará essa nossa actividade. 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES- E' o que desejo que C<>n
tinue. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA - Compete-nos tambem trazer ao co
nhecimento da casa as perseguições que, no Ceara., estão soffrendo 
nossos amigos politicos. · 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Não desejo exacta
mente tocal:lz6.r essa.a pequenas lutas politicas locaes, em. que 
VV. EE;x., por certo, não levariam a melhor. 

O SR. ASCANio TUBINo - O que ache! estranhavel no discurso 
do nobre collega, Sr. Democrfto Rocha, a quem me honro de apre
-ciar, ~ ter S. E:x. trazido a debate telegrammas de ordem par
ticular, sem a necesso.r!a a utoriza.Qão dos signatarios. Parece-me 
não ser, pelo menos, elegante. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15: 12+ Pág ina 56 de 57 

-134-

0 Sa. DEMOCIUTO ROCHA. - Esses telegrammas eram do do
mínio publico. Haviam já sido publicados. 

O SR.-AscANIO TumNo -Então, foi deselegante o Sr. José 
Accioly, de quem invocaram a autoridade. 

O SR. FERNL~ES TAvoEU.·- Telegramma vulgal'lzadisslmo. 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES -Desejava ver o Cear~. 
altivo e fraternalmente unido, bater-~e pelos grandes problem~ na
cionaes - pelejando por uma tregua parlamentar entre maioria e 
minoria, afim de dotarmos a Naç:ão de um or(lamento perfeito - ... 

O SR. DEl::MOCRJTO RocHA- Relativamente a este ponto, V. Ex: . 
. contará. com o apoio da. nossa bancada. 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES --'- . . . cortando impiedo
samente as despesas sumptuaria.s, as verbas superfl uas, as cidades 
unlversltarias, os palacios ministerlaes, as missões militares, pa:ra re
serva~mos as quantias necessarias aos emprehend!mentos pro
fícuos. Não (! o de!icit em si - é a inutilidade da applicação dos di
nheiros publicas ... 

O SR. DEMOCIU'l'o ROCHA - Isto ê critica ao Governo a que 
V . Ex. pertence~ 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES .:_ Que programma vasto 
para um debatf! elevado! 

Não desejo, poiS, de fórme. alguma, entrar em retalia~ões sobre 
·a polltica "de demissões, e de revides, de af!rontas e de. desaffrontas 
·- •geradas desse nosso passado doloroso - que· decorreu nos ul
times .rnezes do regimen discrfcionario ... 

O Sr. Menezes Pimentel é incontestavelmente um homem de 
bem, na accepção mais alta da palavra •. 

O Sa. Déiii.[OCRITO RocHA - Reconheç:o-o e proclamo. 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES- Probo, intelligente, culto. 
brando de .palavras e de attitudes - capaz de fazer uma polltica. 
larga e generosa, ·se ·o partidG adverso não o obrigasse a contar ex;. 
clusivamente com sua maioria .• ·. 

0 SR. DE~OC:lU'l'O ROCHA- Se· S. Ex. queria hostilizar o .par., 
tido adverso e do modo mais feroz P?SSivel, tinhamos que guer
reai-o. 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Acredito, que esta 
maioria tenha as suas exigencia.s - e elle precise ceder (sempre 
dentro da lei· e da justiça), ãs injuncç:ões politicas - forçado. pr!n
cipalm.ente pelo combate tenaz, Impiedoso, injusto - e· sem tre .. 
guas que se iniciou· por parte dos seus adversarios - desde a 
h ora ·de stia p'o.sse ... 

0 SR. FERNANDES T,\.VOM - V. Ex. me perm.itte· um aparte? 
Durante tres mezes, o Sr. Menezes Pimentel demittiu os nossos 
~(gos e Ilã.'O dei uma palavra. · · · 

~ . . . . 

O ··sR. FIGUEIREDO RODRIGUES ..:.... Se vamos fazer esta.; 
tistica de. demissões, ê melhor que V. Ex. não prosiga. 
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0 SR. FERNANDES TAVORA- Quero, apenas, dizer a V. Ex. que· 
nã.o posso ser accusado, a esse respeito. Durante quasi tres mezes 
seguidos sof!rl toda a especie de perseguições, a mim e aos meus 
amigos. 

O SR; FIGUEIREDO RODRIÇiUES- E eu passei oito mezes 
calado, supportando a maior tempestade de perseguições. 

O SR. DEIMOCRITO ROCHA. - V. Ex. nãp se calou. Protestou em 
defesa de seus amigos. 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - O que foi a sua eleição 
não quero discutir aqÚi, mas foi de cert(l uma prova de.coragem e 
de civismo, de abnegação e de bravura por parte dos elementos que 
constituiam a Liga Eleitoral Catholica. 

Vencemos sem o au,xUio dos poderes dlscrlcionarfos daqui e de 
Já; •. Devemos .ao Presidente da Republlca - um favor politlco se 
Isto é favor: ter retirado do Ceará o seu preposto- na hora unde
cima - para evitar o derramamento de sa.ngue inn~cente e, ,Por
tanto, evitar uma vergonha para o seu attribulado governo. 

O Sa. FERNANDEs.TA.VORA- V. Ex. dâ licença para um aparte? 
Não foi simplesmente um favor. VV. EEx. devem o governo do 
Ceará ao Sr. Getulio Vargas, porque, no momento exacto em que 
iamos vencer, S. Ex. retirou o Interventor, desprestigiando-nos 
completa e·· absolutamente. 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Retirou o Interventor, 
porque VV. EEx. iam conflagrar o Estado. 

O SR. VICTOR Russo:MANo- Se o Sr. Fernandes Tavora e seus 
companheiros tinham elementos proprios, não precisavam do l)res
tigio do Presidente da Republiéa para vencer a eleição. 

o SR. FERNANDES T~o.yoRA- Tínhamos feito um accordo com os 
adversarios, que nos iam dar votoll. Foi neste instante que o Pre
sidente da- Republlca. chamou abruptamente o interventor. 

O SR. AsCANIO TUBINo - Os eleitores são os Deputados e· não 
Q Interventor. 

O SR. FERNANDES TAVORA- Os que·vinham para nós recuaram 
em virtude da attitude poUtlca do Presiaente da Republica. 

O SR. VICTOR RussoMANO- E' q_ue não Unham muita vontade 
de votar com VV. EEx ....• (Ha outros apartes.) 

O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - S2 qulzesse entrar em 
retaliaÇões mesquinhas - não me ·faltariam argumentos, provas, 
documentos, eplsodios iné'dltoa para cotejar· o presente ·tão me.lsi
ne.do - com o passado tão querido dos ·nossos adversarios. · 

- Mas, . recuso en tra.r neste terreno. 

1A. tribuna da Camara s6 deve estar aberta para os grandes de
bates do interesse conectivo nesta hora ,quasi de fallencia, quasi de 
descreclito, de ·inteira ·confusão __:_ e de amea~a.s tenebrosas - pot" 
que passa a Nação Brasileira. (Muito õcln. Palmas.) 

O Sr. Presidente -
ra a de amanhã a seguinte 

Va~ ·levantar a Sessão, designando pa-
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ORDEM DO DIA 

aa discussão do projecto n. 154 A , de 1935, (1a !egislatural, 
do Senado, autorizando o Governo a dar garantia a uma operação 

. de credito até a importancia. de réis 50.000;000$000, ~ntre o Esta
do do Rio Grande do Sul e o Banco· do Brasil, destinada. ao res
gate da emissão de bonus feita pelo mesmo Estado; C()m parece
res favoraveis das Commissões de Justiça e Finanças. 

2a discussão do projeeto n . 188. de 1935 (1• legi.slatu~:a), auto
rizando e. abrir, pelo Ministerio· .da Justiça, o credito . especial de 
170:787$000, para pagar aos desembargadores Pedro de. Alcanta
:Nabuco de Abreu e outros . 

2a discusSão do projecto n. 176, de 1035 (1• legislatura) , re· 
guiando a incidencia do · imposto de renda sobre os negocios de 
corretagens; tendo parecer com substitutivo da Commlssão de 

Finanças. 

1a discussão do projecto n. 141 A, de 1935 (1• legislatura), au
torizando a mandar publicar as obras do engenheiro Francisco 
Saturnino Rodrigues de Britto; com parecer favoravel da. Com
missão de Educação e parecer com emenda da Commissão de Fi· 
nança:l. 

Levanta-se •a Sessão ás 17 ~oras e 10 m.Jnutos. 

101." Sessão, em 31 de Agosto de 19·35 

PRESIDENCIA DO SR. ARRUDA CAMARA, lo VICE
PRESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem os Sra.: 

Arruda Camara, Pereira Lira, Generoso Ponce, Edmar Car
,>1l!ho, Claro de Godoy. catê Filho, Abguar Bastos, Clementlno 

· Lisboa, Gerson Marques, Henrique Couto, Eliezer Moreira, Go
do!redo Vianna, Hugo Napoleão, Freire de Andrade, Plinlo Pom~ 
peu, Fernandes Tavora.. José' Augusto, Ricardo Barreto, Souza 
Leão, Rego Barros, Antonio de Góes, Heitor Mala, Valente de Li
ma, Fernandes Lima, Sampaio Costa, Deodato Mala, Lauro Pas
sos, l'lnto Dantas, Alfredo Mascarenhas, Arnold Silva, .A.rlindo 
Leoni, Leoncio Ga1rã.o, Henrique Dodsworth, Salles Filho, Se.m
:paio Corrêa, Bento Costa, Hermete Silva, Prado Kelly, Bias F-:lr· 
tes, Pedro Alelxo, Furtado de Menezes, Carneiro de Rezende, 
Macario de Almeida, Matta Machado, Delphim Moreira, Pereira.· 
Lima, Theotonio Monteiro de Barros, Alves Palma, Jorge Guedes, 
Gomes Ferraz, Domingos Vellar.co, Laudelino GOmes, Vi~ente Ml· 
guel; Francisco Pereira, Rupp Junior, Josê Muller, Don·al Mel
chindes. Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, João Simpliclo, Fre
derico Wolttenbuttel, .A3canto Tublno, Barros Cassa!, Adalberto 
Corrêa, Fanfa Ribas, Nicole.u "Veriuelro, AniZ Badra, Sebastião 
Domingues, ·Antonio Carvalhal, Fhi.ncisco Moura, ChrYsostomo de 

'Oliveira, Ricardino Prado, Lima Teixeira, Pedro Rache, Louren<:o 
Baete. Neves. (75) . 

O Sr. Presidente - .A lista de presença. e.ccusa o com· 
Jlarecimento de 75 'srs. Deputados. 
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O Sr. Claro de Godoy (Supplcnte servinckl 'de 2• Secreta
riO) procede ã. leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual E 
poste. em discussão . 

O Sr. Gomes F~rraz (3obrc a acta) - Sr. Presidente, no 
ligeiro commenta.rlo que !!ontem fiz a proposito do projecto 
139 A, _que organiza a Assistencia Judlciaria, ha erros typogra
l)hicos, pontuação f6ra de moda e- p roverbfos latinos escrlptos em 
!1ngua.gem que- níi.o é a do Lado. 

Tudo isso, porém, nãc tem 1mportancla, porque o leitor in· 
tellJgente sabe perfeitamente que multa. ·coisa escapa ao trabalho 
do revisor mais arguto. Ha, entretanto, no meu commenta.rio, este 
trecho, que por nii.o ter sentido, precisa ser NCtlClca.do. "Fico im~ 
mensamente satls!efto com essas esclarecimantos, crises que fi· 
gurarã.u como elementos. hlstoricos nos Annaea desta Gamara. 

Apesar de vivermos em cdae, principalmente de silencio, e de 
attenção para. os discursos da Ordem do · dia, essa. palavra, que 
naturn.lmente velu de alluviii.o, no enxurro do meu commentario, 
deve ser delle banida, para :ficar o trecho .definitivo assim redigi
do: " Fico immensamente satisfeito com es.l!es esclarecimentos, 
pois que figurarão como elEmentos historicos nos Annaes desta 
Camare.." 

O Sr. Aseanio Tubino (Sobre a acta) - Sr. Presidente:· 
Quando orava h ontem o nosso Ulustre e brilhante collega, Sr. Vi
ctor Russomano, tive opportunidade de profer'ir alguns apartes, em 
apolo da these que S. Ex. proficientemente defendia. Uma das 
minhas interrupções foi, porém, apanhada et·radamente e requer a 
necessarú-, rectiticação. 

O aparte a rectificar estã. e.ssim redigido: 

"Sr. Ascanlo Tubino - Ferri provou que o contraban
do é del1cto natural e deve ser punido com pena pecuniaria. ·• 

Ora, não li semelhante conceito em Ferri e nã.o podia :tazer 
tal a.f!irma.çã.o. 

· O que e.ff!rmel, valendo-me da prata de casa, !oi que o contra
bando e o contrabandista não sã.o condemnados e repudiados pela 
sociedade, sendo este recebido e até festejado, sem o menor cons• 
trangfmento, apesar das leis penaes, nos meios sociaes em que 
vlvo. 

O aparte que proferi foi , em verdade, o seguinte: 

"Sr. Asoanio Tubino: Viveiros de Castro demonstrou que 
o contrabando não é um dellcto natural, e aconselhou a sua 
punição com penas meramente pecuniarias. 

Era esta a rectiflcação qu~ desejava fazer . 

O Sr. Levi Carneiro (Sobre a acta) - Sr. Presidente, ta.m
bei:n me acho obrigado a breve l'eparo sobre certo conceito cons· 
tante da Acta da Sessão de h ontem. 

O nosso illustrado· collega, "digno representante de São Paulo, 
de quem declino o nome com distincto apreço e viva sympathla, 
o Sr. Gomes· Ferraz .. . · 

O Sn. Go:o.u:s FERRAZ - Bondade d~ ·V.- Exc 

O SR .. LEVI CARNEIRO - ao di~utlr ·hontem o proje-. 
cto de :A.ssistencia Judiciaria, teve occasião de afflrma.r que o mes-
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mo projecto representava, refundido em bases mais solidas, o ela
borado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advcgados. 

Ora, o projecto elaborado pelo Conselho Fed~ral da Ordem 
dos :Advogados resultou de esboço por mim apresentado ao mes
mo Conselho, sendo ali detido e meticulosamente examinado pelos 
collegas de varias Estados, que o comPõem, e por mim enviado â 
Camara, quando della não fazia parte. em fins do anno passado. 

Na Commissão de Constituição e Justiça, de que tenho a 
honra de ser membro_ presentemente, esse projecto foi estudado e 
eu subscrevi o respectivo parecer, sem resalva algutna, sem qualquer 
·restricção, sem nenhuma justificativa especial. E' evidente que 
não o poderia fazer, sem alguma lncoherencia e atê com algum 
desprimor em relacão aos meus collega.s que haviam participado 
da elaboração do ante-projecto apresentado pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados, se o projecto enviado a phinario pela. 
Commissão de Constituição e Justiça refundisse, e.·m outras bases, 
o projecto daquelle Conselho. 

A verdade, porém, é que aquella collenda Commlssão, orien
tada pelo alto ~aber do eximio collega Sr. Pedro .A.leixo, não tez 
senão introduzir modlfica·c;ões de ordem secundaria apenas em tres 
dispositivos do ante-projecto. 

Alêm disso, a Commissão accrescentou, atê por suggestão ml-
. nha, um dispositivo cohlbindo o uso da expressã o"asslstimcia ju

diaria" por out,.ras instituições que não aquellas que a ~~ fede
ral collocou sob a jurisdicçã.o da Ordem dos Advogados. Por con·
sequencia, o que a Camara approvou, com applauso do prezado 
collega, não foi ·senão, substancialmente, o proprlo projecto do 
Conselho Federal, que, ainda uma vez, mostrou o seu· empenho 
de bem servir ao Paiz. 

Era a rectificação que desejava fazer. 

Em seguida é approvada a Acta da. Sessão antecedente. 

O Sr. Presidente - Pas~a·se â. leitura do Expediente. 

O Sr. Generoso .Pon~e (3o Sec-retario, servfn.do de t•), procE-
de ã leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofticios: 

Tres do Ministerio da F a zen<ta, de 29 do corrente, enviando as 
seguinteo 

Jm-D&l'IAÇÕE:: 

. Com o of!icio n. 907, de· 20 de Julho proximo findo, dignou-se 
V. Ex. solicitar providencias no sentido de serem prestadas tn
tormaçôes Pedidas PE'lo Sr. Deputado Teixeira Pinto, sobre o an
damento do processo de contrabando em que é accusáda a firma 
Hasson ~ Irmão. 

Em resposta, 'tenho a honra de prestar a. V . Ex. os seguin-
tes esclarecimentos: · · 

~) que toi instaurado ' p'rocesso para apurar a procedencia 
.da de_nuncia offerecida por Daniel M ,. Cohen contra. a firma da 
:praça de São Paulo Hasson & Irmão ; 
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b) que o referido processo está em andamento; 

c) que o dito processo foi remettldo pela Directoria do Es
pediente e do Pessoal do Thesouro Naclona.l, com o of!iclo 240, de 
16 de Fevereiro do corrente anno, ao offlc!al maJor do Thesouro. 
Erlco Campos, para, de a.ccordo com o parecer do Conselho Su
perior Administratlvo, apurar a. responsabilidade dos funcclona.
rlos que concorreram para a pratica das. :fraudes constantes do 
mesill.o processo. 

Prevaleço-me da opportunidade para reiterar a V. Ex. as 
G.!tirmativas de minha elevada estima e· dlst!ncta consideração. 
- A . de .So'!U!C Co8ta. 

- iA quem fez: a. requisição. 
Em referencia ao officio n. 935, de 26 de Julho Pl.'OJÓmo fin

do, com que V. Ex. transmittiu o teor de um requerimento do 
Sr. Deputado Gomes Ferraz, cabe-me informar: 

a) que o debUo total do.s Estados, ~ de 111.741:000$000 e· não 
de 111.741:$000, como, por equivoco, consta do alludido officio; 

õ) que os Estados devedores são os seguintes: 

Parahyba •...............••....••.••. 
Rio de Jan.eiro . . . . . . • • . . • . . . 
Sã{) Paulo . . . . . ..........••• 
Paraná. ................. . 
Santa. Catharina . . . . . . . . . . . • . • 
Rio Grande do Sul . . . . . . , • 
Prefeitura do Dlstricto Federal . . . . . . . • 

2. 630:0.00$000 
7.4 70:000$000 

62. 65 6: 000$000 
6.750:000$000 
2.025:000$000 

12.660:000$000 
17.550:000$000 

111.741:000$000 

c) que todos os Estados devedores estão atrazados nos servi· 
ços de jut"os e resgate das obrlga.ções que lhes foram cedidas por 
em])restlmo:s. 

O quadro annexo, Qrga.nizado pela Contadoria Central da Re· 
publica, esclarece o assumpto -do offício a que· tenho a honra de 
:responde!'. 

Reitero a V. Ex. os protestos da minha eleva-da estima e mul
dlstlncta consideração. - A.. de SouZ{L costa. 

- A quem fez a requls.lção. 

Em resposta ao vosso o1'ficio n. 876, de 12 de Julho ultimo, a 
respeito das infor.mru;;ões pedidas no requerimento do Sr. Depu
tado Daniel de Carvalho sobre "os recursos necessarios para fa· 
zer tace â. despeSB.. de 643:482$000, cujo credito se destina. â. liqui· 
dação da conta. - Funccio.na.mento da ca.mara. de· Reajustamento 
Eoonomico"· - cabe-me declarar·vos o seguinte: 

A importancia de 643:482$000 já foi paga no -exercido de 1934, 
havendo a respectiva despesa constado do balanço daquelle exer7 
ciclo, subordinada. ao titulo "Agentes pagadores", e computada 
no re.sultado financeiro do mesmo exérctcio . 

Trata-se, :pois, não de· :pagar, de effectua.r -despesas; mas sim 
de regularizar a. situação da que foi paga sem credito, não ha
vendo, al!slm, o Thcso11I'1) .0:~ -de8pen,der recur.sos por se tratar de 
mero e imprescindivei exPediente escri:ptural .. 

Devendo, porém,· sel' cumprido o . disposto no art. da Con-
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stituição e em virtude dqs fundamentos que vos acabo de expôr, 
julgo se obeãecerá ao preceito constituclonal declarando-se, na. 
res]X!ct!va. resolucão regislattva de ~bertura do credito especial, que 
o mesmo corre por conta das operações a utorizadas pelo decreto 
n. 13, de 31 de De:~:embro de 1934. 

·Slrvo·me <la opportunldade para apresentar-vos os protestos 
da minha alta estima. e dist!ncta. consideração. - A. de 8ouza 
Costa. . 

-A quem fez a requisição. 

Do Minlsterlo pa Justiça e Negocias Interiores, de 29 do cor· 
rente, enviando as seguintes 

INFORMA.ÇÕEs 

Sr . P Secreta.rio da Camara dos D eputados. 

Em referencl.a ao ottlclo de V . Ex. , n . 990, de 7 do corrente 
mez, tenho a honra de transmittir-lhe, Inclusa em copia, a in~ 

formação prestada pelo director geral do Depa.rtaxnento de Pro
paganda e Diffusão Cultural, nos termos do requerimento do 

·Deputado Salles F ilho, ao qual ·se r efere o officio ' citado. 

R eitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima. e cllstincta 
consideração. 

O Ministro da Justiça, e Negocias Interiores, Vicente Rdo .. 
Copia - Minister!o da Justiça e Negoclos Interiores - De· 

partan1eneto de Propaganda - Rio de J a neiro, 20 de Agosto de 
1935. - N . 57 - Exmo. Sr. Dr. Vicente Rá.o - DD . Ministro 
da Justiça e Negocias Int eriores - Senhor Ministro - Attendendo 
ao determina.do por v. Ex. tenho a honra de responder ao pedi· 
ào de infonnações • ora annexo: - Itens 1 e 2 - O Departamen~ 
to de Prope.ganda e Dittusão Cultural está. inatallado no edificio ·da 
Standard Oil, â. .A.venida Presidente Wilson n. 305, occupando pe.r
te do primeiro pavimento pelo aluguel me nsal de 6:000$000 , Não 
houve contracto de locação nem assumiu o Departamento ctuaes• 
quer obrigações ou comprom.fssos a não ser, emquanto convier, o 
pagaznento ade~mtado do aluguei mensal - Item 3" - A acquisi~ 
r;ão de moveis foi feito por intermedi.:. da. Commissã.o Central de 
Compras na importancia da. verba. destinada a "Materlal Perma
nente", consignação 13, - I - orçamento de despesa do Ml
niste rio da Justiça. - Tenho a honra de apresentar a. V. Ex. os 
protestos de elevada. consideracão. - ·Lourival · Fón.tetJ, dlrector 
gerai. 

Confere. Iqnez de .. Hmeiil4 Rodrigues, 3" oU1claL 
me, Dru:m.num.ã A mes, director de secç;\o. 

- A quem tez a r eqUisição. 

Quatro do Mini:sterio da. Viação e Obras Publicas, de 29 do 
corrente, remettendo .as . seguintes. 

lNFORllotAÇÕES 

Sr .. Seoretario da qamara dos .D:eputados • .. 
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Em réepo!lta ao otflclo n. 694, de 1 de Julho ultimo, tenho a. 
honra de communlcar a V. Ex. que este· Ministerio detxa de at
tender ao requerlmetno do Sr. Deputado Alb@rto Alvares, referen
te-ao projecto n . 17, de 1935, no sentido de ser remettlda ã. Com· 
miesão de Constituicão e Justlc;a, copia do offfcio n. M-V. 
26/C-12-1.- de 14 de Agosto do . anno proximo !indo, do Syndicato 
dos Ferrov!arios da Noroeste do Brasil. porque esse officio não 
teve entrada no P rotocollo da. Secre-taria. ~ Estado, nem foi entre 
gUe á. Estrada de Ferro Noroeste do Bro.Sil, como se v~ .das in
formações Juntas em copia. 

Sirvo:. me do ensejo para reiterar a V . Ex. os meus pro-
testos de elevada estima e dlstincta consideração. Ma-rquei 
d-06 Refa. 

Copia ·- Processo · tt· ll.877/ 35. 

O o!ficio n. M .. V . 26/C-12•1, de 14 de Agosto de 19~4 do Syn
dicato dos Ferrovlarios da. Noroeste do Brasil, não teve e1.1trada 
neste Protocollo . . 

10.~.1935. - J. oa~-

Comó ·se vê, o PÍ-otocollo in!onna que ali não teve entrada o 
otficio cuja copia a Ca.marà. -dos Deputados solicita lhe seja en
viada com brevidade. . 

Proponho que assim se responda â Ca.mara, deixando, entre
tanto de a,pre8ent3.:t desde já projecto de e-xpediente, na. supposlção 
de que _possa o Sr. Ministro determinar, a.ntes, outras providen
cias, como por exemplo, solicitar á. Noroeste que· informe se o re
ferido of!icio lhe foi _entregue e aguardar sua.s informações, caso 
em que deverá. remetter, com nrgencia, uma ·copia. 

Em 13 de Julho de 1935. - 8. Font011.ra. 

Confere. Aja.:z: .Fonseca., 1·· o:tticial. - Visto. Enr 15-8-1935. 
- Castro Junior, dlrector de secção. 

Copia - Entrada de Ferro Noroeste do Brasil - Dlrectorla -
N. ' 261/ V. 

Bauru', 30 de Julho de 1935. 

Sr. Director Geral Q.e Expediente do Ministerio de. Viação 
e Obras Publicas - Rio de Janeiro. 

· Restituindo-vos 1) processo n . 11.877/935,_ desse Ministerlo, 
informo-vos que não foi entregUe a esta Estrada o oWcio n. M . 
V-26/C-12-1, de 14 de Agosto de 1934, que o Syndicato dos Feno

-viarlos da Noroeste do Brasil dirigiu ao Emo. · Sr. Ministro da 
VIação. 

Attenciosas .saudações. - A~treão de Oaatfl,ho, Director. 

Contere • .Aja.:z: Fonseca., 1" orticial . - Visto. Em 16-8.:1935. 
- ao.stro Junior, director de secção. -

- A quem fez a requisição . 

Em referencia ao officio sob o n. 8S9, de· i de JUlho ultimo. 
em que V. Ex. requisita lnfor:mações solicitadas no requerimen
to dos Srs. Deputados Acurcio Torres e Souza Leão; relativamen
te ao carvãO . nacional !ornecido â. ·Estrada de Ferro Central do 
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Brasil._ tenho a. honra de tran\mÚttir a V. · Ex. , po_:r ·copia inclusa, 

0s dados que, s.obre o assumpto, foram enviados: pela reterlda. vta..: 
:terrea. 

Rettllro a v. Ex. os meus protestos de elevada estima · e dls-
tlricta consideração. - .Mcr;rques dos' 'Jieiil. · 

Copia - Estrada de Ferro central do Brilsfl - 'Rio de Ja-
neiro, 30 de .Julho de 1936. -

"Presta informações relativas ao fornecimento de carvão . 
· nacional." 

Exmo. Sr. Ministro de Estado dos Negocies da Ylac;:ão e 
Obras Publicas. 

Attendendo á. sollcltac;:ão constante- do oUicio N. 3 . o32, . de 2!1. 
do corrente m~z, da. Directoria Geral d& Contabll!dàde (1 a Sec
t;ão) dessa. Secre.taria de Estado, cóm o qual, de ordem de V . Ex •• 
me foi transmittldo, por copia, o offlclo em que a Secretaria da. 
cania.ra. dos Deputados solicita a Y. Ex. informa.A;ões relativas ao 
!omectmetito ~e carvãO nacional a esta: Estrada~ cabe-me prestar 
a V. Ex. os esclarecimentos abaixo transcrlptos: 

Quanto ao Item a: 

São os seguintes os preços dQ ·carvão nacional !oMlecido a. Cen-
tral J:lO corrente anno, DOr Companhias: -

Companhia Carbonifera Rio Grandense: 

Preço do ~vão, por tonelade., no porto de embar-
"' ... 

que, na base de $010, por 1. ooo calorias, kUo 
Tan. de previdenc!a dos mineiros _ . • . • . 
carga no porto de embarque . . . • • . • • . . . . • . 
·Frete marítimo . . : : . . . • • • . . . . • . - . 
Taxa de prevldencla dos maritlmos . • . . . . 
Descarga no porto do Rio de Janeiro _ . • . 
Taxa. do cá.es do porto do Rio de .Janeiro 

Total. •• • • •• • . ..• • •• 

45$000 
$900 

2$5()0 
29$900 

$598 
. 3$000 

1$500 

83$398 

Companhia ~strada. de Ferro e Minas de São Jeronymo: 

Preço. do carvão, por . tonelada, no por.t o de embarque 
na base de JOlO-, por 1.000 calorias, kilo . • ' 

TaXa dé .Prev!dencia.. do_e mineiros • . . . .. .. .-. 
Carga ~o POrto de embarque . . . . . . . • • • 
Frete roaritimo . . . . ._. • . . • . . . . . . . . . . 
Taxa de prevfde ncia dos marftimos . • • . . . . . 
Decarsa no porto. do Rio de Janeiro . • • • • • . . . . 
Taxa 'cio cães do porto do 'ljio de Janeiro 

Total ....•.•.••••.• 

ComPai!hlas Nacional de Mineração de- Carvão de 
Bai-ro B~c~ e BrasUe!ra €a.rboultera. 4e Al'a
.ranguá: 

·:Pre~o do· carvão, por. tonelada, nó l>orto de embarque; 

45$000 
·$900 
2$500 

29$900 
S59S 

- 3$000 
.1$500 

&3$398 

::. 
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na base de $011, por 1. 000 co.lorla.s, ldlo . . • • . . 
Taxa de previdencia dos mineiros . . . . . . 
Car$'a no porto de embarque· . , . . • . . • . . • . . . 
Frr:te Ma.ritlmo . . . . • . · . . • . · . • . , . . , • • . 
Te.xa de previdencla dos m.aritimos . • . . 
Descarga no porto do Rio de Janeiro . . . .•. 

Total .... ~ . . . . . ~ . . . . . . . . . 
Companhias Minas do Rio Car,•ão : 

Preço do carvão, por tonelada, no porto de embarque, 
na base de $0ll, por-1. 000 calorias, · kilo . . . . . . . • . 

Taxa de previdencla dos mineiros • . . . . . • . . . . . . . 
Carga !)O porto de embarque . •. ... ... .. , ..... . 
~ete ma.ritlmo . . . . . . . . . . .. . . .. . . 
Taxa de previdencia dos maritlmos . . . . . . . . 
Descarga no porto <lo R io de J~ne!ro . • . . 

. Total 

Companhia Carbonifera. ·Urussanga; 

Preço do carvão, por tonelada, no porto de embarque, 
na base de IJ;Oll, por 1.000 CQ!orias, kilo •.••.... 

Taxa de previdencta dos mineiros . . . . . . . . . . . . • . 
Carga no porto de embarque • •... . .... •....... 
Frete rna.ritim<» . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 
Descarga no porto do Rio de Janeiro 
Taxa. de previdencia. dos m.aritlrnos . . . . . . . . 

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

Quanto ao item b : 

59$.400 
. 1$188 

5$000 
30$000 

$611 
2$500 

99$249 

59$400 
l$18S 
5$000 

30$650 
$611 

2$500 

99$249 

59$400 
l.$188 
5$000 

30$550 
2$500 

$611 

99$249 

O fornecimento é feito _em virtude de contractos firmados en
t re a Estrada. de Ferro Central do Brasil e as compan hias j â. 

citadas, de accordo com os termos lavrados em 7 de Mal<> de 1934, 
qua.nto âl! quatro primeiras companhias ,e em ;; de Julho do 
meámo anno, quanto á. ultima, na contormidade do Decreto nu
mero 20 . 089, de 9 de Junho de 1931, e dos despachos de 5 de De
zembro de 1933 e 20 de F.evereiro de 1934, do Sr. Che!e do Go
verno Provisorio, transmittidos a esta DII'eCtoria pelos otficios 
~s:· 4'.361 e 740, de 9 de Dezembro de 1933 e 26 'de Feve reiro de 
1934, da 1" Secção da Directoria. Geral de Contabilidade do Mlnis
terio da Viação e Obras Publlcas. 

Esse:; contractos :f_oram , approvados pelo Tribunal de Contas. 
· em suas sessões de 28 e 30 de Maio e 18 de JUlho de 1934, e têm 

validade por cinco annos, a. contar da data. do registro do Tri-
• buna.l de Contas. 

Quanto ao .item c: 
D e . aceordo com a. clausula estabelecida nos contra.ctos,- o pr.e

ço .do carvão .-será. :revisto, ~nnualm~nte, lavrand.o~se t el'mo additi
. VO~. No córreiú:e 3.-nno jâ. tol tomada esta providencia, . tend~ sido 

os t ermos · addltivos · approvados pejo Tr lbÚÍlal . de Conta..S em sua.S 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 15: 13- Pág ina 9 de 77 

-144-

sessões .de 5 e 22 do corrente. Os preços a vigorar no corrente 
anno, em virtude dos termos a-dditivos, são os que constam· da 
primeira parte da. resposta ao item <l- Ainda em virtude dos ter
mos additivos, soffreram dif!erença os · preços do ca.rvãó .a s~r 
fornecl.do e- os dos fretes .m.aritimos. Pa;:a que se estabeleça a dif
ierença. de preços do carvão ~ ·do frete maritlmo, alterados pelos 
termos additivos, ab:ilxo vão transcrlptos os preços dos contractos 
primitivos, por companhias: 

Companhia Carbonifera Rio 'Grandense: 

Custo do carvão no porto de Porto :Alegre, na 
$009 oor 1. 000 calorias kilo . . . . . . . . 

Quota de previdencia de mineiros . . . . 

Despesa com carregamento em Por to Alegre .• 

Frete marítimo . . . . . · • ~ o • • • • o . .. 

base 

Despesa com a descarga no cães do porto do Rio de 

J a neiro . .. . ...... • . .. 
Quota de previdencia dos marltimos . . . . 
Taxa do caes do porto do Rio de Janeiro 

Total •.••.. • • • o ~ • • • • • 

Differença global no preço do termo additlvo 

Companhia Estrada de F erro e Minas d e São 

Jeronymo: 

. Custo do carvão no porto de Porto Alegre. na bns e de 

$009 DOr 1. 000 calorias kllo 
Quota. de previdencia de mineiros . • . . . . · •. 

Carregamento em P orto Alegre . . . . . . . . 

Frete marítimo • . . • • . • • . • • . . . . . . . • . . . • . 
Quota de prevldencia dos . marítimos . . . . 
Descarga. no porto do Rio de Janeiro • • • . . . 
Tàxa. do caes do porto do Rio de Janeiro 

Total ... , .... 

Dlfferenca global no preco do termo additivo 

Companhias Nacional de Mineração de Carvão do 
Barro Branco e BrasUeira Carbonifera de Ara
ranguâ: 

Custo do carvão nos portos de Imbituba e Laguna., na 
base de 5.400 calorias kilo, â razão de $010 por 1.000 
calorias. kilo . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 

Taxa. de preYidencia .sobre o custo do carvão 
Carregamento no.s portos de emb~rque 
Frete maritimo . . . . . • . • • • . , • . • . -. 

40$500 

$810 

2$500 

23$00j) 

3$000 
$460 

1$50·'> 

"71$770 

11$628 

40$500 
$810 

2$500 

23$000 
$460 

3$0()0 
1$500 

71$770 

11$62& 

. 54$000 

1$080 
5$000 

23$500 
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Taxa. de previdencia sobre o frete . . • • • . • • • . • • • • 
Despesa com a descarga no porto do ruo de Janeiro, 

inclusive a taJCa de· caes . . . . •.• . . . • 

Total ........ . .. ... .. __ .... . 
Differença. global no preco do termo additivo 

Companhia Minas do R io Carvão: 

Custo do carvão nos portos de Imb!tuba e Laguna, na 
· base de 5.4GO calorias k ilo, â raZão de $010 por 1 .000 
calorias, kllo . . . . • • • . . . . . . . . . . • - -

Taxa de previdencia. sobre o c usto do carvão 

Carr egamento nos portos de embarque . . 

Frete marltimo . . . . . ·• . . . . . . . . . • 
T= de :vrevidencia sobr e o frete . . • • • . 

Despesa com a descarga no porto do ruo de Janeiro 

jTotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Differença global no -preço do t ermo additivo 

Companhia Carbonifera de Urussanga: 

Custo do carvão nos portO'iJ de Imbituba e L aguna, na 
base de 5.400 calarias kilo, à razão de $010 por 1.000 
calorias, kllo . . . . . • 

T~ 4e previdencla. sobre o custo do carvão 

Carregamento nos portos de embar que •. 
Frete marltlmó . . . . . . . . . - - . 

T~Uta. de previdencia sobre o frete 
Despesa com a. descarga no porto do Rio de .Janeiro 

Total ..•. •.••• .• ... . .. . . .. 
Ditferenc:a global no preço do t~rmo additivo 

$470 

2$500 

86$550 
12$690 

54$000 

1$080 

5$000 

23$500 

$470 

2$500 

86$550 
12$699 

54$000 

1$080 

5$000 

23$500 

$470 

2$500 

86$55() 

12$69:! 

Devo esclarecer. ainda, que foi tambem lavrado termo, de 
accordo com as disposic:ões citadas para os termos das companhias 
de que . trata este otricio, <:om a Hulha Brasileira Companhia Li· 
mitada, em 7 -de Maio de 1934. registrado pelo Tribunal de Con
tas, em sessão de 30 de Maio de 1934. 

O preço estabelecido nesse· contracto foi o seguinte: 
Preço do carvão, na base de 6 . 850 calorias kllo, por to

neada. na es tação de Barbosas • . . . . . . . . . . • . . 

Despesas com fretes, cargas,. descargas, taxas, impos-
tos .. etc .. . . . • ... . . • ..•..•.. . • . •• 

Total .. 

30$000 

38$000 

68$000 . 
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Durante o anno de 1934, nenhum carvão forneceu a referida 
Companhia e, no corrente, ainda não a.llslgnou o termo additlvo. 

Cabe-me, ainda, escarecer que quanto ao Item d, a. data dos 
termos add!tivos é de 22 de Junho ultimo, a. vigorar· durante o 
corrente anno. O pre~:o a .ser J)ago jti. está indicado na resposta 
ao item a. 

Reitero a V. Ex. os protestos da mais elevada considera.<:ão 
e respeito. - Mendonça Lima. dlrector. Minlstedo da Viat;ão -
1• Sec~:ão de Contabilidade - Confere. Em 22 de Agosto de 1935. 
- M. B. Moura, r• Secc;:ão de Contab!Udade -Visto - p; Oa.a
tro, Direetor de Sec~ão -A quem fez a reqU!Biç:ã.o. 

Em resposta ao officlo n. 804, de 26 de Junho Ultimo, em 
que V. Ex. requisita as ínforrnacões sollcltadas no ~quel,'imento 
S.])resentado pelo Sr. Deputado Gomes Ferraz, relativamente âs 
Estradas de Ferro Central e Noroeste do Brasil e J;~ervl!:os doF< 
~orre·ios e Telegre.phoR no Estada de São Paulo, tenho a honra 
de transmittir a V. Ex., por copias inclusas, os da.dos enviados 
pelas referidas repartições. 

Reitero a V. Ex. os meus· protestos de elevada estima e dis- . 
tfncta consider~ão. - Marques 'dos Reis. 

Gabinete do director geral dos Correios e Telegra:phos. 
Copia de copia.. 

Visto, e:m 9-7-1935. - (Ass!gnatura lllegivel) secretario. 
Os ·servicos de Correios e· Telegraphos, em' São Paulo, são 

explorados industrialmente por fnteremedio de tres DirectorliL.; 
:R.egionaes, eom sêdes, respectivamente, na Capital e nas cidades dE' 
Ribeirão Preto e Botucatu', superlntendendo cada que.l os Sllrvi
~os executados por agencias, estações e postos ae determinadas 
zonas. 

A renda propriamente postal e telegraphica, arrecadada. pelas 
referidas repartições. nos nove mezes do exercido fina.ncelro. isto 
~. de 1 de Abril a 31 de Dezembro. foi a seguinte: 

:Oirectoria. Re!;ional de São Paulo • • • . 

Dfrectoria :Regional de Ribeil'âo Preto 

Dlrectoria. Regional de Botuca.tu' . . • . 

Total •...•.....••.• ·• •· ·• ~ . . . . .. 

13.813:258$500 

904:623$900 

1.43~:()78$000 

16.1()3:960$400 

A despesa, por sua vez, no mesmo periodo financeiro de no
ve mezes, foi de: 

Dlrectorla Regional de São Paulo . • . . . . . . 

:Oirectorla Regional de Ribeirão Preto 

Directoria Regional de Botucatu• .. 

Total . .. . ~ . . -. . . .............. 

10.279:339$300 

821 :856$SOO 

669:088$200 

11.770:284$400 

Confrontados os dados acima, resulta. que as tres ~:epartir;;ões 

apresentaram saldos orçamentarlos no exerciclo de 1934, na 1i~gulnte 
pro:por~;ão:· 
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Directorla Regional de São Paulo . . . . 
Directória R€glonal de Ribeirão Preto .. 
Directorra Regional de Botocatu' 

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

3.533:919$20() 
82:767$000 

766:989$800 

4. 3 83:676$000 

Rio, 9 de Julho de 193~. - J. OZivcirCL Filho, 1" Officlal, en
carreg&do da elabora<;ão rlos relatorios. 

Mln!sterlo da Viação, 1' Secção de Contabilldade. Confere. 
Em 22 de Agosto de 1935. M. B. Maltf'a. 

1" Sec~ de Conta billdade. Visto.· - C. C!a.~tro, Dlrector de 
Secção •. 

CoP,ia Estrada de Ferro Noro~te do Brasil - Directori.a. 
N. 241- V. -Bauru', 17 d~ Julho de 1935. - Assumpto: Pres'rr 
in~qrmações - Sr. Director Gerai de Contabilidade do :Ministerio 
da VhÇão e Obra.S Publicas - Rio de Janeiro - Accuso o recé
bfmento vosso otfiCio n. 2. 880,· de 6 do corrente, pedindo-me, de 
ordem do Sr, Ministro, informar: !i) qual a receita. e despesa da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no exercicio de 1934, no t::e
cho que serve o Estado de São Paulo. - Em resposta, declaro
vos que a renda das estaçõea, situadas no trecho de São Paulo, no 
exercício de 1934, foi de 11.702:027$650. Nesse total não está 
computada a receita .accessoria, apurada pela Estrada, e que 
comprehende a sua extensão total. A despe!la da Estrada, em 
1934, foi de 18.900:4953521. E~s;a de~p~sa (, de toda n. Estrada. 
Não ê possivel divlàil-a pelos trechos de São Paulo e Matto Gros
so. Informo-vos, outrosim, que o e:xeorcicio de 1934, por forçe. do 
Decreto n. 52, compoz-se, apenas, de noveo mezes. Attencios<t~ 

saudações. - Netto Al.maran te. 

Miniaterlo da Viação, 1• Secção de Contabflidade . Confere. 
Em 22 de Agosto de 1935. - M. B. Moura. 

t• 8eC!:àO de Contabilidade, Visto. - O. Calltro, Director de 
Secção •. 

Copia 

Demonstração da. renda do trafego proprlo, arrecadada pela:; 
esta<;ões localizadas na Estado de São Paulo, durante o exerclcio 
financeiro de 1934 (Abril a Dezembro): 

Engenheiro Biallor . . . . • . . . . . . , , • 
Queluz •.....•...••...•...... 
-Villa Queimaçla . . • . . . . . . . . . 
Lavrinhas ..... . 
Cruze-iro . . . . • • . . . . : . 
Embahu' 
Cachoelro. 
Canna.s 

·Lorena. ~ . ~ .. .. . .. .. . . 
Coronel Barreiros . . . . . . . . . . :, . . . ·. 

1:543$350 
213:100$250 

6:694$050 
89:797$750 

1.172:908$95() 
12:910$200 

258:971$350 
4:254$650 

368:567$200 
3 :530$40_!} 
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..... , ...... . 
Appareceida. • . , . , • . • • , , , , . . . . . . • 
Roseira. ......................... • 
Moreira Cesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pindamonhangaba • • . . • . . , . • . . • . .- . . . . • 
TN:!membê . . . . ...••....•....•...• 
Taubaté ...•.•.......•........ 
Quiririm ...........••••.• , .. 
Engenheiro Sã; e Silva . . . . . . .. , . .. . , 
Caçapava •••.••••••••••.•• 
Eugenio de Mello . . . . . . . . • • 
Engenheiro Martins Guimarães .. 
São José dos Campos 
Limoeiro .•.. 
Jacarehy ...•••.. 
Bom Jesus ....•..• 
São Sy!vestre . . . . 

~ . . . ~ . ~ .. 

. .. .. .. .. ~ ..... 
n.uararema ......•..•...•.. · · 
Luiz Carlos . . . . . • . . • • • • 

, Sabaúna ....•....•...•.......•.... 
Engenheiro Cesar de Souza . •. . . . . . . . . 
Mogy- das Cruzes . ., . . . . • • . . . . . . . . • . 
Santo Angelo ••...•..••..•...•.•..•. 
Suzana •....•••....•..... 
Calmon Vianna . • . . • , • • • • . . • • . • 
Poá ..............•.............•. 
Itaquaquecetuba . . . . . . . . . •..•... 
São Miguel ......•.....•.•... 
Engenheiro Trindade . . . • • • . . . . . . • • . . 
Trea Barras (Novembro e Dezembro) .•.... 
Bananal .. .. .. .. .. .. •. .. . ...... . 
Carvalho Araujo . . • . , . • • . . . • • . . . . • 
15 de Novembro • • . . . • . • . , . . • • • • . . • • , • 
Ferraz de Vascon~llos . . • . . . . . . • , • 
Itaquera ••.•.•...•.•...•...•.. 
Arthur AJvim . • • • • . • . . . • . . • . • • . 
Vtlla. :n.tathilde • .- • • . • . . . . . . . . . . . . 
Carlos de Ca:rnpo.s . • . , . . . . . . • . . . 
Agencia São Pa.ulo . . . • . . . . • . . . • • . • 
Agencia Norte ..•......... · ......•••. 
Agencia TrJanguio • , . • . . . . . . • . . . . . , .. 
~arte-Passageiros • • . . . . . . . • . . • . 
~orte-Carga.s ................... . 

Total ........ .. ...... ' ........ . 

45:986$450 
982$661) 

õ87:594$300 
144:670$90{) 
94:502$250 

193:480;800 
469$445$700 

83$532$850 
961 :~74$55(). 
11:275$250 

1:595$500 
lS4:1'46$50D 

12:948$150 
5:226~70(1 

221:339$40& 
9 :553$4.01) 

254:1.21$400 
22:308$96!) 
15:252$500 
40:663$950 
43:635$900 
1>9:357$550 
19:292$400 

484:670$600 
18:067$650 
73:987$600 

. s :089$950 
78:929$650 

5:573$800 
4:052$050 
3:024$050 
7:325$300 

97~&51$650 

48:710$250 
15:594$350 
20:368$550 
98:944$750 
28:263$600 

146: 552'$400 
555: 545$700 

78:293$400 
!31:617$700 

2.354:944$250 
5. 403:961$900 
4. !?60.:386$700 

19.847:671$900 

Ministerio da Vi.ação. 1• Secção de Contabilidade. Confere. 

Em 22 de Agosto de 1935. - M. B. Mo~ra.. 

1" Sec<;:ão de Contabilidade. VIsto. - O. Castro, dil'ector de 
~c~ão. 
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Annexo ao !lrocesso 57.895/35 

.Departamento Pessoal Material Total 
i• Divisão- Trafego 6.294:2935437 
2• Dfvisã'o- Linha 2.882:341$500 
3' Divisão - Locomoção 7. 255:636$820 

1.086:487$357 7.380:780$794 
2.149:867$043 5.032:208$54b 

15.651:097$842 22.906:734$662 

Total de custeio . 16.432:271$757 18.887:452$242 3l>.:ns_:723$99~ 

Demonstração das obras novas: 

2• DiviSão - Linha 
3' Divisão- Locomoção 

174:363$900 
288:446$039 

208:964$390 
778:664$997 

283:328$290 
1. 00 7 : lll$0 36 

Total de Obras ~ovas 402:809$939 987:629$387 1.395:439$326 
Total geral 16.835:081$696 19.875:081$629 36.715:163$326 

Rio de J"aneiro, 27 de Julho de 1935. - C~audionor Baptista de 
Menezes, P. O. A. - 2. 

Em respOsta ao officio n . 829, de 2 de Julho ultimo, em ·quo 
V. Ex. transmitte o requerimento apresentado pelos Senhores 
Deputados Baptista Lusardo e outros, pedindo que o Governo in
fürme sobre a situação financeira da Companhia de Navegação 
Lloyd Brasileiro, seus navlio.s em trafego, em t"eparos, desarma
dos e sem aproveitamento, tenho a honra de t"emetter a V. Ex., 
por copia inclusa, as informa~;ões prestadas pela referida Com
panhia. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima e dis· 
tincta consideração. - Marques àos Reis. 

"Copia" - C. N. L. B. 

Debitas do Lloyd em 24 de Outubro de 1930: 

GovertLo Federal': 

Creditas 
Debltos 

Bo.nc:o do Bra.8U: 

Creditos :. 
Debitas •..•.... 

Juros .. ............... 

Na Pr'a~; 

Em!. ..........••.. 
Em U$s ....•••.•..... 
Em ·Esc. ••••• o 4~ •• 

Em Fras. 
• • o • • ~· 

62.644:564$019 
10.717:0al$284 saldo 45.927:532$735 

11.209:015$820 
1.369:193$070 

12.578 :208$890 

1.853:8293478 saldo 10.724:379$412 

284.993.02.09 
3;231.517,16 

200.000,00 
780.000.00 
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Em O$u ....... • ...• 
Em m/L . _ . . 
Em. mil réis . . . . . . , • . . 

102.397,1S 
25.000,00 

N:as agencias • • . • • • • • . . • • . . . . . . • • 

Debltos do Lloyd em 31 de De:rembro de 1931: 

Governo Ftid.eral: 

Credltos 39.692 :126$209 

11 .. 063 :871$663 
'1.844: 371$000 

Debitos .. .•. ... 10.344:314$213 saldo 29.347:811$996 

Banco do Bra.8iZ: · 

Creditos ... • .. • • .20. 771:002$427 
Juros ....••.... 2.696 :971$970 saldo 23.467:974$397 

Na. Proça: 

Em! •• 
Em U$s .... 
Em Ptas .• .• 
Em RMK • • 
Em mU réis • • ... . 
!Iras agencias • . •. . . . 

262.936.05 .09 
946. 346,14 
42.000,0Q 
7.340,92 

.. . . . ~ . . . . . 
Debitos do Lloyd em 31 de De~embro de 1932: 

Governo Feãerar: 

26.582:679$467 

10 .436:862$928 
6.499:543$000 

Credítos .. 
Debltos .. 25.119:699$079 saldo 1 .462:980$388 

Bam.co àO Brasa: 
Credftos 
Juros •• 

Na Pro.ço.: 

Em f • . .. : . . • •..• 
E m U SS .... •. • .• ... 
Em RMK ... ... .. .. 
Em Pta.s .••.•.•... 

34. 380:246$625 
5.304:862$177 saldo 39.685:108$80% 

237.991.14.05 
248.182,76 
67.907,61 
94.333,00 

Em mil réis ·. . • . • . . . . . . . 
!Iras agencias : . . • . • . . . . . . 

20.642 :580$580 
3.438:553$200 

Debitos do Lloyd Bras ileiro em 31 de Dezembro de ·1933 : 

G<lverno F ederal: 

Cre.ditos . . .. . . . _ 33 .007:311$992 
Debitos ..•••••.. .•• • 28.275:312$142 saldo 4.732:002$850 
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. . . Ba,nco do Brasil : 

Creditas 
Juros .. 

38.053:113$743 

Na Praça: 

Em :E •••••• 
Em U$s •...•... 
Em RMK ..... · ....... . 
Em nin réis .. • • .. .. .. 
Na.t agencias . . . • . • . . . ; 

8.257:428$277 saldo 46.310:542$026 

229.749 .17!.05 
394.682,05 
195.154,00 

21.268:396$659 
5. 515:252$500 

Debitas do L!oyd em 31 de Dezembro de 1934: 

Governo Feà~al: 

Creditvs 
Debito:! ; ... , .•. 

Banco do Brasil : 

Credi~os . • . ... 
J:uros • . • . 

Praça: 

Em f .... . . . . .. .. ~ .. 
Em U$s ..•........• 
Em RMK .•••••.. ;, .. 
Em mil réis ......... . 

58.721:444$078 
48.390:177$912 saldo 10.331:266$166 

46.141:076$413 
11.906:378$577 saldo 58.047:454$990 

230.745.00.08 
514.138,33 

15.847,75 

Nas âgenckls .. .. .. . • . . .. . . .. 
31.842:252URO 
13.142:802$500 

Debites do Lloyd em 31 de Maio de 1935: 

Go1;.et-no Fef!eral: 

Creditas , ,. 
Debitos •. 

Banco do Brasil: 

credltos 
Juros . . . . . . . . . . 

Na Pra~a: 

Em i: •. . . .. .. .. .. .. 
Em U$s .•...•..... ; 
Em R1.ri{ •••.•••• · .• 

.. • • .. • • • • t ... • ••••••••• ~ • 

58.797:859$814 
28.275:312$142 saldo 4.732:002$850 

47.502:079$013 
8.257:428$277 saldo 46.310:542~020 

233.808.05.00 
537,145,14 

15.847,75 
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Em mil réis 3 7. 040: S27$645 
Nas agencias 15.052 :8'11$100 

A Companhia de Navegação Lloyd Brasil'!! ro po!!sue a ctunl · 
mente 77 navios, sendo: 

E:m trafego 
Em reparos 
Desarmados 

Total . . . . . . . . . . 

45 
14 
18 

77 

São tres os navio!< actualmente afreta.doA pela Companhia, ser
vindo elles á.s Unoos da Amer!ca e do Rio da Prata. 

- A quem fez a requlsíciio. 

São, succes!!lvamente, lldos e vão a imprimir os se
guintes 

PROJEICl'OS 

(1° legislatura) . 
N. 120-A - 1935 

.4pprooo o õaZanço geral e a conta do exercicio de 1934, oruani4adlos 
peta Oontadoria Central da Rep-uõlica; com pa1"ecer contra-rio da 
Co'mm:ii18'Õ.o de Tomadas de <Jantas á8 emendas em 3• àiaCU88áo. 

(Tomada de Contas 1, 11 legislatura) 

Ao projecto n. 120, deste anno, jê. em terceira discussão, o emi
nente· Sr. Arthur Bernardes e outros illustres Deput:Etdos, apresen
taram a emenda substitutiva , sobre a qual esta Commissão é cha
mada a enútt!r parecer. 

Dando cumprimento ao disposto no art. 29, da Constituição Fe
deral, e. Camara. dos Deputados, uma vez iniciados os seus trabalhos 
parlamentares, entrou a examinar as contas do Sr. Pres1dent~ da 
Republica, relativas ao exercício financeiro de 1934, e, como é de 
sua attribuição regimental,. a Commissão de Tomada de Contas &Xa

minou attenta:mente o balanco gemi organizado pela Contadoria 
CentraJ da Republica e demais documentação e.present.ada, conclu
indo seu parecer po rum projecto de decreto Ieg1slativo, approvando 
as contas prestadas. 

E s te projecto ê uma proposição pela qual são julgadas bôas as 
alludidas contas, sendo sua approvação ou rejeição de exclusiva. com
petencia do P oder Legislativo, conforme preceitua claramente o z.r
tigo 40, letra c, da Constituição Federal. 

Contêm, elle, como ficou dito, a approvação das contas apresen
tadas pelo Sr. Presidente da Republica equivalendo, assim, ao jul
gamento· de (lUe cuida o art. 40, jê. citado. 

Entretanto, a este projecto, que e.pprova contas, foi oUerecld~, 
como substitutivo, a seguinte emenda: 

''Art. 1° o prazo para o exame das contas de um· exer
cido financeiro sera de 90 dias, contados da data: do recebi-
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mento do balanço e respectivos documentos pela Commissão 
de Tomada. de Contas. 

Art. 2" O exame das verbas glooaes, que n~o tenha.:m 
tido a precisa. classificação, dentro das respectivas consigna
ções, serâ. feito pelos comprovantes ou, pelo m€-nos, pela re
lação de cada. debito, correspondendo~lhe a orglem e a in{ii
cação de quem autorizar a despesa. 

Art. 3• Verl!lcada a procedencla da despe.sa, será. ella 
conferida; glosando-se, no caso contrario, as que não tiverem 
procedencla legal. Quanto a.s ultimas procedet·-se-á. á. neces
l!aria apuração afim de promover-se a responsabilidade. {lo 
respectivo ordeoo.dor de despesa illegal . 

.Art. ~· Expurgados de ~odos os vicies e Irregularidades, 
serão as contas approvadas". 

O à:rt. 181, § 2o, do nosso Regimento Interno define emenda 
substitutiva como sendo a proposição aPresentada como succedanea 
de outra dispondo, ·porém, o § 4°, deste citado artl~o. que não será. 
admittida emenda substitutiva que não tenha relação directa e im
mediata com a materia da. proposição principal . 

Esses dispositivos regimentaes são .inquestionavelmente bem 
lembrados aqui, quando á proposicão que a.PProva contas se apre
senta, como succedaneo, proposição pela. qual 'se procura estabelecer 
normas processue.es ou tramites regulamentares para verificação 
de contas. 

Admissivel que :ross~ a emenda chamada substitutiva, ella seriã. 
ant-es um l'BQ.Uerimento de adiamento de discussão do projecto de 
Decreto Legislativo e, com evidente descaso pelo art. 214, do Re
gimento Interno, sem prévia fixação de prazo. 

A emenda transcripta não é ainda accei.ta.vel porq_ue não pre
enche o substancial requisito ·do art. 181, § 4•, do nosso Regimento, 
isto é, ella não tem relação dlrecta e immedlata com a materia da 
proposição principal. Esta é, com e!feito, a conclusão de um exame 
de contas, ê o julgamento das contas a.Ílalysada.s e, finalmente, a 
approvacão das contas prestadas pelo Sr. Presidente da Republica. 
e relativas ao exerélclo financeiro de 1934: ao passo que a emenda 
substitutiva: em apreço, propõe meios pelos quaes as contas já 

examinadas, jâ a.naJ.ysa.das e cuja approvação se projecta, devem ser 
novamente examinadas e- apreciadas pare., em seguida, propor-se 
o respectivo julgamento. 

Entre o substitutivo e o projecto não existe relação dírecta e 
nem immecliata, pois o que objectlva o primeiro é institutir novo 
processo para o exame de contas jã. devida.Inente veri!ice.das se
gundo o processo vigente. 

O. substitutivo procura crear um meio quando. o projecto con
suhstancia uma conclusão definitiva. 

·A de!fníção regimental do que seja projecto torna, porém, a:inda 
mais .a.ccentuada a inadmissibilidade do substitutivo, bastando ve
ri!icar onde se enquadra a proposição principal ·e, se dentro della, 
tambem ·se ene<)ntra a proposição substitutiva. 

·Nos termos do art. 144, do Regimento, conhece a Cama:ra tres 
especies de projectos e que são: 1°, proj11cto d~ lei, que é a. pro
'JIOSi~o approve.da pelo Poder Legislativo e suje.ita á. sanc~o do 
·Presidente. da ·Republica; 2°, projecto de -decreto legislativo, que é 
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a proposi~o approvada pelo Poder' Legislativo e cuja. promulgação 
lndepende da sancc;ã1> do Presidente da Republ1ca e, fina"J.mehte: 
3°, projecto de resolu~;ão, que ~ a proposição sobre assum})to de 
economle. interna da Camo.Ia. dos Deputados. 

Poderla.mos ainda assegurar que, de a.ccOrdo com o Regimento 
Interno, constituem project<>s de lei todas as proposições .reterentes 
â.s materlas Indicadas no art. 39, de nossa. Carta Magna. e project~ 
de decretos leglslo.tfvos âs proposl~ões mencionadas pelo art. 40, da 
mesma Constituic;ilo. 

Ora, o projecto pelo qual a Cnmara dos Deputados julga as 
contas do Sr. Pres!dente da Republlca é, innegavelmente, um pro
jecto de decreto legislativo; o projecto, porém, pelo qual se fixa 
prazo pam o exame das contas, se dispõe Q.uanto ao· criterio que 
deve presidir o exame destas contas, se determina o "expurgo" de 
todos os vicies e irregularidades, como condição prévia de appro
vação, das contas é, lndU;cutivelmente, projecto de resolução e, 
portanto, .materia que constitue objecto de reforma re gimemtnl. 

Não ts. admissivel, pois, que se substitua um projecto de de
creto legislativo por um pf'o;jecto de resolução, ainda mais quando 
o primeiro ê destlna.do pela Camara dos Deputados, no exercido de 
elevada attribuição constltuci9nal, a o julgamento das contas pres
tadas pelo Sr. Presidente da Republica, em quanto que· o segundo 
contém apenas meros preceitos de natureza adjectlva, de ordem 
exclusivamente processual. 

A Commissão de Tomada de Contas vê-se, por estes motivos, 
na contlngencia de aconselhar é. rejeição, pela Camara, da emenda 
substitutiva, em apreço, salvo se os seus illustres e d.igÍJ.os sigua
tarios, valendo-se da f,aculdade que lhes ~ con!e·rida. pelos arts. 242 
e 243, do nosso Regimento Interno, preferirem solicitar sue. reti
raéla pa ra que, como Proposta de reforma r egime ntal, .possa aer 
devidamente encaminhada fi Commissão Eltecutlva nos termos do 
art . 172, do citado Reg~nto Interno da Camara ' dos Deputados. 

A emenda ap resentada pelo illustre Depu\ado Gomes Ferraz 
estfi assim ~formulada: 

"Ficam approvadas as contas apresentadas pelo PreSl
dent& da Republica á Camara dos Deputados. rel.a.t!va..s ao 
exerclcio de 1934, no p eríodo que vae de 16 de Julho a 31 de 
De2embro, revogadas as disposlçõee em contrario"·. 

De ;;.ccOrdo com esta emenda, o projecto de decreto legislativo 
passar& a excluir, de maneira explicita, as. contas anteriores a 16 
de Julho de 1934, visto como já. estavam approvadas pelo art. 18, 
~ Disposições Transitarias da Constituição F l·deral. 

A Commissio de Tomada de Contas entende, entretanto, que a 
~>menda, não obstante conte r p ensamento technico e doutrinaria
mente exacto, não. precisa ser approvada, por quanto o projecto su
j<.~ito â. votação sOmente approva, como· é evidente, contâs qu.e estão 
l'Ubmettidas a exa.:me e, consequentemente, dep~ndendo de appro-
vação ou rejeição. 

Conte.s j á. · anteriorment e approvadas. ~mbora pertencentes aD 
me·smo e:xercicio financeiro e que escapam, 'até, a qualquer ap~ 
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dação judiclaria, subsistírão sempre valiosas, ainda que más :fo!l
sem julgadas pelo Poder Legislativo ordinario. 

Sala ·das Commissões, 31 de Agosto de 1934. - Vieira .tl!arques, 
Presidente. - Bueno BramUio, Relator. - Nogueria Penido . -
Moraes Paiva. --, José c=sio de Macedo Soares. - .l!oacvr Bar
bosa Soares. - Fronct&co Gonçalves.. - Damas Orti;:. - Fr~

rico Wolf/enbutteJ. 

PRO.TEC'Io 120, Eli4E>NDA.DQ Elll4 

A Camara dos Deputados decreta: 

., . ... .DISCUSSÃO 

Art . unico . Ficam. approvada.s as contas apresentadas pelo 
:Presidente da. .Rep1,1blica â Camara. dos Deputados, relativas ao exer
cício de 1934; revogadas as disposições em contrario. 

Sa.la das Commlssões, 10 de Junho de 1935 . - José Vie~ra 
Marques, P!"estdente . -Bueno Brond(io, Re_lator. -Nogueira Pe· 
niào. - !4mgruber FUno. - José cassio de Macedo Soares. -
.DatmA.11 Ortiz-. - Moacyr Barb0$a S':xLres. - Ubaldo .RamCI.!'hete, 
.vencido, com voto em separado . - Francisco Gonçalves. - Mo
raes Paiva.. - Frederico Wolftenõuttel, com just!!icação de voto. 

EMENDAS EM 3. a I>JSC'USSÃO AO PROJ=o 120, A QUE! SE 

REFEREI O PARECER 

N . 1 

· Considerando que a tomada de contas de um exercício finan
ceiro, para ser eXacta e completa, no sentido do que prescreve o 
texto constitucional, deve descer ao exame moral e arithmetico dos 
comprovantes, sobretudo nas contas globaes, que não tiveram s i
quer. a necessarla classificação da despesa respectiva; 

Considerando que as contas do exercício de 1934 estão desacom
pa.nhadaa de ta.es documentos e nem, ao menos, constam de rela
ções que bastem a demonstrar individuação, consentanea que per~ 
mftta ajuizar da sua legalidade; e mais, 

Considerando que sommas vultosas se apresentam indicadas sob 
uma sO denom!nacão, ineKpresslva e improprla, como, por exem
plo, a de "agentes pagadores", a que .se att;-ibue a responsabilidade 
de utna. despesa de 222.349:000$000, sem qualquer declaração eluc!
datlva de qúe conc11la. a procedenela. legai-de taes dÍ.spendios; e, &.inda, 

Considerando que nas "contas . activas" da União sommam
se parcellas que orçam por cinco milhões de contos de réis, entre 
a.s quaes figuro. a de 249.617:040$800, decorrente de "responsavets 
diversos", sem qUe se declare a Origem dessa responsabilidade; E·, 

portanto, 

Considerando que não é posslvel a existencla. de tão volumoso 
activo sem que se conheça, em certos casos, sua origem detalhada, 
nem as providencias tomadas Dara sua. cobrança, a· fazer-se ami
ga.yel ou. executivamente,. na forma. da legislac;ãÔ ordinaria; e, assim, 

Consi<ierando que, sem a J:)ra.tica ·desse exame detido e cons
élenclosó, a acção dá. Cam.ara dos Deputados seria. dispensavel,' pelR. 
Jnnocuidade de seu pronunciamel]to, Que passaria a ser de siioples 
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chancella, o que desprestigiaria a alta finalidade constitucional, tâC) 
salutar e tão necessaria nos gastos publicos ; e, por isso mesmo . 

Considerando que o exame das contas de um exerclcio não se 
pode clrcumsCr.-ever ao cotejo de parcel!8.s; sem que se desca á. ml· 
nucia das contas que não tenham a. prévia. lndividua.cão e clareza. 
exlgivels no acerto e comprovação do respectivo balanço; 

Of!erecemos â. deliberação da ca.mara, em vez do projecto da 
Commissão de Tomada de Contas, o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

'Art. 1.•. o prazo para exame das contas de um e:x:ercicio fi· 
nnnceiro será de 90 dJas, contados da data do recebimento ~o ba
lanço e respectivos' documentos pela Commissão de Tomada de 
Contas. 

Art. 2.•. O exam·e das verbas globaes, ·que não tenham tido 
a precisa classtflcac:ão, dentro das respectivas consignações, será. 
feito pelos comprovantes ou, pelo menos, pela relação de cada de
bito, correspondendo-lhe a ot'igem e a indicação de quem autori7.ar 
a despesa. 

Art. 3.•. Verificada a procedencia da despesa., será ella con
ferida; glosando-se, no caso contrario, as que nã.o tiVet'em proce
dencia legal. Quanto âs ultimas, proceder-se-à á necessaria. aJ)U• 

ração a!im de Pt'Omover-se a t'esponsabil!dade do respectivo orde· 
nador da despe.!ja lllegal. 

Art. 3.0 • Expurgadas de todos os viclos e frt'egularldades, serão 
as contas approvadas. · 

Em consequencla do substitut{vo apresenwdo, 

Requerem~s 

a) sejam as contas t'e!erentes ao exerclclo de 1934 devolvidas 
á Comm!ssão respectiva para o exame detalhado das qúantia.s des
pendidas sob o titulo de ~agentes pagadot'es" - e o moUvo de 
sun. não classl!J:eação ; · 

b) sejam indicados os nomes dos "responsavels diversos" 
devedores á União da quantia de 249. 617:040$800 - e apúradas as 
causas do não reembolso dessa somma pela credora; 

c) seja organizado o quadro das dividas de e%erciclos fina~. 
com a indicação de sua natureza e os exercidos a que pertencerem; 

d) seja apurado se o augmento de 1 .150 . 000:000$000 na massa do 
papel moeda em circulação, de 1930-1934. obedeceu â. · decretac;;ão pré· 
via. de cada emissão , e se o conJunto dessas eD'lissões produziu 
aquella somma; citando-se os decretos e o montante· de eada emis
são autorizada. 

Sala. das Sessões, 24 de Julho de 1935. - ·..trthur Berna.ràes . 
-Borges de Medeiros. -Rego Ba.'I'Tos. - octav!o Manoa.lleira.. -
João Neves. - Uõai~ .RamaJhete. - Do-mingos Vella&co. - Ma.• 
cedo Bittencou.rt. -Henrique Do4&worth . . - .A.love& P11-Wl.a.. - J"or
ge Guedes .. - Ba'I'TO& Cassaz. - ·Ma.ca.rio de .tUmeiàa. - Jair Tovar. 
- Daniel de carvalho. 
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N. 2 

.Ao artigo unlco: redija-se assim: 

Ficam approvadas as contas apresentadas pelo Presi
dente da Republica á Camara dos Deputados relativas ao 
exercic!o de 1934, no pcriodo qtr.c vae de 16 d.e Júlho a 31 
de Dezembro, revogadas as di.sposições em contrario. 

Justificação 

Esta modiflcaç:ão na redacção é a que mais convem, por Isso 
que, pela Constituic:ão Federal, art. 1& de suas Disposlç;ões Tran-
5itoriaa, as conta.s do .exercício financeiro de 1934, no período an
terior a 16 de Julho, "já estão approvadas por lei e independem de 
ratificação ou novo julgamento do Poder Leg!slatlvo. 

Sala de.s Sessões, 30 de Julho de 1935. - Gomes Ferraz. 

N. 210 - 1935 

(1.• legislatura) 

InstitUe o, Caiza de Garantias e Presit!encia da Bo~sa de. Fundos 
Pu"blic.os do Rio de Janeiro 

(Da. Com. de Fínanças - Finan~s, 227 - 1.• legislatura} 

O Ante·projecto por mim apresentado na Commissão de Finan
c;a:;, a 25 de Setemb~o de 1934, que institue a CaiXa. de Gara.ntiâs e 
Prevldencla da Bolsa de Fundos do Rio de Janeiro, esteve na Com
missão de Legislaç;ão Social, desde 27 de Setembro até 4 de Ja
neiro de 1935 (Diario do Poder Legislatwo, pags. 770 e 771 -
25 de Setembro de 1934). 

A 18 de Outubro de 1934, o Sr. Deputado Roberto Simonsen, 
Relator da Commissã.o de Legislac:;ão Social apresentou seu parecer, 
subscrlpto pelos seus companheiros de C.ommissão. 

Do projecto, diz o nobre Relator no seu brilhante parecer: 

"Organização intelligente, que não onera de forma alguma o 
melo social, nada. custando tão pouco, aos governos". 

E a opinião do Sr. Deputado Roberto Simonsen ê bastante va
lim~a. porquanto a autoridade de S. Ex. sobre a materia, vem de 
seus largos estudos e se funda na. so!ldez de sua experienc1a. 

S. Ex. apresentou umo. emenda, que eu acceito, por a achar 
procedente: manda substituir a expressão "Exonerado inooluta.ria• 
m.ente" : - pekl demlt:ti4.o. 

O Sr. Deputado Oliveira Passos, no seu voto em separado, de 
3 de Ja~eiro de 1935, depois de declarar que concorda ple~mente 
com o parecer do Sr. Roberto Slmonsen que qualifica de lucido 
apresenta ligeiras emenctas, no louvavel in'tuito de· ésclarecer <J pro~ 
jecto. Tambem estou de accordo com as emendas do illustre Depu
tado Sr. Olivelr-.1. Passos, que abaixo transcrevo; 

Ao art. 5.0
, paragrapho unicc, accrescente-se: 

g) execuç;ão do disposto no art. 22 e seu paragrapho unfco. 
Ao e.rt. 22, accrescente-se : 
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Paragrapho unlco. Igual applicação terá. o fundo patrimonial 
:!orma.do pelo producto da. taxa. addicional, crea.da. pelo Decreto n . 
22.651, de 1933, até que fiquem saldados todos os cc>mpromlssos.a..s
sumidos pela ca.ma.ra Syndic:al, para a construcção do edificio. 

Accrescente-se : 

Art . 23. - O E<li!icto .da. Bolsa e da Corporação dos Corre
tores de Fundos Publlcos da Capital Federal, ora em constx-ucçã.o, 
só serâ. inco_rp_orado ao tundo da. Caixa. de Garantias e Previdencia. 
depois de saldados todos os compx-onússos, que lhe· seja-m concer
nentes, assumidos pela. Corporação dos Corretores de Fundos Pu
blicos da Capital Federal, afim de que a sua incorporação se dê 
livre e desembaraçada de todo e qualquer onus judi~ial ou extra
judicial. 

:A 9 de Janeiro de 1935, o Sr. Deputado EwaJd Possolo, e-m 
voto separado, prestigiou o projecto com sua collaboração, c,oncluln
do o seu parecer, por aconselhar .suggestões e.o ;projecto, que já 

eram idéas minhas, como passo a. expôr, e que eu ia concretizar 
em emendas, no decorrer das discussões regimentaes. 

E' a. seguinte a conclusão de S . . Ex. : 
Considero, pois, mais per:!elto e opportuno o encaixa.Inento dos 

funccionarios de. Camara SYndlcal dentre os ooneficiados pela Ca.1xa 
de Pecullos dos Corretores, est.aoolecendo-lhes ta.Inbem um peculio 
razoavel, destinado é.s suas !anúllas e uma, pensão, a ser-lhes con-
cedidas nos casos de invalidez. · 

E' este o meu parecer, que profiro sem prejuizo dos já. formu
lados anteriormente, quer pelo Sr. Relator, quer pelos dema.is col
lege.s de Commissão, que sobre o projecto se manifestaram pessoal
mente". 

As nobres e justas sugg-estões lembradas pelo senhor Depu
tado Ewald Possolo, já. eram. ldéas não s6 minhas como tamoom 
d8. Camara. Syndical da ·Bolsa do Rio de Janeiro e de seu Presi
dente, Sr- Dr. Ary de .Almeida e Silva. Pois conjunctamente- com 
este, o grande Presidente da. Bolsa, a.nt.es de haver eu formulado 
o actual projecto, procuramos n6s a.rnbos, os mais antigos e gra
duados empregados da Bolsa, não só para lhes communlca.r que 
lhes iamos .d~ asslstencia social, a que tinham direito, como tam
bem para lhes pedtr a. opinião sobre o projecto que se elabOrava.. 

Já em 1926, a Oamara Syndlcal da Bolsa de Fundos Publicos 
de São Paulo, da qual fazia parte, _por a.cio exponta.neo, aposentou 
o D!rector da sua. Secretaria, Sr. João Pimenta, operoso funcclo
nario. com mais de 30 annos de servico. E foi um acto de justiça 
moraJ, porque não havia lei al~ma., que mesmo indJrectamente, 
desse direito de aposentadoria. aos ! unccionarios da.s Bolsas. 

E foi por isso, que quando tive a honra de organizar, em 1931, 
a · Bolsa de Fundos Publicos de Porto Alegre, 1nstituida. pelo De
creto· ·d"o Estado do Rio Grande do . Sul, numero ·4.847, de· i9 de 
Agosto de J.931, formulei o seguinte artigo, hoje lel da.que!k gia.nde 
E stado: · · 

"Art. 101. A Ca.mara Syndical organizará uma Caixa de Pre
videncla para os funccionarios da. ·Bolsa. 

Paragrapho imfco. O fundos dessa Caixa serão formados com 
contribui~;ão igual de_stes e da Bolsa.". 

Assim, no .substitutivo que se ~egue a -este parecer, inclui dis
pos!<;ões que acolhem ple-namente .. o ponto de vlsta justo da · Com-
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missão de Legislação Social, que ta..tnbem é o meu e o da Camo.ra. 
Syndical da Bolsa de Fundos Publicos do Rio de Janeiro. · 

Antes de terminar este parecer, peç~ permissão para salientar 
o apoio prestigioso que o " Jornal do Commercio" -emprestou a est e 
projecto, a.ssi.gnalando o seu accentuado effeito utU, em brilhante 
apreciação. 

Multo respeitosamente, em conclusão, propomos o seguinte pro
jecto, em que :se consubstanciam as suggestões !eftas no debate do 
·ante-projecto: 

O Poder Legislativo decreta: 

Cai$a de. Garantm t: Previdencia dos Oorretores ela. Bolsa de 
Fun'dos Publicw d.o Rw rJ.e Janeiro • . . . . . . . . . 

Art. 1. o Fica instituída a Caixa de Garantias e Previdencia. dos 
Corretores da Bolsa de Fundos Publfcos do Rio de Janeiro. 

Art. 2. o E' obrigatorla a egual comparticipação da Caixa. por 
todos os corretores mencionados no artigo anterior. 

Art. 3. • A Caixa será. constituida. pela universalidade do pa
trimonl~ e das rendas da Bolsa. de Fundos . Publicos do Rio de Ja~ 
neiro e da Corporação dos Corretores. 

. Art. 4. 0 ~ Caixa. terá por fim: 

a} tornar effectiva a responsabilidade dos corretores da Bolsa 
nos seus actos funcciona-es; 

b) · forma r um peculío para subsistencia do corretor em caso 
de. invalidez completa ; · 

c) amparar a familia .do c_orretor em caso de morte . 

.Art. 5.o ·o peculio formado pela repartição do activo livre 
da Camara Syndlcal entre os corre tores será. egual para cada corre
tor e as suas alterações serão estabelecidas em assembléa geral dos 
corretores, sob proposta da Camara Syndical da Bolsa, ouvida. a 
Corom.Issão de Contnbilidàde, no dia 10 de Janeiro de cada anno, 
para o anno corrente. 

Paragrapho unico. Nes~a a.ssemblêa geral o credito Pllra o pe
culio será determinado depois de creada a receita e fixada: o. despesa. 
da bolsa, com consignação da verba expressa para: 

a) pagamento de seu pessoal ádminlstratlvo ; 

l>} a aposentadoria e pensão dos empregados da bolsa nos 
termos do art . 20 e seguintes; 

c) conservação e melhoria de s ua séde; 

'd) manutenção dos servlç:os de contabilidade, de cotação de 
Utulos e de cambio; 

e) organização de estatisticas e publicidade financeira: 

f) desenv,olvfmento de seus departamentos legaes e t echnico, 
completados pela sua parte cultural, com bibliotbecas e estudos es
pecializados, annuarios e revistas: 

p) execução do disposto no art. 22 e .seu paragrapho un!co; .. 
h) despesas geraes. 

Art. 6.... A caixa será administrada pela Camara. Syndical e 
ficará. sob a fiscalização de uma Commissão de Contabilidade, com-
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posta de tres membros, eleita pelJl. a.ssemblêa geral. conjunctam.ente 
com a cama.ra Syndical, a 10 de Janeiro de cada anno .. 

Paragrapho unico. b corretor -eleito membro da Camara Syncli
ca.l não poderá. ser eleito membro qa Commis5ão de Contabilidade. 

Art. 7. • Para a satisfação da responsabilidade do corretor, nos 
seus actos funccionaes, só se recorrerá a.o peculio que lhe !ôr esta· 
belecido a 10 de Janeiro de cada anno, depois de esgotada a fiança. 
e quaesquer bens que possua. 

§ 1. • Entretanto, as multas impostas ao corretor pela Camata. 
Syndical serão directamente descontadas .do peculio, pela propria 
Camara; 

§ 2. • Desfalcado o pecullo, por multa. imDOSta e.o corretor pela 
Cama.ra Syndical, ou por qualquer outro motivo, tlcará o corretor 
suspenso até- que o reintegralize. 

Art . 8. o · O peculio não será objecto, no todo ou em parte: 

a) de qualquer contracto que importe em cessão ou transre
rencia do ·mesmo a terceiros. mão sendo admittidoas procurac:ões em 
causa proprl.a para o seu recebimento; 

õ) de qualquer imposto ou taxa e de penhora, nãq responden
do por divida$ contrahida.s pela seu titular, a não ser a.. rel!ponsa
bilidade funccional do corretor, provenient~ de sua gestão de offl· 
cial publico. · 

. . 
..Art. 9.• O peeullo não reclamado at~ tres annos de aberta a 

vaga de corretor, prescreverá em favor da caixa. 

Art. lO.o Em caso <le morte do corre tor, o seu peculio perten
cer:í. â. sua viuva. herdeiros ou legatarios. Em caso de exoneração 
a pe<lido, o corretor receberá 80 % de seu peculio, ficando os 20 % 
restantes pertencendo â. caixa. 

§ 1. 0 Se o corretor fôr demittido o seu peculio, descontados os 
20 % para a caixa e solvidas as suas responsabilidades funcclonaes, 
garantidas pelo mesmo peculio, serâ. applicado em titulas !ederaes, 
adquiridos com clausula de inallenabilidade em nome da mulher e 
herdeiros do corret'Or; 

§ 3. • O corretor s6 poderâ exercer esse direito, desde que pro· 
ve não estar sendo processado administrativa ou judicialmente. 
·por actos tuncclonaes • . 

A rt . ~1. Quem fOr nomeado para substituir o corret or !alle· 
cido o u exonerado. só poderá se empossar no officio, depois que 
recol,her â. caixa a importamcia correspondente ao pecullo integral 
q~e tinha o seu antecessor. · 

Art. 12. A caixa, mediante decisão da Camarl!- Syudical e da 
Comtnissão de Contabilidade, em reunião conjuncta, só poderá. 
applicar seus !undos em compra·: 

a) de titulos tederaes; 

b) de titulos de enrpres3.s nacionaes; que os tenham negocia 
dos ~ cotados na Bolsa. a que estejam com seus dividendo!! em dia 
~ juizo da. assembléa. ge.re.I dos corretores. com a presença de 314 
dos corretores, em exercicio • 
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c) de immoveis, 
Art . . 13. A Càixa só poderli. alienar bens, pot• tlocl~üu du Ca

mara. Syndical e da Commissão ~e Contabilidade, uJ•Jn'ovuuu pelu. 
aasembllia. geral dos corretores com a presen~a llc- :!la du11 corre• 
tores, em exercicío . · 

Art. 14. Os dlrectores e flscaes da Caixa. tulu pr•MMtHLirm•nt e 
response.veis pelos actos praticados na sua u.dmluh•u•ur:nu l' fi
cam sujeitos âs penalidades crim.inaes p,revlsta.-s 011.11 lt•l101, lllll'n 011 
detentores de ·dinheiros publicos. 

Art. 15. - Ao corretor que não exercer o oCClt!ln, lllll' hwlll[
dez completa, e o requerer â Caixa., será concctlli.I•L Ulllll Jlt•nttiio 
correspondente ã. 6% do seu peculio. 

Paragrapho unico. A pensão extingue-se com o ll'VIllllllnlllnto 
do peculio. 

Art. 16. O peclilio s6 poderâ ser levantado JWIIL \'lU\'11, her
deiros ou legatarlos do cc:>rretor, 3D dias depois <ll' 11 hiLVI•t• rl'que
rido á Caixa, mediante exhib1Cão dos documento!\ Jul~etlllolll nccel!• 
sarlos pela camara Syndica.l e pela Commlsllllo dt• Cuntn hllhlude. 
caso 'lO officio vago. não haja nenhuma oJw•·u~;r'lu H tmz• Uqul• 
dada. 

Art. 17. O Syndico representará em Juizo ou r~rn dcttte u 
Caixa, que terá sua stode e fOro . no Jogar onde !uncclon1tr " Bolsa.. 

Art. 18. O mandato da Ca.ma:ra. Syndlcal e o 111~ Cummlssao 
de Contabilidade começarão a 11 "de Janeiro e lrüo ntl! 10 de Ja· 
neiro do anno seguinte. 

Art. 18. O mandato da Camara Syndical e o dtL CommhtNÜu 
de Contabilidade come!;arão a 11 de Janeiro e irüo att\ lO de Ja
neiro do anno seguinte. 

A.!·t. 19. Para. melhor execução desta le!, ficn.rtt ·~ Cnmnrn 
Syndical expressamente autorizada a. rever o seu Rt•~lmento ln~ 

terno e tabellas de emolumentc:>s. 
Art. 20. Aos empregados da Bolsa do Rio dt.> Jnnt•lro, KerU.o 

conferidos os seguintes direitos: 
a) est:tb1!idade no cargo depois de 5 annoK dto fllf11'\'lc:m~. ex~ 

ceptua.ndo-.se os actuaes emPregados, aos qunePI Ut!Pidt• n publt• 
cação desta lei fica . assegurada. Qquella estab!llllllt\1': 

b) aposentadoria com todos OS vencfmentnll, dt•j)llfM dto 30 ll.D• 

nos de serviços ou compulsc:>riamente co~- fi!( rtnnoK ti~· cdnde : 
c) aposentador'ia por Invalidez completa, com todOIC OH venci· 

mentos, ap6s 3 annos de serviços; . 
d:) pen.!lãc:> de SD% de seus venclme<ntos, no111 nrrd••lroH, de ac· 

cordo com o art. 10 e seus paragraphos. do d('cr~to n. 2-1 . 616, d~ 
9 de Julho de 19 34. 

Art. 21. O direito 'á penSão extingue-se no>~ cn11oM expresso9 
no art. 12 do di!creto n. 24.615, de 9 de Julho de 1!184. 

Art. 22, A camara Synodlcal empregara. o actual po.trlmonlo 
da Bolsa e da Corporação dos Corretores na construcc;iio do edltl~ 
cio da sêde da Bolsa,' até sua integral term!.naçiio. 

Paragrapbo unico. - Egual applica~ão terã o tundo patrlmo· 
nia.I formado pelo producto de. taxa addicional creadu pelo decre
to n. ·22.651, de . l7 de Abril de 1933,- atê que fiquem saldados todos 
os comprornis.sos assumidos pelà Camara Syndical parn a conq
tt-ucção do edificio-. · · 

:Art. 23. O .edlficio da Bolsa e da Corporação dos Corretore>! 
de Fundos· PubUcos da Capital -Federal; ora em conBtrucçã.o, s.\ 
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será. incol']lorad~ ao :tundo da Caixa de Garantias e Prevldencia, 
depois de saldados todos os compromissos, que .lhe sejam concer
nentes assumidos pela Corporação dos Corretores de Fundos Pu
blico da Capital F.edeml, afim de que a sua incorporação · se dê 
livre e desembaraçada de todo e qualquer onu:s judicial ou extra-
judicial. · 

Art . 24. F ica o mandato da actua.l Camara Syndical, e o da 
Commissão de Contabilidade que ! ôr eleita, prorogado até 10 de Ja
neiro de 1937. 

Paragrapho unico. Entretanto, o primeiro peculfo sera esta
belecido 30 dias depois da publicação desta le!. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em. contrario. 

·&la das Commissões, 16 de Agosto de 1935 - João Simpli
cio, Pr-esidente. - A.belar® Vergueiro Oetiar, Relator. - Ama
ral Peixoto J'zt.nf,r. - João Gu~·arães: - Henriq'ILe Do'dsworth. 
- Clemente Mariani. - Samuel Duarte. - Cardoso de Mello 
Netto. - França Fill'ho. 

A..'n\TEXO 

PARECER DA COMlii(BSÃO DEl UJGISLA.ÇÃO SOC'L\L AO . ANTE•PROJEC'l'O 

o mustrado Deputado, Exmo. Sr. :Pr. Abelardo Verguetro 
cesar, apresentou na Comml.ssão de Finaow;as um ante-projecto 
de lei creando as caixas de garantia e previdencia dos . corretores Ja 
Bolsa de Fundos Publicos do Rio de Janeir.o . A simples leitura 
do projecto evidencia a sua importancia e opportunidade. . · 

O decreto legislativo federal, n. 354, de 16 de Dezembro de 
189S, instituiu uma .ca.txa ou cofre commum de garantias e previ~ 
dencia éntre os corretores de :tundas publicos, mas até ·hoje não 
toi re~rulamentado esse 'decreto. 

Baseado nesse decreto, o Estado de São Paulo creou, em 192~. 
a. catxe. cornmum de garantia. e Previdencia dos Corretores de 
Fundos Publico~ da praça de São Paulo. 

Essa <:abt"a. administrada pela ca.ma-ra Syndical dos Cor
retores, recolhendo todos os rendimentos desta camara, conseguiu 
creditar a cada . um. dos Corretores de Fundos Publicas um . pecu
lio que vem sendo augm.entado annualmente, de accordo com ae 
sobras veri!icadas nos be.lanços da Camaro. Syndical. 

O pecnUO, respondendo pre~namente pela boa llqui~c;ão 

das transacc;ões errectuadas pelo.s corretores, permitte . a orga~ 

ni.zaç~o de um verdadeiro seguro . de vida que serâ. e.'tlonaõo â. fa
milla do corretÇII:', em. caso de sua morte, ou a elle devolvido, no 
caso ·de sua exoneração, ou, ainda, proporcionando~lhe uma renda 
correspondente Q seu valor. no caso de in:valide.z . 

Trata-se de um pecullo· de natureza mtxta: garante a socle
da,de pela per!elta evicção das transacc;ISes e!tectuadas · nas bolsas, 
dando-lhe uma · tol:'te ·tonalidade de segUrança. e; de outro . lado; 
constitue a base da ass!stencla. · para as famUias '.dos corretores; 

Orgntzacão intelllgente, ·que ·não onera de 'forma · atguma o 
meio social ·nada custasndo, tão pouco·, : aos governos: · · 
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Pata se aquilatar do progresso que tem tido a. organiza<;:to 
paulista, basta E-nunciar os valores ascendentes ao peculio: 

1928 
·. 1929 

1930 

1982 

1933 

1934 

.. ~ . . . . . . . 10:000$000 

14 :000$000 

18:000$000 

27:000$000 

33:000$000 

36:000$000 

Essa orga.n!za.ção, inspirada, principa.hnente, nas existentes na 
França, nã.o constitue novidade noa demals paizes civilizados. Sua 
creaçii.o no Dis~cto Federal ê utU e opportuna.. 

Somos, assim, de parecer que o projecto deve .ser favoravel
mente e.colhido peJa Commis.são de Legjsla.{lão Social, ficando 
principalmente ao estudo da Commtssão de Finança& a veri!ica
cão da utilidade dos <USJ)OE>itívos dos arts. 19, 20, :ll e 22, que se 
referem a. alterações no actual estatuto da Cams.ra. Syndical · ae 
Corretores do Rio de .Janeiro . Somos, também, de parecer que na 
redacção do projecto de lei fique melhor esclarecido o modo da 
:rorma~:ão do pecullo, dando-se, pa.ra isso, outra redae<;ão ao art. 50. 

Art. 5o. O peculio fonnado pela repartlcão do activo livre 
da. CS.rna.ra SYilldical entre os corretores ~~~erá egual para cada. cor
r etor. e as sue.s alterações serão estabelecidas em russemblêa eeral 
doe corretores sob proposta da Ca.m.a.ra. Syndlcal da Bolsa, ouvida. 
a. Commissão de Contabilidade, nO · dia 10 d~ Janeiro de cada anno, 
para o anno corrente . 

Pa.ragrapho unlco. Nessa assembléa geral o credito para o 
peculio será. deierm.1nado depois de orçada a recelta e fixada a des
pesa da. Bolsa, .com consl.gnação da. verba expressa para: 

a) pa.ga.m.~nto de seu pessoal administrativo; 
b) conservac;ão e melhoria de sua séde; 
c) manutencão dos .servic;os de contabilidade, de cotação de 

titUlas e de ea.mbio; 
à) organização de estatistice.s e publicidade financeira; 
e) desenvolvi:nlento d& seWI depa:rtaznentos legaes e techni

coa, C@mpletados pela sua parte cultural, com biobllothecas e ea
tudos especializados, annuar106 e reVistas; · 

f) desJ>esas . geraes. 
Pensamos tamoom que no § 1•, do· art. 10, a expressão: " exo

nerado in-voluntariamente" deverfl. ser substituida pela: " de
mlttido". 

Salvo melhor Juizo, somos ~ parecer que o projeeto, cotn as 
alteracões de ·redaccão indicadas, se.ia. approva.&>- pela. Commiasão 
de ·Leglsla.~ão Soolal e devolv.ido . quanto antes â. · Com.rnissã.o de 
Finanças, para que possa ter o rap1do andamento que merece. 

Deodato. Ma.i<J.,. Presidente . - ·Roberto B~. Rela.tor. 
d. Moraes Andr<Ue •. _....., João Beraldo. - Odon Bezerra Olli/Xil· 
cc.nti . - v. de To'ledo. - MGI'io DominrJUe$. - Mozar Le-go, de 
l!.Cco~o com a substancia. dq. projecto, ma.s vencido quanto r.s· mi
nucfes da resp~tiva reda.cção, que lhe. parecem mais proprlos de 
estatutos ou ~la.rnentos. 
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I>ElCLARAÇÃO_DO SR. OLtvElRA PASl!IOS 

O illustre Sr. Dr . Roberto Simonsa.n conclue; em seu lucído 
.. Parecer, pela approvação do projecto apresentado pelo. illustrado 
Deput!ldO por São Paulo, Sr. Dr. Adalberto Vergueiro Cesar re-
salvadas as alterações que indiéou. . · · · ' 

Concordo plenamente com o referido parecer . . Peço, apenas. 
venia para .sugge~ir as ligeiraS emendas que em· seguida mencio
no e pelo.o; mo~ivos que _passo · a expOr: 

Em 17 de Abrii de 1933 foi promulgado pelo Governo Prc
visorio o Decreto .n . 22.651 que providenCia s obre· a constitul!)âo 
do fundo patrimonial da Camara Syndical dos COrretores de Fun
dos Publicos da Capital Federal através da . cobranc;:e. de uma ta
taxa a ddicional de. $500 (quinhentos réis) &obre os titulos !eder:tt:l"! 
negociados na mesma Camara ·Syndica.l. 

O producto dessa taxa que é de:oositada pelo respectivo ayn
dico no Banco do Brasil em conta especial foi utillsado, consoan
te autorização expressa .do Ministro da Fazenda, para ·garantir o 
levantamento ·da . importe.ncia necessarta ao custeio da. construc
ção, jê. inici3.da, do edi!icio da . Bolsa e de Corporação dos Corrê
teres de Fundos. Publicos. da. Capital Federal, situado â. Praça 15 
de Novembro. Assim sendo não pode o producto da. referida taxa. 
ser incorporado ã.. universidade do patrlmonio e das rendas da 
Bolsa t-stabelecida no art. s• do projecto, eoquanto não estive
rem s ald!ldos todos os compromissos assumidos pela Corporação, 
para a conatruc~ão do edificio. 

Afim de conciliar a situação existente com ·o aleve.ntado ob
jectivo patrocinado pelo Deputado Sr. Dr. Verguelro ·casar, sug~ 
giro as seguinte:s emendas no projeeto· de sua autoria . . 

Ao art. 5°, paragra.pho unico accrescente-se: 

9) Execução ":ao dispostó no art . 22 e seu paragrapho tinico. . . . . . 

Ao art. ·22 accNScente-se: 

Paragrapbo unlco: E gual .applicac;ão terá. o fundo patrimonla l 
rorm:ado .pelo producto d&. .. ta:xa s_ddlclonal crea.da . pelo Decreto 
n. 22.651, de 17 d e Ábril de 1933, até que · fiqu~II\ . saldados todos 
os compromiss os assumidos pela Camara Sjrndlcal pa ra a cons· 
trucção do edlflcio. · · · · 

A ccrescente-se: 

Art. 23; o edificlo da Bolsa. e da Corporação -dos Corretores 
de Fundos PubliCO$ da Capital Federal, ·ora em construcçã.o, s6 
eerá incorporado ao · fundo da Caixa de Ga rantias e PreV1dencla., 
depois de saldados todos os comprom issos que lhe sejam concer~ 
:nentes assu midos pela CorpOração dos Corretores de Fundos Pu
blico!! da Capit&l Federa l, átim de q11e. ã.. süa-inc~rpora<i~· _se (lê 
livre e de.sembaraçáda de todo" e . qualquer On"ll_S judiCial "ou extra -
judicial : · · : · - ' · · .- · -

ruo, 3 .de · .Janeir:o de . 1S35. OZiveira P_assos. 
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SUGGESTÕES DO SR. E'- PJSSOLO 

Desde a lei ;n. 354, de 16 de Dezambro. de 1895, :fof prevt.sta a 
creação de um fundo de benet1cencia d<ls Corretores· ti€- Fundos 
Publ!cos da. Capital Federal. Mas, esse fundo Qúe era o mesmo 
Cofre da. Cams.ra Synd1cal, consoante a. lei ref~rlda, se constitui
ria, exclusivamente, das multas impostas pel& mesma lei 85-l e ·pelo 
respectivo "regulament<l do Governo"; que !oi baixado, atinai, ·com 
o Decreto n . 2.475, de 31 de Março de 1897 . 

Esse "regulamento ·do G<lverno" repetiu, aliâs, o dispositivo 
dei art. 16 da lei 354. conforme a letra expressa do seu art. 141>, 
assll:n concebido: 

"O producto das multas será recolhido ao Cotre Syndi
cal, instltutdo no a rt. 16 do Decre-to legislativo n. 354 
de 16 de Dezembro de 1895, e constituirá. um fundo oe be~ 
neetcencia dl'ls Corr~tores de Fundos Publicas da capital 
Ftiderat, ; 

e determinou pelo seu art. 117, repetido integralmente em o a.rt. 
161 (dois dispositivos eguae.s no mesmo regulamento), com a 
substituição, unicam6!lte. d!l uma copulativa por uma vtrgula., que 
a Cama.ra Syndical organi.Z'Ilsse um regimento interno da Bolsa, 
da Corporação dos ·Corretores e da camara Syndícal, re&-imento 
que ficaria " tazendo parte intt!grante do decreto" . 

Esse regimento interno, approvado pelo aviso n . 83, d<1 Ml.
nisterio da Fv.enda., de -s de· Maio de 1904, e que é "parte illte
grG.Ute" do Decreto n . 2.475, e, portanto. da ei n. 354. manten-io 
as multas jâ. estabelecidas anteriormente, e mesmo estabelecendo 
novas para easo.s ainda não determinados , discriminou, em tabe!
la . annexa., todos os emolumentos a serem cobrados pelos Srs. cor
retores e pela CaJma.ra Syndical, ·mas estabeleceu 

"Art. 294. Os emolumento cobrados pela. Camara Syn
dica.J. serão destinados á.s despeaa·s do seu custeio & venci
mentos dos seus :funccionarios." 

Era esse o regimen- estabelecido pelas leis· em vigor sobre a 
ma. teria. 

Um novo decreto :foi, em verde.de, baixaoo pelo Governo Pl"O

vi.sorio, aos 17 de Abril de 1933, e .tomou o n . 22 . 651. 
Mas, esse decreto, como, e.liâ.s, bem se vê do parecer do Sr. 

Oliveira. Paesos creou apenas uma taJca. acldiclonal de $500 sobre 
os tituJos !ederaes nego<:lados na · Camara Symdical, para. a. cons
tituição de um :fundo patrimonial da mesma Camara. 

·. Claro fica; pois, que o regfmen vigorante ao tempo da apre
sentacão do projecto Verguetro Ce~; destinava uÍlica.mente a• 
muZtcu â formação do fundo de · peculios dos senhores corretores. 
e estabelecia que os emolumentos cobrados seriam appllce.dos nas 
"despesas de custeio da Camara Synd!cal e nos "venCimentos do 
seu pessoal ... 

Se ·a reda.cção do a:rt. 294 ·ao regimento interno. acima trans-
cl!lpto; · ê· ambigua; · por não estabelecer·. a · i>roporcã<> em que o pro

. dueto da. cobrança dos emolumentos deve ser appltcado aos dois 
:fins referi-dos, é, todavia, bem claro que, destinadas as multas ã. 
ca.txa -de PecuUos, a ta%a a.ddicional de $500 aÕ -fundo patrimonial 
da Camara; esse . "cuSteio da Camara " · a que se refere o artigo, sô . 
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se pode entender como o doa serviços pela mesma creados, a ins
tallação rspectiva e a respectiva manutenção. 

Se, por um lado, na "manutenção" desses serviços, se deve.o 
rla,. de mn modo gera.!, entender incluida a. verba " venclmentOfJ do 
pessoal", a espeeltlca.cíi.o filtlllda na. 'lei, dei.Xa, por outro lado, veri
ficar-se que a. mesma. ·Jei procurou estabelecer uma certa ·parida
de na dlstrfb'uição daquelle tunda. entre as duas destlna;;:ões. 

Quero dizer: · Se, attendldo o custeio doa serviços existentes e 
pago o pessoal, houvessem sobras no fundo constituído pela. co
brança. dos emolumentos, esw sobras, desde que se não crea.sse 
nhum serviço novo, baverie.m de ser applicados, equítativamente, 
em melhorar não s6 os serviços existentes, como· tambem a. re
muneração do pessoaL 

Não sei o que se te:n feito na Cárnara. Syndical. Mas, se essa 
dlstribulcão nã.o tem sido attendida, claro que uma parte do pa.tri
monio actual da Camara pertence aos seus funcclcna.rios. 

Ora, o projecto Vergueiro Ceisar, que procura realizar o dis
posto no art. 16 da lei n. 354, o que é.sobremodo'louvavel é absolu
tamente neces.sarfo para·a boa seguranc;a do mercado de titulas pu
bllcos na praÇa do . Rio de Janeiro, trá.nstere á Caixa <1e Peculios 
todo o pa.trimonio da Camara. Mesmo ·com a resalva em bOa ho
ra. formulada pelo Sr. Oliveira Passos, debca.r de attender, na 
Caixa C!U& se pretende formar; os funcclonarios da. Camara. Syn
dical, tal e qual ·é o caso do projecto, é cousa a meu vêr pel1gosa.. 

Jã. me não quero referir á mudança de regimen estabelecida 
no projecto, que manda ·destinar á Caixa .de Peculios todM a_.s 
rendas· da. Clamara Syndical, tirando a.os respectivos funccionarios 
a ga.rantfà anteriormente estabelecida pela appUcação de parte 
dos emolumentos cobrados no pagamento dos .salarlos respectivos. 

Basta o facto de se lançar mão, provavelmente, de um pa.tri
monio alheio s em licença do dono e sem um fim que proporcione 
ao mesmo _qualquer beneficio, como seria. o seguro social, taxati
vamente imposto pela Constituição .de 1935, para torna.r o proje
cto 1â nl!.o .som.ente lll!Ctto. mas çandemente pernicioso. 

Aliás, a q~stão tem outra face multo interessante . 

A Constituição. da Republica, que obriga. a.o seguro 30Cia.l, exi
ge contribuiçãO egualitaria do empregado, do elllpregador e do 
E stado . · 

Se, por acaso, veri!lca.da ·a improcede!lC;ia de _quanto !icou 
acima dito, · qulzessemos l.nscrever os funccionarios . da Camara 
Syndical no Instituto. de Pensões e Aposentadorias dos Commer
ciarlos, ou no dos Bancarias, ambos já regulamentados, o que 
seria. a. · nnica bypotbeae posslvel, de vez que o numero dlmlnuto 
desses .tuncclonar!os ·não permlttlria a constituição de um Instf
tituto a part.e para ell~s. não terlamos melhorado, ·al.nda a:ssim, a 
sit~o da.quella. C!Lmara.. 

Em . verdade, como ·elllpl,'ega.do=, a camara. Syndical. estará. 
sujeita a uma certa. ·contrlbutcão,' que não será pequena, .. e, sobre 
.isso, 1:erão de. ser grav~.s,: .c9m ·~erteza,. as operacões sobre fun
dos publleo!!, ~ 'prejulzo _do merca.io, para estabelecer a contri
buição do Estado.· 

Consfde~ pois. ma.ls . prefeito e oPP!)rtuno & encaixamel!to 
dos runookmar1os ãa. Camàra Syndical entre os beJl(!flcla.dos pela 
Caixa de Pecullos dos Corretores, estabelecendo-lhes tambem um 
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pe<:~ulio razoavel, destinado â.s .suas fanlilia.s, e urna pensão, a ser
lhes conce~qa nos casos de invalidez . 

. E' ~te o .meJI parecer, que profiro sem prejuízo do~ já for
mula,dos anteriormente, quer pelo Sr. Relator, quer pelos demais 
collegas. de Comllilissã~ que sobre o projecto se manifestaram pes
soalmente. 

Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 1935. - Ewalào Possolo. 

O Sl'. Vergueiro 'Cesar requer e ob~em permissão para. fa-
lar da bancada.. · 

o Sr. v ergueiro c~sar - Sr. Presidente, tive a satisfação 
de apresentar na. Sessão do dia 22 do corrente, da Comm!aeão de 
Finanças ã qual me honro de pertencer, um projecto de lei, ins

·tttuindo ·uma Caixa de Garantia e Previdencia pe.ra o.s corretores 
ôa·· Bolsa de Fundos Pub1icos do Rio de Janeiro. 

O projecto que formulei, conforme tive occasiáo de dizer ao 
illustre Ministro da Fazenda, o Sr. Dr. Arthur de Souza Costa, 
vae de encontro ao sP.u appello, porquanto não traz augmento de 
-despesas nem -impõe a creação de qualquer imposto ou taxa. 

Entretanto, o :projecto engrandece a Bolsa de Fundos Pu
:·blicos do Rio de Janeiro, cujo !unccionamento interessa o Brasil 
.inteiro, e não ~:~6 o Districto Federal. 

Ez:a meu intuito elaborer o r.nenciona.do projecto, como capitu
-lEI de um . outro, integral, que já tenho concluído, sobre bolaas em 
·geral e negociações de valores mobilfarios. Mas acceitando crit:l
-~ .pMCedent&, dlv.idi o primitivo p~ojecto em dois, um, o que já 
·.me referi, outro geral, para todo ·o .Brasil, que apresentarei na se
·gunda. qu!nze.na. ·de Outubro. 

A Caixa que o projecto visa. institutr para a BoLsa -do Rio de 
·.J'ane.!ro não é um novidade ·no Brasil. Pois a Bolsa de Fundos 
Publicas -de São Paulo já possue uma identica. que :rol creada pela 
'lei do E-stado de São Paulo, n. 2.165, de 22 de Dezembro de 1926, 
por propositura do illustre parlamentar Sr. Dr. Fontes Junior, 
no Senado de São Paulo. A esse tempo, tambem e.stude.ram o 
·assumpto, em. notaveis parecere~, os commerc!alistas Srs. Profes
sores Frederico Vergueiro Steidel e Waldemar Ferreira. Em se
·gurda,:no Regimento Interno da :Bolsa de São Paulo, por mim pro
'jectado e· que' ~~~!mente se e.cha em vigor desde 11 de Janeiro 
de 1928, foi regulani.entada a. Caixa. da Bolsa. de Sã.o Paulo, no res-: 
pectivo Titulo n~. do art. 145 ao art. 196. 

E a. Caixa. da. Bolsa. de São Paulo, que tambem nada custo 
·ao Estado ou ao PÕvo, é uma instituicão solJda, e -de :maior effei
to util, para a dil!ciplina dos c!X':re<!tores e para a aeguranf;fl. dOI! 

negocias de bolsa que se ultimam na.quella adiantada praça bnl.· 
silelra. 

Quando me desempenhei em 1931 da honrosa incumbencia 
de organizar a Bolsa. de :Fundos Publicas de Porto Alegre, não 
me ~squect de tnclu!r -no seu apparelhamento auxiliar, a c.abca. 

·de Ga.ran tias· e Previdencias daquella futurosa. Bolsa. 
E ê inconcebível que a Bolsa de Fundo!! Publicos do Rio de 

Janeiro, uma das primeiras da America. do Sul, em 'l."alor e em 
edàde,. ainda. não ctmten1, para melhor attingir .sua finalidade so

: cial. e ecoiiomlca, com. um a;pparelhamento da importa.ncia da Cai-
xa iiu.e s~ projecta crear. · 
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- .: . A creao;:íi~ da. Caixa da Bolsa de São Paulo foi inspirada :pela 
Caixa da Bolsa de Parfs, a. form.ldavel instituição unf'\rersal que 
.ZOla pinta com tanto colorido e com tanta. vfda. no seu livro 
L'.árgen.t, uma OO.S unidades de sua obra cYclopica, que meemo 
um especlalista não escreveria melhor,- ns. parte tecl:m.lca. 

O projecto que submetto á. apreciação da Com.m.lssão de Fi
. nnnças é a propria lei de Sã.o Pa.ulo e a do Rio Grande ·do Sul, 
com modificacões aconselhada!! pela eJt:Periencta. 

Para os meus principaes estudos de Bolsa, q.ue pretendo se
jam transformados em lei, solicitei a. opinJão autorizada de diver
st~s instituigões, de diversos juriStas e financeiros co'lll o Intuito 
de os melhorar e os aperfei~:oar. 
· .Assim <:! que me dirigi por carta, A Bolsa do Rio tie .Ja.nel
ro; na pessOa do meu prezado collega. e amigo Sr. Dr . .Ary d& 'Al
meida e Silva, que tanto tem feito pela Bolsa. de Valores do Rio 
de !aneiro: 

.sas 
-em 

"Rio, 21 de Agosto de 19$4 - Prezado Sr. Dr . .Ary de 
Almeida e SHva - Att'enciosas .saud~ões .. Junto to:mo a li
berda.de de enviar ao bom e.núgo e illustre collega um esbo
ço >da reforma -da Legtslacão Federal sobre Bolsas que eu 
pediria :fosse mostrado a camara Syndical, a. que preside com 
tanto brilho, competencla e dedical;âo, e a todos os dignos colle
gas da Bolsa do Rio de Janeiro. Com satisfação, u:ceita.rei 
para o ~sboço, toda a critiCa. justa e procedente, no meu em
penho sincero .de procurar dar 1'!. nossa terra uma bôa legis
lação financeira, que sirva para o BrasU inteiro e que tlN 
as Bolsas de Fundos Publicas e a Negociação de Valores Mo
biliarios da rotina, da estreiteza e do esp.irito acanhado em 
que se arrastam.' Boa paJ-te do que se concentra. no esboço, 
jâ. ê tl'ium:phantemente praticado na Bolsa de São Paulo e jâ. 
se acha incorporado na lei que instituiu a Bolsa de Porto 
.AJegre, como o erninente coU.ega sabe bem. O esboço é pro
dueto de observação, e~erlencla e de estudo. A vu!ta como 
seu prtnclpa1_ objectivo, o Interesse publico, o interesse geral. 
o ~teresse nacional. No meu trabalho não vi esta. ou aquella. 
B!)lsa.. por serem todas Bolsas Nacionaes, cujo bom funccio
namento importa a. todos _os brasileiros. VIsei ~!ma de tu
.ao o etfeito util das Bolsas, consubstanciado no Mercado Na
cional de Valores Mobillartos. ca<l.a. artigo <lo esboc:o se tun
da em solida.s razões. Nelle nada é arbitraria, Improvisado ou 
1igelralnente !ormulado •. Todas as suas dispoel~õe.s :foram. bem 
meditadas e se concatenam num systema que &e anima em 
uma orlentac.ão de forte idealismo pratico. Confio na reforma 
emprehendida com o mesmo ardor e a mesma fé com que 
se emprehendet"a:m as ~formas da Bolsa de S.ão Paulo e 
se instituiu a Bolsa de Porto AJegre. Entrego o meu esboço 
ao patriotismo da Bolsa do Rio de J'aneiro,. e ao valor mo!_~ 
do seu notavel presidente a quem abraço cóm a. admirao;:ão 
de sempre. - Abelardo Verguei'to <Jesar." 

Sr. Presidente, as Caixas de Garantias e Previdencfa das Boi
visam, em primeiro loga.i-, o interesSe gere!, s6 objectiva.ndo • 
segundo logar, o jnteresse i:ambem legitimo, do corretor-
O quE!! ellas colli[IIlS.m, adma .de tudo, é a.ugmentar a. garantia 
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do corretor em. :frente ao seu cliente; em frente a out~o corretor e 
em frente á propria Bolsa.. Esse augmento de garantia aperta. 
os laços da discfpliria' administrativa, accelera a liq.uidação dos 
negocios' entabolados, intensifica o .sentlm~nto d<L responsabui • 

. da·de de. caaa um ·e da Corporação, selecc1ona, eleva a classe, en
grandec'e uma Bolsa, com enonnes vantagens moraes e materiaes. 

· E não ha . illstituição mais ruunnosa para u,ma socie<l.ade do 
que ume.. Bcilsa que !uncc1one mal, então ajuntamento illicito, que 

. virá. cobrir, cam o manto da legalidade, e· da correcção commer· 
cial, t.raflcancjas immoraes e impunes .. 

E como demonstrarei opportunamente, os· papeis da bolsa no 
Bt-asn já atting-em a milhõ.es de contos de réis, cujas cotações, no 
dizer de Thaller, interessam a todos os cidadão>;;. 

Estão assim as negociações de milhões de contos ·de de titu. 
·los publicos e particulares entregues às bOl.!laS brasileiras, cuja le· 
gislação federal ainda é de 1897 (decreto n. 2.47fi, de 13 de Feve

.. reiro de 1897), copiada dà. legislação franceza, jft. velha, e do Co
.digo dommerci.al Brasileiro (do art. 35 a 67), tambem copiado do 

· Corugo Commercial Francez, na. parte que se refere a corretores. 

Por isso tudo, eu peço a attenção dos .poderes publlcos, dos 
juristas, dos tinan'ceiros e de todos quantos se interessam pela mo

: vJmentação da nossa :fortuna, publica. e privada ·para a significa
. .,.ão que tem ~ dynamica social e economica de um povo, a nego· 
· cia.ção dlarla e permanente de seus valores mobiliarias, que assu
mem proporcões astrononúcas, depois d:! sua demacratizaç&D • 

. mesmo num paiz pobre e ·de fraca circulação de valores mobilia-
I·ios, como é · o Brasil. 

· Entre :nós, as bolsas, as emissões de tltulos, os papeis de bol
sas são muito pouco estudados, mesmo pelos commercia.Ustas, :ti
nanceiros. e economistas. 

E dlfficil '.se encontrar livros que tratem do assumpto. Os 
nossos cursos de 4ireito, de economia. politica ou de finanças co
gitam da ma.teria, ma.s muito por cima.. Que eu collbeç:a, só na. 
Bolsa de S. Paulo é que ha uma bibliotheca especla.liza.<Ía.-desses 
estudos, assim mesmo bibliotheca. pequena e ainda. deficiente, se 

"bem que se deva mencionar que a. Bolsa d() Rio de Janeiro e a de 
Porto Alegre jâ tenham um comec;:o de bibliotheca . 

O unico livro sobre bolsas, no Brasil, .de que tenho conheci· 
menta, é uma monograpb.Ja de José Claudio da Silva, sobre a Boi· 
sa do Rio de Janeiro, que ainda ,:,lve com a. admi:ravel organiza· 
ção que elle lhe deu, como seu Presidente que f<)i, durante annos, 

·fazendo trabalho brilhante pua a época, em 1&97. 
E' de se assignalar, entretanto. uma se·rie de artlgos que so

bre bolsa.s e valores mobiliarias, escreveu o scintillante J?Ub!icista 
Sr. Dr. Victor Vianna no Joma.l do Oom.m.ercio. 

Carvalho de Mendon.;;a., no seu monumental "Tratado de Di
.relto· Commercla.l Brasileiro", estuda - bo~ e corretores·- ·ci
tando,. varias vezes, e com a.dmiração; José Claudir;> da ·Silva, cujos 
Relatorios são dignos de ser lidos. 

A Bolsa do Rfo de .Janeiro, antes. <ia systematiza.ção util de 
José Claudio da Silva.. era um .corpo ainda em for~çã.ô; .ca.h~.ti~~· 
confuso, que culminou na agitação delirante e desordenada. ·do 
Encilhtvmento, qÜe ó "Visconde· de Taunay fixou· em paginas tão 
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pa.lpitantes, em conhecido livro. Continua, p~õ~l.s, a .systema.1:f.za.ção 
· de José Claudio da sova, o Sr. Dr. Ary de Almeida Silva, que está. 
construindo um edltlc1o grandioso para. a. Bolsa. do Rio de J'll.Deiro, 
que com as outms Bolsas de Valores do Brasil, deveri coD:!Utuir 
o - mer~ Noctonal de Valore., MobüW.rlos ..... , que, resum.ln
do, devera. ser - a negocia.çã.o methoéuca dos melhores titulds bra
sileiros - publicas e particulares - nas ma.lores Jlr~ do Pa.tz. 
até que .sejam, mais tarde, tambem, bol:saB i11.ter7Uldonlles, ·quê
brando, mais ainda., a autarchla. nacional que o VIsconde de Ca~ 
começou a. destruir em 1808, ·mas ·q.ue a.lnda tanto nos suf!oca, 
num incomprehensivel nacionalismo estreito, que antes de nos 
defender tanto nos prejudica. 

Entregando o meu project!) ã. Commissão de Fina.nt;as, com
posta de atilados especia.llstas, eu solicito, não e6 de seus illustrea 
membros, com() tambem de toda a Ca.ma.ra dos Deputalios,. a mais 

. seve~ criti~a. para. elle, com a intenção de· ver melhorado o meu 
tra.ba.lho, que forçosamente crevera. ter diversas fml:lerfeiçlles, que 
86 pode_rã.o ser corrigidas se os meus nobre collegas me acudirem 
com suas luzes, como eu es~ro. 

Sr. Presidente, junto MV!o a. V. E:z:. o Dia.rio ão Poder Le
. g~latwa, de 23 .de Setembro, que, nas suas pa.gtnas 735 e 736, tra.z 
.o meu mencionado projecte>, que eu rogaria. a .V. Ex. tosse nova
mepte publicado no jornal da. Casa., por baver eaido com alguns 
erros da impressão. 

E' o que eu tinha a. dizer, Sr. Presidente. (M'ui.to bem; mui
to bem .) 

Oaiza cf,e Garontlas e Pre~ àos Ct>rretorea da Bolaa. de 
Fund-os Pu.õJiCos tlQ Rio c1.t: J~efro 

Art. 1. D Fica. instituida Íl. Caixa. ode :Garantias e. Previdencia dos 
·corretores da. Bolsa. de F1,1ndos Publicos 'do Rio de .Tane!io . 

Art . 2." E' obriga. torta. a . egual comparttclpac;ão da ca1xa. por 
todos ~ corretores mencionados no artigo anterior . 

Art . 4." A Caixa terlt por !lm: 

a.) tornar etfectiva. a. responsabilidade doe corretorH da. Bol
sa nos . :seu!! actóa tuncclonaes; 

b) formar um peculio para. subslatencla. do corretor em ca
so de invalidez completa.: 

c) amparar a ta.mllia do corrector em caso ode morte. 

Art. 5. o o peculio serâ egual para. ca.da ·corretor e el!ta.bele
cido em a.ssemblêa. geral dos ·Corretore.!!, sob p ro))(ISta previa. da. 
camara. Syndtcal da. Bolsa, ouW.da. a ·eommissão de Contabllldad&. 
·no dia. 10 de Ja.nelro de eada. a.nno pua. o anno corrente. 

Paragrapho unlco. Nessa assembléa. geral, ·o ·pecullo •erâ, .. de
. terniine.do, depoJs de orçada. a receita. e !l:z:ada a. despesa da Bolsa. 
c-om consignacã~ de verbas expreSsas pâ.ra.~ 

a) pagamento de seu pessoal adl!llnistrativo; 

b) conservac;ão e melhoria de eua; séde; 
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c) manutenção dos serviços de contabili-dade, de cotação de 
titulos e . de oambto; 

11) organização de estat!sticas e publicidade :financeira; 

e) desenvolvimento de seus departamentos legaes e tecbnlcot, 
completados pela sua parte cultural, com blbliotb.eca.s c cstudJs 
espec!altzados, annuarios e revistas; 

f.) despesas geraes. '· 

Art. 6.0 A Caixa. será administrada pela Camara Syndlcal e 
ficarã. sob a fi:!calizacão de uma Commlssão de Contab!J!dade, 
composta de tres membros, eleita peta assezi!.blêa gere.l, :.:on_iuncta
mente com a Camar.a. SyndJcal, a 10 de Ja.neiro de cada. a.uno .. 

Pa.ragrapho untco. O corretor eleito membro da camara. Syn
dical não poderá ser eleito membro da Camm.Jssão de Contabllldade. 

Ar.t. 7.0 Para a. satisfação da responsabilído.de dfl c.'Ot"r<:t•>r. nos 
seus actos runccionaes, só se recorrerá ao pecullo que lhe fOr esta
belec!d,o a 10 de Janeiro de cada a.nno, depois de exgotada a !.lança 
e quaesquer bens llvres que possua.. 

f 1.0 Entretanto, as multas Impostas ao corretor pela. Camara 
Synd!cal, serão, dlrectamente descontadas do peculio, pela. proprta 
Ca.ma.ra. 

§ 2.0 Desfalcado o pecullo, por multa imposta ao corretor pela 
c~mara Syndical, ou por qualquer outro motivo, fice.rá o corretor 
suspenso até que o reintegraUze. 

Art. 8. • O pecullo não sera. objecto, no todo oü em -parte: 

a.) de qualquer contracto que importe em cessão ou tra.nste
:t>encia do m~smo a terceirOs, não sendo admittidas procuraiõeS em 
ea.usa. propria para o seu recebimento; 

b) de qualquer imposto ou taxa, e de penhora, i!lão respon
dendo. por dividas contra.hi~as pelo -u tltula.r, não ser a. respon
sa.billda.des funcclonaes do corretor, provenientes. de sua gestão do 
officlal publico. 

Art . 9.• O peculio não reclamado a.té tres annos depoi.lJ de 
aberta a vaga d& corretor, prescreverá. em !avor da. Ca.b:a. 

Art· 10. Em caso de morte do corretor, o seu pecu11·) · n~rtl'!n
cerá. á sua viuva, herdeiros ou lega.ta.rios. Em caso de exonerat;:ã.o 
e. :pedido, o corr~tor receberá. 80 % de seu pecullo, tiCIUKio os 
20 % restantes pertencendo â caJxa. 

I l.o Se o corretor fôr exonerado involuntariamente o seu 
pecul!o, descontados os 20 % para. a Caixa e solvidaa a.s .suas res· 
pon~abllidades tunccionaes, ge.ra.ntld!l$ pelo mesmo pecullo, será. 
applicado em titulas . federaes, adquiridos, com clausula ae 1nal1ena· 
billdade, em nome <la mulher e herdeiros do corretor. 

§ 2." O corretor exonerado a pedido poderá. transferir o seu 
peculto, sem desconto, para o seu preposto be. mãts de dois annoa, 
caso este o venha substituir no otficlo vago dé cÓrretor . 

. Art. 11. · Quem fOr nomeado para· substltui'r ·o · cõrretor falteci<lo, 
ou eionerado, so podera. se empossa.r no on:icto de corretor, depoia 
q ~e . recql_~~r á. CeJxa, a. im~ortM.cta . correspondéilte á do pi!CUliO 

integrai, que tinhá. seu antecessor.. · 
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Art. 12. A Caixa, mediante decisão da Camara. Synd:1cal, e 'da 
Commissã.o de Contabilidade, em reuniãQ conjuncta., ~ poJ•n·ú. :oJ"II
car seu:í fundos em compra: 

a) d~ titulôs federaes; 

b) de titulos de empresas nacionaes; que os tenham negociados 
e cotados na Bolsa. e que· estejam com seus dividendos em Ma, a 
juizo ~ assembléa geral da Bolsa dos . Corr.etorea, com a. presença. 
ae tres . quartos dos corretores em e:s:erclcio; 

c) de 1mmoveis . 

.Art. 13. A Caixa .só .poderá "alienar bens, Por declsã.o da. ca
mara Syn<lical e da. Commissão de ContabiUóá.de, approvada pela. 
-assemblêa dos corretores, com a. presença de dois terços ·dos cor
retores em exerciclo. 

Art. 14. · Os directores e flscae.s da. Caixa; são pesso.-..lm~nte re!!
.ponsaveis pelos actos praticados na. sua. admlnltra~ e :aca.m su
jeioos ás penalidades crim'inaes previstas nas leis, para os deten
torell de dinheiros publicos. 

Art. 15. Ao corretor que não exercer o officlo. por invalidez 
completa, e o requerer â. Caixa, serã. concedida uma pensão corres- · 
pendente a 6 % do seu peculio. 

Para.grapho uni co. . A pensão extingue-se com o levantamento 
do pecullo. 

Art. ' 16. O pecul!o só podem ser levantado pela viuve., her
deiros, ou legatarios do corretor, 30 dias depois de o haver reque
.rido á Caixa. mediante exhibição dos documentos jUt.gados necea
·sarios pela Camara Syndical e pela Comml.ssão de ·conta.billdade, 

· caso no officio vago não haja nenhuma operação a ser ltquida.da. 

:Art . 17. O syndico representará. em · juizo ou fOra. deste a 
,caiXa; que terá. sua séde e fOro no lagar onde funccio.nar a Bolsa; 

.vt. 18. Os mandatos da Camara Syndical e o da. Commissã.O 
de Contabilidade começarão a 11 de Janeiro e irão até 10 de Ja
neiro do _anno.se~lnte • . 

.Art. 19. .A Cama ra Syndical da Bolsa será composta. do syn
dico e de cinco membros. 

Art. 20. Para melhor execu~ão desta lei, ficará a Camara 
Syndlcal expressament~ autorizada a rever seu Regime.nto Interno . 

.Art. 21. li'ica: o mandato da a.ctual Cama.ra. Syndfcal, depo1s 
de completado com mais doís ·membros, e o da. Comm:issã.o de Con
tabÚidade que· fOr > el~to, prorogedo até lQ de J81Ileiro de l!l36. 

Paragraph!> unico • . Entretanto, o primeiro . peeu11o será esta.· 
belecido 30 dias de. publicação • 

.Art. 22. A · eainara _Syndical empregara. o actua.l pa.trlmonio 
da. Bolsa e -da Corporacão dos cOrretores "Il8. construcção iniciada. do - 
edifício da. ~é~~- da J:k)lsa, até sua integral terminac:ão . . 

' . -· '.Árt. 23. 'Revogam-se as disPosicões em contrario .• 
.. Sala. das . sessões, 25 de Setembro. 6e 1984. - A.bekwd:o "Yer•. 

ortei;o Oesa.r. · 
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E' lido e vai a imprimir para ser remettido ~ Commissii.o 
de Legislação Social, de accOrdo com o !i 3° do art. 146 do 
Reglm~nto, o seguinte 

(1.• LEOISLATUM) 

· Comndera." empreuarLoro. wnica o. empresa principaX de grupos m

dust'riaes ou C0'1Tl/T1te"l'"cíaes 

(L. Social 46 - 1' Ies-is!Atura) 

O Poder Legislativo decreta.: 

Art. 1.0 Sempre que uma ou mais empr~sa..a. tendo emborll. 
. cada uma. dellas personalidade juridica distincta., estiverem sob a. 
. dlrecção, ou ádmlnistra.<:ão de· outra, constituindo grupo industriaJ. 

pe.ra os effeitos da leg-Islação social, a empresa principal será. con-
siderada como empregadora unica. · 

Art. 2.• · Cabe á empregadora unlca., nos termos do a.t'tlgo an
tel:'ior, erfectuar o registro a que B& ret:ere o art. 5° do Decreto 

' n. 24.637, de 10 de .Julho de 1934, com relação a. todos os empre
gados das empre&a.s que formarem o "grupo industrial", e bem 
assim a annota<-.ão das respectivas carteiras profissionaes. 

Art. 3.• Revogam-se. as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 30 de \AgostQ de 1935. - .ántanio Oarva.~h(l.t -
Francisco t!e Moura.. - Ad.afber'to 0Qim(Lr{lo. - Austro Idíart de 
Olivtm-a.. - An~z Badrc.. ·- (Jhri$0st0-mo de OZiWira. - Riearàmo 
·Prado. - Arthur A.Ulino da. .RoeM. - Bil-»a. Ooata.. -Pedro JO'f'ge • 
. - AàeZ dos Santos.- Da,mas Ortíz.- Alàmo Surek. -E~ 
Alves Gomes. - Jl()Sé J oã.o ãD Patrocínio. - Frsnci.sco Di Fiori. 
- Seõa.stião DO'm.inuues. - Abtlio de Assis. -Martins e Sil1X!-. -
·Edmar Oarvazho. 

"Gr.upos indu.st:riaes", ou reunião de varias empresas com per~ 
·~onalidade jurídica distlncta entre si, dentro das normas do Direito 
Commercial e A&ninlstrativo, jâ. sã.o muito communs n~ Bra.l!U, 
·tendendo seu nun1ero a. a ugmGntar. 

Basta. considerar que s6m~nte uma empresa extra.!'lgelra con~ 
trola, dentro do Brasil, mais de quarenta sociedades anonymas di
versas, que administra a seu bel prazer e que s6mente para efreitos 
jurídicos têm dfrectorlas proprJas. 

Ora, os empregados de taes grupos industrlaes, esta.nd~ su
jeitos, conforme o arbítrio da ati!Jlinlstra.ção unlca, e. ser deecollo
cados, a qualquer momento, de uma para outra das empresas admi
nistraodas podem ser totalmente privado.s de vantageDS que a legiõ
laÇão . social lhes assegura, como !~rias, contagem de tempo para. 
os effeitos da lei n. 62, e do seguro social. 

. Elevam-ose a. varia-s dezene.s de núlhaxes os empregados que se 
acham em .tae.s cond!ções, assim precar<..á9 e a medida aqui apresen
tada é a mais idonea. de resgua.rda.r ~es direitos, sem a.ttenta.r ou 
lesar .. os dos e~pregadores, por isso que se trata. de uma situacão 
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de facto. Sendo unica. a adminJstra~li.o, o empregador' deve ser tam
'bem· um só. A. situação 'de !a.cto ê que admissão e disl>ellS&. depen· 
dem, em ultima instanc!a., de · uma. unica. éntlda.de e, assim, a inedida. 
alvitrada se impõe por sl mesma.. 

Sala ·da.s Sessões, 30 de 4sosto de 1935. - .tl.ntonw Carva.Jha~. 

O Sr. Presidente_:_ Estâ. flnda a. leitura do .Expediente. 
Tenlio sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

:Requeiro que seja lanç;ado na acta da sessão de hoje um voto 
de congratulações pelo annJversar1o de S. Majestade a. Rainha. Qui· 
lhermina, da Ho!landa. 

Sala das SessGeá, 31 de Agosto de 1936. - Fernwntles Pavora.. 
' ·O Sr. Fernandes' Tavora - Sr. Presidente, o voto de congra
. tulações que acabo de solfcltar á. Ca.ma.ra., ê daquelles que, por 21 
·mesmo, se justificam. 

Completa annos, hoje, S. 1\fajestade a Rainha Guilhermina da 
Holláni:la., . ·soberana cujos prcdlca.àós a fazem cr.eaora d~ amor e 

' v'enere.ção .de seus subditos e da adinirai;ão e respeito de todo o 
. munllo civiliZado. 

Rebento dessa velha e illustre Casa. de Ora.nge, que ha. seculos 
vem norteando os destinos dos "Pa12es Bai:ll:os", a. Rainha. Gullher 
mina, como todos seus antecessoreS, tem· sahi<io governar com. -pru
denci&; ·tino e sabedoria, a. sua nobre Pa.tria. 

Ao BrasU nã-o potlem passar despercebjda.s as datas caras a. 
·eslia ná<:ão amiga a que nos préndem 'laços· de sollda a.Jn!zade, na. paz, 
e cujas rela~;ões, nos dias <la. guerra, encerram paginas gloriosa:s que 
·nos orgulham, assim como aos comJ)atriotas de Adrião Pa.ter- e Mau
ricio de Nassau. 

·o tratado da Campina. do Taborda. deriiniu :Para ~empre o noe30 
ultimo conflicto, unindo num abraço de paz e tra.ternida.de as nossas 
nações e 011 filhos do Nordeste em cujas veias circula uma. certa. 

. parcella de S+Dgue batavo não esquecem. nem desdenham a herança 
legada por tão ·ãlgnos ancestraes . 

.A ca.mara -prestar{!., pois, u:r:na. justa homenagem., e.sl!oc1a.ndo-se 
ao regosUo do bravo e nobre povo hollandez, ao commemora.r o dia 
na.tallcio de sue. querida e gra.efosa soberana. (Muito bqn.; multa 
bem.) 

Em segt,~ida, é approvado o requerimento do Sr . .Fer
nandes Tavora . 

O Sr. Preside1lte . - Vou ouvir a. cam;.ra sobre o f>leguinte 

REQUEIUlilllllNTO 

Requeiro, -ouvida a Camara. a. inserção, em Acta, de um voto 
de pro!undo peza.r pelo !alleclmento, em s. Paulo, do Dr. Aleluo 
Braga, medico notavel, gTil.nde betllfeitor e propulsor da grandeza 
aanitarla de . S . Paulo, decano do corpo clinico da. Santa. casa. de 
Mtaet"lcordia da.ctuella Ca.JJlta.l, e!.ds.dã:O prestante, amigo da. pobreza. 
e ch~e de famtlJa. modéla.r-. 

S4ilâ. aa.s . Séssl!es, 31' de .Agosto. de· 1935: Gomes FéNUz. 
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O Sr. Gomes F~rraz (Pela ordem) -Sr. PrEl'Sidente, mandam 
o.s ensinamentos chrlstãos 7""" e njngUem melhor do que V. Ex. o 
sabe - qu~ exaltemos os bons, os utels, as benemeritos, os cln~ 

ze],a,dores ~ viàa, emfl.m, todos aquelles que, sendo obreiros do 
presente, se tornam, segundo a bella expressão de Stahl, contem~ 
poraneos do futuro, para. maior gloria de sua geração. 

IAuilemus viros glCYl'ÍO:ios ••• 

Ordena a jul'!tlça, :1. mais bella de todas w virtudes, aquena que 
maia agrade. a. Deus~ á humanlda.d~, pols que nella re.side a vantade 
constante e perpetua. de dar a C!lida um o que (! seu, que cultuemos, 
ainda que num instante fugaz, a memoria iio notavel clinico Dr. Al~ 
cino Braga, que acaba de fallecer em S. Paulo, onde, durante 
40 annos de servicos ininterruptos, espargiu, a manche!as, os au
reos tructos do seu'·Jabor honesto, caridoso, intelllgente e fecundo. 

ProtLssli::>nal de vastisslmos conhecimentos sclent.lfJcos, cidadão 
modelar, jAmais se afastando dessa linha sóbr.ia. que se denomina. 
dignidade, o .nome- immaculado de Alcino Braga, que era o mais 
velho e o ma.:is .respeitado dos medicos Q.lle compõem o corpo cll~ 

nlco da Santa. Casa de Miserlcordfa de São Paulo, ~igura na historta 
dos acontecimentos felizes do meu Estado, ao lado de Emilio Ribas, 
de Victor Gordinho, de Alfredo de Mendonça, de Theodoro Bayma., 

·ode Arthur Neiva, de .Aguiar Pupo e de tantos outros sclent:lsta.s de 
fama e de notoriedade, que têm seus aureolaàD!!I nomes Vinculados 
á obra grandiosa do progresso .sa.nitario de São Paulo. 

E', Sr. Presidente, para esse morto modestisslmo, :poré.m illus~ 
tre, que passou a. v.ída prà.ticando exchnlfvamente o bem, em obedi
encla â ma.Jtlma. christã.: per transWtt ben,efac!enf!o", e que, por 
:Isso mesmo, merece os noss~s elogios posthumos, como um tncen~ 
tivo e um espelho pa.ra os q-ue ficam e os que hão de vir, - que eu, 
abusando (Não apo-14dos) da bondade dos legisladores desta Casa, 
em lllU1toa dos qua.es diviso grandes luminares nas letras medlcas 
brasileiras, peço essa singela, porem expressiva llomenase~. cons~ 
tante do requerimento que V. Ex. acaba .ae lêr. (M#íto bem. Pa!
mcrs.) . 

Em seguida, é approva.<:lo o requerimento do Sr. Gomes 
Ferraz. 

O Sr. Presidente 
primeiro orador in.scrlpto. 

Tem a palavra o Sr. l?edro Calmon, 

O Sr. Pedro Calmon- Sr. Presidente, !óra. do immediatismo 
dos problemas poUticos, que preoccupa.m os homens de Estado, na. 
hora que pe.ssa; para além do horizonte proilmo das Questões do 
dia, se de$Cnrola um vasto campo de realidades, extenso e acciden~ 
tado, que está. a reclamar a nnssa attenção, e a desafiar a nossa. 
experiencla, na persegui.;:ã() das soluc:ões permanentes das qua.es de
pend.em a establl!cle.de e a sorte da, civ~ão brasileira. 

A inquietação nacionÃl lembra-nos a ~nsacão de angustia inde~ 
finida que se aPQI!$OU de Euclydes da Cunha. em face&. pa.ysageni 
amazonica, a melo submergida na. va.s~dão traÍI.qui!Ia. do rlo-ope
rar!o. Continente e.m elaboração • .Aguas deSfaZendo e construindo 
estructura.s provisoriaJS. Linhas im:precl~. massas alluvionae!:', sul~ 
cos temporarias, e, em torno, no abatftn~nto das perspectivas, na 
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bumidad~ resc!.'ndendo á decomposição e á creacão de um mundo, 
as 1!uggestões ·ode uin -diluvio fecundo, quando os toi>os· d.os i:nruites, 
onde ·a . humanidade se reproduzirá. melhor, apenas despontam: 
abrindo sobre os turvos igarapés a coroa de v-egetação, o proteSto 
triumphante da vida . ·.. · · · 

Esse. ampla e alagada. Amazonia ê o retratei do Brasil. Tambem 
nós reunimos ao acaso as remin!Sceneias de uma innunda.ção que 
nos a!ogou as raizes da cultura. e os ·alicer6e5 da. patria, e nos ufa
namos de lhe. ter sobr~posto uma montanha. de .Jivilizaç.ão que po
derâ s~.r o nucleo de um universo noyo, ou . então a ilha do ulUmo 
nà.urragio! 

.Achamo-nos devêras isolados em face dos enigmas da nossa 
formação e das forças desencontrada.s que· nos impellein para um 
<lestino tão mysterJoso como esse oceano dé agitadas ondas que IIOl!l 
confina. Vivemos até aqui ti;norando a nossa propria natureza, des
conhecendo-nos, a nós· tnel!moos, eneantados pela. opulenda decora
tiva do ambiente geogra.Phico, considerando lYt-lcas as nossas o!lOI·U
ções ethnicas, encontrando na physica econom.lca a. origem da. 
ne>ssa. rictueza, e se&'Ul"Os ·de que ttnhs.mos o Brasil, e este o mundo, 
porque pudemos . edi!icar grandes cidades servidas pelas- colonlae 
naturaes -de um sertã.o ·extenso, paciente e longinquo. Construim()s 
uma. nação sobre o patriotii!IDQ de bom ci~nto ·ae- uma. minoria. 
e.Scassa:.- Demos-lhe a esthetica. occldental por irot~ão fra.nceza.. 
Polimos a; rachada.· ao gosto letrado do extrangeiro. Continuamos ·a 
ser, no Imp-erio umdo ou na desunida. Re-publiea, o que fomos na 
colon!a,: panorama -tropical, onde a cultura. européa. alcochetava as 
suas galas com uma serena 1ndifferenc;a. pelas condições nativas. 
No nosso primaria brasileirismo a$ indeterminações espirituaes po-
dem ter. uma explic3.çào histor!ca.. Fomos na colonia e, por uma 
extranha fatalidade, depois da Independencia. não deiXamos _de &e"!', 

a tê . hoje, o pa:iz sem universidade. .À ausenci.a dessa. peca. .de for
mação naeional abre, na ela.bora.ção do sentimento brasileiro, um 
vasio ilnmenso. Como que a razão da instabllidade escolar que nos 
~actertza. a polltica. do ensino, desde que os jesultas foram daqui 
~xPulSOs. Da insegurança dos metoodos, da indeci'SÍÍ() da.!! idéa.a, da 
fluctua.çl.o das doutrinas. da inquieta<.:ão dos pro;!ectoJ5, da. con
fusão dos objectivos, ·da cerração envolvente, ém meio .(la qual a. 
definicão do Estado ê a unica realidade de <:>rdem, na pacifica anar
chla das intelligene!as. A Burocratopolis, -de que falou Ludwig 
Bauer. • . (L'Agonie à'un mot~de; pag. 161, Paris, 1933). 

Porque não possuim<ls outrOra universidades? 

Porque ainda não as temos, ou apenas as ·creamos na hora que 
passa, num esforço -dispersivo de resistenc!a ás forc;:a-s de disso
lução moral e àa lncultum? 

A indagação le\·a-nos aos _pateos da ComJlanlúa de Jesus onde, 
com os seus mestres latinos, o Brasu de 1~00 ~altou de mytho
logia ela-ssica o collegl.o exclusivo. Regiam em Portugal as umver
sldades· de Coimbra e E'vora.; porém o ·Governo da metropoJ.e não 
lhes 'permJttlu a in-stallação no Brasil de institutos aria.logQli. Os ~eus 
collesios formavam 'em .a.:.tes, hoje '(Uriamo~ em Sei-enéias e letras, OS' . 

estÚdtllltes multo . YE'rMdOS em · poemas . romanoS, medicina. ~xPeri.: 
mental dos ind.ios, ~ theolo~~· 9ue . rematava o . curso. Com aqueile 
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grao· podiam matricular-se nas. universidades portugueza.s, de modo 
que a instrucc;;ã.o secundari;;t. era professada na A.merlca, e a su
:Perlor na :rnã.e-patria, assim estreitando os liames politicos através 
do Atlantico, com prejuizo da. unidade de espírito e orientação. Sô 
havia curso completo para o s~rdocto . .A.penas· o clero .se beno;l
:tlclaVQ. da. escola. integral. iAS mais perfeitas reputaçõel! lntellectuaes 
da Nação âquelle tempo ·puderam fazer-se no clima "barbaro da 
colonia. Porque !oram al! vocaç:ões religiosas. Não tivemos uni
ver.S!da.de no seculo XVII, · porém aQui se educou Vieira, que vallCI. 
por toda uma. collegiada de ~taphystcos, de exegetas, de sa.bios das 
Escriptura.s. · 

A propria dignidade da instruc~ão s ecundaria. no Brasil, entre
tanto, eclipsou-se depois da extlncção dos jesuitas, quando a estes se 
sobrepoz o Estado racionalista e impotente, dldactico e burocratico, 
theortco e preguiçoso. O collegio-dos misstonarios não era unlver
sidade, no conjuncto culturaJ, mas ahi se explicavam M humani
dades que alicerçam o conhecimento e são a:s bases, origem e ne:xo 
da clviliza<,:ão mental- E no emta.nto a aula régia. que o subsUtu.u 
rrarmentava e~ humanidQdes. Separava-as. Regtonalizava.-as. · 
Distinguia-as, numa dispersão arbitraria de especies. Professor ~
_gio de grego, de grammatica latina, de rhetorica . Espalb&dos, ao 
acaso, pelas povoações que comec;:avam por os abominar, aos leigos 
successores dos jesiútas. · Donde a deoadencia da instruccã.o em con
traste com o enthuslaamo legislativo do ~verno. Jdéas progressi
vamente magni!icas, factos cada vez mais alarmantes d€ ··um des
animo precoce e geral. O mestre-escola. passará. a !uncciona.rlo pu~ 
blico. A sua erudlc;:ão. regulava-se pelos ocios do empregO. Vi veu 
delle, não para elle. E foi preciso que, em 1789, ao se reunirem em 
conJura alguns poetas e alguns padres em Minas GeraeJ;~, rezaram 
preli-mfnàrmente e. sua oração â. universidade - creadora. . das na
ções, nucleos de progresso e liberdade, la.boratorio, tribuna., usina, 
colmeia . .. A Independencia não realizou o sonho dos Inconfid·:mte ;; 
Mineiros. A. primeira legislatura do Im.perio fundou as escola! ja
rldlcas e não ousou erigir a. universidade . Vieram, durante o calmo 
período monarchico, outras Facul(]ades, ós lirceus, as Escolas Nor
maes, os institut~s profissionaes, os salões de arte, as academias 
egrégias, as corporações; mas as universidades continuaram fóra e 
longe das soluc;:ões administrativas. Dir-se-ía que a imagem assus
tava, que a noVi4ade intranquiliza.va, que o eostúme a. repellta. de
terminado por tres seculos de ensino desunlverseJ.Jzado. Que a ti
midez derivava do habito, que havia na desconfiança um anarchro
nismo inconsciente, que O passado dobrava, pesadament·~ . !:Oh••e 
o pres~nte, .estendendo até diante de nós a. sua sombra, aliseguramos 
hoje, ao verificar que. a Republlca. não foi mais corajosa .nem mat.;J 
afoita que a realeza. Em 1920, a Universidade do Rio de .Janelr.) 
prometti.a. lniciQr uma grande época. ~e intensiva ·e harmonica pro
paganda cultural :· e até os nossos dias a. Universidade do Rio de 
.Janeiro não é um todo, porem tantas unida.d.es dlstinctas· e sepa 
radas como são os estabelecimentos que e. compõem, sem édl!lcio 
proprlo, asem ·a,pparelhos integrativos, sem serv'.ços sociaes, sem mais 
materi~. de adaptação As suas cresce-ntes necesaJ.da.des, mais alie~ 
gorloa, mais apparente, mais in~neíónal do que dev~ras Univer
sidade. Oxa.Iá ·que as outras tentativas do genero~ Universidades dos 
Estados, Universidade do Districtó Federal, todas louva.veis, . . dlgna<:J 
de preSsuroso amparo, confirmem a resoluç:ã.o - afinal! - de mu-
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darmos de rumo, de preterirmos os largos ca.mfnhos que nos in
dica. a experlencia extrangetra; ao m:vez daS eStreitas llenda.s si
nuosas ctue vimos mo!!.ne.tnente ttilba.ndo em 'demanda. de um ·hori
zonte ·de clar<~. e larga clvillzac;ão. 

De multo, é certo, essa lic;ão extra.nge'ira - não bBJStas!letn as 
decepções naclo~s. que no.s detlnem o erro de crescimento - es
tava. a. · Induzir-nos â. uti1 imltaçâo . Deixalnos de lado o exemplo 
allemão. Pel"tUha.mos, na. francopbU1a congenita da nossa evoluc;âo 
politica, o exemplo de França, que, em 1793, para extinguir a. Idade 
Media nos seus ultimos vestlgios, aca.b<u":la com as universidades que 
PO! sete secu.J.os haviam derramado so'ôre a Europa a luz serena- Co
tollario d.a sup_pressão da univer;sidade foi o liberalismo individualista . 
Emctuanto na .Allemanha, a descentralização unlversitaria ajustava 
011 v1ga.Jnentos do germanismo ma.sslco. A França., para. falar-se 
a linguagem de J'ean Izoulet,_ optou pela. uni&de,. contra a Re!o~:ma; 
a Allemanha !icDU com a Reforma, cDntra e. Únidade. (La, Rentréc 
tk DieU àa.na l 'Eco'!e ... pag. 162, Paris, 1924) . O choqu~ dos dois 
systema..s foi uma guerra. E uma .catastrop'he . Quando a. Franca, 
em 1870, se achou perdfàa pela dé$crenca em sl mesma, e a Alie
manha. como que se de.scobria, na cohesão espiritual que conservava. 
o ar ca.thedratico aas universidades ressumantes de autonómi&. me
thÓdo e sapiencia.! Maravilhosam.ente disse o ~dncipe de . B\llow: 
"Não é em Wagner~ contemplador beato dos resÚitados obtidos pelos 
seus . .semelhantes, q_ue Goethe personifica o povo allemão, porém 
em Fausto, o homilm q_ue cheio de uma i'ntênsa contie.nça em si 
:mesmo, continuou .sem cessar os. ~unblciosos estor~s. e encontrou 
essa verdade, conclusâ() suprema. da sabedur.Ia"; "Só merece a li
berdade e S. vida quem é for~:a.do a conqulstal-a.s todos os ruas! " (La 
Polí.tiqtJ.e AllemGnde, p. 324, Paris, 1.914). Os tra.nee2es, o primeit'o 
entre elles Gambetta, a.sslm mesmo entender11m a derrota. No fa
moSo dlscursD de Bordeaux, de 26 de Junho ode 7i, Lêon Galllbetta 
indicou a verOO.deira respoas:i.bi11dade da derrocail.a: "Ouri ou peut 
e tabllr, pr-euves cn maín, que c'ellt I'infériorité de notn éducat!on 
natloriale qUi nous ~ condu.its aux revers ... (.Di3C01t-rs et Z'lai4overtJ 

. politiques àe M. G<J..m.btnta., li, 20, P aris, 1831) .. E as arma$ da. des
forra: quem as- !orJou não !oram .Hanotaux e L!autey estendendo as 
coloruaa. .rortre .e Pét.riln adextrundo ·o exercito !nudo e obediente. 
Dele~ e ·eambon tecendo ai alUanc;as dfplo,:natica.s: foram Lial"d 
e Polncaré restabelecendo, em 1.895, à .Universtl]ade tra.nceza. Po
derá. cUzer-se ·- .S.dverte René Cruchet - que é uma questão de ro
tUlos, e as l"aculdades, embora. seni. o organismo UO"iver-sitarlo, sem
pre. exiStiram_ :em França. -(Les . U?l.·h>er8itéa AUema.nds, pag. 435, 
PariS, . .1914). ·Puro eng3.no. Porque a Universidade importava. em 
p,rivllegios, persona.llda.de, patrimonlo, esplrlto ditfer(mcla!, tixacão, 
expansão~. . E accrescenta o notaval observador das universidades 
á,Ílemãs: - "E' pará esse ideal que devem tender perseve~:antemente 
.os nqssos · elJ!or~ot( conjunctosi o deslmvolv1mento m'als intenso do 
r-~~Qnali&no _ 9.escentrallziulor- que lhe dará a melhor formula de 
i~ à ]#aÇão .Pratica" . · · · · . : · . . . 

. . E' ·para.. o huma.nU!mo _universal, e.mpliac;ão do tn1mal:liszao an
tigo, IUI. _pb.ra.se .de ~rtunat Strow$i, (J_Ue. fAarcbamos, .na direoçã<1 
de ;.Amanhã. (L"Hómme .Moderne;- pago._ ?00, Paris, 1931). 

·. ·!À universidade é a sua synth'e~:? . -E' o· seu annunc:to. · E' a 
su-4 _. P~epàr;;çãD;: E' o .seu''~\x):uço. ·-
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A u~idade da vida exige a unidade das condições de luta pela 
vida. O objectivo do ensino não podia ser a sabedoria em si, senão 
o homem na sua realidade. ~n a son rôte propre, qui est de tor
mer· l'homme dans l'individu et d'fnstituer dans la societé l'accord 
de la. liberté avec la. justl.ce" . (Franctsque Via.l, L'Enseiqnement 
seccm.õairt: et ler. ·~..,cratie, pag. 326, Paris, 1901) . o humanismo 
escolar ê um resultado i~iato do .sentido humano, de perfei
ção individual, do collegio de trabalhadores que é o moderno col
legio. E só poderá. realizar-se no complexo instituto universitario, 
que na variedade das suas phases repete e copia o mundo. " AP· 
prende a l'homme . a s 'élever lui-mêzne quand on aura c~ssê de 
s'El&ver '' - na formula d!! Guizot. Isto qua.n.to ao individuo. E 
qua·nto á naçáo, actualiz:a a ordem adm'!ravel de Frederico Gui
lherme III, quando dizia. que o Estado prussiano devia substituir 
pelas forcas intellectuáes as forças physicas que havia dissipado. 

O problema fundamental em 1935, se raciocinamos como ho
m ens de- hoje, é o da elaboração, não da machina genial, porém do 
eerebró e do brar;o oo.p112es de aproprial-a a um. fim melhor. 

O seculo XIX foi a naly.tico . O seu liberalismo individualista 
á custa da substancia social nos deu o orgulhooo cidadão dos "im
m.ortaes princípios" . Creou a bella. liberdade, a desegualdade atroz. 
Porque o seculo XIX tado deixou ao arbítrio individual. O voto, o 
regime, a política; tambem a riqueza, a descrença, a negação. 
Uma attitude divina: semelhante c:i. pessõa, atomo da sociedade, ao 
:Estado, resUlllo de lia. Mas uma attitude infernal : um só homem 
p odendO en!{!ixar no seu dominio as condi~ões existenciaes de wna. 
popula~ão, e nglobe.ndo na sua fortuna millionaria, na s ua industria 
concentrada, no seu capital sem alma, nos seus negocies sem es-· 
pirito, na sua cobfca. sem sentido humazútario e sem sens!bílidade 
I>O.Pula.r, os elementos de vida e dignidade das massas laboriosas 
A tyrannia suscitou. pela revolução, a liberdade. A liberdade cr~o~. 
por evolução, a tyrannía. Apenas com o deslocamento das theo
rias. O direito supremo dos reis' se dissolveu no sagrado direito do.s 
povos, e este produziu o omnipotente direito do dinheiro. A per
pleXidade de 1900 é .analoga ao es,;lanto de 1800, quando os viajan
tes occidentaes embriaga.dos de romantismo político entravam. nas 
monarcbia..s do oriente atulhadas de escravos cujos dorsos eram o 
ondUlante tapete dos seus de!:lpota.s. Apena.s os ;Au.stria.s cederam 
aos soberanos civis do dollar, da libra. Os dynastas foram suplan
tados pelos tr'll<!tmen. Os princtpes succedldos pelos e.~a.mba.rcado
res. Os governantes bereditarios substituídos pelos incorporadores 
de sociedades anonymas. Em nome da liberdade elementar de 
acção, a injus tiça organizada . Por .um dogma, uma oatastrophe. 
P or uma. bonita palavra um captiveiro de multidões a quem o ve
lho e :tor.moso liberalismo otferecia. as doces perspectivas di> direi
to politico - egÚa.ldade para todos - parallela.mente á. Ius;ubre 
ver<lade economica . - desegualdade entre todos. Com o E stado re
trahido, militar, discreto, dlalectlco, t imido, contente do seu papel, 
nã.ô de · machinlsta, ao volante do trem nacional, porém de pa.llsa
s;eiro, paraSita ou convidado, enfeitando com a sua presença a. ba
nalidade do ·comboio. . . A' sua marcha, para d desconhecido, tinha 
o encanto do porigo. Mas o pessimismo quo fa.z · adivinhar os 
inevitaveis, proximos cataclysmos. Dah! a a.ngu.stià. in-di.Stincta do 
seculo que passou, a sua audac.l,a. c:aracterlstica, .e o appello do vis-
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conde de Vogue, á acc:ão, ao movimento, ao desentorpecimento, que 
··.tudo é menos f1.me~to que o medo da vida, o sontbrlo mal dos 
seculos da. decadencia". Coube-nos, por sorte, viver · completam~n

te essa connexão .de cyclos, entre o liberalismo empirico que pre
cedeu ír. Grande Guerra, a confusão desta, e, com a -destruição de 
uma ordem precocemente caduca, as tentati'lras desesperadas de re
construcção social que enchem com o fragor do trabalho herculeo 
o. nosso tempo. 

A. Guerra. constituiu, junto de n()s, uma fortuita separ<l.!:ão de 
edades como ap~nas, -nas longes curvas da Historia, descobre a 
indagação didactlca. Não sOmente a Guerra ·ubertou as forças · do 
càhos e entre-a.nniquUou as -org-a.nizao;:ôes chumbadas ao cim-ento 
medieval, como ensinou aos governos processos b'ruta.es e impre
vistos de direcção das multidões. A a.bolíção dos orgãos repre
sentativos. A militarização da massa. civil . A invasão do poder em 
to-dos os domínios da actlvida.de para utilirar-lhe as energias par
ticulares. A transformação .do . liberal mercado das idêas. num se
minario uniforme, a mudança de uma população lndividua.lista 
num vasto regimento, a. dlscricionarla administração sem respeito 
a outros postulados .que não os do interesse nacional ... Leis de 
emergencia que engendraram doutrina polltica. Ordens castrenses 
que crystalizara.tn em regimenlt :fechados. Ambiente de -guerra que 
se generaJlz(lu em atmoaphera. de civilização, cujas influencias, 
apesar das resistencias que lhes oppuzermos, tambem irão im
pellindo o Bre.sil á. d1la.tação ~ ao exaggero da autoridade, em s a.
crlficio dos "princípios immortaes". Dizemos que ê o seeulo XJc. 
o da synthese, o das soluções globaes, o do homem acabado, o dos 
conhecimentos na .sua expressão, de que. fala Spengler, o do ím
ponderavel e do archi-lntelllgente, em que a liberdade individual 
se submette, necessariamente, â. technocraci.a, das elites universi
ta.ri&e. Ne.st& caso -sendo o seculo XX o seculo da escola prima
ria. - que illu.stra o povo soberano - o seculo XX ê o da escola 
superior, que crl!a o ~po' dirigente. Mandava. o rOUla.nUsmo fe
char os carceres e abrir os collegios. Havia o fetichismo do aJpha
beto •· La dê mocratie. depuis trente ans. n'a pas commls d'.! taute 
plus •capitale " (Alexis Bertrand, Le& .Btudes da-n.s la Démocratie, 
p. 141, Paris, 1900.). 

O realismo actual não tem esse culto da leitura. A sua predi
lecção é pela. techn1ca apparelhada de aentimento universal do,; 
problemas. No seculo anterior faz.la-sc o votante, o instrumento, 
atomlstlco, <la soberania; agora se faz o trabalhador, o agente, gre
gario, do b em estar publico, que ê a. suprema lei. Voltamos aQ 

signo de Socrates : "SO (\ bello o que é util " . Porém, á. ut1Udade 
imprimimos u-ma direcção. "Chacun, e n effet, dolt avo1r un mé
tier . Il n'y a que Qes profes~h>n.s". (L' Unwer8ité Nouvene, L e., 
Cahiers 'de .Prob'll-.!, I, 32, Paris, 1919). Não é sUf!iciente, para a 
idé6, a. evolução · kantiana, do ;,estado de natureza" ao " estado. ci
vil" ; força. é levai-a, de> "~Btado civil" a.o "Interesse coi-porâ.tivo;, . 
.A. Universidade accrescenta ao ·Objectlvismo da e.scola um "espirito 
commum" : ~ Será. o triumpho da lei que presf.de .â. vida: a. di:tferen
ciação multiplicada na. unidade a.ugmentaaa". (Hippolyte Duc~. 
Qu(]],· a. rozáo -~ escola unica, p . 228, Poito, 1933). 
. o sii. Jod ÀUGUSoro - Não acha. v. E.x;. que o syn.dicalisino 
levaria a. outia forma de escro.,•lzar,;ão'? · 
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O SR. PEDRO CALMON Dahl o sentido do meu discurso. 
E' crear, contra essas dema~ias de lnterpre~c;ão politica dos the
mas soclaes do momento, o organismo unlversitarlo, ou melhor, a 
boa. educacão democratlca, sem a qual as organi.zat;:ões, -no nosso 
como nos paizes assemelhados ao nosso. serão ca.stellos na atmos
phera, edltlcíos construidos no a,.r. 

O SR. Jos111 .Auausro - O perigo é que o syndica.lismo conduz 
a. nova forma de escravização dos homens. Aliás, estou ouvindo 
com a maior attenção a llç:ão de Y. Ex .. 

O SR. PEDRO CALMON- Agradecido a V. Ex:. 

O SP.. CHRISO~OMO DE OJ..IVELilA - O Parlamento é orga.nism .> 
como o syn<tlcato, Se -não ha motivo para existir syndicato, não ha 
tembem para Parlamento. 

O SR. PEDRO CALMON - Não estou de!endendo doutrinaM, 
nem apresentando theorias, mas, narrando sltuac;;ões sociaes que. 
:por inteirall"~ente differentes do que: havia antes, suggerem uma 
"'ttltude nova, deante do.s problemas da vida . E' uma exposição que 
faço. Pensei definir, na medida das minha s fracas possibilidades 
(Não apoW4o3 geraes) a situação da sociede.cle actual. 

O Sn. Joslil .AuauSTO - V. Ex. está da.ndo uma lição de mes
tre, a qual" ouvimos-com grande prazer. 

O SR. PEDRO CALMON- Muito grato a V. Ex. 

O Estado não póde ·m~s ser o organismo inerte d o seculo XIX, 
o contempla.dor da.s crises soc~s. o policia., ou o gendarme, co.mo 
era definido, que policiava. um recinto populoso para evitar, ape
nas, os attrictos. 

O Sn. JOSÉ AUGUSTo - O Estado ê, hoje, um elemento coor 
di!nador necessa.rio. 

O SR. Duu.z JuNIOR - Mas V. Ex . quando chega a este ponto,. 

que o Sr . .José Au$'\lsto chama de Estado coordenador, a inda está. 
dea.nte de um phenomeno liooraJ. 

O SR. PEDRO CALMON - Mas a palavra. '·liberal'' é' uma 
palavra mystica como quàlquer outra . Prefiro a · palavra "social", 
ao vocabulo "liberal.". 

O SR. DINIZ JuNioR - Mas serve para. traduzir alguma coisa. 

O SR. PEDRO CALMON - Ahi, no aparte de Y. Ex., tem 
um tom· sectarlo. 

o. SR. Dnnz Jt:NIOR - Em faca do phenomeno economico -
tem ta.mbem a sua. expressão. Ser l lberal é ficar dentro da. f órmLL
la "laisser \Ü]er, laisser ·!aJre ., • 

O SR. PEDRO CALMON - O nobre collega está ad.stricto ao 
didQtlsmo das theorlas sociaes. 

Considero que ser liberal nã o é ser partidario do Estado ine r
te de .<tÚe e~. ~alav~: - ser liberal é /!-mar ã. liooroa.de, _como tdea.l 
supremo .- de Governo; é querer a ltberdade organizada; é querer a 
liberda.<Ie justa, é querer a liberdade humana, não. a liberdade a ntl
human~. em cujo bojo os. · "trust~" > qu~ envenenn_ram a humani-
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dade no seculo XIX, p1·ol!femm em todo!'! esses or;:ão!! compressa. 
res da dignidade humana absortores dos direitos indlvlduaes ':! que 
determinaram, pelo abuso de liberdade, a necessida de c!:> s~r· el!n 
eontlda pelas organizações mOdernas _ 

O SR. C.uwoso Ml MEU.O NEJI"''o - .Aliás, e. noção de liberdade 
njtda. tem de commum com a. n~ de liberal, da escola. orthodoxa. 
individualista. 

O SR. PEDRO c;A.LMON - Muito bem . Agradeço o apart~ 
magistral do meu lllustre mestre, Sr. Deputado Ca rdoso -de . Mello 
Netto. 

O SR_ DINIZ JUNIOR - Era a dlstincçã.o que eu desejava que 
V. Ex . fizesse-

O SR. CARPOSO DE MELLO NJUITO - Pode-se mesmo ser adepto 
de liberdade e contrario â. escola liberal. 

O SR. PEDRO CALMON - Liberal, no sentido didatlco. e.sco· 
lastlco. na formula do compendio, é isso, e a theoria do "laisser 
aller laisser fa.ire", do secUlo XIX, que denominei de seculo ana
lysta. Entretanto, o fleeulo da syntheSe é o seeulo XX, que tem de 
cres.r, sob o complexo trama. do novo Estado, a. liberdade do ho
mem, fundamentando a finalidade dos governos civilizados, porém, 
sem a.quelle criterio falsamente denominado de liberal que, sendo a. 
proclamação dos direitos do homem. ou dos immor.taes principio,; 
da Revolução Franceza.. era a.. informação dos mesmos principies, 
regimen que determinou, como resultante necessa.rla, toda. a 
reac.;:ão socialista, que culminou, em 1917. com a. revoluc;ão bol
cheviki. 

Aliás, de toda esse. digressão supernua, por tratar de ge-
nera!iclade tão do conhecimento dos nobres collegas - se deduz 
que a. universidade de hoje não tem apenas de crear o homem eru
dito, o · homem letrado, o homem culto, que o seculo XIX elabora.v:J. 
para o servlç:o, ou de .!.lervfç:o, da humanidade. como supreme. ma· 
ni!estac;:üo da polltica educativa. 

~ 

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador de que fal
tam apenas cinco minutos pa.ra. terminar a hora do exPediente. 

O SR. PEDRO CALMON - . Concluirei promptamente. 

Como comprehendemos a Universidade, e· co.mo a pretendemos. 
não fica esp~o para um typo uniforme, "sa ns tenir compte des 
dlversités de c!imat, de moeurs, de ra.c:es" . na. critica., ã. organ!za
<:ão franceza, de Paul Bert. (Paul Bert. IXacoura Parl'Cl?n.entaires, 
JL 90. Paris, 1882) . Ella tem de .ser autonoma., regional, colorida. 
das . tradições da cultura que irâ. aprimorar. enraizando mais pro . 
:tunda.numte no sentimento publico·. Não devem ser eguaes as 

, Universidade~ de São Paulo e da Bahia. do Rio Grande do Sul e 
de Pernambuco, do Rio de Janeiro e do Ceará.. C&da qual desen-
volvera. llllmitada.mente os seus institutos de mais ))Qlpltante itl-' 
teresse social. Porque ·a universidade é uma Cl>liectivida,de. d.e col
legios, sendO intUitivo o tlorescimer.-to~ em um pafz !le tradic;:ões li· 
t,era.rta.s, da F8.culdade d& Letras,- e o esplendldo processo, em um 
palz .de grande industria, das csco!as d~ c~imica e electrotechnlca. 
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O essencial é o desdobramento escolar na harmonia unlver.sltat·!a · 
. o particular em articulação com o geral; as especlalfdades ~ 
· pt-ejui2o das hwnanidades. 

Sem a formação de elites intellectuaes. Inspiradas por uma 
ldêa de dever publico que á Universidade cumpre crear, a cohe
rericta dá. evolução nacional e os nossoll destinos politícos estã.o 
gravemente compromettidos. Dir-se-ia que consumimos um se
culo J~Qra arregimentar, no campo da -democracia, um novo es
quivo. Esse povo,_ que para fazer uma gran-de Nação, precisava 
antecipadamente destruir os seus vJcios coloniaes de um perso
nalismo refractarfo e de indisciplina s ocial, SÓ concluiu a proprla 
composição civil em 1888, que as ultimas dif!erenças jurídicas, 
entre os homens, desappareceram no Brasil. Imprescindível, ago
ra, é elaborar a minoria que governa, porque, em nome da mato
ria soberana, não continue a ·equipar a não do poder a tri
pula~o dos "homens praticos" que supprem, como Deus permit

. te ,e a nossa tolerancia consente, a tal ta dos ~ homens peritos". A 
questão capital é a formação das elites -deliberantes . Tambem te
mos o direito de aspirar a uma super-humanidade·. •·Numa Re
publica a ingnorancia ê um crime",· disse Horace Mann. Porem 
Emerson ajuntou: "Mn.lorlu.s, ar::-umento dos ineptos, forca dos 
·rracos! · De certo, o problema mais importante de uma democra
cia, segundo .Dewey, e o " J)roblema do puhlico" (John. Dewey, 
The P1J.blic anel its problems, p . 208, N . York, 1927) . Tal a im
mensa tarefa; universitarfa! Cogitamos - ampliando a rede desse 
ensino superior - de dar ao Bra.sll uma nova physionomia. 

Temos -de fundar as nossas -cidades universitarias. Ouso apre· 
sentar-vos um projecto que crêa a Universidade da Bahia. A Uni
versidade Federal da Bahia . Poucas cidades brasileiros reunirão 
"a.S condições favoravels que a Bahia apresenta para ser um ,ia,. 

quelles centros de irradiação cultural que acaba m resumindo os 
destinos da intelligencfa e o espirito do Pafz. E' a tranquilla ca· 
pita!, onde as tradições da. Patria vestem de arch!tectura nobr~ 
as colUnas sagradas. Ahi tem a c~ paterna, a nacionalldadi!, e o 
seu breço o Brasil . Primitiva. capital da colonia, ajuntou todos os 
testemunhos monumentaes da clvillza<;:iio portugueza, que lhe de· 
coram de austêra arte o perf!l hi:storico. Sobretudo il.hl tlammc
jou primeiro a cultura nacional. E' justo e razoa vel que lhe r es
tituamos a situação ele Coimbra do Brasil. (Muito bem. Palma.&.) 

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

São, successivamente, lidos, apoiados e posto!! em 
discussão os seguintes 

llEQUERI:ME:NTOS 

N. 126- 1935 

(Primeira legislatura) 

Requeiro que por intermedio da. Mesa sejam solicitadas ao Sr. 
Ministro da Educação e Sa.ude Publica as seguintes informações: 

"4) se José Pereira, que tambem se assfgna José da Costa Pe· 
relra l! ·ou !oi tuncclonarlo da Inspectoria da Policia 1\faritima: 
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õ) desde quando serve naquella. Inspector.La.; 

c) se durante o tempo que ser\'iu ou serve, J;>Ei.l'Cebeu venci
mentos do Estado e ·se teve algum desconto em folha por faltas 

:&.o servi~o; · 

à). se estava ou está sujeito a ponto, onde o asslgna ou o e.ssi
gnou e· a que horas; 

e) quaes as horas de permanencia na Repartição. 

Sala das Sessões, 30 de .Agosto de 1925. - Moacvr Barõ04~. 

Encerrada a discussão é a adiada a votação. · 

N. 127- 1935 

(Pri:meira leg:I~Iatura) 

Requeiro que por intermedio da Mesa seje.m solicitada.e ao 
Sr. Ministro da Justiça as seguintes informações: · 

a) se José Pereira, qúe tambem se assi.gna. José da Costa Pe
. reira é ou foi funccionarJo da. ·Inspectorla. da Policia Mari,t!ma; 

b) se durante o tempo ern. que a11 serviu percebeu . venci
mentos; 

c) quaes os vencimentos mensaes e durante · quanto tempo os 
recebeu; 

à) se teve algum desconto em folha por faltas a.o serviço; 

e) se estava. ou estA. sujeito a ponto, onde o assigna ou assi
gnou e a que boras; 

f) quanto arrecada a Inspectoria da Policia Maritima. de re
muneração por visitas requeridas; 

q) sendo remunerac;:ão pt"6-labore, quanto toca a cada. func
cionario, dicrimlnadamente; 

Jl,) a que tltulos o Inspector e o Secretario recebem ellta. re
munera<:ã.o; 

i)" como foi feita a. promoc;:ã.o da. ultima vaga. a. 1" Fiscal da. 
Policia Ma.rltima e para a de Secreta.rio; 

j) sendo por concurso, copia da5 provas rea.li2ada.s ; 

k) como é applicada a renda da Caixa da Policia :Marltlma, 
proveniente de visitas remuneradas, e por ordem ~e ·quemi 

Z) sendo, o Ins~tor da Policia Madti.ma., Chefe de Serviçoa 
Maritimos, se tem cbaufteur, ga:zollna ou automovel a custa do 
Estado e a 'que titulo. · 

Sala da.s Sessões, 30 de Agosto de 1935. - M04cyr Ba1"bosa .. 

Encerrada a discussão, é adiada. a. vo~ão. -

N. 128 · - 1936 

(Primeira legislatura) 

Requeremos que, por intermedio do Ministerio da Educação 
e Sa ude Publica , sejam obtidas dos Governos dos Estados do ~a-. 
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ná., Santa Catharina e Rio Grande do Sul, as seguintes informações: 

1", quaes os estabelecimentos de ensino bene!iciados na distri
buição das subvenc;õe:s concedidas e.os governos dos ditos Esta
dos pelos seguintes decretos: Estado do Paraná, Decreto nume
ro 23.166, de 25 de Setembro de 1933, e Decreto numero 23.928. 
de 26 de Fevereiro de 1934; Estado de Santa Cca.tharina ; Decrf!
to n. 23.123, de 21 de Agosto de 1933 e decreto n. 24.271, de 21 
de Maio de 1934; Estado do Rio Grande do Sul: Decreto n. 23.596, 
de 18 de Dezembro de 1933 e Decreto n. 24. 333, de 4 de Junho de 
1934; . 

2•, qual a quantia concedida a cada um desse estabelecimen
tos; 

a•, são estabelec:lmentos, particulares, ;znuniclpaes ou esta.
doaes? 

Sala das Sessões, 31 de Agosto de 1935. - Furtado de Me-ne
zea. - .Carneiro rle Rezende. 

E' lido e enviado á Commissão Executivo, de ac
.• cordo com o Regimento, o seguinte 

liEQVEfUMl!INTO 

N. 129 - 1935 

(Primeira legislatura) 

No empenho justo da mais ampla. divulgação, em termos of
!iciaes, da. ge-<rt.ão !a.:.:endil.ria do Dis tricto Federal, no curso da 
administração do Prefeito Pedro Ernesto, requeremos a publica
ção integral no u Diarlo do Poder Leglsle.tlvo", do Relatorio do 
Director Geral de Fazenda Municipal e publicado a 30 de Agos
to de 1935, no Diarlo OCflclal da. Pr&feitura (Jornal d.o B ra.sü). 

Sala das Sessões, 30 de Agosto de 1935 . - Julio Novaea, CO!r
d:(}Zo FUh.o. - Pereira Carn-eiro. - Heitor Maia. - Joã,o CM
loà Mach.ado. - .A.'bel<lroo Marinho. - Nogueira Peni4o . - Sa:l
tea Filho. · - Blas Fortes . - Barreto Pinto. - Ama.ral P~to 
Ju:n:ior. - Cartoa Rei$. - Henrique Lage. - Candi:do Passos . 
...:._ Lilw Ma.r;;ha4o. -Antonio Guimli1-ãe& .. - Leoncio Gillrcúl. -
antonio àe GÓes 

IU8tific4çáo 

No ba.Ian~o apresentado pela Contadoria Central da Republica, 
exercicio de 1934, concernente á. Receita Ordinarja arrecadada, o 
total foi de 1.971 .145:573$200. 

Sô ao District1> Federal coube entrar n o computo com a. por
centagem de 45 por cento, ou sejam 870.143:000$000 . 

_ No mesmo plano de alta referencia quasi ficou o grande Es
·tádo ·'.lé S. P a ulo, cooperando com ã91:472:000$000, Rio Grande do 
Sul com 91>.220:000$000. 

O methodo economico-cooperativo sem quae:squer preoccupa 
çõP.S regionalistas, dâ base real e pratica ã. Autonomia do District o 
Federal . 

O Sr. Presiilente - Estâ. finda a hora aestina(la ao Ex
pediente. 

Vae·-se passar ã Ord~m do ~a (Pa=a.) 
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Comparecem mais, durante a hora do Expediente, os SJ;a.: 

Caldeira Alvarenga, Lauro Lopes, Mario Chermont, Acylino 
de. Leão, Genaro Ponte, L1no Ma.cha.do, Magalhães de Almeida, 
Catlo~ Reis •. Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, 
Humberto de Andrade, Monte Arra.es, José de Borba, Figueiredo 
Rodrigues, Xavier de Oliveira, Mar.tins' V eras, Alberto Roselli, Ma
thias Freire, Samuel Duarte, Odon Bezerra, Ruy carneiro, Joã.o 
Clel)phas, Ozorio Borba, Arnaldo Bastos, Adolpho Celso, Domin
go~! Vieira, Alde Sampaio, Humberto Moura, Simões Barbosa, 
Motta Lima, Emilio de Maya, Melchisedek Monte, \A_mando Fon
tes, Clemente Marianl, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, João ?dan
gaJ::oeira, Francisco Rocha, Octavio Mangabeira, Wanderley Pinh•), 
Pe~ro Calmon, Arthur Neiva, Raphael Cincurâ., Edgard Sanche:s, 
Att~Ia Amaral, Ubaldo Ramalhete, Jalr Tove.r, Nogueira PeDido, 
Pereira Carneiro, Julio Novaes, Candido Pessoa, Joã<;> Guimarães, 
Ra ui Fernandes, Levi carneiro, Eduardo Duvivier, Acurclo Tor
re~. Cesar Tinoco, Allpio Costa.llat, Lontra Costa, Cardillo Filho, 
Bandeira Vaughan, Fabio Sodré, Noraldino Lima, Pinheiro Cha
ga-s, José Braz, Levindo Coelho, Theodom.iro Santiago, Augusto· 
V.legas, João Beraldo, Washington Pires, Artllur Bernardes Filno, 
Polycarpo Viotti, De.niel Carvalho, Christlano Macha.d:o:,, Vlieira. 
Marques, Celso Machado, João . Penldo, Rezende Tostes, Anthe
ro Botelho, Bueno Brandão, Carlota de Queiroz, Barros Penteado, 
Vergue1ro Cesar, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vi· 
d:.ll, Cincinato Braga, Macedo B'ittencourt, Elas Bueno, Felix Riba.'i, 
Roberto Moreira, Fabio Aranha, Jairo Franco, José Cassio, Corrêa 
àa Costa, Vandoni de Barros, Plinio Tourinho, Arthur Santos, 
Paula Soares, Diniz Junior, João Carlos, Borges de Medeiros, Ba
x.otista Lusardo, Annes Dias, Pedro vergara,. Victor Russomano, 
l~ul Bittencourt, Dari!' Crespo, João Neves, Oscar Fontoura, Eu
rico Ribeiro, Ermando G<lmes, Abel >dos Santos, Pedro .Jorge, 
l'"ranc!sco di Fiori, Abilio de Assis, Austro de Ollvefr;t, Arthur da 
Hocha, Silve. Costa, Martins e Stlva, Adalberto Camargo, Alber
to Surek, ];lamas Ortlz, José do Patrocinio, Vieira Macedo, Mar
tinha Prado, Ferreira Lima, Oliveira Coutlnho, Alberto Alvares. 
Paúlo Assumpção, Gastão de Britto, Vicente Ga.IUez, Leonel:> 
Araujo, Gastão Vidlgal, Franca Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo 
Pinto, Augusto Corsino. Cardoso Ayres, Vicente Gouveia, Abelardo 
Marinho, Sylvio Leitão, Moraes Paiva, Thompson Flores (144.) 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Antonio Carlos, Euvaldo Lod1, .Agenor Rabello, Ribeiro Junior, 
Deodoro de Mendonça, Fenelon Perdigão, Jo5é P1ngar1lho, Ag<M
tinho Monteiro, Democrlto Rocha, Pedro Firmeza, Olavo Olivf'j
ra, Jehovah Motta, Gratuliano Brito, José Gomes, Herectiano Ze
nayde, Botto de Menezes, Barbosa Lima Sobrinho, Mario Domin
gues, Arthur Cavalcanti, Teixeira. Leite, Oswaldo Lima, Seve1i:: 
no Mariz, Orlando Araujo, Mello Machado, Carlos de Gusmão, Al
ta.mlrando Requiã.o, Manoel Novaes, J. J. Seabra, Prisco Paral
!:.<0, Magalhães Netto, Homero Pires, Ardrubal Soares, Franc{SC<) 
Gonçalves, Amaral Peixoto, Henrique Lage, Nilo Alvarenga, Lem · 
gruber Filho, Arthur Bernardes, Carlos Luz, Mattins soares, Cle
mente Medrado, Adelio Maciel, Juscelino Kub/.tschek, Negrii.o de 
Lima, Paulo Nogueira, Jos~ Alkmim, José Bernardin\), Slrnã~ ·da 
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Cunha, João Henrique, Jacques Montandon, Abreu Sodrê, 
Paulo X"ogueira, Waldemar Ferreira, Santos Filho, Oscar 
Stevenson, Moraes Andrade, Gam~ Cerqueira, C:ash·o Prado, Laerte 
Setubal, HyppoUto do Rego, Teixeira Pinto, Meira Junior, :A.urella
·na Leite, Justo de Moraes, Miranda Junior, Horacio Lafer, Trigo 
de Loureiro, Octavio da Silveira, Abela.rdo Luz, Carlos Gomes de 
Ol!veira, Demetrio Xaxier, Ricardo Machado, Roberto Simonsen, 
Salgado Filho, Paulo Martins, Barreto Pinto. (75). 

ORDEM DO DIA 

3& d.isCIUsáoo do projecto n. 154 A, de 1935 (1 a Jc
g~latura) , do Senado, autori%ando o Governo a dar garan
tia. a. uma operação àe credito até o. importancia ile réis 
50.000:000$000, entre o Esta&o do .Rio Grande ào Sul e o 
Banco do Brasil destinada. (1.'1) re11nate da emis-são "de õ<m14-8 

fei.ta pero mes771Q E~Jta<kl; com. pareceres fcworavei8 das 
Com-missões de Justiça e Finanças. 

:() Sr. Presidente ~ Entt·a em dicussão o projecto. 

Tem a apa.lavra o Sr. Café Filho. 

O Sr. Café Filho - Sr. Pre:rtdente a representação do Rio 
Gra.nde. do Norte dA o seu apolo ao projecto em terceira discussão 
neste momento. E o faz certa de servir ao Rio Grnade do Sul, Ulll 
dos Estados "leaderé da Federação. a.ttendendo às razões já bri
lhantemente expostas, nesta - Casa. pelo nosso eminente collega, 
Sr... Deputado Vespucio de ~Abreu quando na 2a discussão da pro
positura. E nos, representantes potyguares, Sr. Presidente, qu~ 
damos esse apoio á. emissão dos bonus ga.uchos, no ·momento pre
sente. queremos appellar para a bancada do Rio Grande do Sul, 
ilo eentido de que os dignos patriotas que a integram accudam. u 
Rio Grande do Norte, salvando a sua. economia, o pão de cada JJu. 
de mllha.res e :mtlhares de operartos, amea~;ado que elltá da con
currenc!a. ·impatriotica do s al elrtrangeiro, (lue se quer importa.r 
livre de taxas. 

O SR. ADALBII:R'ro Co·~ - V. Ex dá. l!cenr;:a para um 
. aparte? 

O SR. CAFE' FILHO - Com todo o prazer meu nobre col
· lega. -

O SR. ~o CoRR1!:A - A · importação de sal extrangeiro, 
se se der, têm a culpa, apenas. os productore.s éle sal dos Estados 
do Norte, pois os :z:a.rqueado~s do · Rio Grande do Sul qutzeram 
garantir-se de sal pa.ra. manu!actura das carnes, a.ss!gnando um 
contracto com os exportadores do Rio Grande do Norte e estes se 

·recusaram a dar essas garantias. Os pl:'oductores do Rio Grande do 
':ti<orte se recusaram ào que era necessario aos contractos. 

'O SR. CAFE'- FILHO - Sr. P r esidente, ·é com multa satis
·tà.Ção que ouço o aparte de meu ·nobr~ collega e amigo senhor 
A.da.Ibel-to Corrêa, o qual, ~m poucas palavras, procura justificar 
·a i:rnportaçã-o do sal extrangeiros, como coneurrente da industr!a. 
nacional. Não sei em que se funda o nobre Deputado do Rio Gran-
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àe do Sul, aparteante, para declarar que os productores do Nor- ' 
te se recusaram firmar contra.ctoe de fornecimento ao Rlo Gra.nd.e 
ào Sul, do sal ni!oessarJo âs %8.rQUea.das. 

O SR. AllAL:aERro Coaa:tA - Contractos com multa.. Nã.o qul
zera!ll dar ·aos rio-grandenses do sul a .e-a.rantia para o torneei
menta de aal. 

O SR. CAFE' l''ILHO- Não sei em que se funda. S. Ex. par& 
a!!irmar que os productores ~ sal do norte se recusaram ao tc;,.
neclmento aos xarqueadore.s do Rio Grande do Sul; ignoro em 
que se baseia S. Ex. para. aPartear-me nesses termos. 

O SR. ADALB=o Co~~ - Em informações de orgãos com
. pete:ntes. 

O SR. OAFE' FILHO - · Quer dizer que S. Ex, tem in!or
. mações muito seguras ... 

O Sit. .ADAU!ERTO Co~ - Bastante seguras. 

O SR. CAFE' FILHO - . •. para justit:ica.r as al1egações que 
-faz â Carnara. 

Quero, porem. accentuar á Camara e, particularmente, a.o no- . 
bre Deputado que me .a:t~arteia.. que o sal nacional está: ile~do vi
ctima. de uma ca.znpanha que nem eu. nem S. Ex. sabemos d~

talhal-a no momento. . •·' 
O SR. ADAL~o CoRRJW\ - Não da parte dos. consumidores. do 

Rio Grande do Sul. 

O SR. CAFE' FILHO - H a faTtas estra.nha.s meu caro col
lega, q-ue se movimentam contra. a: industrla nacional, procuran
do desorganizal.-a. -e leval-a á fa.Uenc!a e não duvido que o aparte 
do meu prezado coHega. tenha. por base um dos falsos motivos 
com que se pretende justificar a importação do sal extra.ngeiro. 

O SR. .Ao.u-:aERTO CoRP~A , - Essa campanha não póde mere-
cer a nossa solidariedade. · 

. O SR. CAFE' FILHO - E a. contia.nc;a que me inspire. o pa
tri.otlsmo gaucho. é QUe me trouxe ã. tribuna da Camara. 

O Slt. RENA-To B.umosA - O sal brasileiro que wm do Norte 6 
posto no Rio Gran-de do Sul á. razão de 300$ a. tonelada. Esse =es
mo sal· chega ao Uruguay, ã. · razão de 125$ a. tonelada. O sal de 
Cadiz, naquelle mesmo patz, custa apenas 103$000. Quem é' que 
perturba o productor de sal e ~ coneutn.idot""? E.' o que _Pretisa.mos 

· t:lvestigar i! corrigir, ra.zendo que desapPQreça. essa inter!erencl& 
!l.tn nossa economia, porque t odo o interesse do :Rio Grande do 
Sul é usar os productos nacionaes, assim_ como os prod"!lc.tos odo Rio 
Grande do Sul, queiram ou n~. hão de se encaminhar para es 

· mercados. c_onsumidores do l?eJz. · - ~ · . · . . 

o SR. CAFE' FILHO - Sr. Presidente, o aparw, ou melhot·, 
o escbirecmiénto ·que·nlé traz ·o "riobre Deput:l.do pelo Rio Gran
de d<> Sul, s-r. Renato Barbosa, a-rdoroso amjgo ·do Norte e sua. 
gent e, completa o m~u argumento de que nãO ha razão que posSe. 
justificar a. importação do sal estrangeiro . Em vez dos meus ar

-gumentos. usare! na. dlscussão da ma.terla. o!' do nobre collega., qu~ 
. decklra. que o sal do Rio Grande do Norte. levado ao . U r u!)Ua.y, 
·custa 125$000 .a. tonelada. Ora, Sr. :rresidente, · se o sai dÓ Jqo 
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Grande do Norte levado âquelle )la.iz, attinge a 125$000 a. tonela
da., vê V. Ex. que nã·o precisamos importar sal estrangei,ro, para 
a.ttender âs necessidades doa xarquea.dores do Rio Grande do Sul. 

Nã.o .nego, Srs. Deputados, que ha em torno do sal - já 

o salientei no principio do meu discurso - uma tor~a occutta. des
conhecida no momento de todos nós, que conspira contra. a indus
tria: salifera do Brasil e particularmente, contra a índustria do 
Rio Grande do Norte. Precisam-os ·procurai-a e combe.tel-a. 

· O SR. MARTINs VERAs - .A propo.aito do aparte do senhor 
A.da1berto Corrêa, só póde existir uma ra%ão da parte dos pro
ductorea de sal do Rio Grande ·· do Norte, não querendo submet
ter-se á multa. imposta ou exigida pelos consumidores ga.uchos, é 
que os productores do Norte não têm a.bsoluta=ente meios de 

· transporte para· fazer escoar a sua producçã.o. E' :Cacto conhecido 
d~ todo o Brasil e atê ainda não se cogitou de medida q'lJe vise 
sanar esse impecilho criminoso que a.ttlnge a 1ndustria do sal. 

O SR At>ALBERTO Co~A - V. E:~t . tem toda a razão, e conte 
com a n()Ssa sympathia. . . 

O SR. BIAS FoRTES - Em resumo. o responsavel por tudo isso 
é o Governo. · 

0 SR'. ADAUIE!n'O COR~a - Estava. demot"ando V. Ex. com o 
seu aparte. Para a minoria, o Governo ê até responsavel quandu 
não chove no Norte. 

O SR. c.AFE' FILHO - Não seria, por certo, por deficien
c!s. \Ie produeçã.Q que os • s&lineiro.s se recusaram ás medidas im
postas, POt"que () consumo do ruo Gt"ande do Sul é apenas -de 62.000 
toneladas de sal, e o Rio Grande do Norte produz mais de 5QO. 000 
toneladas. (Trocam-se apa-rtes.) · 

Sr. Presidente, depois dos apartes dos nobres collegas, con
tinuo o meu discurso. J â. a ccentuei que o Rio Grande do Norte, 
pequeno, em representação politica ,não pôde impor ao Governo 
ou a quem quer que seja as medidas que estão. a entrar pelos olhos 
de toda. gente, em ~neflcio da producc;ão potyguar. Elias estão 
ao alcance de todos quantos se voltam para o problema db .sal, e 
não ·ser com a importação do sal extrangeiro que conseguiremos 
salvar os interesse do!< xarqueadores do Rio ·Grande do Sul, de 
S . Paulo ou de Minu Geraes. 

Sr Presidente, disse um d~s nobres Deputados gauch08, 
aparteando-me, que o sal do Rio Grande do Norte é vendido no 
Rio Grll.nde do Sul por mais de 300$, pesando, por conseguinte, nu
ma outra indW!tria nacional . - a das carnes .salgadas. 

O Rio Grande do ·Norte não advoga que se lhe facilite ou se 
lhe ampare e. sua industria com o sacri!icio de outra industrl:l, 
que é tão bra.sileira quanto a do sal,- como a das carnes salga
das. O qu.e o meu Estado quer, é a harmonia .entre os seus inte
resses e os do Rio Grande do ·sul: que se amparem os xarquea
dores, mas niio -se Sacrl!iquem os sallneiros riograndenses do nor
te; que sejam attendida.s as necessidades ~as xarqueadas, mas 
não se a·ggrave a situação dOE- que vivem do ~abl"ico do sal na 
minJ:la terra. 

Trago, Sr. Preside.nte, teste.munhos . e documentos para es
clarecer a. Camara sobre a materia. Ao iniciar o meu discurso, de-
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clarel que o !!ai está. sendo victima de uma campanha antl-pa.trio
ttca e criminosa ..• 

0 SÍl. ADALDERTo Co~A. - De intermed1a.rios. 

O SR. CAFE' FILHO - ... com o objectivo unlco de se !or
c;nr a im.portaçiio do sal extrangelro. 

Os xnrqueadnre:~ do Rio Grande do Sul mandaram ao meu Es
tado um representante estudar, in lor;:J·, a questão do sal. Tenho 
em minhas mãos o depoimento do Sr. Marcial Terra, que ali !o! 
inspecclonar todas as salinas, assistir H. fabricação do sal, estu
dar-lhe a qualidade e- a quantidade, para <:oncluir sobre a neces
sidade de appellarem os xarqueadores para o Governo num ou 
noutro sentido. · 

E quer saber a Camara qual ê o depoimento do delegado dos 
xarqueadores do R io Grande do Sul? Vou Iêl-o . ' Estâ. assim re
digido: 

"Macá.o, 14 de Agosto de 1935 . - Syndlcato Xarquea.-
. dores - Pelotas - Ultimei hoje inspecção salinas. Optima 
impressão. "Stocks" promJ)tâ exportação 250.000 ton~!la-· 

das. Safra futura exportavel 'Outubro 1936 em deante Of'

.;:ada 530.000 toneladas. Preciso autoriza.ção Syndicato tra
tar poderes competentes minha passagem Rio varias medi
das urgentes tendentes !acl1ltar regular abastecimento sal 
mercados consumidores. Endereço Rio Solla.. Até 25 ahi le
vando relatorlo. - .'Marcial Terra. " 

" Macá.o, 14 de Agosto de 193'5. - Dr. Annibal · Beck, 
Presidente Federação Rural - Porto Alegre - Ultbnel p.Õje 
1nspecc;ão salinas. Optima impressão. "Stocks" prompta ex-

. poría~o 250.000 toneladas : Safra futura exportavel Ou
tubro 1936 em deante orçada cerca 530.000 toneladas. Pre
ciso autorização Federação tratar poderes competentes mi
nha passagem Rio varias medidas urgentes tendentes !ací
Utar regular abastecimento mercados eonsumldol:'es. Ende
reço Rio Solla. At~ 25 ahl levando rélatorlo. - Marcla.l 
'.ferra." 

0 SR. AD~O CoRRaA - Aliás, O Sr. Marcial Terra · ~ mui
to competente no assUinpto. 

O SR. CAFE' FILHO- Competente no assumpto,. como bem 
acaba de accentuar o nobre Deputado, e com a autorl.dade .su!
flciente para que acceltemos, sem restricção. a ·sua pala.vra: 

Vê a Camara, que venho me amparar em depoimento lnsus
pleto, como seja o <laquelle que, representando os :xarquead')res 
do Rio Grande do Sul, most:ra-se tão optimista a.l)Õs visitar as 
riossas salinas, quanto ao sal potyguar. 

Diz o Sr. Marcial Terra, nesse telegramma dlrlgido aos· Xar-
queadores gauchos: 

Stocks prompta exportação 250 mil toneladas. 

o· SR. VIEIRA ns MA~ - Nem tudo l)ara xarctue. 

O SR. CAFE' FILHO - ll{a:!!, -meu caro collega, ao Sr. Mar,. 
clal Terra sO interessava o sal proprlo para xarque. E mais: r> · 
consUmo do Rio Grande. do Sul eleva-se, apenas. a '62 . mll tonela-
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das e no meu Esta<io existem 250 mll toneladas de sal nos ater
ros, sal demorado nas salinas, ou melhor sal curado. Para a sa
fra. futura. exportavel Ide outubro de 1936 em diante, teremos 530 
mil toneladas, ê o que depõe o repri!sentante dos xarquen.dores. 

O SR. VIEIRA DE MACEDO - V. Ex. conhece o relatorlo apre
sentado .pelo Sr. Marcial Terra? Está em contradlcciio com o te· 
legramma. Diz que se os salineiros do Rio Gr-ande do Norte 
garantirem aos xarqueadores do Rio Grande do Sul que, este o.n
no, não acontecerá. a meSllla coisa que o anno passado. em que 
os preju1zos foram collossaes - ainda estii.o ahJ cu.rnes deterio
radas devido á. deficiencia de sal proprio para xarqueadas - elles 
retirarão o pedido. 

O SR. CAFE' FILHO - Mas, S1•. Presidente, se o relatorio 
do Sr. Marcial Terra está em contradic<;ão com o telegramma en· 
viado por S. S. nós se>mos obrigados a não acreditar nem num nem 
noutro. Vamos aguardar esclarecimentos melhores sobre tão gTa· 
ve ma~ria .•. 

Parallelamente, Sr. Presid·ente, com a questão da qPantidade 
de sal de que d·lspõe o Rio Grande do Norte p-ara attender aos 
xarqueadores gauchos e necessaria á preparao::ão das carnes n'l 
matanc:;a deste anno, surge a da qualidde . . Qunto á primeira, 
respondeu o Sr. Marcial Terra, com o se\1 testemunho, depois da 
Yisita As salinas, con!orme se verifica do telegramma que li. So
bre a segunda vou esclarecer a Ca.mara. 

O SR. LEVI CARNEIRO - E' preciso não esquecer a produc<:;ão 
de Cabo Frio e de Ararua.m·a. Estado do Rio, tambem conslderael. 

O SR. CAFE' FILHO - Folgo em que V. Ex., uma das f:
guras mais brilhantes desta Casa, representante do Estado d<J 
Rio, salineiro, como o meu, assim se manifeste, ajudando-me no • 
debate poz.-que não tenho em vista a defesa, tão sO, da producção 
do sal no meu Estado. Proponho-me, sim de!ender á. producção 
nacional, contra a intervenção do similar extrangeiro. 

0 SR. ADALBERTO COR~A - A quantidade de sal a que Se re
fere o Sr. Marcial Terra é para conswno geral no Rio Grande 
do Sul; não ê só para o xarque. Para este, não basta aquella quan
tidade. E' preciso o ·s..-tl melhorado. 

O Sn:. MAin"INs VERAs - E esse existe. Os productores não 
podem é transportal-o. Isso é que o Sr. Marcial Terra allega. 

O SR. CAFE' FILHO- E' sabido. e parece que o nobr~ Depu
tado pelo Estado do Rio <le .Janeiro, nosso eminente mestre Sr. Le
vi Carneiro, que ha pouco me honrou com seu avarte não contesta, 
que o saldo Rio Grande do Norte e, mais particularmente, ·o sal de 
Mossor6, tem propriedades superiores :'is do sal de Cabo Frio ou 
de qualquer outr.o Estado: 

0 SR. CARLOS REIS - Não sobre O sal do Maranhão. As salinas 
do meu Estado prÕduzem o melhor sal do mundo e na maior quan
tidade. 

O SR. CAFE' FIL~O- NOs, representantés region.aes, podemol;' 
allegar que o sal dQ nossa t-erra -é o melhor, por isso ou por aquillo. 
O que eu trago ao conhe<:!imento da. Cama.ra é, Sr. Presidente, a ana
lyse do sal .do Rio Grande do Norte, procedida por techn!cos extran-
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geiros que consideram esse producto superior ao de Cadiz. Portanto, 
nã.O m~ amparo no meu proprio depoimento de representante- do Es
tado interessado na questão. Seria. m.uito bom para. qualquer uni <le 
nós apenas allegar, que o Rio Grande do Norte possue sal para at
tender ás ·necessidades da.s xarqueadas odo sul, sem disso apresen
tarmos a devida. demonstra..c;ão, especialmente quanto â. sua qual1· 
dade. 

Por isso, Sr. Presidente, venho acompanhado de documentos em 
que firmo as minhas allegações. Invoquei jã, o testemunho do Sr. 
Marcial Terra, representante dos xa.rquea.dores do Rio Gra.nde do 
Sul, que inspeccionou a qualidarle e quantidade do nosso sal em 
Macau, Mossoró e Areia Branca . 

O SR. VIEIRA t>e MACEDo- Em rela.tor!o, S . S. diz o contrario. 

O SR. CAFE' FILHO - Isso é tão grave, meu prezado collega, 
que prefiro não discutir. 

Sr. Presidente, a questão é complexa. e os apartes me têm des
viado, por momentos, dos argumentos que pensei expender. Por isso. 
vez por outra, vou recapitulando, para concluir e esclarecer, o asl!lum• 
pto. E outro não ê o meu proposito nesta tribuna. 

Quero mostrar a desnecessidade da 1mportaç:ão do sal extrangei
ro, sem prejuizo, é claro, dos xarquea dores do Rio Grande do Sul, ou 
de qualquer outro Esta4o. 

O SR • .Al>ALBEaTo Corute.\- E' o que desejamos: unir os- interes
ses do norte aos do sul. 

O SR. CAFE' FILHO- Dar-me-ei por compensado se na dis
cussão defender os interesses do Rio Grande do Norte sem prejui
zo dos do Rio Grande do Sul e demais Estados ereadores e xarquea
dores. 

Sr. Presidente, como dizia, a questão é COIJ1plexa. Gira em tor
no da quantidade, da. qualidade e do preç:o, exercen4o tactores di
versos acçâ.o sobre as causas e coneausas da questão -d1Scut14a.. 

O SR. VIEIRA MACEDO- Em qualidade, não; e mquantldade. 

O SR. C.Ali"E' FILHO- Em qualidade diz-se quando destrulrn08 
a causa da quantidade. E' um circulo vici090 . . . 

O sal que o Rio Grande do Sul recebe. Sr. Presidente, não é 
Importado di:rectamente do Rio Grande do Norte. O producto, depois 
de armazenado no Distrlcto Federal, é enviado ao!J mercados gauchos, 
e, muitas vezes, de mistura com sa.es de qualidade inferior, adquirido, 
naturalmente, a. preço baixo. · · 

O Sa. XA.VUIR DE OLIVEIRA- E' uma declaraç:ão ·grave que V . E:ll: . 
est!i fazendo e que precisa ficar bem fixada. 

O SR. Asc:A.Nio TUBINo- A mesma. coisa. s.-e faz aqui no· Rio de 
Janeiro com os vinhos do Rio Grande do Sul. 

O SR. ACURCIO ToRREs- O nobre orador permitte um aparte? 
V. Ex. faz bem em defender o sal nacional. Devo mesmo agradecer- _ 
lhe.- como fluminense, porque o sal da zona de Cabo· Frio, no me!I 
Estado, f! dos melhores do Pa.iz. 

o · SR. CAFE' FILHO - Sei que o sal de Cabo Frio é um dos 
mél.l1ores do Pa.iz. e pode competir com o sal que melhor parecer, bEI.s
tando que sejam attendidas as s uggestões dos technicos do Minis-
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terlo da Agrlculturn que o estudaram ultimamente. Maa Sr. Presi
dente, o sal do Rlo Gran~ do Norte, especialmente o de Mossor6, 
impõe-se ao merCQdo, como o melhor que produzimos. Trazido para. 
o Rio de Janeiro, l! elle misturado com sa.es de qualldo.de ln~t1or, com 
>~a.l novo, o que redunda. em prcjulzo do producto, no que diz respeito 
á salga de carnes ou appl!caçii.o â. manteiga. O meu Estado possue le
glslaçüo prohlb!tlva de. exportação de sal novo, processo que é usa
do no a paizes productores da Europa. 

Estou denunciando, talvez, um facto .. . 

0 SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Gravlsslmo. 

O SR. CAFE' FILHO- ..• multo grave, qual seja o de se pre
tender, por esse modo criminoso. inutilizar a produc{.lã.o do sal do 
Rio Grande do Norte . . . 

O SR. XAvrBR DE OLIVEIRA- V19a.ndo-se, naturaJmente, a. impor
W.ção do sal extrangeiro. 

O SR. CAI<~E' FILHO- ... e desmoralizar o producto nacional. 
forçan<'lo. desta fôrma, a importação do sal estrangeiro, como sal de 
qualidade superior ·ao nosso. 

No dia em que o Rio Grande do Sul, principal interessado no as
sumpto, mandar buscar sal, directa.m~nte no Rio Grand~ do Norte .. • 

O SR. XAVIER DE Ot.IVEIRA - Ou quando houver a devida fisca
lização . 

O SR. C.U'E' FILHO - .... ou quando houver e. devida fls
.calizac;:ão, como muito bem diz o meu ·eminente collega, posso asse
gurar que os xarqueadores gauchos terão o sal precisamente necea
sario e util A. sua lndustrta. (Mutto bem.) 

Estamos em face de um interesse eommercia l reprovado, acon
selhando a mistura. de um sal inferior com outro de qua lidade s upe· 
rior, com o objectivo de se obter um pr~o mais elevado para o qu·• 
vale menos. 

O SR. CARLOS REis -E' troca commereial, prejudicando e. pro-
du<:Ção. · · 

O SR. CAFE' FILHo- O que se querê desmoralizar o prodll
cto naciona l. para se forçar, impatrioticamente, a importação do sl
mllar estrange.irro. 

Sr. Presidente, o s al do Rio Gmnde do _Norte, tem todas as 
propriedades para aPPlicação ãs xarqueadas . E vou demonstrar isso 
com e:za.mes que tenh~ em mão. 

O SR. VIEIRA MAC!l:PO - Quantc> â. qualidade, o Rio Grande do Sul 
não a nega; só se aUegl\ a deficiencla de produccão pela difficulda-
de de ·transporte . · 

O SR. OAFE' FILHO- Attenaa o meu nobre collega: 

Os motivos a llegados; para justificar a irnp,ortacão do. sal extran
ge!r~. t êm .sido diversos: giram, ã.s vezes, em torno da quantidade . .• 

O SR. A.NTONJo DE Gói!:S- E âs vezes sobre· a qoolidade. 

O SR. CAFE' FILHO - ... outras da qualidade . . . 

Quando odestruim<?S esses dois argumentos, surge um .. terceiro -
o do .Pre<:o. Ficamos, assim, num circtÚo, de motivos' varias a que s e 
apegam os interessados na importação. · 
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O Sa. VIEII!A. MA.Clroa - Lembro a V. Ex. quC! não foi s6 o Rio 
Grand~ do Sul que recle.mou ., 

O SR. CAFE' FILHO - Se! que as reclamações não provêm, 
apenas, do.s xarqueadores do Rio Grande do Sul. E5tes estão Ieade~ 
rando a questão. De Minas Gera.es e de São Paulo, mercados consu
mi<lores do nosso producto, estão surgin-do protestos. 

Para maior clareza do a.ssumpto em debate, preci sodividir o meu 
discurso em tres partes, relativas a. qualidade, â. quantidade e ao pre
ço do sal, aflm de mostrar que, no momento, quanto ao ultimo, os 
xarqueadores ~tão sendo victimas de revoltante exploração. Basta 
dlzer q~. ainda. este anno, por for<:a da clausula de um contracto 
monstrooso, foi vendida uma tonela.da. de .sal por 20$000, no Rlo 
Grande do Norte, preço por que se adquire no Rio de Je.niero ou em 
São Paulo a mesma quantldade de terra commuml Estamos, portan
to, dea.nte de problema que interessa particular e directamente ã 
economia nacionaL (Muito ·befm..) 

Tomei, para p..iscussão e prova, a an.alyse do sal J.e Mogsoró üa. 
firma M. F. do Monte," procedi.cla por dois chimicos de reputada. 
competencia, Drs. Gustav e Theodor· Peckolt, ~m Maio de 1906. 
Convem precisar a data do exam~. porque, naquella. época, a. indus~ 
trfa salifera potyguar não Unha o desenvolvimento nem o aperfei
coamento que se nota actualmente. 

Eis o teôr da analyse: 

"Sal perefeita.mente branco, semi-opaco, em, crystaes 
volumosos, cubicos. sec.cos, inalterave!s ao ar, ino
doro, de sabor salgado (proprlo), facilmente soluvei.s na agua. 
fria e quente, pouco soluveis no aloool, insoluveis no acido 
chlorhydr!co concentrado, etc . 

Em 100 grammas de sal achamos: 

Agua .• • . •.. •••. -· . . •. • • -.-.. 
Chlorureto de Sodio . . . • . . . . . . 
Sulfato de. :Magnesla. • . . - · • . . . . . . . - - . -
Chlorureto de Magnesla. • . . . . . • . . . 
Sulfato de careta • . . • • • . . • • 
Substancla.<J tnsoluveis . . • . . . 

(Impurezas) 

GTamma.'Y 
1,554 

97,320 
0,153 
0,111 
0,623 
0,052 

Este sal, como se vê pela analyse, contêm muito pouc~ 
agua, poucas . substancias extranhaa (sulfato de magnesia, 
chlorureto de magnesla, sultato ·de cal, etc.), e entre as sub-
19tancias tnsoluveis não se encontram sllica, argila, etc. 

Conclusão. A sua com·poslc;ão chimica leva-nos a collo
cal-o entre os saes de 1• qualidlllde e superior aos de Saint
Ubes e '(ie Etang de Berre (Hespanha) . 

Os saes de 1• qualidade d& Portugal, de Cadiz, de Fi
gueiraS ·e de Marennes são Inferiores a este,_ não só pela pro
porcã,o de ehlorureto de sodio que encerram. como pelas 
substancfas extranhas· que contêm. 

Finalmente; este sa,l é de sup_erior qualidade. 

Rio de .Taneiro, 29 de Maio de 1906. · - Theodor Peckelt. 
G-ustav PeclwJt. (Firmas reconhecidas). · 
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Eatâ, pois, demonstrado, Sr. Presidente, pela :IXlla.vra. de scien
ti8tas extrangelros. que o sal de Mossor6 é superior a.o da. H espa
nha: e Portugal, cuja importação se pretende facilitar para. as 
xarqueada.s do Rio Grànde do Sul. · · · 

O SR • .ALDB SurP.uo - Depois do que V. Ex. tem dito em 
seu magni!ico discurso. a importação livre do sal constitue uma. 

. a.ttesta.do da no.ssa incapacidade. (.á_poiado.) · · 

O SR. CAFE' FILHO - Obrigado a V. Ex .. que é um estu
dioso das nossas questões economicas e a quem assiste autoridade 
para a conclusão que acaba de expt!nder. 

Tenho a certeza de que, ao sair desta tribuna terei esclarecld'.) 
perfeitamente -a Ca.mara sobre as questões que ·no momento agi
tam quer em torno da qualidade, da quantidade, ou em torno 
do prel;O do ea.l nacional, de modo a permittir ao Governo de
terminar mE>dldas que attendam. aos interesses dos xarqueadores, 
que - devo confessar - são victlmas de urna exploração com-
mercial. · 

O Sa. .ADALBS:RTO CoRR.S:A - A analyse que V. Ex. acaba de 
ler constitue uma attírmação sensacional á Camara, demonstran
do que o sal bra.sileir"o é superio rao extrangeiro. 

O SR. C.A.FE' FILHO - , O nobre Deputado por Pernambuco. 
Sr. Alde 8ampaio, disse que . depois ~a leitura. da a.nalyse do .sal 
d~ Mossoró, será. impatriotica a importação de sal extrangeiro. E 
o illustre Sr. Deputado .,A.da.J.berto Corrêe. declara. que a. questão 
.está. suf;ficientemente esclarecida, pelo exame desses scientistas, 
sendo .sen.sadonal essa parte do meu discurso. Mas peço a. VV. 
EEx. que não ~ncerrem o jul.ga.Inento âgora, porque alnd& irei lêr 
outros documentos sobre a. ·propriedade do sal do Rio Gra.nde do 
Norte. 

O i1R. :Bus Folti-Es - Por falta de capacidade do governo· ê 
que a questão chegou a esse ponto. 

O SR. · VIcroR" Russol!u.No - O assumpto· não merece opposi
ção; precÚ!Q., sim, ser estudado. 

O SR. BIAS Foli::rE:s - Me~ce ser criticado um' Governo qu·3 
perril.Jtte med!das dessa natureza contra os Interesses naclonaes. 

O Sa. RAm;. Btr.rJtNcoURT - V. Ex. vem fazer méra e:~tPlora
çâo polltica •. 

( Troc:om.-se vehemente3 apartes entre os 
:R<wl Bitten.court ~ Bw Fortes. He tumulto. · 
f~d.o - 3IOCJ.1' oa -tvm,panos, rec)(r.m.a · att~.)" 

8_rs ." Deputa.do.t 
O Br. ~ídente, 

O SR. ~· FILHO -:- Sr. ~eSidene, esSa. eu.IW;ã.Q ••• 

O SR. Vtaroa RussoMANo - Exaltação civica. 

O. SR. CAFE' FILHO - .... ··exitlt.a.ção · civfcà, · ~omo diz muito 
bem o nobre coUega; é demonstração . de· que o assumpto está. in
teressando a todas as correntes, a todaS as bancadas, por· ser pro
blema,_ de -ordem naci()ná.I, e não apen~ u~a eJil>lOsão do m~u re-
gion8.lbmo. · · · 

Trago, Sr. Presidente, ainda. á. Ca.mara o · ·laudo sol!lre o sal 
do Rio Grande do Norte procedido n~ . Labora.torio Nacional de 
.Analyses.· · · · · 
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. · O SR. XAvu:a DE OL!:VEIRA - V. Ex. pode talat· em nome do 
sal nacional •. 

O SR. CAFE' FILHO - E' outro documento Q.ue deve s er 
conhecido pela. camara, afim de qtie oossam os meus colle~:,-a~ 
formar ·juizo $Obre as proprleda.des do sal do meu Estado. 

E' o seguinte: 

Analyse n. .5. 992 

" Sal com.inum, denominado " SAL MONTE~ que acompanhou 
o . requerimento do Sr. :Miguel F . do Monte, de 21 de Setembro 
d·o corrente a.Ilno. 

AChava-se contido em um envoltorlo de papel te~do em ma
nw.cripto os seguintes. dizeres: " Sa.I da Salina "Grossos" de MI
guel F . do Monte, em Mossoró" . 

Sob a forma de crystaes volumosos, em maioria · transparen
tes, tendo a analYse d~monstrado a seguinte composição cente
simal: 

H umidade 
Cblorureto de ·sodio 
Chlorureto de calclo 
.Chlorureto de Magnesio 
Sulfato de calclo • ; .. 
·Residuo· In.soluvel e Perdas ............. · .. 

Não conté'm substa.ncia.s nocivas. 

(Firmas reconhecidas} . 

~ Rio de Janeiro. 23 de Outubro de 1928." 

1,646,(i 
97,313,0 
0,036.S 
0,444,5 

0,511,00 
0,048,7 

100,000,0 

O SR. BANm::tpA VouoHAN - Permltta V. Ex. uma Interru
pção. A parte proprla.mente dlta da analyse quantitativa .. sob pon
to de vista. chiiiÚco, interessa s em duvida no estudo compartivu 
entre o sal tWlcional e o extrangelro. Entretanto, embora eu re
p resente um Estado altamenta interessado na. lnduatrta. sallneira, 
d~vo accentuar que o sal nacional, evidentemenie, está. contaminad!) 
por microb!os que, 1nfell=ente, não permlttem a sua ·..atlltzacão no 
fabrico da manteiga. Da.h! nOs, productores !lumlnenses, nos· uti
lizarmos quasj, imperiosamente, do sal de Cadlz para evitar que 
a ··mantelga s'e estrague. Acho que talvez tosse conveniente man
<!ar o 'Governo submetter o sal nacional a uma analyse microbio
logfca, de maneira a. determinar com precisão quaes os agentes que 
actua.m no estrago não sô da. manteiga, como ta.mbem -~o da.s 
cunes. 

O Sa. M.un'IN' VJ:RAs- V. Ex. refere-se ao do Estado do Rio? 

o Sa. ·BA:NDEIJIA VoUOHAN - Tambem· ·a o do Norte, sol:) o pon
to de vista da contaml~o mierob!ologica. 

O S~t; ··XAviER DR OLIVEIRA - o Sr. Deputado Vieira ·Macedo 
que tem incontestavel autoridade na ma teria, attirma que · o sal 
nacional serve -Para as :J:al"qu~daB·. : . 

· ·: ó · SR.' ·cAFE' FÍLRO - O ·nobre nep'utado fhimiilense devn 
falar mais part1cule.rmente do sal do Estado que representa. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15: 13+ Pág ina 62 de 77 

lUi.-....... 

O s~. B.!.llõDEillA VouaHAN - Do ponto de. vista da contamina
' ~2.o, In1elizmente. o sal é um só. Quer o do Estado do Rio, quer o 
do Norte. 

O SR. CAFE' FILHO - O nobre collegi, como .dillse, rete
se ao sal do ·Estado do Rio que é, confessadamente, inferior ao 
do Rio Grande do Norte. 

Ora, no meu Estado prodw:·se o melhor sal do Brasil, sal 
que sujeito a analyse apresenta-se superior ao de Ca.diz. Isso 
não quer dizer, que não tenhamos sal de p~:Ss!ma fabricaç:ão. Tra
ta-se <ie uma 1ndustria que tem vivido até' hoje entregue a si pro
prfa · sem assfstencfa. de especte alguma do poder publico. 

0 SR. BANDEIRA VoUGHAN - Onerada por impostos pesadís
simos. 

O SR. Rl!lNA.TO B,o-lU!OsA - Os xa.rqueadores do Rio Grande do 
Sul recon1tecem que o sal do Rio Grande do Norte ·é bom, util e 
aprove1tavel para a sua. industr1a, mas não podem ficar com o 
onus de pttgar 300$000 a tonelada. Já. se dirigiram aos sallnelros 
offerecendo-lhes até 240$000 :pela tonelada. 

O SR. CAFE• FILHO- Demonstrarei a V. Ex., quando che-· 
gar na questão dos ..• 

O SR. VtcroR RussoMANO· - Dos atravessadores. 

O SR. CAFE' FILHO - .•. dos atravessadores, questão que 
está Ugada a da alta dos preo;:os nos mercados •.. 

O SR. RENATO BAIU!OSA - Não esquec;a V. Ex. de considerar 
o augmento das taritas da marinha mercante. 

O SR. CAFE' FILHO - O nobre Deputado gaucho está. an• 
tec:i1p1Ulào razões que terei de ezpender. Vê-se que V. E:x. conhe
ce perfeitamente a questão. JA que V. Ex. tocou nesse ponto fntor
Dl.O. para. esca.ndal!z&r a Ca.Inara, que uma tonelada de sal do Rio 
Grande do No.rte vem ao ruo de .Janeiro por uma. importancle. 
superior a 80$000, quando uma tonelada de sal de Ca.dlz chega ao 
Rio pela quantia de 30$000 de tréte, apenas! Que quer mais V. Ex·? 

O Sa. BI:tB FoRTmS - A responsabilldade não sei de quem é, 

O SK. VICTOR Ros:olii:ANO - Do governo. outra vez! 

O SR. CAFE' FILHO ~ E' de extranhar, como quel" que seja, 
se f~ o transporte do sal de Cadfz ao Rio de .Janeiro, por precD 
interfOl' ao Procedente do Rio Grande do Norte. 

O SR. Dimz .rumo~t - Nã.Q admira, ·pois, a cellulose e o pinhD 
do Paxanâ. não se empregam nas fabricas de papel de São Paulo, 
porque o preço de transporte daquella a esta unidade federativa é 
mais caro do que da Noruega até lâ.! (Trooam-ae GJIGrtea.) 

O SR. CAFE' FILHO - O Sr. Pi-estdente, o nobre Deputado 
Sr. Bandeira Va.ughan aParteou-me, chama.n,do a minha attençãl) 
para. a fmpl'opriedade do sal ··na appl!ca.ção da manteiga e na s.alg8. 
das oarnes. 

0 SR. BANOBIR.\ VOJ;J'GHA.N - Devo dizer que nã.o é itnpro
pr:ledli.de · genera.lfzada.;. E' que, gera.linente,- o sal nacional cont~m 
micro-organismos· que prejudicam· algumas das suas utniza.ções. 
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._0 SR .. CAFE' FILHO - Vou responder a V. "Ex, quanto 
ao sal do ruo Grande do Norte, lendo o seu exame bacter!ologlco. · 

O SR. A.LDE SAMPAio - Pe:sejo satlentar que essas infecções :t 

qüe .. se refere o" riobre representante !linnlnense. devenl. correr, 
talvez, pô}· c'Óiita das· úhpíi-~ezas e não do pi'op~f~ saL b sal puro, 
cu~a ana!yse V. Ex. apresentou a. ·Camara. Dão deve ·provocaT in~ 
tecçõés. · · 

O· SR. CAFE' FILHO--:- Muit~ bem. V. E~ .. em poucàs phra
ses esclarec& o assumpto. Sr .. Presidente, .vou ler o exame bacte
l'"iologico do -sal, que está assignado . pelo Dr. Arlindo de ~ssis .. _ 

. Os SRB •. XAVIICR DE OLIVEIRA E ANTONIO DE .GôES - Grande com
petencia na materia. 

O SR. CAFE' FILHO_- .. - que _os Ulustres collegas do Cea
rA e de Pernambuco proclamam, em. seus apartea stmultaneos, 
graDde autoridade nacional sobre à. nutterla. 

O SR. XAVIER Dlil OLIVEIRA - Não sô nacional, como interna
ciona.l. 

O SR. CAFE' FILHO - Diz esse exame: 

E;ro.me · bacterioropico ào saz fabri.caclo por' Migue'U Faustl
nf? ào Monte ~nn suas salinas em :MoBsor6, E&tado do 
Rio Grande ao Norte. -

I - C'a.raeteristicas geraes do sal· examinado! crystaes 
brancos, volumosos, 'semi-opacos, inodoros. seccos, não hy
groscoplcos, de sabor salgado cara.cteristico, facilmente so-
luveis · em agua distfllada. · 

II - Natureza da pesqu!za: determinação da exls
tencia. de bacterias especialmente · responsaveis . pela. :Dro
ducção do "vermelho das carnes", em em particular de 
Clostl'idiwn fil.abelliterum Sturges & Reddish 1926 .. (Vêr 
".Journal o! Baeteriology, .·. 1926, vol. 11, p. 37; Ba.J.tlmore, 
Wllllam & Wilklns ed. ) 

III - Marche. geral da analyse: quatrocentas gram
mas < 400 g _ ) do sal !oram tratadas de maneira a que to
das as materlas ·ahi contidas pudeseem ~Ser plantadas em. 
meios 'de cultura aeroblos e anaerobfos. :A.s bacterlas encon
tradas depoiS da lncubao;:ão em estutO: .a 87"~. e mànuten~ão 
erii temperatura. ambiente foram isoladas e estudadaS se
paradamente sobre os pr!ndpaes asPectos blologicos geraes 
e espe<:laes (~f() de carne cozida, corii e sem oleo de va
seilna) , Depofs de 30 dias de observacão em e9tuta a. S7"c. 
'e em temperatura ambiente, "foram •lidos os resultados de!i
niÜV'o$ ·que são: 

IV -'- Resultàdos: ausencla. -ab!lóluta de bacterla.s estri
ctamerite a~roblas, ·quer da:s especles esporuladaa (gene
ro · Clostrldium Pras~nowski ~ 880} • quer das especies não 
esporulada.s genero Baetero!des Castellan! & Chalmers). 

V - O conjuncto dos en~aios "bacteriologicos :real_iz:ados 
.com, o sal âcim:i. ~ei:ei-I~fo provou nitidamente ·;a au.sei:u;~ da~ 
bacterias estrictas do. '~vermelho das. ca~nês". Q que, neste 
'Jii:into de. vísta. attesta õ real ~alor deste' pl-Oõ,~cio. ' 
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Rio de Janeiro. 27 de Agosto de 1931. - Dr. Arlindo rlc 
.As8às. (Firma reconhecida). 

O SR, XAVIER Dl!l OLIVEIRA - Onde houver grande bacteriolo
gista que leia. essas conclusões do professor Arlindo de ·Assis. sub
.screvel-as-á., embora seJa dos maiores homens do mundo scient5.
:fico da America ou da Europa. 

O SR. CAFE' FILHO- "Vê V. E:x:., Sr. Presidente, pelo apar
te.do. nobre Deputado Sr. <Xavier d"e Oliveira, que o documento que 
estou trazendo á Camara. é de muita. eloquericia para d-emonstral' 
a superioridade qualitativa do sal. do Rio Grande do Norte. 

Agora, parece que a Casa não tem mals duvida quanto fJ. 
questão da qualidade desse sa.l, no que se refere á sua nppllcw;:ü.o 
ãs xarqueadas. 

Passo a d!scútlt', por conseguinte, o aspecto da quantldncle, j(t 

em parte respondido pelo depol.m.ento do representante dos xar
queadores do Rio G!'ande do Sul. 

o· Rio Grande do N()rte tem, em seus aterros, mais de 250 mil 
toneladas de sal, da safra passada, evtdenciando-s(! a nossa c1v 
pacfdá.de para. fornecer a todos os mercados dos Estados sullnoN. 

O SR • .ADALBBR'l'O Corud:A - Um esclarecimento: essas duzenta·• 
€ tantas m11 toneladas de. sal do Rio Grande do Norte são todas 
da ·mesma qualiile.de? Isso ê que ~·interessante saber. 

O SR. CAFE' FILHO- Não poaso, no momento, responder a 
V. Ex. se a-s 2~0 mil toneladas que o Rio Grande do Nor-te tem 
nos aterros das suas salin!l!!!, são todas de sal da. mesma qual-ida~ 
de. Mas posso esclarecer a V. Ex. que é sal curado, porque V. 
Ex- sabe que o 3al exPO!!to se cura das bacterlas que o tornam im
proprio â. prodú~c;ãn ·das Xaiqueada.S. P<1r conseguinte, não é sal 
novo e, não sndo sal novo, é applloo.vel ás xarqueadas. E é, de 
salientar que o Sr. Marcial Ter-ra., em procura de sal para salg;~. 
de carnes, a:imunciou as 260 mil toneladas no meu Estado. 

O SR . .ADALBERTo CoRRll:A. - Fiz 'esta pergunta porque, se todo 
sai fosse da m-esma qualidade, a questão er:a. de facll solu~ão e te~ 
ria aspecto apenas commerclal. 

O SR. CAFE' FILHO - E posso assegurar a V. Ex. que se 
reveste a queatáo de aspecto puramente commercfal, a. meu vêr. 

O SR.· BAll'ollllRA. VotroHAN - Se os productores têm essa quan
tidade de sal. puro, isento de bacterlas, egual â amostra que to! 
analysada pelo Dr. !A.rHndo de Assis; deve haver algun".a. garantia 
em torno des_sa (fUantida.de,. algum Instituto 9ue a controle, que 
~st.ahel~ emfiln, a ... indispensavel padroniza<;ão do sal brasil<?ir{l 
entregue ao cominercio em alta escala. 

O SR. CAFE' FILHO - V. Ex. deve estar lembra.do d~ 

que, quando iniclei o meu discurso.. disse que. a 'questão era bas
tante compl!ciadâ., porque varios !actores e$tão actuando .contra 
<) :sál bra.Suei!·o, nô . momento presente, creando-lhe embars.ç:o!'l, 
afim de forçar a impórta~iio do p'roducto extrang~iro. · · 

· Notem., :po~, os prezadós coÚégaf!, a. dlfficuldade_ ·com que luta.. 
a industrla sallferà nacl~·nal, ·para. ··estudar a questão dos preço~ 
actuaes. 

' ' . . ~ 
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0 SR. BAl>rolnRA VAUGHA.N - Preço, al~, prohibitivo. 

O SR. CAFE' FILHO - O que quero accentuar é precisa
mente a exploração de :preço na producçãõ do Rio Gra:nde do 
Norte. 

O sal do meu Estado, ·até be mpoucos anno.s, custava. ao prO
c!uctor de 6$ e. 9$000. Ultl.mamente houve a sua eleva~ão;· produ
zindo esse ruido que todos nós observamos.·· 

O SR. VIC'I'OR RussoMANo ~ Não .serã. pelo proteccionismo? 

O SR. CJ;:SAR TINoco - Não, pela explora.c;:ão commerciai dos 
lntermediarios. 

O SR. CAFE' FILHO - Não descubro esse proteccion!smo .• : 

O SR. VtCTOR Russo::~<~:ANo - o proteccionl.smo a que me refir.> 
{: tar!fario. 

o SR. CAFE' FILHO - As tartra.s .são razoa.veis, 'tan~o assim 
que o sal de Cadlz concorre com o nooso no mercado interno. O 
que vejo são difiiculdades multfp1as sobre o sal. 

· O SR. VIC'I'OR RussOMANo - Perguntei se não ha proteccio
ni!lmo tarifario em !avor do sal nacional. 

O SR. CAFE' FILHO - As tarifas não são prohibitivas. 
E a prova disso é que se vende sal extrangeiro no Rio Grande 
do Sul. Vou mostrar as causas do ·enca-recimento. 

Uma tonelada de sal, actualmente,. tem o-pre~9 médio, no Rtó 
Grande do Norte, de 40$000. · .. 

0 SR. BA.ND.cntA VAUGHAN- Para O productor? 

O SR. CAFE' FILHO·- Sim, para o ;produc;or. 

O SR. BANDBmA VAUGHAN- Aesfm mesmo, é preç;o mil!eravel, 
que importa, conaequentem-ente, no injusto sacriffcio do operarfo 
na.cfonal. 

O SR. CAFE' FILHo - o preço é de 40$ e v. Ex.. meu 
prezado coliega, diz Que l!: mfseravel! Pois bem·: é contra a mi~ 
seria desse Prer,;o que se alvitra no ~omento a importação do sal 
extrangelro, acarretando mlserfa. maior aos destinos da. economia; 
nacional. (Mutto bem.) 

0 SR. VICl'OR RUSSO!U.NO - V. Ex. estâ. .chegando a con· 
clusões multo avançadas. 

O SR. CAFE' FILHO - Estou attendendo a um aparte do 
lllustre representante do Estado do Rio; não respondia ao meu 
nobre collega, Deputado pelo Rio Gl-ande do Sul. 

O SR. V:rcroR Russol!UNO - Entendo que o proteccionlsml) 
sempre que pretende protege%' - como a palavra diz - producçãa 
nacional, logo esta augmenta de p%'eço e· o Povo ê quem 'paga 
sempre. 

O SR. OAFE' FILHO - D~· eu, Sr. :E'residente, que uma· 
tonelada de -sal, no Rio Grande .. do Norte,. custa 40$000. Junte-. 

.se a Í9S1) o imposto estadoai de 5f000; $600 de imposto Ín un!cipal; ' 
21$ de transporte da .sallná A. embarcac;:ão; . 81$ ou :82$ .de tl'ans
porte atê o Rio de .Janeiro; alê.m de 22$ do I.J:nposto tederal -do. 
éonsumo; e tem-se o custo de uma tonelada ·de eaJ. 
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O Sal do Rio Grande do Norte, ·custando 40$000, paga de im
posto federal de consumo 22$000, além dos tributos estadoaes e 
munlclpaes. 

Ora., Sr-. Presidente, ainda assim com imposto tão elevado, . 
com transportes i!SCorchantes, com as ditf!culdaões immensas qu~ 
pesam sobre a. producção nacional, vemos que uma. tonelada de 
sal t>ode !tear, no Rio de Janeiro, pot' menos de 180$000. 

Pergunto ·eu: se o sal do Rio Grande do Norte, puro ou mls· 
turad.o, velho ou novo, ê vendido no Rio Grande do Sul por 350$,. 
conforme declarava, ha. poucos dias, meu nobre collega. Sr. Adal- · 
berto Corrêa.; se o sal do Rio Grande do Norte custa -'0$000, chega 
ao Rio de Janeiro por menos de 180$000, e é vendido no Rio Grande 
do Sul pot' me.is de 350SOOO, .que culpa têm os product.ores de sal, 
que da capital FEi<Jer'al a o Rio Grande do Sul, o producto venha a 
ficar quast no dobro do preço? 

O SR. RENATo BAI!BOSA. ~ Não se tire tambem o direito de 
defesa dos consumidores . 

o SR. CAFE' FILHO - Eu não viria agitar a questão de 
maneira a impOr ao Rio Grande do Sul ou aos xarqueadores mi
neiros e pauUste.s que continuem a comprar o s_al a 500$000, a 
350$000 ou a. 400$000, porque, assim .eu poderia. estar acudindo aos. 
interesses da lnduetria sali!~ra: mas irla em sacri!lcio de outr:t: 
industria. brasJielre.. como a das xarqueadas. 

O que desejo da Camara dos Deputados, e especialmente daa. 
bancadas gaCcha, :mineira e paulista, é cooperação para salva~ão 
da industria sall!era nacional, das xarqueada.s e da criac;:ão. 

O . SR. RBNATO BARBOSA - V. Ex. ter A esta cooperação. 
O SR. CAFE' FILHO- Desejo a cooperação pa.triotlca'-aessas 

representac;:ões para ·A spmbra ... 

O SR. ADAliiBER1'0 CoadA ·- E V . Ex. já. a tem n.s;oegur-ado po:. 
noseos apartes •. 

·O SR. CA.FF.' FILHO - . • . do prestigio dessas grandes ban · · 
cadas A núnsuada. e deslustrada representa;;:ã.o rio-grandense do 
norte (não cs.po!Q.d'oa oerou) defender o sal do me\1 Estado f!l
vorecendo os Interesses nacionaes e a economia brasileira. 

O Sa. VICTOR RussoXAl(o - JA. é' uma questão braslletra.. 

O SR. Joi.o NEVEs -: O interesse brasllelro esta. no consumo 
do sal nacional, como, no consumo de toda a producc;:ão bramlelra 
para nos bastarmos a nós mesm1lS. Mas a perguntá ê: VV. EEx:· 
produzem o sal suttfciente para o consumo domestico industrial? 

0 SR. ANTONIO DE GOES - Jâ foi demonstrad<l .Que sJm. 

O SR. CAFE' FILHO- O nobre Deputado ga:Cicho. não ouviu 
o inicio de meu discurso. Tenho, porém, multo prazer em. atten· 
der ao a~te de s·. Ex., voltando a um ponto esclarecedor a quem 
é, alêm de representante do Rio Grande do Sul, Zea.dcr da minoria 
parlamentar. · 

Eu trouxe ao conhecimento da Cà.mara, meu· eminente collega.. 
o . depoimento do·. ·representante · dos xarqueadores i!;a!lchos, que 
acaba .de ~sitar meu Estado, inspecctonando· todas as salinu. · 
E .este represen:tante declara que a. producçiü> baste. ao consum() 
ga1lcho. 
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O SR. VICTOR RUSSOM4No - De quando é essa declaracão? 

O SR. C.A.F.E' FILHO - E' recentissfme.. 

O SR. JoÃo NEVES - Conheço o representante dos Xa.rqueado
res .do Rio Grande do Sul, meu particular am~Ó. 'Sr. Me.cier Terra. 
Elle to! ao N~rte e. antes d.isso. conversou é9llll'riigo; cmn' o · pro
pi:islto patrlotloo de ver 'se con!leguj3. que o ~ prçxl~fdo no ~or
'Clêste baStasse para as necessidade!! de indus~fi~~c~í> ~~ ~i. · · 

D epois que· chegou, apresentou um relàtorio,' e, antes disso. 
mandou um telegrainma. As conclusõés que ·tiro{j depois ao exàm<.
<ias salinas s6 podem ser no sentido do mai:Ó.r coilsliino poss.ivei. 
E ' preciso ponderar que nem o Rio Grande 'do Sul t~~ int~re·sse 
de consumir outro sal, pois ser12. !mpatriotic~: · nein, tainpouco, o 
t êm os xo.rqueadores . o ponto da vist:i. é este: se'~ produccão na
cional basta par-a o consU1Ilo ou se não basta. 9 quê · n~ô ·~ ~de 
jmputa.r ao Rio ·Grande do Sul é que deseje gastar 'sà.I extrangetro, 
em detrimento da. produco;:ão nacional. 

O SR. CAFE' FILHo - Lamento que não tivesse V. Ex. 
ouvido o meu discurso desde o inicio, pois teria os 'es~larecimentos 
precisos d3. questão na parte que interessa o meú :EStâd<> • . 

As duvidas · de V. EX. r oram a.S mesmas dos ' hÔritados repre
sentantes do Rlo Grande do Sul e de outras barieadàs: qúe. me apar· 
tearam. Respondi a todos, apresentando dÓcuriiéntos ·' ·que escla
receram a questão do sal, não SÓ QuaJltO á. gÜalidade . COnl~ . ·da 
quantidade, encontrando-me, j:l. agora, na questão ifoii' préi;os. 

Respondendo, porm, ao aparte de V. Ex.-, lembro que ·o 
Sr. Maciel Terra encontrou sal de produc!:ãÔ · p81iSa.da, sal ex
posto .•. . 

0 'Sa. ANTONIO DI: GóES - 8al cUradO. 

O SR. OAFE' FILHO -V. Ex. diz multo bem- sal cura
do. que attinge a 250.000 tonelad~. accrescentanodo que a pro
duccão deste aflno pode elevar-se a 530.000 toneladaS. Vê V. Ex. 
que a producção do Rio Grande do Nor~ es~ ·~u~to ~~~ das 
necessidades do Rio Grande . do Sul que ~ o S!!'U consumo e~t1-
rna.do em 62.000 toneladas. 

O Sa. RlilNATO B.ümosA - Sal e.tê para salgar o rio da Prata. 

Q SR. CAFE' FILHO- Sal para BS.lgar o rio da Prata, como 
muito bem acce.ntua em a "Parte o nobre col~ega. ·Sr. ~I).ato Bar
bosa. pale.vras que desejo tiqu'!m constando do meu discurso com~> 
escÍarecimento patr!otico da q·uestão. · . · . . 

O 8R. VICTOR Russo:r.u.No - EMe depoimento elo coronel Mar 
clal Terra de que data ê1 

O Sa. Al..:S'!ftTO A1.v~RES -E' data~o de U de~te ~z: 

·o SJi. CAFE' FILHO - De 14 de A&Ósto de 1935. 

0 SR. VICTOR• RUS!IOM-U(o - -Tive, .em palestra COlp ~r. J!o:lal'':' 
cta.t · Terra, lntorma!:GeS justamente co~trarlas : ·. 

O l?R. ANToNio nE GóEs - E' lamli!ntavel. 

O SR. CAFE' FI!.HO- Do Rio Grande do Norte, veto o tele.;. 
gramma firmado pelo Sr. Marcial Terra:. Dà.s dlliUÍ, um!L: oú ·.~ 
telégramma não é verdadeiro, ou vam(ls pOr em ···du~ a · j)a~ 
lavra do Sr. Marcial ' Terra, como jâ aecentuel. · · 
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O SR. VIC'l'OR Russo-MANo - O Rio Grande do Sul se alarm:~.. 
naturalmente, na sua tndustria be.síca, cam. a ameaça da falta 
do sal necessaric á sua producçã.o . E' wn alarme natural. 

O SR. CAFE' FILHO - Não estou condemnando as recl!l
mações do Rio Gra.n.de do Sul, de Minas ou de S. Paulo. Estou 
appellarido para a coopera~ão de todos ·os elementos represent a
tivos dos Estados, para. encontrarmos o meto de solu~lonar o caso 
do sal. 

Não quero salvar a tndustrio. do sai, sacrificando a lndustr1a 
do xarque. 

· O SR. CARl-."EIRo DEl REZ!Illo"Dll! - E' lamenta.vel que um problema 
desta. ordem, que tanto interessa ao Rio Grande do Norte com:> 
ao Rio Grande do S~l e a. outros Estados não tenha tido solução 
no interesse n~onG.l; é lamentavel, repito. que até hoje se dis
cuta com · o mesmo calor um problema. cu.fo debate assisti nesta 
Casa ha mais de 20 annos. 

O SR. VICTOR RussoMANo- V. Ex. respondeu ao seu collega, 
Sr . Deputado Bias Fortes. 

O SR. CA.RNEIRo DJi: RE?:&m>E - O meu ponto de vista é exclu
sivamente nacional por se tratar de questão que escapa do do
mlnio dos proprios Governos. 

O SR. JoÃo NEVES - Ha uma pergunta ainda que farta ao 
nobre Deputado : para est;;_ producc;:ão, o Rio Grand~ do Norte está 
apparelhado a ;._ttend-er ao consumo do Rio Grande do Sul? 

SR. MA.ItTINS VERAS- O Rio Grande do Norte possue 250 .00D 
toneladas de sal velho. 

o SR. CAFE' FILHO - A industrla sallfera. do Rlo Grandf3 
do Norte, meu prezado oollega, luta com os ileguintes obstaculos: 
onde existe sal, não ha portos, accresddos esses obstaculos da 
dl!ficuldade de transportes. Sabem VV. EEx. que as empresas 
de navegação ... 

0 SP.. FICUSIREDO RoDRIOUES - São ta.mbem exPloradoras das 
salinas. 

O SR. CAFE' FILHO - . . . são exploradoras tambem da ln
dustrla. saUnelra. Possuem salinas e, porque não dizer - trans
portam de preferencla. o sal de sua producção, ficando â. mercê 
desse transporte o sal da producção de outras salinas, dos pe
quenos industrlaes. 

E agora vae vêr o nobre Deputado que a unica empresa de 
navega~ão que poderia facilitar . o transporte do sal de outras sa
Unas - levu, por conSeguinte, l)ara o sul o sal rio-grandense do 
norte - essa empresa, quàndo dispÕe de praça nos seus navio.s, 
não tem o mate rial para embarque; faltam-lhe as embarcações . 
o embarque do sal no Lloyd Brasileiro, em jArelá. Branca, está 
subordlna;do âs barcaça_.. das outras companhias ou de parti· 
cu lares. 

O SR. JoÃo NE!VES. -E' um& desordem. 

o SR. CAFE' FILHO - E' uma desordem - concordo . COIJ?. 

V. Ex. 

Dl.zta que o probl€ma é complexo. 
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O SR . Jo~o NEVES - Dabi a di!!iculdade. 

· o SR. CA.FE' FILHO Onde ha sal. não ha uorto: e, os 
navlos :ficam a 10 milhas de distancia como acontece em Areta 
J3ranca e Maca.u. 

O SR. Jo:io N~WEB- Mas V. Ex. leve em conta que a situação 
<los xarqueadores ê premente; elles não podem l)erder a sua. 
sa.frà. 

o SR. CÁFE' FILHO - Reconheço que a situação dos xar
queadores ê premente; reconheço as dl!!iculdades, decorrentas, 
talvez, da !alta ou retencão do sal no mercado do .Rio de. Janeiro. 

O SR. JoÃo NBVEs - Não se esqueça, 1&'llalment.?-, o nobre 
orador da dl!!erenc;:a entre o valor da safra de carnes rlG-gran
denses e o da. sa.:rra. de sal J>Otyguar. Tudo isso Interessa â. Ne.ção. 
Não se trata de Rio Grande do Norte ou de Rio Grande do SuL 
Trata-se do BrasiL 

O SR. CAFE' FILHO - Estou, justamente, appellando para 
os meus c<>llegas no sentido de ajudarmos, com o nosso apolo, não 
s6 a industr1a das carnes salgadas, como a fndustria do sal, acudin
do-as com medidas remediadoras. 

O SR- JoÃo NEVEs - O que depender da Cantara, estou certo 
de que ella. farã. Não ~. :Porém, assumpto a s'er resolvido pelo 
Poder Legislativo. Trata-se de providencia de caracter governs.-
Dlental. · 

O SR. FIGUEIREDO RoDRIGUES - Sem querer fazer esplrito de 
opposlção, desejo declarar que o problema estlí errado desde o 
r>rinciplo. Ha um anno está. para ser soludonada a situa.c;:ã.o do 
Lloyd Brasileiro. Destinamos milhares de contos na construcção 
de navios para a nosse. esquadra e, entretanto. na.da se faz no 
sentido de construirmos navios para a nossa Marinha Mercante. 
O Sr . .José Amerlco estava com o pr.oblema do ·Ltoyd resolvido 
(Trocam-se e>uf:'os a.~artes.) 

0 SR- REINA '!'O BARBOSA - 0 Lloyd tem 60 annos e não fOi or• 
ganlzado até agora! 

O SR. JoÃo NEVES -Não se trata de saber quem errou. O es
sencial é verl.!icar que estA errado e tratar de corrigir o erro. 

() SR. CAFE• FILHO- Discuto, Sr. Presidente, a questão de 
preço. De facto, alarmam-se os mercados com a. alta do sal. Esta 
alta. por~m. tem razOes occultas, que não conheço, que os nobres 
collegas desconhecem, mas que as advfnham, porque tambem eu 
as advinho .. . · · 

Ora, por que não enfrentarmos o mal qnde elle se manifesta? 
Por que não providenciarmos no sentido de serem ajudados os mer
cados xarqueadores, abastecendo-os com o sal do Rio Gra.nde do_. 
Norte? 

E que falta? Falta o transporte, para o nossa. producção. 
Por que o Rio Grande do Sul, que é o grande mercado consumidor. 
não vae buscar no Rio Grande do Norte o sal necessarfo a abas·· 
tecer as suas xarqueadas? 



Câmara dos DepL.tados- lmp-esso em 28/01/2015 15:13 - Página 70 de 77 

O Sa. ADALBl!l'ltTo CoRttÉA.- Pela mesma: razão que VV. EEx. 
não vão levar o sal que têm ao Rio Grande do Sul: porque nã!> 
têm transpotte. 

O SR. CAFE' FILHO - Não é posslvel traçar um paraHeJ() 
de poder1o entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande no Sul. 

O SR. Fral!l!IDWPO RODRIGUES - Precisamos reformar comple
tamente o L loyd Brasileiro. 

O SR. CAFE' FILHO- Alarmam-se, Sr. Presidente, os mer
cados com a alta do sal. Ma.s essa alta. é relativa, tambem, a ou
tros productos. 

Tenho em mãos, pois tive o· cuidado de obtel-os, ao vir p·ara a 
tribuna, alguns dados sobre o preço de certa.s mercadorias :te 
consumo forçado, ou generos de primeira necessidade, como o sal, 
na pr~a do Rio de Janeiro. 

Em 1930, comprava-se xarque, no mercado do Rio de Ja· 
nelro, a 1$600, o k!lo. Em 1935, os jornaes hoje publlcam nova 
tabella, em que o xa.rque é vendido a 3$000. 

Vêem os nobres Deputados que a alta do sal, ê relativa â 
alta dos outros generos. E ningue:m se estâ lembrando, em face 
da alta_ do :xarque, de Importar o similar extrangelro, afim de forc;:ar 
a baixa. do producto nacional. (Mulro bem..) 

O SR. VICTOR R'O'SSOMANO - V. Ex está. dando rumo diffe
rente ao discurso. 

O SR. CAFE• FILHO - Não estou dizendo que haja explo
ração. Estou afflnnando ctue a alta de um producto eetâ. em re· 
Ia.c;:ão á. do outro. Não quero justificar a alta. exa.gger81da. do sal, 
porque entendo que ha, em torno della. manobras que talvez pos· 
sarnas concertar, eom patriotismo e coragem. 

J'ê. ana.lyael a alta, em relação ao xarque. Vejamos quanto 
a banha. Em 1929, o preço desse producto se elevava, no Rio de 
Janeiro, de 98$000 a. 105$000. Em 1935, neste anno, compra~se a 
banba a 200$000 a caixa. 

:Vêem VV. EExs. que a alta do sal nã o é uma execpção. 
Varias generos de primeira necessidade elevaram-se ao duplo do~ 
preços anteriores e nem por isso acham.os imperiosa a importação 
de stmUe.res extrangeiros. 

O SR R~A'I'O BARBoSA. - O que nos falta. ~ economia raciona- · 
Uzada, organizada. 

O SR. CAFE' FILHO - Se o sal do Rio Grande do Norte 
póde ser transportado e vendido no Uruguay por 125$000, a tone
lada. como é que devemos promover a importação do s al extran
geiro para fazer concurrencia ao brasileiro no commercio interno'? 
Não posso comprehender, Sr. Presidente, co.mo é que, no mo· 
menta em que o Rio Grande do Norte exporta para o Uruguay 10 mil' 
toneladas de sal annuaes, conquieta.ndo e.st!im os merca.dos pla~ 
tino.s, pela superiorlda<ie do s eu producto, o Brasil vâ importar o 
simiiar extrangelro para desorganizar a producc;ão· nacional. E' isso 
que não entendo, como não o entende o _povo que represento nesta 
Casa. . · 

··Seria de entimd-er-se, sim, a aJuda a.os sallneiros eom o finan
ciamento, organização, transporte, reducção de tributos, tudo isso •. 
menos a importa~ão. livre de direitos, do producto ex:trangelro. · 
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Antes de concluir, quero cha.mar a attençã.o da Camara para 
(> perigo ·da. medida. Pretende-se enganar o Brasil, quer-se lliudlr os 
Estados productores com a allegac;:ão de que a livre importacã.o não 
(: definitiva.. E' medida provisoria para attender, apenas, â-9 neces
'sidades do momento. Diz-se, na justl!icac;:ão apresentada ao Presi
dente da Republica e encaminhada ao Conselho do Co.mínerct.o Ex· 
·terior, que a. importação serâ, apenas, de 50 mU tonela.da.s, para 
e.ttender à. safra actual de xarque no Rio Grande do Sul. 

o SR. M.l.B:n:Ns V.BBA& - 50 mu tqneladas de !!3.l tem_os nas sa
linas do Rio Grande ~o Norte. 

O SR. CAFE' FILHO - O perigo desta medida €: que, com a 
.entrada, no Brasil, de 50 mil tonela.da.s de sal extrangeiro, se des
oreanfzará a. ind ustria nacional. Hoje, no meu Estado vende-se o 
·sal por um pouco mais do que o prec;:o de uma tonelada de terra no 
Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas ou .em S. Paulo . 
.Amanhã. entretanto, quando os mercados desses Estados estiyerem 
abarratodas de sal extrange!ro, fallida a indwstria nacional, a en· 
trada. do sal extrarigefrO terâ que se elevar, por imperiosa ne<:es .. 
sida.de, em virtude da def!ciencla da nossa producção, de 50 mil to · 
nelada.s a 100 mil. a 200 mU, conquistado e completamente .o mer
cado brasileiro pelo slmllar extrangelro. 
. Quem nO$ garantirá, então, Sr~ . Deputados do Rio Grande do 
Sul: quem nos assegurará., Sr~. Deputa·dos de Minas Gera.es e de 
Sã.o Paulo, que o sal de Cadiz, trazido para. aqui, como lastro de 
navios, para guerrear o sal bra!lflelro - quem nos assegurará. que 
este sal. concurrente do nosso, tão bom ou inferior ao nacional, de· 
pols de naufranda a nossa industrlà, de de~organlzada a nossa 
produccã.o. se manterá. ao preço dàs necessidades dos xarqueadores 
do Rio Grande do Sul? Quando estiverem faliMos os salinelros., 
abandonadas as saUnas do Rio Grande do Norte, o sal de CadlZ não 
mais se venderá. por pg!.;:o tão baixo, e estaremos ahl, quando nin
guem mais acreditar na nossa Industrla. sallnelra, á. m ercê dos for
necedores extra.ngelros. O preço nesse tempo não se elevarã, s6 a 
300$000, mas a somma.s Impressionantes, a crlterlo desses mesmos 
imPOrtadores. 

O Slt. Áll.U.BER'rO CaRRli:A- Permltta V. Ex. um apa rte, V. Ex. 
fala c.omo se desejassemos importar sal de Cadlz. os riograndenses 
do sul n ão desejam semelhante lmportac;ão, mas a ella. são forçados, 
porque os productores de sal do Brasil não querem assumir o com· 
promisso de fornecer o sal ind!spense.vel á. manufactura das ca.rne.s 
do Rio Grande do Sul. Esta é a verdade, da quai nã ose pode !uglr . 

O SR. MARTINs VERAS - ·Não se trata de fornecer, mas de tranCJ
portar. 

O SR. XAVIER ne OLIVlDIRA - Vamos, então, solucionar o pro· 
b!ema do transporte , 

0 SR _ FIGUEIREDO RODRIGUES - Num dia de bõa VOntade, resolve
se a questão. 

O SR. RAUL BJ:'l"l'E.'ICOU!tl' - O ora dor que vem eXPOndo o as
s~mpto co~ tant~ brilho, rião che~ou a uma conclusão acerca da 
maneira de soiucionar esse problema? '· 
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O S. CAFE' PILHO- Lembro ao no_bre collega que o escopo 
princlpal do meu discurso é e. questão do transporte. · dos tributos e 
da exploração commercial. Accentuei, de começo, que· o • transporte 
do sal é feito por interessados na producçã.o, talvez: aquellea que 
estejam empenhados na alta do producto e, atf, na importação d., 
sal extt'll;ngelro. para desorga~izac;:ã.o da industrlu. nu.clonaL 

Fr1Be1, ta.mbem, que o Lloyd Brasileiro, que nQS· ·podJ.a. o!terecer 
transporte, -não tem material preciso para embarque do sal em 
-Areia Branca e :Macâu. Se o Lloyd Brasileiro puder carregar o blll 
e se o Rio Grande do Sul se propuzer a compra.l-o nos portos de 
Areia Branca e Macâ.u, asseguro- o fornecimento de sal superior ao 
de Cadlz que se quer 1mpc:irtar. 

0 SR. FIOUElRl!U)t) RODRIGUEs - V. Ex. permttte u.m aparte? 
Desde que a illustre banc:~.da ge:Ocba, pela. sua unanimidade, estã 
tão interessada no assumpto, devia tomar a peito a questão doa 
transportes, porque o L!oyd Brasileiro estâ. --caindo aos pedaços, 
emquanto sô se cuida ·da nomea~ão e demJssão de d!rectores. Pre
cisamos resolver o problema do Lloyd, O Estado·do Amazonas estã 
abandonado pela Federaçã.o Brasileira, e eJ[posto á cobiça dos con
quistadores de amanhã .•. 

O SR . AscAN:Io TUBINo- E no emtanto, V. Ex. é contrario ao 
augmento da esquadra. 

O SR. XAvJ'ER D'El OLlVEI!U - Devemos cul-dar da conquista eco
nomtca, que· os extrangeiros querem fazer. 

O SR. CAFE' FILHO - ·Vou concluir o meu discurso, man i
festando a minha alegria por notar que os representantes dos di
versos Estados, maxlmé daquelles interessados dlrecta.mente na 
questão da alta do sal, estão empenhados ne. solução do problema, 
sem prejuizo, é claro, dos. Jtarqueadores ·ou dos sallnelros. 

<::ol!Bldero a. tmportacão de sal extrangelro, · seJam 50 mil ou 
mesmo 20 mil tonela-das, verdadeiro e.ttentado aos lntereesses na
cionaes, accão lmpatriotfca • .• 

O SR, Fzcmmumo RoDRIGUES- Um desleixo. 

O SR. CAFE' FILHO- ... que não se deve praticar. (Multo 
bem.) 

Direi aos salinelros do Rio Grande do Norte existirem dl!ttcu1-
dades actuaes mas mas que ellas ~erão removidas com o esplrlto de 
collab:.rac:ão e patriotismo; procuraremos aplainal-e.s, nunca, porém, 
com a importação de sal -extrange!ro, poll! Isso seria levar á fQ!Ien
da ·a industria nacional . 

Assegurarei ·aos riograndenses ·'do norte que qualquer me· 
dida contraria aos Interesses nacionaes nos encontrar~ aqui, de p~. 
para condemnal-a com a eloquencla e o enthustasmo de nossas vo
zes, p ois gauchos e potyguares. pauUstas e mlne!r'?S, todos sómos 
bra.sfleiros, e<> problema ~-de interesse do Bra.sU. (Mtdto líem. Pal· 
mas . O on1dor é cum.vrimentado e abra.ça.do . ) 

~m seguida. ·é encerrada a. discussão de? proJecto 
n. 154-A, de 19'35' (l. • · Legislatura): tlcando adiada a 

votaçüo, na !6rma do Regimento- · 
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·O Sr. ·oliveira Coutinho- Pe<:o a palavra. 

O Sr. Presidente- - T~;m a· palavra o Sr. D_eputado Ollvel•·a 
Coutinho. 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO (Pela ordem)·- Sr. Presidente. 
em 20 · de Julho re<ligi, com os meus dignos collegas Srs. Martin:llo 
Prado e Bandeira Vaughan, uma indicação em que solicitava ii. 
Com:missão de Justiça seu parecer sobre a constitucionalidade c~. 

v.erba. 75, parte 6. •, diversas rendas, que institue uma tua federal 
de 1$00&· por sacca. de ca:té exportada.. Sendo o Imposto de exporta
ção. sobre m-ercadorias de producção dos :E:stados, privativo destes, 
parece-me que a taxa não é constitucional ·e; por Isso, pedi o pa
recer. 

Nâ.Q quero incriminar - longe. de mim -.a Comn"l.iseão, Po•·> 
sei o grande vulto de seus trabalhos e a responsabilidade dos ];)are
ceres, mas o assumpto tem certa. .urgenc1a, porque o objectivo d:;. 
consulta era decidir se a verba póde constituir receita· federal. Na 
affir:rna.tiva, s6 haverá. a discutir a conveniencia ou inconveniencia; 
na negativa, não póde ser incluido no orçamento. 

Como se approxima o momento de serem apresentadas emen
·das de 3. • discussão, venho solicitar â digna Commissão, sem, l'e

pito, qualquer intuito -de censura, que apresente o parecer, pois, üo 
contrario, perderâ sua opportunidade. 

Na mesma ordem de id~. vou enviar ã. Mesa uma in-dicaç!io 
subscrJpta por rnim e os mesmos companheiros, Senhores Bandeira 
Vaughan e Martinho Prado, relativa â. taxa penitenciaria, creaõa 
pelo Decreto n. 24.797, de 14 de Julho de 1934. 

Sem entre.r na apl;,l!ciaç:iio di!. convenlen<:ia ou inconveniench 
da. taxa, parece-me certo que muito dos tributos que ella creou, sã), 

·visivelmente, uma bi-tr!butação relativamente a outros tributo::! 
privativos de Estados e Municipios. Assim sendo, é. conveniente sa
ber SB os, tributos creados por decreto são ou não constituclonaes. 

Jâ não discutirei da. conveniencia ou inconveniencia dos mes
mo~. fico.ndo todos os tributos da Justiça, da Policia e outros, ~. 

até, por.do um sello nas llcenças municípaes de bars, restaurante~. 
etc. , para apenas considerar sua constitucionalida:de . 

Não poderei, toda vis., deixar de salientar um. d-os consld:ra.r.<icl 
do Decreto que dlz: 

"Considerando que os factores crimlnaes como causas 
predisponentes ou occasionaes de crimes e as tolerancia!;! ad
ministrativas, quanto a <:erta.s !nfra.cções, justificam que con
corram. para financiar a de!esa social;" 

Evidentemente. esse considerando s6 pôde ser e~plicado dada 
a competenc!a. e respeitabilidade do honrado Ministro que subscre
veu o decreto, pela precipitação C!e ser preparado para que viess~ 
antes da Constituição, porque as toleranctas administrativas, quan· 
to a certas infracções podem servir para tudo, menos para justlri
car renda, segundo me parece . 

. Vou, portanto, enviar a indicação â. Mesa. Ella pede que a 
co~missão, tendo e.rn vista. os preceitos constitucionaes em geral, a. · 
c.ompetenc.la. tributaria dos vàrios poderes, ser prohibida a bi-tribu· 
tação e a circumstancia. de estarem os serviços ela Justiça, salvo a 
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Federal, e os de l'olicla a cargo dos Estados e não 'da União - ,~ 
pronuncie .aob:re a constitucionalidade ou não desse tributo. 

Devo finalmente, declarar que. comquanto o Regimento não 
permUta. Dll. 3.• discussão a reducc;ão da receita, como se trata de 
um preceito constitucional- e ê indiscutlvel que antes de qualquer 
preceito reglmen tal está. o ~;:onstituclonal - não h a verâ. impedimen · 
to A emenda que negse sentido procurarei apresent:lr. 

Era o. que tinha a dizer. 

Vem â., Mesa uma Indicação que será. constderadn 
opportuname-nte. 

2 .• dMcus-sã.o ao projecto n. 188, de 1935 (1.. JJe
glsla.tura.) , autorizando a abrir, pelo Min.i8terio da 
Justiça. o credito especfal de 170:787$000, p01ra pagar 

(J,()S Desem.'bargaãores Pedro de .A.lcantara Nabuco de 
Abreu e outros. 

Encerrada a discussão dos arts. 1. • a 3. •, fican.i~ 
adútda a votação, na f6rma do Regimento. 

2. • (UsCU8sãa d;o projecto n. 176, de 1935 (1. • Le
glslatura.) , -regulando a ln.cútencia do . imposto de renda 
sobre os neoocws de col'"!'etauen«; tendo parecer, com 
sub8~ituti1Jo da. Com/mi8sáp de F inança.IJ . 

Encer.rada a discussão do artigo unico, flcandó adia
da a 'V<!Itação, na f6rma do Regimento. 
. 1. • disC~Usão "do projecto n. 141-A, àe 1935 (1.• L e· 
gisla.tura), autori20n4o a. m-andar publicar C!.8 oõ-ra.s dQ 

Engenheiro Framcisco Satm·ni71-D Rodr~gue.~ de Brit"tfl ; 
com parecer jatvOTall)el da C'c>mn11,issão de Educaçã:o t. 
parecer com emenda da C::omm.issão àe FinançC18 . 

O Sr. PrP.sidente - Entra em discussão o projecto. 

Tem a palavra o Sr. _Lourenço Baeta. Neves. 

O Sr. Lourellço 'Baêta Neves - Sr. Presidente, o m·ojecto em 
discussão manda. publicar as obras do inolvidavel Fran~isco Satm·
ntno de Brito. 

Vindo á. tribuna, não quero descolorir· com palavras minhas a 
~:x:presslva., a eXtraordlnaria homenagem prestada pela Camara ao 
grande pa.tr!cfo extlncto, na memoravel Sessão de 13 de .Julho passa· 
do. E' meu objectivo, apenas, incorporar aos .Annaes da casa., \"a

rios documentos através dos qua.es as entidades mais prestigiosas da 
engenharia nacional se solidarizaram com a Camara, trazendo-lhe 
significativos applausos pela iniciativa consubstanciada neste pro· 
jecto. 

São os seguintes, i:lr. Presidente, os documentos. a que me 
refiro: 

Da Repartição de Saneamento de Santos: 
"Tenho a h onra. de agradecer a communlcacão constante 

de seu telegramma e scfentitlcar-lhe que os engenheiros desta . · 
Repartição adherem com enthusiasmo â co-mmemoração em 
memoria. do saudoso m-estre . Francisco Saturnino Rodrigues 
de Britto. 

ReitEro a V. · S. os protestos de minha·· distincta conslde
.. ração.- Ewdw Martms, Dtrector." · 
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:Pa. Repartição de Saneamento de Recife: 

"Com prazer accuso o telegramme. de V . Ex. em que 
communtca 11. esta Repartlc;à.o ir submetter a approva<:ão d:~ 
Camara um projecto de sua autoria para publloa.ção da>t 
obru do saudoso e eminente engenheiro sanltarJo Fraticlsc·) 

· Saturnlno Rodrigues oe Britto, como homenagem a. sua me
morla, na. data que passa de seu natallclo. 

SOmente louvoures merece a attltude de V. Ex. não só
mente por divulgar essa pubHcaçã.o de obras valiosas hoj<! 
ex~otadas, como tambem, pela ~ua. fil).al!da.de 'elevada. 

Com as !ellcltaçôes desta. Directoria. apresento a. V . Ex . 
os meus protestos de elevada. estilp& e consideração. 

Saude e fraternidade. - Pc:11lo Guedes Pereira, Dl
rector." 

Do Conselho Regional d'!! Engenhat·ia e Arcbitectura de Minas 
Geraes e Goyaz: 

"Por proposta do Sr. Conselheiro ·.Alvaro Mendonça ..,m 
sessão realizada em _22-7-935 o Conselho Regional de Enge
nharia e Archltectura. da 4. a Região approvou, por unanfm;
dàde, ficasse consignado na acta u.-n voto de congratulação a 
V. Ex. pela brllhantlss!ma oração proferida ao Parlamen;;o 
Nacional a proposito do grande Engénheiro Saturntno de 
Britto, manifestação com a qual · ê absolutamente solidario. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex. os protes
tos de minha estima e dlsUncta conslderacão. -Pires e Al
õuquerque, Pr~dente. " 

Da Sociedade Mineira de Engenheiros: 

Nome Sociedade Mineira de Engenharl.a., tenho P=~ 
apresentar prezado con.socio. !!lustre Professor · nossas etlu::ti
vas congratulações pela brilhante ·pe.;:a oratorla proferida Ca
mara. merecida homenagem memorla ~ande Saturnlno Britto, 
sociedade mais uma vez hypothecou seu irrestricto apolo ao 
digno representante Engenharia Nacional. Abrac;o amistoso. 
- Oscar Bentzeem IOOdrigues, l . o Secretario." 

Da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul: 

"Socle~ Engenha.rla Rio Grande Sul agradece honrosa 
communica~ão e manifesta seu moJs tranco e enthuslastico 
apolo vosso projecto publicacb.o obras saudoso Engenheiro Sa
t:u-nino Britto. Attenciosas saudações . . - ..:1 • M r.z,f'tfln.! ãa 
Ro•a, P res idente . " 

Do Club de Engenharia, do Rio Grande do Sul : 

"Nome. Club Engenharia penhorados communicações· au
guramos s eja. approvado projecto V. Ex. para glorl!ica~ã!.l 
nome Rodrigues Britto pela publicação se115 trabalhos, qu•! 
honram nossa classe. Se.uda.ções attenc!osas. -João F elfppe, 
Fres!denit~ ." 

Do Conselho Regional de Engenharia e Archttectura; do Distr!cto 
F.ederal: 

"Agradeço penhoradisslmo gendl communicação V. Ex. 
relativamente proje~to . a. ser apresentado sa.bbado $entido pu-
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blicação obras eminente collega Saturnino de Britto, fei!Ciad!
ma. !dée- meu illustre d!stincto mestre e amigo. Vou telegr:'l.
phar Conselhos Reg:ionaes tazendo resaltar ar!m de ser imi
tado gesto V. Ex. Apresento meu nome e Conselho fehclta
ções corcleae.s com protesto alta estima e consideração. -
Adolfo Moralea c1e Zos Rios " 

Do Instituto de Engenharia, de São Paulo: 

"Accusando seu telegra.rnma, hontem, damos nosso In
teiro apoio projec.to, mandando publicar todas obras mestl:'e 
Saturnino de Britto. Attenciosas sauda!;ões. - A.lezandrino 

Albuquerque, Presidente Instituto Engenharia.,. 

Do Conselho Regional ;de Ensenha.ria, de Recife: 

"Conselho Regional Engenharia agra:dece communicaçãJ 
projecto publicar obras completas Engenheiro Saturnino 
Britto, consignara acta primeira r!<'uniã.o voto applauso vossa 
inldativa, considerando vaUoso serviço prestareis classe En
genheiros tão acertadamente vos escolheu seu representante 
Congresso Federal. - Lauro Borba, Presidente. 

Do Rotary Club, de Campos: 

"Rotary Club Campos applaude proposta justa home
nagem se.turnlno Britto, grande campista extraordina.rio ca
racter desejando seja approYada. A.ttenclosas saudações. 

Rot<z.ry Cfub. " 

Do Conselho Regional de Engenharia, da Bahia: 

"Tenho grata satisfação · transmittir V. Ex. apoio in
condi<:iona.l este Conselho quanto attitude V. Ex. relativa ho
menagem ao grande Engenheiro Saturnino Britto. Sauda
~ões. - A.mericano Costa. Presidente Conselho Engenharia e 
Archltectura, Terceira Rcgtão, Bahia . " 

Era o que tinha a dizer. (lfttito be1n: mnito be·m..) 

Em seguida, ê encerrada a o!scussão ficando adiada 
a votação. na forma do Regimento. 

O Sr. 'Presidente - Exgotada a materla. constante da Ordem 
do dia, tem a palavra, para explicação pessoal o Senhor .rosé Pln
garilho. (Pau&a.) Está. ausente. 

Tern a palavra. para explicação pessoal, o Sr. Samuel Duarte. 
(Pawra.) E-stá. ausente. 

Vou levantar a {jessão. designando para Segunda-feira, 2 de Se
tembro a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 18-A, de 1935, (1.• Legislatura), tran~
rerindo do curso de doutorado das Faculdades Jurid1cas para o de 
bacharelado, ~s cad.eir~s- de Direlto Romano e Direito Internac1o-
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na! privado (com parecer da Commíssão de Educação. sobre as emen
das e emendas da :nesma Commissão) e parece!." da Commissão de 
Finanças opinando pelo destaque das emendas B e C do art. 5.• do 
projecto (3. • . àtsctUlsão. ) .. 

Votação do projecto n. 202. de 1935, (1.• Legislatura) autor i
zando abrir credito especial de 48:000$000 J)ara paga r aos professo
res do Collegio Pedro II, Enoch da RochQ Llma e outros; com pare
cer da Comm!!lsão de Finanças ta. v ora vel ~ emenda ( 3 . • di3cussão . ) 

'Votação do projécto n . 165-A, de 1935 (1." Legislatura), do ~
nado, abrindo o credito extraordina.rio de 200:000$.000 para soe correr 
o Estado de Sergipe, em razão das enchentes dos rios, que regam os 
territor!os do mesmo Estado ;' com parecer tavoravel -da commissão 
de Finanças (2. • ài8cus11ão); 

Votação do projecto n. 110-!A, de U34, dispondo sobre os ser
viços· de turismo no pOrto do Rio de Janeiro e c'oncedendo ao Tou
ring Club do Brasn a. assistencia technlca de dlrecc;:ão deses ser
vir,;os; tendo parecer com substitutivo da Commlssão de Finanças 
( 1. • 'discussão) ; 

Votação do requerimento n. 121, de 1935 (1.• Legislatura), do 
Sr. Bias Fortes e outros, de informações ao Ministro_ do Trabalho, 
I ndustria e Commercio, sobre a Commlseã.o nomeada para proceder 
a inquerito na escripta do Instituto Nacional de Previdencia, em 
confronto com representa(lões contra sua administrac;:ão (cüsc-ussão 
·unica); 

Votacão do requerimento n. 123, de U35 (1." Legislatura), do 
Sr. Oscar Fontoura e outros, de informações sobre as med:ldae to
mEtdas para repressão do contrabando de rado e productos pecua
t"'ios, na fronteira do R!o Grande do Sul com o Uruguay (discussão 
unica); .. 

Votação do requerimento n. 122, de Ul35, (1.• Legislatura) , do 
Sr. Paulo Martins, de informações sobre os balanços da Caixa. Eco
nom.ica do Rio de Janeiro, relativos aos a.nnos de 1933 e 1934 (dí.~
cussão unica.) 

Votação do ;re<.uer!mento n. 125, de 1935 (1. • L egislatura) do 
Sr. Fabio Sodrê, de in!ormac;:ões sobre eXportação de laranjas (dia · 
cussão unica); 

Votação do requerimento n. 125, de 1935 (1.• Legislatura) do 
Sr. :Moacyr Barbosa., de in!ormacões sobre um !micclonario da Ins
pectoria de Aguas e Esgotos (discussão un!ca); 

Notação do requ~rímento n. 127, de H35 (1." Legislatura), do 
Sr. Moacyr Ba rbosa, de informações sobre wn funccionarlo da Izis
pectoria da Policia Marítima (dis~são 11n.ica); 

Votação do requerimento n. 128, de 1935, (1. • Legislatura), do 
Sr. Furtado de Menezes e outro, de informações sobre estabeleci
mentos de ensino sÚbvencionados (àiBcussão u:nica.); · 

1. • discussão do p.r:ojecto n. 137, de 1935, r11gulando a com
posição, :tunccionamento e cc>mpetencfa. dos Conselhos Technicos e 
dos Conselhos Geraes - de accordo com Q. exigencia do art. 103 da. 
Constituição. 

Levanta-se a Sessão, ás 16 horas e 40 minutos. 
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102:" Sessão, em 2 de Setembro «4e D3:i 

PRESIDENCIA DOS SRS. ARRUDA CAl\-!ARA, 1" VICE- PRB

SIDENTE; GENEROSO PONCE, 3° SECRETARIO, E PEREI

~ LIRA, to SECRETARIO. 

A's 14 horas, comparecem os Sr~.: 

Arruda Camara, Pereira. Lira, Generoso Ponce, Edmar Can·a
lho, Claro -de Godoy~ Lauro Lopes, Café F1Iho, Mario Chermont, 
Abgue.r Basto:!, José Plnsarllho, Agostinho Monteiro, Genaro Pon
te·, Lino Machado, Gerson Marques, Carlos Reis, Godo!redo Viann:l., 
Hugo . Napoleão, Plinio ·Pompeu, Democrlto Rocha, Fernandes Ta
vora, Humberto de Andrade, Martins Vera.S. Samuel Duarte, Odon 
Bezerra, Souza Leão, Rego Barros, Antonio de Góes, Donlingos Vie!
ra, Heitor Maia, Simões Barbosa, Valente de Lima, Fernn.ndes Lima, 
Ama.n<lo Fontes, Lauro PMsos, Alfredo Mascarenhas, Francisc-:. 
Rocha., Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Jair Tova1:, Henrique 
Dodsworth, .Amaral Pel%oto, sâ.mpa.io Corrêa, Bandeira Vaugban, 
Arthur Bernardes, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Pedro Aleixo, Le
vindo Coelho, A.rthur Bet"nardes Filho, Polycarpo Viotti, Fu1:tado .-!e 
Menezes, Christiano Machado, José Bernardino, Matta Machado, 
Delphim Moreira, Theotonio :Monteiro de Barros, Barros Penteado, 
Vergueiro Cesar, Alves Palma, Jor-ge Guedes, Teixeira Pinto, FeUx 
:Ribas," Gomes Ferraz, Justo de Moraes, Jairo Franco, Vicente Mi· 
guel, Corr~a da Costa., Va.ndoni de Ba.~:ros, At'thur Santos ,Paula 
Soares, Francisco Pereira, Din.iz Junior, Dor-vai Melchiades, Baptista 
Lusardo, Vespucio de Abreu, Renato Barbosa. Frederico Wolfenbut· 
tel, V.ictor Russomano, Ascanfo Tubino, Barros Caasal, Dario Ct'es · 
l>O, Adalberto Corrêa, Fan!&. Ribas, Nicolau Verguelro, Oscar Fon· 
toura, Anlz Badra, Sebastião Domingues, Antonio Carvalhal, Silva 
Costa, Francisco Moura, Alberto Sut"ek, Chrysostomo de Oliveira, 
Rica.rdJno Prado, Vieira Macedo, Oliveira Coutinho, VIcente Gallfez, 
Moac:vr Barbosa, Salgado Filho, Thompson Flores (99) 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de 99 Srs: Deputados. 

O Sr. Ren.riqa~ D-odsworth (Sobre a .i.ct(t) - Sr. Presldent."l, 
o Diario d.o Poder Legislativo de hontem consigna a acta da t"eunião 
da Commissão de Finanças, na qual tive ensejo de encaminhar sug
gestões relativas â. chamada " taxa de pe:rmanencia ' ', a ser cobrada 
de emrangeiros cuja actividade é desenYolvida no Brasil. 

Devo esclarecer que ha equivoco quanto â publicação !elta em 
referencia. a esta ma teria.. Em primeiro Jogar. trata-se de assum
pto de que a Camara já tomou conhecimento desde Abril deste an
no, a.tra.vés de emenda da autoria do então Deputado Sr. Góes 
:M:<mt.oeiro, apresentada ao projecto de reajustamento· de vencimen ·· 
tos concebida nos seguintes termos : 

"Art. 1.° Fica creado, a partir de 1° d!! Julho de 1935 
o imposto de identidade, cobrru:io dos extrangeiros réstdente~ · 
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no Distr!cto . F~deral, na Capital dos Estados e em cidades lle 
mais ·de 25.000. babitantl.!s. 

§ 1. • S5.o ist>ntos do pagnml!nto de-sse Imposto os extran .. 
~;eiras amparados pelo art. 106 e suas alineas da Constltui
<;ão Federal, os membros dos Corpos Diplomatico e Consular, 
os agricultores e operarias, os turistas e r>s extrangelros que 
permanecerem no pa!z apenas num prazo nunca superior a 
sessenta dias. · 

§ 2.• Esse imposto será cobrado an-nualmente, em duas 
prestações, uma em Janeiro ~ outra em Julho, de 100$000 por 
pessoa. 

Art . 2. 0 A falta de pa.gamento desse imposto será puni~ 
da com multa de 500$900 a 2:000$000. 

Art. 3. 0 O Poder Executivo estabelecerã. em regulamento 
as· normas necessarlas ã. cobrança do Imposto de 'identidade . 

Justificando e:ssa. emenda., o Sr. Góes Mont~lro, assim se 
expressou: 

"Não se trata de uma innovacão fiscal o imposto de 
identidade. 

Elle existe na França, na Allemanha. na Inglaterra Ita-
lia, Estados Unidos, etc·. ' ' 

E' uma trlbutacão ra.2oavel e que recahlrã. ~os que vêm 
desenvolver ·sua act1vfdade no pai2: em concurrencia com os 
naclonaes." 

Examinando a. emenda. do ex-Deputado Sr. Góes Monteiro, 
o Sr. Euvaldo Lodl teve opportuni&de de exara:r o seguinte pa 
rece:r : .. 

O presente projecto nenhuma relação . tem com o 
do reajustamento de vencimentos. Trata-se de um projecto 
digno de esvecl.a.J estudo por envolver materla de gra.nde lm
portancia e cu.fos reflexos devem ser cuidadosamente pre
vlatos e considerados. Opino no sentido de constituir pro· 
jecto especW.l. " 

Posteriormente A. aPTesentac;:iio df'.ssa emenda, recebi um tra
balho elaborado por illustre :tuncclonario do Min!sterlo ·das Rela
ções Exteriores, o Sr. Hlldeu Vaz iie Mello. 

Nesse trabalho, .ha re!erencia ao que eJie 'chama "taxa de 
permamencfa" e que o Sr. Senador G6es· Monte iro denominava 
"taxa de identidade". 

D esse imposto, Sr. Presidente, :tlnda seriam dispensados os 
que :tossem casados com brasileira ou tivessem filhos brasileiros. 
razão pela qual, estimado, no trabalho do Sr. Hildeu Vaz de Mel
lo, em 120 mil contos o prodticto dessa taxa., na p:ropria reunião da 
Commissão de Financ;:as tive occasião de declarar que se me afi
gurava. exaggerado o êa.Iculo, motivo· por que a Commlssão. se 
entendesse que o assum'Dto merecia · exame. ·deveria especlalment .. 
verffioe.r a im.Portancia que o referido tributo poderia. prodU%fr. 

Nestas condições, Sr. Presidente, traiando se· de · niateria do! 
summa bnportanda, solicito dos lllustrea e act1vos representan~ 

tes da imprensa. nesta .Camara a gentileza de recti.fkarem as no
ticias . vehiculadas, que eatão prc~ndp, como . não poderia dei~ 
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xa.r de ser, certa curiosidade e, ao m~mo tempo, critica inteira
mente Justifieada quanto á àttitude da Commi.ssão de Finan~aa 
se ella, em rea.lldade, tivesse esposado a · idêa· nos t~rmos· ein que 
.ror pÚblfcada. 

Concluindo, em resumo: a iniciativa foi do ex-Deputado Gõe~ 
Monteiro, apresentada em emenda no mez de Abril de 35, os es· 
.tudos que enca.minhei <1. Commissão de Finanças são da autoria do 
Sr. Hilueu V,az de Mello; e. flnalm~nte, é assumpto que esta. ainda 
apenas e~boçado no seio da Commissão de Finanças, nada havenio 
·deliberado em definitivo sobre o mesmo. 

Era o que tinha a dizer a este respeito. 

O Sr. Oliveira Coutinhc (Sobre a Acta) - Sr. Presfden 
te, a acta que ora se discute tnse~. com alguns equivocoa vocabu· 
ia-res - ou das notas tachygt-aphicas ou da impressão typogre.
phl.ca - o discurso por mim prof~do na Sessão de 31 de Agosto . 

São pequenas !ncorrecçlles, que indicarei para o effeito de 
uma nova publ!cação do meu discurso. 

Passo agora a outro ponto . 
Dispõe o seguinte o § 2. o do art. 173 : 

"As indicaçõe.s r ecebidas pela Mesa serão lidas em ·sum
mula. despachadas á.s Commls:sões com que tiverem corre
lação e mandadas publicar na integra ·na Acta' impressa dos 
tl:'abalhos Ida Camara." 

Na Acta. lê-se apenas que "vem á Mesa uma indicação qu·, 
gerfl. considerada opportunamente. " 

Aere<lito que tenha sido Isto um equ ivoco. Conseguintementr, 
venho requerer a V. Ex. Que, nos t ermos do R er-lmento, seja pu· 
blicada na integra a indloo.c:ão e despachada á Comrnissão de Jus
tiça. pois que o aasumpto, além de pertinente â tare:!~- legislativa 
- consistindo em saber se um tributo crea.do no período dlscrl
cionario ainda vigora, para o fim de ser incorporado ao orcamen
to - é perfeitamente da competencla da Commissão que indiquei . 

Era o que tinha a dizer . 

.() Sr. Presidente - A Mesa provldenciarâ para Que o dis
curso do nobre Deputado seja novamente publiCEtdo, com as de
vidas correccões. Quanto á segunda parte das consideraçõea de 
S. Ex. a indicação devia ser apr esentada na hora do Expedienta 
e o toi fora desse turno valendo-se S. Ex. da conhecida toleran
cla. da. Meaa. Na hora do E x pediente será considerada e oppor~ 
tunainente pubUcada. 

O SR. Ot.lVBIRA Cotr~INHo - Desej·o. Sr. Presidente, que. alêm 
de publicada seja despachada â. Com.mis.são de Justi!:Q. • 

O SR. PRESID&:II.'TB - Segu!râ. os tramit~s regimentaes . 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - Muito obrigado a V. Ex. 

O Sr. Barros Cassai (Sob1'C a .Acta) - Sr. Presidente, eu não 
m~ achava presente, quando o nobre e distincto collega Sr. Gena• 
ro Pon<:e, pr oferiu um discurso aobre o · caso da successão prest
dencial de Matto Grosso. 

s. ~x. e'!ltranhou que eu me preoccupa.s~te com as colsaa de 
a ua ·ter7a, porqU'3 entendia que, havendo representantes de Matto 
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Grosso na CamaTa, a outre mcaberl aessa iax-efa. Preciso -~r -á. 
Camara, entretanto, Sr. Presidente, que antes _do ·mais, M:att~ 
Grosso ~- ainda. uma. unidade da. Federat;ã.o Brasileira; depois ,co_ino 
vou demonstrar, pelo telegramma que acabo de recebel", mlithas 
ligacões com Matto Grosso sM tradici<maes e pro_fundas. 

O telegramma é o seguinte: 

"Não recuaremos um passo. Povo mattogrQssense ha.bl
tuac:lo luta relvind1caçõea· .sua autonomia se levanta num 
mo~nto altruístico pe.ra repellJr qualq_uer ultraje sua 
soberania prestigiando seus representantes Assemblêa: Cons
tituinte para que elejam livremente aquelle que lhe mereça 
abS<lluta conf~a. Mais uma vez meus agradecimentoa gr\Ul· 
de abraço pela· desassombrada attitude defesa. nossa ·causa 
vem asaum.!ndo digno t.Uho impoluto BEI.t"ros Cassai · .cuja 
memorla povo m.i:nha terra· rende ma.iã justas homena.gen.;~ 
- .Mario Orwr~a." 

Era o que tinha a ~r. 

O Sr. Presidente - A Mesa fica Inteirnda da declaração 
do nobrt! Deputado, quC:, allâs, nã.o se refere á a.cta. · 

Em seguida, é ap:orovada a Acta da Sessão an
tecedente. 

O Sr. Presidente - Pe-ssa-se f1 leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1 n Secretario) Procede ã leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Officlos: '" 

Do Minlsterio da Fazenda, de 2\l de mez findo, enviando as 
seguintes 

lNFORJI<tAÇÕBB 

Exm<>. Sr. 1c Secretario da Camata dos De-putados. 
Em resposta. ao oficio n. 678, de 31 de Maio ultimo, em que 

V. Ex. s olicitou fossem p~stado.s os esclarecimentos requeridos 
pelo Sr. Deputado Ubaldo Ramalhete, a respeito da exoneração 
do Sr. >Antonio "Ma.ttos, do cargo de collector federal de Collati
na, Estado -do Espirito Santo, verificada em Agosto de 1931, tenho 
e. honra. de transmittlr-lhe copia co telegramma da Interventor!!! 
naquelle Estado communicando haver sido o re!eddo e:xa.ctor 
condemnado pela Junta de Sancções a índemniu.r oa cofres puolf
CQ!3, com perda de direitos poltticos, e, bem â.sslm, do !decreto que·· 
o exonerou. 

. 2 .. cabe-me ainda Informar a V. Ex., relativamente aos Itens 
c e 'à do alludido Q!ficio, o seguinte: 

1.·~, "que aos empregados destituldos dos seus iogares e!Íl virtu
de- de decisão da Justiça de Excepçã.o não cabe direito a retn- ' 
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te&Tat,;ão, mas a. . "aproveitamento, nos mesmos cargos ou cargos 
semelhantes, à medida que occorrerem vagas e mediante revisão 
<>pportuna. de cada caso", na forma estatuida. pelo art .s• do De
creto n . 24 .297 de 28 de Maio d e 1934 ; 
. 2. 0

, que não foi remettida a este Minister!o pela Junta de 
.Sanc<;ões do E sp1rlt.o Santo a copia ou o texto da decisão condem
natorla. do interessado. expediente -sem duvida desneces.sario em 
face da communfcação feita pelo Interventor Federal . 

. Sirvo-me da opportunldade para renovar a V. Ex. os protes-
to!! de m1nha.a.Ita estima e con.slderac:ão. A. de SCY!LZa Oo8ta . 

Copia: O!t. - Pago. Exmo. S r . Ministro Fazenda, Rio. De 
Victorta E. S. - 10, 77, 11, 12/15 - Levando conhecimento esal'! 
Minlsterio deliberação Junta Sancçôes este E8tado, condeinnandv 
collector fenP.ral Collt~.tlna Antonio Mattos indemnização dinheiros 
~ublicos e perda direitos poUticos durante cinco annos, por ter 
exercido caxgo vereador Presidente Camara Municipal, sancclo
nando despesas Indevidas municiplo, soUclto V. Ex. exoneração 
r eferido collector. Para. citado cargo, tenho honra. indicar V. Ex. 
~fdadão Alceu Serrano Vieira, reservista preenche req u!s1tos bom 
desempenho funco;:ão . Attenc!osas sauda~ões . - João Blev, In
t~rventor. 

Confere com a copia de -!ls . · 3, do processo n. 38.121/ 35 . 
1~ Sec. da Sub ExPte., em 30 de Agosto de 1930. - Oswal

do 'de Castro F. Gomes, 4• escrlpturar!o. 

-A quem fez a requisição. 

Do M:inist-erlo da Educação e Saude Publica, 29 do mez f.ill· 
do remettendo informações relativas ao pagamento de subvenc;tle.~ 
á. Santa Casa, sollcitadas pelo Sr. Deputado Henrique Dddtowot·th. 

:- A quem fez a r equisição . 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir as 
s eguintes 

P RO.lEC'l'OS 

N. 45-A - 1935 

(1" Legislatura) 

Dispensa de estaQióJ de lloia an.n.o8 os aa:ruen.tos ai~tes e mten
dentes e os primeiros sargento" "da. Policb MíUtllr e ào 001'
po de Bombeiros ào Dístricto Feder<ü, para el!eito d.e f'e/Of'
ma no posto e com 'O soldo ele 2o tenente; c~ pMece~- da 
Gommillllão de Beguro.n.ça. rejeitando o proiecto vetado pele 
Br. Preriden.te 4 Repu'l>lica. 

· <t:>rojs . ns~ 69. de 1934 - 279, de 1935 - Segurança. 24 -

(1" Legislatura) . 

Embora largamente estudado pela.s Commissões de Segura.n
~ Nacional e de Ffnancas. .sob alguns · aspectos, fixados nos seu~;~ 

r.a receres, pelos senhores Solano da Cunha e .Amaral Peixoto, o 
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projeoeto n . 179, de 1935. convertido d~pois em projecto n. 46, do> 
mesmo a.nno, parecem~nos; entretanto, de todo procedentes as ra• 
z3es do veto, fundamentadas de maneira precfsa pelo Sr . Presi· 
dente da. Republlca. 

De ta.cto, não encontramos motivo, ou interesse geral, su:Ur
clentemente poderosos e . procedent~s. que aconselhem a modl.fiea'" 
o preceito do art. 1° do Decreto n. 22.038, de 'Novembro de 1932, 
que assim estatue: 

".A. re!orma. de que trata o art. 57 da lei n. 4.555, de 
10 de Agosto de 1922, revigorada pelo art. 164 da de nu
mero 4. 793, Ide 7 de Janeiro de 1924, e reterente aos primei~ 
ros sargentos e sargentos ajudantes e inten<lentes da Po .. 
lida Mllltar e do Corpo d~ Bombeiros do Distr1cto Federal, 
s6 podera. ser concedida n9 posto e com o soldo de 2° te~ 

nente, uma vez precedida do estagio de, pelo menos, dois 
a.nnos, em qualquer daquelles postos. 

Paragra.pho unico. No caso de não 11e verificar e. e:x;ts
tencia do referido estagio, a.quella reforma serâ. concedida no pro• 
prio posto e cQm .. o respectivo soldo." 

Os eminentes relatores do Projecto vetado ~ão se ativeram.: 
no exame que fizeram de medida, aos pesaxios onus que viriam 
acarretar â. Nação, com a sua transformação em lei, fÍlcalizando, 
tão s6m.ente, outros preceitos legaes, de caracter provtstirlo,' por 
constituirem IJarte integrante de uma lei · annua, posterlormen~ 

revogados pelo decreto do Governo Provisorio. 
Tendo como justa e acautela.dora.s dos altos interesses , na

clonaes as razões do veto, aconselhamos â. Camare.· a sua appro~ 
va~ã.o. 

Sala d8. Com missão, 31 de Agosto ~ 1935 . - Plinw Tourinh.o. 
- .Adelmar jl.ocha, Relator. - Abei'ar<io Luz. - Antctnio .]>ereira 
Lima.. - Domingos Vella8co, com r~etricções. - Humberto Mou
ra. - ..igetl{Jr Mcmte. - Alipio co~talla,t . 

RAZÕES 00 VETO, A QUE SE REFERE O PARlilCER 

Moth·os do veto 

Dis~nsar do estagio, para obtenção de reforma no posto e conJ 
o soldo de 2° tenente, é o efteito . da resolução legislativa submet
tida' â sanc<:âci do Poder Executivo . 

. Diz 6 a.rt. 1 o do ·~~reto n . 22 . 038, de 1 de Novembro de 1932 : . . . 

".A. reforma: de que· trata o art. 57 da lei n . 4.555, de_ 
10 <de ·Agosto de 1922, revigorada pelo art. 11>4 da 

de n. 4. 793, de 7 de Jan~lro de 1924, e referente aos pri~ 
meiros sargentos . e sargentos ajuda.ntes e intendentes . da 
policia Militar e · do CorPO de Bombeiros 'do Di.Stricto Fede~ 
raJ, .sO poderá ser concedida no posto e com o soldo de 2° 
tenente, uma vez precedida. do estagio de, pelo menos, dois 
a.nnos em qualquer daquelles postos. Paragrapho unico. 

· No c~ de não se ver1t1car a existencia do referido estligio, 
aquella reforma será concedida no proprió posto e com: · o res- · 
péctlvo soldo. " 
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Resalta jlo . dispositivo tra.nscrlpto que a medida é acaute~· 
dora dos encargos publicas. pois visa reter por mais tempo no ser
viço aquelle que. elevado a um dos postos indica1do.s, se encontra 
em condições de obter reforma. 

Não há, pois, motivos de interese geral, que levem a modi· 
!fcar o preceito do decreto n. 22 .038, de 1932; e os de ordem pat"
ticular, lndiVldual, ::e houver , não devem nem podem prevalecer, 
pelos pesados onu~ que acarretam á. Nação, 
Em vista deste motives. entre outros que poderiam ser apre~ 

sentados, resolvo · usar da · attribuição que m e confere o art. 45 
da Constituição. vara negar sancção ã medida proposta pelo Po. 
der Let;islativo. · 

Rio de Janeiro, l 8 de Julho de 1935. 

Gm'ULIO VARGAS 

PROJECl'O VETADO PELO SR. PRSIDENTE DA REPUBLICA, A QUE SE l!BFBU 

O PARECER 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. l.o Os sargentos-ajudantes e intedentes e os primeiros 
sa.rg~tos Qa. Policia Wlitar e do Corpo de Bombeiros sargentos 
da PoHcla Militar e do Corpo <le Bombeiros do Dlstricto Federe.!, 
ficam diSpensados, para os effeito~ da reforma, do estagio de dois 
a.nnos de que trata o artigo l • do Decreto n. 22. 03S, de 1 de No
vembro de 1932. 

Art. 2.• Revqgam-se as -disposições em . conti'B.rio. 

Sala das Sessões, 5 de Junho de 1935. - Arruda Cama,.-a, 
Presidente em e::z:erclcio. - Jo&é Perefra L~ro., t• s~cretario. -
Age?UJr .Rabello, 2• Secretario. 

N . 58-A - 1935 

(Primeira Legislatura> 

Dispõe 811)bre limite de eda.àe para. trans!erencia de oflíciaes ào 
ezercito pa.ra a. .Reserw. de 1• cZa&ae. co:m parecer to-vcwa~l 
da C~nnmi.!&ão de Segu.rançc. . 

. (Segurança, 23 - 1• Legislatura) 

Trata-se de accelerar a execu~ão de uma lei que ·SO entrarâ 
em vigor no pro::w:-tmo anno . 

E como essa lei tem a vantagem de prO}>orclonar economia 
. para os cofres publlcos, julgamos q·ue poderà: ser approvado o 
-p:rojecto em apreço. 

Sala. das Sessões, 31 de A{íOsto de 1935 . - .Plinio Tourinho • 
.d.~tplo COI!t4.llat, Relator. - Domingo~r Velliutco . - .4ntcmio 

Pereira.· Lima. - :Adelmar Rocha. - .Abelardo Luz, .Yencido. 
H-umt.1>erto Moura,_ vencido. 
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PROJI!ICTO N. 58, 1• •U!GJSLATURA, A QUE SE REFERE O PARECER 

O Poder Legislativo decreta: 

Artigo unlco. A contar de 1 .de Julho do corTente anno, en
trarão em vigor, para. ef!elto de transt'erencia de oft'icla.es d() 

Exercito para a Reserva de 1• classe. os l!mltes de edade estabeleci · 
dos no ·art . 18 .õa Lei de Promoções (decreto .n. 24.068, de 29 de 
Março de 1934). 

Sala das Sessões, 5 de Junho de 1935. - Po.u~a. Soo.res Netto. 

Lei a que lle refere o projecto 

Art. 18. Serão transft!rldos pw:a a Reserva de 1• classe os 
oí ficiaes que. attingirem. os seguintes limltes de edade. 

Potttos 
General õe divisão .. 
General de brigada e dos -serv;ços 
Coronel •.•...... • ....• • 
Tenente-coronel ..• . 
Major ..• • ..... . 
Capitão .. 
1° Tenente 

Oom'ba.-.Não com
tentes ?latentes 

66 annos 
64 nanos 66 annos 
62 annos 64 annos 
58 annos 60 annos 
56 annos 58 annos 
52 annos 56 annos 
46 annos 50 annos 

2• ~nente • . • . . . 44 annos 48 annQs 
2o Tenente mestre de musica. . • . . ·. . • • . . 54 annos 

Para.grapho un:lco·. Os generaes do Exercito e marechaes não. 
estão su~!tos ã compulsoria , nem obrigados a acceitar commis
sões em tempos de paz. 

N. 212 - 1935 

(Prlmelra Legislatura) 

Será publicado depois 

E ' lido e vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N . 18 - 1985 

(Primeira Legislatura) 

A.pprtlva o .x.c110 do Tf'i~unal de Contas que recusou. reoi.stro ao 
contracto ce1e'brado pela. Dfrect01'ia. clG Defesa Sanitaria In· 
tern4~l àa Capita.Z da Repu.1llica., ·com D. 'Ca.ndit!a Et\me· 
Zinda Lobo, .pa.ra. · 'toca~ão de um. predlo nesta. CapUaZ. 

(Tomada de Contas 19 - 1• Legislatura) 

A Tribunal de Contas, em officio n. 3.27!1, de 5 de Julho do 
corrente- anno, communlca ao Exmo. Sr.· :Presidente da Camar?. 
dós Deputa<los que negou, attendendo ao disposto · no a rtigo· 
787 do RegUlamento . de Contab!Udade . da União, o registro do 
contract~ celebràdo entre a. Dlrectorla da. Def.esa Sanitarla rnter-: 
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nacional da Capital da Re:publica. e D .. Candida. Ermelinda Lobo, 
tas n. 2, Anchi~ta, para insto.llação e funccionamento de um Sub~ 
,Pa;-a. loca.c;iw do predio e terNno situados á rua Borges de Frei-
Centro dep~ndente do t:entro de· Saude n. u ; 

O contrncto se encontra publicado âs ris. 9.402 do Diario Of· 
ftciíaZ de 11 de Maio dO corren~ anno. Serviu de fundamento ao 
·Tribunal para recusar o registro ,a. não observa.ncia pela autorl- . 
·dade delegada. para approvação do contra.cto em nome da União, 
-do que preceitua . o artigo 787 do Regulamento de Contabilidade 
Publica.. 

A clausula s• do contr&.cto faz presuppor a approvac;ão ante
rior, em desaccordo com o que estabelece o referido artigo, quE! 
exige a approvaçã.o '(la re!erlda. autoridade a todos os termos r•elle 
·exarados, abrang~nldo a assignaturo. do mesmo pelas partes con
tractantes e pelas testemunhas e o sello cobrado. A recusa. de re
gistro . tem tnndamento _assim em dispositivo· expresso do Codl
go que deixou de ser observado. 

Deixou, ainda, o Ministerlo da Educação e Saude Publica, a. 
cUJa. Directorla. de Contabilidade foi ®do conhecimento da deci
são do Tribunal de Contas, :por officio n. 11.886, de apresentar pe
_dido de reconslderacão, dentro do prazo de 15 dias, que o Tribu,. 
·nal .concede _ws ~cursos dessa -natureza.. 

Pelos motivos expostos ê a Commissão de Tomada. de Contas 
de parecer que seja mantida. a decisão do Tribunal de Contas. 
· Sala da. Commfssã.o, 30 de .Agosto de 1935. - Vieí!'<I. Ma.rquês. 
Presidente. -'- -M()(J.C'Jir Barbosa. Soares, Relator. - José Ca,sio de 
Ma.cedo Soares. ,- Franc:isco Gonçah;es. _;_ D~s Ortiz. - Fre
derico Wolf{en?ruttel. - Moraes Pafv<l.. - Bueno Bramdão. -
Noguclra. Pen~. 

Legislação citada: 

"Art. 787. O ministro e a áutoridade delegada para a appro
vação dos contractos examinam e reconhecem a regularidade da~ 
estipula.cões e a. sua. inteira. conformidade com o edital da con
curx-encla. e condições pre-estabelecidas, e. isto verificado, deverão 
exarar no respectivo processo seu despacho de approva.;ão." 

T'ERMOS Dli: CONTRACTO 

Dtrectorfa. da Dete!lS. Sanitaria Internacional e da Capital da 
Republica 

Mini8terio da. Educação e Sauctc P ublica. 

Termo de contracto celebrado ·entre a Directoria de Defesa Sani: 
t9.ria Internacional e da Capital da Republica. e Dona Candid!l 
Ermel-in:da. Lobo para loca c;ã o do predio e ier.reoo · situados á 
rua Borges de Freitas n . 2 , Anchieta. · 

.Aos dlas seis do mez de Maio de mil- novecentos e trinta !' 

cinco, J>reaentes na Directorfa de Defesa Sa.nltaria Int!!rna.ciona i 
~ da . Capital da Republfca, o doutor. Eder .ransen de Mello, respe
ctivo -:director, .e ·D . Ca.ndida. Ermellnda Lobo, proprietarfa• do pre-. 
dio e ter,reno sito á. rua Borges de 'Freitas Filho - n. 2, Ãnchieta·, 
uesta Capital, ~e · accor~o com o _ artigo vinte e dois do decreto nu-: 
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mer<l· dezeseis mU e tresentos. de trinta e um de De-..~:embro de mil 
nov~entos ·e vinte e tres. foram ll,ju.stadas as bases do present~ 
contract<l pare. a locação do uredio e terreno aclma referidos sob 
as seguintes condições: 

Primeira - D. · Candida. Ermelin-da Lobo, domlcfliada. nesta. 
Capital, á. rua Borges de Freitas Filho n. 4, na qualidade de pro
prie!aria. · do predio e terreno supta-tndicados, cede até trinta e 
um de De:!:embro proxtmo vindouro, â Directoria. de Defesa. · Sani
taria Internacional e da capital da Republica os immoveis em 
questão, para 1nstallação e funcciona.mento de um sub-Centr<l 
dependente do Centro de. Saude' n. 11, mediante o alug~el merusal 
de tresentos mil reis, correndo a. despesa de que se trata por cont::~. 
d$. sub-cons!gna!;ão numero setenta. e ·tres (73), "Despesas di
versas", da verba numero doze (12), do artigo sete (7), da lei 
numero cinco (5) de d02e de outubro de mil novecentos e trinta 
e quatro da qual !oi deduzida. 

Segunda. - A Dirécto:ria. da.· Defesa. Sai:lita.ria. Íriterná.clonal e 
da Capital da. Republica. pode fazer, por SUa conta, as adaptaçõ~ 
que julgar necessarias no alludldo immovel, obrigando-se, porém, 
a destazel-as, !Indo o contractó, Sendo o predio entregue ào prÓ
prieta rio com o "habite-se" da. autoridade sa.nitarlS. competenté.. 

Terceira - As dest~esa.s. com os impostos, quaesquer que ~e-: 
jam, com os onus judiciaes ou extra- judiciaes, a que esteja su
jE'ita. a propriedade, continuarão a corr~ por conta da contractan-
te D . candida He.rmelinda Lobo. . 

Quarta - O proprieta.rJo conttactante. obr!n-se por si, seus 
herdeiros e· successores a fazer bom, !irme e valioso o presente 
contracto, ficando justo e contractado que, se lS&o convier á Di
rectorla da Defesa Sanitaria Internacional e da Capital da Repu
blica a locação em apreço será. :renovada, nas mesmas condi<:õet., 
no exercício vindouro desde que haja sido concedido credito p3r·• 
occ'orrer aD pagamento da despesa constante da condição primei.: 
ra deste termo. 

Quinta - O presente conÚacto, que !oi approvado pelo se.:. 
nhor director geral de Contabilida-de, de accordo com a del~ga.;:;; ,, 
de competencla que lhe foi outorga.d.'l, só e~ttará em vigor depois 
de registrado pelo Tribunal de Contas, não se responsabili:z:antlt
a União por indemnização alguma se aquelle Instituto denega r 
registro. ' · · 

Sexta - O Fôro Federal desta. capital, onde os contractantes 
t~m domicilio legal, serã o competente para dfr-!mlr as questões 
que se suscitam .na ~xecu<;ão do presente contracto. 

Set!rna - O sello proporcional a.o valor .do presente contracto~ 
será. cobrado no acto >da' a.ssignatura. 

E ; })Or estarem assim aee6rdes, lavrou:.se o presente term~ 
de cuntracto que vae assfgnado pelo Dr. Eder Jansen de Mello, di
rector· da Defesa. SanitAria Internaclonal e da. Capital da Repu
blica, .pela c:.ontractante, e. pelas testemunhas abatxo assignadas. 

: SObre estampilhas !ederaes ·devidamente in:irt!Uzadas no valor 
totai . d~. doze mu . e duzentos réis (12$200), se'ndo l,lm. selló de du-' 
zeiltos · réis de Educação, estava <!atado e a.ssignado, como ,se se-: 
i'Ue. RJo de Janeiro, 6 dé Màio de 1935. - Dr. Eder Jansen 'de 
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MeZlo. P. P. Durvar Jo!Jé de Oliveira. Testemunhas: A. de G1ls.: 
mã.o Lobo. - Lyoia PStta, Conferido - A. de Gu.mtão Lobo, s• 
of!cial." 

E' lida e enviada á Commissã.o de Constituiç?.o ~ 
Ju.stio;:a a seguinte 

INDICAÇÃO 

N. 8 - 1935 

·IndAga sobre a co1M'títucion4lictade dos tribut08 cread.os pebo De
creto n.. 24.797, de 14 de Julho de 1934, especificados em se11 

artigo 2•. 

(.Justiça 144, 1• Legislatura) 

Nos termos do art.. 113 do Regimento Interno da Camara, pe
Ço a manifestação da Commissã.o de Constituição e .Justiça sobr~ 
a constitucionalidade dos tributos cria:dos P<!lo Decreto n. 24. 797, 
de 14 de Julho de 1934, especificados em seu art. 2•. tendo-se '"i'u 
\'ista os preceitos constitucionaes em geral, a competencla tributa
ria dos varios podere!!, o ser· proh1bida a bi-tributação e a cil'· 
cumstanc!a de estarem -os sel'V!Qos da Ju.sti~ (salvo a federal) e 
os de Policia a. cargo odos Esta-dos, e noo da União. 

O assumpto tem urgencia pa~a apreciar-se a convenienc:fa en 
inclusão ou exclusão da verba corresponden~ (3.000 :000$0()0), tres 
mil contos, no <Jrçatnento da Republica. 

Sala das Sessões, 30 de Agosto de i935. · Oliveira Coutinho. 
Ma.rtlnho PrO:ilo. - Bandeira Vaugha.n. 

E' lldo e vae a imprimir para sel" r:"emettido à 
Commissão de Legialac:ão Social, de accordo com o 
§ ao llo art.· .146 do Regimento, o seguinte 

l?R01EC'l'O 

N .. 213 - 1935 . 

(Primeira Legislatura) 

Dü novo regulamento ao exercício da. protiasiJ,o .de corretor de na.
vios. e~tensivo a t•:Jdos os portos na.ci.o7taes. 

(L. Social 47· - ·1 a ·Legislatura) 

CAPITULQ I 

.!lOS CORREToRES DE NI.VlOS E SEU OJ.".FIClO 

Art. 1. 0 Os cargog de correto'res de na vi os nos porto~ nado
naes s6mente poderão Ser exercido~ por pessOas· legalmente ha
bll!tadas. em número limitado, poden:do," entretanto, ser augmen
tado ·ou reduzidó, media.nté proposta do· Ministro ~ Fazenda, ou
vido previamente o Inspectol" da Alfandega respecti\'a, conforme 
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essa alteração se tornar conveniente aos interesses do commer~lJ 
inárttimo. · · 

§ L 0 O quadro dos corretores de na vi os fica assim !ixn~n 
pa~ cada pox-to: 

Rio de Jan4liro e Santos, 30; 

Recite, Bahia, Belém, Rio Gx-ande, Parana11;uá, Maceió, Vi
etoria, Natal e Aracaju', 10; 

S . LUiz,. Pax-ahyba e Pelotas, 8 ; 

Porto • .<\.legre, Manâ.o~. Fortaleza, S. Francisco e Floriano
polis, 5; 

§ 2. 0 Nos portos em que não houver corretores de navios. 
essa tuncção serll. exercida' pelos despachantes· aduaneiros, qu.~ 
perceberão a corretagem e enwlumentos determinados JlQ tabella 
anm~xa a este decreto . 

.Art. 2. o EBses con:etore3,' que ticam sob á. jurisdiccão do Ml
nisterio da Fazenda, por intermedio da Altandega respectiva, S4lrio 
nomeados e demittidos. pelo Pres!den~e da Républiea. · 

..Art. 3. • ~a· nomeação .de oorretores de na\'ioe é. necessarlo o 
requerimento do candidato á. autoridade competente, instruid~ com 
os seguintes documentos: 

l. 0 prova de quaUãade de cidadão brasileiro nato e de maio· 
ridade; 

2 . • certidão dos cartorlol! da Justlc;:a :federal de ~ão se achar 
criminalmente condemnado, nem processado; 

3. • attestado da .Junta Commercial de não ser !allldo, não r~· 
haomtado; 

4. o prova de residencia por mais de um anno, no porto res· 
pectlvo; · 

5 . o attestado .de pratica do servl<;o pelo t~;mpo ml.nimo de dois 
annos, no escriptorio de corretor; 

6. • caderneta ôde reservista iio ·Exercito ou da Marinha ou 
certidão do ali$tamento milltar; 

7. • certiticado de exame, theorlco e pratico das linguas l>Qr
tugueza, !ranceza. e ingleza., prestados em algum estabelecimento 
<~!tfcial, ou flscalb-.ado pel<~ Governo e de legislação aduaneira, pre~.

tado especialmente na Altandega respectiva, perante mesa e:xn
minac'!ora; constitulda de tres tunccionar1os designados- pelo res-
pectivo Inspector. · -

Art. 4. • N9meado.- o corretor não poderá .entrar em ex~rciclo, 
8Pnl satisfazer, p~evJamente, a.s seguintes exlgnclas: 

1 . • prestar caução ou ftanéa. no J>I'll%0 de 30 dias, da expedição 
de ~ pelo Mlnlsterto da Fazenda; · 

2." assignar o competente termo de "compromisso; 
3 .. • regi.st:nl.r . o. titulo de nomeação na Al!andega. respec.tive.; 
4. o legaiiz3.r os livros relativos ao· exerci cio do o!ficlo ; 

.. 5 .. • inscrever-se nas reparUç~s competentes. dentro do mesm·o 
_praia, para o pa~mento dos impostos de. industrias e pro.(~sões e 
de . reri.:da. 
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Art. 5." A, fiança ou caução dos corretores de na vi os r, de 
10:000$000 e deve ser prestada no Thesouro Nacional, em dinhei
ro ou em títulos da divida publica <h União, recebido3 pelo vah.t· 
nominal. 1>rovada a· emissão e livres de qualquer onus. 

Paragrapho unico. No caso de fallec!mento, "'iesistencia ou 
fallencia do fillldor, a Inspector!a da· Alfandega intimará. o corre
tor a prestar nova caução ou fianoa, dentro de 3() dias, sob pena 
de suspensão e de demissão, no caso de ser excedido o dobro do 
pral!:o max-cad.o . 

Art. 6. 0 A caução ou fiança do corretor responderâ., em cas'l 
de falta de pagamento no tempo devido: 

1. 0 pelas multas em Q.Ue incot"rer; 
2. o pelo cumprimento das obrigações assumidas no desempe-

nho de stias 'funcções: 
3 _o pelas lndemnil!:ações a que fOr obrigado; 
·4.o pelo pagamento de Impostos federaes, 

Art. 7 .o• PoderA o fiador ou o afiançado, em qualquer temp·.•, 
pedir o cancellamento da fiança prestada, que serã substituld.l 
por outra no prazo de 30 dias, a qual sO poder{l ser levantada sei~ 
me2:es depois do mesmo cancellamento. 

Art.· 8. o Occorrendo falleclmento, renuncia ou destituição élo 
corretor de navios, a Inspectoria da Al:fandega :rne.ndarâ pubh
car editaes para conhecimento dos Interessados, sômente podendo 
a cauç:ão ou :fiança ser levantada, como no e.rtlgo anterior, no pra-
2 ~ mJnlmo de- seis mezes. se não houver reclamações ou duvid::w 
sobre a sua liquidação. 

Art. 9. o Os corrE!tores di> na vi os s6 poderão ser destituídos 
ele suas funcç:ões, mediante pl'ocesso admínil!trativo, por falta 
g<-'l.Ve ou delicto previstos na legialaç:ão em vigor, 

Art. 10. Nenhum corretor poderA atastar-se, por qualqU!lr 
motivo, do exercício de seu cargo, por mais de um m"''ll, sem pre· 
via particlpa(!ão ã. Inspectoria da Altandega; .sendo substituld·" 
pelo seu preposto, regularmente constltuido, o qual c. substltulra. 
ta:. 'l.bem no caso de falleclmento, com preterencia á norneaçilo 
da vaga. 

Art. 11. O .legar de preposto serâ de -nomeação do Inspector 
!la Alfandega, mediante indlcacão do corretor, instru~da con. 
documentos· exigidos no art. 3°. · 

Paragrapho unlco: Os prepostos; nomeados por lei anterior 
serão dispensados da.s exigencias do presente artigo. 

Art. 12 - Os prepostos podem .ser livremente dispensado'! 
pelos corretores, com a approvação do Inspector da Alfand-eg'l, 
observadas as tormal1d9.des lega~s e pubUcados os competenti!> 
editaes para conhecimento' dos inter-essados. · 

Art. 13_ Os corretores respondem pelos seus preposto~. se'I-. 
do vedado a estes, sob pena de responsabilidade, fazer opera::~~.-. 
Por conta propr!a. 
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CAPITULO ~I 

IIM ATTRlBUIÇÔES Itos. CORRETOJU:S DE NAVIOS 

Art. 14" • .E' da competenc!ê. dos corretores <de navios e SO· 
mente . por seu intermedio se poderão .. realizar : . 

l .o os !~tamentos e engajamentos das cargas embar~adas nocc: 
portos da ltepublica; 

2. o . agenciar negocias concernentes á · entradas, ao desemba · 
raço e as sabidas das embarc~ões nas repartl<;:ões compétenteE 
com livre entrada nos seus armazens, depositas e maJs depen
dencias; 

3. o fazer as dilâgencias para instr~r a arqueac;ão de vapores 
ou · de navios; 

4. • dar certidões de contractos· e attestados relativos aos ntl
gocios do .seu o!ficlÓ, quando requeridos pelai\!· . partes. d!rectamen
te interessadas ou r~quisltados ·por autoridade competente; 

5. " guardar s.igjllo dos nomes dos committentes, só podendo 
mencionai-os com autoriZa<::ão <destes, por escli:pto, 'no caso de 
exigir a natureza ·da negocia<::ão ou 'diante de reciuisiçâo da. auto-
ridade competente; · · 

6. o assegurar-se da identidade e idoneidade das pessOas ou 
sociedades' de cujas negociações fôr · encarregado:. 

7 . o fazer todas as c:Ulige.ncias necessa'l'ias 'Para o pagamento 
dos impostos e taxas devidas nas o!)erações de que participar e 
especialmente remetter >i. autoridade fiscal competente, uma ter- . 
ceira via dos contractos de frentamento e engajamento de catl(a, 
afim de s erern confrontadas com <Js respectivos manites toe de 
sahi<3as enviados á Altandega. pelas companhias. agentes e agen-
cias de vapores. · 

§ 1. 0 O · eontracto. de engajam.ento de carga poderá. 9er recti
tfcado pelo col'retor, de accordo com os embarques eff'ecti·w:tmente 
realizados. 

§ 2 . • E 'assegurada a pa.rt!cipaçãD equftativa de ·todos os cor
retores ·!ie navios, que . estiyerem no exerctclo de seus cargos, nos 
negocias concernentes A entrada., á sabida e ao desembarac:o das 
embarcações naa repartições competentes. 

Art. 15. E' prohlbJdo aos corretores de na vios : 

1.• ter parte ou qUinhão em navios ou em sua carga: 

2: o contrahir eocieda.de commerela1 de qualquer denomlnac;ií.CI 
ou classe, nãD se entendendo nesta pr-ohlbição a ~ftnp!es subscrl· 
pc;:iio ou acqu!sição de acc;:ões d~ sociedade anonymas ou em com
mandft.a . por acçõe.s; 

3." ~r fiador eni contracto ou negóctaç~o !elt a por ~eu in
tet-medio; · 

4. o exercer cargos de e.dministr:-açã.o. ou de tlaeallza.~ de so
ciedade anonyma OU em corn.l1UUldita );)Or 8.cções; 

5. 0 exercer outro qualquer o!flcio ou !uncção p~bUca. re
munerada.; 

s.o intervir em negociaçlSes entaboladas po: outrQ corretor. 
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CAPITULO III 

DOS Ln>"ROS DOS CORIU!7l'ORES DE NAVIOS 

.A.rt. 16. O corretor de na;vlos terá. os livros necessa.rios para 
a escriptuz:a.cão de todos os actos de 'l!lla profisaão, devidamente le
galizados, nos qu!U!S se fará. o lançamento das tiansaccões que reali
zar, declarando o lagar da carga. e da. descarga, a. denomilla.Ção, :o.acio
ilalida4e e ·m.atrJcu!o do na.vio e o seu porto e, finla.mente, o nome do 
capitão ou mestre . 

Pa.ragra.pho unlco. ÀS copias desses assentamentos, assignadas 
pelo corretor ou pelo seu preposto, serão entregues, dentro de 24. ho· 
ras, a cada. um dos contre.ctantes ou embarCador e ao proprietario 
do navio ou vapor, cessando, desde então, a responsabilidade do êol:'· 
reto r para execucão do contracto. 

Art. 17. Os livros doa corretores regularmente escripturados em 
Portuguez, sem vicio ou defeito, terão fé publica. e as certidões que 
dellea se extrahirem, te!"ão força de instrumento publico para prova 
d<: contractos nos·cru!os em que se não exigir a. escripturação publica.· 
ou outro .geuero de prova especial. 

Art. 18 • o exame geral ou parcial dos livros dos corretores 
legai ou administrativamente, será feito quanilo fôr necessario para 
apurar factos que constituam o corr.etl>r em respon~abiUdade. 

Art. 19. Esses livros, em caso de vaga de Cl>rretor serão arre
cadados por ordem cita Inspectoria da Alfandega, em presença., pelJ 
menos, de duas testemunhas,. e encerrados, lavrando-se de tudo un: 
termo que serã. aasignaAo pelos a.rrecadadore:!, pelos inter~ssados, se 
compa:t"eCerem e pelas testemunhas. 

Para.goo.pho unico. Recolhidos à Al!andega, os livros serão 
examinados e arch1va4os, dando-se imlllediato conhecimento ao Mi
nistro da Fazenda de todo o occol."rtdo. 

CAPITULO IV 

Art. 20 • Compete especialmente ã. Inspectoria. da Alfandega: 
· 1•, superintender as operações dos corretores de navios, vela.ndo 

pela. bOa ordem dos trabalhos de sua. profissão e pela. fiel execução das 
leis e lnstrucç;ões a que estão sUJeitos, podendo ordenar-lhes. a. exhl
blçã.o dos livros e preecrever-lhilB as m~das que jUlgar co.uvenlente: 

2o, decidir a.s -duvidas ou cont~ões suscitadas· no serviço dos 
corretores, censUl"al-oe, ·IInPOr multas e sllspendel-os, até tres mezes, 
pelas faltas em que incorrerem; 

3", propôr ao Ministro da Fazenda a a,pplicação de penas mais 
grave9 expondo CllrctwVJtaz!ciada.mente ~ t:a.ctos !ncrlm:!twlo~; 

4", lnfol"lllar, no prazo max:l.me> de trinta. dias, os recursos inter
postos ];)ara: o Ministro da. Fuenda, das d~cisões que proferir; 

5o, forpecer âs autoridades publicas as· informações que lhe fo-
rem pedidas; · · · 
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7°, enviar á.s repartições interessadas, notadamente á Capltanil1 
do Porto, a1) Departamento de Sa.ude e á Directoria. doe Correios, a 
relação nominal dos corretores de na vi os e de seus prepostos; 

7°, mandar colllg:lr e mencionar, no seu relatorlo, dados eata.tis
ticos rela.tivos ãs opera~ões realizadas por intermedlo do.e corretora'! 
de navi.os; 

8", propOr ao Mfnfstro da Fazenda medidas convenientes á. bOa 
e:x:ecução dos serviços a cargo dos mesmos corretores; 

· 9°, mandar distribuir entre os corretores de navios o servico re
ferente ã. entrada, ã. sahida e ao desembaraço das embarcacões. 

CAPITULO V 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL.DOS COMETORES 

JArt. 21. A res·ponsabmdade ·civil dos oorretores de navios re
solve-se pela prestação de perdas e damnos resultantes: 

1°, da falta de e:x:ecução de ordem do committente; 

2°, de haver o corretor, em :proveito proprio, ou de seu com
mitte-nte, realizado ol,)erações ou negociado de m!i. fé, com pessoa cujo 
estado de fallencfa fOr nQtorlo; 

3°, de irregularidade de escri:pturação dos seus livros, no ·que . 
di·sser respeito â. parte de escripturação nas operações; 

4°, de falta de entrega aos respectivos <.:ontractantes da copia 
fiel do assento das operações realizadas. . 

CAPITULO VI 

DAS PENAS DlSCIPLINARI!:S 

Art. 22. Os corretores de navios,· além das sa.ncções em que 
possam incorrer por tnfracção das leis penaes, são passive!s das penas 
disciplinares de advertencla, multa, suspensão e destitUição • 

.Art. 23. Será appUcada a pena de advertencla: 

lo, ao corretor que faltar. com a devida consideração aos funcclo
narios .aduaneil"(I.S: 

2•, ao que recusar :fnformações requisitadas por autoridade com 
petente. 

Art. 24. 
re1nc!denc1a: 

Incorrerã. na multa de 100$000 a 200$000 e do dobro, na 

i•, o· que 'deixai' de fornecer a. lnspectoria. da .Alfa.ndega uma n()tB 
dos preçoS dos ' Úétes marlt!mos, para. os portos na.cionaes e extran
gelros, · bem como outros dados estatlstlcos ·referentes á.s suas 
funcções; 

2", âquelles cujos livros forem -E~ncontrados sem as formalidades 
le~es, sendo canceiiados os que se acharem escrlptos em idioma 
e:rtránge!ro. 

Art. 2"5.. Incidirão na multa correspondente â. quarta·parte da 
fi3nça., os corretores que dei=em de registrar nos seUs livros quaes
quer das operações que .tenham realizado. 
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Art. 26. Set·á suspenso das suas runcções: 
1•, por tres me~, o corretor que reincidir na falta. de formali

dades e d-eclaracões regulamentates na escripturação dos seUs livros; 
2°, por trinta dlu, o corretor que intervir em operações com 

pessoe.s fallidaa; 
s•, por seis mezes, o corretor que passar certidão contraria ao 

que constar de seus livros, al~m de incorrer nos crimes de :falsi
dade; 

4o, por :prazo condicionado á. upa.ração da. falta, o corretor que 
deixar de integralizar sua caução ou fiança, quando redu~da em 
consequencla de multas ou outro motivo e o que deixar de ef!ectuar 
na época propr!a o pagaménto dos impostos a que estiver sujeito. 

Art. 2 7. Incorrera. na pena de destituiç:ão do cargo: 
1•, o corretor que delxra de prestar caução dentro de 15 d1a.s 

da data da intimação feita pela .Alfandega, em consequencia de haver 
o fiador pedido o cancellamento da fla.nça; 

2•, o que soffrer de condemnação penal -e prisão por mais de 
dois annos; 

3°, o Q.ue incidir por ~s vezes na pena de .suspe.nsão; 
4•, o que exercer qualquer outro oft·iclo ou funçi;ão publica re-

munerada; · 
5•, o que -exercer o commerc!o de agente .de vapores ou navlos. 

Art. 28. As penas de e.dvertencla, multa e sus~ensão serã-o im
postas pelo Inspector da Alfandega, e a de destituição será. dada pelo 
Presidente da Republica, mediante a representação apresentada pelo 
Ministro da Fazenda. 

Art. 29. Para imposlcão de penas, a Inspectorla da. Alfandega 
procederá. "ex-officio" ou mediante queixa, devidamente documen
tada, produzida perante a autoridade judiciaria do domiclllo do cor
retor, com cita<:ão deste. 

§ 1. o ;Antes de qualquer :deliberação sobre a applicação da pena, 
deverã a Inspectoria convidar o corretor indiciado a apresentar sua 
defesa, .dentro do prazo de clnco dias, para o que lhe será dada vista 
do :processo, sendo considerado revel se o não fizer por si ou por 
seu procurador. 

§ 2.• Essa defesa. e demais docu.nwn.tos serão juntos ao pro
cesso apresentado ao Inspector da Alfandega, que pro!erirâ decisão 
fundamentada encaminhando depois os papeis ao Ministro da Fa
zenda. 

Art. 30. Das decisões da Inspectoria da Alfandega, impondo 
penas, oo.bera. recurso, dentro àe 30 aias, para o Ministro da Fazenda, 
com effeito suspensivo, contado da intimação ou publicação do des
pacho . 

.Art. 31. Caberá. igualmente recurso voluntarlo das seguintes 
deliberações do Inspector da Alfandega: 

1•, -julgando improcedente a queixa. coJltra o corretor; 
2°, reformando decisão que declarar improcedente a queixa jâ 

anteriormente Julga;da.; 
ao, recusando representar ao Ministro da Fazenda sobre a impo

sição de penas da alçada superior. 
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Art . 32 . A <leslsiencta da quebra importará o cancellamento do 
processo, de:~de que a imposição da pena não tenha. passado em jul
eado. 

Art . 33. O producto das multas impostas aos corretores; agen
tes, agencias e com::;>anhias de vapores, se rã. recolhido â. Alfandega. 

CAPITULO VII 

Art. 34, Os corretores de navios perceberão pelo seu trabalho, 
as corretagens e os emolumentos constantes da ta.bella annexa.. 

Art. 35_. Essas remun-eraçOes não poderão ser aceres<:!das de 
que.esquer outros proventos, nem ·augmenta.dos ou dlm.lnuldos, sob 
pena de suspensão do corretor e multa. do dobro do seu valor, 

Art: 36. Para que o corretor tenha direito ao recebimento da 
corretagem é indispensavel que esteja ultfma:da a. negociação de que 
houver sido encarregado. 

§ 1.• Para esse et:reito, a negociação será. tida por ultimada 
desde que os commlttentes tenham accordado no recebimento das 
cópias dos assentos dos livros dos corretores ou as tenham rubri
cado. 

§ 2 • 0 Se na negociação intervierem dois ou mais corretores, a 
corretagem será. repartida por igual . 

Art . 37. Os emolumentos da· .A:lfa.ndega. serão cobrados em es
tampilhas. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES OERAES 

Art. 38. AB pessoas que exercerem Ulegalmente as tunc~ões du 
corretQr de navios, incorrerão nas penas do art. 224 do Codlgo P~nal. 

Paragra.pho uni co. Em ta.es casos, a Inspectoria. da iAl!andega 
remetterá. á. Procuradoria Seccional os documentos que possam ins
truir o competente processo criminal. 

Art. 39. Aos.actuaes corretores de navios, nos Estados, é con
cedido -o prazo de seis mezes, a contar da data em que tOr. publi
cado este decreto para eompleta.rem a respectiva :fian~ nos termos 
do art. 5°. 

Art. 40. .A.s corretagens e emolumentos do~ corretores d e na
·vlos serão recolhidos a thesourariA da Alfandega, m ediante gula em . 
dupÍicata • Compa.nhias, agencias e agentes de navegação, den• 
tro do prazo de quarenta. e oito hora.s-ap6s a .saida. do vapor ou na vi o. 

· Para.grapho unico. Pagará o tnfractor a multa de cinco contos de 
réis (5:000$000), que, em caso de relnctdencia, será. elevada ao do
bró, processando-se a ·1nfracção de contormida.de com a legislação em 
vigor .. 

Art. 41. As 1mporta.ncias <Ja;s corretagerie e ~molumentos dos 
·corretores <ie navios, ·s erão escrlpturados em depoSito na 2• Secção · 
ou Secção de Contabllida.de da. Alfandega, e:iistindo, para esse fim, os 
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livros que forem necessarios. Cada corretor terâ sua conta-corrente 
na. quel serão lançadas as quantias devidas â. sua corretagem ou 
emolum-ento. 

Art. 42. As quantlas pertencentes aos corretores sO poderiio por 
estes ser levantadas, mediante requerimento, o qual ser& informado 
do segundo ao decimo dia util de cada mez. 

Art. 43. Das importanclas a serem reoeblda~ pelos corretores 
serão deduzidas a percentagem de 4 %. que serã. abonada a. :tuncclo· 
narlos da. z• Secção QU Secção de Contabllldade da Al!andega, pela 
maior sotnms. de trabalho que terãó. 

CAPITULO IX 

DISPOSIÇÕE!! GERAES 

Art. 44. Nos portos em que houver numero superior de cor· 
reteres -de navios ao fixado neste decreto, as vagas que se forem 
verificando nã.o serão preenchidas, até ficar reduzído o numero de 
corretores determinado neste decreto . 

CAPITULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAES 

Art. 45. Os casos omissos se rão resolvidos de con!ormidndt com 
a. legislação em vigor. 

Art. 46. O presente decreto entrarã. em vigor na da.ta de sua 
publlci~.<;ão. 

Art. 47. Revogam-se todas as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 2 de Setembro de 1935 . -Francisco de ·Mo· 
,-ae.,. - Beõa4tiéro DO?fiMt.guer. - Antonio Carvalhal. - ~Jberto 
Surek. - Silv.a Costa. - Aniz Ba4ra.. - .R~rlti.no PratU:J. - Abe
lardo Marinko. - ,A.ustro Idiart Silveira.. - Ch.rvso&t07JUJ de Oli
veira. - Arth.ur AN>íno doa .Rocha. 

COIUWJ'AGEM E E:MOLlJ~'TOS DOS CORIIJ!71'0Rii:S DE NAVIOS 

Certidões de contractos até um mez .. 
Idem, de-pois de um mez. . . . · . . . . . . 
Vistorias. . • . . . • . . • -. . . • . • _ . . . • • . . . . . . 
Yendas de navios (sobre o seu valor). . • . . . . . 
Fretamento (pagci pelo proprietario ou consignatarlo dos 

vápores ou navios, aobre o valor dos f retes): . . . 
Enga.jamento de cargas (idem}.. . . . . . . :. . . . • . . . . 
.Agencia para. instruir pr~sso de arqueação. . . . . . . . . . 
Para dar entrada ou .sa.ida na Al!andega. e Capitania do 

Porto; ou desembaraçar o vapor ou navio: 

até 200 tone1a4as ... . · . _ 
de 201 a 400 toneladas .. 
de 40"1 a 700 toneladas .. 

5$00() 
10$00() 

10()$000 
2 72 % 

5 % 
2 *% 
100$()00 

25$000 
40$000 
55$00(). 
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de 701 a 1.000 toneladas.. . . • • • . . • • . .. 
de maior tonelagem. . • . . . • • • • . • , • . . 

Por servicos prestados fOra das horas de expediente •• 

Pelo despacho dos vapores ou navios nos consulados: 

por consulado. • • . . . • • ; . • . • . . • • • . . • . 

Emolumentos da Inspectorta da AlfanQega. (a serem co
brados em estalllpflha~) : Certidão verbo ad verbwm de 
qualquer documento archlvado referente aos corretores 
de navios: 

Por lauda de ])apel de Om,33 de comprimento por 
Om,22 de largura . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . 

archfvamento de qualquer documento ou livro. . 
resistro de laudo de v:iStorla. • . . . • . . • • . • . . 
registro de communica~;ão do exerctcio de agencias 

de navios ......................... . 
termo de compromisso de cor-retor e de appro

vação e nomeação de prepostos .........• 
portarias de Iicen~:as. . . . . • . . . • . . . . • • 
petição de archivamente de livros e papeis .. 

"Buscas nos livros findos ou papeis a.rchlve.dos: 

de mais de seis mezes at!! um anno., •• 
de 1lll.1. at!! dez annos 

Se fOr indicado o anno: 

de 30 até 1)0 annos .. 

Se não fOr indicado o anno: 

de 30 até 50 amios .. 

................ 

de llla.is de 50 annos. . . . . . 

· J u.stífícação 

'10$000 
150$000 

25$000 

30$000 

3$000 
'1$500 
7$500 

7$500 

15$00iJ 
6$000 
6$00rt 

. 3$000 
15$00() 

30$00~ 

60$006 
150$00() 

A profissão <le corretor de navios foi crea.da. no Brasil pela lel 
que instituiu o Codigo Commerclal e por determhlação da. Nova 
Consolidação das Leis da Altandega.; regulamentou-se por ve.rios 
decretos federaes, entre os qua.es os éle numero 806 de 26 de Julho 
de 1851, n. 9.264 de 28 de Dezembro de 1911, n. 15.595 de 6 de 
Dezembro de 1928 e n. 19.009 de 27 de Novembro de 1929, dispos:
ções legislativas que, de facto e de direito, só têm inteira força no 
porto do Rio de Janeiro. 

Nos outros portos naclonaes, o serviço de corretagem Q6 na.vi.03 
foi sempre irregular ou in.Suffic:iente para as necessidades das res
pectivas pra<;M, e, principalmente parà o :t!el cumprimento das leia 
e bOa. fiscalização portua.ria.. 

Corroborando esta nossa a.llegação, citaremos ape!lB.s o caso da 
exportação de fructas pelo porto de Santos, demonstrando a urgen
cia. de se exigir em todos os portos naclonaes a funcção de corretor 
-de· navios em ot!icio publico, 4e modo que ãltos serventuar!os nã•> 
sejam meros instrumentos das companhias de navegação. 

O Sr. Director da Producção dirigindo-se ao Sr.. Ministro da 
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Agricultura concluiu por a.!firmar que a economloa. na~!onal era 1.:
~ada annualm~nte em 17 .109:000$000, em beneficio do ti-u.st ·extran
geiro do commerclo de fructruJ, sómente nesta. pequena paTcella de 
e.XX,ortaciio de bananas pelo po~to de ·Santos: 

Dessa. quantia, o Thesouro do Estado de São Paulo foi lesado 
em 811 :373$326, do imposto de exportação, o Fomento Agricola em 
270:457$757, o Thesouro Nacional em 48:684$000 do imposto de fre
ta:rnento sonegado, a Companhia Docas de Santos em 405:-686$662, 
os at"ma.dcres em 6.896 :676$338, de fretes não recebidos, e, final
mente, coram populo, o cambio passado criminosamente sem con
trole da Fiscalização Bancaria Importou em 8 . 676:285$422. 

Se naquella occaslão jâ estivesse funcclonando o Instituto de 
Pensões e Aposentadorias dos Maritlmos, s6 neste vergonhoso " Pa
namá." da. banana, teri::un os trabalhadores do mar sido lesados em 
137:933$526 correspondente â quota de 2 % sobre o frete não pago. 

· Notorio o emprego dos mesmos processos dolosos, em todos os 
nossos negoclos de exportação, misté'r se fa.z apparelhar real e ef:ri
e1entemente todos os nossos portos com officio publico capaz de 
eohiblr esses abusos. qual seja o de corretor de navios. 

Sala das Sessões, 2 de Setembro de 1935 . - Francisco de 

Moura. 

DECIU!!l'O N. 9. 264, DI!: - 28 DE DEZE:~8RO DE 1911 

Dã novo regulamento aos corretores de mercadorias e de navios 
e a res~ctiva Junta. 

O Presiden te da R epubllca dos Estados Unidos do Brasil, usan
do da autorização constante do art . 61, da. lei numero 2. .356, de 31 
de Dezembro de 1910, resolve approvar o regulamento para os 
corretores <le mercadot1a6 e de navios e respectiva Junta, que n. 
este acompanha e vae . a·ssignado pelo Ministro de Estado · da Agri
cnltura, Industria e Commerclo. 

Rio de J'anelro, 28 de Dezembro de 1911, 90 . o da Independencla 
e 23.• da Repub!lea. - Herme3 R. da Fonseoa . - Pedro de 
Toleào . 

Regulamento a que se retere o Decreto n . 9. 264, de8ta data. 

CAPITULO I 

DOS CORRETORES E SEU FUNCC":tONAM:ENTO 

Art. t. • Os cargos de corl"etores de mercador-las e de navios no 
Dlstricto Federal, com caracter de off!cios publlcos, serão em nu· 
mel"o de 30, .sendo 20 os de corretores de mercadorias e lO os de 
Danos . 

. Paragrapho unlco·. 'Esses cargos poderãó ser áúgmentados ou 
dlm.iriuidos pelo· Mínlsterio da Agricultura, Industrla e · Commerclo. 
qu.a.ndo julgar necessario, ouvida pt-eViamimte a Junta dos Corre
tores. O augmento podel"á ser deterinlnado sempre que o de.senvo!
vimento do commerclo o eXigtr; a. diminuição, porem, so· pode:rã. ·sér 
levada a oetfeito â. proporcão que houver va·gas. 
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Art. 2 . o Os corretores de mercaaorias e de .na vi os do D:i-stricto 
Federal .serão nome:J.dos e <leinitt1dos pelo Ministro da. AgricÜltura, 
Ind.ustria e Commercto. 

Pararrapho untco. Para taes ·ca-rgos, como tambem para o d.e 
preposto, terão preterenda os alumnos &plomados da Academia 
de Commerclo do Rio de .Janeiro, reconhecida. oftidalmente pela lei 
n. 1. 339, de 9 de Janeiro de l90S, tlcando os. m~mos dispensados do 
·requisito a que se refere o artigo s.•, n. 5. 

· Art. 3. • Para nomeação do corretor de mercadorias e de navio3 
taz-se preciso requerimento, QSSignado :Pelo pretendente, dirigido ao 
Mtntstro da Agricultura, Industrla. e Commerclo e instruido· com 
os seguintes documentos: 

l. •, prova de ter 2õ annos de edade; 
2. o, certidão dos cartorlos das Varas Federaes e dos Juizes das 

Varas Criminaes do Districto Federal. de que não se acha. o requt
rente nem processado nem condemnado por incurso em crimes, 
cujas penas importem destitui~ão de cargo pubUeo ou em lnbabl'l

. tação para e:~:erceJ-o; 
3.•, attestado da Junta Conunercla.l provando não ser o preten

dente taUido não rehabilitado; 
4. •, prova de residencia. por mais ~e um anno no Dlstrieto Fe

deral; 
5. 0 , attestado, devidamente au!benticado pelo reconhecimento 

da firma, de haver o pretendente prati~o. por tempo nunca. me
nor de dois annos; em escr!ptorio de algum corretor ou commerci
ante. 

§ 1. • Não sendo o pretendente brasileiro na to, deverá. juntar 
prova da sua naturalização. 

§ 2.o O requerimento serâ ent!"egue á. Secretaria da Junta dos 
Corretores, devendo o Syndtco remettel-o, devtdamenw in!ormado 
pela Junta dos Corretores, dentro do pra.w de cinco dlas, ao· Minis
tro da Agricultura, Industr fa. e Comrnerc1o. 

Art. 4~ Não podem ser corretores de mercadorie.s ou de na~ 
1. •, os e:J:trangeiros; 
2.0

, os menores de 25 annos; 
a.•, os que não podem ser commercfantes; 
4.", as mulheres; 
5. •, os corretores destltuldos. 

Art . 5. 0 Para que possa, o corretor nomeado entrar no exerci
cio do officio deverâ previamente: 

1. o, prestar fiança dentro do prazo de 30 dia.s, contados da 
data da guia exPedida. pelo :Mlnlstro da Agricultura, Industrta. e-
Comtx~erclo; · · 

2. •, fazer-se inscrever na repartição competente, aentro do re-
ferido ·prazo, para pagamento <lo imposto da. i·ndustria e profbsi.o; 

3.•, registrar o titulo de nomeação na. Junta. dos Corretores; 
4. •, assta"nar o competente teMDO de CQJI:lpromisso; 
5.•, legalizar os .livros relativos ao ~rcic1o do of!lcio. · 
~aragrapbo . unic~ . Se o cox:-retor nomeado tor de navios deve-

. rá o Syndfco, 11epois de preenchidas as formalidades do. presente· a.r
~go, oomrnunicar a :respectiva nomeal:ão ao Inspeet<>r da Al!e.nde
;ga do Rio de Janeiro. para os devidos eUeltos. 
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Art. 6. 0 O corretor de m~rcadorJ.as ou de navios prestará. fian
ça, depositando no Th~souro Federal a. importan~.ta de 5:000$000 
(cinco contos de réis) em dinheiro ou em al)olices da divida. l>Ublica. 
da. União, recebidas estas pelo valor nominal. 

§ 1. o ,A guia para. o deposito da fiança no Thesouro eerá. expedi
da pelo Ministerio da AgricUltura, Industria. e Commerclo. 

§ 2.o No caso de ser a tla.nc;;a prestada em apolices nominati
vas -da divida ,publica. :federal o Ministro da !Á8ricultura, Industrla e 
Commercio, reqUisitarâ da Junta Admintstrativa da Caixa. de Amor
tiza.cão que ordene se taça.m nos livros competentes os devidos as
sentamentos e averbações, para que as apollces caucionadas não 
possam ser transferidas emquanto subsistir o deposito. 

§ 3.• Os juros das apollces serão recebidos pelors respectivos do· 
nos, nas épocas determinadas para seu pagamento. 

§ 4. • No caso de morte, deststencla, ou fallencla do :fiador, o 
syndico, logo que tenha disso conhecimento, ·intima.rlí. o corretor a 
prestar nova !lança no prazo de 30 dias, a contar da data em que. 
!Or intimado, sob pena de suspensão, sendo destitUido do cargo se 
a nova !ta.nçe. não fór prestada no prazo de 60 dias. 

Art. 7. 0 A fiança de corretor, na. !alta. de pagamento lmmedia
to, re$ponde: 

1.•, pelas multas em que incorrer; 
2. •, pelo cumprlmento das obrigações por elle assumidas no 

desempenho das suas _funcções; 
3. •. pelos actos praticados pelo corretor de navio, na qualidade 

de agente de navio; 
4.o, pelas indemntzações que fOr obrigado a pagar em virtude 

de sentença do Poder .Tu<lici.ario. 
Paragrapho unlco. A !ia.nc;a. de corretor só poderá. responder 

por suas dividas particulares, de,Pois de liquidadas as responsabtli
dades oriundas do exerclclo de suas funcções. · 

Art. 8. o A diminuição da !lança. do corretor Importa na suspen
são do exerclclo de suas :tuncc;:ões, desde a data da !ntfmaciio que· 
para completai-a. tor feita pelo syndico, atê sua eUecuva integrall
zacão. 

Art. 9. • O :fiador do corretor poderé. em qualquer tempo, pedir 
o cancellamento da. fiança por elle prestada. 

§ 1. 0 o requerimento para ca.ncellamento da. tlanca deverâ. ser 
dirigido ao Ministro da Agricultura, Industria e Commerclo Que fará. 
togo, por lntermedto do syndico, intimar o .corretor para dentro dE' 
30 dias, contados da data da intima.c;:ã.o, prestar nova tlanca. sol> 
pena. de IJUSPensão, rendo destltuido se a nova fiança não fOr pres
tada dentro de so dia.s. 

§ 2. 0 Prestada a. nova fla.nc;a, a anterior ficará. cancella.<l!i., i~ 
respondendo pela responsabilidade do corretor até a data do can
ceiiamento. 

·§ 3. • O levantàmento da fianca ca.ncellada só poderá. ser :feito 
seis mezes depois d.o cancellamento . 

.Art. 10. Occorrendo o fal!eclmento, · renuncia on destituição :!.e 
q!Íalquer corretor, a. Junta dos Corretores, após haver consignado o 
facto em acta, mandará. dar publicidade a. vaga por meio de boletins. 
a.ffixados no recinto da Bolsa e em sua secretaria. e tàrâ publlclll' 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 15:14- Página 24 ae 152 

236-

editaes para conheclment.o dos interessados em transacções em que 
tiver: intervindo o corretor. 

Art~ 11. A flanc;a só poderâ ser ievantada depois de haverem 
decorrJdo seis mezes da" .mta da renuncla, da destitulçio ou do falle• 
cimento do corretor, e ftnd"o esse prazo; não sendo apresentada. re• 
clamação ou havendo sido Uquiàadàs as· responsabilidades do cor:re
. tor, expedirá.. a Junta, "em favor de" quem de . direito, requisitorio de
vi~nte doCumentado ao Ministro da · Agricultura, · Industria e 
Coinmercio, ·para levantá.mento da fiança existente no Thesouro 
Federal ." 

.:Art. 12. Occorrendo vaga do otticio de Cor:retor de .Navios ou 
de Mercadorias, o SYndfco reclamara. .de quem de direito a entrega 
e procederâ. immediatamente á. arrecadação de todos os livros per
tencentes ao mesmo correto"r e relativos a.o o!!Jcio, Il.ll. presénça, do::l 
interessados. se comparecerem, e de duas testemunhas, encerrando 
_por .uni termo o ultimo lançamento nelle e::listente. 

§ 1. • De todos os livros arrecadados !ará. o syndico a relação 
minuciosa, lavrando da arrecada.cão o competente termo .subscrlpto 
pelos interessados e testemunhas. 

§ 2. o Os livros arrecadados s-erão e=inados peJa Junta em sua 
Primeira reunião, afim de verlt!car o estado das operações de quÍt 
se achava incumbido· o corretor e a posslvel necessidade da lnterte
renc!a <la. Junta para resguardar Int-eresses de terceJros.. 

§ 3. o Os livros ~trrecade.dos serão rec-olhidos ao arohivo con
elgnando-se na acta da Sessão da Junta declarac;ã.o minuciosa de to
dos esses factos. · 

~ 4-. o Da. arrecadação dos actos e. ella consecutivos dará. o syn
dico hnmedJato conhecimento ao Ministro da Agricultura, Indust;:la 
e Com.mercio. 

Art. H. Os corretore.!S de mercadorias ou de navios só podelll 
ser ttestltuldOs, mediante prévio processo administrativo, por hav~
rem incorrido em falta prevista em disposições regulamentare•, 
cuja penalidade Importa em perda do of!fclo. · 

Art. H . O· corretor pOde Intervir em todas as convenc;ões, tran-. 
sacções, operacões mercantis; sendo todavia entendido que {, per
I:Dittldo a todos os commerclantes e mesmo aos que o não forem tra~ 
tar !mmoo!atamente por si. seus agentes e ca.txelros, as suas nego
cia~lles e as de seus committentes e at{, Inculcar e promover par!!. 
outrem vendedores e compradores comtanto que a intervenção seja. 
gratuita. · . 

Art. 15. São da competencia dos correto1·es de mercadorlas: 
1. •, a compra e venda. de mercadorias em eeral e prlvattvamen~ 

te na Bolsa de Corretores e a. assignatura dos respectivos con
tra.ctcis; 

2. •, as cotações dos preços das mercadorias compra.daa e ven
didas; 

3. 0 , e. .classiticação e a avaUaçã.o das merca.dorlas para . sobr9 
~113-'l !rerem emittldos Warrants ou bilhetes de mercadori.a.s, passan
do . os respectivos a ttestado$; 

4 . o, ef!ectuar vistorla.s em mercadorias; qu~r por nõmea.c;ão ju
diclàl .. ou particular, quer por designação do syndico .da. Junta doJ 
Corretores; 
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5.", a venda. publica nas salas anne:xas aos armazens gerao:1 
concurrentemente com os leiloeiros, â. escolha dos interessados. 

Art. 16: São da. competencia. doa corretores de navios: 
1;•, os fretamentos, cotações resJ)ectlvas e os carregamentos; 
2 ., a agencia. de seguros maritimos; 
3. •, a funccão de interpretes perante as autoridades; 
4.", a traducçã.o dos mani!estos e documentos que os capitãe~ 

ou mestres de embarcações extra.ngelras tiverem d& apresentar pat"a 
despacho; 

5. •, a agencia. de negocias concernentes a. desembaraço e de9• 
pacho das emba.rcac;:ões na Alfandega e repar-tições della dependen· 
tes, sendo-lhes pemúttida. a entrada nos armazena, edificios 0u depo
sites independente de licença; 

6.", as -agencias de navios, devendo, por~. ser feita. de cada 
vez, previa commun!cação ao syndlco. 

Art. 17. E ' prohibldo aos corretores de mercadorias ou de na
vios: . 

Lo, formar entre si associaçi5es particulares para· operações de 
sua profissão; 

2.•, contrahir sociedade de qualquer denominação ou classe que 
seja, não se entendendo nessa prohlbic;:ão a simples subscrlp~ de 
acções de sociedades anonymas ou em commandita, por a.cções; 

3. •, adquirir para. si ou pessoa. de sua. fam1lia coisa cUja venda 
lhe tiver sido incumbida, e vender o que lhe pertencer, quando te· 
nha.rn ordem de comprar coisa da. mesma. especie; 

4. •, exercer cargos de a.dmfnistracão ou de fiscalização de llocie· 
dades anonymas ou em commandita por acçi5es; 

6. •, a.ssigna.r contractos de operações não etrectuadas p or seu 
:fntermed.lo ou pelo seu preposto ou pelos seus auxiliares e aquelles 
que por natureza. não devam ser effectuados pela falta do conheci
mento da idoneidade d0!5 contro.ctantes: 

· 6. •, e!:tectuar em seu· nome operações de compra e venda. de 
mercadorias pa:oa revender; 

7. •, assignar contractos em que não haja declaracão dos nomes 
dos cornmltten tes; 

s.o, commercia.r por conta propria.; 
9.•, ter o corretor de navios parte ou quinhão em navios ou na 

sua carga. 
Art. 18. Nenhum corretor poderá. deixar o e.~erclcio de seu 

cargo sem prévia llcenca. da. .Junta de Corretores, e.té 3 mezes, e do 
Ministro da Agricultura, Induatria e Comrnercto, por tempo mais 
longo. 

Paragrapho unico. Não se considera como tendo deixado o exer
ciclo do otticto o corretor que se ausentar até um mez, sempre que 
o corretor tenbà o seu preposto regularmente constltufdo. 

Art. 19 . O ot:ticlo do ~orretor é pe.ssoaJ, podendo, entretanto, o 
corretor ter um p~epo~to, pOr elle designa.<lo e approvado pela Junta 
dos Corretores e os auxiliares que precisai. 

~ 1." o preposto deve reunir os requll!litos exigidos para o of!lcl~ 
de ~:orretor. 

§ 2. • O preposto é considerado ma.nda.tarlo legal do corretor com 
quem sel"Vtt. 
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§ 3. • No caso de fallecimento de um corretor quo t'lltejp, aend•> 
~ubstituido em suas funcções por wn preposto, terê. o11te prcftll'encla 
na nomeação para o offlcio vago, ainda mesmo que com alio concor-
~m os pretendentes a que se re!ere o paragrapho unlco 4o P.rt. zo. 

Art. 2D. Os termos de approvac;ão dos prepo11t011, doa corretores 
cerão lançados em um livro especial da Junta do!l Corrotorell qUe tarA 
atfix.a.r, em quadros proprios, na sua secretar!& e nm' •dOu da. Bol
sa, os nome·s dos prepostos, com indicação do nomo do oorretor com 
que serviram. 

·Faragrapho unico. O preposto que fOr dlspcniCUJu p0lo corretoo:
com que servir serã., mediante aviso deste, eliminado elo rovletro e dos 

·quadros. · 

Art. 21. Os prepost()s doa corretores estão 11ujc.>lto11 11. 1\CQÜ.O dis
ciplinar da Junta dos Corretores, podendo esta IIUipon~l·oll QU des
Utuil-oa. 

Art. 22. 03 o.ctos de nomeação, suspensão, renuncia ou desti
tUição dos prepostos serão aifixados no salão dll. Bol"n o nn. I!I!Creta
rta da .Junta durante o espaço de 8 dias, para conhecimento dos 
Interessados. 

Art. 23. No caso de qualquer ,impedimento do corretor o se•• 
Prepo~;~to o -substituirâ no exercício das suas !unc<;lles, 

Art 24. O.s corretores respondem solidariamente pelos seus 
prepost~s. sendo veda.<io a estes, sobre pene. de null!dade, !az-1r 
operações por conta propria. 

Art. 25. São deveres doa corretores: 

1. • compar~er âs assemblêas geraes d08 corrctoroa; 
2<>, comparecer aos trabalhos . da Bolas. ou fnzer•llo repreesntar 

pelos prepostos que os substitufrem em eeu• impodlmento•: 
3°, dar certidões de contractos quando requerldu pelas ps.rtea 

directamente interêasadaa ou requisitadas por autorldad~ com
Petente; 

4", fornecer ã. secretaria da .Junta dos Corretore11, d!rectamen
~ ou pelos prepostos que o substitu!rem em uua impedimentos, 
no ultimo dia util de cada semana e a. hora. cletllrna.da. pelo syndi
co, as notas com os preços correntes das mercadorilul negociada'! 
no mercado durante a semana e os preços doa frétes que vfgor:t
ram em egual perlodo, quer para os portos "na.clona.ea, quer para o:t 
portos extrangeiros. sendo nessas notas mencionados os preços, a 
qualidade, Unidade da ve-nda e procedemcla dalJ mercadorias e to
das e.s informações necessarlas para. l'Cgistro no livro competen
te e organJzaçã.o do Boletim de pre~:os correntes ofticlaes; 

5°, assistir a entrega das m-ercadorias vendidas por seu Inter
media quando alguma das partes contractantes a.&!!llm o e%igir; 

6.• ter uma caderno· Manual ou Protocollo, devidamente abertos. 
rubricados e encerrados peia Junta dommercta.I; 

7•, guardar segredo pe.ra. com terceiros sobre. oa nomes dos 
committen.tes, s6 podendo mencional-os com autorização destes 
por escrlpto, no Caso de o exigir a natureza da negoc1:4;ão; 

s•. assegurar-se da identidade e (la.. Idoneidade das .})essGas o:J 
i'irmas de cujas negoc~agões forem encarr-egados; 
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9o, haver-se, no offerecimento das negociações, com exactidãv. 
clareza e precisão, abstendo-se de subterfugios que possam indu~ 
zir em erro as partes contractantes; 

10•, entre~ar ao syndico memorandum relativo á.s operações 
effectuada.s fóra ãa Bolsa, afim de serillll ellrus registradas. 

Art. 2·6. No Caderno Manual paginado deverão ser lancadas, 
apenas conciuidas, as operações realizadas pelo corretor ou seu 
Preposto, numerados os assentamentos seguidament~ pela ordem 
em que as tra.nsacções forem celebradas, com designação das pes
soas que neHa.s intervieram, quantidade e preços das mercadorias 
que fizerem objecto de negocial':ão, os prazos e a indicação dos pa
gamentos e todas e quaesqu.el:" clrcumsta.néias qu.e possam servir 
para futul:"os esclarecimentos . 

§ 1. • V ma copia desses assentamentos será entregue a cada 
llm dos contractantes dentro de 24 horas, assignada pelo corretor 
ou pelo seu preposto. 

§ 2. o A.s copias dos assentamentos das operações a prazo reau
zadas ou r~gietradas em Balsa, deverão ter o visto dos contractan
tes, comprador e vendedor, drcumstancia essa que deve ser men-
cionada nos livros dos corretores. · 

· § 3. • Feita a entrega das copias dos assentamentos na confo:r
mldade lieste artigo e seus paragraphos, cessa a. responsabilidade 
do ·corretor pela execução do contracto e a acção para seu cum
primento s6 poderâ ter logar entre os contractantes. 

§ 4. 0 E' facultativo o uso de um copiador com as formalidadse 
do art. 13 do Codigo Commercial. 

Art. 27. No Protocollo serão lançados diariamente os assen
tamentos do Caderno Manual por copia literal :POr extenso e sem 
emendas, rasuras, entrelinhas e abreviaturas, guardada a mesma 
numeraç1io. 

Art. 2 8 . Os livros dos corretores que se acharem escrlpt ura • 
dos na fôrma do art. 52 do Codigo Commercial, sem viela nern 
defeito, terão fé publica • 

.Art. 29. Não farão prova em favor do corretor: 
1•, os livros que não forem escr!pturados em portuguez; 
20, os que não se acharem revestidos das !ormaliilades legaes: 
3•, os que não estiverem escrtpturiulos regularmente. 

Art. 30. O corretor s6 póde dar certtdii.o de contractos, cin
gindo-se ao que constar do seu protocollo e com referencia a elle 
e mediante a autorização escripta. do syndfco; e s6 terão !orça de 
instrumento publico, para prova dos contractos, as certidões que 
~orem subscl."iptas pelo corret<>r e fizerem reterencia ás folhas em 
que se acharem escripturados os aljsentamentos respE!ctivos, salv.J 
quando a escriptura publica fôr da substa.ncia. do contracto. 

§ 1. • E' vedado aos corretores fornecer certidões de contractoa 
a terceiros, ·Sem consentimento expresso e ~cripta das part~~ 
contractantes. 

§ .2. • As certidões de co~!;ões s6 poderão ser passadas pela 
S~retaria da .Juntz. de Corretores. 

Art. 31. A exhibição dos livros dos corretores serã. feita sob 
as penas dos arts. 19 e 20 do Co digo Commel:'Cial: 
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1", por d~termina~ão judicial; 
2.o por ordem da Junta dos Corretores no caso de exame g~

ral dos livros ou do sy_ndico se se tratar de exame parcial. 
§ l.o O exame geral serâ. ordenado nos casos expressos no Co

digo Commerc!al e sempre que a Junta dos Corretores os julgar 
necessar!o para apurar factos que constituam o corretor em res
ponsabilidade . 

§.• O exame parcial será orilenado sempre que se originarem 
duvidas ou se vent!larem questões sobre operações em que o mes
,no corretor tenha. intervindo. 

- § 3.• Nos exames feitos nos livros dos corretores, quer por or
dem da_ Junta dos Corretores quer pela do syndico, será. guardado 
sigíllo sobre os nomes dos commltttente.s de todas as operaçõe~ 
nelles consl~adas. 

CAPITULO li 

DA RESPONSABILID.\DE Clvn. DOS CORRETORl':S 

Art. 32. A responsabll!dade civil dos corretores de mercado
rias ou de- navios se resolve pela prestação de perdas e de.mnos 
resultantes: 

lq, da falta de execução da ordem acceita do committente; 
2°, de haver o corretor, para obter bens pare. seu comm!ttente 

ou proventos para si proprio, realizado operações ou negociado ·de 
má. f~, com pessOas cujo estado de :tallencla :fôr notorio; 

a•, da .irreg ularidade de eecr1pturac;ão de seus livros no quP 
disser respeito ã parte int~ressad:a nas operações; 

4°, pelas irregularidades praticadas na qualidade de agente de 
na.,.los. 

§ 1. o A falta de vi.!to dos contractantes, compradores e ven
dedores, nas · copias dos aa.sentamentos relativos á.s operações a 
prazo; torna pessoalmente responsa.veis, pe.ra todos os e:ffeitos, os 
corretores que intervierem na operação. 

§ 2. o O corretor poder{i. rt:cuaar a execução das ordens das 
pessôas que se negarem a oor provas quer da sua identidade, quer 
da sua. idoneidade, quer da sua capacidade juridica em relação âs 
mercadorias que apresentarem. 

Art. 33. Sempre que à. ordem fOr acceita. e não :tOr cumprida. 
sem motivo juatiticado pelo corretor, será ella executada por de
terminação da Junta dos Corretores á· vista de reclamação de. parte 
interessada, por conta da flanca. do corretor, realizando-se o le
vantamento da quantia precisa :oara Uquidaçl!.o final do operação 
por melo de requisitotti~ dirigido ao Mhústro da Agricultura, In
dustria_ e Commercio. 

Art. 34. A prestação de per<Ias e darimos se !ará effectiva 
por força de sentença condemnatorla. do poder judiciarto. · 

CAPITULO III 

DAS ASSEM.BLBAS GERAES 

Art.· 35. Os corretores de mercadorias e navios se reunirão 
em assembléa geral: 
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1~. ordfna:ria no decimo dia util do mez de Dezembro para pro
ceder á eleição da Junta dos Corretores; 

2°, extraordinaria quando co.nvocade. pelo syndico ou por que 
al:lsim lhe pareça necessatio ou por que o tenha resolvido a Junta 
ou porque o hajam requerido corretores em numero correspondente 
á um terc::o dos que estiverem e1n exercicio, declarando o motivo 
da convocação e o assumpto a ser tratado . 

Paragrapho unico. Nas assembl(las geraes extraordinarias é 
vedado tratar de assumpto alheio á sua convocação. 

Art. 36. A convocação das asse!nbléas geraes dos corretores 
quer odina.rfas, quer extraordlnarias, será. sempre feita. pelo syn
dico, medfa.!!te circulAr.:s e publicações de annuncios no Diario 
0fticil1), em tres dias consecutivos anteriores, declarando explici
tamente a natureza da sa.sembléa e nas extraordinarias o assum!lt<' 
a tratar. 

Art. 37. A a.ssemblêa geral só poderâ. funccionar em primeira 
convocação comparecendo mais de dois terços dos corretores de 
mercadorias e de navios. e serâ presidida pelo syndlco da Junta dos 
Corretores, assistido pelo ·secretario e por um corretor de sua es
colha. 

§ 1. • Não se verificando numero legal em dia designado, o 
sy-ndlco da .Junta dos Corretores convocarâ. dentro do prazo de 
3 dias nova assernbl<ia geral q ue tunccionarâ com qualquer nu
mero de corretores presentes. 

§ 2." os corretores de mercadorias e de navios só depois d e d e
vidamente nomeados e empossados poderão tornar parte nas a.s
sembl~as geraes. 

Art. 38. O preposto em exercfcío, que substituir o corr etor 
licenciado poderá. assistir a assemblêa geral dos corretores, dis
cutir ~s assumptOI! ventilados, propor medidas e votar, não pode:, 
do, porém, ser votado para cargo de membro da Junta. 

Art. 39. A eletc;:ã.o do syndico e dos membros da J:mta dos 
Corretores será. feita por listas que contenham dois nomes de 
corretores de mercadorias e dois de Il6.Vios, dcv->ndG, porém, men
cionar-se o nome do ·corretor que tiver de ser eie!to syndico. 

§ l. o Por elei<:ão em primeiro escrutin!o faz-se precisa m ai;:
rla absoluta de votos. Não tendo sido alc:!.n<;ada essa maior ia en
trarão em segundo escl"utinio os mais votados em numero duplo 
dos cargos a prencher. 

§ 2. o Nesse segundo escr utlnio serão considerados eleitos rJS 

mais votados, e h a vendo empate -decidirá. a sorte. 
§ 3. o No caso de s e verificar maior'.a de votos, na ordem de 

votação, de mais de dois corretores da mesma classe de correta-· 
gero, serâ. considerado eleito o corretor ou os corretores de outra 
classe irnmediatos em votos . 

§ 4. • São considerados supplentes dos membros da Junta. para 
o fim de os substituírem em seus impedimento.!!, os dois correto
res, um de eMa. classe de corretagem, immediatamente mais ''O
tados. 

Art. 40. Não Pôde ser eleito membro . da J unta n~m SUPJ>l<•r.
te, corretor que tiver sido suspenso durante o anno anterior ã: 
eleição. 
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Art. 41. Não pó de ser eleito syndico: 
1", o corretor que tiver menos de tres annos de nomeoação; 
2•, o corretor que tiver sido suspenso durante os tres annos 

anteriores ã. -data da assembléa geral a eleição. 

Art. 42. Nenhum corretor poderá. eximir-se de exercer o car
go de membro da Junta de Corretores para que fôr eleito sal>'•) 

por motivo de molestia grave e prolongada. 
Paragrapho unico. O corretor poderá, recusar · acceitar a re

.eleição ]Jara membro da Junta. 

Art. 43. A posse dos membros eleitos para a Junta dos Cor
retores se ef!ectuará no segundo dia utn do mez de Janeiro, de
vendo elles p~;eviamente reunir-se na secretaria da Junta para, sob 
a presidencia do novo syndico, distribuir entre si os cargos de 
secretario e de adjuncto. 

Paragrapho unlco. Dessa reunião, bem como do acto da posse 
serão lavradas actas assignadas por todo-s ·os presentes. e delias 
remetterâ o syndico copias ao Mini.sterlo da Agricultura. Indus
tria e Commercio. 

Art. 44. As actas das assembléas geraes dos corretores serão 
lavra-das em livro especial, assignada.s por todos os corretores 
Presentes, com a indicação dos nomes dos que tiverem deixado de 
comparecer com ou sem causa justificada, devendo o syndico re
;metter logo a respectiva copia ao Ministerio da Agricultura, In
<lustrla e Commercio. 

CAPITULO IV 

OA J'UNTA DE C'OR=O!lES 

Art. 45 . O mandato da Junta dos Corretore11 será. de um anno 
podendo haver reeleição dos seus membros. 

Art. 46. A Juntà dos Cor~;etores poderã. !uncclonar sempre qu'.l 
se acharem reunidos tres de seus membros, sendo as decisões 
tomadas por maioria de VGtos. 

§ l. o No caso de empa.te as deliberações setão adiadas para a 
reunião immediata, e se ainda persistir o empate, desempatarâ. o 
syndfco. 

§ 2. • Das reuniões effectuada.s serão lavradas em livro espe
cial as actas respectivas, assignadas pelos membros presentes. 

Art. 47. Compete a .Junta dos Corretores: 
1. • superintender as opetações dos corretores de mercadorlas 

e de navios, velando pele. boa ordem dos trabalhos de sua profis· 
são e pela fiel execução das leis e regulamentos a que e.stã.o su· 
jeitos, podendo ordenar-lhes a exhibição dos seus livros e p~;escre· 
ver-lhes as medidas que julga~; convenientes; 

2. •, formular parecer no conce~;nente ao augrnento ou dimi
nuição do numero dos corretores de mercadorias e de navios r 
informar os requerimentos de nomeação ou de demissão que lhe 
forem apresentados; · 

3.' fi~calizar o.s corretores de mercadorias e de navfos no 
exercicio de suas ·funcções, decidindo as duvidas e contestaçõe~ 
que entre elles se suscitem; 
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4. • conceder lic~n<;:a a tê tres mezes aos corretores de merca· 
dorias ou de navios; 

5. •, censurar o$ actos irregular~s dos corretores de que tiver 
conhecimento ou por intermedio de quelus formuladas peia.-> 
partes e devidamente justificadas, impOr multas e suspender os 
corretores no exerdcio de suas runcç;ões, até o prazo de tres mezes; 

s•, propOr ao Ministro da Agricultura, Industrla e Commer
cio a applicação das :penas de sua. alçada aos corretores QUe inci
direm em faltas graves, expondo circumstanciadamente os facto~ 
incriminados; 

7•, informar, dentro do prazo de cinco dias os recursos Inter
Postos para o Ministro da Agricultura, Indu.stria e Commel'clo da~ 
decisões que proterfr, enunciando os seus fundamentos; 

s•, organizar a tabella. de design:~.c;ão (nome, typo e unida. 
de) das mercadorias negoclaveis, revendo annUG.lmente no mez dr 
Dezembro e fixando as designações das mercador1as que !orem 
sendo apresentadas, mediante requerimento dos interessados; 

9°, promover nos Estados do Brasil a organização de typos 
offic!aes dos productos commerciaveis de cada região susceptfveil! 
de exportação e a remessa. das respectivas amo!:ltras, afim de "fa
cilitar a operações da Bolsa.; 

10, ·promover a constatação das cotações ofticiaes das operaçõe< 
reaUzadas ou registradas er:n Bolsa e dos preços correntes sema
naes das mercadorias negociadas, dos fretes que vigoraram du
rante a semana e das cotal:ões · tom-ecidas pelas repartições publ:
cas, organizando o respectivo b()letim parà ser aíf!xado no sallio 
da Bolsa e na Secretaria e para ser publice.do no Diario Official; 

11,' organizar os modelos para contractos, memoranda. notn~ 
de. ·preços correntes e mais formulas necessarlas á unidade do 
serviço ottic!al; 

12, organizar a tabella official das margens lnic!aes que de
'lrerão -ser depositadas para garantia. das operações a prazo; 
:t3, guardar Q conservar em sen arcb!vo os Uvros e archivo do~ 
corretores de mercadorias e de navios que houverem tallecido. ou 
que por qualquer outro motivo tiverem deixado o serviço de ~01'· 
retagem, para delles serem extrah!das as certidões que forem re· 
queridas pelos interessados ou reqUisitadas por autoridade com
:t;etente; 

14, :t:orne~r ãs autoridades e tribune.es as iníorma~ões Qlt!' 

lhe forem pedidas, relativas â profissão de corretores. de merca
uorias e de navios; 

15, exercer a necessaria fiscalização para que ninguern des
empenhe sem titulo legal as funcções de cm·retor, promo,•endo :> 

competente processo judiciario contra os que incidirem em sem e. 
lhante delicto; 

16, superintender os trabalhos da Bolsa. estabelecer o sc1; 
borario e velar pelo exacto cumprimento das respectivas dispo
sições regulamentares ; 

. 17, colllgir e uniform·izar os usos e praxes commerclaes em 
vigor no Dlstricto Federal. tomru- os respectivos assentos ou dar 
attestados, procedendo prévia.mente â.s averiguações convenientes 
e concorrendo para que outt·as sejam legalizadas, quando assim 
lhe seja solicitado em requerimento asslgnado p elos ·Interessados : 
· 18, fornecer attestados de qualidade e de classificação de qual
quer especie de mercadoria; 
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19, :tvfsar ao corretor de mercadoria da sua designação ·para. 
ven-der mercadorias por autorização judicial, mande.ndo publ!car 
os respectivos annunclos; 

20. organ.tzar seman.almente uma revista em que seriio regis
trados os movimentO! dos diversos mercados <lo D!strlcto Federa!, 
completados com a.s noticias colllg!das dos outros mercados mt
cionaes e do estran&"eiro. 

21, propôr ao rn!ntstro do Trabalho, Industrla e Commercio 
tudo quanto fOr convenhmte a. bôa execução dos servi<:os a .. cargo 
da mesma Junta . 

Art . 48. A tlxacão de praxes e usos commerciaes poderâ ser 
effectuada ;><>r iniciativa da Junta dos Corretores ou mediante re
querimento da ])Qrte. 

§ 1. 0 Para que possa a Junta dO$ Corretores promover a le
galização de praxes e de usos commerciaes, · de accordo com o que 
fõr requerido, torna-se necessa.rlo que nã<J sejam elles contrarioa 
a alguma disposiçã-o de lei. 

§ 2. 0 Quando ·a legalização da praxe e d\)S u soR commercie.es 
:t'ôr feita mediante requerimento da parte, por r.<>nta deRta correrá 
a. respectiva despesa. 

A rt. 49. Para que possa a .Junta dos Corretor •:s tomar assento 
sobre praxes e usos commerciaes faz-se precis•': 

l o, proceder á. averisu~ões especlaes, ou"·indo 10 ou mais dai! 
:prlnc!paes empresas ou firmas commerclaes ou fndustriaes que 
tenham relação directa com a especie em causa: · 

2•, approvação em sessão especial da Junta. da redacc;:~.o do'!! 
fundamentos just ificativos da adopc;:ão respectiva; 

3G, publicru;ão do acto da .Junta no Dfarlo O!ficial, por tres ve
zes, mediando o m ez entre a segunda e a terceira publica~: 

4°, a.:t'fb::ação desses documentos na Secretaria da Junta dos 
Corretores e nô salão da Bolsa de Mercadorias: 

Õ0
, approvação da assembl~a geral dos Corretores. especialmen

te convocada, em cuJa acta serão declarados os ,;atos vencidos e 
a justl!icação destes, s& houver. 

6", app:r:ovação do Ministro da •Agricultura, Industria e Com· 
merclo; 

7", transcr!pc;:ão, em livro proprio, da resolução, que tomará 
o numero de ordem, e bem as~!m das actas supra re!erldas e da 
approvação do Ministro da Agricultura, Industr!a e Commercio; 

So, publicação no Diario Ol!ickl.l e atr!:xação na Secretaria da 
Junta dos Corretores é no sa.lã.o da Bolsa, da. resolução adoptflda, 
approvada e transcripta com o seu numero de ordem e a data da 
transcripçã.o. 

§ 1. • A praxe e o s usos cornmerciaes adOlltadas com o preen
chimento de todas as ·formalidades do presente ·artigo, ficam sen
do considerados como resultante de asssentos da Junta. dos Corre
tores e tornam-se obrtgatorios desde a data da transcripção. 

§ 2. o Os assentos assim tomados provam-se por certidão passa
da. pela Secretat'ia da Junta dos Corretores, com a indicação da. 
data da. transcripr;:ão. 

Art. 50 . Nos casos· em que, conforme o CodLgo Commercial, 
.são regulados pelos usos commerclaes, devem elles ser provados 
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ou por assento tomados Pela Junta dos Corretores ou, em fal ta 
de assento, por attestado da mesma Junta, mandado passar em ses;
são especial. 

PaTagrapho unlco. Para que possa a. J'untn dos Corretore·~ 

passar a.ttestados a respeito de praxes e usos commerciaes, sii.o 
necessa.rla.s lnformaç:ões pelo menos de cln<~o empresas ou firmas 
commerciaes e industrtaes que tenham relação dfrecta com a es
pecle em causa, prév!amente consultada. mediante questionarlo 
formulado pelo synd!co. 

Art. 51. Contra o assento, regularmente tomado na forma 4o 
art. 49 é inadm.ísslvel qualquer contestação, que não seJa a iden
tidade do caso; contra ·O attestado, porém, é admls.<~lvel qualquer 
prova. 

Art. 52 . Para que 'possa a Junta dos Corretores fornecer at
testado de qualidade de classUicaç:ão, faz-se preciso que o possuidor 
da mercadoria a cla.ss!1'icar por typo ou por qualldade entregue 
ao .synd!co além do requerimento os respectivos emolumentos. 

§ 1 . o o exame da mercadoria e sua. classlffcac:ão serão effP.· 
ctuados por uma commlssão de dois corretores nomeados pelo 
syndlco, que ·no caso de empate nomeará um terceiro. 

§ 2 . • A classificação por tYPo será feita pela confrontação da!; 
archivadas devendo das mercadorias classificada.~ ficar archivadas 
amostrafl na conformidade do artigo 8° do Regulamento nnnexo ao 
Decreto n. 8.249, de 22 de Setembro de 1910. 

3", Os laudos da commissão serão re~lstrados (!m livro es
pecial na Secretaria da Junta dos Corretores. 

Art. 53. A Junta dos Cortetores não admittlrft a despacho 
papel algum que não esteja. devidamente sellado e asslgnado pelas 
proprias partes ou por seus procuradores le,galmente constitutdos. 

CAPITULO V 

DOS MID!DROS DA JU!oo"'l'A 

Art. 64. Comvete a o synd!Clo da Junta dos Corretoré.!J: 
}.o representar a corporação dos corretores de mercadorias ll 

de ~vlos, activa e passivamente, em Juizo e :!01·a delle ; 
2.• convocar as assembléas extraord!narias, quando o julga r 

necessarlo, quando tenha resolvido a Junta. dos Corretores ou quan
do o requerer um terco dos corretores em -exercefcío; 

3. • presidir aa assembllias geraes •. quer ordlnarlas, quer ex
traordlnarlas, e bem assim a. Junta dos Corretores, cumprindo e 
fa:~.:endo cumprir as suas resoluções; 

4 . • usar do voto de de sem pu te ; 
5. • cumprir e fazer cumprir af; d!spos!çõe!! resuia.n~entares da 

Bolsa de Cor l.'etores de mercadorias e de navios, ,providenciando 
para que os seus tl.'abalhos níi.o sejam perturbados por quaesquer 
l.'eclamações, que d,urante os mesmos possam ser feitas; 

6. • executar e fazer e xecutar as disposiç:ões em vigor exereEm
dtJ. sobre os corretores· de m ercadorias e de navios e .sobre todos 
os empregados da Junta e da Bolsa de mercadorias a comp~tente 
fiscalização e propondo á Junta. dos Corretores a a.pplicaç-:io das 
penas de que s~ tornarem passfvels ; 
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7." dirigir os serviços da Secretaria da .Junta dos Corretores, 
abrindo e encerrando o ponto dos funccionartos e proroga:ndo a~ 
horas do expediente quando assim se tornar conveniente; 

8 .o remetter mensalmente ao Thesouro Nacional- as folhas de 
pagamento e orclenar a compra do material necessa.rlo para o ex
pediente da J'unta. e funccion.a.mento da Bolsa, conferindo e ru
bricando as respectivas contas e enviando depois de devidamente 
processadas á Directorfa. de Contabilidade do Minlsterio da Agri
cultura, Indu.stria. e Conunercio; 

&0 , fazer registrar o resultado das operações effectuadas em 
Bolsa ou tóra uella, de accordo com os memoranda que devem 
fornecer os corretores; 

10, organizar semanalmente os boletins dos preços correntes 
of'ficiaes das mercailorias negociadas no mercado e dos fretes, h· 
zendo-os publicar no Diario Official ; 

11, assígnar a c<Jrrespondencia ofticial e rubricar as ~ntorma
ções que tenham de ser affbtada.s; 

i2, abrir, rubricar e encerrar 1>S livros da Se·cretaria da Junta, 
velar pela conservação em bOa ordem do archivo e mandar pas
sar as certidões que forem requeridas, subscrevendo-as e rubri
cando as suas folhas; 

13, propôr ao Ministerfo da .Agricultura, Industrla. e Commer
cio a nomeação dos auxiliares e admlttir serventes necessario.s 
aos ser,iços da Junta e da. Bolsa; 

14, remetter ao Ministro da. .Agricultura, Industria e Commer
cio os requerimentos de · nomeação para o officio de corretor de 
mercadorias e de navios depois de informados pela Junta.; 

15, assignar com o corretor que for nomeado, o termo de 
promessa que este deverá. fazer de bem cumprir os :;oeus deve~s ; 

16, receber e. multa. imposta aos corretores ; 
17, apresentar trimensalmente â Junta dos Corretores um o~

lanço dos emolumentos cobrados e das quantias arrecadadas e re
mettel~s ao Thesouro Nacional; 

18, 2.presentar annuairnente ao Ministro da Asrlcu!tura, In
dustrla e Co~merclo relatorio circumsta.nciado dos factos occor

. ridos durante o anno e do movimento dos tra.he.Ihos da Junta e da 
Bolsa dos Corretores. 

Art. 55 . Compete ao secretario : 
1•, substituir o syndico nos seus impedimentos ; 
2•, exercer as funcções de secretario e escrutador nas assern

b!Eas geraes e nas sessões da. Junta dos Corretores, redigir e tazei" 
lavrar em livros proprlos as respectivas actas ; 

3°, auxiliar o syndico na fiscallz.ação do salão -dà Bolsa . 

Art. 56. Aos adjuntos compete: 
] •, assistir As reuniões da Junta dos Corre tores e tomar par

te em suas deliberações; 
2•, substituir o secretario na ordem da antiguidade da posse 

de corretor em egualdade de condi~;ões · na · ordem de edade; 
ao, desempenhar qualquer commissão de que forem encárre

gados; 
4° a.uxUiar o syndico na fiscalização do salão de. Bolsa.. 

Art. 57. Os supplentes eleitos na. assembléa geral ordinaria, 
substituirão os membros eftectivos da Junta dos Corretores . 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 28/0112015 15: 14 - Página 35 de 152 

-247-

Art. 58. Não existindo supplente que deva substituir o mem
bro <la. Junta de uma das classes de corretagem, o syndico poderá. 
convidar um corretor dessa classe de !órma que ela .Junta dos Cor• 
r~to.tes ra~am .sempre parte dois corretores de cada .clnsRe 
communlcando o occorrldo ao Ministro da Agricultura, Industrla e 
Commereto. 

CAPITULO VI 

Art. 69. O expediente da Secretaria ·oo Junta dos Corretores 
começará â.s 10 horas e será. en~errado á.s 4 horas da tarde, po· 
dendo, porém, o syndJco prorogal-o 5e assim tor neceSila.rio ao 
servi~o da Junta e da Bolse.. 

Art. 60. As cet·tldões passadas pela Secretaria da .Junta dos 
Corretores serão subscriptas pelo syndico. 

Art. 61. Aos tuncclonar!(}S da Secretaria compete a execu
~ão daa ordens que lhes forem dadas pelo syndlco e a escriptura
ção dos livros que forem necessarios ao expediente da Junta e da 
Bolsa dos Corretores. 

Art. 62. Os tuncc!onarios de. Secretaria da Junta dos Corre
tores serão nomeado!! pelo· Ministro da Agricultura, Industria e 

CAPITULO . VII 

DAS PENAS DISCIPLINARES 

Art. 63. Os corretores de mercadorias e de navios, além das 
penas em que possam incorrer de accôrdo com as disposições do 
Codlgo Penal repressivas dos crimes de tuncçào, são · passivE.ts 
das penas disciplinares de advertencla., multa, suspensão e destl
tutc;:ão. 

Art. 64. Será appUcavel a pena de adv.ertencia: 
1•, ao corretor que faltar com a devida consideração para 

com qualquer dos membros -da Junta dos Corretores. quando no 
exerci elo ~ suas funccões; 

2•, ao corretor que recusar Intorma.çõea que lhe sejam r e
qulsitadas pela .Junta. dos Corretores . 

Art. 65. Incorrerá. na multa de 100$ e do dobro na reincf.dencta 
o corretor de navios que deixar de communlcar ao syndfco da 
.r unta dos Corretores o lniclo do exerciclo das attribuições Inhe · 
rentes aos agentes de navios . 

Art. 66. Incorrera. na multa de 100$ a 200$ e do dobro na rein· 
c!d-encla o corretor que deixar de remetter á. Secretaria da .Junta 
d.os Coretores notas aemanaes: ' 

l", de preços correntes de mercadorláa negoclad8s no :merCll.do; 
2", de preços de fretes que vigorarem em egual período, par?. 

portos nacionaes ou extrangeiros. 
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Art. 67. Incorrerá. na multa de· 200$ a 500$ o corretor que 
intencionalmente· fornecer notas que não representem a verdadei-
ra situação do mercado. · 

Art. 68. IncorrerA na multa de 500$ o corretor cujos livros 
forem encontrados sem as formalidades exigidas nos arts. 18 a 16 
1o Codigo Commercial e nas disposições deste regulamento. 

Paragraphc unico. Os livros dos corretores de mercadorias e 
navios que forem encontrados escrlpturados em Idioma. ertran
gelro serão cancellados pelo syndlco da Junta dos Corretores. 

Art . 69. Incorrerá. na multa de 500$ e do dobro na relnci
dencla: 

1•, o corretor de mercadorias que deixar de comparecer por 
si ou por seu preposto a.os trabalhos da. Bolsa. de Corretores; 

20, o corretor que deixar de entregar ao syndico da Junta. dos 
Corretores e antes do Inicio d'Os traba.l'hos da Bolsa o memoran
dum da.a operações que t iver realizado fó-ra da Bolsa, para os ef
feitos .do registro. 

Art . 70. Incorrerâ. na multa de 500$ a 1:000$ o corretor que 
não registrar em seus livros "09 contractos que tiver assigna.do. 

Art. 71. Incorre:rá. na multa de 1:000$ o corretor que se recu
sar a acceita.r o cargo de membro da Junta. dos Corretores, salvo 
por motivo de mclestl.a grav.e prolongada ou de reeleição antes de 
decorrido um anno da el~i<;ão anterior. 

Art . 72 . Incorrerâ na. multa de.. importancia equivalente â. 
m etade da fia.nca: 

1•, o corretor que eUectuar. operações de compra e v-enda de 
mercadorias em seu nome para revender; 

z•, o que a.ssignar contractos em Que não haja declaração dos 
nomes das committentes. 

Art. 73. Incorrer~ na pena de suspensão : 
1•, por 30 dias: .. 

a) o corretcr que intervier em operações com pessoas cujo e~
ta.do de faJlencla, ulteriormente decretada, for notorio n o actO da. 
operação; 

b) o corretor que deixar de comparecer por motivos nã o jus
tifioodos â. assemblêa gera l dos corret<>res, convocada pelo syndi
co para. legaUza.c;ão àe usos e praxes commerciaes; 

2•, por tres mezes: 
O corretor q_ue reincidir na. falta de formalidades e de decla

racões regulamentares na escriptura.;:ão de seus livros; 
3° por sei:! mezes : 

a.) o corretor conira o qual se provar que a re!ncidencla. na 
falta de formalidade de seus livros !oi com.mettida fraudulenta· 
m ente, sendo que a. fraude se presume sempre que nos livros não 
forem -menclcnados os nomes dos commlttentrcs ou quando delles não. 

constar.em as operações realizadas; 

b) os corretores que ·s·e mancomunarem com os seus COI'llmlt
tentes para simular operações; 
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c) o que Passar certidão contraria ao que constar de seus U
vros, o qual Utmbem Incorrerá na pena de falsidade; 

4", sem prazo: 

a) o corretor que deixar de Integralizar a fiança deposltaaa no 
Thesouro Nacional sempre que, em con.sequencia de multa ou de 
qualquer outr<! motivo, tiver ode ser feita qualquer deducção; 

b) o corretor que deixar d.e e!f-ectuar, na êPOCa propria, o pa
gamento do imposto de lndustrla e profissão. 

I l.o .A. suspensão começará a correr da data da intimação 
a( corretor, por deliberação da. Junta e acto do syndico. 

I 2•, A susl)(!nslio sem prazo logo cessar~ desde que o corre
tor lntegrall:i:e a sua flan~a ou effectue o pagamento do imposto 
de industrla e profissão atrazado, cujos conhecimentos o corre• 
tor re~trarã n a Seeretaria. da Junta. dos Corretores. 

Art. 74. I ncorrerá na pena de destitUição do cargo: 
1•, o corretor: que deixar de prestar nova flanc;a dentro de 15 

dia$, contados da data da intimação que pelo syndico lhe for fei
ta, em consequencia de haver o fiador pedido o cancellamento da 
f lança prestada; 

2°, o que rencidir: 

a:) nas operoções commerciaes de compra e venda em seu no
me para. revender; 

ll) 'na. falta de declaração dos nomes dos seus committentes 
nos contractos que assignar; 

a•, o corretor que se ausentar sem a neces.saria licença; 
4", o que soffrer condemnação por crime infamante ; 
5°, o que sof!rer por tres vezes a pena .de suspensão . 

Art. 7S. As penas disciplinares de advertencia, multa e sus
pensãq até tres mezes por inf·racção dos regulamentos relativos 
aos .servigos dos corretores de mercadorias e de navios serão im
postas pela .Tun ta dos Corretores. 

Art. 76. A pena. de suspensão por mais de tres mezes e a. de 
destituição dos corretores serão impostas pelo Ministro d a Agri· 
cultura, Industria. e Commoercio, mediante repreaentação docu
mentada da .Junta. dos Corretores. 

Art. 77. A .Junta. dos Corretores, q ue.r para imposição da.s pe
nas de eua competencla, quer para requisição das que cabem ao 
Ministro da Agricultura, Industrfa e Commercio, procederá. 
e:r:-offício ou mediante queixa. 

§ 1. o A queixa. s6 poderá ser recebida quando estiver instrui
da com documentos que provem .a falta commettlda pelo corretor. 

§ 2." Poderá. constituir documentos lnstructivo da queixa a 
justificação produzida perante autoridade judiciarta. do domic111o 
'dQ _corretor, com ctta(:ã.o deste . 

§ 3 . o Antes de q u.alq uer deliberação sobre a applicição de 
pena, deverá e. Junta convidar o corretor :Indiciado a comparecer 
em· reunião preViamente convocada, at.lm de ouvir a .aua defooa. 

§ 4 . 0 Não comparecendo o corretor á reunião, para a qual tiver 
sido convidado e, não justl!lcando a sua ausencia, pa!!saré. a Jun
ta a deliberar á .sua revelia. 

§ 5. • Se o corretor comparece~: por sl ou por procurador, po-
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derâ. a Junta conceder-lhe o pre.zo de c1n~o dias pua apresentar a. 
sua defesa. por escrfpto, convocando-se nova reunião da Junta 

§ s.o A defesa do corretor e seus documentos serão junto!J 
ao processo. 

§ 7. • Só depois da di!fesa do corretor ou de se ter lavrado o 
termo de .seu não c<>mparecirnento, .sem motivo justificado, poderá. 
a Junta. dellberar sobre a imposJção -da. pena, ou sobre a r-epresen
tação ao ministro da Agricultura, lndustrla e Co!Jllllerc!o. 

§ s .o .As deUber~ões da junta sobre ~ne..s deverão ser sem
pre motivadas . 

.Art. 78. A repr.e.senta.cã.o que a Junta doS Corretores resolver 
apresentar ao miniStro da Agricultura, Industria e Conunercio 
para. 1mpos1ç:ão de pena de sua. competencia, serâ. instrul.da. com 
todos os documentos da accusação e da defesa, devendo, porém, 
de tudo ficar copia na s~retaria. da .Junta. 

Paragrapho uruco. O corretôr accu.sado poder;â. apresentar 
antes da remessa ao Mlnisterio, ou directamente a.o ministro, no
vas allegações escripta3 ern sua. defesa. 

Art. 79. Das delibe-rações <la Junta dos Corretores impondo 
penas cabera. recurso volunta.r!o para o ministro da Agricultura, 
Industria. e Commerc!o co.m e!!eito suspensivo. 

§ l. 0 O recursro deverá. ser interposto dentro de oin~o d1a.a a. con
úlr da data. da notiticação !eita. pelo .syndlco. 

§ 2. 0 Apresentadas pelo corretor as suas allega.ç:ões escriptas 
com ou sem. documentos, dev~â. a. Junta. tomar conhecimento 
dellas, em reunião especia.lmente conVOCAda. · 

§ s. • Sendo procedentes as allega.ções do recorrente poderâ. 
a Junta retormar a 11ua. deliberac;ã.o. 

§ 4 . • Se a Junta mantiver a deliberação reeornfda., ou se o re
corrente deixar de apresentar dentro dos clnco dias as su~ a.llega
ções, serlt. o procesl!o Temettlào em original para o Ministerlo da. 
.AgricUltura, Industria. e Commerclo, acompanhado por um ofii
cic. justí!fca.toriÔ, guardando-se, poré'm, de tudo, copia. na. secre· 
taria dQ junta.. 

§ s•. O recebime-nto do processo do recurso no Ministerio se
rá authenticado por um recibo pa.ssado no protocollo especial de 
carga da. secretaria da Junta. 

Art. 80 . ':I'ambem caberá. recurso volunta:rio das seguintes de· 
liberações da Junta dD.'! Corretores . 

1°, jUlgando improcedente a queixa. contra o corretor. 
2•, r.e!ormando deliberação pa.ra declarar improcedente queixa. 

já anteriormente julgada e prova.da; 
3°. recusando representar ao nún1stro da. Agricultura, Indus· 

trJa. e commerclo pedindo a imposição de penas da competenck 
deste . 

Paragrapbo unlco. O r.ecurso deste artigo sera. interposto no 
pra.2o de cinco dias, contados da <la-ta. da. publicação do e.cto da. 
Junta no Diario Of/icirü e sel;'Ú processado do mesmo modo que os 
r~ursos doa outros actos da JUD'ta, na conformidade do artigo 

, anterior. 

Art . 81. A desistencla da. queixa t omada por termo na secre
taria da Junta, importarâ. âo can~llamento do pr<X:esso em qualquer 
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tempo, contando que a imposição da pena não tenha ainda passa
do em julgado. 

Art . 82. Passando em julgado a pena · imposta ao corretor. 
dev~rá o syndico notlfica.l-a ao culpado, lavrando termo no pro
cesso respectivo, de cuja data começarão a correr os effeitos 
legaes. 

Art. 83. O pre><lucto das multas pagas, directamente pelo cor
retor será rtçolhido ao Thesouro Nacional, por guia expedida pelo 
sylldico. 

CAPITULO VIII 

Art. 84. Os corretores de mercadorias e de navios, como re
muneração pela sua lnter:terencla nos trabalhos que realizarem, 
petceberão as corrt-tagens e os emolumentos constantes da ta
bella an nexa n. 2 . 

Art. 85. As corretagerus e emolum~ntos fixados na tabella 
annexa. n 2 não p<>detão ser augmentado!l nem diminu!dos, sob 
pena de suspensão e multas do dobro do seu valor • 

.Art. 86. Para que possa. caber ao corretor o direito á perca
p~ào do corretagem é indlspensavel que a negociação de que tiver 
si elo incumbido esteja ultimada. 

Art. 87. será tida. por ultimada a negociação, para os ef!ei
toa de corretagem, desde que os committentes tenham accordado 
no recebimento das copias dos a.s:~entos dos lfvros dos correctores 
nas Õpera<:õe-s ã vista. ou as tenhlun rubricado nas operacões a 
prazo. 

Pamgrapho unico. Se nas negoci~ões intervierem dois ou 
mais corretores, a corretagem será .repartida egualmente • 

.Art. 88. Serão gratuitos os attesta.dos cota~ões de lllercadorias, 
que forem fornecidos aos interessados, por uma commissão de eor

· retores enoarregada pelo syndico, e de accordo com o art. 26 do 
regulamento da Bolsa de Mercadorias . 

.Art. 89. Os emolumentos da. Junta dos Correto~es serão co
br::tdos em estampilhas, de conformidade com a tabe!la annexa 
numero 3. 

CAPITULO IX 

DlSPDBlÇÕl!ls CERAES 

Art. 90. As pes aoe.s que, sem a necessaria investidura, exercl
ta.c-em as fttncções inherentes ao cargo de co,rretor de mere&dorias 
ou de navios, incorrerão nas penas do ~t. 224. do- Codigo Penal. 

P~agrapho unlco. Em taes casos, o syndico de. Junta dos Col'
:retores remettcra. ao procurador seccional da :Republica. os docu
mentos que possam in.struir o Pl"OCesso parp. aJ>Plicação da. pene. 
respectiva no juizo competente. 
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Art. 91. Os casos omissos e as modificações que se tornarem 
necesaarios para. a ooa execução deste regulamento serão l; vados 
ao conhecimento do ministro da :A,gTicultuxa, Industria e Com
merclo para as devidas proVidencla.s . 

Nos casos urgentes deddirá. o syndico da Junta. dos Corre
tores, sUjeitando immedJatamente a.o mesmo ministro da Agricul
tura., Indnstrla e Comm~rcio e approvaçã.o do seu a.cto. 

Art. 92. São extensivas á. Junta. dos Corretores as dlspo.si
ções ·dO regulamento annexo ao Decreto n. 8.899, de 11 de Agos
to de 1911, que I~ forem applica.vels, na. !orma do artigo 127 do 
mesmo regulamento. --

Art. 93 . O presente regulamento e& tr ará .em vigor em 1 de 
Janeiro de 1S12. 

Art. 94. Revogam-se as dlsposlciSes em contrario. 

Rio de Janeiro, 28 de Dezembro d e 1911. - Pedro de Toleclo. 

TABELLA N. 1 

Syndlco .. 
Escripturario .. 

. .. .. 
Ordenaclo Gra-tificação 

9:600$000 
2;400$000 1:200$000 
1:600$000 800$000 Auxilla.r 

Servente (Sa.iarlo mensal 
150$000) 

Total 
9 :60fl$000 
3:600$000 
2:400$00'0 

1:800$000 

Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 1911. -Pedro de Toledo. 

TABELLA N.· 2 

Corretagens e em()lumentos dos corretores de mercadorias e 
de na.v:IGS. ' 

A88ucar - sobre sua importanclo.; 

Pago pelo cotnprador . . . • . • . • • . 
Pago pelo vendedor . . . . . . . . · • , 

Algodão - 8'0bTe S"Ua importanda: 
Pago pelo comprador • . . . . . . . 
Pago pelo vendedor . . . . . . • . . . 

C até - z!Or sacco: 

Pago pelo comprador .. 
Pago pelo vendedor . . . • 

. ...... 

Fartnkc- de trigo - sobre 8UG ímportancf4: 

Pago J>e;lo vendedor • • . . . . • . . • . . - . . . .. .. . · 

Po.rti cki.ssi.ficaÇõ.o tk _ mereaã.orla.s . .:..._ pago ,por · 
quem encarregar · o corretor do · t rábaZh.o: · 

Por saCco·' · . . . · ......... · ~ . . · . . · ··· ·· · 
Por f ardo de algodão • - . • . • . . • . . • • • - · · · · -
Por tardo (ou volume) de qualquer mercaiioi:1a. • • . . 

$100 
$100 

1% 

$100 
sa·oo 
$200 
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Certidão de con.tractoa: 

.Até um mez .•.....• 
Depois de um mez . • . . 

• • f O f f I O to 

' ...... . 
Vistorias et!ectua4a,s por corretores de. mercadorias ou 

de navios para cado. corretor .. 

A.ttesta.dos de qualidade de que.lquer -especie de 
mercadorias . . . . , • . . • . . . . . . . . . . . . . 

Venda de navios - sobr-e sua lmportancla. •. 

Fretamentos - pagos ~los proprietarios ou conslgna
tarlos dos vapores ou navios sobre o valor dos !rétes 

Enga.Jwnentos - de cargas - idem .. 

Traõucção de manifestos - pago pelos proprletarios ou 
.. conBfgna.tarfos por cada. uma das tres prlmeira.s 

paginas 3$000 e por cada. uma das segumtes .. 
Copkl. de ma:n.ifestos - pagos pelos proprietarios 

ou consign4tarios : 

De cada uma das primeiras paginas 
De cada uma das immediatas ..•• 

Para da.r entrada ou satda. na .4Jtandega. e CapitB
nia do PortoJ <:m d.e8emibaraça.r o vapor •<Ju. 

-n.<Wto: 

Atol! 20() tonela das . • . . . . . • , . . . . • . . 
De 201 a 400 toneladas . . . . . . 
De 401 a 700 toneladas . , • . . • 
De 7.01 a 1. 000 toneladas . . . . 
De maior tonelagem • . • . . . • . 

5$00~ 

10$000 

100$00(1 

20$000 
2lh % 

1$500 

3$000 
1$000 

20$000 
30$000 
40$000 
50$000 

100$00\1 

Rio de J"anelro, 28 de Dezembro de 1911. - Pedro de Toktb!J . 

TA.BELLA N . 3 

Emolumentos da Junta dos Corretores de Mercadorias e de 
Navios - Pagos enl estampilhas. 

Certidão de qualquer cot4çã.o: 

Registrada dentro de um perlodo .de 12 mezes . . . . 
De mais de 12 mezes • • • • •. • • • • . • • • • • • • • • • • • . . 

Cerlidiio de cotação méd!e semana.Z, 110r se11~ana e 

por. espec.le de merca.dorm: 

Até 6 mezes ..... . . . . . . . . . . . ~ . 
De mais de 6 mezes, por 6ema.na. . . • . . . . . • • . • • . . . 
Certidão "verbo ad verbum" de qualquer documento 

. archivado na .secretaria da J ·anta · .do.s Corretores, 
por lauda de papel de 33 llnhas . . . . . . 

.A.rchivamento de qualquer docum~nto ou livro 
Registro do laudo d& commissão de vistor ias 

5$000 
10$000 

10$000 

6$000 

2$000 
5$000 
5$000 
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Verltlcaçã.o de qualidade de mercadoria, pela confron
tação com os typos ot!!ciaes, devMamente archl
vados, de ·operações não re"aJizadas pór fnterme
dlo de corretor de mercadorias, por especle ·de mer-
cadoria • . . . . . • • . . . • • • . • . • . • . ~ .• 

Attestados de qualidade e de classificação . de mercado-
ria por especie . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . 

Registro ~ communica.c;ã.o dos corretores de navios, 
de exereerem .as funcctses de agentes de navios •. 

Termo de compromisso de corretor de mercadori&3 ou 
d(l naviotl e de approvação e nomeação de pre-
postos . . . • . . . • . . . . . • • • . • • • : . • .•. 

Portarias de licenças concedi~ a.os corretores • · 
Petição de archlva.mento de livros ou papeis do~ ·co~: 

retores . . • • • • . . • • • • . . . . • . ..• 
Pelo archlvamento de amostras de merca·loria6 a re

querimento dos Interessados • • . . ; • • • . . . . . . . 
BMcas no& Uvro& fi'nào& ou papeis arcMvcão.t: 

De mais de G mezes até um anno • • • . . . . . . . . . 
De ma.ls de um anno até 10 annos •. 
De mais de 20 annos até ao an.nos .. 

Se a parte ~nd4car o a11no : 
De mais de 30 annos até. 50 annos . . . . 

Be a parte 7láo lnàiCIW o ()Mj,O : 

De mais de 30 a.té 50 a...."l.DOS • • • • • • • • • • • • • • • • 

De mo.ls de 50 annos . . . . • . . . • . . . • • • • • . 
Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 1911. - Pedro dle 

DBCRETO N . 5.595 - de 6 de Dezembro de 1928 

20$000 

10$000 

10$000 
4$000 

4$000 

10$000 

2$000 
4$000 

10$000 

20$000 

40$000 
100$000 
Po1edo 

.,A.utoriza dar nova regulamentação ás classes dos corretores 
de mercadorias e de na vi os no Distrlcto Federal. 

O Presidente "'1a. Republlca. dos Estados Unido:s do Brasil : Fe.co 
saber que o Congresso Naçlonal decretou e eu sancciono a se
guinte resol~o: 

Art. 1. • Ois corretores de mercadorias e o8 de navios serão 
nomeados e demittldos pelo Presidente da Republlca, continuando 
os de mercadorla..l!! sob a. juri.sdiccão d() Minlsterfo da Agricultu
ra e passando os de navios para a do Mlnlsterlo da Fazenda, 
mantidos, porém, para uns e outros, os direitos e obrigações da. 
legislação vigente. 

§ 1.0 Além das condições actualmente exigidas para o provi
mento desses cargos, é necessario, para os corretores de mercado
rias, o certificado de approva.gão em exame de cla.ssi!icação das 
mercadorias negoclaveis na. Bolsa; e para os corretores de navios 
o certi!icado e approve.ção dos e:uu:nes dé tr2.Dcez, inglez e le
gislação aduaneira, em estabelecimento ofticlal. ou fiscalizado pelo 
governo . 

§ 2. • Os exam~s a. que ee retere o paragrapho anterior no 
toce.nte aos candidatos ao cargo de corretor de mercadorias, po
derão tambe-m ser prestados a requerimento dos . mesmos peran
te uma. commissão de dois examinadores, escolhidos pelo Mints 
terfo tia. Agricultura, dentre os technicos em classlflca~o de mer
cadoriaS negoCiaveis na Bolsa e presidida pelo Syndlcato; quantl> 
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aos candidatos ao cargo de corr.etor de navios estes poderão pres
tai-o em identicas condições, versando o exame sobre o conheci
Jl:lernto theoric[) e pratico das llnguas franceza e · lngleza e de le
gislação aduaneira, perante mesa de tres examinadores nomeados 
pelo Ministro da Fazenda e presidida por pessoa tambem por 
eat~ designada.. 

Art. 2. 0 E' !ixada em 30:000$000 a fiança de corretor de mer
cadorias e em 10:000$000 a do de navios, as quaes poderão ser 
presta.das em dinheiro ou em titulos da Divida Publica da União, 
recebidos pelo seu valor nominal. 

Paragrapho umco . .Aos actuaes corretores é concedido o pra
zo de seis mezes, a contar da de.ta desta lei, para completarem a 
respectiva fiança, nos termos des~ artigo, excepto para o Synd!co 
que deverá. fazel-a no prazo de trinta dias. 

Art. 3. • Além da.s prohibições constantes do artigo 17 e -*Us 
numeras d() Decreto n. 9.264 de 28 de Dezembro de 1911, é veda
do aos corretores ~e mercadorias ou de navios o exerclcio de qual
quer outro <lfficio ou funcçâo pUblica, sob pena de perda do car
go de coJ:Tetor. 

§ 1. • Fica, egualrnente, proh.ibido aos despache.ntes aduanel
ros o desempenho dos encargos atttrlbuldos aos corretores de 
llavios. 

§ 2. • O Syndlco é incompativi!l cGm o exerclcio da corretagem.. 

Art. 4. • Todo o serviço de expediente da Junta de Correto
res fica sob a jurtdicção exclusiva. do Syndico. 

Art. 5.o A Junta dos Corretores de Mercadorias compor-se-á 
de um Syndico e tres Adjuntos, escolhidos dentre o.s corretores, 
nomeados pelo Presidente da Ri!PUblica, devendo a escolha. d~
quelle recair em quem tenha mais de cinco annos de exercic:lo, 
eftectivo no ~argo e notaria cornpei:encla para, cabal desempenno 
das tuncç:ões que lhe são inherentes . · 

iArt· 6. • As multas a que estlve!"~m sujeitos os corretores de 
Inercador!a.s ou de navfos podem ser elevadas atll o max1mo de 
5:000$000. 

Art. 7.• As e.ctuaes tabellas de emolumentoR da Junta de 
Corretores, an.!lexa ao Decreto n. 9.264, de 28 de Dezembro àe 1911, 
:Podem Ser elevadas. na. parte das taxa!! fixas, até o maximo de 
50 %, observadas a.s condições do mercado e tendo-se em viste. a 
justa remuneração da corretagem. 

Art. 8,"' Nos Regulamentos que expedir, para os corretores de. 
mercadorias e respectivas Juntas, para a :Solsa de Mercadorias, e 
para oa corretores de navios, o Poder Executivo consolidarâ, as d!s~ 
posições das lel.s, regulamentos e instrucções em vigor, tendo gual
mente em vista os dispositivos vigente, sobre o lmpmo .de Opera
Cões a Termo, as Caixa de Uqulda.ção e o serviço de inspecção e clas
sificação de algodão, e adaptando a mesma cOOlSOlida<:ão â.s prescr1-
Pcões da presente Lei. 

Paragrapho unlco. A presente Lei entrará em vigor independe
mente da. expedição dos Regulamentos, a que se refere este artigo. 
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Art. 9.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janelro, 6 de Dezembro iie 1928, 107" da Independencia 11 

40" da. Republlca . 

W .4o.SHINO'l'ON LUIS P. DE SOUZA, 

Geminiano Lira Ca.stro. 
F. O. de Oliveira Botelho. 

Regulamento a que se refere o Decreto n. 19.009, de 

27 de Fevereiro 

CAPITULO I 

DOS CO~IWS D& NAVIOS E SEU OFFlCIO 

Art·. l.o Os cargos de corretores de navios sõmente poderão 
ser exercidos por pessoas legalmente habilitadas, em numero li
mitado, podendo, entretanto, ser augmentado ou reduzido, mediante 
proposta do Ministro da Fazenda, ouvido préviamente o fnspector 
da Alfandega respectiva, conforme esta alteração ~ tornar con
veniente aos interesses do commercio marltimo. 

Art. 2. • Esses corretores, que !icam sob a jurisdicção do Mi
nisterio da Fazenda, por intermedio das AHandegas respectivas, se
rão nomeados e demittldos pelo Presidente. da Republica. 

Al.-t. 3.0 Para.nomeaçã.o de corretor de navios é necessarto re
querimento do candidato â. autoridade competente, instruido. com os 
seguintes documentos: 

l.o Prova de qualidade de cidadão brasileiro nato e de maior
idade. 

2. • Oertldão dos cartorios da justica !ederal de ·não se achar 
criminalmente condemnado, nem processado. 

s.• Attestado da Junta Comm~rcial de ~ão ser fallido, não r e;. 
babflitado. 

4.0 Prova de residencla por mais de um anno, no porto res
pectivo. 

5.o Attestado de pratica do serviço pelo tempo mínimo de dous 
annos, no escrlptorio de corretor. 

6.• ciulerneta de reservista. do Exarclto ou da. Marinha ou cer
tidão do a.Hstamento militar. 

7.• Certificado de exame, theor!co e pratico das linguaa por
tugueza, franceza e ingleza, prestados em algum es~beleclmento 
official, ou fisqa.lizado pelo GovernO' e de legislação a~uaneira, pres
tado especialmente na Alfandega, perante mesa examinadora, 
constitulda de tres tunccionarios designados pelo respectivo ins
pector. 

Art. 4." Nomeado, o corretor não pl>der~ entrar em ·exercício, 
sem satisfazer, previamente, as seguintes exigenclas: 

1.• Prestar caução ou !lança no prazo de 30 dias, da expe
dição de guia pelo Min!ster!o. da Fazenda. 

2.• Assignar o competente termo de ·compromisso. 
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3 • Registt"ar o titulo de nomeação na Alfandega respectiva. 

4.o Legalizar os livros relativos ao exercicio do officio. 

5." Inscrever-se nas repartições competentes, dentro do mesmo 
prazo, para o pagamento do imposto de industrias e profissões e de 
renda. 

Art. 5.0 A fiança ou caução. do.s corretores de navio ê de rêl.s 
lO :000$000 e deve ser prestada no Thesouro Nacional, em dinheiro 
ou em titulos de divida publica da União, recebidos ·pelo seu valor 
not,ninal provada a emissão e livres de qualquer onus. 

Pàragrapb.o unico. No caso de fallecimento, desistcncia ou 
fallencia. do fiador, a Inspectoria da Alfandega intimará. o corretor 
a prestar nova caução ou fiança, dentro do prazo de 30 dias, sob 
pena de suspensão e de demissão, no caso de ser excedido o dobro 
do prazo marcado. 

Art. 6.0 A cauc;;ão ou fiança do corretor responderá, em caso 
de falta de pagamento no tempo devido; 

1•, pelas muitas em que incorrer; 

2•, pelo cumprimento· das obrigações assumidas no desempenho 
de suas funcções; 

3", pelas indemn!zac;:ões a que fOr obrigado; 
4•, pelo pagamento de impostos tederaes. 

Art. 7." Poder.-d. o fiador ou o afiançado, em qualquer época, 
pedir o cancellamento da fiança prestada, que será substituída -por 
outra no prazo de 30 dias, a qual só poderá ser levantada seis mezes 
depois do mesmo cancellamento, 

..u-t. s.• Occorrendo fallecimento, renun~la ou destituição do 
corretor de navios, a Inspectori_a da Alfandega mandará publicar 
edltaes para conhecimento dos intere.ssa<ios, sórnente podendo a 
caução ou fiança ser levantada, como no artigo anterior, no prazo 
mínimo de seis mezes, se não houver reclamações ou duvidas sobre 
a sua llqufdação. 

Art. 9.• Os corretores de navios s() poderão ser destitu!dos de 
suas !uncções mediante processo administrativo, por falta grave, 
ou delicto previsto na legislação em vigor .. 

Art. 10. Nenhum corretor poderá. a,fa.sta.rwse, por qualquer mo
tivo, do exercido de seu cargo, por mais de um mez, sem prévia 
participação ã lnspectoria da Alfandega, sendo substituído pelo 
!:leu preposto, regularmente constituído, o qual .o substituirá tam
bem no caso de !allecimento, com pre!erencla ã. nom-ea.c;;ão da 
vaga. 

Art. 11.. O Jogar de prep~to será de nomeação do Inspector 
da .Alfandega, mediante indicação do corretor, jns±rulda com os do
cumentos exigidos no art. s.•. 

Para.grapho unlco. Os prepostos, nomeados :por lei anterior 
serão dispensados das exígen_cias do pre.sent~ at"t.ig'o. 

Art. 12. Os prepostos podem ser livremente üispensados pelos 
corretores, com a approvação do Inspector da Alfandega, obslôlr
vadn.s as formalidades legaes e publicados os competentes editaes 
para conhecimento dos interessados. 
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Art. 13. Os corretores respondem pelos seus prepostos, sendo 
vedado a estes, sob pena de responsabilidade, fazer operac:ões por 
.conta propria. 

CAPITULO II 

DAS ATTRJBUIÇÕES DOS CORRE1I'OJU::S DE NAVIOS 

.Art. 14. E' da competencia exclusiva e obrigatoria .dos cor
retores de navios: 

1. • Intervir nos fretamentos, tota~ ou parciaes ainda que 
sejam Zeltoos no. ertrangelro, respectivas cotações e engajamentos 
de cargas. 

2.• Agenciar negocias concernentes a entradas, desembaraço e 
saidas de embarcações nas repartições competentes, com ·livre en
trada. nos seus armazena, depositos e mais dependencias. 

a.o Fazer as diligencias para instruir a arqueação de vapores 
ou de na v los. 

4. • Dar c-ertidões de contractos e attesta.dos relativos aos ne
gocia-s do seu offlcio, quando requeridos pelas partes directamente 
interessadas ou requisitados por autoridade comJ)etente. 

5.• Guardar siglllo dos nomes dos committentes, só podendo 
menclonal-os com autorização destes, por escripto, na caso de 
exigir a natureza (ia negociação ou diante de requisição da autori
dade competente, 

6.• Assegurar-se -da identidade e idon_eldade das pessoas ou 
sociedades de cu.16.s negociações forem encarregados. 

7." Fazer todas a.s diligencias necessarias para o pagamento 
dos impostos e taxas devidas nas operações de que participar e 
especialmente remetter á autoridade fiscal competente, uma ter
ceira via dos contractos de fretamento e engajamento de carga, 
afím de serem confrontados com os respectivos manifestos da 
saida enviados âs repa.rticões competentes pelas Companhias e 
agencias de v$ores. 

§ 1." O contracto de engajam-ento de carga pod~rá ser recti
ficado pelo corretor, de accOrdo com os emOO.rques effectivamente 
realizados. 

§ 2." E ' assegura(ia a participação equ!tativa de todos os 
corretores de navios,. nos .serv!ç:os de entrada., aa1da e desembara<::o 
da-s ~mbarcações a juiZo do despachante nas gratiflcaç:ões compe
tent~. 

Art. 15. E' prohibldo aos corretores de navios: 
l.o Ter parte ou 'quinhão em navios ou em sua. carga. 
2.° Contrair socl~a.de comrnercla.l de qualquer denom!naç:ão 

ou classe, não se entendendo nesta. prohlb!ção a simples subscri
pç:ão ou acqu:l.slção de a.cções de sopedades anonymas ou em com
mandita. por acQões. 

3.0 Exercer cargos· de administração ou de f!scallzação de 
sociedade anonYma ou em commandlta por acç:õea. 

4.0 Ser fla.dor em contracto ou negociações feitas por seu 
intermedio, 

s.• Exercer outro qualquer ofticio ou funcção publica, l."e
munerada. 

6.0 InterVir em negocl.a.ções entaboladas por outro corretor. 
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CAPITULO III 

DOS LI~'ROS DE CORRETOREs DE NAVIOS 

.Art. 1·6. O corretor de navios terâ QS livros necessarlos para. 
a. escrlptura.ç:ã.o de todos os actos de sua profissão, devidamente 
legalizados, nos ql.laes -se fará o lançamento das transacções que 
realizar, loga.r da carga. e da descarga, a denomlruu;:ão, naciona
lidade e matricula do navio e o seu porto e finalmente o nome do 
capitão ou mestre. 

Paragrapho unico. As copias desses assentamentos, assi-
gnadas pelo corretor ou pelo seu preposto, serão entregues, dentro 
de 24 hore.s a cada um dos contrac:tantes ou embarcador e ao 
proprieta.rio do navio ou vapor •.. cessando, desde então, a respon
.sabilidade do corretor para execução do con tracto. 

Art. 1.7. Os livros dos corretores regularmente escripturados 
em portug11ez, sem vicio ou defeito, terão fé publ!ca e as certidões 
que delles se extrahirem terão forga de instrumento publico :para. 
prova de contra.ctos nos casos em que se não e:dgir a escrlptura 
publica ou outro genero de prova especial. 

Art. 18. O exame geral ou parcial dos livros dos coiTQ
toNlS, legal ou administrativamente, serà feito quando fOr neces
sa.rio para a:r.ll.lrar factos que constituam o corretor em respon
sabilidade. 

Art. 19. E.sses l!vros, em caso de vaga de corretor serão ar
recadados por ordem da Inspectoria da Alfa.ndega, em presença., 
pelo menos, de duas testemunhas e encerrados, lavrando-se de 
tudo um termo que será asslgnad.o pelos arrecadadores, pelos in
teressados, .se comparecerem e pelas testemunhas. 

Paragrapho uni co. Recolhidos â Alfandega, os Iivro13 serão 
examinados e archivad'Os, dando-se irmnediato conheCimento ao 
.Ministerio da Fazenda de todo o occorrido . 

CAPITULO IV 

DA COli!:P.P:TDNCIA DA ALFANlllliGA &M: REr.AÇ.Ã.o AOS CORRETORES DE NAVlO~ 

Art. 20 Compete especialmente a. Inspectoria da. Alta.ndega: 
l •, superintender as operações dos corretores -de navios, Ye

lando pela bôa ordem dos trabalhos de sua. profissão e pela fiel 
execução das leis e lnstrucções a que estão sujeitos, podendo or
denar-lhes e. ellhlbiçã.o dos livros e prescrever-lhes aa medidas 
que julgar convenientes; 

2o, decidir as dl.lvida.s ou contestações sl.lscltada.s no eerviço 
dos corretores, censurai-os, impOr multas e suspendel-os, até tres 
mezes, pelas faltas em que incorrerem; 

3°, propor ao Ministro da Fa.zenc:ia a applica~ão de penas mais 
graves expondo circumstanclada.mente os factos incriminados; 

4°, informal", no prazo ma.ximo de tr.es dla.s, os recursos inter
postos para o :Ministro da Fazenda, da.s decisões que proferil"; 

5°, fornecer ãs autoridades publicas as informações que lhe 
. .forem pedidas; 
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6", enviar âs repartições interessadas, notadamente [L Capi
tania do Porto, ao Departamento de Saude Publica e a. Dlrectorla. 
dos Correios, a relação nominal dos corretores de navios -e de seus 
prepostos; 

7", mandar colllgir e mencionar, no seu relatorio, dados esta
tisticos relativos ás operações realizadas por intermedio dos cor
retores de navios; 

s•, propõr ao Ministro da Fazenda medidas conv-enientes á. 
bôa execução dos serviços a cargo dos mesmos corretores. 

CAPITULO V 

DA RESPONSAlli1.1DAnE CIVIL DOS CORRETORES 

Art. 21. A responsabilidade civil dos corretores de navios 
resolve-se pela prestação de perdru; e damnos resultantes: 

lo, da falta de execução de ordem do cOmmittente; 
2", de haver o corretor, em proveito proprio, ou de seu com

mittente, realizado operações ou negociado de má fé, com pessOa 
cujo estado de fallencia fOr notaria; · • 

a•, de irregularidade de escripturaçii.Q dos seus livros, no que 
disser respeito ã parte de escriptuJ:ação nas operações; 

4", de falta de entrega. aos respectivos contractantes da. c6pia 
fiel do assento das operações realizadas. 

CAPITULO VI 

DAS PElN_.!..S DlSCIPt.INARES 

.A.rt. 22. Os corretores de navios, além das sa.ncções em que 
p~am incorrer por infracção das leis penaes, são passive!s :das 
penas <liciplinares de advertencia, multa, suspensão e destituição. 

Art. 28. Será. applicada. a pena de a.dvertencia: 
1•, ao corretor que faltar com a devida consideraç:ão aos func

clonar!os aduaneiros; 
2", ao que recusar in!ormaç:ões requisitadas por autoridade 

competente. 

Art. 24. Incarrerã. na multa de 100$ a 200$ e do dobro, na 
reincidencia: 

1°, o que deixar de forn•ecer á. Inspeitoria da Al!andega u.ma 
nota dos preços dos fretes maritimos para os portos nacionaes e 
extrangeiros bem como outros dados estatísticos referent-es á.s suas 
funcções; 

20, aquelle.a cujos livros encontrados sem as formalidad-es le
gaes, sendo cancella.dos os que se acharem escriptos em idiom:t 
extrangeiro. 

Art. 25. Incidirão na multa correspondente á quarta Parte 
da fiança. os corretores que deixarem de registrar nns seus livros 
quaesquer <las _operações, que tenham realizado. 

Art. 26. Será ~mspenso das suas funcçõea: 
1°, por tres mezes, o corretor qu~ reincidir na falta de for-
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malída.des e declarações reg-ulamentares na escripturação dos seus 
livros; 

2", por 30 dias, o corretor que intervir em operações com pes
soas taJlidas; 

3", por se~ mezes, o corretor que passar certidão contraria a.o 
que constar de seus livros, além de incor!'er nos crimes de falsi
dade; 

4", por prazo condicionado â. reparação da falta, o corretor que 
deixar de integralimr sua cau~ã.o ou fiança, quando reduzida em 
consequencia de multas ou outro motivo e o que deixar de effe
ctuar na época. propría. o pagamento dos impostos a que estiver 
sujeito. 

Art. 27. Incorrerâ na pena de destituição do cargo: 
1", o corretcr que deixar de prestar cauç:ão dentro de 15 dias 

da data da intimação feita pela Alfandega, em consequencia de 
haver o fiador pedido cancellamento da fiança; 

2", o que soffrer condemnação penal e prisão por mais de 
2 annos; 

3o, o que incidir por tres vezes na pena .de suspensão; 
4", o que exercer qualquer outro offício ou funcção publica. 

remunerada; 
s•, o que e:x:ercer o commercio de agente de vapores ou navios. 

Art. 28. As penas de adv-ertencia, multa e suspensão serão 
impostas pelo inspector da Altandega, e de destituição será dada 
pelo Presidente da Republica, mediante representa~ão apresentada 
pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 29. Para imposiç:ão de penas, a Inspectoría da Alfan
dega procederá. e:c-ofticia ou mediante queixa, devidamente do
cumentada, produzida perante a autoridade judlciaria do domicilio 
do corretor, com citaç:ão deste. 

§ 1.0 • )Antes de qualquer delibera~ão sobre a applicação da 
pena, deverá. a Inspectoria convidar o corretor Indiciado a apre
sentar sua defesa, dentro do prazo ;de cinco dias, para o que lhe 
será. da.da vista. do processo, sendo considerado revel se o não fizer 
por si ou por seu procurador. 

§ 2.•. Essa defesa e dema.iS documentos serão juntos a"O pro
cesso aPresentado ao inspector da Alfandega, que proferirâ de
cisão fundamentada encaminhando depois os papeis e.o Ministro 
da Fazenda. 

Art. 30. Das decisões da Inspectoria. da Alfandega, impondo 
penas, caberâ recurso, dentro de trinta dias, pa.ra. o Ministro da 
Fazenda, .com effelto suspen'5ivo, contando da intimação ou pu
blicao;:ã.o do desp<JA:bo. 

iArt. 31. Caberá igualmente r€Curso voluntario da.<! seguin
tes deliberaç:ões do !nspectoi" da Alanfadega: 

1.") julgando improcedente a queixa conüa o corretor; 

2.0) reformando decisão que declarar .improcedente a queixa 
já antei"iormente julgada; 

3.0
) recusando representar ao Ministro da Fazenda sobre a 

'imposição de penas da al~;ada superior. 
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Art. 32 A desistencia da. queixa importará o cancellamento 
do processo, desde que a imposíc;ão da pena não tenha pa.ssado 
em julgado. 

Art. 33. O producto das multas impostas ao corr-etor sern 
recolhido â. Altan.dega. 

CAPITULO VII 

tiOS EMOt:.UMEr."'TOS DO CORRETOR 

Art. 34. Os corretores de navios perceberão pelo seu tra~ 

balho, as corretagen.s e os emolumentos constantes da tabella 
anne:xa. 

Art. 35. Essas rem1.merações não poderão ser accrescidas 
de quaesquer outros proventos, nem augmentadas ou diminuídas, 
sob ]lena de suspensão do corretor e multa do dobro do seu valor. 

Art. 36. Para que o corretor tenha direito ao recebimento 
da corretagem !! indispensavel que esteja ultimada a. negociação 
de que h-ouver si-do encarregado. 

§ 1.0
• Para esse effeito, a negocia.;:ão será tida por ultimada. 

desde que os committentes tenham accordado no recebimento das 
cópias dos a:ssentos dos livros dos corretores ou as tenham ru
bricado. 

§ 2.0
• Si! na negociac::ão intervierem dois ou mais corretores, 

e. corretagem· será. repartida por igual. 

Art. 37. Os emolumentos da alfandega serão cobrados em 
estampilhas. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GEllAES 

<Art. 38. As pessoas que exercerem illega!mente as funcçõe:5 
de corretor de navios, incorrerão nas penas do art. 224 do Codigo 
Penal. 

Paragra.tJhO unico. Em taes casos, a Inspectorla da Alfan
dega remetterã. á Procuradoria Seccional da Repub!fca os do
cumentos que possam instruir o competente processo criminal. 

Art. 39. Os casos omissos, as modificações que se tornarem 
necessaria.s para a bOa e:xecuc;ão deste -regulamento, serão levada..'> 
ao conhecimento do Ministro da Fazenda para as devidas provi
dencias. Nos casos urgentes, resolverá. a Inspectoria da Alfan
dega., sujeitando immediata:mente seu acto á. approvagão superior. 

Rio de .Janeiro, 27 de N<>vembro de 1929. - F. O. de Oli
veira Botelho. 

CORRE'l'ACEM E EMOI..UMENTOS DOS CORRE'l'ORES OE NAVIOS 

Certidões de contra.ctos até um mez ................. . 
Idem, depois de um me2: •................•.......•.... 
Vistorias ......••....••.•.......•................ 

5$000 
10$000 

100$000 
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Vendas de navios (sobre o seu valor) .... .... .. ....• . 
Fretamento (pago pelo proprietario ou conslgnatarlo dos 

vapores ou navios, sobre o valor dos fretes) .... 
Engajamento de cargas (Idem) .... . . . . •..... .... . . .... 
.Ag~ncla para instruir processo de arqueação .. ... .... . 

Despachos de navios ou vapores (para dar en
trada ou sahida na A lf::mdega e Capitania. do 
Porto, ou desembaraçar o vapor ou navio): 

Até 200 toneladas ..... ... ..................... · ..... .. . 
De 201 a 400 toneladas .. ....... . ............ ....•.. . 
De 401 a. 700 t oneladas ... ........... . ..... . ..... . . . . 
De 701 a. 1.000 t oneladas .................... .. ....... . 
De maior tonelagem .. ... .. ......... . . · . ............... . 
Por serviço pres tado fóra das horas do expediente .. .. . 
Pelo te-rm1> de deposito de mercadorie.s inflammaveis .. . 

Pelo despacho dos vapores ou navios nos cnnsulados: 
Por consulado . . . . • . . . . ...... ....... .. . ..... .•... 

EmolumentO<! da Irispectoria da. Alf:mdega (<. serem 
cobrados em E:stampilhas): CP.rtldáo verbo ad 
verbKm de qualquer documento e.rchivado refe

rente aos corretores de navios: 

Por lauda de pa·pet de Om,33 de comprim.entõ por Om,22 
dP. largura .... . ..... .... ......... ..... .. . 

Archiva~ento de qualquer documento no livro ... .. . . . 
Regil'lto de :laudo de vi..«toria .... .......... .. ..... . ... . . 
RPglsto d-e communicaçiio do exerclclo do agencia de 

navios . ...... · ·. · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · • · 
Termo de Compromisso de corretor e de aPProvaçõ.o e 

nomeação de prepostos . . . . ... . . .. • ... . .. • .. . 
Portaria de lJconça.s • . . . . • .........••.•..... . .... 
Petição de archivamento de livros e papeis ... . .. ..• ... 

·Busca. nos livros :tindos ou papeis archlvado::s: 
De mais de 6 mezes a.tê utn anno . ... .. . ..•... .. ...•... 
De um até dez annos •. .. . .....•............•...... . .. . 

Se fôr indfoa.do o anno: 

De 30 até 50 annos •.....•........... ..... ... .. ........ 

Se não fOr ind!cado o anno: 

De 30 até 50 annos .. •... .. •.•.... .. ......... .. ....... . · 
De mais de 5~ annos . . ..•. . ..• ..... • ........ ... ....... 

2 v.. % 

5 % 
2%% 
100$000 

25$01)0 
40$000 
55$0il() 
70$000 

150$001) 
25$00!1 
10$001) 

30$000 

3$00() 
7$500 
7$500 

7$500 

15$000 
6$000 
6$000 

3$00.) 
15$000 

30$000 

6{)$000 
' l;'i0$000 

Ó Sr. Presidente- Tem a palavra. o Sr. Jorge Guedes. 
Tenho .sobre a m~a um requerimento de Informações que 

vae ser lido. 
E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

REQ"C"ERIMEX'l'O 

N. 130- 1935 

( 1.• legl!!latura) 
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Requeremos que, por intermedio da Mesa, seja requlsltad:l. 
do Minlsterio da Viação e Obras Publl<:as a .seguinte lnformac;:ãc: 
•'Porque não !oi ainda torne.do sem ettetlo o decreto de 10 de 
Malo do anno vigente na parte que promoveu, por merecimento, 
a. 1." oUJciaJ da Dlrectorla. Regional dos Correios e TelegraphoB 
·do E.stado de Santa Catharlne. o 2.o dito AltamlN:~ Lobo Guima
rães, que nas ultimos di!l{,j de Abril ou primeiros ae Maio, com~ 
municara ao Governo ter sldo eleito Presidente da Aossemblêa 
Constituinte de supra a!ludido Estado, promoção telta em con
trario ElD disposto no art. 3.•. § 3." in fine da Constituição e que 
estâ. prejudicando a quem a competir? 

Sala das Sessões, 2 de Setembro de 1935. - Dorval Melchia
des. - Rupp Junior. 

O Sr. Presidente - Está. tlnda .a leitura do expediente. 

O Sr. Jorge Guedes - Sr. President'!, a li- "E:EJ>Oslçii.o" 
apres~ntaoia ao Governo da Republlca. sobre a situaçãc da Estrada. 
~ Ferro Central do Brasll, pelo seu direoctor coronel .João de Men
donça Lima. 

O que esse mustre engenheir<> e administrc.dor relata nes!!~ 
documento é fmpression.linte. São a.s pala.vrae de um homem se. 
reno, honesto e . :tranco. mostra.ndo ao Ch~!e da Nação o estado 
em que se acha a nossa. grande estrada de ferro. 

Analy.sando as l;.Uil.S mâs condições technicas, o seu systemll. 
entravado de a.dmlnistrao;:â() pinta, o dl:-ector da. Estrada_ de Ferro 
Centrai do Brasil, um quadro que mostra ao Palz, e, prlnclpal
m~nte âs zonas que se servem dessa via. terr~. o seu estado pre
car1o, constituindo, além de perigo permanente aos ~!Tos 
e mercadorias que por ell.a são transportados, um sorvedouro de 
boa parte de nossa receita. 

Outro devia ser o -estado dessa vla ferrea tendo em consUie
rac;:ão 111. .sua dupla finalidade: - a economica e a social. ~· uma. 
empresa industrial que assegura o transporte barato aos traba
lhadoTes do Dlstrleto Federal que moram onde lhes permtttem 
os seus m inguados <vencimentos. 

Não podendo a Central tormcer tre.n.sporte rapido, intenso e 
seguro, estA. servindo de entrave âs zonas que por ella são per· 
corricla.s, cau~do, por isso mesmo, grandes prejtlizos· á. indus
tria, lavoura, pecuarla e ao comrJ11lrc1o, além da.quene vultoso 
de..mno que causa â sua. propria. economla. 

Os ckfícits que apresenta. annualmente, a estrada que poderia 
ser um modelo de serviço. jê. são bem conhecidos desta camara. 

Já. o emJnente Sr. Bors-es .de Medeiros em seu sereno e do
cumentado discurso inform"Ou a esta Casa que o '&!icit da Es
trada, no perlodo de 191() a 1928. foi de 340.859:833$392. Sendo 
esse perfodo de 29 annos, o Getlcit annual medlo foi de .•....... 
11.753:787$358. Mas. desgraçadamente, a. medida estâ longe do ae: 
fícit e.pre.sentado ultlmturnlnte. Ainda agora, no orQamento da Re-
pubUca para 1936, apresenta a. Central, um deficit de ............ . 
50.059:077$200. 

E' deficiente o appa1"elba.men~o da Estrada.. Das suas 672 lo· 
-comotivas, 232, isto ê, 34,5 •j•, estão em serviço ha mais de 3() 
annos. 328, ou sejam 48,7 "I" ba mais de 15 e apenas 16,8 oj" t~m 
menos de 15 annos de UGO. 
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Quando nos lembramos de que nos Estados Unidos da ,Ame
rica. do Norte experiencla8 reallza.de.s mostraram que uma loco
motiva com mais de 20 annos de uso é antl·e<:onomlca porque o 
custo das reparações, tendo em vista. a. efilciencla, <:<>ndemna. n 
contlnua.c;:lio dessa ma.chfna no .serviço, sendo preferível a sua sub
s tituiçã.o .por uma. nova, é que vemos como deve lutar a admi
nistração da Estrada para conseguir alguma co~a de locomotivas 
que já deViam estar abandonadas. 

0 SR. FIGtr.I!!IREDO RODRIGUES -E' pena V. Ex. estar pregando 
para o deserto . 

. O SR. PoLYCARPO VIo'lTI - Esse ê o meu receio. Estou de 
accordo <:<>m o nobre orador : já tive occasião de tratar, aqui, 
~este assumpto e de conversar com o director da Central. Che
gue! á. mesma conclusão que o nobre co!lega, Isto é , que S. Ex. 
é um administrador bem intenci<>nado e patriota. Temo ê que, 
a despeito do~ seus esforços, não se consiga coisa alguma., por
que a administração publica não cuida da Central do Bros!l. 

O SR. JORGE GUEDES - Procuro focalizar em meu dis
curso que o direct<u· é profissional digno, honesto e bem inten
cion.a.d<>. 

Aliás, jâ o conheda ~ perto, porque 'toi secretario da Viação 
do Estado de São Paulo, quando eu era Prefeito da Capital . TI
vemos, nessa occaslão, entendimentos contínuos sobre seTviços da 
Capital, tendo eu verificad-o o valor de sua actividade. 

O SR • .AL8ERTo ÂLVAREs- Devo informar a V. E::t. que, jus
tamente neste momento, acabe. de ser a.ssígna.do pela bancada Mi
neira e grande numero de Deputados de outros E stados, um pro
jecto de lei. tendo em vista, exactamente, solucionar o problema 
da Central do Brasil . 

O SR. JORGE GUEDES- Folgo em saber o que me informa 
o nobN collega., porque, ignorando Q.Ue projecto nessas condições 
jâ estivesse assigna.do, é meu Intento apresentar um com l~n
tica. f!naUda(Ie. Quer dizer que as coisas boas. embora cercadas 
de ind1f1'erença, se encontram f.elizmente. 

0 SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Infelizmente, o Bra.sll está mar
chando sobre muletas. A Estrada de Ferro Centrai do Brasll nesse 
estado e o Lloyd da maneira que conhecemos. 

O SR. ALBERTO ALVAIUIIS - Peço Jlcen~ para ainda informar 
ao orador que o projecto se baseia em elementos fornecidos pela 
proprla Estrada. de Ferro Central do ·Brasil. 

O SR. JORGE GUEDES - Agradeço a Informação que o 
pre~do collega - que se tem mostrado, sempre, infatlgavel tra
balhador - está prestando a mim e á. casa. 

A compra. de modern~ locomotivas a vapor ou de Diesel-ele
ctrlcas como já· ha na Sãp Paulo Railway traria, para a Central 
e consequentem.ente para o publico, as seguintes vantagens: 

· 1.0 ) gl'EUlde diminuição das despeS3.5 com reparações de loco-
motivas; 

2.0 ) grande augmento da capacidade de tracc;:ii.o; 
3,0 ) grande diminuição das despesas com combust!vel; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15: 14 +Página 54 de 152 

-266-

4.0
) augmento de velocidade dos trens; 

S.o) diminuição do numero de a.ccidentes. 

Uma revista ra]Jide. do relatorio do Sr. .director mostram. o 
esta.ào da nossa via ferrea . 

.A. extensão das li,Dhlll3 em trafego em 31 de Dezembro de 
1934 era: 

Bitola de lm,60 (bit<lla larga) ...................... . 
Bitola de lm,OO (bitola estreita) ...............•..... 
Bitola mixta .......................••..•.. 

Total 

Klma. 
1.200.159 
1.830. 079 

50.774 

3.090.012 

Acc~scentando-se a esse numero os desvios e circulares serão 
3. 899.783 klms. de linha a conservar. Desses 3. 899. 783 klms. só
mente 2.505.888 klms. são la.strados. Acontece, :porém, que sendo 
necessario um rerorç:o minimo annual de 10 •io dos 2.505 kilome'
tros de linha lastrada, ou sejam -250 kilometros. e, tendo sido re
forcedos apenas 130, ha um dieficit an:nua.l de lastrrunento de 120 
kilometros. Em 10 annos esse de1icit attingirá o numero de .•. : 
1.200 kilometros, proximamente a mesma extensão actual ·de .•. : 
1. 393 de IinhQ não Iasfrada.. Neste rythmo, senh-ores Deputados, 
o serviç:o de la.strament.o ê urn simples palliaUvo. 

O rnâ.o estado da central, infelizmente, é geral, 

A eonsiderac;ão de seus dormentes, ttilhos, cal"l'Oa e sy.stema 
administrativo vae, estou certo, pOr €Sta Carna.ra. assombrada, taes 
os perigos em numero e frequenda que podem occaslonar. 

Somente á providencia divina e ao$ esforços cont!nuo.s d~ sen 
'direc.tor -e dos obreiros anonymos que, todos os dia.$ e a todo ins
tante, velam pela. vida daquelles que nessa estrada viajam, ~ qu·e 
devemos não estar jã condemnad~. Irremediavelmente, pelo pu
blico, ei!.Se patrlmonlo nacional que poderia ser um potencial eço
nomico do Paiz, e, ao mesmo tempo, uma -estrada modelo. Con
tinuemos. po~m. a c~nsidera.r os numeros que o senhor Director 
da Central nos offerece. 

Vejamos os dormentes. 

O $eg1linte quadro convenientemente consultado, falará trls
tem~nte: 

Dormentes empregados na linha . _ . _ • _ . • . . • . . . • . . • . . . 5. 850.000 
Comprados em 1934 ._ .. , ••..•.....•........ ,.. ... . . . . . . 636.000 

A pratica determinando a neces!ilidade de substituição de 10 °] 0 , 

no mlnlmo, dos dormentes empregados e tsto não tendo sido feito 
no ultimo qwnquennio, salvo em 1934, o QUadro dA os c!e!icits ha-
v!dos: 

Dormentes ,Dormentes 
Anno na linha adquiridos JJeficlta 
1930 5.567.000 327.000 229 .001) 
1931 ; . 5. 781.000 233.000 345.000 
1932 5.821.000 431.000 161,600 
1933 5.480.000 442.000 142.000 

Somma dos d.eficí.ts .. .. .. .. . . .. .. 867.00~ 
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1934 •. 5.8ri0.000 

Deficit no !ml do qulnquennlo 

636.000 
Saldo 
51.000 

816.200 

Esse d.eficlt de 816.200 representa 13,95 •1• de 5.850.000 dor
mentes collocados no leito da Central. Com.o esses dormentes estão 
como é de regra, collocad·os uniformem-ente ao longo da linha, 
12,95 G!• de 3.899 kilometros ou sejam 544 k1lometros serâ. a ex
tensão de Unha, tendo dormentes condemnados. 

Em cada k!lometro de Unha ha 208 .dormentes em máo es
tado e 1.292 acceltave!s QU bons. Ainda mais. Em 7 dormentes 
ha um conde.mna.do. De 4,75 m1tros em 4,75 de Unha ha um dor
mente que põe em risco um tfoly de linha, um la.stro, um trem 
de carga, um trem mb:to, um ~rem de suburblo, um trem de Pa.ll· 
sag-elro ou o Cruzeiro de tanta !ama. 

O SR. Pot.YcARPo V r= o orador, engenheiro notavel. .• 

O SR. JORGE GUEDES Bondade de V. Ex. 

O SR. Pol.YCARPO VIOTTI - • . . e paulista, ·não deve deixar de 
fazer o confronto entre a situação da Central do Brasil e a :la. 
Paulista, esta dando resultados francamente animadores. 

O SR . .JORGE GUEDES - Teria enorme prazer em elucidar 
a Clliilara por meio de cotejo entre as estradas de !erro Central do 
Brasil -e Paulista, mas, infelizmente, o tempo de que disponho não ê 
sufficiente. Posso lembrar, comtudo, que emquanto o director da
quella dama. por auxilio, a Paulista. vae se desenvolvendo. Tem já 
grande trecho electrificado, é tida como estrada modelo e dispõe de 
capitaes exclusivainente nacionaes. 

O SR. CARl!I.'EIRo DE REzmNoE- V. Ex poderia responder ao no
bre collega Sr. Polycarpo Viotti que a Paulista tem e.drninistrac:ão 
privada, ao passo que a da Central é official. Nisso vae um mundo ... 

O SR. JORGE GUEDES- Adeante abordarei esse ponto. 

O SR. CARNEIRO DE REzENDE- Desculpe-me a lnsister.ela. Pare~ 
ce-m.e que ernquanto a Central não fOr deslocada das mãos do Gover
ntr- e quem diz Governo diz politica- a situacão ba de permanecer 
como estA. Tr>das as emprezas industrlaes dirigidas pelo Estado não 
produzem resultado diverso como, por exemplo, o Lloyd Brasileiro. 

O SR. FmUEIREOO RODRIGUES - Deve-se fazer justiça ao Sr. José 
Americo. que procurou resolver o problema da Central, pel~" menos 
até Barra do Pirahy. 

O SR. JORGE GUEDES- Não fosse o receio que tem o orado:r:
de projectar sobre a t~la da intelllgencfa desta assembléa uma fita 
de grande metfa.gem e funebre successo. procuraria elle, embora 
pallidamente, l)erspectlvar todo esse cortejo de dures que traz o 
descarrilamento de um trem de passagi!lros, super-lotado, como ê 
commum na Central! ... 

O quadro é terrivel. 

As lagrlmas dura.'m _annos. 
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o horror do espectaculo s6 não ~ntiu ainda aquelle qua não viu, 
· ~amo eu vi, um trem rolado por um aterro abaixo, em um dia de 

:finados. 
E os trilhos? ! . . . o uso de 30 e.nnos traz for•te desgaste em con

sequenc!a de um trafego Intenso. A reslstenc!a fica fortemente com
promettJda . 

.A. substituição annual de 3 % 4os trilhos da Unha se Impõe. Este 
(:um facto de observação que nào admltte prot.elacões. 

Na Central ha 1.200 kllometros de Unha de bitola larga. 3 % de 
-1.200 são 36 kllometros de linha ou 72 kilometros de trllhog e8traga. 
dos. Trilhos que .soffreram fortes vo.r!ac;õee de temperatura. durante 
annos e choques violentos. Tr!lhos cuja contestura. interna softreu 
jG. pt"ofundas modiflcac;ôes em virtude das sollcitaç:ôes ex.terna.s. Tri
lhos que representam uma causa permanente de desastres cujaa ex
tensões não são prevlsiveis. 

Em 33 an.nos, isto .;, no período de 1901 a 1934 terlatnos 33 x 72 
egual a. 2. 376 kllometros de trtlh~ a. l!el'em subtituldoo. 

4 Central sô sutstttu!u 1.552 kUometros, Ha. um à~ficít de 824 
ki1ometX'Qs de trilhos ou 412 de linba. cujos trllhoç estão condemne.
dos. Isto, sóm.ente, em 1. 200 kilometros de "bitola. la.rga. 34,3 % da 
1.200 kirometros. Do Rio a. São Paulo, admittlndo-se um percurso, 
em numero redondo de 500 kilometros, teremos 171 kUomet.ros de 
linha cujos trilhos não offerecem a. segura.nç;a. q_ue era Uclto do!l 
mesmos esperai:'. Em 10 metros de linha ba 3m,43 em mâ.o estado. 

Lastro 1nal conservado, õormentes estr-agados de 4m,75 em 4m,75, 
em 10 metros de trtlhos 9m,43 <:omba.lidos, eis o quadro que nos apre~ 
senta a v!a permanent-e, além, naturalmente, da !alta de repar~ão 
constante dos aterros, cortes, obras de arte, desvio -das aguas, mata~ 
burros, cercas, signaes, estaç;ões, tudo emtim que constitue essa part& 
da via ferrea e que necessita verba sufffcfente. 

Ma-s, Sr. Pl:'esidente, alnda nada dissemos sobre os cárros. 

O SR. ÁUIE!m> AJ.,vAJmS- Permitta-me V. E::r:. uma observa.c;ão. 
Penso que o defí,cit dos dormentes da vla permanente da. cenu-a.I real
mente deve ser maior do aue consta da reiac;:ão cie V. Ex., pol:' um 
motivo: a base d~sse ealculo é a substitU!c;:ão no proporc;:ão de 10 %. 
Ora, posso informar a V. Ex., como !Uh o de zona fornecedora de ma
deiras para a Central do Brasll, que nem todas as madeiras destina
das a.os donnentes podem durar dez annos. Uma· part-e apenas, re
Presentada :tJela aroeira e pela sucupira do sertão, p6d~ ter essa du
ração. O resta V. Ex. sabe que, não chega a resistir cinco a.nnos. 

O SR . .JORdE GUEDES- V. Ex, estA concorrendo para que 
eu possa tocallza.r com maJs brilho o perigo que constitue a Central 
do Brasil para todos nós que,_ inf<'!lizmente, nos utllfsamos della para 
nos desloearmos de um ponto para outro da zona que a mesma serve. 

O SR • .A.LmlRTo ALVARJ!lS - De resto, intervindo com o meu apar
to a V. Ex., não tenbo em vista aenão trazer esse peCIUeno escle.re
cim.ento regtonal, muito sa.tis!-e!to em que Vossa E~ .• com grande au
toridade, esteja já preparando o campo para a victoria do projecto dt 
ema.nclpac;ão da Central do Brasil. 

O SR. JORGE GUEDES- Muito grato a V. Ex. 

Quem desconhece a falta de hygiene, de conforto, de tudo, até de 
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lugares para qu-em viaja nos trens ·da Central e não pt'>de pagar um 
logar no Cruzeiro? 

E nos suburb!os? ... 

Nos suburblos as v!ctlmaJS - se algUm Deputado está. nesse nu· 
mero pe~o perdoar o qualificativG - viajam em pé, de cOcoras, pen. 
durados, amontoados, comprimidos, destend!dos e quiça em pedru;:os 
Para que cada elemento possa achar um logarzinho onde o infeliz que 
:rnoureja o dia. todo, no verão aorazador desta linda cidade, possa d!-
2er baixinho, tristemente a cangão: cidade·maravllhosa, ehela de en
cantos mil ... 

0 SR. F'IOUEIREDO RODRIOUES - Esse perigo vae desapparecer 
com a. electl:'íficação. Precisamos, a esse respeito, fazer justiça: hou
w um homem que teve a coragem de enfrentar o problema: eu Irle 
!elicito por ter sido um .nord~tlno o autor deSse emPrehend!mento. 

O SR. JORGE GUEDES -E os paulistas. S-enhores Depu
tados?) ... Os representantes do meu Estado. Elles?! ... pobres ma~
tyres do dev-er polit!co! ... iA cada estalar de um carro, distensão d~ 
uma mOla, á.s torSões terríveis dos carros e aos trancos medonhos Q.l.le 
clá. o trem frequentemente co:">lo o estreme~âo do gigante que reage 
contra sua proxima agonia, qual paulista. pOde dormir?! ... 

Qual deixarâ de persignar-se esperando a sua. hora derrade11;11. 
que póde estar ahi, bem proxima., naquelle trem. 

Lembro aos nossos dignos collegas mineiros que tambem eUes, 
como nOs paulistas, estão sujeitos aos mesmo!ll perigos. SO existe uma. 
<ütferença contra elles. 

Como a probabilidade de perigo é fupcçã.o do cotr~prlmento da. 
linha a sua probabllldade tem, apenas, ma,ior kllometragem. 

O SR. ~o Al..VAREJS - O nobre collega. ha de permittir mais 
uma i_nterrupçã.o. Julgo gue, neste ponto, os paulistas correm pare
lhas com os mineiros, porque, se a linha mineira é ma.ts extensa, o 
trafego da paulista é mais intenso. 

O SR. JORGE GUEDES-Refere--se V. Ex. á média de viajantes 
~ não a cada um delle$. 

O SR. A.LBE!ITO .ALVMU:s -Por isso mesmo. 
O SR. JORGE GUEDES - Continuando o exame do trn

:portante d<>cumento apresentado pelo illustre dlrector da Centra.1. 
do Brasil deparamos oom o item "Accessor!oa indlspensa.vels a uma. 
linha ferroYiar.la moderna". 

Ahi estão apontados outros males. 

As curvas apertadas, de ralo inferior a 200 metros; rampas 
~uperiores a 2. %. na bitola larga e 3.% na estreita; o emplaca
mento antigo, nãc ha placas Geo; os pontos fracos devldos ao
grande ni.mtero de juntas sobre máoo dormentes, nã.o ha juntas 
soldaclAs a termite, impedem a direcção da Estrada de· fazer correr, 
~obre seus trilho.e, trens modernos de grande .velocidade. 

Essas rnodificações são caras mas o proprio relatorio aponte. 
tuna série de vantagens que ellas trazem: 1• --< grancle segurança 
11a llnba com a consequente àirn!nuiçã.o dos accidente(;i 2• - m(!
uor custo de conservacã.o; a• - maior rendimento, permlttindo o 
~ugmento coneiderav.el de wlocidade dos trens; 4•- menor usura. 
ào material rodante; 5° - grande augmento de c011-!orto para ()a 
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_passageiros com a dfmlnuic;:ão de ruidos, de trepid4ção e da d.u-
1'a.ção de-a vla.gens; 6° - dimfnui<;ll.o das despesas com a reparação 
do materfal de tra.ccAo e de .transporte. 

Ha. nesaae vantagens melhora po.ra !UI cond!c;:ões do pas!ldgefrc> 
l:>~.>m oomo contribu!cão torte para que o de!iiCit alarmante da 
Central tenda o. deS6.pparecer e n6s tenhamos, um dia a.1nda, a 
ventura. de notar, no nosso tão desolador orçamento, ~ue a. nossa 
principal vta-terrea <lá. saldo. A . !alta das mot11tlcac;:ões necessi
rfru! é. Central e tal que o augmento de rendimento no ramal de 
S, Paulo jâ estâ sendo entravado bem como no ramal .m1ne1ro · de 
S. Barl:>ara. dltticultando a. exporta.çiio dos productos dessas zonas. 

Essa sltuac;:ão ainda vae se aggravar quando estiver termi
nada a Usina de Monlevade, que exPortará. lOQ m'U toneladas nn
nuaes de !erro. 

· O SR. ANTONio ~Gozs - E que l)l"ecfsa & 250 carros dlarlos. 

O SR. .ÃLBJI:RTo A.Lv~ - De resto_, V. Ex. viu, pelas noticias 
dos -jornaes, que a estac;:lo !oi inaugurada ante-hontem. 

0 SR. CoRRJ!IIA DA COSTA - ~ao OUVi o fn!cfo <lO brilhante dis
curso de V. Ex., mas o que maJs me .chamou a a.ttençã.o, no rela.
torio do Director da. Central, tol o facto edi!fcante de haver 1.600 
C8.lT08 encostados ••• 

o SR. POI:..YCARPQ VI~ ...:_ Allá.s, 1. 800. 

O SR. Co!UUmA DA CosTA - • • • sem poderem -ser reparados, no 
valor de 9Q mil contos, depreciando-se hora a hora, expostos ao 
~m~. . 

O SR. JORIGE GUEDES- V. Ex. ouvir~ minha rapida a.pre
cia(;:ão sobr~ esse ponto. 

A estrada possue 847 carros de passageiros, 569 de b!tola larga 
dos quaes tóra de serviço, 278 de bitola estreita dos quaes 'lZ t6ra 

de serviço. Esses numeros mostram que dos carros de passageiros, 

1• e 2• classes, mlxtos, dormitorlos e restaurantes, ha. fóra d& ser
viço 25. 4 % de bitola larga e 25,8 % de bitola estreita. 

Com os vagões pe;ra o tra.Mporte de carga a situac;:ão nilo ~ 
mais 1nvejavel. Dos 5 . 013 vagões de bitola larga 1.387 estão tóra 
de servlc;:o e dos 2.023 d& bitola. larga 240. 

27,6 % e 11,8 %, respectivamente. 

O SR.· CARNEIRO DE ~DIC - S6 isso prova crue ê a.dm!nis
tra.c:ão f~lta otticlalmente. Estou plenamente convencido de que 
ê o de!eito maximo. 

O SR. JORGE GUEDES - Muito bem. V. Ex. tem razão. 
Mas porque e.ese -grende numero de carros e vagões tóra de 

servlc;:o! . . • Essas peroentagens tão altas de capital immoblllzado 
não dandô a renda correepondentEl? A reSPOsta é eb:nplel!l. 

E' o · proprio direator da Centrai que nol-a.' dá. em um grito 
de desespero, chamando soccorre> SOb a fôrma de augmento de 
'\."erbas para a nosaa. via :terrea porQ.ue ellas tê:ln diminuido. 

Em 1929 com o dollar a 81000 a 4• Dlvieáo recebeu 15.000 
contos de r61s para a manuten(;ão do mater1aJ ro<lante da. Estrada, 
~. em . 19.35, com o dollar a 18$000 essa Divisão .recQbe·u, apenas 

· 6. 000 contos.! 
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.O SR. CARNJ!JIRo !)E REzmmE - E' inqualiflcavel! 

O SR. A!oi:TO-NIO DE GóES - Esse facto é iba.5tante impressio
nante. 

O SR. JORGE GUEDES - Proporcionalmente, menos de 
quarta. parte! 

Os -pontos de admiração são do relator!o. A interpretaçã.o como 
um ·grito de soccorro é minha. · 

Ha outras causas que impedem a re!orma da. Central e o 
desappareclmento dos perigos que a. estrada otferece. 

A sua a.dmin!stra<;ão é eminentemente burocratlca ape~ar de· 
ser ella uma empresa industrial de transporte. 

0 SR. Co~.RN.E:l:M OE R=N'.DE - Es.-5<~. phl'!I.Se í: do Dlrector tia 
Central? 

O SR. JORGE GUIDDES - Jâ. terr:ninel a lP.ItUra do rele.torio. 

O SR. C.ARNl:lRO DE ~ - Eu queria a.ppla.udir. 

O SR. JORGE GUEDES - Aliâ&, o Dfrector t.am.bem di~ que 
é accentuadamente ·buroc:ratica, ou cousa. parectda.. 

O Sa. CARNXIRO DE R!!:ZE:ND& - Excesso de pessoal. 

O SR. JORGE -GUEDES - O Codlgo de Contabilidade appli-
cado ã. Central redunda em um entrave enorme. 

O SR. ALBERTO ALv.uw:s - V. Ex. permitte um aparte '! 

O SR. JORGE GUEDES- Pois nã.o. 

O SR. .A.Lmi:!t'l'o ALVJ.ImS - Ahi reside o ponto capital da des
ordem da Central. 

O SR. JORGE GUEDES - E' isso mesmo. 

O Sa. Â.IJBI!lft'l'O A.LVABES - O Codigo de Contabilidade e a Com
missão de Compra constituem, niio sómente entrave á. mal'cha. 
administrativa. da. ·eenira.I, mas um do.s motivos de gl'a.nde au
gmento de de·spesa, que se pode caJcular em :rna.1ll de 40 mil contos. 

O SR. JORGE GUEDES - Effectivam ente, ba. um peso 
morto enol'Dle decorrente de pessoal que talvez não fosse neces
sa.rfo a.o fUllccionamento da. E stra.da, mas que s6 permanece ali 
:POr ce.usa do que estabelece o Codigo de ContabUidade e o Tribunal 
de Contas. 

O SR· CoRRb:.& !)A CoSTA - Aliás, o ·Pl'OPrio Director da. Centra.l 
confe3sa que, multa vez. são pagas as dlarla& dos operarias sem 
que h aja. trabalho por !alta de material. 

O SR. JORGE GUEDES -V. Ex. tem razão. Eu conhece 
o facto que V. Ex. acaba de- .rererí r . 

O SR. CAR.NBI!io DEl REZENDE - E' um libello contra. a admi· 
nistração do Estado . 

O SR. ALBim'ro ALVARBS - Posso informar -que 6 um dos pontos 
capitaes visados pelo projecto a ~r a.preeentado amanhã. aqui e 
que terei a honra. de submetter á. ~ignatura. do nobre orador. 

O SR. JORGE GUEDES·- Com ·~ esclarecimento f ic o ma.ls 
ce~to ainda de que me encontro com o prezado co!lega no campo do 
desejo do bom traba.lho. 

o SR , Cu!N&IRo DE RE:ZENDEJ- Servir ã. causa publica. 



Cãnara dos oepllados -lmfl"eSSo em 2810112015 15:14- Página 60 de 152 

-272-

. O SR. AU!ERTO ALVAREs -Nunca tive duvida a respeito de que 
V. Ex. seria grande collaborador nel!ta. tarefa. 

O SR. JORGE GUEPES- Obrigado a V . Ex. 

A velocidade raplda de encaminhamento de seu>S negocios in t er
nos e ·externos - compras pagamentos, recebimentos, restitui
ções, etc. - está, como a de seus trens, impedida pelas· rampas 
peaadas; curvas apertadas, empedramento mão, falta de carros e 
locomotiva-s porque. assim, são as d!f!iculdades c r eadas pelo Co
digo de Contabilidade, pela Tribunal de Compras e por toda essa. 
burocracia que tornam capenga. ou paralytlca a Administração da 
Central. 

O SR. CormeA DA COSTA - A solução a. meu vêr f! a llutomo
mla administrativa, como pede o Director. 

O S:R. JORGE GUEDES - Termino tra.ru~cre.vendo as se
guintes "Conclusões" do rela torio: 

ConclWIÕe8 

1.• E' ind!spensavel e urgente dar autonomia adminis trativa 
á. Ellt rade.. libertando-a dos entraves de uma. organização pura
mente burocratlca; 

2 . • é preciso, tambem, dotar a Estrana do apparelhamento.> 
material indlspensa.vel· ao cumprimento de sua missão economlca. 
sob pena. de trans formai-a em elemento retardador do progresso 
das regiões que della dependem; 

3. • é indispensavel realizar as obra-s preliminares e ~omp1e
mentares da electrif1caçã.o, para qu~ a Estrada tique ha.bUltada. ~ 
de!5empenhar cabalmente a sua tina.Udde social no Dtstricto Federal. 

O Sr. Presidente - Attenc;ão! .Faltam dois minutos para 
terminar o tempo destinado ao Expediente. 

"' O SR. JORGE GUEDES- Ternrina re! antes de estar exgotado 
o tempo. Agradeço a V. Ex. , Sr. Preaidente. a ad vertencla. 

senhores Deputados, lendo esta palll<!a exposição que t enho a. 
honra de apresentar aos meus companheiros de trabalho, quiz fo~ 
callzar o estado da. Central do Brasil, o imminente perigo que ella 
constitue para todos a.quelleB que t~m a infellcldade de precisar via~ 
jar nos seus trens, não porque sua a.dm!nlstra.;ã.o nã.o seja. capaz: 
não porque o respectivo -dlrector, Sr. Coronel Z.Iendonça Lima, en
genheiro illmtre, honrado e digno não se esforce. não faça tudo que 
delle depende, tudo que seja posslvel no sentido de dar a o povo 
do Dlstdcto Federal, de São Paulo e de Minas, um servi~o mode
lar na Central do Brasll, mas sim porque o estado .da. EstN.da. é mâ.o· 

Mas, S. · Ex. não pode refazer a Estrada, não pode transfor
ma-l-a, porque nã o tem dinheiro. não tem a mola real que tOCa. as 
coi-sas, e, ainda. mais, não tem liberdade de acção, porque estA amar
rado, noo com barba:nte9, n~ cordas, mas com · cabos de -ac:o . 
(Muito bem; muito bem. P~. ) • 

O Sr. Presidente - Está finda a hora. destinada· ao E x -
lledtente. j 
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Vae-se passar á Ordem do Dia. (Pauaa.) 

Comparecem mais, duranú:! a hora. do Expell!ente, os Srs.: 
Caldeira de Alvarenga, Acylino de Leão, Fenelon Perdigão, Cle

ntentino Ll~boa, Magalhães de Almeida, Henrique Couto, Eliezer 
Morel.ra, Agenor Monte, Adelmal' Rocha, Pires de Gayoso, Freire 
de Andrade, Pedro Firmeza, Monte Arraes, Jos~ de Borba, Figuei
redo Rodrigues, Xav:!er de Oliveira, Jos~ Augusto, Alberto Roselli', 
Ricardo Barreto, Mathias Freire, Herectiano Zenaide, João Cleophas 
O.sorlo Borba, Arnaldo Bastos, Adolpho Celso, Arthur Cavacanti, AI
de Sampaio, Teixeira Leite, Humberto Moura, Severino Mariz, Motta 
Lima, Emllio de Maya Orlando Araujo, Sampaio Costa, Deodato 
Maia, Mel<:biaedeck Monte, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, .João 
Mangabeira, Pinto Dantas, Arnold Silva, Arlindo Leoni, Octavio 
Mangabeira, Wanderley Pinho. Pedro Calmon, Leondo Galrão, Ar
•.hur Neiva., Ra.lbael Cincurâ, Edgard sanchez, Attila Amaral, Fran
cl$co Gonçalves, Nogueira Penido, Pereira 'Carneiro, .Julio de No
va'.ls, Caru:Udo Pesàoa, Henrique Lage, Salles Filho, João Gu!ma
l'ãe-.~, Raul F-ernandes, Levi Carneiro, Eduardo Duvlvi-er, Bento Cos
ta, Hermete Silva, Acurcio Torres, Cesar Tinoco, Altpio Costallat, 
Lontra. Costa, Nfio ;Alvarenga, Lemgruber Filho. Fabio Sodré, No
l'aldino Lima, José Braz, Theodomiro Santiago, Augusto Viegas, 
João Beraldo, Washington Pires, Daniel de Carvalho, Carneiro de 
Rezende. Macarlo de Almeida, Vieira Marques, Celso Machado, 
João Penido, Rezende Tostes, Anthero Botelho, Bueno Brandão, Pe
:reira Lima, Ca.rlota de Queir:oz, .Joaquim Sampaio Vidal, Cincinato 
Braga, Castro Prado, Macedo Bittencourt. La~rte Setubal, Fabio 
Aranha, Jos~ Cassio; Domingos Vellasco, Laudelino Gomes, Plinio 
Tourinho, Rupp Junior, José Mul1er, João Carlos, Borges de Me
deiros, Annes Dias, Pedro Vergara. Raul Bittencourt, João Neves, 
Eurico Rlbeb'o, Ermando Gomes. Abel dos Santos, Pedro .Jorge, 
Fran($1co di Flori, Abilfo de Ass!.s, Austro de Oliveira, Arthur da 
Rocila, Martins e Sllva, Adalberto Camargo, Damas Ortiz, .Tos~ do 
Patroclnfo, Ma.rtlnho Prado, Ferreira Lima, Alberto Alvares, Lima 
Teixe-ira, Paulo ,Assumpção, Pedro Rache, Gastão de Br:lto. Leoncio 
Araujo, Franca. Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto. Augusto 
Cor.sino, Cardoso A:yres, VIcente Gouvêa, Lourem:o Beeta Neves, 
Abelardo Mar.!nho, Sylv:fo Leitão, Paulo Martins, Moraes Palva (135) 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Antonio Carlos, Euveldo Lodl, Agenor Rabello, Ribeiro Junior, 
Theodoro de Mendonça, Olavo de Ollvelra, Jehovah Motta, Gratul!ano 
Brito, Botto de Menezes, Ruy Carneiro, Barbosa Lima Sobrinho, Ma
rio Domingues, Oswaldo Lima, Mello Machado, Carlos de Gusmão, Al
tamirando RequJão, Manoel Novaes, Clemente Marianf, .r. J. Seabra, 
Prisco Para1so, Magalhães Netto, Asdrubal Soares, Prado Kelly, Car
dilho F!lho, Carlos Luz. Martins Soares, Clemente Medrado, Adello 
Ma.cfel. Juscelino Kubitschek, ~egrão de Lima. .José Alkmim, SI
mão da. Cunha, Jacques Monta.ndon, \Abreu Sodré, Paulo Nogueira, 
Waidernar Ferreira, Santos Filho, O.scar Stevenson, Moraes Andra
de, Gama Cerqueira, Cardoso de Mello Netto, B!as Bueno, Hyppol!to 
do Rego, Roberto Moreira, Meira Junior. ,Aureliano Leite, Miranda 
Junfor, Horaeio Later, Trigo de Loureiro, Octa.v:!o da Sllvelra, Abe
lardo Luz, Carlos Gomes de Oliveira, Demetrlo Xa.vler, J'oão Sfmpll
cio, Ricardo Machado, Roberto Sfmonsen, Gastão Vidfgal; Barreto 
Finto. (1;9.) 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presenca accul":J. o compare
c!moento de 235 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á. votação da materla que -se acha sobre a mesa. 
e da constante da Ordem do dia. 

Vão ser considerados ou não objecto de delfbe!'ação varlos pro
jectos. 

São lidos e julgados objecto de deliberação os seguintes 

PRO.TECI'O!! 

N. 214- 1935 

(Primeira legislatura) 

C'onced:e aos Consorcias· Projis8ionaea Ooopemtivos o, faculdade de 
promcWer o andamento elos pedidos (fe carteiras p1'0/i8BW11<L~8, 
reclamações ãe fér"U:ul e outros direitos e garantias de que oo
zam os empregados &'1/'l'ldica'Uzados. 

(Legislação Social 48 "--:- 1- legislatura} 

Art. 1.• E' facultado aos Consorcios Prof!ssionaes' Coop~ratlvos 
organizados e ofticia.l:rnente reconhecidos. de accôrdo com o Decreto 
n. 23.611, <le 20 de Dezembro de 1933, promover perante o M1n.ister'lo 
do Trabalho o andamento do pedido de carteiras proflssionaes e a. 
concessão de férias de Q. ue tratam os Decretos ns. 22 . 035, de 29 de 
Outubro de 1932, 23.103, de 19 de Agosto de 1933, e 23.768, de 18 de 
Janeiro de 1934, para os $Us a.ssocla.dos. 

Art. 2. • Ficam assegurados aos proflsslonaes associados dos 
Consorcios Profiss!onaes Cooperativos, de que trata o artigo' anterior, 
os mesmos direitos e garantias concedidos aos empregados syndica
llzados, de :accOrdo com o Capitulo V do Decreto n. 24.694, de 12 de 
Julho de 1934. 

Art. 3." Os :membros dos con!telhos directores dos Consorcies 
Proffselonae.s Cooperativos e de suas cooperativas, eleitos em ~sem-_ 
bléa. geral, não poderão ser dispensados dos cargos que exercerem 
em empresas o• estabelecimentos co:rn:rnerclaes, fndustriaes, agricolas, 
instltui<}Ões ou departamentos publicos, emquanto no exercício da
que2le.s func.;:õe.s, a não ser nos casos seguintes: 

G) deshonestidade devidamente comprovada; 
ll) embriaguez habitual ou em servi~o; 

c) actos de indisciplina e insubordinaç:ão; 
d) abandono de !re'l"Viço sern causa just!ticada. 
Art. 4.o Fica extensivo aos Consorclos Protisslonaes Coope

rativos o direito de elegerem representantes para os conselhos dos 
·. institutos de aPosentadorl.as e pensões da especie. 

Art. 5. 0 E' fuculta.do ta:rnbem aos Consorcias Profl.ssionaes Co
operativos representar perante autoridades adminlstrativas e jud!
cJarias os interesses dos seus associados. como tambem os Interess-es 
da. profissão respectiva. 

lArt. 6." Revoga;m~se- as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 2 de Setembro <ie 1985. - .ábeULrdo M(Lrlnho , 
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Os consorcias profioss!onaes cooperativos, modalidade associativa. 
creada pelo Decreto n. 23.611, de 20 de Dezembro de 1933, estão se 
multiplicando por todo o Brasil e prestando serviços de alta .rele
vancla na defesa dos seus associados e na organização economica. 
do Paiz. 

Visando, principalmente, a defesa da economia. dos seus asso
ciados, ê natural q~e incidam taes aggremiações na antipathia e ani
mosidade de organizações puramente mercantis que vêem com a 
actuação daquellas diminuídas as suas probabilidades expansionistas 
de lucro e não acompanham com bons olhos o seu progresso e ori
entação. 

Dahl já estarem .sendo alvo de perseguições e campanha de des
credito os que as constituem, notadamente aquelles a quem foi con
fiada a sua dlrecção administrativa. 

Organismos rigorosamente pronssionaes, sem ideologia polltica, 
elles precisam demonstrar a sua efficiencia junto aOs seus filiados 
'para que não lhes falte o concur.so de todos necessario á ex:~cução 
integral dos seus fins. 

Co:rn a funcc:ã.o Privativa. de fundarem copperativa.s é logico que 
estejam os consorcios profiss.lonaes sob a alçada directa do Ministerio 
da Agricultura. No entretanto, não se lhes pôde, coherentemente, 
impedir Q.uaesquer ligações com o· Ministerío do Trabalho, uma vez 
que elles nã.o são unicamente agrar!os e representam grupos va
lorosos de trabalhadores das industrias e do commercio. 

Tanto QUe o decreto que os instituiu teve a assignatura do então 
Ministro do Trabalho, que o referendou. 

Sendo assim, é Justo que se estendam a taes organizações tra
balhistas os mesmos direitas concedidos aos syndica.tos, augmentan
do-lhes a força de que necessitam para o seu impulsionamento e cer
cando-<ls, bem como ao.s seus dirigentes. das garantias de que ca
recem para a sua existeneia. 

Associações fundadas por iniciativa do Poder Publico, a eate com
pete, pois, salvaguardar os seus direitos e defender-lhes os inte
resses, a.f!zn de que sat!sf~am os elevados intuitos que nortearam a 
sua creacã.o. 

L!WISLAÇÃO a!TA,l>A 

DElCRE!I'O N, 23.611, DE 20 D:!l DE:ZEMBRO DE 1933 

Revoga o decreto legislativo n. 979, de 6 de Janeiro de 1!103 e fa
culta a instituição de <:onsorc!os profl.ssit>naes-cooperativos. 

!)e() reta: 

Art. 1.0 , E' faculta.do aos individuas de profissões similares ou 
connexas t>rganiza.rem entre si consorcias profissiona.es-coopera.ti
v~. t~ndo por fim o estudo. a. defesa, o desenvolvimento dos inte
resses geraes da. profi.s.são, dos interesses economicOs profissionaes 
de seus membros, e a. realiza<;ão de suas finalidades economica:s em 
cooperativas de . consumo, credito, px:oducçã.o e modalidades derl
va.da.s. 
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Art. 2·0
• Para os effeltoa do presente decreto, são considera

dos profissionaes: 

I - Agra.rios - o proprietario, o cult!vador, o at·rendatario, o 
parceiro, o colono, o criador de gado, o jornaleiro e quaesquer pes
soas -empregai'las em llervlç:os ruraes ; 

li - Proletarios - os .l.ndividuos da mesma profissão ou de 
:Profissões au::dl!ares, conne:xas, complementares ou industrialmente 
cpllaboradoras, assalariados conjunctamente. em exerc1cio effectivo 
de funcc:ão ou mister, em qualquer emprehendlmento de fins eco-
nmnicos; 

III - Libera.es - medicos, enfermeiros, pha.rmnceuticos, den
tl.stas, engenheiros, architecto.s, agrimensores. agronomos, veterina
rios, advogados, solicitadores, escrivães, tabelltães, escreventeft. ser
ventuarios da justiç:a, contadores, guarda-livros. corretoret~. leUoel
ro.s, despachantes, profeasores, jornalistas e outras connexas ou 
assemelhadas; 

IV - Funcciona:rtos publicas, cida<liios clvls ou militares, que 
exerçam qualquer funccão remunerada pelos cotres publlcos tede
raea, estadoaes e .municipaea, -sempre que não poAsam ~r cla!'OSI!i
cados como operarias. 

Art. a.•. São considerados como continuando a pertencer a 
profissão, embora não o pertença..m mais, ou pro1'!sslonaes Qu~ ti
verem exercido a profissão durante cinco ann0s e que não a tenham 
abandonado desde mais de 10 comtanto (lue não exer<:am outr3. 
profissão e residam no Paiz desde mais de tres annos 

Art. 4.0
• Não serâ. permittido a nenhum profissional pertencer 

a mais de um consorcio profissional-cooperativo da mesma pro
fissão. 

Art. s.o. Os consorcias profissionaes cooperativos se consti
tuem Uvremente, Independente de autorização do governv, bastando, 
para. obter o; tavot'E!S da lei, depol)\tar, no registro de hypothet!a~ 
do dfstricto respectivo, dois exemplares dos ~statutos, -da acta de 
installaçã.o e da lista nominativa dos membr<Js da dlrectorla e do 
conselho, com indicação da nacionalidade, da idade, da residencta a 
da profissão, mas s6 adquirindo personalidade jurld!ca após o re
gistro da Directorla de Organ!~ão e Defesa da Producc:ão. do 
Minlsterio da. Agricultura. 

§ 1.•. O ot:ricial do registro das hypotheeas, a quem os 1nte· 
ressados deverão entregar os documentos, é obriga do a. enviar. den
tro .dos oito dias da apresentação: um exemplar Junta Com
merclal do Estado respectivo. 

§ 2.•. O reg;[stro deverá ser renovado a cada modiflcac;ão do~ 
estatutos. 

§ 3.•. Sô podem fazer parte dos corpos àe direcção d05 con
soreios profissionaes...coo];lerativos, brasileiros nat~s ou naturalizados, 
com residencia. no Palz de mais de tres annoos, e no gol!lo de todos 
os direitos civis e cada mudança de direcc;ão deverâ. ser commu
lrlcado. A Dírectoria de Organ:izac;;ã.o_ e Defesa. da ProduC~;:ão. 
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Art. 6.". Os consorcias proti~Mlon[lef4·Cooperativos que preen
cherem· a.s formalidades dos c.rtl!(oM anteriores gozarão de perso
nalidade juridica. e poderão : 

.a) estar em juizo como nutorl•M ou r6os; 
1>) adquirir, a titulo grutulto ou oneraMO, bens movei:s e im

moveis; e 

c) organizar, em seu Rt>lo c> Mnmt>nh.• pura os seus membros 
instituicões de mutualidade e prllvld,.nclu, hem como as especies 
de cooperativas previstas no prt•~!lnll! llccrl!to e que constituirão. 
porém, associações distinctUH {~ uutuuunuV4, com intdra separação 
de caixas e respon&:~.bil!dade. 

Art. 7-0
• Os consorclos p:·nCJ"!•dnnnP""couperatlvos poderão con-

stituir tmiõe:s muri!cipaes, fedt•l'llt;t'l,.,. ••~<tlulunl'f! e confederações na
ciona.es, desde que tenham urnn flnulld•uiP l'conomico.profissiona! l' 

terão .personalidade jurldlcu Mt•tlarntlu '' ~o:oznrão <los me.:;;1nos di
reitos e vantagens dos conl'!:wchiM pt'Ori~<Hionne.<t-"ooperativos iso
lados. 

~- s.•. Ninguem serr. obrh:11dll n ~ntrar para um consorcio 
pl:'ofissional-cooperativo sob tJI'()tr.xto ILIJ;um, e os profíssionaes que 
!orem consorciados poderii.o rt:'tll'nr-Hc t'm qualqu-er tempo, p~rdendo 
-poré'In, as cotizações rea!l:~;adaM, OH L.llr<'lto~. concessões e vantagens 
inherentes ao consorcio, em fnvoM <ll'Htc, Mt'm direito a reclamação 
alguma e sem prejuízo da cotlrut•;Üo du nnno corrente. 

Art. 9.o. Os estatutos deverüo lndlcnr Rob pena de nullidade: 
1.•. local da séde, pMUo de durn;:il.o, que poderá ser illimitado, 

natureza e fins do consorcio proUKJo~lonnl-cooperativo; 
2.•. as condições de admln!Mtrnçito e exclusão dos associados, 

cujo numero será. -illimitado e nunctl Interior a sete: e 
s.•. o modo de admlnlstru.c:ii.o I! condições de dissolução. 

Art. 10. A dissolw;ão do r.onHorclo )lroílsslonal-cooperativo s6 
poderá. ser declarada pela unldudc.• doM uHAOclados ou quando seu 
numero fique reduzido n mcnuM lll• "t•tr-. por um prazo superior a 
15 dias, 

Art. 11. Em caso de diH~oluçito, o nccrvo social :>erá Uquida.do 
e applicado em obra. Ck utllldnd() prortRNionnl. ou em lnstituic:õe., 
cungeneres, de accordo com a re!Colu.;;ão da assemblêa geral, caso 
não haja. obrigações decorrentes de nuxlliOR financeiros prestados 
pelo Ministerio da AgriculturiL, 

Art. 12. Aos syndicato!! fundados dt' accordo com o decreto 
n. 979, de 6 de Janeiro de 1903, uma vez reconhecida a legalidade 
de .sua :formação, serlí. dado o registro na. Directoria de organiza~ão 
e Defesa da Producçã.o e passa.riio a gozar desde loogo das re
galias do presente ~reto e lhes serll. Mslgna..do um prazo razoavel 
para pt'Omover a mudança de sua denominação. 

Art. 13. Fica autorizada a Directorla de Organlzac:ãQ e De
fe:sa de Producção a auxiliar flnnncelramente os conso-rcio.s profis· 
sionaes-cooperatl vos, dentro do limite druj dotações orç;amentarlas . 

Art. 14. E' expressamente prohibido aos consorcias profissio· 
naes-cooperatlvos qualquer actlvldade -de ordem po!itleo-social ou 
reUglosa. 

§ 1.•. A organização, orientação, registro e fiscalizaç;ão · dos 
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consorcias protisslonaes-cooperatlvos ·são privativos do :Ministerio da. 
Agricultura, pela Directorla de Organização ~ Defesa da Produco;:ão. 

§ 2-• E' a.ttrlbuic;ão prlvaJ;iva dos consorcfos profissionaes
cooperattvos a organização de coopera.tlva.a de quaJquer especie. 

Ar.t. 15. lAos con.sorctos proflssiona·es-cooperativos são appli
cavels as disposições do regulamento baixado com o decreto n. 
6.532, de 20 ele .Junho de 1907, naquillo que não infrinja as dis
posições deste decreto. 

Art. 16. Ficam revogados o decreto legislativo n. 979, de 
6 de Janeiro de 1903, e as demais di.sposlc;:ões em contrario. 

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 1933, 112.• da Inl'klpendencia. 
e 45.o da Republica.. 

Gl!l'rtlLIO V ARCAS 
J114rez oo N<Ucí-mento Fernatt.des TOIVora 
Joaquim Pedro Salgado F.flho-

DECREl'O N. 22.035, DE: 29 !>E: oUTUBRO DE 1932 

.4Ztera o decreto n. 21.580. ele 29 de Junho de 1932, que regula
mentou o de n. 21.175. de 21 de Mar~o de 1932, pelo qual to~ 
1m.atituid;a. o:. Oo:.rteira Proff.8sJonal. 

O Chefe do Governo Provf.sor-fo da Republlca dos Estados Uni~ 
dos do Brasil, usando da, attrlbuic;ão que lhe contere o art. 1.• 
do decreto n. 19.398, de 11 de Novembro de 1930, decreta: 

Art. t.•. Fica institulda., no terrltorlo nacional, a carteira 
profissional para as pessoas maior-es de 16 annos -de idad·e, sem 
distfnc<;ão de se:x:o. que exerçam emprego ou prestem serviços re
munerados. 

Art. 2.•- A ca-rteira profissional, alêm do numero, série e data. 
"da expedição, conterâ. mais a respeito do portador: 

1°, photographfa, com menção da. data em que tiver sido 
tirada; 

2•, caracterieticos })hysicos e !mpressôes dlgitaes; 
3(), nome, filiação, data e lagar do na.llclmento, estado ci

vil, profissão, residencfa, asslgnatura e grá.o de instruc~ão; 
4•, nome, especle e localização dos estabelecimentos ou em

presas em que exercer a moflssão ou a houver- successivarn()nte 
exercid{), com a discriminação da na.tureza do~ serviços, salo.r-ios, 
data da admissão e da salda; 

s•, nome do synd!cato a que esteja associado. 
Paragrapho un!co. Para os extra.ngetros a.9 carteiras. além 

da.s informações aCima Indicadas, conterão: 
1•, data da chegada ao Brasil; 
2•, data e folio do registro de natura.liza.~o. quando se trata:

de naturalizado; 
s•. nome da esposa e, sendo esta brasileira, data e Jogar do 

casamento; 
4°, nome, data, e logar do . nascimento dos · filhos brasileiros. 

Art . 3. • As ca.rteira9 protlssiona"eS serão emittfdas, em sé
ries, pelo Departamento N a cional do Trabalho. 
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PO.l'agra.pho unico. In®rrerá na multa. de 600$ a. 2:000$ 
(llU1nhentos mil réis e dois contos de réis). aquelle que, com
merclante ou não, vender ou exPuzer á- venda qualquer typo de 
carteira, egual ou semelhante ao typo officialmente adoptado. 

Art. 4 • • A emissão dê carteiras far-se-á a ped!üo dos in te
re.ssados dirigido ao Departamento Nacional do Trabaho no Dis
trfcto Federal, e aos !nspectores reg!onaes ou representantes do 
Mlnisterlo do Trabalho, Industrla e Commercio, nolil Estados e 
Terrltorio do Acre. perante os quaes comparecerão pessoalmente 
para !azer as decla-ra~ões necessarlas ao cumprimento do que 
dispõe o art. 2". 

§ 1. o Se o interessado não souber ou não puder e.Ssignar as suas 
declarações. será. exigida a presença de tres testemunhas, uma. 
das quaes assignacá. por elle. a rogo. 

§ 2. o Além do proJ)Tio Int eressado. ou · procurador devida• 
mente habilitado, os empregadores ou os syndlcatos otf.icialmen
te reconhecido!! poderão promover o andamento do pedido de 
carteiras profissionaes, ficando prohiblda a interferencia de .pes· 
soas estranhas. 

Art. 5. • As decla-racões do interessado, ou, no caso de me
nores, dos seus paes ou tutores, deverão ser apoiadas em docu
mentos idoneos ou confirmada s :Por dual! testemunhas que as
.signarão com o declarante. 

§ 1. 0 A prova -da profissão !lerá. teita DOr attestados passa
dos pelos empr-egadores, pelos syndicatos of!lcialmente reconhe
cidos, ou por duas p"e:ssoas que exerçam a profissão attestada. 

~ 2.• Em se tratando de profissão officialmente regulamen
tada será necessaria. a J)rova da habflitação profissional do de· 
ciarante. 

§ 3. • A s declarações a que se reterem os artigos anteceden
tes serão escripturadas em livro proprlo. em duas via!!. uma da~ 
quaes será. ·destacada e enviada ao Departamento Nacional do 
Trabalho, quando não !orem feitas peran te o mesmo Departa
mento . 

I 4-0 No acto de prestar as declarac:ões, o · interessado pagn
râ, media.nte recibo, a taxa de 5$ (cinco .mil réis), e entregará 
com meno;:ão da. data em que tiver sido tirada, tres exemplare!ll 
da sua. photographta.. dois dos quaes serão incluldos na remess~ 
a que se refere o paragra.pho precedente, a.fflxando-se o outro- ã. 
pagina em que :!orem registradas as declarações. 

§ 5. • Se o candidato á. carteira não a houver recebido den
tro de noventa dias aPós o em que prestou as suas declarações, p o
derã. recla.mal-a ao Departaplento Nacional do Trabalho, quando a so
llclta.ção se tiver feito nos Estados e no Territor!o do Acre. e apOs 
trinta dias, no Districto Feüeral. 

§ 6. • As carteiras serão entreg-.Ies mediante recibo, passado pelo 
interessado em 1Jvro· propno. 

Art. 6.o As photograph!as que devem figurar nas carteiras 
reproduzirão o rosto do requerente tomado de frente, com as 
dimensões approximadas de t re.s centlmentros por quatro, tend~>. 

· num dos angU].os em algarismos bem vlsiveis, a data em que 
. tiverem sido reveladas, não se. admittindo photographias tiradas 
um anno antes da sua apresent~ão. 
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Art . 7. o As notas relativas a alterações no esta-do civil dos 
possuidores de carteiras, bem como as decle.ra.ções rer~rent~ a 
seus bene!iciario.s, ou de pessoas cuja subslstenc!a esteja a seu 
cargo, ou quaesquer outrlll!. "Poderão ser feitas nas proprlas · car
teiras, a. pedido do!! interessados, depois de novamente preencbi
<Ia.s as formalidades previstas nos artlgoll 4° e 5°. 

Art . 8. • As carteiras emlttldas pelo Departamento Nàcional 
do Trabalho serão envlada.s âs autoridades regiona.es nos Estados 
fi aos encarregados do recebimento de declarac;õe.s dos interessa
dos e ·subsequente processo da expedicão na forma prescrjpta .por 
este decreto. 

Art . 9.• No caso de expedição de nova carteira, por impresta
bilidade da primitiva, serão observadas as dlspO!illc;:ões antedoree e 
paga a mesma taJCa, devendo constar da nova. o numero e s~rie da. 
carteira. anterior. 

Pa.ragrapho unico. No caso de extravio por parte do possuidor, a. 
taxa serâ. exigida no dobro, cobrando-se, ~ahi por deante 50$ (c!n
coenta mil réis) de cada carteira nova, salvo a bypothese de sé ter 
exgota-do a anterior . 

Art. 10 • .As annotações relativas âs datas de admissão e retira
da do portador da carteira, natureza de trabalho e sala.rio, att!nentes 
a ca.ds. estabelecimento em que trabalha; , serão feitas pelos empre
gadores ou seus prepostos autorizados e não poderão ser negadas. 

a 1 . o Em caso de negativa formal ou de evasivas por parte dos 
empregadores ou seus prepostos. ao cumprimento do que diSPõe est'3 
artigo, o port8AWr da carteiTa. 'poderã. recorrer, no Distrlcto ·Federal, 
ao Departamento Nacional do. Trabalho, e, nos E9tadoa e Territorio 
do Acre âs Inspectoria.s Reglonaes ou aos encarregados desse :serviço 
n o interior. · 

§ 2. • Mantida a recusa. qualquel" autoridade das de que trata o 
paragra.l)ho anterior mandarâ. e:trectuar a annotacã.o devida f! a.ppH
ca.rA ao responsav-el a multo. de 200$ a 1:000$ (duzentos mfl réis a um 
conto de rê:ls) , 

Art.. 11. Aos empregadores ou seus prepostos é v~ftado fazer. 
· nas carteiras de seus empregádos, qil3.esquer annotac;ões além das 

especlti.eadas no a'!'tlgo antecedente ou quaesquer signaes Pl\S81Vets 
de lntet-pretacôes convencionaes, 110b pena de multa de 100$ a 500$ 
.(cAm mil réis a quinhentos mil- rêls). 

· Art. 12. Al! cartekas protiSslonaes, regularmente emlttldas e 
annotadas. servirão de "Prova. rios actos em que não sejam e::dgida~ 
ca:rtetra.s de identidade. 

Art . 13. No caso de con!licto entre empregador e empregado. 
por motivo de .sala.rlo ou t empo de servll.)o, a carteira constituirã. do-
cumento comprobatorio. · 

Art. 14. As indemni.zaçôes devidas aos portadores de carteiras 
prof1ss1onaes, por motivo de accidentes. no trabalho ou molestla.a pr?
fisslon.a.es, nunca poderão ter :por base saJario inferior ao mencionado 
na carteira, salvo as Jí.mita.ções de lei quanto ao ma.xtmo d09 salarios 
para o effeito de indemnizações. 

Art. 15., Para os erteitos le&'Q.&S, em falta. de outras decla.ra~ões. 
serão . consideradas beneficiarias do portador de carteira profissional 
as peeeoas nella mencionadas. 
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Art. 16. Nas relações exigidas por qualquer autoridade, da. União, 
dos Estados· e · Municip!os, em vir tude de dispositivos legaes, serão 

·dispensadas as especitlca<;;õea que já. se encontrarem na carteira. pro
fissional, desde que, &m seguida ao nome -do eJPPregado, seja feita a. 
citação do num""ro e serie da respectiva carteira. 

· .A.rt; 17-. Salvo a bypothese do paragrapho un-!co -do artigo 18, 
O:j synd1catos não poderão reeusar a admissão dos portadores de car

. teira.s profisslonaes, nem os eliminar de seu seio, a não ser nos ca
sos expressamente determinados nos etatuto e com recurso obnga.to
rlo para o Departamento Nacional do Trabalho . 

Art, 18. Aos portadon!s de carteiras profissionaes fica assegura
do o direito de as apresentar, no Districto Federal. ao Departamen
to Nacional do Trabalho e nos E stados e nG Terrltorio do Acre, di'! 
Inspectorlas Regionaes ou aos escrivões de paz e encarregados du 
servi~o de carteiras, DC\9 dlstrlcto em que residirem, para o fim de ser 
a nnota.do o que sobre elles constar, não podendo nenhum daquclle~ 
!unccionarlos recusar-Be á. solicitação feita, nem cobrar emolumento.!! 
que não sejam os previstos no art. 23. 

Paragrapho unico. Sempre que averbarem notas em desaboni) 
da conducta do possuidor de carteira, os funcciona.rios de que trata. 
e :;·te artigo deverão enviar copia da averba<;;ão feita ao Departamento 
Nacional do Trabalho, que a annexarã á. tlcha respectiva. 

Art. 19. E' prohlbido ao portador de carteb:a fazer na mesma 
Utrteira qualquer annot.a.<;ão. 

A:rt. 20. Serão isentos de quaesquer impostos, inclusive o do 
aello, bem como d e outras taxas que não as referidas nos arts. 5", 
§ 4°, e $ 0

, todos os actos relativos á. emiBsâo de carteiras pro!lssio
naes e suas aunota<;;ôes, e bem aS!lim o processos dellaa resultantes. 

Art. 21. Para os e!feitos da emissão, substituição ou annotação 
de carteiras pronssionaes. considerar-se-á crime de falsidade, com as 
penalidades previstas na legisla~ão vigente: 

G) fazer, no ·todo ou em parte. qualquer documento falso, ou al
terar o verdadeiro; 

b) affirmar falsamente a sua. propria Identidade, filiação, Jogar 
de na5cimento, residencla, profissão ou estado civil. ou attestar fal
samente os de outra pessoa; 

c). usar ou servir-se de documento por c:rualquer forma fal
s!ticado; 

d) falsltlcar, !abrfcando ou alterando, vender, usar ou possuir 
carteira ou carteiras profissionMs esslm falsificadas ou alteradas. 

Art. 22. Nas localidades onde fOr conveniente, poderá o :Mirrls
tro do Trabalho, Industria e Commerclo commetter aO$ escrivães d~ 
paz e aos encarreglidos dos assentamentos do Registro Civil, o pro
cesso das declaracões e ulterior· expediente relativo a. carteiras profis
sio!Íaes, de accordo com o ·que dispõe este regulamento, sendo as desl
gnacões assignadas JlOr elle ou por qualquer funcelonario por elle au
torizado. 

Art 23. os escrivães de paz ou os encarregados dos assentamen• 
tos· do Registro Civil não poderão receber mais de $600 (quinhentos 
réls), e. titulo de custas, por processo ou annota<;ão de que, na fOnna 
do artigo-anterio.r. tenham sido incumbidos. · 
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Art. 24. As declaracões a que se re!ere o art. 4", serão recebi 4 

das. no Dlstricto Federal, pelo Departamento Nacional do Trabalho e. 
nos EstadO!! e no Territorlo do Acre, pelos :tuncciona:rtos incumbidos 
do Ilroeesso de carteiras pro:fis.sionaes, a partir, respectivamente, dCl! 
30• e 60" dias da publl~ão deste decreto . 

Art. 26. Após doze mezes da vigencia do presente decreto, o 
.Ministro do Trabalho, Industrfa e Commercio só tomarâ conheclmen · 
to de queixas e reclamações de empregados que possuam carteira!! 
prortssionaes. 

Paragra.ph o unlco. Decorrido o praz() .fixado neste artigo, !ica
rão sem valor as carteiras profisstona.es instituidas pelos Estados ou 
Munlclp!os. 

Art. 26. As lmportancla.s das taxas .e multas creadas por este 
decreto serão recolhidas ao Thes,puro Nacional e es<:ripturadas a cre
dito do Min!sterio do Trabalho, Industria e Commercio, afim de se
rem aPPllca.das nas despesas de fiscaliza;::ão e noutros serviços a caf
go do Departamento Nacional do Trabalho. 

§ 1. o As lmportancias arrecadadas, na f6rma acima prevista, se
rão recolhi-das â. repartição fiscal mais proxima, com destino o The
souro Nacional, no primeiro dia utn immed!ato ao da arrecadação, 
por melo de gula, em tres vias, uma das quaes, depois de vlsa.da peJo 
funccionario que receber aB respectivas importancias, serâ remettid<~ 
ao Departamento Nacional do Trabalho, ficando a outra na reparti
ção expedidora. 

§ 2. • Não havendo repartição fiscal na localiôade, o prazo po
derá ser ampliado atê ao maJ~::imo de 20 dias, a juizo do Ministerio 
do Trabalho, lndustrla e C<lmmetcio. 

§ 3. • Os funccionarios Incumbidos de processar os 1ledidos d~ 
carteiras enviarão, mensalmente, ao Departamento Nacional do T-a
baiho, demonstração da renda arrecada.da. 

Art. 27. O Thesouro Nacional entregarâ ao Departamento Na
cional do TrabaJho, por autorfza.t;ão do respectivo Ministro. qualQ.uer 
lmporta.ncia que lhe fOr requisitada do deposito oriundo das taxaa e 
multas recolhidas por força. deste decreto. 

Art. 28 . A!'! guias de recolhimento das importanclas arrecadadas, 
tanto de taxas eomo de multas, serão archivadas no Departa.znento 
Nacional do Trabalho, pela ordem a que se referirem, e dos tunccio
narios incumbidos de proce-ssar os pedidos de carteiras proflssionaes. 

Art. 29. A correspondencia entre o Departamento Nacional de 
Trabalho e os funcc!ona.rlos encarregados d() process() de cartef~ 
go.za.dl. de franquia postal, desde que o subscripto contenha a decla
ração ~x.pressa de " ServiçO de Carteira Profissional" • 

Art. 30 . As carteiras pro!lssionaes serão emittidas em séries de 
cem mil numeres seguidos, 11endo a '.!érle e o numero de ca.da. cartei-
ra os da respectiva declara\lâo. · 

Art. 31. No caso de extravio ou de. inutllfzac:ão da carteira pro
fissional por culpa do empregador ou proposto seu, aquelle terâ de 

, cus~ar as despesas do J)rocesst> e emissão de nova carteira, sob pena 
de multa de 100$ (cem mil rêis), ficando o dono da carteira isento 
Jlo pagamento da ta.:x:~ a que se retere o art. 9" e seu pa.ragrapbo 
unico. 
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Art. 32. Os portadores de carteiras Profissionaes devem com
mu.nicar ao Departamento Nacional ào Trabalho todas as annotaçõe.s 
que lhes sejam feitas, na fôrma da lei, utilizando-se, para isso, dos 
impressos appensos s mesmas. 

Art. 33. As ann.otações nos Uvros de declarações e nas carteiras 
pro!l!l!ltonaes serão feitas seguidamente, sem abreviaturas, resalvan
d0·3e no fim de · cada assenta.Inento, emendaiS, entrelinhas e qua.es
quer clrcUilll!tancias que possam occa.sionu duvidas. 

,Art. 34. Para o preparo das carteiras prcfl-sslonaes e respeetl• 
va. conferencia, trabalhos que só se realizarão em sua sede, o Dtl
parta.mento N~lonal do Trabalho contro.ctara. pe.ssoal extraor
dinar!o, dentro dos limites da despe~ maxima de 3400 (quatro
cento!f réts), ,por carteira prot'tsslonal Pt"e.Pa.rada e c<mferJda, 
sendo os serviços dlrigJ.dos por pessoal do quadro do llle'3mo 
Departamento. 

Paragrapho unico. Para os servlç.os ode archlvamento e annota
ç;ão das declara.cõe.s, o Departamento Nacional do Trabalho, em ca
so de necessidade, organizará. um quadro de pessoal especial, ·com
posto de um ou dois contractados, por ·Sl.'I'le de carteira profis.s!onal, 
não .podendo a respectiva despesa exceder de 6:000$ (seis contos d~ 
réis) annuaes, por série completa. 

Art. 35. A admissão do pessoal contractado a que se refere o 
artigo anterior, somente poderâ. ser feita em proporção á somma das 
taxas arrecadadas. 

Paragrapho unico. A. verificação da somma arrecadada para cs 
etteitos das despesas, s~r-.l ett:ectuaoda á Vista das guias e das de
monstrações m en5aes recebidas pelo Departamento N~lonal do 
Trabalho, no termos do a.rt. 26, paragraphos 1• e a•. 

Art. 36. O Departamento Nacional do Trabalho submetterá â 
approvação do Ministro do Trabalho, Industria e Commercio a rela
ção dos ·funcclonarlos que devem ser incumbidos, de accordo com as 
indlcaçlSes das Inspectorla.s llegionaes, .do serviço de carteiras, no 
1r.terior dos Estados -e no Territorio do Acre. 

Art. 37. Síio competentes para. lmpôt" as multas creadas por este 
decreto, no Dlstricto Federal, o Departamento Nacional do Tre.ba· 
lho e os demais tuncclonar!os encarregados do serviço de carteiras :le 
que trata o art. 22. 

f 1. • Qualquer das autor.ldades mencionadas neste artigo, qu& 
verificar a.s Jnf~ç~es a que allude este decreto. lavrará em duas 
vla! o cespectlvo termo, impondo · a multa. que nQ C8.l!O couber, sendo 
uma das vJ.as entreg-ues ao fntractor e a outra. archlva.da. 

§ 2. o Os. termos .serão asslgnados pela. autortdaàe que os lavrar 
e por duas testemunhas, devendo mencionar, além do nome e re>?l· 
dencia do infractor, o Jogar, d1a e hora da sua lavratura, a nature
za da íntracção e a importa.ncia. da. multa. cominada. 

§ 3. • Na !alta do cumprimento do que dispõe este artigo por 
parte dalluelles a. quem ca.lba,. ,nos Estados e no Territor!o do Acre, 
a. imposição de .multas, e á. vista de queixa ou reclamação dos pre
judicados serão ellas impostas, quando c~amente Justiflcada.s, pelo 
Departamento Nacional do Trabalho . . 
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Art. 3S. Das multas impostas, nos Estados e no Territorlo da 
Acre, pelos ngentes de que trata o art. 22, caberá recurso para o. 
Inspector Regional, e das impostas por este para a. autoridade com· 
petente. 

§ l, • O recurs<J a que ae re:r:ere este artigo terâ. e!!e1to suspen
sivo e .será. Interposto no prazo de trinta dla.s, ~ontados da. de.ta em 
que a parte houver sido sclentltlcada da imposlc;i.o da multa. 

§ 2. o Não se realizando o pagamento da. multa. dentro do prazo· 
de trinta. dias, C()ntados .da notificação do despacho do recureo, ou no 
ta dias, contados da notificação do despacho do recurso. ou, no caso 
de não lnterposh:ã.o deste, da da.ta em que a parte tiver sido sclentf-
1'ica.da de sua comml.n.ação, proceder-se-A A. cobrança executiva, na 
1'6rma da. legislação vigente. 

Art. 39. Ficam· adoptados para. a. eml.esão de carteiras profissio
nes e arrecadação das taxas e multas, os modelos que acompe.Jlham 
este decreto, cabendo ao Departamento Nacional do Trabalho as 
providencias necessarla,s á sua impressão. 

Art. 40. Os casos omissos serão reslovidos pelo Ministro do Tra
balho, Industrla e Cominercio, que poderá. determinar a expedição, 
por intermedlo do D epartamento Nacional do Tra.bi!Jho, das fnstruc
ções que fl<~erero necessa.rtas á. boá. ex..ecuçii.o de qualquer ponto 
deste decreto. 

Art. 41. Revogam-se ar.~ disposições em contrario. 

Rlo de Janeir-o, 29 de outubro de 1932, 111 o da. Independencla e 
44• da Republlca. 

Gl\l'rULXoV..Lila.\S 
Jo<u;z'lli;n Petl.ro Salua.do Fil:ho 

Oswaldo Aranha 
Afranio de Mello Fratneo 

Ministro iDterillo da Justiça. e 
Negocios Interiores 

DECRETO N. 23.103. DE 19 DE AGOS'rO DE 1933 

RcllUZa. a concesstfu ele férkss aos emp-regados em estabelecfmentos 
com.m.ercia.e~ e banea.r!aa e em tnstituições de GBsf.Btencta 1>ri~ 
1.1Gda.. 

O Chefe do Governo Provlsorfo da. Republica dos Estados Uni· 
dos do Brasil, na. con!ormk'lade do art. 1°, do decreto n . 19.398. 
de 11 de Novembro de 1930, resolve que a concessão de férias 
aos empregados em estabelecimentos commerclaes e ba.ncarlos r 
em Instituições de asslstencla prlvada. seja regulada pelas dispo
slçõee seguintes: 

CAPITULO I 

DOS ElltPJU!lOADOS 

Art. 1.o Os empregados em estabelectmentos commerc~es .e 
bancarias, em instltuições de ass!.stenc!a. privada, bem coino me 
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seccões commerciaes de .estabelecimentos industriaes, terão di
r~Ito, annualmente, ao gozo de quinze dias uteis de ferias, sem 
preju!zo dos respectivos <>rdenados, v-encimentos, diarias, percen
tagens, commiasões ou gratificações. 

Art. 2. • São considerados empregados nos estabelecimentos a 
que -se .refere o artigo anterior todos aquelles que, sem excepcão 
de classe ,trabalham nos alludidos eStabelecimentos ou por conta 
destes. percebendo remuneracão por mez, quinzena, semana, dia, 
hora, ou, ainda," t~or commissão uma vez que exerçam a sua acti
vidade para um s6 estabelecimento e estejam subordi-nados a honra
rario ou fisca!izacão. 

Paragrnphc unico: Consideram-se egualmente empregados, 
na.s condi(lões deste artigo, os que, embora exercendo a sua acti
vidade nos referidos estabelecimentos, não percebam remuneração 
d!x·ecta dos mesmos ou só a percebam em parte . 

.Art. 3. • As disposiç:ões deste decreto não se applicam aos in
teressados dos estabelecimentos, quan-do o forem por documen•.o 
habil. nem e.os respectivos viajantes e representantes. 

CAPITULO II 

DA DURAÇÃo, ~CA E Rml'S'l'RO !IAS FEIUAS 

.Art. 4". O direito âs férias é adquirido depois de doze mezes. 
sem intei'rupç:ão de trabalho no mesmo estabelecimento. 

§ 1, • Verifica-se a interi'UP~ão, para os effeitos do presente de
creto. quando o empregado: 

a) retirar-se do estabelecimento e não for rea,dmitt!do no ser
viço dentro dos ~essenta dias subsequentes à saida: 

b) permanecer em gozo de Ucenca, sem perda de remuneração 
por mais de trinta. dias. 

c) deh:ar de trabalhar, sem perda de remuneração, por mo
tivo de paralysaç:ão dos serviços do estabeecimento durante mal'! 
de sessenta dias. 

§ 2. • A interrupão, para que possa produzir effelto legal. de
verâ ser registrada na carteira profissional do empregado ou no 
respectivo livro de matricula. 

§ S .o Nã.o se verifica a interrupção nos casos de mudanç:~. 

ou alterl4Çiio de firma., a que se refere o artigo 28. 
§ 4.• A ausencla do empregado por motivo ~e acci-dente no 

trabalho não se considera Interrupção. para i>S effeitos desta. lel 
§ 5 .• No caso de sorteio llara o serv!co militar,· será. compu

tndo, para os effeitos deste decreto, o tempo <le trabalho anterl\';:
ao sorteio, desde Q.ue o empregado sorteado se aPre~nte no es
tabelecimento dentro do ;prazo de noventa dias, ccmtados da data 
em que se verificar a respectiva baixa. 

Art. 5. q As férias serão sempr-e gozadas no decurso dos doze 
mezes. segUintes á data em .que ás mesmas o 'empregado fize~· 
jtís, não se permittindo, em hypothese alguma. a accumulação de 
perlodos de férias . 

.Art. 6. • As !altas veri!icada:.o; dentro do periodo de doze me
zes a que allude o art. 4." e não causadas -por doença ou outro 
motivo de !'Orça m.alor poderão ser descontadf;\S das férias-
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Art. 7. • Não .serão descontados das férias os dias em que, 
por conveniencfa do estabelecimento, não tiver havido trabalho, 
excepto no caso da allnea. c do paragTapho lo do art. 4". 

Art. 8 . • As férias serão concedidas de uma vez. 

§ 1. o SOmente em casos excepciona.es serão as férias conced1-
de.s em -dois poeriodos. um dos quaes não poderá ser inf~rior a sete 
dias. 

~ 2. o Aos menores de 18 annos e aos maiores de 50 annos d"' 
edade as férias serão sempre concedidas de uma só vez. 

Art. 9. • A epoca da concessão das f~rlas será a que malho
consulte os interesses do estabelecimento, ob&ervado o · disposto 
no artigo s•. 

Art. 10. Não serâ. petmittido ao empregado trabalhar du
rante o periodo das fér.las. 

Paragrapho unico. A Infracção do disposto neste artigo im-
potta a per<'la. do direito ás ferias no periodo lm:rnedlato. · 

.Art. 11. A concessão das férias será participada, por escripto, 
ao empregado, com antecedencia. no minimo, de oito dias. Dessa 
1-'artici:pacão .o interessado dará re<:iJ:lo . 

.Art. 12 . A concesSão das ferias será registrada na. carteirlt 
lJt'O!is.sional do empregado e no livro de matricula do estabel':!c!
mento. 

CAPITULO III 

DA REMUNE:AAÇÃO DURAN'l"'!! AS FBRIAS 

Art. 13. A importancia a ser paga, relativa a.o periodo das 
f~rias, corresponderá a quinze dias de trabalho, para. os die.r1stas, e 
a :meio · mez, para. os mensalistas. 

§ 1.o No calculo da lmportancia a qu~ se refere e-ste artigo, 
ser computado tiü) somente o otdenado, veneim.ento, diarla., com
missão, percentagem. .ou gratifica.cã.o. 

§ 2.• No casao de commissão ou percentagem, será. tomada por 
base a media JJerceblda pelo em.pregado nos doze mezes que lhe 
derem direito a !~rias. 

§ 3. • A remunera<_:ão dos empregados a que se refere () para
grapho unico do art. 2. •, não poderá para os e!feltos deste arti
go, ser inferior a 100$ (cem mil réis), ainda que os respectivos 
or<dena.dos ou salarios, çom exclusão de quaesquer outras vanta
gens pecuniarfas. não attinjam 200$000 (duzentos mil réis). 
mensaes. 

Art. 14. O ·pagamento da importancia, de que trata o artigo<> 
anterior será feito até a. vespera do dia em que o empregado d~
verã. -entrar no gozo das ferias. 

l?aragrapho uni co. O empregado, ao receber a quantia. corres.: 
:pendente ás terias a que tiver direito, a.ssignarã., para resalva. 
~o empregad-or, um ·re<:ibo em que dará. quita<:ão da. importancia. 
recebida, com indica<:ão do inicio e te. -mo das mesmas fê rias. 
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CAPITULO IV 

DA$ :rNDEMNrzAÇÕES E RECLAMAÇÕES 

Art. 15. O empregador que deixar de conceder as ferias na 
!"rma. do disposto no art. 5° ao em:pre&-ado que âs mesmas tlvet" 
:feito ju•s, ficará. obrigado a pagar a es.se empregado uma lmportan
cia correspondente ao dobro das ferias não concedidas. 

Art. 16. Ao empregado que deixar o servl<;o do estabeleci
mento, vountariamente ou não, será. paga. a tndemnização a. que 
tiver direito, desde que haja traba.lbado no decurso do declmo 
stgundo mez. 

Art. 17 . Toda recLamação relativa á. ' não concessão de ferias 
deverá ·ser dlrlglda .. ã autoridade competente, pelo Interessado ou 
pelo syndlcato a Q.ue esti,•er associado, dentro de um anno apó!< 
o termino do prazo estabelecido no a:rt. 5° sob pena de pre· 
scrlp<;iio. 

Art. 18. ,As reclamaçiles sobre a. não concessão de férias dev"
rão ser !nstruidas com a cart~lra profissional do interessado, con
soante· o dispo;;Jto no art. 25 do d~reto numero 22.035, de 29 ;i;! 

Outubro de 1932. 

Art. 1!1. E' licito aos menores de 21 annos, independent~

n:~nte de assistencia dos .Paes ou tutores, apresentar as suas re
clamações contra o não curnt~rimento deste decreto ou recorr t-.· , 
para · esse fim, ao patrocinio da autoridade competente. 

CAPITULO V 

DA FISCALizAÇÃO 

Art. 20 . .A fiscallzacão da observanc!a. do presente decreto se
rã exercida. no Districto F ederal. pelo Departamento Nacional do 
Trabalho e, nos Estados e nD Terrltorio do Acre, pelas lnspectortas 
Regionaes do Mlnisterto do Trabalho, Industria. e Commerclo. 

Paragrapho unico. Nas localidades onde não homrer repre
sentantes do Minlsterio do Trabalho, Industria e Commerclo, :1 

fiscallza.çã.o será. exercida pelas Collectoría.s F edera.es. 

Art. 21, Aos funccionario.s encarregados da fiacallzac;ão 
incumbe: 

a) examinar os livros e demais documentos comprobatorios dn 
cumprimento das leis soclaes; 

b) effectuar as dillgendas necessarias á fiel e:x:ecuc;ão dos . 
dispositivos deste decreto . 

c) commun!car á. autol"idade competente qualquer infr&C(:ãO 
das disposições deste decreto, 

Art. 23. Sem prejulzo da flscaliza<;ã.o estabelecida no artigo 
20, poderão os syndicatos de clàsse. por intermed!o de seus dele
gados ou representantes, devjdamente autorizados, verificar a exis
tencia de infracc;ões do presente decreto, lavrando o r espectivo 
t~rmo e remettendo-o á autoridade competente, para os devidos 
fins. 
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§ l. o Esse termo dever!~. conter a indicação precisa do facto, 
data. e hora de sua verificaç:ão e o nome e local do estaoele<:imen~ 
to e será aes1gna.do pelo verificante e mais duas testemunhe.a. com 
designação da residencia, nacionalidade e func~ão <los signa.tarios. 

§ 2, • Aos delegados ou rel)resentantes de syndicatos, a que 
e.ste artigo se refere, ê applicavel o que dispõem os artigos 4o e 
5° do decerto n .. 22.300. de 4 de Janeiro de 1933. 

Art. 23. k autoridade competente, de posse da communica
ção do fiscal ou do termo de verificação estabelecido no art. 22, 
notificara. o eml)regador, por telegra.m:ma, carta registrada. ou edi
tal, quando necessario, para que comprove. no prazo de quinze 
dias, o cumprimento da lei. 

Paragrapha. untco. No caso do empregador deixar de atten~ 
der A notificação, dentro do prazo legal, a autoridade competen~ 
te manda.rã. lavrar o termo de revelia. e o intimarA a fndemniza~ 
o empregado ou os empregados, dentro do prazo de oito dias, de 
eccordo com o disposto no art. 16. 

Art. 24. Se, no prazo de oito dia.s, não for paga. a l.mportancia 
correspondente â indemnização devida, a autorlda.de competent'l 
mandará. lavrar um termo de intimação, do qual deixarâ. copia no:{ 
autos, fioando o infractor obrigado a recolher á reparUção f~eral 
arrecadadora local a. referida. importancia e.ccresclda da multa 
prevista no art. 25. 

Paragrapho unico. Observar-se-á identico processo quando s.~ 

tratar das re<:lamacões a que a.llude o art. 17. 

QAPITU:LO VI 

Art. 25. As infrac!)ões do.s dispositivos do presente decreto, 
si:-rão punidas, segundo a natureza da. infracção, com a multa de 
5(1~000 (cincoenta mil réis) a 1:000$000 (um conto de réis), €levada. 
ao dobro na J:"elnc!dencia. 

Art. 26. Os recursos das decisões proferidas e a cobranc;a exe~ 
cutlva das multag obedecerão ao disposto no Decreto numero 
22.131, de 23 de Novembro de 1932. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES :MNAES 

Art. 27. No caso de fallencfa do empregado%', seJ:"â incluida noJ 
credito privilegiado do empregado a ir.ru>ortancia relativa âs fé
rias que não haja gozado. • •••.•.• 

Art. 28. A firma. que se constituir como successora. de ou
tra, assumindo-lhe o activo e o passivo, ou soffrer simplesmen
te alterac;ã.D de nome flcarâ responsa vel pela concessão das fé
r5as a que tiverem feito ju's os empregados da firma extlncta ou 
modificada.. 

Art. 29. Ficam isento,s do imposto do sello quaesquer J:"e<:ur~ 

aos, peUções e documentos relativoS a. e-xecução Qeste decreto. 
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Art. 30 . O presente decreto entrará. ~m vigor •na. data. de sua 
publicação, e. partir da. qual terá. inicio a concess!.o de férias aos 
empregados que jt, conta.:-em doze a.nnos de serviço. 

Art 31. Ficam revogadas aa disposl.çlles constantes do regu
lamento approvado pelo Decreto ID.. 17.496, de 30 de Outubro (!e 
1926., e do decreto -n. 19.8D8, de 28 de Mar~ de 1931, no que se 
re!erlr · â concessão de ferias aos empregados em estabelecimentos 
commercla.es e ba.ncarlos e etn instituições de asslstencia. pri.;á.da. 

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 1933, 112° da Independenc!a. 
e 45° da Republ1ca.. 

GEI'rULlo VAI!L'lAs 

Joa.qu.fm. PeMo_ BrüQCJ-00 FiUto 

Os'I.OQJdo Aranha 

DECREO N. 23.768 - DE 1& DE J'ANEIRO DE 1934 

Regula a concessão de férias dos empregado& na industria svn
àblliZaàos. 

O Chefe do Governo -Provisorio da Republica dos Estados 
Unidos do Brasil, na conf.ormidad-e do a.rt. V :.o Decreto nume
r<i 19.398, de 11 de Novembro de 1930, resolve que a. concessão de 
férias aos empregados na industrias que forem syndlcalizados se
já. regulada pelas dlsposfc:ões seguintes: 

CAPITULO I 

Art. 1. ° Fica as!fegurado aos empregados em estabelectmen· 
tos de qualquer natureza. modalidade ou ramo de aetividade in
dustrial, empresa jornallsticas, de eommunlcaçôes e transportes 
terrestres e aereos. de serviços publicos, quer sejam executados 
pela União, Estados ou Municlptos, quer por eml)resas concesslo
DU1&8 de ta.ea ·servf.<:os, o direito ao gozo de fér.úul, annualmer'ltc, 
sem prejuizo dos respectivos orodenados ou salarlos 11ormaes. 

Art. 2. o Sii.o consid-erados empregados, nos termos <lo artigo 
lo, todos aquelles que, sem excepção de elasee. trabalhem nos es· , 
ta.belecim-entos alll ennumere.dos ou por conta. destes. percebendo 
remuneração :tnensa.l, quinzenal, -semanal, ou por dia, hora, com
missão. empreitada. ou ~fa, wna. ve:z: que exerçam sua activi
dade para. um só estabel~fmento e estejam subordinados a hora
rio e tlscslisação ou sOmente a tlscalisac;ã.o. · 

Art. 3. 0 Além dos empregados a que se referem os artigO!~ 
anteriores, terão direito a fé'rias os que trabalharem nas se<;çõec;, 
ou serviços industria.es dos estabelecim-e-nto commerciaoo, peque
nas otr:tcinas, laboratorlos, • ou qualquer outro Jogar de trabalho 
industrial. 
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CAPITULO li 

DO DIRI!llTO A's n'Rus 

~t. 4.• O direito. As f~r!s,s G aqquir!do depois de doze mezes 
de trabalho no mesmo el!ta.be.Iecimento ou empresa. consoante 0 art
s•, e excluaiva.mente a.e.segurados aos empregados que forem as
sociados de .syndicato de classe reconhecido pelo M1n1ster1o do 
Trabalho, Industria e COmmerclo. 

Art . 5.• No caso de serviço ·mmtar obrfg~t.orio, aerã compu- · 
tado, para os etteitos do presente decreto, o tempo de trabalho 
anterior á. apresentação do empregado ao referido servtco. desd~ 
que elle compareça ao estabelecimento dentro de noventa dias da 
data em que se verificar a respectiva balxa. 

CAPITULO III 

DA CONCESSÃO DAS n:'RUS 

Art. 6 . • As fér ias serão sempre gozadas no decurso dos doze 
mezes seguintes â. data em que â.s mesmas tiver o empregaão feito 
jll$, não se permitt!ndo, em hypothese alguma, a accumu~ão 
de periodos de ririas. 

Art . 7. • As !~rias serão concedidas de uma s6 vez ou parcel
ladamente, em periodos · nã.o infet"fores a. cinco dl.as, sendo a épo
ca e a forma de concessão as que melhor consultarem os Interes
ses do estabelecimentos ou empresas a que pertencet' o empregado. 

Paragrapho unico. Os membros de uma familia que trabalha
rem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozat· 
as !~rias no mesmo perlodo, se assim o desejarem. 

Art. 8. • AOIS empregados em trabaJho eftectivo no mesmo es
.tabeleclmento ou empresa,, e durante o prazo de doze meze.s, seri!,l 
concedidos: aos que tiverem mais de 230 dias, quinze dias de !é
lias, ao• que ,tiverem menos de 250 e mais de 200, onze ·dias de 
.f.trla.s aos que Uvere;n menos ~e 200 e mais <le 150, sete dias . 

Paragrapho unJco. Os empregados que tiverem menos de 150 
dias de trabalho e!!ectivo . no mesmo estabelecimento ou empres::L 
não terão direlto a férias . 

jArt. 9. o SeJ;ão descontados do pra.20 e do pagamento das 
!érias os dias em que os empregados tiverem deixado de compa,.. 
.recer ao servico. salv.o caso de doenca ou outro motivo de !orça. 
.maior, devidamente justificado, a Juizo das re.sponsaveis pela ad
.. nístra.çã.o do e!ltabelecilnento ou empresa.. 

Paragrapho unico. Não serã.o descontados das ·férias os dias 
em que não tiver haVIdo trabalho por conven!encla. do empre~ 

. gador, estabelecimen.to -ou EI!DPreBa para. o qual trabalhar o em
pregado • 

.Art. 10. Nos estabelecimentos graphicos e empresas jorna
llstica.s onde haja a classe de empregados supplentes 1.$Ujeltos :a. 
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ponto e compal."~clmento tlial'io. não HPrão consitlerados como 
faltas o;; dias em que, comparecendo eK~es ernpr~gado~>, não fo1·em 
utflizados os seus servi<:os. 

Art. 11. Não serâ. perm!tti.do ao emvregnclo trabalhar em es
t~lleleclmento algum durante a::! !ériaa. 

Art. 12. A concessão de férias ser8. communicada ao empr~
g:Ldo, mediante aviso ou edital a.ffixado no local do trabalho, Nnn 
a antecedencia, pelo menos, de oito dJ.a.s. 

Art. 13. Os empregados não poderão entrar no g-ozo de féria8 
:s,;m que apresentem, préviamente, aos respectivos empregadores. 
as· suas carteiras profissionaes. para o collllleterrte registro. 

Art. 14. Na tmpol"tancia que tOr paga aos diarista.'> ~erit 

computado tão sómente o ordenado, diada ou gratlf!ca<;iic, segun
do a. média percebida. pelo beneflclario nos seis ultlmos mezes que 
deram direito às !er1a.s. 

Para.gra.pho un!co. Nos cll!S{)s de ta.refa ou em.Preita.da., tomar
se-á. por base a m~dia dlar!a, p(rceh!da. pelo emi•regdo, no perlodo 
mencionado neste artigo. 

Art. 15. Para re~ulva. do empregador. o emprj;'gado, ao re
ceber a quantia ()orresponderl'te á..~ férias a que tlver direito, a.s.;U

gnarã. um recibo, dando quitação da fmportanc!a recebida, com 
indicação do inicio e termo das mesmas !~rias. 

Art. 16. Aos empregados que deixarem o ~ervlc;o, voluntaria
mente ou .não, scrã. paga a. indemndzaç:ão a que tiverem direito, 
desde que tenham trabalha.do no decurso do ileclmo segundo mez. 

CAPITULO IV 

.Art. 17. A reclamação relativa. á não concesliâo de féria:~ de
verá. ser dirigida á. autoridade competente, nos termotl do m·t. 
20. pelo Interessado ou pelo syndicato ·a que estiver a.!!sociado, 
dentro de um anno ap6EI o termino 'do prazo eRtabelecldo no art. 
6", sob pena ode prescrlj)Qào • 

.Art. 18. As reclamações sobre férias deverão ser instruídas 
com a carteira profisl!lonal do empregado interessado, de ac~or~ 
do com o disposto no art. 25 do Decreto numero 22.035, de 29 ele 
Outubro de 1932. 

Art. 19. E' licito aos ma.iores de 14 e menores de !ll anoos, 
independentemente de assistencla dos paes ou tutores apresentar 
iUI suas reclama<;ões contra o não cumprimento .deste decreto 
ou recorrer, para esse fim, ao patroclnio da autoridade com
lJete.nte. 

CAPITULO V 

OA II'ISCALlZAÇÃo 

.:Art. 20. A !!scalização da I!Xecu<:ão ·do p_resente Decreto será 
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~::tercida, no Districto Fe<lera!, pelo Departamento Nacional do 
Trabalho e nos Estados e no Territorio do Aere, pelas Inspectorias 
Regionaes do Minis ter lo do Trabalho, Industr!a e Comrnerclo, 

Paragrapho unlco. Nas localidades em que não houver te
presentante do Minlsterlo do Trabalho, Industria e Commerclo, ·a 
fiscalização serã exercida peias Collectoria.s Federaes. 

Art . 21. Aos funcclonarlos encarregados da fiscallza.c:;iio in
cumbe: 

a) examinai" os regdstt"os odo ponto, folhas de pagamento ou 
outros documentos comprobatorios da execução deste decreto; 

li) effectuar as diligencias necessaria.s á fjel ex~uc:;ão dos dis
positivos do presente decreto; 

c) communicar á autoridade competente qualquer !nt:racção 
d;;> disposições do presente decreto. 

Art. 22. Sem preju!zo da fiscallzR!;ã.o estabelecida no art. 20, 
poderão as federações regionaes e, na sua 1'alta. os syndicatos de 
classe. por intermedio de representantes devidamente autorizados 
pelo ministro do Trabalho, Industrla e Commercio, v.ectC!car a exis
tencla de lnfracções do presente decreto lavrando o respectivo 
termo e remettendo-o â autoridade competente, para os devidos tins. 

Paragrapho unico. o termo a que este artigo se re!ere deverf; 
conter a indicação precisa do facto, data e .hora de sua. verifica
ção e nome e local do estabelecimento em que ocorrer e serli. 
assignado :pelo verlficante e mais duas testemunhas, com decla
ração das funcções dos slgnataríos. 

Art. 23. Todo aquelle que, na :í'órma do artigo anterior, of
fE:recer ou testemunhar denuncia falsa ou maliciosa, além de in
cidir nas sancç11es previstas em lei penal, ficará. sujeito íl.s pena
lidades estabelecidas no art. 29 e será suspenso de seus direitos 
de 2Yndicallzado, por tempo não excedente de dois annos, mediante 
despacho da autoridade competente. 

Paragrapho unico. No caso de ser falsa ou maliciosa a com
tnunicação a que se refere a alinea c do art. 21, eerá o funcclo
narlo punido disciplinarmente por quem de direito. 

Art. 24. lA. autoridade. competente, de posse da communi
cação do fl.Bcal ou do termo de infracçã.o a que allude o artigo 2!!. 
notitlcará o empregador, por melo de telegramma ou carta regls· 
trada. pe.ra que comprove, no prazo de quinze dias, o cum-prlm~nto 
à<'. lei ou apresente raz1le.11 de defesa. 

P<l.ragr-apho untco. Na. imposslbiUdade de conhecer o endereço 
do Infractor, a autorida.de competente !arã a intimação por edite.!, 
com o prazo de 60 dias, publicado tres vezes com o intervallo .de 
10 dias. no orgão official e no jornal de maior cfrculaç:ão da re~;
pectiva região. 

Art. 25. 'No caso do empregador deixar de attender á noti
ficação dentro do prazo de 15 dias, a autoridade competente repe
tirão a intima<;ão, e. findo· o novo prazo de· 15 dias, se não fôr e. 
mesma attendida., será la,;rado o termo de reYel!a e intimado o 
infractor a indemnizar o empregado dentro do prazo de oito dias, 
dt. accOrdo com o dieposto neste decreto. 

Art. 2S. Findo o prazo de oito dias. marcado no final do ar
tigo anterior, se não fOr paga a lmportanc!a correspondente á in
d€'mnização devida., será o in!ractor Intimado a recolher á repar-
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ti<:ão federa.! ::ll'rec:u1nclora dn respect!v.a localidade. <L refer!dn im
porranc!a, acct·esci<la da multa prevista no art. 29. 

Paragrapho unico. Será. observado identico processo quando 
.se tratar de rt>clamac:õe:'l. previstas no capitulo IV. 

CAPITULI VI 

DAS PENALIDADES 

Ar t. 27. O empregador que deixar de conceder fErias ao em.
pt·egado que ás mesmaJS tiver :tetto j O.s ficará. obrigado a pagar
lhe uma importancla correspondente ao dobro das férias nã.o con
ceüidas, salvo se a recusa se fundamental" em qualquer dispositivo 
do presente decreto. 

Art. 28. Os empregados que infringirem o disposto do art. 
ll, perderãc o direito á!i féria·.:; durante o período subsequente, de 
vendo essa penalidade ser a.nnotada pela autoridade a que se refere 
o art . 20, na carteira profissional do infractor. 

Art. 29. Salvo o disposto nos arts . 27 e 28, as infracções dos 
dispositivos do presente decreto serão punidas com a multa de • •• 
5(1$000 (cincoenta mil r~!s) a 1:000$000 (um conto de r éis), ele
vada ao dobro na reincldencia, conforme a natureza e a gravidade 
<1.;;. !nf'rac<:ão. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES CERAES 

Art . 30. Os empregados que, sob fundadas razões e obedien
tes ii.s regras de disciplina e ~speito. houverem reclamado, ou de
rem motivo a reclamação, por inobservancla do:r preceitos des t e 
decreto. não poderão ser dispensados, no espaço de um anno, sem 
causa. justlf'icada. 

Art. 31 . Os recursos das deciSÕes que impuzerem multas e a. 
respectiva cobrança obedecerão ao d!.spo9to do decreto n. 22.131, 
de 23 de Novembro de 1~32. 

Art. 32. No caso de faJlencla do empresa-dor, cons!der<~.r-se-á. 
credito privilegiado do empregado a fmportancla relativa âs fé
rias a que tiver dir eito. 

Art. 33. .A firma que se constituir como successora de outra, 
al!sunúndo-lhe o activo e o passivo, ou soffrer simplesmente alte
rac.:ão de .nome. ficará. responsa.vel pela conce.~~são das festas a que 
tive-rem reito jQs os emp regados da firma extfncta ou modificada . 

!Art. 34. 'Ficam isentos de sello qua.esquer petições, recursos, 
recibos e outros documentos relativos á. execução do presente de
creto. 

Art. 35. O presente decre to, que não se appUcarã aos t raba
lhadores agrlcOJQs nem aos embarcadiços, cujas férias serão ob
jecto de regulamentos e;specia.es, e ntrará. em vigor na data de sua. 
:publlca-,:ão, a. partir da. qual t erli. Inicio p. concessão de férias aos 
empregados que já contarem 12 mezes de s ervlco e forem syn
d!caJizados. 
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Art. 36. Ficam revogadas todas as disposições do decreto n. 
· 4.982, de 24 de Dezembro de 1925, e respectivo regule.mento. al)
provado pelo de n. 17,496, de 30 de Outubro de 1926, e as do de
creto n. 19.808, de 28 de Março de 1931, bem como quae-squer 
outras em contrario. 

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1934, 113." de, Independencla. 
e 46." da Republica. 

GJ::Tt:LIO v ARGAS 

Joaquim Pedro Salgado Filho. 
Oswaldo .Aranha. 

DlilCRETO N, 24.694. DE 12 DE JtTLHO DE 1934 

Di811õe sobre os B!inalcatos J)rotissionaes 

O Chefe do Governo Provisorio da Republlca dos Estados t:nl
dos do Brasil, na. conformidade do <9.rt. 1-" do de"reto n. 19. 398, de 
ll de Novembro de 1930, resolve subordinar 03 syndicatos profis
sionaes ás disposições ·seguintes; 

CAPITULO I 

DOS SYNDICA'l'OS E SEUS FINS 

Art. 1.•. Ficam, pelo presente decreto, instituidos os syndi
catos como typos espec!!ico3 de organização das profissões que, no 
territorio nacional, tiverem por objecto a activ!dade licita, com 
fins economicos. d'e qua.Iquer funcção ou mistêr. 

Art. 2.0
• Consideram-se os syndicatos como orgãos: 

Cl) de defesa da respectiva profissão e dos direitos e inte
l'eõ::Jes profissionaes dos seus associados; 

h) de coordena.;:ão de direitos e deveres reciprocas, commun<t 
a ·empregadores e empregados, e decorrentes das condições da sua. 
actividade economica e social; 

c) • de colklboraçãc>, com o Estado, no estudo e solu(:ão dos 
11roblemas que, directa. ou indJrectamente, se relacionarem com o~' 
interesses da profissão. 

~ 1.''. · Como orgão de defesa pro!lesional, ê facultado aos eyn
dicatos: 

o.) representar, perante autoridades admin1stra.th·a:l e judlcia
rias. não só os seus propdos lnteresse3 e os· dos sE!us associado~. 
como tarnbem os interesses da profissão respectiva; 

b) fundar e administrar caixas beneficentes, a.genciEI.I!! de col
locac;:ão, -escolas, hospltaés e outros serviço& de asslstencla e de 
previdencla social, salvo cooperativas de consumo, credito e pro
dl.lco;:ão e sua.s modalidades, cuja fundação ~· privativa dos consor
cies profissionae~-coopera.tivos, conforme o art. 14, § 2·" do de
cl·eto n. 23.-611, de 20 de Dezembro de 1933; 

c) pleitear junto aos poderes publicas, para os seus serviços 
d~ previdencia. e ass.lstencia social, auxilio.>, subvenções e outroto 
favores, ou creac;ão desses mesmos serviços, quando, por falta de 
recurso!\, não os puderem Instituir ou xna.nter. 

§ 2. o. Como orgãos de coordenação de direitos e deveres reei-
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procos entre empreg-otdos e em[)regadores, poderão O!! ~yndicatos: 

a) firmar ou sancclcnar convenções collectlvas de traba}h(> 
nos termos da respec:Uva legislação; 

b) -cooperar. por lntermedlo do& seus representantes, nas com
missões e trlbunaes de trabalho, para a solução dc.s dissídios entl'~ 

empregados e empregadores. 

CAPITULO 11 

DA COXSTITUIÇÃo DOS SYNOICA'l'OS 

Art. 3.•. Podem organizar-se em syndicjLtos, independentes en
tre sl: 

a) os que, como empregadores, explorem o me~mo genero ou 
especfe de o.ctividade ag:;:lcola, industrial ou commercial; 

b) o.s que, como empregados. trabalhem em profissões iden-
ticas, similares ou cannexas; 

c) os que exerçam profissão liberal; 
rà) os que trabalhem por conta propria . 

.Art. 4.•. Os funcclonar!os publicos nã0 poderão syndicalizar-se
Paragrapho unlco. Não entram na categoria de funcc!onario:; 

publicas os empregados manuae8. jntellectuaes e· technicos de em
presas agrtcolas, industriaes e de transportes, a cargo da União, 
dos Estados ou dos municipios . 

.Art. 5.•. Para o effeito da sua constituição e reconhecimento, 
os syndicatos deverão satisfazer os .seguintes requisitos: 

l - Quanto aos empre_gaqores: 

a) reunião de cinco empresas, no min!mo, legalmente consti
tuldas, sob forma lndivl-dua.l, conectiva ou de sociedade anonyma, 
ou de dez soclos individua~s quando inexistir na localidade o nu
mero de empresas indicado: 

b) exercicio dos cargos de a.dmlnistrat;:ão e de representação 
}}Or brasileiros natos, ou naturalizados com mais de cinco annos 
de residi! nela. no Brasil; 

c) dura~:ão não excedente de dois annos para os mandatos da 
directol'la. 

li - Quanto aos empregados: 

a) reunião de associados, àe um e outru sexo e maiores de 
14 annos, que representem, no ··mini-mo, u1n terço dos empregaãoot 
que exer~m a meB"nUt protf.JiséM na respectiva localioode, fdent!t!
cados nos termos do art. 38; 

b) mandato triennal nos cargos de admlnistra<:ào, cujos com
ponentes serão fneleglveLs par:-d. o penado subsequente, com a re
novação annual do presidente nos ter:mos do artigo n.•; 

c) exercfcio dos cargo::s de a,dministra~ão e de representação 
por brasileiros ou por naturalizados com mais de dez annos de re
a!dencla no Bra.stl. 

Art. fi.o Os .syndlcatos de profissões llberae:;o organizar-se-ãQ. 
no minim<:l, com dez socios e deverão so.tistazer os requisitos da!< 

a;fneas b e c dQ n. l do art. 5.". 

Art. 7.•. Os trabalhadores por conta propria constituirão seu:~ 
eyndfcatos de accOrdo com rus disposições do artigo anterior. 
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Art. s.•. O pedido de reconhecimento de qualquer sYndicato 
deverá. ser acompanhado de copl<a, da. acta. da. instaJlaçã.o, da rela
~ão copiada do livro de registro dos assocl.aidos, e dos respectivos 
estatutos, authenticados todo~> pela mesa que houver pre-sidido a 
.ses~ão de installação. 

§ 1.". Os estatutos deverão estabelecer; 
a) a séde e os fins do syndicato; 

. b) as condições para admissão, exclusão e readrnissii.o de so
cios: 

c) os direitos e os devere9 dos associados; 
à) o processo de escolha, a.s attribuições e os casos de perda 

do:: mandato dos administradores; 
e) as condições em que deverá extinguir-se o syndioa.to; 
I> o proceSISO da substituição provisoria. dos administradores 

desti tuldos; 
!J) o modo de constituição e administração do patrimonio so

cial e o destino que lhe s erá dado, em caso de dissolução do syn-
<lica.to. · 

§ 2. •. Os estatutos .só entrarão em vigor depois de approva
dos pelo Ministerio do Trabalho, Industrle. e Commercio . 

.Art. g,•. A administração dos syndicatos de empregados será. 
exercida por uma commissão executiva, composta, no ma.xim.o, de 
dez •socios eleitos com ob.!lervancia das disposições deste decreto. 

Paragrapho unico. D entre seus componentes, a commissão 
executiva. elegerá. um presidente, cujo mandato será. annual, não 
podendo ser reeleito para. o perlodo immediato. 

Art. 10. Quando se tratar de syndicatos de empregadores, a 
relação dos soctos deverá. conter a. d enominação e a. sêde do syn• 
dicato, bem como o nome, a. protiliiSão, a idade, estado civil, ne.cio
na.lida.de e residencia dos seus soclos, ind!v!dua.es ou dos directores, 
se se tratar de sociedade anonyma. 

Art. 11. Nas localidades onde, em profissões identicas ou si
mílares, não fôr possivel reunir numero legal de associados, é fa
cultada a organiza.t;:ã.o .,de .syndicatos de otffclos va:-los. 

§ t.o. Quando, em wna. localidade, os Q.Ue exercerem uma de
terminada profissão não forem balstantes para. e. formação de um 
~yndicato. poderão elles filiar-se a um syndicato de profissão ioden· 
tica ou similar. com séde em outra. localidade rna..ls proxima., e de
signar mo.ndatario que os represente nesse syndicato. 

§ 2.•. Em qualquer dos casos previstos neste artigo, attfn
g:lndo os que exercerem determinada profissão numero legal de 
.a!lsociados, poderão estes desligar-se e formar synõicato ã. parte. 
salvo se pela reducção do numero ele' associados, o primitivo syn
dioato ficar em condições de não pocler satisfazer os requisitos le
gaes (arts. 5.•. 6." e 7.0). 

Art. 12. Os syndica.tos reconheeido91 na. forma deste decreto 
poderão ser districtae$. munlelpaes, lntermunicipaes, estadoa.es, in
terestadoa.es ou naclonaes. . · 

§ 1.•. Os syndiootos de empregadores poderão constituir-a& 
por profissões ou aetivlda.des exercidas· numa. mesma localidade, 
num mesmo ou em varlos Estados ou em todo o P&.iz . 

§ 2.•. OS s yndlcatos de empregados serão sempre locae9, 
mas, em casos espe,c iaes, attendendo âs condi<;ões peculiares a 
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determinadas proflssõe8, o Ministerio do Trabalho. Industria e 
Commercio poderá. fixar aos syndlcatos respectivos uma. base ter
:itorial mais extensa. 

§ s.o. !Em qualquer hypothe~ do § 2.•, a área fixada ao 
SY!Jdlcato deverã. coincidir sempre com as das dl•t!sões admihf.s
tl'ativas do Estado ou ela União. 

CAPITULO I I I 

DO FUNCClONAMI.:N'l'O DOS SYNDICATOS 

Art. 13. :Sã.:J condições essenciaes ao funccionamento dos 

syndicatos: 

.a) gratuidade do ~ervic:o de administração ou de represen
tação, .salvo <> disposto no art. 17. 

li) incompatfbilídade de exercido dos cargos de administra
ção com o de outros t.J.Ue forem remunerados pelo syndlcato; 

c) abstenção, no selo da respectiva asS<>ciação, de toda e 
qualquer propaganda de ideologias :sectariELs e de caracter politico 
ou t"elfgloso, bem como de candidaturas a cargos electivos estra
nhos â. natureza. e aos fins syndlcaes. 

Art. 14. Serão. tomadas sempre por escrutlnfo secreto as de
liberações das assemb!êas gerae~;" concernentes aos seguintes as
sumptos: 

ia) eleição para. os cargos d~ administração e representaçiio: 
li) tomada. e e.pprovação de contas da d!rectoria e applica

ção dos fundos socl.aes ; 

c) concessão de gratificação, na forma do art. 17; 
à) julgamento· dos actos da. dlrectorla relatlvos a penallda· 

de.s impostas aos associados. 

Paragrapho unico. Sob pena de nullidade, toda ·suspensão 
ou destituição de cargos administrativos deverá. ser precedida de 
processo regula<, na. forma dos estatutos, assegurada pela defesa. 

Art. 15. São ineleglveis para os cargos administrativos: 

a) os que não estiv<lrem quites da.s 9u.as mensalidades: 
b) os que, tendo exercido c~go de administração, não t!ve

rt-m as suas contas approvad.as peJa assemblêa geral; 
c) os que houverem lesado o patrimonlo de qualquer asso

ciação pro!fs9ional ; 

d) O.!l que não estiverem ha dois annos. pelo menos, no exer
dclo effectivo da profissão na localidade da. séde do s:vndlcato; 

e) os que tiverem mâ. conducta, demonstt"ada por autorldad~ 
publica competente. 

§ 1.•. Tratando-se de synd!cato.s de empregados, as eleições 
para Of! eargos administrativos s6mente serão validaos quando vo
t:;:rem, no minlmo, dois terc;os dos socios em pleno gozo dos seu~ 
direitos soclaes. 

§ 2.0
• Serão consideradOt.S eleitos unicamente os candidato>< 

que Qbtiverem ma:ls da metade da votação, dada nas condlçõeso 
-de-ste artigo. 
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Art. 16. Os syndfcaUzados menores de 18 annos não pode
rão votar nem ser votados. 

Art. 17. Quando, :para poder exercer mandato na ·forma das 
alineas a e à do art. 13, tiver o associado de afa.sta.r-se do tra
l,alho, :poderá. ser-lhe arbitrada pelo syndicato, em assembl~a ge
ral, uma gratlflca.ção, .se necessario ao exerclclo das suas fun
co::-ões, nunca excedente li. sua remunerac;ão na respectiva profissão. 

Art. 18. 'Na dlrecção dos serviços a que se refere a allnea. b 
do paragrapho 1.• do art. 2.o, não é permittido intervirem, sob 
qualquer pretexto, pe~OI'I.>3 estranhas aos syndicatos, salvo se s~ 

tratar de cargos de caracter technico, é mediante autorização da 
assembléa geral . 

.Art. 19. Todo profissio:ttal, desde que satiosfaça as condições 
dos estatutos e a.s exigencias deste decreto, tem direito a ser 
·admittldo no syndicato da respectiva profissão, salvo no caso de 
faltà- de idoneida.de, devidamente comprovada. 

Art. 20. Não perderá os seus direitos õe socio o syndica
lizaJdo que deixa: o exercicio da profissão em virtude de apo
s~ntadoria, invalidez ou falta de trabalho. Neste ultimo caso, não 
estará obrigado a contribuições durante o tempo_ em que, invo
luntariamente, continuar desempregado .. não podendo, entretanto, 
exercer cargo de adminlstra«;;ão. (art. 15, alinea. cl). 

;Art. 21. Na séde de cada syndicato haverâ um livro de re
gistro authentfcado por autoridade competente, do qual deverão 
constar: 

G) se o syndicato fõr de ·empregadores, a denominação e a 
séde do.:~ empregadores. bem como o nome, a profissão, idade, es
t;:.do civil, nacionalidade e re.s:ldencia dos socioo indiv!duaes; 

à) se de empregados ou de pro!Lasões liberaes, além do no
me, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e residencia de 
cada associado, o estabelecimento, ou Jogar onde exerce a sua 
e.ctividade. e o numero e a série da respectiva carteira profis-
siona1. 

.. 
Art. 22 Os syndicatos, uniões, federações e confederações 

deverão remetter, até 30 dias depois das eleições para os cargos 
administratlvos, ao orgão competente do Ministerio do Trabalho. 
Industr!a e Cammercio, wn rela.torlo dos acontecimentos socl.o.es, 
no qual consignarão, obrigatoriamente. as. alterações havidas no 
quadro dos soclos e os factos que, pela sua natureza, se prendam 
a. di.:~posltl~oos deste deéreto. 

Art. 23. De todos os actos tidos p[)r lesivos de direitos ou 
contraries ao presente decreto, emanados das directoriaà ou das 
a2sembléll!3 geraes, poderá. qualquer socio, no gozo dos seus di
reitos syndlcaes, recorrer para a autoridade competente. 

CAPITULO IV 

DAS UZ..'"IÕES, FEDERAÇÕES li:_ CONFEDERAÇÕJCS 

Art. 24. Os syndicatos de empregadores ou de empregados. 
co!'".;, séde num me.smo rnunicipio, poderão formar uniões, desti
nadas a coordenar os !nteresses geraes da.s respectiva~ profissões. 
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Art. 25. E ' facultado aos synd!cato::;, quando em numer o 
não Interior a tres e pertencente:; a o mesmo grupo profissional, 
formar federações, independentes entre •.>i. 

Paragrapho unico. As t edereções a que se refere este ar
tigo serão estadoaes e, na impossibilidade, poderão ser region<{t':< 
ou nacionaes . 

.Art . 26. Organizando-se, pelo menos, tres federações. po
derão e-stas constituir uma confederação com séde n:t oapital da. 
Republica. 

§ 1.•. As confederações forma das por federações de empre
gadores da agricultura e pecuarin, da industrla, do commerclo ou 
d~ empresas de transportes e communícações denominar-~e-5.u, 
respectivamente, confederação Nactona.l à'4 Agricultura e Pecua-
1'ia, Confederação Na.cicmal da. I ndustria, Conf ederação Nacio~tal 
d e, Commercio e Confederação .Nac.ional das ..qin.pre4as de Trans
portes e Oom-municações; e as confederações formadas por fede
rações de empregados na agricultura e pecuaria. na industria., no 
<lOrnmerclo e nas empresas de tro.nS])ortes e oommunicações t erão, 
respectlvamnete, a denominação de Oonfeàera.ç(io Naciona.l do.~ 

T rabalhadores na .àgricu.ltu.ra e Pecuaria, Confecleração Na.cionat 
dos Trabalhadores na lndU-!trm, Conf ederação Nacional aos Em
pre{Jados no Ct:mtmercio e Confederação N~cicm.al dos Empregador 
em Empresas de Transportes e Communicações. 

§ 2.•. Denominar-se-~. Oontederação .Nacional da~; ProtU.sõcJl 
Liõeraes a cOnfederação formada pela reunião dru; federaçõe-s e 
syndicatos de p r otlossões liberaes. 

Art. 27 . !Poderão fazer parte das confedera!:Ões de empre
gadores os syndlcatos e uniões dessa classe existentes em E stados 
em que não haja federa.çõe.s e. emqua nto estas não forem f undadas . 

.Art. 28. O pedido de reconheeimento, perante o Ministerio 
dv Trabalho, Industr!a e Commerc.io, de uma u nião, de uma. fe 
deração ou de uma confederação deverá. ser acompanhado. além 
d os respectivos estatutos de cópias authentic(ldas das acta~ de· 
lnstallação e da assemblêa geral de cada syndica to, ou de cada 
federação, que a utorizar a tlllação . 

§ 1.• . A organi~ão -das uniões municipaes, das feder~ões 
e das confederações proof~1onaes de empregadores obedecerá !i..~ 

ex!ge ncias contidas nas alineas b -e c do n. I do art. 5. 
§ 2.". \A organf.2ação das uniões municip aes, das federações e 

das confederações profi.ssiona.es de empregados ob€-decerá ás exi
g~ncfas contlde.s nas alineas b e c do n. II do a rt. 5.". 

§ s.• . As uniões, as federações e as confederações só po:lerão 
tunc:ci01ial' depois de reçonhecldas pelo Ministerlo do Trabalho, 
Inc\ustt•la e Commerclo . 

OAPITULO V 

DOS DIREITOS DOS EMPIIEGADOS Sl'NI>lCALlZ.u><IS 

Art. 29 . o empregado eleito para.' cargos de administração 
ou de rept-esentação d o syndicato nã:o poder!\, por motivo de ser
viço, l!l~r impedido do exerclcio das s uas funcções, nem tmnsfe
r~do sem causa. que o justifiqut!, a ju izo do Mlnisterio para · lu-
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gares ou mlstéres que lhe di!ficultem o desempenho de commls
missão ou manda. to. 

§ 1.0 • Se a transferencia. :Côr voluntariamente acceita. ou so
licitada pelo empr-egado, perderá. elle o mandato desde que o seu 
afa;stamento da actividade do cargo ultrapasse o periodo de tr~s. 

mezes. 

§ 2.•. Considera-se de licença não remunerada, salvo as-
sentimento do empregador ou clausula contractual, o tempo em 
que, excedente de um dia, o empregado se ausentar do trabalho 
em desem.penho ~os cargps a. que se "refere esse artigo. 

§ a.• . Para os effeítos deste artigo, deverá a. commi.ssão ou 
mandato constar de uma declaracão escnpta da. directorla do syn
-dlca.to respectivo. em duas vias, que, depois de visadas pela au
toridade competente, :ficarão, respectivamente, em poder do em
pregador e do empregado. 

Art . 30. O empregado sYndlcalizado, dispensado por ter sido 
.supprimldo o serviço ou o emprego na empresa em que traba
lhava, terá direito de preferencla, em ·igualdade de condições, caso 
o servigo ou o emprego venha a ser restabelecido. 

Art. 31. E' vedado aos empregadores despedir, suspender. 
ou rebaixar de categoria, de sala.rio ou de ordenado o empregado. 
ce-m a intenção de obstar que este se 3S90cie ou procure formar 
associa~ão para fill<S syndicaes, ou pelo facto de já. se ter asso
ciado a. syndicato. 

Pa.ra.grapho uni co. Caberá ao empregado, na. hypothese de 
de;russão, ~ a. titulo de indemnização, a. lrnporta.ncia correspondente 
a. tantos mezes de ordenados ou sala.rlos quantos forem os annos 
df.' serviços prestados, e. nos casos de s uspensão ou reducção, o 
direito á remunerac;:ão integral que deverá. perceber durante o 
tempo da suspensão ou. reducção. 

Art. 32. Fica assegurado aos empregados syndicalizados 
pre!erenciE<-, em Igualdade de condl~ões. para a a dmissão nos tra
balhos de empresa'3 que explorem serviços publfcos, ou mantenhaln 
quaesquer contractQs com os poderes publicas, :rederaes, estadoaes 
ou municipaes. 

Pa.ragrapho unlco. A mesma prefer-encla. terão os emprega
dos syndicalizados, em igue.ldade de condições, para a admissã() 
nos trabalhos publicos a cargo da União. dos Eerta.dos e Municlpios. 

Art. Z3 . Somente quando autorizados por lei, convenção col
Jectiva ou syndlcato reconhecido nos termos deste decreto, ê per
m!ttido ás empresas descontar, em folha de pagamento a. empre
gados syndicalizados, qualquer ímportancia, sal\•o a que tiver 
s!do abonada ou adeanto.da aos mesmos empregados. 

CAPITu'"LO VI 

DAS PENALIDADES 

Art. 34. Sa1vo os casos previstos · no art. 31, o nã o cum
Ilrimento dos dispositivos deste decreto serã. punido, conforme o 
caracter e a g-ravidade de . cada lnfracção, com as seguintes pe
nalidades: 
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a) multa de 50$000 (cincoenta mil réis) a 500$000 (quinhen
tos mU réis), dobrada na reinc!dencla: 

li) fechamento -do sYndlcato, por prazo nunca superior n. se:so 
mezes. 

§ 1.0 • ,Em qualquer caso. serfl admittí<la a defe~ aa clil·t-
ctorla ou da lliSsociação, por intermedlo do!! seus rP.presentant:s. 
Se os íntractores fo~m esses mesmos representante, , poderão ellt>;; 
defender-se em causa proprla. 

§ 2.•. !Da decisão que appllcar ou confirmar a penalidade 
caberu recurso para o Mlnlsterlo do Trabalho. Industría e Com
mercio, sem e!feito suspensivo e. se a pena fOr de multa. com 
prévio deposito ~ sua lmportancia, mediante guia da autori
dade competente. 

Art. 35 No caso de in!racção do art. 31, além da indemni-
zação d evida ao empregado, na forma. do paragraph o unico do 
me-smo artigo, á. empresa. lnfractore. ~rá. imposta a m u lta de 
100$000 (cem mil réis), a 1:000$000 (um ~onto de r~ís) , eleYa~ta 
ao dobro nos casos d e reincidenc:ia. 

§ 1.". Tratando-se de infracção do art. 3~. pagará. a em
JJresa a multa da alinea a do art. 34. 

§ 2.•. N o c aso de infracção do ]laragrapho unico do art . 32. 
a multa da al!nea a do art. 34 será paga pelo funccionarlo in
fracto:. 

CAPITULO VII 

lllSPOSIÇÕES CERAES 

Art. 36. Na technologia des t e decreto: 

a} ~entende-se por "profissão" o exercício licito, com fins 
economicos. de toda funcçã.o ou mister; 

li) Nenhuma d!fferença oo e.stabelece entre " empregador es" 
e "empresa ·•, e.ntre "operarlos" e "empregados". ou entre as que 
executam o trabalho manual, intellectual ou technlco. 

Paregrapho unico. O termo &Jindicato passa. a ser privativo 
das organizações proflsslonaes de accordo com este dec;-eto. 

Art. 37 . Os syndicatos, uniões, federaçõe9 e confederações 
reconhecidos n os termos do presente decreto não poderão fazer 
parte de organizações lnterna.cionaes. !laivo a utorização expressa. 
do Ministro do Trabalho, Industrla e Commercio. 

Art . 38 . Somente pooerii.o syndicallzar-se os empregados que 
po;su!rem carteira profissional expedida de accordo com a legis
la~ão federal visente. 

Para~~;rapho u nico. Os socios dos syn'dicatos de empregados 
já reconhecidos, que não tiverem carteira. protiss!ona.I, deverão, 
sob pena. de serem excluidos, legalizar a sUQ situação dentro d•' 
prazo de seis -mezes, contados da data da publicação deste decreto. 

Art. 39. Os syn.dicatos _ reconhecidos nos termos deste de-
creto adquirem a condl~ão de pessoas juridicaa, independente
mente de quaesquer outras formalidades Iegaes. 

Art. 40 . Ficam a-ssegurados os direitos dos syndicatos re-
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conhecidos nos termos do dec1·eto n. 19.770, de 19 de Mar~o de 
1931, devendo elles, dentro do prazo de seis mezes, contados da 
publicação desta lei, adaptar seus estatutos ás disposições do 
presente decreto. 

Art. 41. O presente decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro, 1:! de Julho de 1934, 113.• da Independencla. 
c 46." da Republlca. 

G E'I'ULlO V ARCAS 

Joaquim. Pedro Salgad.o FifT~o. 

(1." legislatura) 

.. N. 2li)- 1935 

Concede 3:000$000 para r:;zu.eol·as ao contad.or-thesoureíro da. 

lnllpectoria Federal ele Obras contra as SeccC1.8 

(Finanças 229, 1.• legislatura) 

A C amara dos Deputados resolve: 

Artigo unico. Ao contador-thesoureiro da Inspectoria Fede
re.! de Obras contra a,s Seccas será concedida annualrnente a im
portancía de tres contos de réis (3 :000$000) para quebras de ac
cordo as leis existentes e que regem os cargos de thesoureiro ~ 
rê:vOgadas as disposi~ões em contrario. 

J ustijica.ção 

Nenhum augmento de despesa. resulta. dessa emenda, des.:lc 
quando as quebras ao contador-thesoureiro da. Inspectoria Fede
ral de Obras contra as Seccas correrão ã conta de dotaç;ão j!;,. 
constante da proposta. <>rça.rnentaria, dest1nada a. ajudas de custo 
e diaria.s ao pessoal f6ra das sédes ou a.iêm das horas de ex
pediente: Destaca~se, portanto, apenas uma pequena parcella de 
verba já consignada. dando-se-lhe a. applicação indicada. 

Não se tro.ta, outrosim, de augmento de vencimentos, cuja. 
ilâciativa, pela Constituição, cabe ao Chefe do Poder Executivo. 
Trata-se, no caso, da concessão de vantagens decorrentes do 
exerclcio do cargo, as quaes. por isso mesmo, não se incorporam. 
aos vencimentos para nenhum e!feito, e são previstas no regu
lamento da. lnspectoria Federal de Obras contra a.s Seccas; baixado 
com o decreto n. 19.726, d~ 20 de Fevereiro de 1931, em seu art. 44. 

A emenda ainda se justifica por U!Da. que5tão de equidade: 
como se verifica das propostas de orç;a:mento para 1936 dos Mi
n!sterlos da Justi~a e Negocias ·rnteriores, Agricultura, Guerra, 
Marinha. e Fazenda. os thesoureiros e alguns !fe!s, pagadores e 
ajudantes de pagador, nas repartições da.· Capital da Republica e 
<los Estados, terão, a titulo de quebras, quantias que Yariam, con
forme o caso. 

Salas das Ses,;;ões. - Can'clido Pessôa . 
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Legislação citada: Decreto n. l~.j26, de 20 de Jo'cverelm <le 
lfo31: Art. 44. "O contador-thesourelro, além dos seuM \'enci
mento.!, ter(!. direito. u titulo de quebras, a tres conto~ de rH<> 
annue.es (3:000$000)". 

( l." legislatura) 

~. 216- 1935 

Di.~põe sobre aposentat}J)r!a dos funccianarios da Estrada ele Perro· 
Central do Brasil, que contavam mais ae 10 an.nos de serviço, 
na época f4J, installação da Cai:ra de .Aposentadoria e PensÕe!'t. 

(Justiça 145 - 1.• legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. t.•. · 'Os :l'unccionarlos da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, que jâ contavam, na época da installação da Caixa ·!e 
Aposentadoria e Pensões, mais de 10 annos de .serviço, S<:!r'io 
aposentados pelo Thes.ouro Nacional, de accordo com o art. 14. 
lei n. 5. 1 OB • 

Art. 2.o. Para effeito da pensão ás sua·s fami!ias, conti
nuarão os funccionarios que forem socios da. referida Caixa, a 
contribuir com a quota de 3 "i" de seus vencimentos para a 
mesma Caixa. 

1.Art 3.". A importancle. relu.tiva á quota de que trata o ar
tigo anterior será descontada do funccionario aposentado, na fo
lha de pagamento, pelo Thesouro Nacional, e entregue á Caixa, 
Cl•mo se procede com as importancias da•s consignações de ~m
l):·estimos. 

Art. 4.". Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 26 de Agosto de 1935. - Cal r~ ira r:le A.lva
renga. 

Justificação 

Aos funccionaríos na-s condic;:ões referidas no presente pro
jecto já ê facultada a transferencia da aposentadoria para o The
~ouro Nacional. porêm, fica a familia, por seu fallecimento, sem 
dil·eito ã. pensão, mas apenas a llm peculio pequeno, pago pelo 
Instituto de Prevldencia, para cujo Instituto é obrigado a con
tribúlr o ferroviario aposentado, com a respectiva mensalidade. 

Visa, portanto, este projecto amparar as familiaos dos ferro
viarios que desejam aposentar-se pelo Thesouro ::-racio_nal, isen
tando-os da obrigaç:ii.o de contribuir para o Iru~tituto d~ PrE"vi~ 
dencia e facultando-lhes o meio de deixar aos s~us herdeiroR um:.L 
'pensão como auxilio nece9.sario para sua manutenGão. 

LEI CITADA. 

Decreto n. 5 .109, de 20 de Dezembro de 1935 . . 
Art. 14. Os associados a. que se refere o art. 2.• desta. lei. 
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que tenham contrihuldo para O~> fundo!:! tla caixa com os des
contos referido!:! no art. 3.", letra a, terão direito: 

l .o. a soccorros m~tlicos em casos .de doen~n em sua pessôa. 
ou pessoas de sua femma. que habite sob o. mesmo tecto e vlytl 
sob a mesma economia, bem como !nte!:'nnção hospitalar, em casn 
de intervenção clrur~i::a; 

2.". a medicamentes obtido,. por preçog especla.e;, d~t~rml-

nado:s P~lo Consr:lho da administração: 
3.". a e.posentadoriá; 

. 4-". a pensão para seus herdeiros em caso de morte; 
5.0

• a peculio. 

( 1.• legislatura) 

N. 217 - 1935 

Ttanaferc pa-ra. a reserva de 1.• classe os olficiaes tLo E:z;ercUo ~ 
ã.a AJ~ada., que attíngirem a id<ule Hmite cW CQ7rl.pu'l8oria. 

(Segurança 44 e Finanças 230 - 1-• legislatura) 
Artigo .:Ünico. · Os officiaes do Exercito c da Armada que at

t ingi.rem a· idade limite de cnrnpulsoria. serão transferidoil para a . 
Reeerva de 1.• cla:sse, percebendo yencimentos integre.es do posto 
que tiverem na activldade: revogando-se as disposições em con
tt'!lrio. 

J11.Stificação 

A Commissã:o militar que elaborou o ante-projecto do reaju~
tamento dos vencimentos militares jii havia suggerido o que pre· 
tende o pre3ente. 

Se as exigencias do ser-viço militar são de molde a forçar pre
cocemente o afastamento de seus quadros de officiaes que dedi
cam toda. a sue. vida &. ardua missão de soldado f r-azoavel que 
a. Nação as.;egure 'lt. esses seus servidores os meiol! de, pelo meno~. 

permittir-lhes uma . existenci.a digna, á. altura. da representação 
do~ postos que occuparem. 

A a.ctual legislação em vigor colloca os militares em inferio· 
ridade de condições em relação ao funccionnlismo Ci\'il, 

Corrigir, assim, uma situaç:ão injusta é obiectivo do projeeto. 

Sala das Sessões, 2 de Setembro de 1935. - Paula Soares :Neto. 

(t.• legislatura) 

N. 218- 1935 

Crêa- a U11-I~eraàiade da Bahia, c dd. outras z>rovidenc~ 

(Educa~;ão 55 e Finança.s 231 

O Poder Legislativo decreta: 

1.• legislatura) 

.Art. 1.0. E' creada a Universidade da Bahia. abrangendo, 
num syst ema escola.r determinado pelo Pla no Nacional de· Edu• 
cação e pela regulamentação desta lei, . os institnto·s de ensino 
supe1·ior federaes ou officutliznd?s ·que funccionam presentement~ 
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nu capital daquelle Estado (Faculdade de ~lNl.icina " Dü·eito e 
E:.cola Polytechnica) . 

Art. 2.". A regulàmentação da presente lei .attenderft aos 
seguintes requisitos: 

a) manutenção, no estado actual, dos est::t.helecimentos de 
ensino \SUperior á que se refere Q artigo precedente, e no que 
concerne e.o corpo ~ocente, funccionalismo e installaçõcl!, em
quanto não fôr realizada a equiparação, tomada por- bas~ a Fa
culdade de Medicina da Bahia: 

ll) •constituição do património universite.l'io. e organização 
dL· collegio un!versitar-io, nos termos da legislação em vigor; 

c) ampliação do regime univer31tario aos Institutos de en
sino secundaria, complementar e de especialização technico-pro
fissional, e.sl.a.doaes ou officializados (Faculdade de Sci~nclas Eco
nomicas, Escola Normal, Escola Agrícola, Instituto de Muslca, 
Escola de Bellas Artes, 0)•mnasio da Bahia); 

d) cree.cão de curso de extensão universitaria •. abrangendo 
as in~~ituições scientificas e culturaes !SUbvencionadas, ou man
tidas pelos poder-es publicas (em caracter obr!gatorio); 

e) Jli.Utonomia universitaria; 

f) ]Jlanejamento de uma cldade-universitar!a, destinada oa con
centrar os organismos ·de que se compõe o collegio un!versitario 
da Bahia; 

g) tend.encia á elabora<:ão de uma cultura intensiva, que 
reate ru~ tradigões humanistas, scientificas, artísticas e !iterarias 
da Bahia, visando á melhor integração dos seus cursos academicos 
numa finalidade social e naciona.l, em harmonia com os program
ma·,; educativos <las Universidade.!! modernas. 

Art. 3.o. Para as despesas previstas nesta lei fica aberto 
o credito de 200:000$000, relativo ao exercício corrente. 

Art. 4.•. A receita correspondente ao gasto estipulado do 
õll'tigo anterior provirá da contribuição já fornecida pelo Estado 
da Bahia para a constituição do fundo un!versitario. 

Art, 5.", O Conselho Vniversitario promoverá.. a elaboração 
dos -estatutos. que ~erão submettldos ã approvacão do Governo 
Federei. Emquanto não houver essa approvao;;:ão, a 'C"niversidade 
da Bahia se. regerá pelru~ normas geraes do ensino univers!tario 
em vigor. 

A1·t. 6 " Revogam-se as di..<;posições em contt·ario. 

Sala das Sessões, 31 de -.<\gosto de 1935. - Pedro raJmoa. 

Legislação anterior: Decreto n. 19.851, de 11 .de . .\. bril de 
1931, arts. 6." e 8-•. 

O Sr. Presidente- Designo o Sr .. Deputado Mora·es Paiv:l 
para substituir, interinamente, o Sr. Barreto Pinto na Commis
são Especial para elaborar a Lei Organica do Districto Federal 

Passa-se á votação da InQteria constante da Ordem do Dia . 

Votação do projecto n. 18-A, de, 1935, (L• iegisla
tura), transferindo ao curso de doutorado das Facul-
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da.des Juridieas para o de. bachareüuJ.o, as cadeiras de 
Direito Romano e Direito Internacional Privado (co~n 

parecer da Ocnnmissão de Educação sobre tLS emendas 
da. mesma. Oommissão) e parecer da C01m1miaaão de FI~ 
nanças opinando pelo destaque da~r em.endas B e a 
áo art. 5." do projecto (3.• discussão). 

O Sr. Presidente - A este projecto a Commlssão de C1m~ 
stltuição e Juo;;tf<;a. of!ereceu as seguintes 

EM::ENOAS 

Emenda. A 

Ao a1·t. 3" do projecto. depois da ultima palavra. accrescente-l<l·: 

•·e respeitados os direito~ dos substitutos e docentes li
vres, porventura exi!ltentes .. 

Emenda B 

Accrescen te-se onde convier: 

''Art. Fica creada, no quinto anno do~ cursos off1ci<l~s 
de bacharelado, a cadeira de Direito Aéreo .. , 

Emenda C 

Accrescente-se onde convier: 

"Art. A cadeira de "Direito Judiciario Penal •• pas,oat·a 
do quinto anno do curso de bacharelado para o quarto an'll> 
do mesmo curso." 

Emenda D 

No artigo 5• do projecto, onde se lê "Dlreito Industrial e Ll.'
gislá.çã.o Oper"arla", leia-se: "Direito Industrial e Legislação do 
Trabalho". 

O Sr. Presidente - Durante a 3• discussãu, foram apre
s~;>ntadas pelo plenarlo as seguintes· 

EMENDAS 

N. I 
Ao art. 4": 

Substitua-se pelo seguinte: 

"A cadeira de Sciencia das Fhw.nc;as passará da segunda s~>t'• 

cão d~ segundo anno do cursa de doutorado para o segundo anr>--
do curso de b"acharclado. · 

§ 1." O ensino de Phl!osophia do Direito, da terc~ira secç.Fõn 
do seg-undo anno do curso de doutorado, passará a. ser mfnfstrad•> 
na primeira secção do prtmeiro anno do mesmo curso. 

§ 2." A ca;deira de Economia. Pol!t!ca e Sciencia das Finanças d·~ 
primeiro anno do curso de bacharelado ficará denominada: cadeirt• 
de Eccm.omia. Politica." 

Sala <las SeS3ões, 23 de Maio de 1935. - Walttemar Fakão. -
P. Matta Machado. - Fi.fJ'Ueirerú:J Rodrigues. - Abe~do Marinh() 
- Amarat Peizoto Junior. -Hu-mberto Mo-ura. - Alde Sampaio 
- Delfim Moreira. - A..curcio Torres - Domingos Vella~co. 
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X. 2 

Substituam-se na letra (f) do Hrt. 2 ." a~ palaxras "Conscll"• 
S·uperior do Ensfno" por "Mí:nliitro ela EdtiCOÇcio c Raut1c Publica". 
ou quando a Faculdade se acha L' inco1·porada i'1 l'nh'l'rsidade, Jl ~u·a 
o respectl\'O Cou11elho t ' nlt,crsitflrfr>". 

~ala dm• Se.q>~ôes. !!~ ele ~{alo cll· 1~35. fJ!/.mltiUlo Barreto 
Finto. - Joâo Cale i'' !lho . ..,.. Marth1.v ,. ~llt·u. - Tltom.rJ.von Flc• 
res .''ictlo. 

x. a 
:-o o EU'l. 3. " e parug1·nt•ho untco, onde se h? "Dln?lto Intt-t·nnd"

r.al Prl\·udo ··• leia-se: "Dh·eito Prh·ado Intet·naclonul ." 

Sala da.<j Sellsões, 23 de Mnlo de 1!135, - Edmltll!lo Barreto l'i ll
t o. - Ricardi110 F . Prado. - Fra11ça. Filho. - ,Jorí.o Café Fil/it,_ 
-Mart ins e Sil1:a. - ThcmltJBon FloJ'e" S<"tto ; 

N. 4 

Supprlma-se o_ art . 4o: 

Sala das Sessões, 23 de Ma io de 1935. - Eclm unclo llan·eto Pin 
t o. - ·'!artins e Sil't'a. - ThCFinlJson F' I ores Setto. 

.... -
·~. ll 

Onde convier: 

"Art. 
ae 1936 ... 

O pre.,ente decreto entrarfL em vigor no anno lectivo 

Sala , :las Sessões, 23 de Maio de- 1!135 . - Eclmnnflo Barrrtn 
Pmto. 

X. 6 

Emenda ao projecto n. 18, de 1935. (61-B.) q ue transfere do 
curso de doutorado para o de bach:lrelaclo as cadeims de direito 
romano e de direito i nternacional privado. 

Accrescente-se: 

Art. 1. o - Não ()bstante as tt·ansferenci~ determinada_<; nesta 
lei, não s e alterarão. no orl!s:ente anno lectivo. o.o cursos d e di· 
rel~o em runcclonamento; entretanto. logo que ella entre em vigor, 
serão abertos os concursos a Que l'e t•efet•e o nrt. 6." 

S6la das Sessões. 23 ele ~aio de 19S:i. Daniel de Can:nlltr,, 
W a?lderley de P Lnho. 

N. 7 

Accrescente-se ao a rt. 6. ": 

Paragrapho unico. Para a lnsc t•in<;iio em concurso. a bem dO!' 
d~mals requi-sitos legaes, deverá o cand!dato apresentar clncoenta 
exemplares da these que haja escripto. 

Sala das Sessões. :?3 de M::tlo de 1935. - Da.nid rlr- Crtn:allto. 
: Wanderley de Pinho. 

K. S 

Accrescente-s.? ao n1·t. 1". do tH'Ojecto n. lS o "e;;uinte.: 
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~Este curso será. de espec1aUzaçâo das cadeiras do curso de ba
~'hn.relitdO, não c;endo pet"mlttlda a escolha, pelo candi•lato, de mal:> 
de uma disc1pl1na. " 

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1935. - Oawa.l<lo Lim.a. 

N. 9 

Accrescente-se ao art. 6•: ";1ão se admlttlndo, pol'ém, candida
tos que não tenham concluldo o curso de doutorado. '' 

Sala das Sessões, 23 de Maio de 19SS. - Oswalclo Llma. 

N . lO 

Accrescente-se: 

Art. Far·'ile·á, na qutnta serle do curso secundarlo o estudo 
eogpeclal e isolado da historla do Brasil de accordo com o program
ma.que organizará a Congregação do Colleglo Pedro II. 

Peragrapho unico. As ma.terfu do programma. llctual de hls
torla da civilização. correspondente A. quinta serfe, serão dlstrlbulda3 
pelas series anteriores numa remodela~;áo do programma desta dl~
cipllna que !ará. a Congregação do Colleglo Pedro li. 

Sala daJs Sessões, 23 de Maio de 1935. -·João Neves. -- Wan• 
dcrlcy de Pinho. - Luiz Vian.na . - Arthur Bernardes. - A.sca.
nio Tubino. - .árthur Santos. - Octavio Mamuabeir!l. -- .T. J. 
SP.a7m~. - Peàro Lago. - HenrlqT~.e DorLswortn. - Biu Fortf!s. 
- Levlnão Coelho. - PoZvcarpo Víotti. -Eurico Sou:w. J.eão. · 
loão Mangabeira. -Pedro Cannon. -José Auousto. 

N. 11 

Redija-se a phrase tlnal do art. 3" paragrapho uniM da t'ór
ma que segue: 

"Em todos os annos do curso de bàcbarelado hllVN'rL velo 
menos tres aulas semanaes de cada di~clpllna, excepto quanto a 
""lntrod·ucc;ão A Sciencla do Direito" e "Economia. Polltica e 
Sclencla das Finanças''. · cuJas aulas continuarão obri;;<~.tor1amente 
diarfa:3. 

Sala das SeSSÕes, 20 de Maio de 1995 . - Raul BíttettCourt . 

• N. 12 

.Art. 2o - Supprlma-se a letra c. 
_.\ccrescente-se: 

u> o curso de doutorado será telto em dois annos, cada. um 
('Om duas cadeiras pelo menos, podendo ser dividido em secções, a. 
criterlo da congregação; · 

h) a congregação designará, no 1nfc!o de cada anno, as materlas 
que deveriio ser professa.dàs, podendo escolh2r assumptos es

. lizados para desenvolvimento apro!unda.do; 
i) não haverá. provimento ettectivo de cadeiras no curso de dou

torado ; a congregação des{f;narâ.. a.nlllualmente, para. lecciona.r as m:l
te.rias deslg.naoos, de pre!erencla. pro!essores ca.thedratlcos, em dis
ponibilidade ou não, e livres docentes, ou, mediante contracto, pes
soas de saber especializadO. (Co~t. Fed. 153, t 1•); 
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j) dut·ante o pe1·!odo lect!vo, os regentes do curso de doutorado. 
vr.:ncerii.o grat!f!cac:ãr:~ equivalente aos vencimentos dos professores 
do cur~o de bacharelado; 

k) os profeff.>Ores já provl.dos em cadeiras do curso de doutora
do, poderão ser, no ca;~o de >~uppressão de suas cadeiras, aproveita
do.'! nnll materlas atlnH do cuz·so de bachnrela.ào da me~<ma Fncul
dnde. (Con~t. Fe(l., art. 158, ~ 2"); 

l) pm·a obtenc:ão do griLO de doutor ê indispensavel a defesa d'" 
thcse. 

Art. 3." - ::'luf)prlma-l'c: ··de Direito Romano." 

Paragra.pho unico. :.>uprn·inunn-se aA palavras lníclae>~ até -
do curso - e o ultimo periodo. 

Art. ·L'' Supprima-se. 

Sala da.s Sessões, 23 de Maio de 1935. - Levi Carneiro. 

O Sr. Presidente - Vou ~ubmetter a voto3 as eme'1das em 
primeiro lo;;-aL' e a partir da::: da Commissão. 

E' approvada a emenda A, da Com.missü.o. 

O Sr. Presidente 
àa CommU!são. 

Vou submetter a votos a emenda. B. 

O Sr. Wanderley de Pinho (Pe!u. ordem) - Sr. Presiden
te, tive- opportunldade de apresentar a e»'lle projecto emendas no~ 
seguintes tertnos: 

•· Art. Far-se-á, na quinta. sél'ie do curso .'!ecundarlo, 
o estudo especial e lsoia~o da Hf~torl.a do Brasil, de accor
<lo com o. progmmma que organizará a Congregação do 
Collesio Pedro II. 

Paragrapho unico. A..~ ma terias do programma act.u11 t 
de Hlstoria da CiVilização, correspondente á quinta -õerie, 
serão distribuidas pelas séries anteriores numa remodelac:ão 
do programma de.'!ta dlsc1pl1na que fará a Congrega<:ão do 
Colleglo Ped:r;o II. " 

·A respefto da emenda, deu a Commlmão dE' Educa~âo o !<~

gufnte parecer: 

~Referindo-se a asaumpto ligado á organização do ct~r
ao aecund4rio ê evidente que sO por um engano da. repal'ti
cão competente da Camara a pre3ente emenda poder!a ter 
sldo entendida. como oftercc!tda ao projecto ora. em exame, 
que trata de curso superior. Por isso, sem entrar no mertto 
da suggestão, e em obed!enc!a. ao dispositivo do art. -l8l, 
para.grapho 4", do Regimento Interno da. Camara dos De.>JHl
tados, segundo o qual "não serâ. admitUcla emenda 6ubst1· 
tutlva ou add!tiva. que não tenha relac:ão c!ú-ecta e im.medirJ· 
ta com a materla. da proposição prlnclpar-, a Comrnlssiiü d{' 
Educaç:ão, ê de parecer que ella seja. rejeitada..-' 

Vê.· portQnto. V. Ex., Sr. Presldent&. que o merito da ques
tão,. não tol· estudado pela. Commissão, não havendo, pois, pare~<'t' 
sobre a matMa. 
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A · Commfs-~ão de Educ."lção declarou que a, Mesa não poderia 

acce!tar a emenda vísto não existir. segundo os termos do tu·L 
181, par~grapho 4", dlrecta e !mmedlata connexão com a ma.tõ:ria 
da proposição principal. A mater!a. da propoai~ão principal é o 
projecto sobre o ensino e a emenda. sobre ensino, não irnpc!·.ando 
que o projeeto s~ r~fira ao ensino superior. 

0 SR. DINIZ JUNIOR - Ao gráo. 

O SR WANDERLEY PINHO - Sobre a materia j:1. :se mani
festou a Camara. No :pr!ncltlio desta sessão legishttiva, teve ella 
opportun!dade de approvar o requerimento para que o ;-estaloele
cimento do estudo de Histeria do Brasil nos cur;cos s.".!cundarfos 
fosse objecto do plano gera.!. do ensino, a, ser apreseuta<lo á. Casa. 

Mas, em vez do plano geral de ensino, é um projecto particu
lar que apparece sobre o estudo do direito romano e outros. Ha, 
portanto, projecto relativo ao ensino e a emenda a!H'ea~ntada é 
referente ao ensino. Não existe, pois, pare<!er sobre a mater!a, 
mQs, sim, um parecer que il:nporta em certa c;;nsut·a á l\1csa, 
vois é ella a cozn:p~tente para decidir se a materia d:~ "mend;\ tem, 
ou não, dlrecta connexão com a da propo.3ição. 

Sobre a questão de ordem que· estou levantando, h;l um pre
cedente. 

A respeito de um pedido de credito do Minist-i!:"l<l da Via\<iio~ 
para restabelecimento ou concerto de linhas telegraphica.s e íer
rovia.rias na Bahia, estrag<l!das por effeito das· innu:-;uaçõ<~>~. foram 
apresentadas varias emendas referente;; á conSTtrucção de pontes 
"m Pernambuco e em Minas. 

A Commissão de Finanças deu parecer contrat"i:l ~. pur isso 
rnesmo, a Mesa não poderia ter recebido as emenda,;, poi;; não ha
via directa connexão com a proposição em cau33.. Entr•)tanto, a 
.Mesa declarou-as a'!Jp:r:-o'l.-adas. O Sr. Barreto Pint·J 1·ec!amou, in
vocando os precedentes da Camara de que os pareceres c•~ntrarios 
.são sempre acatados pela Mesa, tend.o o nobre Prest.:l<:!lt<~. Sr. An
tonio Carlos, feito a seguinte declaração: 

"Annunciando a caPProvao::ão da·s emenda,s, íil-o, C:l1mo 
sempre, com a maior clareza, litilizando-m·~ de:"'!se l'C!cureo 
importante que é o ampliador da voz. Ao noiJ1··~ D<mu:ado 
cabia requerer verificação àa votao;;ão, o que. !,)Or>~rn. não fez; 
portanto, trata-se de m.aterla resolvida. --1>.~111Unc!P.i como 
ap}Jrovada.s as tres emendas, não obstant :· c. :•!lrr,cet· da 
Conunissão de Finanças, que não foi, aliás, CQatrn.rh !te 
emenda·:;, tendo versado unicamente .sobre matP.rb regimen
tal, assumpto no qual a ultima palavra cabe á. :Mesa alzer." 

Estamos, Sr. Presidente. enfrentando um caso et;ual a ~ste. 

Segundo os termos do presidente da Mesa, Sr. Antoni•) Carlos, 
não existia parecer sobre a materia. Actualment ... , nesto ca·so, 
não existe parecer. 

Devo dizer que, appellanào . para o r~latnr, Sr. Theotc.nlo 
Monteiro de Barros. S. Ex. teve opportunidade de me d~clarar 
que, se tivesse de da.r narecer sobre a mat~;·Ja. seda. fa.voravel
mente. Ora, não ha parecer; é o caso do relat~r dal-o verbalmente, 
neste momento. 

Levanto esta questão de ordem para que V. Ex .. a reso!va com 
a sua conhecida sabedoria. 
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O Sr. Theotonio Monteiro de- Barros (Para. em:a11>inlr•.lr 
t! votaçúo) - Sr. Presidente. o que se passou. em rela~;ãc a esta 
emenda , foi o seguinte: tempos atrás, a proposlto de um }.lr<.•je
cto que versava mateMa relativa o.o ensino secundaMo, foi arr<:·
santada essa emenda pelo3 Srs. Deputados João Neves. 'Vander
ley Pinho e outros. 

O projecto, indo á Commlssiio, teve parecer, segundo o qual 
se deveria aguardar o Plano Xaclona l de Educação, porquanto, e:;
tando mais ou menos imminente a elaboração d~sse Plano, nüo 
-:onv!nha fossem alteradas a s eriação e a orientação 1•;,. cu rsos 
se"undar!os . 

. Ficou então ass~nte, em plenario, diante do parecer da Com
missão, que a emenda fos~ a ellà devolvi~. afim de se,: con>~iae 
rada opportunamente, ao elaborar~se o Plano, como subsidio pa 
ra a in~tituicão do mesmo. 

Isso o que foi resolvido no momento. a proposito •Jaqu!!l!e 
p rojecto e desta emenda. que a e!le fõra offerecida. 

· Agora, indo o r>rojecto n. 18-A. de 1935, CJ.Ue se acha em 3•> 
turno, ã Co.mmissão de Educa~ão, appareceu, inexplicavelmente 
entranhada no mesmo, a emenda. · sobre a qual o plenario jâ. se 
manifest~ odeterrn.!nando · fosse tomada. como GUbsidio para o 
Plano Nacional de Educação. 

Como se trata, positivamente, de emenda apresentada a pro
jecto relativo a curso secundaria - e até os proprios t ermos 'lu 
emenda o dizem: "Far-se-á, na 5• seric do ~urso secundaria, o e.;
tudo especial, isolado, de H i!;.'l:oria. do Brasil, etc. " - a Commis
são de Educação, tendo em vista o facto do plenarlo já. haver del!
berodo ficasse a rna terla, como ·subsidio, para o Plano Nacional de 
Educação, e levando tambem em conta o art. 181, paragrapho 4'', 
de Regimento Interno, que d lz que a emen~ só póde ser exa min;.t
d!L quando tiver relação directa e immediata com o objecto d•\ 
proposição principal, a Comm1ss5.o de ·Educação offereceu o pare
cer que se encontra no avulso, no qual declara não se manife~'l:!l.r 

sobre o merlto do a:>sumpto, á vista da preliminar regimental. 

0 SR. WANPERLE'l.' P1XHO Appellaria para o nobre oradO!' 
no sentido de dizer, caso tivesse de opinar sobre o merito da 
emenda, ~ seria ou não favoravel. E' opinão de vulto que seria 
ir.ter essante a camara. ouvir. 

O SR THEOTONIO :\fOXTEIRO DE BARROS - Devo dedu
r ar, Sr. Presidente, e :l.liiis já o accentuei em conversa particular 
e amisto~a que ma.ntiY~ com o meu nobre collega e di·;;Uncto ami
go, Sr. '\Vanderley Pinho ... 

O SR. IVA:SDSRL~'I:' Pr:o;Ho - Com a qual v,. Ex. me honrou . 

O SR. THEOTOXIO MONTEIRO DE BARROS ·- . . . devo 
declarar que. se a materia da emenda fosse al)resentada em 
term()s na Commissão de Educação, isto é, como projecto autono
mo ou como emenda a pl'ojecto relativo a curso &ecundario, e não 
o curso superior, eu teria, em consciencia, imrnensa satis
f aC;ãó em lhe dar ;parecer favoravel . Isso, se viesl:le Qm termos e 
~>m o bediencia aos diSJ)Osftivos do nos.>o Regimento. 

E daria parecer favoravel porque entendo que, dentro do 
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Brasil, s& <le\·e estu(lat·, separada e isoladamente, com o mais 
acendrado carinho, a Histeria da nossa Terra.. (M·1úto bem.) 

Entranhada, porém, em um projecto r.elat!vo a curso superiot· 
e, mais, depois do plenario já se haver manifestado sGbre elle., 
mandando aguardasse o Plnno Nacional de Educação, afim de en
tão ser tomada .como subsidio - a Commissã.o de Educação s6 
poderia offerece r o parecer que deu, entendendo que a acceitação 
da emenda, como apresenta-da ao projecto n. 18-A, só poderia pro
vir de engano da repartição competente da Camara . 

Era o que tinha a explicar, accrescentando que no parecer 
não ha censura á Mesa, cuja competenc!a na materia a Commis
são reconhece . 

O Sr. Pre:ddente - Et•tando .o projecto em a• .<Jiscussã.o, 
passamos á votação, em primeiro Jogar, das emendas. 

O Sr. Wanderley de Pinho (Pela ordem) - Sr. Presi
dente. V . Ex . não resolveu a questão de ordem que levantei. 

O Sr. Presidente Resolvere! opportunamente. 

O Sr, Pedro Calmon - Nesse caso, peço a palavra. pela 
ordem. 

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

·O Sr. Pedro Calmon pronunciou um discurso que, en
tregue a S. Ex., serâ publicado depois . 

O Sr. Presidente - A Mesa, qua ndo se tratar da emenda 
n. 10, espera poder resolver a contento, o desejo do nobre Depu
tado. 

O Sr. Levi Carneiro (Pela orclcm) - Sr. Presidente, a 
Commíssão de Filoi!lnças não opinou no sentido de que essa. emen
d~ constituísse projecto em separado 

O Sr. Presidente - A emenda é da propria Commissão 

O SR. LEVI CA.R.."\EIRO - Perdão . A Comm~•3áo de Fina.n
t;;as foi ouvida ulteriormente, e. se não me engano, entendeu que a 
emenda deve constituir projecto ã parte. 

Em seguida. ê wprovada a emenda B, da Com
missão. 

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros (Pela ordem) -
Sr. Presidente, o projecto, depois de ter parecer da Commissã.o 
ã~ Educação, !oi á de Finanças. Esta opinou no sentido de que 
a!> emendas b e c, -da Commtssão, e o artigo s~ do projecto !os:sem 
destacados e ·~ubmettidos á. Commissão de Justiça , sem prejui
zo da votação da restante materia do mesmo. 

O. Sr, Presidente- - Approvado nos termos do parecer, o 
destaque, será votado poro ultimo. 

São, approvadas, succe-~ivamente, as emendas 
C e D . da Commissão. 

O. Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas 
d<> plerutrio. 
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Votação da C'lltCntla n. 1 

O Sr. Levi Carneiro (Pa-ra. encam.i1~har a .1:otaçtio) Sr. 
Presidente, apesar, de h a ver merecido parecer fa.vora.vel, a eme-n
da, de que é primeiro signatario o illus tre ex-Deputado, Sr. \Valde
:rr.ar Falcão, não consulta aos interesses do ensino. Determina 
que a cadeira. de Sciencia da-9 F'inanc;as pMse da 2• Sec<:ão do 
Curso de Doutorado pa ra o 2u anno do curso de Bacharelado. 

A emenda envolve a creação de nov.a cadeit·a no curso de ba
charelado. Entretanto, dahl não resulta aperfeiçoamento nem 
a profundamento dos estudos, porque o numet-o dP :'mias. "U<! e>r" 
de seis se.manaes P3.ra. Economia P olítica e Sclencia das F inanças 
passará a ser de t res parn. cada umn dess:~s disciplinas, desdobra· 
das em duas ca deiras. 

Não ha augmento de numero de a ulas, não ~e aprofundam os 
estudos nem de Econom ia Política, nt-m de S<:-ienci~ d:.cs Finam:as. 
Apenas se estabelece nova cadeira. •separado., de Sciencia das Fi· 
ni:mças, no 2° anno do curso jurídico. 

Essa creação, que assim so mostra inutil e ine!!iciente para 
o aperfeiçoamento do ensino e provavelmente acarretando enoor~ 
gos para a União. justificando as providencias determinadas pelo 
art. 183 da Con•;;tltui~ão, tem a.indo. outro in conveniente . Desna
tura o curso d e bacharelado, em que se deve accentuar o seu ob
jectivo de prepara<,:ão profissional. Com essa finalidad e esp ec1f1 .. 
ca, não interessa ao curso de bacharelado jurídico o estudo m inu
cioso da Sciencia das Finano;:as, que provavelmen te não se faz e11' 

ca-deira a.utonoma de CU!'SO -semelhante em qualquer dos Jln.izes r1!' 

mais adiantada cultur'\ juridica. 

AJ~m disso. a emenda determina que o ensino de- l?hllosophi:t 
de: Direito. da 3' sec<:áo do 2" anno do curso de doutorado. sej11 
ministrado na 1" secc:ão do 1" anno do mesmo curso. 

Essa med ida res ultou da necessidade de pree-ncher n lacuna 
aberta no curso de doutorado pela tranl'o':erencia da cadeira de D i
reito Romano para o de bacharelado . 

Como tive occas lil.o -de accentuar, em consequencia dessa tran."!
ferencia . a 1• secção do Io a nno do c urso de doutorado ficaria re
duzido a uma unica cade-Ira. Por Isso, (l. e menda m a nda transfe
rir a cadeira d:! l?hilosopbia do Direito para o 1° a.nno dessa mes
ma secção do c urso de doutorado. 

Ma is: Instituiu outra cadeira de Ph!losophia do Direito no !! ; 
anno. de ~-orte que vamos t e r no curso de doutorado, cuja pri
meira secçiio, de dois annO!S, abra-nge unicamente quatro diF.cip t!
nas, rutda menos de duas cadeiras de Phi!osophia do Direito. 

Y. Ex. conhece, Sr. Presidente, a transcernU!ncia. a ·dit!icul· 
de.de, o raro c ultlYo, entre nós, dos estudos de Phllosophia. do D i
reito. E , se por um lado poderia ser jubilosamente acolhida essa 
mooiticaçâo, todos os que sabemos que a orientação da Commi.ssão 
foi francamente no sentido de acabar com o curso de doutorado, 
podemos prever, com segurança. que, o que se va.e fazer é unica
mli'nte figurar no papE-l o aprofundamento dos estudo.;; da Philo· 
:so:phia. do Direito, para na realidade supprimil-o, e com elle o pro
prio curso de dou torado. 
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Não me .cJispenso entretanto, de accentuar que a egrégia e dou
tu Commissão de EdUC:(lÇào e Cultura ne>3 surprehendeu, á ultima 
hora, na derradeira phase da ela.boraçii.o deste o•·ojecto, com um>L 
verdadeira refor-ma dos CUl"l:!Os jurídicos. E nella, infelizmente, se 
mostrou albeiada. das grandes preoccupações que dominam o pen
samento jurídico contemporaneo, para ater-se a orientação posi
tivamente olnoleta. · 

Na seriação das materias inculcadas pelo douto parecer àa 
i!lustre Commissão, em que se commette a - vacillo em qualificar 
- barbara transferencia da cadeira de Direito Romano p:ua o 1" 
anno do curso jurídico, nãQ se dá aos estudos bistoricos e sociae~. 

que hoje dominam todos os pror>lemas juridicos, a preeminencia que 
deveriam ter. 

A Commissão não fortaleceu o:s estudos ... ociaes, não co;;-itou 
dos estudos de politica, especialmente da politica social, que, de 
accordo com u propria orientação da nos,;a Constituição, d~vl)da 
fortalecer. 

O Sn. PElDI\O CALlllox - Acho, por exemplo, que ê erro grav~ 
nos programmas jurídicos não haver a cadeira de Sociologia Brusl
lelra, ou a de Histor!..'l. da Civ!l!zação Brasileira, no limiar do 
cur.so. 

O SR. LEVI C:A.RNEIRO - Exactamente. A Cornmissão ncou 
alheia a tudo o Q.ue se relaciona com os estudos sociaes ·e histo
ricos. Não cogitou de uma ca.delru. de Sociologia ou de Politica
Social, que estamos reclamando, mas admlttiu a duplicação da ca
deira de Philosophia do Direito e o desdobramento da de Economia 
Politica e Finanças. sem augmento do numero de aula.s, incluindo-· 
se mais uma disciplina autonoma no curso de bacharalado. 

,Lamentando, pois, Q.Ue a egrégia Commfssão surprehenda a Ca· 
ma.ra, no termo f!naJ da elabor-a<;ão do projecto, quando a nossa 
co!laborac;:ão fica, necesaarie.mente, re!'ltringfda em materla desta 
relevancia, desejo, ~r. Presidente. lavrar o meu protesto, re~:tl

vando a minha responsabilidade na reorganização que se vae faz~r 
e que reputo desa.strosá e· contraria á orientação a que deve obe
decer o ensino jurMieo no Brasil. <Mui.to bem. Palmaa.) 

O Sr. The«:>tonio Monteiro de Barros (Para encaminhar 
a votação) - Sr-. Presidente, em que pese a vehemencia e o calor 
com que o meu fllu:;;tre mestt·t', Sr. Deputado Levl Carneiro hou
ve por bem, do alto de sua grande autoridade. fulminar .•. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Obrigado; ma::~ vejo que quem me va~ 
fulminar ê V. Ex. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - ... com ofo 
raios de sua condemnação. o parecer da Commissão de Educac:iio 
e Cultura, a respeito do JH'ojecto em apreço; em que pe~.'<! i:-:sfJ, 
devo a!firmar-, em _ oo!esa do parecer e da ccmducta .desse orgã•) 
!echnico a que 'Dertenc~. que o nobre col!ega, insurgindo-se con
tt·a o desdobramento da cadeira de Economia PoÚ.tü:a e Scienci.t 
das Finanças, e contra a tra.ns!erencia da de Direito Romano ck 
um para outro curso. h;;to é, do de doutçFado para o de bachar~
lado, faz-se voz isolada entre os que. com inteira e tão grand~ 
autoridade quanto a de S. Ex .. tem se manifestado aos poderes 
c0mpetentes .. ; 
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O Sn. LE\'1 CAR~EIRO - Não me aterrol"iza essa. situao;ão. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - .. que1· 
junto ao Governo, quer )unto á Comm!•ssão especializada ~a Cama
ra. dos Deputado~J, no que diz respeito á. organização dos curso~ 
jurídicos. 

() SR. LEVr CA!l:NEIF!o - Lamento. mas nem nor ls!!o me des
conven.;;o. 

O· SR. THEOTONIO MONTEIRO DE :SARROS - A Com
missão de Educação tem entranhado no processo que deu origem 
aos parece~s desse projecto, representações dos Conselhos Uni· 
versitarios do Dlstr!cto Federal e de São Paulo. rclamando. ur
:;ente e in.slstentemente, o ensino do Direito Romano, no curso 
a~ bachat"elado. 

O SR. LEVI CARN!i)IRo - Tratei, a!ltí~<, do Direito Romano, inci
dentemente . 

. 0' SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Respond: 
a V. Ex. tambem incidentemente u l'eapeito do Dlrelto Romano. 
Falarei dePois mais em detalhe 110bre e~l!ll cadeira. O parecer deu 
autonomia ao en3ino de. Economia Pollt.lca e da Sciencia das Fi
nanças; out()rgou a cada uma de!!Ha!l disciplinas uma cathedr<• 
separada. Não haverá. a.ugmento de despesa, como pretendeu in
s!nuar o illustre impugnante. A cadeira da Sciencla das Finança!; 
jl\. existe: está no curgo de doutorado; vem para o de bacharelado; 
não crea cargo alguun. 

O SR. LEvt CARNEIRo - Não insinue! que houvesse creaç;ão d~ 
cargo. Disse, positivamente, que o desdobramento pôde accarre
tar a creação de um cargo. E isso ê verdade. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS- Ao mesmo 
tempo, S. Ex., levado pelo carinho que todos lhe reconhecemos em 
relação ao ensino .1uridlco, lamenta que não se tenha ensejado 
opportunamente para o conveniente desenvolvimento das dlsci
Pllrias de caracter social. que, hoje, tanto in!luem no campo do 
D~ito e dever!a.m, mesmo, figurar no portico de seu curso. 

Informo, então, a S. Ex. que o oojectfvo principal, fundamen · 
tal, da Cornm!ssão de Educacii.o, ao dar á Economia Politlca. e [t. 

Sclenclas das Finanças, lso!ndamente, autonomamente, duas ca
thedras. foi justamente permJtt!r que na pdmelra dellas se ver
sasse, com a conveniente amplitude, toda u mut!!rin <lal-1 corrent~:.< 

eoclaes •.. 

o SR. LBVI CAR11.'EIRO - como? Redu:dn<lo o numero de aulas'! 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS- •.. que hoj~ 
invadem o campo do Direito, porque a época que passa represen
ta, sem duvida, m0<11t!cação profunda nas fontes geradoras da. ma
teria juridica; e se essa.s tontes geradora.s são, hoJe. prlnclpal
D:Ie,llte, a necessidade social, a evolução social, era preciso que se 
Qésse ã Economia Polit!ca, destacada do ensinamento da Sc!encia 
dB.s Flna~. ·curso separado, · independente, 'em que o <"ath~dra
tlco sO cuidasse daquella e pudesse ,ao mesmo tempo, tomar cada 
uma das correntes socle.es isoladamente, na sua genel!e, evolução 
e finalidade, afim de tranamlttlr a seus corpos discentes, em toda 
plenitude, a base do enslt14mento que essas correntes sociaes, já 
hoje representam, influindo ~irecta e DOderosamente na rnodlti-
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cação dos institutos jurídicos na sua evoluç:ão para. !lnalldade9 
dll!erentes das que até agora elle.s tenham. 

O Sa. LEVI CARNEIRO - Eu eRtarla de inteiro accordo com 
essa orientação da COmmissão, e a applaudlrla, se não !ose.e an
nullada pelo facto de haver t"eduzido a tres o num~ro de aulas d··~ 
Economia Polittca. que antes eram seis. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Não é a 
mesma cousa versar duas disciplinas, que já hoje são d!!!erentes 
·por objectivo e programmaçã.o, em seis aulas, e versar essas dis
ciplinas separadamente em tres aula2 cada uma. 

O cathedratico ·mais profundamente se póde dedicar a cada 
uma dellas, sendo autonomas as discipUnas; o corpo discente, com 
maior agudez póde-as apprehender sendo i•.>oladas e&Ms materias. 

E é por isso que, defendendo o pe..recer da Commissão, pare
cer que o nobre mestre Sr. LeVi Carneiro vacmou em quaU!l~!". 
não duvido eu de taxar de supertlcial a critica que S. Ex. fez 
a.(J mesmo. 

Se o )ilustre ~puta.do tivesse maduramente reflectido, se 
S . Ex. se tivesse dado ao trabalho, antes de externar a. opinião 
ligeira que externou .a r~speíto, de p:neditar mais profundamente, 
teria descoberto ,Que 'o objectivo da Commiesão de Educação to; 
justamente, dando e:xistencia autonoma ã. cadeira de Economia 
Polltica. pOSSibill~r doutrina~ão e ensinamentos ... 

O SR. LEVI C..uu\:..ao - A Commlssã.o não augmentou o nu
ro de aula'S. logo não poss!b1Htou cousa alguma. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - •• • récl::t
ma{!os .pelas correntes sociaes que se desenvolvem hoje. 

Essa é 2. verdade c essa é a. defesa do parecer. que a Com
missão reitera em plena.rio e para. o qual nede â C:1mara SU1l. 

approvac;ão. (Mutto bem. Palmcu.) 

,.Em 'Seguida, é approvada a emenda n. 1 . 

O Sr. Presidente - A ' emende. n. 2. a Commissão off~· 
receu a seguinte 

EMENDA SUBST1'1'UT1V A 

Redija-se aesbn a letra "f" do art. 2n: 

"f) Da decisão da Congrega<;ão sobre o assumpto, ca
berá. sempre a qualquer interessado recurso, com effeito de
volutivo somente, para o Conselho Nacional de Educação, 

que decidirá. em detinitivo, ouvido obrigatoriamente () 
Con<selho Universitario, sempre que a Faculda.d~ estiver In
corporada a a lguma. Universidade." 

Approvada e. emenda s ub>.-tltuUva, ficando P~
judicada a · d.e n, 2 ; 

· E' considerada prejudicada a emenda numero 4. 
5. 6 ~ 7. 

Rejeitada~. success!Yamente, as emenda-s num~

ros 8 e 9: 
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Vou sul>metter a Yotos a emenda nu-

O Sr. Presidente - A Mesa. entende que a melhor solução, 
de. accõrdo mesmo com o parecer da. respectiva Comm!s,são e com 
o voto já. dado, na occasião, pelo plenario, sel'"á. approvar a. emen
da, destacando-a para constituir projecto em separado, t~ndo ain
da os intel.'"essados oppol.'"tunida de de se manifestarem na discussão 
especial, á qual, de ordinario, são sujeitos todos os destaques para 
o fim de constituirem projectos em seuarado. 

O Sr. Wanderley de Pinho (Pela ordem) - V. Ex. 
Sr. Presidente, acaba de informar que é possivel haver destaques 
ne-ste turno regimental . Tive opportunidade de consultar :L )fesa 
a r>espelto, e não raqueri o destaque, porque me foi re!;1>ondido que o 
mesmo era imposs!vel. 

Vejo, porém, que não é assim. 
Pergunto, entretanto, a V. Ex. : uma vez appro\·ada a emen

da. para. constituir projecto em separado, posso 1mme<liatament~ 
r!':querer urgenc!a para sua discussão e votacão? 

E' a auestão de ordem q,ue' levanto. 

O SR. Pm:sJDI!ll';TE - .A. emenda terá ele se1· submettida a. 
Ct,mmissão para ser convenientemente redigida. !\las, amanhã. 
V. Ex. podera. requerer urgencla. 

O SR. IVANDERLEY PINHo - Nesse caso, appellarei pa1·a a to
talidade da cama.t'a no sentido .de hypothecar seu voto ao reque
rimento que aPre5entarei pa1·a ó.iscussão e immeuiatl~ \'Ota c:ã.u 
desse projecto. 

Em seguida. (: approvada para ;;er d.:st.ncada ,L em'2n
d3. numero 10 . 

Vem á. mesa a .seguinte 

DlllCLARAÇÃO Olt VOTO 

Declaramos que -votamos a !avor da. emenda numero 10 ao 
projecto 18-A, de 1935, que m a nda. restaurar a cadeira de H!storia 
do Brasil no Curso Gymnaslal. 

Sala. das Selr.lões, 2 de Setembro de 1935 . - Abelardo Marinho. 
Lino MachA4o . - Carlos Rei&. - Motta. Lhna. - ll~s 

Paiva . - Valente u Lima. - Sebcurtião Domingues . -Humberto 
R. de Andrade. - Ferna114es Tavora. - Alberto Surek. - Da
mas Ortiz. - PGulo Mo.rtlns . - Severino Mariz . - A.àeilmar Ro
cha. - Eliézer Moreira.. · - Gerson M a1'(11~<es . - Plinio Tourinho • 
- José Muller . - Ru.pp Junior. - Adalberto Ccvrnargo . - Ri
.cnrrl.o Barreto. - Ohrisolltomo de Oliveira. - Martins Vcrcur. -
SilnL Costa.. - Vicente GotLveia.. - 8ilvkl Leitão. - Oo.!é Füho. 
- Aniz' Ba.dra. . -Abel dos SantOIJ. - Azutro Id.ktrt de Oli-veira. -
Bandeira Vaughan. - Be~~to Costa Juniur. -José Pingarilho . -
_4,cyUno ele Leã.o. - OZaro Goàov. - -Et!tmar Carvalho. - Figuei
redo IlicdriqKes. ....:... Democrito Rocha.. - Humberto Moura. . - 
'Vandoni Barros. - Oesar Tinoco. - Domingos. Vellczsco. - Oorrêa. 
~ éosta. - Fra.·n.ciaco P ereira. - Jo8é A.uguato. - Bíczs ForteJJ . 
- João Guimarã.es. - Ubalclo P.an!41!l-ete. 011car Fontoura. -
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José àc Borba. - Arthur Sa.nto3. - Olementino Lt.sbôo.. ....:.... Fc
nelon 8. Perdi{féi.o. - Mario Oherrnont. - Lauro PQuo3 . ..:.... 
.Amanào Pontes. - Ma.thW8 Fretf'e. - Samr.uel Duarte. - L~ma 
T~eira. - Thompson Flore3 Neto·. - Generoso Prmce Filho. -
Maoedo Bittencourt. - .Alberto Rosseli. - Franci.Bco Gcmç<Uve11. 
- Sam!D.af.o Costa. - Deod.ato Mala. - Julio Novaes. -Amaral 
Pef.:r:oto Filho. - Nogueira. Pcnfdo. - Ma.rtin.a e Silva. - Paulo 
soares Neto. -Francisco Rocha. - Plinlo Pompeu. - Godotred.o 
Vianna. - Magalhães lk .Almeida. - .AuplUito Ooraino. _ .AldtJ 
Sampaio. - João Cleopmu. - Ántonio G6es . - R. Prado. -
Francsico 1U Fwri • ...:.. ..i.rthur Albino da Rocha. - AtUio de .As
sis. -Antonio Oarvalhal. - Ferno.n<U:s Lhn.a. -Vicente Miguel. 
- Arthur Santos. -José João do ··Patrocinio. - Emi.lto de Ma:va. 

O Sr. Presidente - A.' emenda n. 11 a. Commlssâo apre
sentou a seguinte 

)l::MlliNDA SUBS'ÇITUTIVA 

Redija-se a. parte final do paragra.pho unico do ai"t. 3° da se
guinte foi"ma: 

" Em todos os annos do curso de bacharelado haverá., pelo 
menos, tres aulas semanaes de cada disciplina, ex)::epto quanto &. 
.. Introducção ·ã. Sclencia do Dlrelto", cujas aulas serão obrigatoria
mente 4!arias". 

Approvada. a emenda substitutiva, ficando prejudicada. 
a de n . 11. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votru a emenda 
n . 12. 

O Sr. Levi Carneiro (Para cncamtinhar a ·votação) - Sr. 
Presidente, na appllcação da reforma do ensino superior, realizada 
pelo Governo Provlsorlo, houve a louvavel preoccupação de a.tten
der ã.s maiores necel:l,ddades do ensino jurldico no Brasil, a saber: 
o tortalecimenoo da orientação Profissional no curso de baehara
lado e o rort.aleclmento do estudo de a.lta cultura.· no de doutorado. 

Ei3te !Ói O elevado e luminoso pensamento dominante da. N

torma a que o Sr. Francisco Cam-pos lfgou brilhantemente o seu 
nome. 

E• certo, no em tanto, que os cursos. de doutorado fracassaram 
praticamente; não de8Pertaram interesse, não se revestiram do 
cunho que deveria. ter. e. em tal situação. o projecto, que agora :t 
Ca.mara. estã. ultimando de votar, adoptou providencia. que me pa
r~ absolutamente erronea, e vem a ser a. de permlttir a suppres
.são do curso de doutot"a.do. a de tornar o. curso de doutorado :aR 
cultativo. dependendo a. sua crea.çiic, de pedido dos proprios Inte
ressados, dos pos8ivel.s alumnos dea!e curso, em certo numero. 

Não se attende a. que a exl~encla. desse curso JA se faz pat-a. o 
provimento de cargos do magisterlo ; não se a.ttende· a que a. exl
genc!.a desse curso se deveria tornar obrlgatoria. para provimentJ 
de cargos da magistratura. PeNDitte-se a sua suppressão, e ~ de 
prever que essa. suppressão se dê. 

Pai"eceu-me que a solu<;ão acertada seria. outra. multo dl
versa: a qpe recommendei na emenda em apreço, fulminada pelo 
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parecer da egreg!a Commissão de Educação. O que pret~ndl e me 
afigurou reclamado pelo ensino juridico do Brasil, neste moment.J. 
tol tornar o curso de doutorado ductll, malleavel, conforme a!! ch ·
cumetancias; acabar com o provimento de professorell do curso d*" 
oocharela<lo, que, em regra, vão para o cur!lo de doutorado, r<-
petir, p:or vezes, me.J., o que ensinaram no curso de bacharelado: 
permittlr o contracto de profe&.:ores, de notabilidades nadonael4 c 
e:~o;trangelras, que tonificassem nossa cultura jurJdka. debUitadn . 
que elev&.!lsem o nivel dos estudos juridicos, que tornassem o cur:-;o 
de doutorado o que realmente deveria ser. 

A egregfa Cornmissã.o tulmlnou, corno d~. minha emenda, 
oppondo-lhe duas ob;lec-;ões: A primeira revela a lnconvenienci" 
de corresponder o mesmo titulo de doutor em direito a estudos 
d!Cterentes. Ora. esta objecção, inspirada num amor á s.Ymetria, 
que as nossas condições desaconselllam, não me parece procedente 
nem capaz de Impedir a adopção da formula que propuz. JfL a gora, 
o curso de doutorado abrange tres secções d!tterentell e a propr!a. 
lei do enllino juridico determina que, no curso de doutorado, ou 
professores tenham a maior amplitude na organizaçi:o dos seus 
progmmma.e, ao contrario do que se dá no curso de bacharelado, 
or:de os programmas são approvados pelas congregações, e verda
deiramente /padronizados. No curso de bacharela.do ha grande mu
tab!lldade dos programmas, que ficam ao exclusivo crlterto dos 
professores. Em toda. uarte assim é, mais ou menos, porque, mes
mo na França tradicionalista, existem nada meno» de quatru 
cursos de ·ensino jurldlco superior, sendo que em todo~ elles se 
admittem ma terias á escolha dos alumna.s . 

Em vez de se perm.itt!r, como eu quereria, que as congregações 
organizassem os cursos de doutorad.o, attendendo á:s convenlencias 
do ensino em cada. localldade, ao9 elementos de que disponham 
]ltlra e!f!clencla do ensino, vamos continuar a manter, apenRS no 
papel - porque, do mesmo passo, se permitte a completa sup
pressão desses cursos - os cursos de doutorado, dos quaes se 
proscrevem as sclencias soclaes e as sclencla.s hlstorlcas, e no qual 
se !i1stltuem nada menos de · duas cadelros de Philosophla do Di
reito, 

(} SI\. THEOTONIO MON'l'EtRO Pli! BARROS - V. EJC. parece que 
tem pal'tlcuiar fmolfca.ncta com o;; phllosophol< . . . 

O SR. LEVI CAR!'JEIRO - Não a. tenho, absolutamente, 
n:M não quero ensino jurldlco apenas n<l papel. Reconhe<;o a re-

. leve.ncla da cadeira de Pltilosouhla do Direito; . e o proprlo Sr . 
.F'ranclsco Campos. prote9!!1or de Phllosophla do Direito em Mina~ 
Geraes, e . agora, na Univer.!ida.de do Rio de J"'-nelro, não se animou 
á supertectação dessa cadeira. duplicando-a no cur:io de douto
rado. A douta Comml•:ssão, se o taz, é Porque quer acabar com 
esse curso. 

Comprehendo essa orientação. 

Outra. critica so!i'reu a minha suggestão, permittindo que >:~e 
contractassem especialistas de saber notavel, para que se vivi
ficasse o curso de doutorado, para.· que se r(!a.Uza.sse a alta cultura 
juridica no BrasU: o parecer considerou-a' Inconstitucional. Tam
bf>m allegou que a lei actual já permftte o contracto de pro!el4-
sores. A Commlssão esquivou-se dobrada.mente: primeiro, o que 
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.a lei o.ctuaJ. permitte que se contracte são conferencist.u~, não sã.u 
profes=ores. Não cogita de curso regular de pt•ofessores nac!onae>l 
-ou extrange!ros contractados, que ê o unico meio de sahirmos do 
atoleiro em que se estA afundando a nossa cultura jurldica, cada 
vez diminuida. 

O SR. CARLos REis - E' o systema norte-americano: o curso 
de conferencias. 

. . 
O SR. LEVI CARNEIRO - Mas o contracto de professore~ 

~·!!.tá. expressamente previsto pela Constituição, que estabelece a 
regra, prohibindo a dispensa dos concurse>s. e, ao mesmo tempo, 
permitte, no § lo do art. 158, para G qual contribui, sempre com 
o alto pensamento de favorecer, ao Brasll, o desenvolvimento da 
alta cultura, :permitte o contracto de especialistas, de ffil.mml
dades, naclonaes e extrange1ras : pennitte o cqntracto, por tem)>r. 
certo, de pro!e3sOres de nomeada, nacionaes ou extrangeit·os. 

Quiz apenas applicar ao curso de doutorado que definha 
exangue, sem attingtr a sua. finalidade, qu!z dar âs Congregações, 
a faculdade de applica.r ao curso de doutorado essa disposição con
stitucional • 

.A Commissã.o não o quer e certamente a Camara a acom
panhará. 

Sr. Presidente, e. Casa, por cert1>, irã fulminar - já. que es
tamos fulminando aqui tantas coisas - o curso de doutorado no 
Brasil, impossibllltando dest•arte o desenve>lvimento da "alta cultura 
jurídica em nosoo Paiz. 

Quero, ainda uma. vez. resalvar a particula. de resPQnsabilldad~ 
que me caiba na solução proposta, que considero Infeliz. <Muita 
bem. Palmas.) 

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros (Para enca-minh.ar a v o• 
tação) - Sr. Presidente, o que dictou o parecer da. Commissão 
acoMelhando e. rejeição da emenda 12, de autoria do nobre Depu
tado .Leví Carneiro, na. parte em que visa. dar ao curso de douto
rado um elasterto tal que nelle se formem doutores em faculdade 
igualmente otflcl.aes, doutores essea com curso radicalmente di
versos e dl9pares; a ·razão que d.lctou esse parecer ·contrario, dizia 
eu, !oi mais uma razão de ordem legal do que uma razão de amor 
â. symetria, como declarou o nobre impugnante autor da emenda. 

Ao titulo de doutor, competem prerogativas que a lei confere 
em igualdade de condições, não indagando da programmação, enl 
virtude da. qual o portador do titulo se tornou doutor. 

Ora, Sr. Presidente, se .:\SS1m era e se a.s91m é, iria.m ficar com 
preroga.tivas identica.s em face da lei e, portanto, igualmente 
hnbllltados ao ex~rcicio dos mesmos cargoe, das JDesmas funcções, 
individuo~ com fe>rme.ção intelle(':tual e cultural inteiramente di-

vergentes. 
I!!SO pareceu á Commissão _inconveniente. Esta a razão que 

·dlctou o seu parecer. 
s. Ex. o nob~ Deputado Levi Car!leiro acha muito versar a 

~deira de Philosophl.a. do Direito por dois annos na primeira se· 
c::cão do curso de doutorado. 

Essa primeira. sec~ã.o. de accOrdo com a orientação que o pa-

recer lhe deu, ficar.la. a8$1im: 
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"1° anno, Dll'eito Civll ColDJ)al'ado; Phllosophla do Di
reito; 2• anno. Dil'.elto Commercial (altos estudos de Di
reito Commercial) , Phllosoph~ do Direito" . 

Ora, Sr. PresldentQ, dQ purso de bacharelado não traz o alumno 
do curso de doutorado, nenhum ensino aprofundado da Philosophia 
do Direlto, 

O SR. CARLOs RE1s - Aprofundado, diz V. Ex. muito bem; 
q1.1e já. ha, na. Introdu<:ção á Sciencla Jurld!ca, um estudo de 
Noções de Philosophie. do Direito. 

O SR. THEOTONIO :MONTEIRO DE BARROS- Faz-se um 
estudo perfunctorio, ller swmma capital, da niateria na Intro
ducçãt;> á Sciencia do Direito. 

O SR. HO:Mflflo PIRES - Que não é PhilosÓph!a. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Tem sua 
tonalidade phllosophica, mas não Philosophia. do Direito. 

O alumno não traz as noções aprofundadas de que carece para 
penetrar profJ.mdamente tambem "nos mysterios e nos segrffios <lo 
Direito Civil intensamente estudado, do Direito Civil Compa
rado, do Direito Comm·erclal carinhosamente esmiuçado em · todo9 
os seus detalhes e nuances. 

Não era possivet, Sr. Presidente, l*! lançasse um moço, vind<> 
do curso de bacharelado com essas noções summarías, obtidas mL 

cadeira de Introducçã(} á Sclencia <lo Direito, que "'e lan<,:asse, di
zia, a todas as asperezas do Direito Civil Comparado, a todas as 
difticu!dades e tropeços do Direito Commercial Comparaâo, sem 
que se procurasse amparar esoo. intellfg~ncia e esse lntellectD, que 

-se vae aprofundar em tão custosas pesqul2as, com um en3in:t
m~mto igualmente profundo da Phllosophla do Pirelto. 

Deram-se, então, .dois annos desm disciplina. Não dua;; c:~

delras, como pareceu querer tazer crer o illustre autor da emenda. 
que ora. se bate em favor da sua acceitar;:ão. Não são duas ca
deiras~ deram-se dof.s annos de ensino a uma mesma cadeira, 
Philosoph!a do Direito, na primeira secção do curao de doutorado. 
E, ,qe ê certo aquelle brocardo que em Direito mesm() tantas vezes 
se invoca, seg\lnd() o qual "o que ab\lnda não prejudica", ainda. 
por esse argumento eu iria. buscar e pedir a approvação do pa
recer, porque não é nada demais. nã.o ê nada de extraordinari~ 
que, nesta época. de ignorancla crassa, nesta época de fallencla 
q\lasl completa e total dog cursos secunda.rios e superior, se pro
cure ministrar ensinamentos mais profundos, maliJ acurados de 
Phllosophla do Direito, 'Que é, a!Jnal de contais, a cupo1a, a syn
these PQl'a a qual dev-e caminhar o espirito i:J.Ue perlustrou a Scf
encJa do Direito. 

O Sa. 1.Evt CARNEIRo - Supprimíndo o curso de doutorado ••. 

O SR. T:aEO'I'ONIO MONTEIRO DE BARROS - Não vae 
ser supprlm1do e.;se curso. E V. Ex. lembrou bem, mate~~ que 
j{:. me esca.pava. 

Creados pela Lei Franciscc:> Campos, esses cursos, por Isso 
mesmo que não tinha em· torno delles o chamariz do ln~ereS!se 

immediat-o, po·l"' Isso mesmo qUe eram m.éros CursOS de natureza. 
especulatlva, ]'lar isso mesmo que eram pura e- simplesmente 
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cursos de aperfeic;oamento e de maio• perfect!bflldade intellectual; 
essea cursos. em face do utllita:-lsmo que camp~ia na época. do 
e~pfrlto que domina e avassala a todos nos dias que correm; esses• 
cursos entraram a fenecer e a sua ll.pparelhagem estava sendo 
custosarnente mantida, mantida pa.a que nelle& !ie Inscrevessem 
uns mingados aspirante·-' a uma maior perfectibilldade intello
ctual, mantidos para que esses mesmos que nelles se matricula
vam procurassem burlar a lei, fazendo um curso que lhes tt·aria 
unicamente um titulo., l:lem entretanto, frequentarem convenien
temente e ·sem receberem convenientemente o en!!inamento do 
curso. 

Desse fenecimento do curso de doutorado, que se verificou em 
São Paul<l, na. Bah!Q, no Recife, no Rio G'.i'ande do Sul, desse 
facto na.scel."am r.eiterados e succeasivos pedidos ~ congregações 
das respectivas escolas, lembrando a conveniencia por todos os 
motivos, e atê pelo de ordem material. de economia, de não mais 
serem obrigatorios os cursos, como até então, mas que sua ex!s
tencia fosse facultativa. 

O SR. CARLOs REis - Como facuitatlvo de~·e ser todo c~n;o 
de apertei~oamento. Isto estã num projecto que apresentei, e do 
qual V. Ex. foi relator. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - O curao 
dil doutorado teria ex!stencla, ouando houvesse, de facto, ma
terial discente e docente para elle. 

E !oi attendendo a esse reclamo, e mais ít. natureza de cursos 
do apertel~oamento que elle repre3enta, dispensavel, portanto, 
para o tlrocinlo da vida pratica; foi attendendo t1. esse reclamo 
que a Commissão de Educação resolveu acolher tão reiteradas 
.representa~ões ao governo e ao Poder Legislativo, tornando 

E>ntão de ex.lstencla facultativa os cursos de aperfeicoamento, mas 
de exlstenc1a. que se tom=A obrlgatorla desde que 21> candida
tos, ·numero maJs que razoa.vel, numero baiXo até pare. U.t:n!te 
mlnlnlo, representem .ã congregM:ão da Faculdade, pedindo a sua 
installat;ão. 

Quanto, Sr. Presidente, á maneira de se proverem as ca.the
dras, o nobre Deputado, Sr. Levl Carneiro, suggeriu em -sua emen
da n.• 12, com parecer contrario da Commisão, que tossem pro
vidas no curso de doutorado, nunca de modo effecUvo e perma
nente, ma.s que esse provimento se fizesse por selecção das Con
gregac;;ões das Faculdades, â vontade destas, livremente resolvi
do por ella.s, entre valores que entendessem poder doutrinar as 
cathedras respectivas. 

O SR. LIIWI CARNBIRo - Isso .1â. se tez~ Actualmente é assim. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - A Com
mlflsão de Educação, examinando· a ma.ter!a, defrontou-se, entre
tà.nto, com o dispositivo do art. 158 da carta. Federal. 

O S~t •. LBVI CARNEmo - ServlrJa, então, · para condemnar a 
praticá. actuar. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Diz esse 
dJspositlvo; 
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"E' vedada e. ~lspensa do -concur.;;o de titulos e pro
vas no provimento dos cargos do magisterio official, bem 

comQ, em qualquer curao, a de provas escolares de hu
bilitação, determinadas em lei ou regulamentos". 

o SR. Ll!lVI_ CARNEIRO - E o § 1.Q? 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS- Pareceu-me, 
desde logo, Sr. Presidente, que seria inconstitucional não se fazer 
o provimento, de modo definitivo, dessas cadeiras, ou que esse 
provimento se processasse por :forma. outra. que não e.quella pre
vista na carta Federal. 

Quanto â. necessidade, entretanto, de se a.ttender, em relação 
a esta ou áquella materia, - pe..ra. as quaes no pa!z se não en
contrassem es:!)ecialistas que sa.tisflzeJ:Isem ã.s exlgencla.s de um en
sino mais profundo e mai·s acurado - não seria necessaria. a -emen
da. Levi Carneiro, .porque a Carta Federal autoriza o contracto 
temporarlo de- especialistas, no Pa.l.z ou no extrangelro. 

O SR. LJ;;VI CARNEIRO - Mas {: preciso que a lei ordi'1aria o 
determine. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE B.A.RROS - Sendo, po
rém, o curso de doutorado um curso como outro qualquer, -era preci
so que tivesse suas cathedras, que são cathedras ode ma.gil3ter!o of
ficia.l superior, jJrovidas ode modo definitivo e esse provimento a6 
poderia ser feito em obediencla ao artigo 158 da Constituição, isto 
.;, por meio de concurso de titulas -e de provas. 

:Mas, Sr. Presidente, além dessa. diff!culdade, houve outro mo
tivo, de natureza graviS<Sima, que dictou o parecer da Collliilissão. 
Sabemos todos o poder · 1ndi.s!arça vel que, entre nOe, -exercem as 
influencias da politica e, muitas vezes, da pollt!ca.gem, Se pe.nnit
tlssemos, dentro da. aeí, que a Congregação de uma. Faculdade Su
perior fosse buscar á. sua.. vontade, por deliberação .proSJria, sem 
resSJelto a nenhuma .outra exigencia. eenão o S&U proprlo arbitrlo, 
os professores de um deter:ninado curso, !riamos abrir as portas 
aos maiores e mais tre.JDendos abusos. As ce.thedra.s do Curso de 
Doutorado paasariam a ser as pepineira.s onde se iriam collocar os 
afilhados, oa apadrinhados, os ignora.ntes crassog amparados pela 
politica. 

O SR. LEvi CARNEIRO - Lamento que não estejam. presentes os 
Deputados que :fazem parte de Congregações das Faculdades de São 
Paulo, afim de agTadecerem os conceitos de· V. Ex. · 

O SR. THEOTONIO. MONTEIRO DE BARROS - Foi esse, 
Sr. Prêeldente, o receio que levou a. Com·missã.o de Educa.cão -
que agiu sem desejar attingir a ninguem, pessoalmente, mas, ape
nas com o alto objectivo de firmai:" norma salutar pera. o seleccio
namen_to do corpo do alto ma.gisterio - a exigir -o concur110 de 
provas e tltulos porque, detel.tuosos embora, eaee meio de sele<:.,;:ão 
é melhoro do que o protecclonismo indecC>roso que iria levar aos 
cargos 0$ protegidos menOs indicados ·pa.m exercei-os. Taes for-am 
as razões que odtctaram .o parecei:" da. Commissão de Educac;:ão. 
(Multi) bem. ~.) 

Em seguida, ê rejeitada a emende. n. 12.-

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos os destaques 
requeridos pela. Commissão de Finanç;:a.s e que constitue a seguinte: 
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Emenda. da. CommJssão de Fin.a.m;as ao proJecto n. 18-A, de 
1935, 1.• legislatura: 

Ao art. 5.• - Seja. e!Jte artigo destacado, conjunctamente com 
8.11. emendas b e c, a.!lm de constltulrem . projecto a parte , sobre 
él~e se pr<lnUncla.ndo a Commissão de Con·.;t!tuição e Justl~a . 

Approvada. 

O Sr. PrHidente - Vou ISUbmetter a votos o projecto 

O Sr. Levi Carneiro - Sr. Presidente, vejo-me obrigado a 
occupar a attenção da Casa. por algutl:s mo.mentos .para !ocali.zar 
agora, especla.lmente, a questão da. creação, ou tr~sferencl.a, da 
cadeira de Direito Romano l)ara o t:o anno do curso de·bacharelado. 

Meu nobre e eminente amigo, digno Relator do parecer, Sr . 
Theotcmlo Monteiro. de Barros. prenunciou, ha pouco, que a- minha 
voz é isolada nes te ponto. Se isto, para mim, constitue, de certo 
modo, motivo do maior lamento, isto mesmo me obrig-a a voltar 
á. tribuna para accentuar o ponto de vista que já. tive ensejo de 
expender anteriormente . 

A Commissão co.ns!derou que a questão envolve disscussão. aca
demica. A meu ver, no entanto, e.ssim não é . Estamos aqui to
cando num dos pontos fundamentaes da reforma reali.zada pelo 
decreto n. 19.852, que a eg-regla. Commlssão me accusou de querer 
subverter, e que ella mesma, nesta parte nuclear, subverte e mo
di!ice.. 

Realmente, -na ex:pooição de motivos com que apresentou 
aquelle decreto, o então :Ministro da. Educação, Sr . Francisco cam
pos, consagrou mais de metade della., a justificar a suppressão da 
cadeira. de Direito Romano no curso de ba.cba.relado. E ·com In
teira razão ·dizia que se não trata•·a d e modificação, mas de con
f issão, porque o Direito Romano não era. estudado, não estava .sen
d o estudado no c U%"\SO de bacharelado . Seria. hypocrisla manter tal 
cadeira no ·curso de bacba:rela.do. 

O SR. PlliDJW CALMON - Maior hy,pocrisia. aerâ. trans!erll-a para 
o curso de doutorado, onde não serâ. estudada, atê porque e9Se 
curso ainda · ê esPera.nça, ainda é P!:"Omessa. 

O , SR. LEVI CARNEIRO - Estou d.e accordo.. porque n esse 
c urso, como o organizou a. illustrada Commts:são, nã.o se es tuoorii. 
Direito Romano nem coisa. alguma . 

O facto é que não condemno o estudo do Direito Romano. 

o SR. PlilDRo C\I..M:ON- Nem era posarvel V. Ex. condemnal-o. · 

o SR. LEVI CARl\'EIRO - Não se trata, a. r!zor, .do estudo 
do Direito Romano. Le.mentavelmente," ha dua s attltudes: a dos 
que e.studaram bem o Direito Romano. .. · 

O SR.. Pl!IDJW C.u.M:oN - E' o cas9 de V . Ex. 

O SR. LEVI CABNEIRO - · .. . ·e querem q ue os outros es
tudem muito ~m a materia, e a dos que ~o estudaram .e que- ' 
r E'm fingir que o fizeram, ob~igando os o~tro3 _ a estudai-a. 

o SR. Pll:oRO CALMON" 
-pria cuttw::a •.. 

Querem supprir a !alta d"!, s ua pro-
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· O SR. LEVI CARNEIRO - O meio mais habíl de impedir o 
E-studo proficuo e fecundo do Dlreite> Romane> é crear uma <:a· 
deirn dessa. ma.teria no l.u anno do curso de ba.cha.rela.do. Exa.cta. 
mente porque desejo o estudo do Direito Romano, como deve ser 
!eito, como vale, é que o não admitto numa. cadeira. separada., es
pecializada, no l!mlar do curso juridico, detrontando o preparato
riano mal amanhado, que ingressa. na Faculdade ~ Direito. 

Não é de nós, nem de nosso tempo, que ha o desapr~o do 
estudo do Direito Romano, 

.Tive occasiã.o de referir, a.qui, o depoimente> P.t:esta.do pelo emi
nente .Alexandre Rlbot, num inquerito sobre a situação do ensino 
superior em França, no qual dlsse que· de quarenta estudantes 
trinta e nove con!e!l'Stva.m que não haviam estudado o Direito 
Romano. 

:Meulenaere, quando, em 1887, ha que.sl 60 annos, apres.entava 
a traducção tra.nceza. da monumental obra de Iherlng "Esplrlto do 
Direito Romano", dizia no prefacio: "I'étude trop délafssé du Drott 
Romafn •.. ". Reconhecia demasiado despreze;do, abandonado, esse 
estudo. 

O SR. PEDRO CALMON - Mas dizia Isso em tom de cen.sura, ad· 
vertindo acerca ctaa de!lCienciaa desse ensJ.no. 

O SR. LEVI CAR:>.TEIRO -V. Ex. vae ver que não era só· 
mente em tom <le censura, porque vou ler aqui o depoimento do 
proprlo Ihering. 

Por consequencla. a questão não e apenas nossa. nem apenas 
de ho:le. 

A egregía Commissã.o, que se desinteresaou. por completo, dos 
estudos historlcos, como ha pouco tive occasiã.o de accentuar, com 
a. acQ.Uiescencia tacita do meu brilhante e eminente amigo, Relator 
do parecer, a Commissão que se alheiou da. preoccupação em toda& 
os eapiritos no momento actual, pelos estudos historlcos, c_oncen
trou no estudo do Direito Romano todo o interesse desses mesmos 
e!t'tudos. 

Entretanto, eu diria que divirjo ainda da Commiss.io quando 
considera o Direito Romano como a fonte matriz -de todo o nosso 
Direito. Não é te.l. Por muito que tenhamos recebido do Direito 
Romano, tambem o recebemos através dos Direitos de outros po
vos. Mais justfticarla eu - faço esta decl1l.l"acão, que deve ser 
particularmente grata a V. Ex., Sr. Preaidente Arruda. Came.ra, 
- o ensino do Direito Canonico q\le o do Romano, porque rece
bemos muito do Romano através do Canonico que não estava no 
Romano. 

O SR. CARLOS RJ::zs - O Direito Canonico pas<.l:ou ao portuguez. 

O SR. LEYI CARNEIRO- Mostrei, Sr. Presidente, que o mal 
do ensino do Direito Romano no l-0 anno não resulta sô da Impos
sibilidade do seu estudo efticiente, mas tambem do facto · de se 
incutir, de tal sort~, no espirlto do alu-mno, orientação juridfca hcje 
proscripta . 

O SR. D.\NIEt DE CARVALHo - Não apoiado. 

O SR. LEVI CARr.."'EIRO - Posso, Sr. Presidente, e.pontar 
muitos exemplos: ·o do direito.. da familia, que no Direft() Romano 
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tinha por base o ·pa.trio poder, ao passo ·que hoje repousa no in
tr:resse d.os fflbos; o do direito de propriedade, que entre os ro
manos era. individualista, quiritario, emquanto hoje temos a pro
priedade socializada, com o seu e:x:ercicfo· subordinado a.cs interes
sas sociaes·. Esses e:~Cemplos poderiam ·multiplicar-se indefinld:'l.
mente. 

0 SR. 1'HEOTONIO MONTE!RO DE BARROS - Mas, tnmhem ha uma. 
infinidade de exemplos em contrario. 

O SR. L~VI CARNEIRO - Edmond Plcard d.isse, muito bem. 
que o DireJto Romano ê um cemiterio juridico, e o seu Dtreito da 
Familla e o seu Direito das Successões são velhos e perigosos. 

A egregia Commissão poude .apresentar um exemplo que co
lheu no grande Planiol - o adject!vo ê della. Um unico exem).)lo, 
em todo o immen"So. campo do Direito e da acç;ão revogatoria, ou 
pau~iana, que :provelu do Direito Romano. E', porém, exemplo con
traproducente, mal ·escolhido, porque não aproveita á these -da 
Commlssão .. 

o() SR. Plmno CALMON - V. Ex. diz que só h a. do Direito R o· 
mano, na nossa. legislação, um exemplo. 

O SR. LEVI CAJU\'EIRO - A egregia ·cammissão ê que de
clara que o Direito Romano é a matriz ào nosso Direito, no qual 
aq uelle corre na sua q ucasi pureza e aponta esse unlco exemplo 
para confirmar a proposiç;ão. 

O SR. CARLos RE:rs - Abelardo Lobo, na ultima obra que pu
blicou, declarou que todos os outros Dfreito.s Unham origem no 
Romano. 

O SR. LEVl CARNEIRO - O exemplo da Commlssã.o, po
rém, não lhe favorece a these. O que se deu em França. foi que 
oo elaboradores do Codlgo de Ncapoleã.o, at!dos sempre á licç;iio de 
Pothier, que elles se limitaram a. trasladar no texto da lei, quando 
enfrentaram ô problema da acc;ão revogatoria ou paul!ELna, não 
encontrando o ensino culto do mestre, emudeceram e o Codigo 
Francez calou quasi por com:pleto sobre a acç;ão paullana. Dahi 
resultou a deficfencia da appl!oo.ção da acç;íi.o revogatorfa ou pau
liana, no Direito Francez, que os melhores autore.:~ ali apontam e 
lamentam. 

O SR: THSOTOmo MoNTEIRO n~~: BARROS - Mas funcclona o 
curso do Direito Romano como subsidlario. Está ahi a necessidade 
do 8eu conhecimento. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Subsidiarfo, não - perdae-me. 

0 SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Perfeitamente. 

o SR. LEVI CAR:t-.'EIRO - o nobre collega vae ver que, ao 
contrario, se corrigiu o Direito Romano, porque ainda n~sse ponto 
elle se mostra obsoleto e detJcie11te. S. Ex. !!S.be, que o proprlo 
Planiol ainda exige - com o roma.nismo de que elle proprio é 
victimca - que, para os devedores poderem impugnar a partllba 
lesiva. de seus haveres, protestem previamente. Porque? Porque no 
Direito Romano, a. a.ccão revocatoria. era. U·m incidente da "missfo 
in bona. debitoris" , e não abrangia. o caso da renuncia. De tal sorte, 
a. ac~ão revogatorta, por esse romanl!Smo, por esse a!}~go maldito 
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ao D1relto Romano, -de que ~ victlma mesmo o grande Plan1ol. 
não envolve o caso da partilha lesiva. 

Colln e Cap!tant, hoje <los maiores expositores do Direito Civil 
!raneez, mostra•m aliás que, entre o Direito Romano e o direito 
model"no, .nesta materia, ha uma. -di!terença essencial, porque, no 
Direito Francez não ha liquidação collectiva. dos bens dos insol
ventes. Mas querem ver os nobres Deputados como temos o con
solo de .verificar o nosso progres3o nessa mesma. questão? 

Ha. 60 a.rlnOll, o nosso grande Teixeira de Freitas, e.nnotando 
a obra de Corr!!a Telles, repudiava o Direito Romano e dizia : " As 
leis romanas facultavam ao devedor r epudle.r a. herança em fra ude 
dos credores". 

Por consequenda, já Teixeira de Freitas corrigia em nosso 
Direito eBlla omissã.o, essa deflciencia. da lei romana que, ainda. 
agora. o douto parecer da colenda. Commissâ.o su:f'fraga e apre
Sllnta corno exemplo de sobrevivencia dos gran-des ensinamentos do 
Direito Romano. 

O SR. THEDTONIO MO:I'."TEIRO De BAR~os - Citando Planiol. 

O SR. LEVI CARNEIRO- Mas V . Ex., deveria citar o nosso 
Teixeira. de Freitas que corrigiu a omissão do Direito Romano. 

O SR. HoMERo PIREs - candido de Oliveira, no seu e9tudo de 
legislação comparada, mostra a larga lnfluencia do Dlrelto Romano 
na legislação brasileira. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Mas não só a influencia do Di
:re:to Romano. 

f;> SR. HOMBRo J?nu:s - M:l.S, quem di.!l~e que é só do DireitO 
Romano?! 

O SR. LEVI CARli."EIRO - Parece, porque, na orga.nil:ação 
de, ensino jurldico no Brasil, não vamos ter a. cadeira de Hlstorl:.t. 
d.o Direito Nacional, nem mesmo no ~urso de doutorado, e · ja.. u. 
tivemos no curllO de bachare lado. ·A nossa blbliographla. jur!<tlCl~ 
apresenta obra tão notavel sobre esSQ. materla, como a de Martins 
que, ao mesmo tempo, escreveu tarnbem a. Histona Gerill do Di
reito. Não teremos cadeira dessa natureza, repito, nem mesmo nu 
curso df' doutorado, visto como a egregia Comml9sã.o c. entendeu 
desnecessa.ria.. Vamos ter, no limiar dos curaos jurldicos do Brasil, 
uma. cadeira. especia.Uzada, !ll.:l"u. e simples de Direito Romano. 

Na. proprta França, penetrada do rornanfsmo, do espirito ln
dlvtdua.Usta .•. 

O Slt. Ho:MERO PIREB - Na Allemanha ... 

O s~. DAM:EI. os: CARVALHo - Na. Franca E exlgido o enoslno 
de Direito Romano, nos cursos de bacharelado e de doutorado. 
Lamento n.ii.o ter, no momento, o programma. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Mas a vantagem E! que eu tenho 
o progr~a. 

Na França, em 1804 ... · 

0 SR. D.A.Nll!W .OE! CARVALHo - Falo a.ctualmente. 

O SR. LEVI CARNEIRO - . . . h a., portanto, 130 annos, no. 
aug~. no apogeu do triumpho do esplrito Individualista do Codlgo 
d~ Napoleão, quando e. lei de 13 de Março o~~nizou o ensino ju-
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rldico, lei eBSa. que nela ner91stencla do esplrlto tradicionallsta tran
cez, ainda. perdura, substa.nclahnente, a cadeira que se creou foi u 
d~ "Direito Romano nas euas relações com o Direito Francez" . 

Is.so ~ muito dffferente do que se vae fazer entre nós, porque 
exactamPnte o Direito Romano tem ao mesmo tempo grande !n
tereiiSe hlstorico, que já. realcei, e, em certa .parte, é ainda, p:tra 
nós, o direito vigente. 

O E>Bf.udo é inet'tdente e atli contraproducente o que o pr!
meiro-annlsta. vae fazer, sem saber bem d!!itlnguir, nas no<;:õea que 
ae lh<' proporcionam, o que é méra paleontologia juridica e o que 
é a J)ropria lei vigente. 

O SR. HoHJIRO PlllJI!a - E' funcc;;ã.o do professor explicar. 

O SK. PEDRO CA.LMON - Isso mesmo eu ia <llzer: o bom pro
fessor ensinará. de accordo com a mentalidade do estudante. 

O SR.. HoMERO Pmms - Direito Romano G curso de Direito 
Privado. 

O SR. I'III>Ro CALM.ON -E' a loglca do ensino j\lridico. 

O SR. DANIEI.. :om CARV..U.Ho - Pergunto .11e na Fran<;;a, actual
mente, nã.o ha. duas cadeiras de Direito Romano - uma :no curso 
dê bacharelado e outra no -de doutore.do. 

O SR. LIIIVI CARN1DIRO- V. Ex. vae te.r a. bondade de me ouvir. 
ouvi~. 

El!sa. mesma toJ a opinião da egregia eongregação da Faculdade 
de Direito da Unlvers1dade do Rio de .Janeiro, em1ttlnà.o moção de 
applauso á. trantSferencla. da ce.deira de Direito Romano ã:o curso 
de doutorado para. p de bacharelado. 

A Comml~ engalanou seu parecer com. este louvor. No em
tanto, não attendeu ao que aconselhe.va. a. ];lropria. congregação .da 
Faculdade de Direito; o ~e esta recom.mendou fof que, fazendo-se 
a. tra.n.Bterencla da cadeira. de Direito Romano para o (;Urso de ba
chârelado, se mantivesse no curso de doutorado estudo aprofundado 
desl!a materia. 

O SR. PEDRo CALMON - Nesse ponto, é procedente a. argurnen
tac;;ã.o de V. Ex. 

O SR. LEVI CARNEIRO- Por que a. CommisBão supprlmlu o 
estudo de Direito Rom.a.no do curso de doutorado, onde poderia ser 
feito e!!tcientemente, }MU"a. manter essa disciplina no primeiro anno. 
do curso juridfco? 

Por isso mesmo ê que dibQ que a Comm!ssã.o tornou lnetflclente, 
contraproducente •. e até nocivo, o estudo de Direito Romano. 

O S!t. D.\NIEL Jm CARVAI..lfo - Creio que a Commfssã.o de Edu- · 
-eação não quer se enfeitar com pennas de pavão. O projecto origi
nou-se no Conselho Nacional de· Educação. 

O SR. LEVI CAR..""l"EIRO - Não me preoccupa a or!gem. 

O Sa. Pmmo CAt.MoN - Se a opinião é da Congregat;:ü.o, reforc;:a. 
ainda o aentfdo e a autoridade. 

O SR. LEVI CARNEIRO- Prezo multo todas aa ·autoridades. 
ntas devo d.lzer que, quando as prezo, nã.o me e.rrecelo deltas, até-
!1que bem alto as prezo. .-
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O S'k. PI!:Dno CALMON - E' do espJrfto da Constituição: conselhOS' 
tecbnJcos. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Conselhos techntcos de orientação. 
MS:S nós estamos aqui annlqulln.ndo, deturpando, retrogmdando. 
&ndo ao ensino ju\·idlco orientação <:ontrarla. á. da Constituição. 

O Sa. PlumliDEl'ITE - Attenc;áo! E stá. tfndo o tempo de que V. 
Ex. dfepDDha. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Eu queria, para terminar - ~ 
sem poder reterir todos O!! copios18atmos e.rgumentos que poderia 
a1=-re~ntar - recordar apenas a. palavra. do ma.Jor, talvez, ~ todo~ 
os estudiosos do Dl.retto Romano, porque. foi quem lhe deu a. :fei
~o que assume a ctualmente, tol quem revelou o que ha. nelle de 
ma.1a importante, de mais Interessante- para o jurl-3ta. - Iherlng. 

Jber.l.ng escreveu : 

'"Entretanto, o estudo de Direito Romano terminará 
1)or se tornar inutiZ. Aquellea que consideram as nações 
modernas como vota-das a. uma eterna. mfnorfdade, sobre o 
terreno do Direito, só ~sses podem duvidar disso". 

Elle mostrou que o estudo · do Direito R-o-mano não ba de ser 
me.!s o estudo ~s instituições juridlcas, que a. egregia, Commfssão 
quer· se continue a. !8.%ér, -deformando o espirito dos jovens que in
gressam nas Faculdades de Direito. 

O SR. HoX.ERO PIRES - Mas não deformou o esplrlto de Iherlng-, 
nem o de Sa.vigny . 

O SR. PEDRo CALMON - Nem o do orador. 

iO SR. LEVI CARNEIRO - Estudei Direito Romano nd pri
meiro a.nno, e impugno e.see erro porque·, como já. disse- aqui, tendo 
tido como mestre um das maiores romanfi!Jtas do meu tempo, con
!esl!o a VV. EEx. que s6 ulteriormente apprehendl toda a impor
tancia. e todo o valor do estudo do Direito R omano. . . 

O Sa. HoMl!ll.p PJR&!l - Não to! culpa do Direito Romano. 
O SR. LEVI CARNEIRO ·- A culpa foi da. collocação da ma

teria.. Não pense V. Ex. que seria. apenas uma 'de tdntas detf
cienclas minhas (mo a~s.) A culpa. f da. colloca.ção da ma.
terta., porque, ou não tem importancla. eiiSB. questão de ~erla(láo do 
ma.terias -e va.moe · !azel-a. ao capricho, ath por sorteio, ou temos 
obrigação de fazel-a. obedecendo a. um crlterio e uma. orle.ntação 
•c1entWcas. 

Em sumrn.a; Sr. Presidente, IJmJto-me a. fundamentar · nestes 
motiv06, a.tropelaa&mente exJ)Ostos, as razões pelas quaes :persisto 
em votar contra a Instituição da. cadeira de Direito RC>IlUlno, tal 
corno se a.presenta no projecto, no primeiro a.Jmo do curso de ba- . 
cba.:cela.do. Quero que o· estudo do Dlrelto Roma n o se !aço., m.?.S 

quo se !aça fecundamente, por occa.sli.o do ~~udo ·de cada Instituto 
do direito clvll, de cada. instituto do direito commercial, e se fa~a 
.a:Protundadamente no cur.so de . doutorado. Não desejo que se finja. 
que se vae tuel-o. porqu-e não se tar~ no -Pl'ime1ro anno· do .c u::-!!o 
df;l bacharelado. (MUito be-7t!-. PalmflB). 

Durante ·o .discurso do sr: Levl Carneiro, o Sr. · Ar 
l'Uda. Camara, 1.• Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre.:.. 
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~:~idencía, que é occupada. . pelo Sr. Generoso Pon-ce, 3.0 se
cretario, e nove.mente pelo Sr. Arruda -Cama.ra. 

O Sr. Pedro Calmon pronunciou wn discurso que nãl) 
foi publicado. 

O Sr. Gomes Ferraz (Para encaminhar á 11otação) - Sr. 
Presidente, é preciso muita. ou-sadia. para. ~alar depois das brilhan
tes orac;ões dos mestres do direito e da oratolia., Levi Carneiro e 
Pedro Calmon; mas como no dizer de ' Horacio, audatia. fortuna ju
'Vat, vou a.t-risca.:r algumas consideracões. 

Sr . Preswente, se de um lado ê com constrangimEmto que o 
discípulo vae se aepa.rG.l" do :mestre amado, que seria, no caso, o 
iUustre Sr. Levi Carneiro, de outro lado, é · com a mais viva. sa
t.1s(ac;ão que da.t"ei o meu. voto de approva.ção ao projecto que tran s
fere do curso de doutorado, da.s Faculdades Juridioas, para -o curso 
de bacharelado, a cadeira de Direito Romano, tornando, consequen
temente, obrigatorlo o estudo dessa disciplina. 

Sr. Presi<lente, sou daquelles· que entendem que o Direito Ro
mano, s:Ynthese admirav~l' das civilízações do mundo pagão; que, 
sobreviveu; deVido a. sua energia vital, como disse Savigny, 6. tra.ns
'!QI-mação dos povos sob os influxos beneficos do · Evangelho; que 
resistiu á. invasão das barbaro.s, ao embate de mutação do direito 
nacional dos conquistadores, á. t:n-ania do feudalismo e a.o movi
l:llento das tdêas revolucionarias modernas, - esse Direito ainda. 
continua sendo um dos ·mais seguros !a.ctores, um dos mais po
derosos elementos da civilização a.ctual. 

A nOs bre.sileiros, que descendemos dos portusuezes, não deve 
~icar esquecido que grande foi a. influencia do romanlsmo na. for
mac;ão do noeso direito, bastando a.sslgnala.r que, durante a. do
núnação dos Wislgodoa em Portugal, elle continuou sendo obser
vado e seguido pelos vencidos e intluiu poderoeamente na. forma.Qâo 
do direito _doa COIM{uistadores, como a.ssevem Berria.t e St. · Pri%. 

Ninguem ouaará. conttuta.r, Sr. Presidente, que o Codlgo de 
A.larlco. promulgado D() Seculo v, 1sto . é, em 506, '!Gi todo eue 
moldado nos Codlgos Hermogenea.no, Theodosiano e Gregoriano, nas 
Senten<;:a.s de Paulo e nas Inst1tuiç6es de G8.fo. 

No Seculo XIII, prtnctpalmente depol6 · de> deecobrtmento das 
Pandectas em .Ama1fl, tã.o grande t:o1 a importancla. do Direito Ro~ 
mano e á. df!!ueão que tez desse ramo das sciencias jurldica.s, do 
torio o seu ensino. E todos sabemos que João das Regras deveu 
a. sua. grande celebrtda.de, a. ·sua bnme1Ul8. ·popuis.rida.de & e. ~ 
tnma. brllhantiss!ma., aos co~cimentos que tinha do Direito Ro-' 
mano e é. dltcusã.o que fez oesse ramo das sclencia. jurldica.s, do 
qual ma.1B ·tarde ~céu, l)Or IU!S1m ~r. o primeiro Cod1go Na
elonal .portuguez. consubsta.ncla.do D8.6 Or&nacões .At!on.s1na.s, nas 
Ordenações Manuelina.s e nas Ordenações Phlllpp!Das. 

Contra. a1!! opiniões de Ihering, de Pothler, de Teixeira de 
Fretta.s e de tantos a.utores de. Direito, citados pelo emlnent& mes
tre, Sr. Levi< Carneiro .•• 

O SR. CARLos RBxs - Von Ihering, al1áa!, não condemna. o Di
reito Romano. Esse autor tez uma. crltica, mostrando que se deve 
estüda.l-o mais do que geralmente · se usa.. O seu estudo deve ser . 
mais acurado, mais a:prorundado. -Von · IherJng reconhece a lm- · 
portancf& do Direi-to Romano. 
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O SR. GOMES FERRAZ- O Sr. Levi Carneiro se baseou nas 
opiniões desses jurisconsultos . 

O Sa. CARLos REIS - V. Ex., esplrlto brilhante que é - e 
para. ilemonstral-o ba.sta. o modo por que esta. discorrendo sobre 
o assum,pto - não pode negar . que tOdas. essas famosas Ordena
ções de que !alou estão sob o paJlio do Direito Romano. 

O SR. GOMES FERRAZ - Que.·o dizer, Sr.· Presidente, que, 
ás opiniões citadas P.elo mestre querido, Sr. Levi Carneiro, posso 
contrapôr, te..mbem, Berrlat, Maynz Troplong e, no Brasll, o nosso 
eminente Conselheiro Ribas . Ribas pondera que o estudo pro
fundo, comJlleto, do Direito Patrio é impo~slvel sem que se firme 
nas bases largas do D !relto R omano, não s6 porque 11: por elle que 
podemos observar as razões h!stor!cas e acompanhar e.s legislações 
de todos os povos cultos, como tambem porque elle é, e serã. sem
pre,· "o mais bello, o mais importante, o mais coii~Plet<i e o mais 
majestoso m.onumento de sabedoria jurldica que os PQSsa.dos se
cuJos nos legaram ~ . 

T.roplong, · Sr. Presidente, já. proclamava que os Galo;;, oo U I
planos, os Papinianos, os Modes~os ... 

O Sa. TmxEIRA PINTO - Os Sa.vignyanoo. 

O SR. GOMES FERRAZ- Estou por emquanto fa!Qndo em 
jurioscons":Jitos romanos·. 

O S~t. ALVEs PALMA - Os Paulo$ e os Celsos. 

O SR. GOMES FERRAZ - Sim. 

• . . os Paulos, os Celsos e tantos outros serd.o sempre collo
cados á. frente da sclencla jurídica, pela excellencia de s ua logica 
e pela profundidade de suas viSitas . 

A. firm.eza de suas opiniões, a. finura. -e a sagacidade de sua8 
<lbservacões, o poder de seu esp!rito analyt!co, eu nunca oo encon
trei . egua.es! ! ! E dizia. ma.ls : "não ha no COdlgo Civil Francez wn 
s6 artigo que se · poosa. comparar, na precisão e na belleza de es
tylo, aos frag;mentos e aos textos do Direito Romano recolhidos 
por Trlbuniano" . 

Sr. Presidente, muitos não gostam de antiguidades e renegam 
o pe..ssado . Pois bem, que se desprezem, que se sepulteni por ob
soletas; no cemiterio referido ,pelo 11Justre mestre Sr. Lev1 Car
neiro, a Le:r: Po.piriCJ, o IXe4 /Mti et nefa.&tt, o Duod.ecim Tabula
rum., o JutJ FlGvio.nwm., o Edictwm Perpetuum e mesmo os codlgos 
citados, Gregoriano, Hermogeneano, Tbeodosea.no. Mas que se ele
ve, que se exalt& e se de vida e ealor · at~ Oorp'IU Juris, de Justl
niano, que nos põe em communhão de eeplrito com as gloriosas 
eerações do passado. O estudante de direito :predsa conhecer o 
Direito Romano, . atlm de evitar, depois de· formado, que a]guem 
lhe diga, como Clcero: •NU!,n t~~m a.bsurd1tm dict potest, qu.od nem 
dicatw- a q'IU)áo.m doctcnlm!". (Mu.ítlo b~ ~Ga.) 

Durante o discurso do Sr. Gomes Ferraz o Sr. Ar
ruda Ca.mara., 1.• Vice-Presidente, del%a. a cadeira da. Pre
sldencla, que é occupada. pelos Senhores. Gen&roso Ponce, 
3.• Secretario, e Pereira Lima, 1.• Secreterlo, e novamente 
pelo Sr. Arruda Ca.mara., l .o V1oe-'Pre.sldente . 
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O Sr. Carlos Re.is (Para encaminhar á 'l.'ota.ção) Sr. 
·l"resldente, fui o modesto aut~>r <le um projecto (não apofaaos) •.• 

o SR. Tmxl!:IRA PINT() -Modesto, nunca; mestre. 

O SR. CA.RLOS REIS - Obriga<lo a. V. Ex. 

• . • reorganizando os cursos jurkl.lcos no Brasil. 
Dess.e projecto consta. justamente a coll~ã.o do estudo do 

Direito Romano, ou por outra., da do historico Direito Romano, 
como tlgura. na. minha justificação, no 1.• anno do curso jurldico. 

O SR. ~PINTo- Assim é que deve ser. 
o SR. CARLOS REIS - Agre.decldo mais uma. vez á. gener<~

sida.de de V. E:x. 
Isso o fiz, Sr. Presidente, seguindo a · tradicç;ão dos nossoff cur

sos juridicos no Brasil, e como homenagem a todoe os grandes. 
vultos que têm, entt-e n6s. cultivado o Direito e Q.Ue soei, sem ne
nhum temor de crltica e com.paração aos mais eminentes juris
consultos do mundo têm, €In noego Palz, ·se revelado grandes a.re.u
tos da scienda de .Tustinfano. 

Falou ha pouco, desta tribuna, um joven representante da. 
Bahia., que, com tanto ardor, defendeu a inclusão da cade!ra. de 
Direito Romano no CursO de bacharelado, e o fez, sem duvida, 
tendo deante da vlsã.o a ~ra excelsa. do · 2lrince1J8 :Jur•ifi magisrter 
da nossa. raça. - Ruy Barbosa.. E nas .suas manl:testa~ões, e nas 
suas prophecias jurtdicas, e na gra.nde evolução que, entre nós, 
deu â sclenc!a do Direito, Ruy sempre revelou conhecimento pr->
fundo e acura-do do Direito Romano. 

Declarou o lllustre relator do projecto, Sr. Theotonio Monteiro 
de Barros, que as mlnhal!l fdêa.a serle.m incl Uidas no .projecto da 
Comm!ssão, e agora vejo, com prazer, que, dentre outras uma, 
principalmente, foi aproveitada; aquella em que se não deiXou, 
por exemplo, a cadeira. de Direito Internacional Publico passasse 
:para o curso de doutorido, emquanto a cadeira. de Direito Inter
nactonal Privado fic:a.ase no curso de ba.cb.a.rela.do. 

E' que não poaM ad.mitt!r que o Direito ·sekl. apenas um con
junto de regras empyrlcas. Se o Direito é sclenc!a, não podemos 
fazer, o estudo da :ma.teria. especlaltza.da. num curl!o geral, para dei
xarmOIS a de caracter generalizado para o curso especial. 

Coma chegarA ao curso de doutorado um bacharel que não 
tenha noção alguma de Direito Internacional Publico, para. estudar 
Direito Internacional Privado? 

Um bacharel, nestas condir;;õea. não levaria para o curso de 
doutorando noção alguma do que fossem as nossas relações com 
os demais PQ.izes e tão vouco as dlve:tlS'li.S r.ela~ões do Direito Xn
terna.cional Publico com os outros ramos do Direito . 

.:Foi 110r isso que, <lesta tribuna,· :me bati no sentido de que
a cadeira ficasse no curso de bacharélaào, como fez a Com.mlssão. 

No mesmo momento em qu.e reconheci ·que a cadeira de DI
reito Romam.o, embora no seu estudo pa.rofundado seja ma.teria 
obsoleta. como dlaae o eminente juriseonsulto Sr. Levi Carnei
ro. declarei que não deveria, entrêtan.to, ser o seu estudo com:pe
tam~nte descurado no curso de. bacba.relado·. Isso porque o ·DI
reito Ro:m&no é como que um tonico que o e.sphito dos jovens 
recebe ao entrar no estudo dos meamdros e da: CO.llllllexidade de. 
Sciencla J'urfdlca. 
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Eis porque, Sr. Presidente, abeberando-me nas conclu•sões ti 
que chegou brilhantemente -o 1llu.stre Deputado Gomes Ferraz, 
nesS~a.S evocações que aeaba de fazer .. dos institutos, das ort!.ena
<:ões, do Cod!go de Alarico. que, incontestavelmente, !oi a fonte, 
depois de oito seculos, d.e todos esses institutos extraordinarios, 
de todas essas famosa ordenações a que, como ponderei em apar
te a S. Ex. o Direito Romano vem servindo de pallio; el!s porque 
entendi que, a.o menos nas suas noções hfstorlcas, nos seus pri
mordios, o eSitudo do Direito Roman1:1 era essencial áquelles que 
vão, jli. se ·vê, aperfeiçoar mais tarde os seus conhecimentos do 
<!studo do Direito em geral. 

Sendo assim, e com e3tas modestas considerações que aca· 
bo de externar, penso que a Commissão andou acertadarnente 
quando collocou. a cadeira de Dlre!to Internacional Privado no 
~urso de doutorado, conservamdo a de Direito Internacional Pu
blico, que é de caracter geral, no de bacha.relado. e. tambem, 
-consignando o estudo do Direito Romano no curso de bachare
lado, como inicio, como porta aberta para qu., os alumnos, nas t;r..:ln
à~s lições dos romanista9. possam ir, como disse, tonificar o e.spi
rito, possam a.dqu!rir aquellas nações com que têm de lidar du
rante toda a ~xistencla juridica. (Muito bem.; muito bem.) 

O Sr·. Theotonio ·Monteiro de Barros (Para e-n.caomí-
n'ha.r a votaçã:o) - Sr. Presidente. quanuo, ha -pouco, ouvia aa cá
lidas palavras com. que o nobre Deputado Sr. Levi Carneiro se 
rebella.va contra o ensinamento do Direito Romano no curso de 
be.cha.relado e taxava, mesmo, aquella disciplina. como sendo o 
"cemiterio do Direito": eu me lembrava daquela obra. tormfda
vel, daquella magistral peça Htteraria em que o Visconde de .Vo
gue, :sob o titulo "Les Morts Qui Parlent", trazia, sob a.s vestes 
do romance, a.os olhos do leitor admirado, a. influencia. poderosa 
do passado sobre os homens qwe actuarn no presente. 

E' de ver-se, Sr. Presidente, a imagem creada. pelo lltt~ra.to, 
aquellll. figura arrebatadora e poderosa de lillzea.r de Bayonne (?) 
que, trazendo todaa as tara~S millenarias de ume. raca, e11n,Palgava, 
da tribuna, a ca.ma.ra !ra.neeza, com o poder que lhe dava a voz do 
.sangue juda.ico! 

E, como que se me não pudesse furtar a tal rec<Jrdação, vi
nha ao meu pensamento essas incoerclveis influencw do passa
do, geradas em perlodos em que a huma.nidade ~!lectia e ;pen
sava, talvez, de ·maneira muito ·mai-s pura. e multo mais lldima. 
do que os de hoJe pensam. EJs.oms influencias, Sr. Presidente, a 
nosso pesar, contra n61r, multas vezes, no noss;:~ lncon!ICiente, 
actuam diutW'namente, de mom~nto u. momento, orientando a 
nossa conducta e os nossos pru!SOS. Isso, Senhl>res Deputados, que 
Freud, devassando o campo do incon:lclente, poz ao alcance dos 
olhos de quem estuda; isso. justifica, mals do que nunca, a volte. 
de nossoo olhos ao passado, na penetração do classicismo greco
rolll3.Do, o aprofundamento no estudo dais humanidades para que, 
irnbuidos do esplrlto uestes seculos aureos · do .pensamento huma
no, se fonna.ase, em bases soll.da.s e verdadeiras, as culturas in
dlviuuaes. 

Desde que Bergson .-e outros endoJJSQram e reforçaram so
bre a. face da terra. o 'pragmatismo qu~ por a.hi campeia e enC1:ln
trou eonsonaneia em outras doutrinas, no terreno economico e no 
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terreno social, houve, no campo cultural, uma nefa.sta. influencia; 
repercutindo no ca.nlPO de ensinamentos, no sentido de um lmme
d1a.tl.!rmo utilitario que tem levado as nossas ultimas gerações a UDl 

definhamento lastlmavel de sua. cultura. Tudo aquillo que não 
traga proveito ixnmediato, tudo aquillo de que não decorra lu
<.:ro succe.ssivo, é banido dos progra.mmas de ensino secundario e 
tiuperior, como sendo coisa obsoleta, mater.ia. desprezível na. for-. 
m~ão de. intellectuaiidade. No emtanto, Senhores, já basta a ex
periencla de mais de duas decadas para demonstrar que essa orien
tação pedagoglca es-tá errada e é nociva. Toda a tendencia que, 
modernamente, se esboça nesse terreno, leva, quantos se dedicam 
á pedagogia, a voltar-se carinhosamente, de novo para o classi
cismo e a ir buscar, nos grandes seculos greco-romanos, esse·o:sub
stra.cto com que se ha. de formar a cultura dos tempos do futu
ro. Para aquelles que, tendo perlustrado as humamidades, no cur
so secundaria, ingressam na carreira jurldica, o Direito Romano 
é, sem duvida alguma, o coroam.ento dessa obra de enfronbamen
to dos mocos nas humanidades, no classicismo greco-rornanio. 
Para esses o Direito Romano é a cupola. natural com que se hão de 
com;pletar os ensinamentos phlilosophicos e litterarlos que trouxe
ram dos cursos secundarias .. 

Deixado, porém, esse aspecto de parte, tem o ensino dessa 
disciplina - pelo menos, tal merito não se lhe negue, - uma 
grande e :mesmo 1mmediata utilidade para o aproveitamento do 
curso juridico. Collocado, como está, :pelo nrojecto e pelo parecer 
da Commissã.o, no portico desse curro, no primeiro de seus annos, 
elle familiariza, de inicio, aquelles que comeo;:am o tratamento da 
materla :luridica, com a nomenclatura dos institutos, com a tech
n!ca do Direito; dá a es~ os noun.es pelos quaes hão de de:if
gnar os as.sumptos a versar; dá a elles .a. primeira. noticia, a pri
meira noção precisa, daqu!llo que, depois, bão de acompanhar na 
!IIUR evolução hfstorica, através .!os seculos até a crystaliza.ção 
e.ctual desseo!'l institutos nos codigos modennos . 

Mas. Sr. Presidente, ainda não é tudo. 

Esse mesmo Direito Romano. que vale como familiarizador 
dos alumnos com a technica, como com a nomenclatura; que vale 
como a cupola do estudo de humanidades, estudo bas!co e fun
damental que se deve fazer no cur-so secundaria. - esse mesmo 
Direito Romano é aJnda direito subsidiar!o da legislacão vigente. 
Sempre que o advogado e o juiz vão buecar na frieza dos codigos 
o texto rigido da lei, para. .dynamlzal-o, atravês ·da appllcac;:ão, á 
trama immensa das re~ões jurtdica.s, e ne.ssa applica.çâ.A:I se de
frontam com uma dltficuldade, é a orl,gem primaria do Instituto 
que esclarece sua verdadeira e nitfda comprehenaão. 

E é sõ através dessa verdadeira e pl'imarla in-vestígac;:ão da. 
genese do lnsUtuto que o appl!cador da lei, Q.U{Ir na defesa do 
direito, quer na decisão da Hqutde~ desse direito, vat: busc:tr ele
mentos de segurança com que ha de se comportar. 

O SR. CARLOs REis - E' a fonte subsfillaria mais abundante. 

O SR. THEOTONIO MONTEmO DE BARROS - E' obso
leto, senhores, di~-se, o estudo do Direito Romano, 

Mas, quem é que estuda philosophla., quem é q~ estuda. tan
tas outra<'f. materias, 9em ir buscar o pensamento de .A.rlstoteles, 
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sem ir buscar, na.s mathemat~s. o pensamento de Euclydes f! 

tantos outros; sem ir buscar. em cada uma dellns, emfim, a ol'i
a-em primar:la em que mergulhava suas raizes? 

Por ser obsoleta, deixar!amos, então, de parte toda a construc 
ção phllosophica a.r!stotelica.; abandonar!a.m.os a Summc. Theolo
gtn. que hoj~ reponta em potentlssima e !ormidavel escola philo
sophica, que invade os c:unpos do ccmhecimento humano! 

Por ser obsoleto, irlamos deixar de parte todos os primordios 
todas as raizes, todas as origens de todas as especies, par.~. nos 
atermos ao lmmed!atfsmo la.stlmavel do utlliturismo pragmatl · 
co e esteril que estA r eduzindo o homem a ess a dourada m ed!o
crlda.de, que já começa a campear por falto. de ensinam entos 
humanistas secundar!~ . 

Essa é a verdade. 

0 SR. FroUEIREDO RODRICUES - A verdade é eterna . 

O SR. CAaLOs REis - Quasi todas as grand"'s t.heorias ~ão 
obsoletas. 

O SR. THEOTONIO l\-IONTEIRO DE BARROS - Voltemos 
a!J pa.s.sado e, s<mt nos jungirmos a elle, como fo58eis imposs.lblU
tados ile evolução. e ada:otação ao futuro e mesmo. ao presente, sai
bamos ir respigar. co.rno Ruth nas seá.ras de Booz, aquellas es
pigas que lhe escapavam das mãos, mas que, ror lhe terem e!!Ca
pado, nem por isso eram das peores do feixe que recolhia. 

Van1os buscar nesse classicismo s;reco~Ja.tino a origem pri
meira. das .scienclas que versamos hoje. Vamos illustrar nosso 
pensamento no .convivio dos grandes mestres da phllosophia, na.s 
origens do Direito, n a s ralzes da mathematica. Esta é uma ver
-dade, esta é uma necessidade, que os ultimas vinte anno.o;; .!á de· 
monstrara.m. 

E' entrando na trilha v~rda.de1ra. e certa, nessa trilha em 
que ella dem.onstra desejar ir buscar, por occaslão ãa elaboraçã o 
do Plano Na.c1onal de Educação, as verdadeiras. leg1t1ma.s e lld:l
ma.s fontes do conhecimento humano, que a Commlssão de Edu· 
cação est!l. mostrando, com o trazer desde logo o ensino do Dt
relto Romano para. o primeiro anno do CW'So jurídico, a vontade 
de colloca.r no 110rtfco desae curso a cWJola que he. de coroar, no 
futuro, para. os estudantes de Direito, o ensino dos conhecimento~ 
humanistas .secundarlOs . 

Era o que tinha a dizer, inutilmente, aliás, depois do brilho 
e fulgor co.m que se versou a materia. nesta Ca:!o., em defesa. do 
1:onto de vista da Cotn.roJssão. mesmo por elementos estranhos a 
elise orgii.o techntco, ~mo por elementos indl~lnctamente egres
sos da minoria, collocando-.se nobremente, alevnnood::.mente, num 
terreno neutro, porque o terreno das id~ especulativas ~ sem
pre neutro para os homens de bOa. !é. 

Por fosso, peço a rejeição da emenda e n approvaçiio do pnre
" 0 t'. (.J!'uíto bem.; muito bem. Pahnlzs.) 

Em segu:tda, l: approvado !! enviado ú Com
missão de Re<ia<:\:ãO o seguinte 

~. 18 - 1935 
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Art. 1. • Nas Faculdades de Direito offi.~iae,; :! na!! reco!•ht-ci
das pelo Governo Federal. é taeulta.t!va., a juizo das respectiva>~ 

Congregaçõe.~. a exl·3ten<:la do curso de- doutorado . 

Art. 2. • Para a in~tallaçãu o.u su,ppre:ssão desse curso, em 
qualquer Faeuldade de Direito ot!lclal ou reconhe<:ída serão vh· 
servadas a11 dfsposl~:ões seguintes: 

a) entrando em .vigor a presente lei, a Congrega<:ão· reunh·;t, 
dentro de pra.zo razoavel e, tendo em v lsta a. conveniencia ou nã<J 
da ex.tstencia do curso de doutorado na respectiva Faeuldade, de
liberar&, por maioria de voto11, sobre a sua ccmUnua.c;ii.o ou não; 

b) sempt'e que a Congrega(,!âo t"esolva a suppressüo do curso, 
essa -decisão se executarã. sem ·:Preju!zos doe alumnoo; ex!stente11 
ao!! qua.es t!ca assegurado o direito â conclu!ão do mesmo curao; 

c) s upprimido o curso de doutorado de a lguma Faculdade j u
rldlca otflclal, os respectivos cathed.ratico.s poderão ser aprovei
tados nas cathedrQ..'l de ma.terlas a.trins do curso de bacharelado 
da mesma Faculdade, nos termos da .leglslacão em vigor (decre
to federal n. 19.851, de 11 de Abril de 1931) ; 

d) em qualquer t _;npo !!ca salvo a interessados, em numer o 
nunea inferior a vLnte cinco, r~uererem a irtstallaciio, em qual
quer Faculdade de Dlrelto offic!al, do curso de doutorado; 

e) os cursos de doutori:Ldo que, por dellbera.cão das respecti
vas Congregações, continuarem a tunccionar, reger-se-ão pela le
gi.sla(,!ão vigente; 

/) .da decisão da Congregacão ~obre o assu:;upto •:aberi~ ti«::m
pre a qualquer intereal!ado recurso com efteito devolutivo aóm~n

te, para o Conselho Superior de En.alllo. 

Art. 3." Ficam txa.nsterida.H do curso de doutorado para. o de 
bacharelado, nas Fa.culdades jurldl<:m$ otflc!aes, as cadeiras de 
Direito Romano e de Dlrelto Internacional Privado, aproveitado!! 
CJ!'; re!lpect!vos cathedraticos. 

Paragrapho unlco. O Direito Romano s erá lecclonado n~ 
primeiro e.nno do curso e o Direito Internacional Priva<lo no qu!nt1. 
e.nno . Em todos o~ annos do curso de bacharelado haverá., pelo 
menos. tre!l aulafl semanlaes de cada dlsclpllria.. 

Art . 4.b A cadeira de Sclenela das Flnan<;c.l! pasaará da pri
meira eecciio do segundo anno do curso de doutorado para a Pri
melru SCC~:ão do primeiro anno deli.'!e ~smo cun~o. 

Art . 5. • Fica re5tabeleclda, no curso de bacha.relado, para. Me r 
prote&Silda. no quinto anno, a cadeira. de Direito IndUIItrlu.l E L e
gJslacão Operaria·. 

Art. 6.o Não havendo titular effectlvo das cadeiras tntn><
fer!das para, o curi!Q de bacharela<ID, abr1r-.se-H. concurm>, nos 
institutos ot!lclae3, para o pro'\"lmento da:< me~=a.~. na f(Jl'm!.l 
de lcg!sls.çil.o em vigor. 

iArt. 17. Revogam-se aM dl!!poslções em contrario. 

Votação ao iJrojecto n. 202, de 1935 (l" Leo!s· 
fatura), auto1'k:ando abrir cre~to upeeial: d.e '.re4t 

.. 48:000$000 para. pa!)<Jr ao8 profeuores do ~rtegr,? 
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Pedro li, EMch. rio. Roch-a. Lima P. outros; com pa
reeM do. a~m:missão de Fmanças trworaveZ á emen
do (3" d1scut!8áo) . 

O Sr. Presidente - Durante a 3• dlscu~.<sào deste pk o
j~cto fel of!ereclda a segUinte 

BHBNDA. 8U86'rl'l'U~VA 

RedJja-se, asEdm, o artigo unico: 

.Art. O Thesouro Nacional pagerl. a di!fcrença de venc~

mentos a que têm direito os pro!EI380res do Collegio Pedr o ll. 
Enoch da. Rocha Lima, Jo!Jé de Sá. RoMz, Benedicto Raymun:io 
da. Sllva. Filho, .Alcino Chavantes Junior, no perlodo de Ma.lo de 
1931 a Dezembro ele 1932, por ccmta. da verbà de "Exerclc1os 
Findos", consfgne.da no orc;a.mento vigente. depois de reconhacl
da a div.l.da. pelo Mlnisterlo da Educ~ão e Saudt! Publica, na 
:Córma. da. legisla.çiio de con tab111da.de em vigor. ·• 

Snln. das Sessões, 5 de Julho de 1935. - Barreto Pinto. 

A.pprova.di a. emenda. substitutiva. · 

O Sr. Presidente - O proJecto fica l>rejudicado e a emen
da vae á. Commlssã.o de Redacção. 

Votação do proJecto n. 165-.A, de 1935 (l" Le
oi8l4tura), do Senc.(W, a.brimlo o credito e:ctrc~df.

narlo de 200:000$000 para. soccorrer o Estc4o • 
Sergipe, e.m TOI:ão &u enchentes · ilos rkls, que re
oc-m os terrUorio~ elo mesmo Esta.do; com perecer 
to.vorrwel à4. 001ntmi8são de Fi~ (2• discuasii.o). 

Approvados, successlvamente, O!i :-;e;;ulnte-.~ ar
tigO!! do 

PROJ"IDCI'O 

N. 165·.A - 1935 

(Do Senado} 

O Poder Leghda.th'o decretA: 

Art. 1. • Fic:J. aberto o credito extrn.ordtmarlo de 200:000J 
l)(lt•a soccorrer o Estado de Sergipe, em razão da .situa~ ca
lamitosa. em que se encontra em consequehc!a das ultimas en
che-ntes dos rios que regam o terrttorto do me-smo E>.stado . 

.Art. 2 . • Sobre a appl1cação desse auxilio, o Governo do Es
tado de Sergipe preetará. ao da. União as devlcla.s contas . 

.Art. 3. • Fica. o Poder ExecuUvo Federal a utorizado, para a 
execução desta lei a realizar a neceB"Aria. oPeração de credito . 

.A.rt. 4." Revogam-Ele a..s disposlcões em contrario. 

O Sr. Presidente· - O projecto pa.ssc. a. a• diecussiio . 

O Sr. Amando Fontes <Pela. or(/em) requer e obtem dis-
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pensa de interstício para o projecto n. ·165-A, de 1935, figurar' 
na. ordem do dia da sessão seguinte . 

Votação elo projecto n. 110-A, de 1935, clispon• 
ão sobre os serviços de turismc, no porto 'd.o Rio de 
Janeiro e concédenào ao Touring Olub do Bras!! a 
assistencia technica de tUrecção desses ser-v'iço.s; ten
do parecer com s·ubstituti.vo da Oommissão de Fi
ça.s ( 1 • discussão} . 

Approvado o seguinte 

PROJECTO 

N. 110-A - 1934 

Art. 1. • A entrada no Caes do Porto. do Rio de Janeiro serd. 
feita pelos portões que a Guar.da.-moria da Alfandega designar, 
de accordo com o Departamento Nacional de Portos e Navega
ção, consultando os interesses da fiscalf~ão aduaneira. 

Art. 2. • Cobrar-se-6. mil réils por pessoa que entrar no refe
rido Cães. 

Pa.ragrapho unico. Ficam isentos desse pagamento, além dos 
passageiros, os que tiverem fu.ncgão propria no cães, ou nas em
barcações a ella. atracadas, e os portadores de cartões off!ciaes d·! 
ingresso a bordo. 

Art. 3.o A contribuição de que se trata será. arrecadada pela 
Guarda-moria e recolhida á tbesourarla da Alfe.ndega. 

Art. 4. o O producto dessa arrecadação se ré. entregue mensal· 
mente ao Toudng Club ào Bra.sll, para auxiliar o melhoramento 
dos serviç;os de desemba.rque e de transporte de bagagens perten
centes a turistas em transito e a passageiros em geral. 

Paragrapho un!co. Das quantias assim recebidas, prestará. 
contas o Touring C!ub do Bras!! é. repe.rtiç;ão competente do M!
n:sterio da Fazenda. 

Art. 5. b Dos servlc::os de que se trata serA encarregado um 
departamento especial elo Tourlng Club do Brasil, fis<:allzado pela 
Guarda-morla da Alfandega . 

.Art. 6. • Revoga.m-tle as disposições em cont:-a.rio. 

O Sr, Presidente - O projecto passa á 2• discussão. 

O Sr. Pedro Raehe (Pela. ordem) requer e obtem diSllen
lla de lnterstfclo para o projecto n. 110-A, de 1934, figurar na Or· 
dem do Dia da ses>ão .seguinte. 

Votação ao requerhn,ento n. 121, de 1935, (1• Le
gislatura), elo Sr. Bias Forles e outros, de fmforrtl4-
maçõe~ ao Mmi.rtro do T1'a1xdho, InciU8tria e C"om
mercio, sobre a commr,issão nomeada para ;proceder a 
inquerito na elfcrif}ta ' iJ.o lnt>"tftuto Naclonal de · Pre
videncia, em..,. confronto com representaçõe.Y: contra. 

sua adm~ní8traçã.o (discussão unica) . 
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O Sr. Presidente 
mento. 

- Vou submetter a votos o requerl-

O Sr. Domingos Vellasco (Pa-ra encaminhar a votaçcio) -
Sr. Pre9ldente, o requerimento em votação envolve mauria que 
diz de J.)Erto com o In•stituto Nacional de Previdenc!a. 

Ha tempos, o Sr. Ministro do Tl:"!l.balho, em vista- de denuncia-"! 
que lhe foram a.presentadas, nomeou. ao que consta, commis.~ão 

para proceder ao exame do balanço de contas desse orgão. 

0 SR. VESPUCIO DE •ABREU - V. E:x. está. mal informado, neste 
ponto. O Ministro não nomeou uma commissã.o. Em virtude de lei 
existente o balanço, depois d approvado pelo Con.selho, é remettld" ao 
Ministro. Este o manda para n Commissão encarregada de estudar 

· es3es balanç;os. Não foi nomea.da uma Com-missão. 

O SR. DOMINGOS YELLASCO - De accordo cor..1 n. le!. o 
Conselho do Instituto ê que deve examinar a.s contas do balanço do 
Presidente. 

O SR. Yl!lSii'TJCIO DE ABREu- - Elle examina as contas e uma 
vez approva.da.s, as remette ao Ministro do Trabalho, que as mn.n
da. â. Commissãe que terá. de estudar o acto do Conselho D~lí:)~:·a
tivo. 

O SR. SALGADO FILHO - Aliá.&. to! norma estabelecida l'lll lf!i, 
nunca observada, e que o Governo Provisorio poz em vigor. tor
nou effectiva.; mandou fazer a verificação dos balanços. to;ia-s as 
vezes que remettidos ao respectivo Mln!S~tro. 

O SR. VJ;:SPUCIO DE ABREU - Isto confirma o aparte que olei. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Acce!to aJ~ explicações de 
V V. E Ex. , mas, do noticiar! o dos jornaes ... 

O SR. VE:WtrCio DE ABREU - Os jonnaes terlaim sido mal iT.for
mM.os. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO- •.. deprehendi que o ~r. 

Ministro ào Tmbalho nomeara a Commissão, para t·studõ~! nã.c ar:c
na.s, o balanço de contas do Pre:sidente do Instl~IJto, JW.1-; tam~m 

outros pontos de denuncias otfereddas a. S. Êx. 

O SR. S.u.o.wo FILHO - Posso informar a V. Ex. t.~r h'lvld•> 
equivoco do !nform!llllte dos jornaes. 

0 SR. VESPUCIO DE Alii!EU - Apoiado. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Certa-s ou erra.dns as n•>:l
cias, a. verdade ê que. havendo denuncias. ·deviam estas !ler apu
radas. E, vindo estampada, no Dlarw 0!/icial, a. noticia da escolha 
de uma cotnmlssão. ao mesmo tempo em que factos positivo);, eram 
amplamente divulgados, natural seria suppor que essa comml.~· 
são tivesse por :fim e:ll:amina.r tambem os a Iludidos tacto11. Ar-()n te
oe. entretanto, que c requerimento ora em votação versa exacta~ 
menta esse P<)nto. Os nobres Deputados por M!na.s· Gera-'!s p~dem 
ahi que a Commis$ão nomeada proceda a inquerlto na esCl'iJltn do 
In.ertituto em confronto com as r.epresentações ccmtra a sua a.dml
nlstracão e os requerimentos de !nformacões já. app;:ov::~.<los j)E!la 
Camara e até agora sem resposta. 

O SR. PREsms:.N'l'l!l - Advirto ao nobre Deputado -:r U(! •1 tempo 
de que dispõe está. a esgotar~se. 
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O SR. DOMINGOS VELUASCO- V. Ex. vê. Sr. Prcslcllmte, 
que tenho de responder aos apartes recebidos. 

o SR. PRESIDE:NTJ; - Peço aos Srs . Deputados que nilll 3 par
teie-m o orador. O Regimento não permftte aPartes no .:ncaminh:t
mento das vota.llões. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Tere!. ainda. assim. Sr. 
Pre.l!!dente, muito prazer em at~nder aos apartes de mt•U!; no)Jres 
collegas. 

Nas palavraB aqui J)IO:fed~ pelo Sr. Deputa(]() Bla~ Fortes, 
ha um ponto que o illWitre Deputado por Minas G~~a..e" se t:!!Que
ceu de frisar: o relativo á. idone1<lade !uneclonal -da. ç :>mmiEmo 
incurnblda. de proceder á. verlfica~;ãD do balanço do Instituto de 
Previdencfa. 

Ha poucos diaa, Sl'. Presidente, notlclara.m os vespertino;; 
de sexta-feira. .para. precisar a data. -· que o Minfstr<:> do •.rraba
lho requisitara um funcclonario da Estrada de Fe!TO CeTttral do 
Bras!J Pal'a organ1za.l' a escrlpta do Instituto dos Gomnlel'C'iarlos 
Antes, haviam sido designados dois technlcos da. Contabilidade do 
proprlo Minlsterio e esses technicos não puderam organizar" 
aquella. escripta., tanto qu~ !oi .preciso recorrer a um estranho. 

0 SR. SALOADO FILHO - Nã.o é missão do MinisteriO. 0 Insti
tuto (: a.utonomo. Não está. &ob a lmmedlata direeo;:ão do Mlnisterlo 
do Trabalho. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Mas o Ministerio !oi que 
desigrnou uma Col'lllllissão pa.ra lhe organizar e.. e!!Cripta.. 

t5r. Presidente, estes factos que os Jorna.es noticiaram ..• 

0 SR. VICTOR RUSSOMANO - V. Ex. tenha cuidado com os jor
IIaes. 

O SR· M<l'l'I'A LtHA - Não hà. necess!.da.de de tem'er os jorna.es. 

0 SR. VIC'l'OK ROSSOMANo- V. Ex. não queira fazer be..rretadas 
aos jorn.aes. Saiba. que a. pr.lmeira.·da.s informações a que se referiu 
o orndor foi negada. 

O SR. MO'l'l'A LIMA- Não preciso fazer ba.rreta~ aos jornaes. 
Sou jorna.Usta. E.!rtou defendendo é a Imprensa. Talvez os apenas 
politieos precisem usar des3e meio. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Se os dois technicos do Ml
nlsterio do Trabalho não foram capazes, ou não puderam ·organizar 
a escrtPturaçã.o do Instituto dos Commerciarlos. pareee-me que o 
Ministerio do Trabalho, no caso do IllBI:ituto de P.revidencia., deveria. 
recorrer aos que são perfeitos conhecedores do assumpto; dever..e. 
recorrer a funcclcmarlos especializados; como, por exemplo, os da. 
Contadoria Central da Republ!ca para que examinassem exactamente 
as contas aproeosentada.s e fizessem o necessario confronto. 

O SR. S.\LIJADQ FILHo - O Mlnisterio tem um ~rpo techntco 
competentissimo. 

O SR- CHRiln'LUJO MACKA.DO - A. v.ardade é que o Sr. Thiers Pe
rissê, jã. t~uando da. primeira. Ieg!sla.tura - essa. legislatura. sui ge
nerl8 qu,e. se encerrou em Abril- ha.Via. teito va.ri()s requ-erim-entos de 
infol"'lla~;ões, approvad.a.s pela Camara, e que, até esta data - ex-
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cepto um, e insufficlentemente - não mereceram re~;posta nls-uma. 
Era. interesse do Sl'. Ministro do T.rabalho detel'minar que e>.!>l:'l( 
ca.'IO!! se proceKSas:.:sem çom rapidez. pura tira!' c Parlamento da. 
duvlda em qu~ se encontra. Notlckls !ó:Obre noticias de jorn·.u.:;{ 
vivem a cuidar do caso, cltando nomes e toroocendo outrru~ lndica
..:ões precisas sobre as graves il'regularld.a.des occ:>rrirlas no lns.ti
tuto. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO -O interesse estaria. em que 
o Ministro trouxesse a CaRa ao corrente do que havia. 

O SR. S.u.oADo FILHo - Devo decla.tar que fu1 Ministro do Tra
balho durante a Constituinte e nunca houv~ um simples ~do de 
informações_ a que eu não satisfizesse f.m.medlatamente. 

O SI!. CSRIS'l'IANo MACHADO - Sem duvida, não me estou refe
rindo a V. Ex. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO--:- Sr. Presidente, lembra muito 
bem o dJgno Deputado Sr. Chrlstiano Mach:l.do, que requerimento:~ 
da autoria de um nobre ex-Depu-tado pelo Districto F~ral, não obti
veram resposta. No caso pre~nte, em que o Sr. Elas Fortes pede 
seja feito o confron.to entre ae c0111tas apresentadas no Balanço de 
1~34 e as denuncias encaminhadas ao Ministerio do Trabalho, pa
rece que seria neces3alio que o Sr. Ministro designasse uma. com
missão insuspeita, porque al~m de mais, desde já se declara que a 
C()mmissão nomeada nada apurará. 

O SR. SALOAI>o FILHO - Quem declara i~to'! 

O SR. DOMINGOS VELLASCO- São informações que meche
garam . 

, 0 SR· CHRIS1'1A.NO MACHADO - Ha U!ll.a preswnpçü.o de que ella 
esteja em dit!lculdade para apurar, pois o Ministro, atê e sta datn, 
não houve por bem enviar os esclarecimentos de ha muito sollci
tudos nem aiastou dos seus cargos os visados pelaS' a.ccusa~:ões. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Seria .:._ repito - aconse
lha.vel que o Sr. Ministro do Trabalho requisit.ass<!- funcclona.rtos da 
Contadorle. Central da Republica., funcciona.rios especia.U~os e ex
tranhos ao Mlmisterio do Trabalho, afim de procederem a esse e:xa.me, 
tanto mai3 quanto ainda permanece na presldenciu do Instituto n 
!uncc!onario, contra. o qÚal se levantam todas essas 1miJutaç15'a'~. 

Era. para este i)Onto que queria charn:u· 11. attenc;ão da Camara. 
(Muito bem.) 

O Sr. Salpdo Filho (Pa.ra encaminhar a votação)- Sr. Pre
sidente, eu, aue exerci uma. narcclla cl:l. admin·istl".t<;iio no nosso 
Pa iz ... 

0 SR. Vl~OR RUSSOMANO ·- Brilhantemente, aliá.q. 

o ·sR. ~LGADO FILHO- Obri~ado a V. Ex . . 

. . . :sei quando· dOem aos qu.e cumprem o seu· dever {1)$ critica~ 
lnjuostas, principalmente aquellae' onde ·se não revela a origem, onde 
se não precl>2.m os factos e que deixam no a.r a.ccusações a s mai~ 
pesa.da~ á honorabilidade de tunccionar!os de- procedimento 1mpec
cavel. . 

o SR.. TmxEIRA PINTo.:...._ E que são as de mais di!flcll defesa, por
qu~ não •são preci!las. 
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-O SR. SALGADO FILHO - E' evidente. N-este caso, em que 
votar pe-la accelta.;;ão do requerimento de -informações, embora abl 
~ insinue um 1nquerfto que não ex.!ste, quero resalvar o meu ponto 
de vista e justiffcal-o, para que no silencio não se interprete que o 
ex-Ministro do Trabalho concorda. com qualquer accus~ão que se 
formule, ainda. quando não se- precisem os factos, Indicando-lhes as 
origens. 

·o sn. Do:ur~cos VELLAsco - A accusaç:ão foi precisa, em de
nuncia apresentada por escr!pto. 

o SR· CHIUSTIA.."lO MAcHADo - Tenho infor~ões seguras de que 
a denu-ncia. foi articulada· não por urn desconhecido, J?Or um Zé Nin
guem, mas por um . funccionario gra.dua.do da Carna.ra dos Depu
tados. 

O SR. SALGADO FILHO - Accusações vagas ••• 

O SR. DoMINGOs VEu.ASCO - A denuncia foi por escr!pto e os 
factos apontados não são vagos. 

O SR. SALGADO FILHO - Disse accusações vagas, porque 
ainda ha pouco ouvi o noSS'O nobre collega, a quem rendo- a home
nagem do meu c.preço, declarar, quando eu solicitava esclarecimentos 
sobre a pr~dencia. de ta.es accusações, que ell.as tinh.aln .sido for
muladas por informac;ões de jorna-es. Nem siquer, Sr. Presidente, 
foram indicados os jornae.s em que essas accusações foram feitas. 

O SR. DoMINGos Vm..I.ASCo - Se V. Ex. qu.er, posso, de momento, 
indicar o "Dlario da Noite", "Jornal do Brasil" e outros. 

O SR. SALGADO FILHO.;;- Quero me cingir aos termos do re
querimento de informações redigido pelos meus nobres collega:s, di
gnos de todo o meu .apreço e acatamento. Prove. maJor, a.llá.s, não 
poderia dar deSISe aprec:o e desse .acatamento, do que vindo discutir 
o requerimento, que diz: 

"Requeremos, por lntennedio da. Mesa, e ouvida a ca
marc. dos Deputados, se eolJcite do Sr. Ministra do Trabalho, 
Industria. e Commercfo, informar se a commissã.o nomeada para 
proceder á inquerlto na. escripta. do ID.!Stituto de Prevfdencla, 
recebeu lnstrucç<kls, etc . " 

Sr. Presidente, não ha commissão alguma de inquerito, para. 
proceder a investlga.c;ões no Instituto de Previd:enc!a. o· que houve 
foi o respeito á. lei, respeito este jãrnals observado deed~ a creação 
daquelle Instituto, idealizado pelo es~irito brilhante de Sampaio 
Corrêa ... 

0 SR. SAMPAIO COR~A - Multo obrigado a V. Ex. 

O SR. SALGADO FILHO- .•. e que vem tendo hoje fiel exe
cu~;ã.o para a sua etflclencl.a, como etficiente d.everla .ter sido antes 
das reformM ali introduzidas. 

E €'SISa ·norma foi introduzida pelo· Governo Provisorio. 

'Apresentados os · ba1anc::os; approvados pelo Conselho Afunlnls 
ttativo do ln~tituto de Previdenciâ1 achei que deveria mandar cum-
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prir a lei. :Oe então p;u-a cA, nomeava todos os annos uma com
nüssão, não de lnquerito, não de 1nvc-stigac;:ão de factos irregula.res 
attrJbufdos ao Instituto, ma.s para verlficaçã.o da ex:lct1dáo do ba
lanço : E !oi iss o que agora occorr.eu. 

O SR. DoMINoos VELLASco - Se, IJOL·ém, chegassem a. V . Ex. 
accusac;:ões concretas a resp-eito de irregularidades havi-das no Insti
tuto, tenho a. certeza de que V. Ex. man<laria. verificar a proce
dencia de taes G.ccusações. 

O SR. SALGADO FILHO - Evidentemente. 

0 SR. DoliUNCOS VELLASCO -Pois G o que se est~ dando no mo
mento. 

O SR. SALGADO lo'ILHO - ]'al-o-ia, se fosse idoneo o accusa
dor. Porque, Infelizmente, na nossa terra, um interesse contrariado, 
um interesse inconfessavel multas vezes pleiteado pot' um !unccio
nario, é motivo para as mais gruves accus!lções. 

0 SR. CHRISTIANO MACHADo -Apoiado. Mas não é este o caso. 
Pel"dOe-me V; Ex. 

O SR. SALGADO FILHO - Dizia., Sr. Presidente, que não 
houv.e nomeação de commlssão de inquerito. 

O SR. AcuRCio ToRRES - Se não houve nomeac;:ão de comm1ssão 
de inquerito. nada custará. ao Sl.ICcessor de V. Ex. no Minieterio 
do Trabalho, fornecer a:s informações sol1citada:3 pela Camara.. 

O SR. S.ALGADO FILHO- Quem está dizendo que custa? 

O S~to AcuRCio TolUtES - P ois se V . Ex. combate o requeri
mento ... (Não apoiados .) 

O SR. SALGADO FILHO- Ha uma accusac;:ão, Sr. Presidente, 
no plena.rio <la Camara. dos Srs . Deputados. Eu, que- conheço o 
accusa.do, não posso silenciar d.ea.nte dos factos articulados e que 
r eputo inteiramente injustos . 

Devo, porém, cingir-me exclusivamente ao requerim~mto. 
Quando fui interrompido, allâs por um aparte sem grande hn

portancla para a elucida~ dos debates, mas que foi formubi.do por 
um dos mais preza.d06 collegas desta Asseaubléae, !a proceder fi. l~i

turo. ~o aviso pelo qual foi designada. essa commissão. 

E' o seguinte : (Lê.) 

Assim, Sr. Presidente, a comm1'9Sâo designada o !oi para um 
fim preciso, unico e exclusivo, qual o de examinar o referido ba
lanc;:o, verl!icando a exactidão do mesmo . 

Não hàveria, pois, razão para. o requerimento de informações. 
Como não desejo, poríim, qu.e se suspeite dos esclarecimentos que 
estou :Presta.ndo á Camara, venho solicitar a approvac;'ão do re
querim.ento _ 

Quero resalvar, Sr. P.residente, que o Instituto de Previdencla. 
foi encontrado, pelo Governo Provisorio, em verd8.de1ro de.sca.labro, 
espha.cela.mento esse do qual se contém a prova nas eommJ.ssões 
anteriores a. 1930, nomeadas precisamente por insp!ráção do ~te 
da Contadoria Geral do Thesouro. Essas COIIllilássões a:l51m con
clufa.m: 
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•;o Instituto" - isto é de 192!l - "não est:i. apparelhado 
l)ara. ter <:onh«:imento exacto sobl."e o verdadeiro estado de 
suas operacões, pois o que -existe, }MU'a. esse flm, é incom
pleto e defeituoso, :Cunccionando sem coardenaçao e dei!a.rti
culadamente. :Não conta uma s6 secção encari-egada dOs cal

culo.'! actuar!ae~. tambem Indispensaveis, &.dn. a !lUa prin
cipal runcção" . 

Mal.-!, Sr. PNrsidente: o Chefe da Contadoria da. Rel)ubllca, apre
ciando esse N11&torio, declarou o seguinte: 

"Da leitura do rele.torio" - isto t; de .Junho de 192!> ....,. 
"da commiSSfão de exame <l.a escripta do Instituto, se con
clue que a Ccmta.btli<la.de, ahi, não é sO irN1gular, mas inexis
Ulnte." 

O Inm!tuto de Previdencia., Sr. Presidente, que girava com a. 
sorte de innumeros funccionarios e das suas famflias, não tinha es
criptura.ção contabU. 

Pois bem, nOs, que encontrámos o Instituto de Previdencia 
numa situação de ~hacelamento, demos-lhe vida. Hoje, elle opêra. 
com a. mais alta :Cina.l!.da.de social, cump.re com os seus deveres, 
tendo a. dírdsil-o um hom.em 1ncansavel na. execução de seus ser
viços, que desde manhã até' noite, nos do:mingos -e feriados, lá. está., 
na sua. direcção. Esse Instituto reergueu a. Vil!a Ma:recha.l Hermes 
para dar ao funccionaU-smo publico habl~ão condigna. Esse Ins
tituto está. resolvendo o oa.so da habitação ()peraria. no Brami -
caso que, desde 1882, era estipulado, sem ter solução - para cuj~ 
fim jâ construiu, no Rio de .Jeneiro, ca.sas em quantidade superior 
a 400, jâ. habitadas e que vão ser de propriedade dos operarias, pa
gando estes a. quantia. que dariam IJOr um quarto infecto em uma 
pocilga. da GambOa. Graças ao Instituto tem, hoje, o operario, á 
escolha, uma morada hygienlca, cond-igna, da qual se torna. pro
prietardo após 15 annos de occupação e mediante o paga.m.ento men
~al da medica contribuição, corregpondente ao aluguel deBSa~S ca:sas. 

O SR. VlcroR RussoMANo- V. Ex. deve dizer, para. que fique 
consignado em 'nossos Annaes, o nom-e desse Director, que estA rea
lizando uma obra de tame.nha benemerencia.. 

O SR. SALGADO FILHO- E' o Sr. Aristides CaJSado- Cujo 
nome o lllustre collega. pede que eu menclone, embora. seja infens" 
à ~raonallzar o debate; é o Sr. Aristides Casado, funccionario 
exemplar, que de dla. e de noite está no dese.Jnpenl:lo de suas !un
cções ... 

O SR. FIGu'l!:IRim)O Roi>RIGUJ::S - E' verdade. Sou testemunlui. 
disso. Tenho recebido reclama.c;;ões de funcclonarlos modeGto's do 
Ceará, as qua.es são attend.Iàas da maneira mais gentil e perfeita 
por ~ do Sr. Aristides Ca~o. 

O SR. SALGADO FILHO- Folgo muito em ouvir o apart{!" dr) 
nobre collega:, que vem conflrmSI[' a minha. expOISição. 

0 SR; DoliUN~S VELLASCO - Mostra-se, apenas, que o Institu
to de Previdencla. está. fóra. da lei, empl'eStando 'lrultosas capitae~ 
para construco:ão a.tê de eaJ.sas de apartam-entos e palacetes. 
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O SR. AcuRCio To~ - ~Inguem n~ga u opt>rosldade do S1·. 
"rlsUdes Casado. 

O SR. SALGADO l<~ILHO - Esses emprestJ.mos reitoa pelo 
Instituto de Prevldencln têm garantia hypotbecaria. ... 

O SR. DoMINGOs VEILt.A!!Co - O que se faz, actualment.e, ê 
abertamente contrario á. flnn.lidade vocial, que ê atnpa.rar o tunc
cionarlo, awdlfa.ndo-o a construir ou adquirir· a ca.!la. propr!a.. o 
que se não just-Ifica. são o!:l emprestlmos pa,ra construcções <le 
!IM merca.ntill, com 01. edl!l~ii.o de casas para apartamentos. 

O SR. SALGADO l<~ILHO - . .. que ~corre de disposição 
Je&'lll, que autor.l2a esse Instituto, não com finalidade social -
construcção Mie <:OBas - mas nna.Uàa.de economlca., a. applte&r 
&!J suu dlsponlb!lldadea em empr~lmos deaea natureza, em vez 
de delxal-aa nos ooncoz, estagnadas, em (Juantla superior a. 40 
mil contos, sem .renda real e eftecttva. 

o SR. DoMINcos VE:L.LAsco - :Mas i':ISO não se justl!.ica. quan
do &e negam em.prest!mos a !unccionarlos que ~jam adquirir 
casas para a proprla residencia. 

O SR. SALGADO FILHO - Se os nobres collega.s viessem 
àlzer, não que o Inrstituto faz opera<:ões com garantia. hypothe
cat'la, ma~!~ ~em g::l.ran.Ua real e e!!ectiva ... 

O SR. DoMJNOOs VELI.Asco - Isso seria, mais do que desvir· 
tuamento da tlnalidude do Instituto, verdadeiro crime. 

O SR. SALGADO FILHO - .. . demonstrando, aasim, a. itn
moralfdade da administração ••• 

O SR. DoMINGOs VELLAsco - :Mas V. Ex. estava elogiando 
a rlnaJidade do Instituto, que ~ a. da construcçíi.o do tecto ]la.ra. 

o pobre, e não de pa:le.cetes sumptuosos. 

O SR. SALGADO FILHO - ... concedendo emprestl.mo, dl· 
gamos, de aoo contos, sobre !mm~vel que não valha slquer a. 
quantia. mutuarla, . .• 

O SR. DoMINGos VELLASCO Isso Sêria. um crime. 

o SR. ABTHUR SANTos - E' o que se torna preciso averi· 
gua.r. 

O SR. SALGADO FILHO - . .. então, sim, e. Ca.mara., de 
po:~se dos elementos comprova.n.tes naturalmente ti."3.Zidos, pode
ria julgar a accusacão. 

O SR. A.RT!iUR SANTos - Cogita-l'!e, por o1•a, upenu.'l de rl!
querfmento de informações. 

O SR. SALGADO FILHO - O pedido, entretanto, insinua, 
precisiunente, esses factos, sem indicação clara, de modo a. per
mittlr que o !unccionarlo -se de!ervda . EnYolve tão só a.ccusa<;iio 
,·aga . 

. O SR. DoMINCOB V~sco - Ha urna accu=ç;ão até por e~
Cl'iPt-:>, a.sslgnada, precisando os tactos. V. Ex. e!ltá ens-a.nado. 
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o SR. Acuacro ToRRES - Reconhec;o a operosfd.a.de do Sr. 
Al'istides Ca.sado. 

O SR. SALGADO FILHO - Deve recon.he~r ta.mbem a sua 
honestidade no desempenho das funcc!!es. Ful testemunha ocular 
de SUa actuação e, por isso, lamento que funccion.a.rlo exemplar 
com-o S . S., tenha sua reputa.cão suspeitada. por lnslnuat;Oea ln
run.da.das, quando a accusação deveria. ser ,precisa, para que elle 
se pudesse deten.det" . 

O SR. A~CRCio TORKII:S -V. Ex. permltte que continue meu 
ape.rte? Queria. dizer que não nego operosida.d.e ao Senhor Aris
tides Casado. :Vou além : c-oncordo em que se trata de hom11m 
honesto. Devo, en.treta.n.to, dizer a V. Ex., secundando o aparte 
do nobre collega, Sr. Domingos Vellatteo. que ao Instituto são 
feitas accusaç!!E>s. 

O SR. SALGADO FILHO - Qunes são? 

0 SR. ACURCIO ToRRES - A accu~ão é · a seguinte: o Insti
tuto s6 .tem disponibilidades para poder appl!cal-as em constru
ccões de a.rranha-céos, com gara.n.tJa hypotheca.ria, porque não 
a,pplica seu dinheiro, como devera., em casas para residencia de 
funcclona.:r:los e opera.rio.s. 

10 SR. SALGADO FILHO - Sr. Presidente. veja V . Ex . 
como está. mal informado o illustre collega.! S . Ex. deveria dizer 
qual o :ruooclonario que requerera. do Instituto urna das ca.sa.a 
constrwdas, das muitas que existem, e.!im de serem vendidas a 
prestações, não sendo attend.ldo: 

Não ba, porém, accusacão nesse sentido . A accusação, como 
vem :formulada, é absolutamente aérea. 

O SR. A.ft'l'HUR SA.N'I'OS - Atnda he. poucos ·dlaa, ·~o Globo" 
publicou accusação positlva.da. e com asslgnatura. de funcciona
rio ·publlco, accusação que, no dia seguinte, respondeu o Pre
sidente do Irutftuto. 

O SR. SALGADO FILHO - Declara o nobre collega quo 
houve resposta do Pre3ldepte do Instituto. 

O SR • .Aln'HUR SAN'l'os - A.llâs, não estou encampa.ndo a. ac
cusa.ção. Apenas a..ccentuo que ella. partiu de um funcctonarlo 
publico, que. a asslgnou. 

o SR. AC'URCio Toi\RJCS - Tambem não estou encampando 
a.ccusac;ões. Quero que o nobre orador escle..reça. !J assumpto. S. 
Ex. que conhece tão bem o Instituto. No momento em que eu 
souber de algum caso de funccionario ou operaria que ha.Ja pe
dido ca.sa. ao Iru:!tituto e este lhe h!i.:la. negado, empregando suas 
dlsponibUJ.OO.des, com . garantias, em a.rra.n.ba-céoa, trarei a do
cumenta.Qão e a. exhibirel a. cama.ra.. 

O SR. RENATO BARBOSA - E' o que estA faltando. 

O SR. SALGADO FILHO - Sr. Presidente, a Ca.ma.ra. uo
viu o a,parte do nobre college pelo Estado do Rio . Disse S. Ex. 
que, emq,ua.nto o Instituto emprega suas d!sponibtll~es em em· 
prestbnos hypothecarlos, SIOnega 1mports.ncla.s pa.ra.' construcc;ãD 
de case. para tuncctonarlos . 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 15:14- Página 135 a e 152 

3~7-

O s~. PEDRo RACHE- Accusaçii.o Q.Ue S. Ex. não enca.mpa. 

O SR. SALGADO F~LHO - São ess:us, Sr . Presidente, a.s 
accusações 1n!un<la.das a. que S . Ex. retere. 

O SR. ACURCIO ToRRES - Querq que V. Ex . faça j ustiça á 
honestidade dos meus propositos. Não posso encampar coisa d e 

·que não tenho certez11.. Não sou capaz de dizer que o IIIJStituto 
de Previdencla. baja negado emprestimos a !uncclonarios, dentro 
da lei, oe esteja construindo arranba-céos para terceiros. 

0 SR. Pl:ll>RO R ACHE - S. Ex. fez uma hy,pothe:se. 

0 SR. ACURCIO TORRES - Formulei uma hypothese ao ex~M:l

nlstro do Trabalho, que conhece muito bem a vida. do Instituto, 
.Ministro que - devo dlzer com sa.tiStacção, adversario que sou 
de. s ituação a que S. E:x:. servJu - encontrei muitas vezes, âs 
primeiras horas da manhã, fiscalizando obras da villa operaria 
que o Instituto tez construir. 

O SR. PEDRo RACHE - Só falta fazer juatiç:a. ao Sr. Aristides 
Casado. 

O SR. SALGADO - Dizia eu, Sr. Preszidente, que o nobre 
ccllega, que com tanta sympathia se referiu ao hum.!lc:lé orador, 
declarara que, em.quanto eram empregadas quantie.s em em.1)res
t1mos hypotheca.rios, não se praticava o mesmo salutar principio 
no que concel"lne á. construcç:ão de immovei&s: para os funcciona
rios e operar1o9. Eu quizera. que S. Ex. me indicasse o funccio
narlo que requereu esse beneficio e não o obteve. 

O SR. ~o RACIIll - V. Ex. estâ. respondendo á bypothese 
do nobre Deputado. 

O SR. ÂCVRC'IO ToRRES - Se chegar ao meu conhecimento 
qualquer accu.sa<:ão, com provas, darei ISCiencla á Ca.me.ra. 

0 SR. XAVIER DBI OLIVEIRA - O Sr. Aristides Casado é um hO
mem llmpo e dlg!lo, com uma gra.nde tradição de honradez, e á. 
!rente do IllBtltuto tem prestado 09 :serviQOB mais a9Signela.dos ao 
Cunccionallstno publico. 

O SR. SALGADO FILHO - Não devemos contundir, Sr. 
Presic:lénte, duas hypotheases diversas: a construcçã.o de immo
v.els, feita pelo Instituto, o que ê um beneficio de ordem social 
(mu(to "bem) com a applicação de dlsponib!lldadell", com garantia 
hypotheoe.rla. que é uma func<:íio de ordem economtca. 

O SR . .AcuRCio ToRRBS - Em favor dos proprlos tunccio
narl~. 

O SR. COMlliA I>A. COSTA - Essa applica.ç:ão elas disponibilida 
des do InsUtuto de Previdencla é legal, é regulamentar? 

O SR. SALGADO FILHO - E', não s6 legal, como regu
lamentar. 

O SR. Co~ ... DA CoSTA - Entii.o, não ha que censurar. 

O SR. SALGADO FILHO - A" carteira de ·emprestlmos, des
tina.ds.. a acudir aos tuncc!onarlos publicos, ceitados pelos us~tta
rios, COÍlSuni!U importancia superior a 40.000 COntos, ao paSSO 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15: 14 + Página 136 de 152 

-348-

que nas -construc<;ões o total subiu a 24.0000 contos e que os 
-ernprestlmos com garantia hypothecal"la - flnaUdade economi
ca do r.nstituto - não attigem a somma 'de 8.000 contos, quan
do as à!sponlblllda.des existentes nos cofres e em ba.ncos vão a 
mais de 40. 000 contos. 

O Sn. DINiz JtrNIOP. Quando V. Ex. fala em disp.onibili-
dades, desde logo, está ac<;en.tuando que Sle os funcclona.rios não 
re>q uereram emprestimos para, construcç;ãQ ode casas, o III!Stituto 
deve empregar essas disponibilidades como menlhor parecer. 

O SR. SALGADO FILHO - Dlimtro da lei. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o meu voto, conc&rdando com 
o:; nobres Deputa<ios por Minas Geraes, é no sentido de que 

· a Camara seja, informada do que existe no concernente ao 
assumpto, sem insinu~ão á probidade, á operosida.de do funccio
narlo a que se refere o requer.IJ:nen.to. Dando o meu voto a. este, 
Slli!. Deputados, estou certo de que, mais uma vez, será. demons
trada a lisura do funcciona.rlo em causa e as altas finalidades so
e~ e .economicas do Instituto de Previdenda, hoje, em franca 
pl'osperl&de, rea.líza.ndo todos os objectivos ddeados pelo nOSJro no
bre coll-ega, Sr. Sampaio Corrêa e que, até 1930, tinham sido des
curados. 

Estas, Sr. Presidente, as declarações que tinha a t112er. (Mui
to bem. Pal!onuts.) 

O Sr. Bias Fortes - (Para encaminhar a vot~) Sr. 
Pretsidente, confesso ã V. Ex. e â. Camara que, ao for:mular o re· 
querlmento ora em votação, não .tive, -eu, nem o meu companhei
ro, tambem seu slgna.tario, o minimo proposito de ~negar a re
putat;ão de quem quer que :!o&Se. (Muito bem.) 

JAnlmou-nos o sentimento patriotico de permitti; ao Sr. 
Ministro do Trabalho e ao tunccionario que dirige o Instituto de 
Prevddencia esclareeerem, ode modo definitivo, todas SJS. transa
cc;:ões realizadas ·POr aQ.uelle Lnst1tuto, algwnas dellas - sabe-o 
bem a Camara - accusa.das violentamente em vanos orgãos da. 
imprensa desta Capital. " 

O objectivo que nas moveu, ao contrariQ do que ee posse. 
suppOr, isto ê, o de desejarmos destruir uma instituição qlle está 
aervlndo bem aos interesses do funccional!smo e do Paãz - foi 
o de, recebendo as informações, pod~os di'!Cla.rar á Nação, de 
norte a !lu!, que o Lnstituto de Previdencla, em hora de bOa ins
P lra.c;:áo creado pelo .nosso distlncto collega Sr. Sampaio Corrêa, 
vinha, de facto, realizando uma obra humanitaria. soclal e pa

trlotica. 

Accresce, Sr. Presidente - e a. Camara precisa. ter disto co
nhecimento, porque .m,ulto5 dos Srs.. De.Putados, com assento nes
ta Casa, na actual legislatura, não pertenceram á legislatura 
passada - accresce que contra o Instituto de Previdencia !oram 
·formulados varios requeclmentos ·Pelo ex-Deputado Mozart Lago 
e Thiel'S P~rlssê, sem que atê hoje o Poder Executivo tivesse a. 
m!nima. consideração com o Legislativo, roa.ndando rêl.»onder a 
~ requerimentos, que mereceram appro~ão .do plenario des
ta ca.aa.. 
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Ha.ven.do o Sr. Ministro do Trabalho nomeado commissão 
para examinar o balanço do IniSt!tuto de Prev.idencia, Q.uiz eu, 
aproveitando esta. opportunida.de - e o trisei no di-scurso justi· 
ficativo de meu r.eque.rim~nto - quiz eu que S. Ex. de.termi
:nasse fossem fornecidas todas · as informações sQlicitadas pela 
Cama.ra dos Deputados em officios que dormem :no pó dos archi~ 
vos do Minl:steriQ do Trabalho, com profunda desconsideração, 
grave dearespe!to e grande del;prestigio para. o Poder Legisla
tivo. 

Se o Instituto de Prevldenc!a fôr, na realidade, o estabeleci
mento que nos descreve, com sua palavra fa.cil e autorizada, o 
Sr. Deputado SaJsado Filho, aJinila te-rei ensejo de me peniten
ciar das suppOISta.s accusações vehiculadas pela Imprensa e de 
emprestar minha solidariedade, de levar meus appla.usos, de ~
ciar-me ao voto de congratulações aos directores do Instituto, 
que tão bem vae servindo aos interesses nacionaes. 

São estes, Srs. Deputados, os fundamentos do requeri
mento. 

Não aninho no meu espirito e no meu coração, como não 
aninha no seu ~splrito e no seu coraçã-o o 1llustre collega. 
subscriptor do requerimento ... 

0 SR. CHRISTIANO MA<mAOO - Já O declarei, em aparte ao 
Sr. Sa.lgado Filho. 

O SR. BIAS FORTES - ... nenhum objectivo de denegrir 
ou de manchar reputaçãD de quem quer qu-e seja. 

Somos de bem e, como homens de bem, julgamos que nossos 
sem-elhantes tambem o são. até que se prove o contrario, até que 
se prov~ que não procedem com·o homens de bem. 

Formamos, portanto, do Sr. Mínistro do Trabalho e da. di
rectoria do Instituto de Previdencla, positivatnellite, um con
ceito alto e elevado. Ma.s querem.os que a pe.lavra. offlcial man
de dizer ao Parlamento qual a obra realizada. merecedora dos 
applauso.s franoos e decisivos de todos os representantes da Nação 
brasileira. 

Terminando, Sr. Presidente, espero que a Camara a:pprove 
meu requel'Ímento, não como :.wto de hostllldade ao Poder Exe
cutivo, mas como opportunida.de para que este esmague as sup
postas caJ.umnlas que, segundo informa o Sr. Deputado Salgado 
Filho. se levantam contra os administradores do Instituto Nacio
nal de Previdencia. (Muito bem; mutto bem.) 

Em seguida, (i a,pprova.do o requerlmento nu
mero 121. 

Votação ao requerhn.ento n. 123, de 1935. (l.a 

Legisl'at~ra.), ào Br. ()BOM' Fontoura e o-u.tro~r, de m
fCJrWIAÇÕes sobre aiJ '111€di44B tom~ pa1'a rePf'ess!W 
ào contrabando de gado e productas- pecuarios, -na 
j'I'O'nteira do Ri-) Gmn~ do Su.~ ccnn o L'T'ugu-ay (d:i8-
cmsCio unioa) • 

O. Sr. Presidente -Vou su'l>metter a. votos o requerimento. 
O Sr, Vieira de Mla.eedo (Para. encaminhar a 'l)otczção)-sr. 

Presidente, tratando-se de pecuaT-fa, parecem~me opportunas algu-
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mas consideraç:ões sobr e o sal, assumpto t.M debatido, agora, nesta 
Casa. 

Como represent ante da pecuarla julgo-me obrigado a dar aos 
nobres represerJtantes desta. Casa, sobretudo aos dignos Depu
tados dos Estados sal!nelros o motivo pelo qual o syndicato 'dos 
:xarqueadores e a Federagão das Assoc!ac;;ões Rura.es do Rio Gran
de do Sul soUcita.ram a .entrada. de 50 mil toneladas de sal extran
gelro para. todo o Brasil. No fim da safra pa=da , isto é, em Ju
nho de 1935, dada a grande difttcu!dade para acquisição do sal, so
bN!tudo do .sal. a pp!icavel á industrlaliza<;;à.o da carne secca, a l
g uns xarqueadores foram obrigados a comprar sal cre C<l.diz. Esta 
compra attlngiu, mal,; ou menos, 30 mil tonela>da.s. 

Aquelles que assim não o fizeram. usando o sal CJ.Ue lhes foi 
então fornecido em fins de safra, yi.ram suas carnes inutilizadas, 
como ainda se póde verificar nos depos.itos. 

O SR. CAFÉ F u.Ho - E• outro assumpto. Se o sal do Rio 
Grande do Norte aoffria, justamente, a mistura de saes de quallda
d~ inferior, podia occorrer isso a que V . Ex. allude. 

O SR. VIEIRA DE l!tlACEDO- Perfeitamente. 
Deante dd.sto resolveram e~viar ao Norte o Sr . Marcial 

T erra, um dos maiores fazendeiros do Rio Groru:Ie, cujo caract er 
e idoneidade aão incontestaveis. Este, depois de um estudD acura
do, apresentou o segUinte relatorio: (lé) 

Relatoria 

.Afim de me desobrigar da miSsão delicada qaa recebi da 
Federacão Rural e do Syndicato d.e Xarque3dores , veni:o 
apresentar a relato do.s meUIS estudos e observao:ws. feitas 
em duas semanas, nos Estados do Norte e il" Nordeste bra
sileiro a r espeito da a.í:tual producção de sal e das p osal
bilidailes de produccão, dentro dos a ctu'!E'S recursoló de c•r
ganização, tendo em vista o consum~ n·J nol!:N Paiz. 

Para. listo junto ~ este a$ notas e qun•lt-•)3., mappa.o; ~ 
explicações completas. 

Para. qualquer detalhe ou novas in!ol·m;v;õ•!s, :fico in 
teiramente ao dispor das dignas Directorlas d~!!.iõiS 1luas ins 
tituições. 

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 1935 . 

Prod·ucçiio do aal no Bra..sil 

Existencla em 31 de Julho de l9:lã 

Sal.!nas: 

Mossor6 e Areia Branca: 

São ~ra.nciso . . . . . . .. .. . . . • 
Serra Vermelha . . • • . . . • • . . • 
São Luiz ... . •. ... .. ..• . ... 
Iracema · . .. . . . . ..... . 
Potyguar ..•.... , ...•........ 

Toneladas 
6.CIOG 
5.000 
6.000 
4.000 

30. ()00 
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Ca.enga •....... · · • · • · · · · · · · • · 
Casqueira ..........•....... 
Monte Pr~ml:l . . :. . . . . . . . . . • 
Augusto Severo . . . . . . . . 
São .Toão ••••••••••.• 
Maranhão •. 
Pedrinhas ... 
Morro Branco 
Roncadeira .. 

Estados: 

. . .. .. . . 

Ceará .••.•...•.....•....... 
Maranhão ......... . 
Sergipe ................... . 

Ma.cáu e As:ru: 

Conde ...• 
São Pedro .. 
Beatriz ..................... . 

....... 

Dols Irmãos • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Rio Novo ............•.......•... 
•.rainha 
Ca.rlelo •. 
Chareu •• 
Ferraz .. 

Total geral . . . . . . . . . . . . 

Rio de .Ta.neiro, 19 de Agosto de 1935. 

Toneladas: 

Rio Grande do Sul 
Minas Geraes • . . . 
Ma.tto Grosso • .. . . 
São Paulo 
Goya:z; .•• 
Pare.nâ. •• 
Santa .Catharlna .. 
Bahia ..•....... 
Piauhy .... 
Os. demais Estados 
Pernambuco . . . • . . 

Consumo do sal 

Com bovinos 

52.500 
43.000 
::1!.1}00 
30.000 
20.000 
10.000 

9.000 
5.000 
3.000 
2.000 

Domestico 

21.000 
i;2.000 
3.000 

57.000 
7.500 
8.500 
8.500 

33.000 
5.500 

25.000 

10.000 
~.000 

a.ooo 
2.0i!t) 
1.000 

25.·001! 
30.000 
4.000 
5.000 

13ã.000 

25.000 
15.000 
10.000 

185.000 

41.00!1 
20.000 
5.000 
1.000 
4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
3.000 

!!1.000 

266.000 

C f Xarqueado.s 
~rigorificos, 

e outras in;. 
dustrfas 

40.000 
9.500 
2.000 

21.000 
4.500 

80(} 
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E5tado do Rio . . , • . . 
Ceará ..... , ... , 
Pará ..... , .. .. 
Dlstricto FedE:-rnl .. 
M=l.hão .•...• 
Alagoas ....... . 
Esplrito Sanlo 
Sergipe ..... . 
Acre ...... .. 
~-\ma.Zo.nas . • • • • • • • 
Rio Grande do Nortt• 
Pa.rahyba ...•.• , , 

Rer!mmo: 

Para. bovinOFJ , , , • . • , .. 
Para consumo dometttlco 

-352-

201.500 

Para. xarque, fdgorl!lc:oK, etc. • . . • . . . . 

·16. 500 
· 13.500 
12.800 
12.000 

9.500 
8.800 
4.500 
3.000 
1.500 
3.500 
6.500 

12.000 

~35.100 

5.00() 

5.000 

~7.~00 

Tonela.das 
201.500 
335.100 
87.800 

624.400 

Relação da, 6aUna .. 11Uct11 no11 mu.nic~ios de Mossorõ c .Areia 

Bra.nca 

SalinW:t - l~oprletarloa - A.rea. de cry~ão 

:Rio do Carmo de H. de Raymundo Ferna.Ddes .• 
Serra. Vermeihn. de H. d1! Abillo Gurjão .. 
Rama.d1nhu. dll. Comp. Co-mmerc:lo e No.vegaç:ão .. 
S. Raymundo <lo.! H. do Rodolpho Fernandes •. 
Guanabara. de VIcente Ferna.n<ies . . . ....•••.. 
Camboinhas de .Alfl'<!do Fernn.ndes & Comp. 
João da. Roch11. dn Comp. Commerclo e Navegação 
.Jurema de M. }'. do M<mte . . . • . . 
S. Francl.sco c1H Monte & Solon . . . . • . . . . . 
Serra V~rmelha de H. Ant(lnlo Soares do Couto 
S. Luiz de Al!rcd() 1-'erna.ndee & Companhia 
R emanao do Dr. Raphael Fernandes 
Pitullco de H:umberto Monte . . . . . . • • . . 
ll'li.Cema de MottQ. a. Rl.ldtdgues . • . . . . . • 
Miramar da. comp. Comm~rclo e Na.végaç:ã.o 
PotygUa.l' de A. Florenclo V. Fel'na.nd~ . . . . 
Marisco da. Comp. Commerclo e Navegação 
Caenga. de M. F. do Monte . . • . . . • •. . • . . 
C~ueíra de Soares & Companhia. .. . . . .•. 
Mon1:e Primo do Dr. Pericles Alencar •. 
Augusto Severo de Jorge F. Ca.mfnha • . . . 
São .Toão de 1-run.ã.os Oliveira . . . . . . . . 
Maranhão da Comp. Commercfo e ~ave~ç:ão 
Pedrinhas de H. Roélolpho Fernandes . . • . • ., 

Ma2 
222.000 
169.()00 
165.000 
165.000 
154.00(1 
124 .ooo 
12$.000 
122.00J 
114.000 
110.000 
106.000 
100.000 

!17 .00() 
94.00() 
93.000 
92.000 
90.000 
8~.00() 

88.000 
82.(100 
64.0()0 
63~000 
53.000 
53 ;OQ() 
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Nazareth de H. de Francisco Andrade 
Morro Bra.nbo ~ H. de Souza. Nogueira •.. . 
Dup~ma de a. de Franaisco Andrade . . • • 
Dois Irmãos de Souza Nogueira & Irmãos .. 
Sa.nta. Maria de Francisco Fausto . . . . . . 
União de Souza Brasil & Companhia . . 
Serre. Vermelha. de .José F!lguelra . . . . 
Ronea.deira do Dr . Ra.phael Fernande.s 

Total 

48.000 
45.000 
26.000 
19.000 
18.000 
lii.OOO 
12.000 
10.000 

2.816.000 

Rela-ção das sali1WB sit<18 fiO-' m.uniclpios de Macau e A.6BÚ 

Salinas - Propriet.a.rios - Area de cr-ystalização 

Conde da Comp . Commercio e Navegação .... 
S. Pedro de Lage lr.mãos • . . . . • • . . . . . . . 
BeatriZ .ela. Comp. commerclo e Navegação .. 
Furado <la. Comp. Commerclo e Na.veg~ã.o •• 
Arague:ssu' de Bezerra Caldas & Cqmp. Ltda . 
T ra.plche do Dr . Ené'a.!! Couto . . . . . . . . • . 
Dois Irmãos de Severo & Irmão . . . . . . . . 
Rio Novo de Dde!fonso Galvã.o & Companhia. 
Santa Ignez doe F.ranclsco Ve.r.ela da Silva .. 
casqueira. de Lage Irmãos . . . • . . . .. • . . . 
Tatnha. da Comp. Commercio e . Navegação .. 
Ramlnho de F rancisco Sol<>n . . 
Carielo de Paschoal Carlelo . . . . . . 
Cbareu de Theopbllo Camara . . . . 
Tetoo de Felicia.no Teteo . • . . . . 
F erraz, da. Cla. Conunerclo e Navegação 
Mundo Novo, de Theopbllo Camara 
Couchlt.a., de Mlaael oeorlo . . . • • • . . . . 

;Total 

R esumo: 

.... .. ...... . , . . . .... . . . 

Mossoró-,A. Branca 
Macâu-AAsú 

Total · •. . ~ .. . . . .. . . . . . 

MS2 
UQ1 ,!)Qil 

226.000 
120.000 

99.000 
90.000 
89 .000 
87.000 
86.000 
82.000 
80.000 
74.000 
64.000 
62.000 
48.000 
35.000 
30.000 
25.000 
17 .000 

1.978.000 

Unidos % 
m 2 

524 . 000 17,9 
9!J7 .00U 4H,!( 

l .5ll.000 31,6 
D l\'el'SO.S <]'., 

MossorO·A. Branca .. 
Macã.u-Ass1i 

"l'otal .. 

Mossoró-A. Branca . . 
Macnu-Aes'd 

Total .. 

m2 
2.292.001) 82 ,1 

99l.OOO 50,2 

3 . 238.000 68,4 
Total 
m2 

2.816.000 
1. 978.000 

4.794.000 
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Ou s~ja uma capacidade de +79. 000 toneladas. 

Safra. 1935/36 

Ceará ................. .. 
~hão .... ... . 
Sergipe .. 
R. G . do Sorte . . . . 

Cabo Frio . ... . . 

To~lada.s 

30.000 
l D.OOO 
15.000 

479.400 

534.400 
50.000 

584.400 

Notas: A product.ividade é funcção da á.rea de crystallzaçã.o 
e respectiva apparelhagem. As salinas no estado em que s~ 

encontram, acham-se na média do quatri~nnio 1931/ 36, a. rela
ção de 92 kilOs para cada. metro quadrado. Para as de "diver,.. 
sos". esta relação varia de 5() a 70 ks/m2. Da.hi a va.notagem da 
exploração intensiva. sobre a extensiva. Só á salina Conde, bem 
appa,relhe.da, poderá. d.ar 150 ks/m2, seja uma produccão annual 
de 100.000 toneladas, para. uma. despesa. metade da act ual . 

O custo ou valor de uma. S!B.llna trabalhando pôde ser dado 
á razão de 4$000 por m2 de ârea. de cry~ta.lJ.zação, para salinas 
devidamente appa.relha.d:as. Pôde-se arbitrar valores variaveis ~n
tre 2$000 a 3$000 por metro quadrad-o de ârea. de crysta.Iização 
para as que não tem appa.relhagem effic~nte . 

Verifica-se dessas d.adoa estatlsticos torneeidos pelo Gover
nador do Rio Grande do Norte, CCQDP&IIhia. Commercio e Nave
gaçã.o, outros salineiros e observação pessoal p or mim feita n a..<; 
salinas aoima reCerldas - que ·- o actual salcJo d~ sal - 261! 
mfl toneladas - to! produzido de Setembro a Dezembro de 1934. 

Portanto, a. sua. elabor~ão está. comprehendida. de 8 a. 11 
mezes. 

Observei, tambem que da producção total, 416 mil tonela
das, foram carregadas mais de. 150 mil ~rte j á consumida. 
as 584 toneladas podem ser consumidas s6 de Outubro de 1936 
em deante. 

A. quaUilade, até. quanto pude observar, ache! m.u!to boa. :E' 
lnd.ispensa.vel, entretanto, que OB sa.Une-tros mantenham suas pi
lhas por ma.is de um anno em desca.n90. e dftm os necemarios be· 
neflclos. 

Nessrus condições podem os consumidores e industl'la.es empre
gar o sal nacional com toda. a conttanca. A apparencla. e ana.ly
ses feitos, :revelam uxn producto garantido. 

Conaíd~rando a. superticle das salinas verifica-se a lnsutf1-
cienoia de espa..r;o pa.ra. armazenar maior porção de sal. poderia o 
já. crystallzado ser carregado para os Estados consumidores onde 
:faeil seria. gua.rdal·o a.tê estar em. condições. de ser usado. Alle
ga.m porém. os proprletarlos de sa.llnas que têm de- pagar previa
~nte o imposto !ederal de 22$000 por tonelada.. Poderia. ae re· 
m~r ou concll!a.r a. situação, uma. vez 11ne· o Governo autorizas
se a. ·cobrança, desse impoSto media.nte a eritre~a. do sal ao coD
sumldor, c<ni!orme já. to! _o.Iv:!tra.do pelos productores. 
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~-\i despesas de con'dúc'cii.Ó . e 'trà.nsp·o~te estão enormemente• 
augmenta~dás. Pode·se apreciai:- 0 clisto da p'roduc·ção, que era em' 
1933. de 10$000 por tonelada , pa.llsando a ser ho:le ·60$000. 

O carregamento das sa.Hnus para o vapor, era de 2$000 a 
tonelada, hoje passou a. l $000, alt!m elo augmcnto do frete eus sali
na~ a Porto Aleg-re, que de 50$000 passou Q. 112$000. Assim, uma: 
ton'ela.dâ ·ae sal 'postó Elm Porto .Alegre, 'cw;taria 62$000, actual· 
mente custa 182$000. · 

Ajunte•se ainda os impostos r~eraes e estadoaes · de · réis 
30$000, e veremos que os onus ele .. ·a.m o preço da tonelada de sal 
a. 212$000 ci! Porto Alegre, ou seja uma. dlfferenc;a, a. mais, de 
150$000. -

O e.ccrescimo da producçã.o e carregamento resulta tambem 
do augmento do pre~o da mã.o de obra: o trabalhador está ga
nhando 10$000. por· dia, havendo escas.;;ez de bracos _por cujo 
motivo torna-se grandemente demorado o carregamento dos va-.. 
pore.s. 

Antes era íeito em .oito dias de servlc:o; hoje levando 'aci
m a de -40 dias. Para exemplo ·_cito o vapor Aragua111 que está: 
a •mais de me:z e nwlo em Areia Branca carregando seis mil to-· 
nela.d.n.9 de !Sal. Distam as salina.s do ponto onde podem ser car:· 
regados . os navios uma media de 10 milhas, Isto nas salinas de 
Moss or6 e Areia Branca e cinco milhas, nas !fe Ma.cau e Assü. 

Estes transportes ~ão teitos em chatas de 100 toneladas, 
maior parte dellas rebocadals. 

Dos sallneros - ~ a Companhia Commercio e Navegação -
que tem apparelhagem mais completa, não só na capte.ção das 
aguas. como nos baldes . 
· São estes os ultim03 d.epositos -de crystaUzação, já construi
dos com paredes lateraes cimentadas . T êm tambem peneira.'< 
cla.ssi!icadoras para sal typo Cadiz - ficando a parte :;rosso. e 
resfduos, que &lo levados a um importante apparelho de moa
gem, purificador e cla.ssl!icador. tendo aindA mais uma seccãó 
da re!lna~o. 

Tudo Isso, com capacida<:J.e para produzir 100 mil tonelada!! 
annualmente. 

Mo-vime-nto ao 11al - VI em Ar-ela Branca e )[oss oró as em
barcações Wilson , que são as melhores empregadas nesse serv!<:o. 

Le.ge Irmãos e Mata.ra2zo, tem ta.mbem embarca<:ões pro
prias em boas condfçOes . 

Do exame desses dados irretorqulvels, che:;a-se á. conclusão 
qu·e com os recursos actuaes de producç.íio niio é possível suppru· 
o consumo de sal no nossro Padz, calculado eni 624 mil tonellldas. 

Seria necessario elevar a. capacidade product'orru das sali~as 

ora existente, intensificando o trabalho com o aproveitamento cim
pleto de todos os que estão em actividade, o 'dos que estão in
activos. 

Para. 1936~6mente dispomos de · um saldo de 266 mil toneladas, 
como já foi dito, para o con.swno de ~24 mil toneladaS, o que mos• 
tra o "deficit" de 358 mn toneladas. Penso que devemos pedir ao 
Governo para o constlllW desse a:nno .s6mente isenção de im
posto pelo menos para a ~arte que fOr destinada -ãs xa.rquea.das 
e outras industrias. E :ficarem confiantes em que - com o apolo 
dos ·poderes publicas - todos os salineiros se empenhem em pro
'duZ'Ir e a.I'Ill.a.Zenar a. · .quantidade de Bel neces9a.rla ao nosso cres-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15: 14 +Página 144 de 152 

-356-

-cent.e c001sumo, evitanqo, no futuro, ooro. prejuf:l:o para, ()S fnte
r~es naclonaee, novas importações des$9.. mercadoria.. 

IR!G de Janeiro, 2l de Agosto de 1935. - Marci~d P. TeTra. 

Como vêem os nobres ()Ollegas ê completo e lm.PEU'clal: diz e
.a!f!rma. que o sal é de excellente qoolida.de, e que existem aallnas 
perfeita.m.ente · appa.relha.cla.s para fornecer, de futuro, o saJ ne
cell.sardO á. fabricação do xarque. 

O SR. Co~A !>.t. Cos:r..._- O S.r •. Marcial Terra é um technico •. 

O SR. CAYB' F'n.Xo - S. .s. di2: que existem no Rio Grande do 
Norte 266.000 toneladas de sal & safra. pa.ssa.da ~ que es!!la quautt
õade exced~ ã. necessarla ao consumo da ;xa.rqoueada do Rio Grande 
<lo Su1, consumo que se eleva a 60.000 toneladas. 

O SR. .An.u.B211R'1'0 CoRR:SlA - Resta. saber se todo esse !i!al é de 
·qualidade applicavel ã in!dustria do xarque. 

o SR. VIE:IRA MACEDO - o consumo de sai no Braslt 
a~SCende a ~Seiscentas e tantas mil toneladas. No Rio Grande do 
Norte existem 266.000; não sei qual a producção ile Cabo Frio e 
de outras regiões sa.l.i!e:raa. ' 

o SR. C.AFE' FILHo - Sommada., talvez dêssem para. as neces
sidades do consumo geral. 

O S~t- ~o Coi!Rll:"- - Ao contrario; sommada, t()da a 
producçãQ de &1 não chega para. as :xa.rqueadas exisltentes no 
Brasn'. 

!O Sa. CAFB' FILHo - A entrada de sal no Rio GJ:ande do Sul, 
segundo as esta.tisticas ê de 62 . 000 toneladas. 

O SR. VIEIRA MACEDO- Não apoiado; é de cento e tantas 
mll. 

o SR. CAF&' Fn.Ho - Neste caso aa estatistica.s :ralham, pois 
esse ~ o numero que nellas ~ncontrei. 

·(Trooam-se outros ·a.partes. 
o.ttençéW.) 

O Sr. Presidente ,.-eQa.ma 

O SR. VIEIRA MACEDO - De llOsse desse rela.torio, a Di., 
rectoria. do Syndicato de xa.rqueadores, bem COIXID a. Feder8.!:ã.o 
Rural do mo Grande do Sul escreveram ao!3 detentores do aal 
Jlacimnl, unfcos que dispõem de ~mbo.rca.ções suUlcl-entes, a. se
guinte carta: (.Lé) 

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 1935·, 
nimo. Sr. Mario d& Almeida. e demais proprietarios d'e Sa

Unas do Rdo Grantde do Norte. 
Prezados Senhores, 

SOlicitamos-lhes a fi~eza de nos responderem .ao seguinte 
questionaria que B.OO permittimos al;)resentar-lhes,. a.:tlm de 
podermos tomar J:esolu~ões . detinltivas relativamente ao !S3l 
de que carecemos em noss() Estado do Rio Grande do Sul: 

ar Q~l a quantidaJde de sal, de dois a.nnos, capaz de Set' 
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entregue nos portos do Rdo Grande do Sul, de Novembro do 
corrente anno a Abril de 1936? 

'b) Qua.es as gara.ntfas que ser-nos-ão dadas, para. ~
~ga delllSa. mercadoria., no caso poslttvo? 

c) Qual o ·Pr6QO da. tonelada. desse Sll, Clt Rlo Grande, 
Pelotas e Porto .AMgre? 

d) Teem VV. EEJt. stock de. sal maduro, de dois a.nnos, 
especial para. n.rque e .para elaboração de outras carnes con
servadas pelo sal, nas fabricaS do Brasil? 

IAllteefpadamente muito gratos :pela Nsposta. de VV. EE::a::., 
dentro do menor prazo posslvel não maior de 24 horas, nos 
sublsc'revemos, muito atten~e:nte. "SYI!dicato dos Xarquea
dorea do Rlio Grande do Sul" - Dr. Ma;rro 811,ne, Presidente. -
Ã· C. N11,nes de Souza., Superintendente. · . 

Eis a regposta: (Lê) 

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 1935. 

Illmo. Sr. D1rector do Syndicato d<ls Xarqueadores do Rio 
Gra.rude do Sul - Nesta Capital. 

Registrando com sa.tisfaçã.o 09 bons proposftos em que se 
acham o.!! Dtreetores desse Syndicato palja. encontrar formula' 
pa.triotica que resolva. o. caso do sal e tomando conbeclme.nto 
<to questio:nar.io de VV. EEx. , d&ta.do de h ontem, entNi'Ue -
~ 7 horas a mn de nossos a.ccionistas e redigida. nos aeeuin.tes 
termos: 

a) Qual a quantidade de saJ, de dois annos, capaz de :ser 
entregue nos por.tos do Rio Grande do Sul, de Novembro do 
oorrexi.te a.nno a Abril de 1986? 

'b) Qua.es as garantias que ser-nos-ão dadas, para. e»ltrega. 
desse. mercadoria, no caso poaiti'\JO? 

c) -Qual o :preço de tonelada desse sal, Ci! Rio Grande, 
Pelotas e I'Orto Megre? · 

d) Teem VV. EEx. stook de sal maduro, de do!.s :tnnos, 
especial para :mrque e para ela.borac;ão de outras carnes con· 
servadas pelo sal, nas fabriCSIS do Brasil? 

Cabe-nos responder, devdia.mente autorizados pelas :Urmas 
W.ilson Sons & C.la.., Renrique Lage, Pereira Bastos & Cta. e 

·Ribeiro de Abreu & Cia. , que representam uma. PQrte dos dis
tribuidores do sal do Norte do P<Uz. o seguinte: 

a) Estamos apparelhaclos a. fo~cer, desde já. a.t~ Abril 
de 1936, nos portos do Rio Grande, 65 . 0()() toneladas para. ::a::ar
queadas e frigorifieoa, de qualidade Jgual ao que vem sendo 
!ornecfdo para tae.s mist~res, se bem que calculemos em 
cerca ~ 30. 000 tonelada.s as neoeassida.dGs no~s desse C<ln• sumo no Estado. 

b) A•f gara.n.tui.s de entrega · são B.S C<lmmumente ado· 
ptadas no co.mmerio ou; em caso &! · contra.ctos .-especlaes, su:. 
jeita ao regimen. de reciproei.da.de de ~riga.cões · usua.I, me-
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. 4fa.n~ ·prévio ajuste, resa.lvados os casos de indiscutivel força 
maior. 

c) Mui àifficll é responder a este quesito, pois o elevado 
sa.Larlo ora. exigido· no Norte Induz o trabalhador, sem am
blçãO".a.J:guma, a pouco apresentar--se ao· serviço; oecaslonaudo, 
assim, uma perenne irremedia.vel .falta de braços- que ana.r
chisa tpdos os. serviços, a.cu~tando seu encarecimento pela 

. ·d~mora nos carreg()S dos _aterros ás . barcru;a.s, no tra.n.sporte 
dEi.s · sálina.s ~ costa:4o ;.dos ~pores e. na. estiva. a . bordo 
destes. · 

·kreditamos,. entretanto, que, resalva.dos novos on;us que 
venham ·a ser cr~os, o preco do. grosso,. a. gra.i:J.el, não ex· 
cederã de 240 réis .. cif. Por.to Alegre, pagamento á vista, já 
incluido um pequeno ·lucro _para os- distribuidores. 

' I • • 

à) .Além das 55 . 000 t:Qnelaldas a que nos referimos na. 
letra a., estamos aptos a. supprir O!f ·outros mercados naclo
naes de sal beneficiado .para. os mesmos fins, como de outros 
typos para todos os mercados e para. a s demais ut11ldades. -
Attenclo.sas saudações, Companhia Commerclo .. e Navegação, 
A 17t.(lntino 0Q.17t.(1Ta, Dlrector. 

O S.R- CA.FI!J' .FJLBo - iA.o que par.ece, estamos perto da. solução 
do probÍema. 

'· · O SR. VIEIRA. MACEDo - O nobre collega verá. que vamos 
tbegar a um· resultado. 

Não .satisfeitos com as ~antias offerec!das, que . não eram 
reo.es, as mencionadas organi~ões pecuarlas dirigiram-se nove.. 
~nte âquelles Senhores com esta outra. carta: (U) 

"Rio de Janeiro, 23 de ~to ,de 1935- Dlmo. Sr . .Aman· 
tino cama.ra. - DD. Director da. "Companhia Çommercio e 
Navegação - N/Caplta.l • . . 

Prezado. senhor - Da.JDOs em nosso poder a.. e!ltlma.da. res
posta de ·v.- s ~. de liontem, ao questlonulo que endereca.moe, 
na vespera, a. um de seus o..ccloni&tas," <i "lllmo. Sr. Mario de 
Almeida.. Tomamos a. melhor nota da a!!lrmatlva.. de V. S., 
de que os sa.lfnelros do Rio ·Grande do Norte estão habllitados 
a fornecer 55 . mil toneladas de sal, para. xarquea.da e frlgo
riflcos do Rio Grande do Sul, desde ja, ·até AbrU de 1936 • 

Ta.lnbem notamos com particular agra do a. asua. assertlva 
~ estarem aptos a. .supprfr· os oUtros ~rcadDs na.cionaes, de 
sal beneficiado para. os mesmos !1ns, com0 de outros typos, 
para. e.s_ demais utlUda.des • . 

Com referencla. ás garalltlas de entrega. do sa.I ·para, :xu
queada, a. ser CO!lljprado por este · Sy-ru:lioe.to, ou dlrecte.mente 
.:Pelo xarque3idor, a.· elle pertencente, .temos a. esta.beleeer que: 

a) o sal devem eer de typo ca.diz, granulação 5, reunindo 
todas 6IS condições do r eferido similar, afim de· garantir a 
Derfeita conservài;ão do xa.rque .a. q:ue elle se destina; 

b) cada. lote ou. partida. d-esae sal, que se ~eber em 
.- poz-!o .sui·r~_ogran,de~ somente . sera. acceita. a.pOs a.pprova· 
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. ~ão de iJ~pector · qualidcado por este Syndicato, ~P.ol:s de 
· ànaiyse que o mesmo mandará ·proceder~ 

c) no caso de · rejcit;io de lote ou partida, não caberá. a.o 
recebedor qualquer onus, Inclusive o de pagamento do valor 
da me-rcadoriS... de frete, de impostos, de despesa.s portuada.s, 
de carga e desoa.rga, bem como de qualquer outra. que possa 
surgir, sendo dest'arte posto á. d1!1Pos!Qii<l do vendedor a 
mercadoria reterlda; 

d) ficará. responMvel esS& Companhia pela não entrega 
de qualquer lote vendido, na data muea.da, a.sslm como a 
n1esma estará. obrigada a communlear e# 30 de Novembro 
do a.ono corrente qualquer causa. superveniente que a im• 
peca de entregar atE 30 de Abrll ele 1936 a tonelagem de sal 
comprada pelo xarqueador sul-rlogransense, lncapjlZ de ser
vir para o mistér; 

e) serâ de 480 réis por kllo a multa. a que se obrigará 
essa Com.panhia, e a liler paga ao importador sul-rlogra.ndense, 
no caso representado por este Synd1ce.to, na hypothese de 
não ser entregue o sa.l na quantidade e na que.li.dade estipUla
das pelos contractan.te-s, veri!icado esse tacto e.pós 30 de _ou
tubro do anno em cur.so; 

f) considerar-se-á rescindida a obrlgru;:iio resultante do 
contra.cto de acqulsição de sal em.-o._preço, no caso de c hega
rem aos .portos do Estado do RiÕ Grande do Sul dois carre
gamentos de sal para. xarque !Ora. de typo, segundo laudo pe· 
ricla.J do· fnapector des~e Syndicaw. 

· Nenhuma duvida temos em acoeita.r o preço indicado de 
.240$ pela tonela.da Cl! _portos do Rio Grande do SUl, desde 
que seje.m rigorosamente, todas a.s condlçõe.s aclme., ob~rer

vadU. 

Ba.aelá.m-se esta.a e:d&"enci~ aqui co~gna.das, sobre 
qua.ntfdB.de e qualidade de sal e. nos ser vendido, em um mi
nucioso relator!o que nos !ol apreaentado pelo Sr. Coronel 
MarCial G. Terra, envhi.do especial ·deste ·syndlcato e da Fe
deração das Associações Rura.es do Rio Grande do Sul, e que 
tendo visitado todas as salinas cio grupo de V. S., chegou 
á. conclusão de que não ~mente não existe quantidade surti
ciente ãs necess!da.des da 1ndustrla do xarque - emquanto 
Íl. qualldade - oomo não existe quantidade necessarla para 
abastecimento nacione.l, no prox.!·mo -anno de 1936. 

Nesse relatorio o Sr. Marcial Terra menciona ter co
lhido os dados que apresenta. dos propr!os sallnelros-, f"" loco, 
portanto, . tendo sido o t:notlvo especial de sue. m1919ã.o a 
falta de uni!ormidade e mesmo má. qualidade em lotes que 
fora._m fornecidos pelas saUnas vls!tadas, no. safra do cor
rente anno, sem embargo do eleva.do preÇo que foi cobrado. 

Corrobora a conclusão a que chegou o Sr. Coronel Mar
dal G, . Terra. o facto de, tendo o S'r. Gi>vernador do·· Estado 
do Rio Grande do Norte baixado um d ecreto nii<l coll9entindo 

. a sahida.. de .se.l da.quelle Estado, sem que tivesse pel~ meno& 
um a iUlo. de purga, ~a pouco - ~ :precisanlente . pela. escassez. 
ou .!alta .do pr.Qducto - revogou dito ·decreto, permittindo
_a.ss1~· · a =$!1100. ·do· sal, sem a.quel_la.· ~o.ndlcão. 
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Aguar~do da bondade de V. S. a roesposta. do que vi
·:rnos dé escrever com . a ~lma. brevidade,, nru-nCa. maJs de> 
que dentro das 24 horas que àe ·seguirem, ~ ficando · por Isso 
,m~to .gratos-.. a. V. S. antecipadamente, temos o prazer de 
sub~rever·nos,: muito a.ttentamente, "Syndica.to dos Xa.r
queadores do · Rio Grande do Sul" - Dr. MGrlo Sune, Pre
Ísid~hte. -A. c. Nun€8 ~Souza, .s.uperfn.tend!'lnlte" •· 

. Aqui. ,tende_s a resposta â segund$. car.ta; (.UQ 

''Rfo de Janeiro, 26 de Agostc> dé '1935.' · 

Iúmos. Srs. Dlrectores do Syndleato dos Xa.rqueadores dl> 

Rio Grande d'Ô Sul - Nesta. 

·De posse .do pre~o obsequio <le VV. SS., de 23 do cor
rente, notamos que balsearam sua.s e:dgen<:ias no rélatorio do 
Sr• Coronel Ma.l:cial Terra, en)viado especial desse Syndica.to 
e da Federa.cão das Associações Ruraes do. Rio •Grande do 
Sul. 

Ignoramos o teôr desse relatorio, mas conhecemos o& ter
mos doa te.Iesnunmas que a.quelle enviado especial Sr. Coronel 
Terra. env:!ou de Macáo, aos 14 do eorrente,. e.o' Syndlcat() dos 
Xarquea.dores e á. F~eracão Rl:lral, que seguem; 

Ma.cá.o, 14 de !Agosto. de 1935: 

"Srndfca.to Xarqueadore81 - Pelotas: 

ti1tim.ei hoje inSP«:ção salinas. Opt!ma impressão. 
"Stocks" .prompta. exportação 250. 000. tonela.da.s. Sa
tra. 1'utura. exportavel Outubro 1936 em diante orçada 
530,000 toneladas. Precloo autor12laçã.o Sylldl.ca.to tratar 
poderes com.peten_tes :minha passagem Rio varias me
didas urgentes tendentes !a.cllita.r regular aba.atec.lmento 
se.l m.er<:a~ consumidores. En.dereço. Rlo Solfa.. Atê 
25 ahi levando relatorto. -Marcial Terro." 

Mac:âo, 14 de .Agosto de 1935: 

.. Dr. A.nnibal Beck: 

Pret>tdente Federação Rural - Porto Alegre. 
Ultime! hoje in.s.P~ii.<l sa.linas. O.Ptima impressão. 

''St()Cks" -prompta eXPorta.ção 250.000 toneladas. sa
fra futura. exportavel Outubro·lS36 em ·diante orçada 
cerca. de 530.00() toneladas. PreciSo .autorlzai;ão Fe
deração tratar poderes competentes minha passagem 
Rio varJa.s :medl.daa lll'gentes tendentes :fa.c1litar regular 
abastecimento sal .mercados consumidores. Ender~o. 
Rio Solla. Atê 25 abi levando relatorlo". 

conte'O.do bastante claro para dil:!pensar maiores commentar.los 
· só nos cumprindo reiterar qua.nto escri.Pto, em 22 do cor
rente, retrucando ao questione;rlo. de V.. S.' (la. ·vespa-a. 

. Reata. aos dignos a.saociados de VV. SS. :fecharem suas 
compras co.rn os representan-tes . .em. .:por.to .Alegre,' daS firmas 
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menclonaldas -em nossa. referida resposta, atim dos respectivos 
~gamentos serem immedlatamente inlclados, com~ se faz 
.mistêr·, 

Attenclo!!fUriente - Companhia Commercio e Na.vega.çã.o, 
Amcmt,no Ca.mara, dlrector·•. 

Recebida â.s 5 horas da tarde - Vena.ncio Soares. 

Dea.nte dJ.sto era natural o aJa.rme entre os :xe.rqueadores. 
Viram o mesmo mal que o nobre Deputado .pelo R. Grande do Noi:'te, 
Sr. Café Filho, evidenciou, .listo ê, o "trust", o inter-esse pa.rticulal'· 
estrangulando nossa industrle.. Pergunto agora. aos nobres col
le~. princlpa.lm:ente a.os represe-nltantes dos Estados productore:s 
de oo.l, ae sabem. se conhecem o mal .causador de nossas dlfficul-
4a.des industriaes, por que não extlrpal-o, por que não corrii;ll-o? 

E:fs ;porque, Sr. Px-es!dente, o SYndica.to e a Federa.;:ão Rural 
~o Rio Gra.nde do Sul pediram entrada para o .sal extra.ngeiro. 

Não querem a entrada. livre. Lembram vara corrigir o mal 
apontad1> que se ~ê permissão para en.trada de 50 mil tonéi.SJda3, 
;paga'ndo wm d4reito,. ae 'I1Wdo a -náQ competir com. o saX ~nal. 

O Sa. JoSFJ' AvmnlTO - V• Ex. ve.e me permittir um o.par,te. 
InterVIrei rapidamente, pois não quero in,terromper ·suas ibr.i
lhanl:eis . considerações. Parece-me que eSita. questão do sal 'está. 
um -pouco mal posta. Temos sal em quantidade suf!i<:lente para 
abastecer toda.s as nece!!sidades bra.sUeiras, te.mol-o tambem de 
op1;1ma. quaiida.de; de ·modo que, .conforme as e:x.posicões teitas, 
por v.· Ex. e por quantos têm tratado do aBSu-mpto, a questão 
Se. resO:lve no seguinte: ha: um "trust" de natureza. <:ommerclal. 
que está. a.Çem'tlllica.ndo o· producto nacionãl, Entretanto, para 
'é.Saea "trusts", de fundo deahonesto, as leis na.cionaes dão ao 
Governei o rem:ed1o -DJecessarlo. O Governo deverá agir conb:a. 
ene.s. 

O SR· PREBIDIIIN"l'!!l - Attenc;;ão. Peço ao on.dor Q.Ue conclua, 
pois o tempo de que dl.Bpõe estâ esgotado. 

O SR. VIEIRA MACEDO - You concluJr, Sr. Presidente. 
· Exem·pll!iquemoe·: Dl.ze:m os ·detentores do ts8.l que podem. 

entregar este producto no Rio Grande do Sul e. 240$000 e. to
nelada.. Pela bem, fixemos urn direito para. o sal ~atrangeiro 

~e maneil"a que este. venha a custar 300$000. 

E isto só ;pa.t'a.. esta. sa,fro. E' logico que dln.n.te de dois pro
duetos de .igual qualidade, comJ)remos o que custa meno$, prln
cUmtmente ha.vendo uma dif!erenr,;a de 'IÍl!lis de 50$000 pox- to
nelada.. .Ora. e11ta solução de . emergencla em nada prejudica:rá 
ãos productores, porqu!mto este sal jã. não lhes pertence nesta. 
safra e com. esta m'ediõa não poderão os açamba'!'al.dores sa.
crl!lca.r a. industria, não s6 dos Estados · productores· de sal 
como a. dos Estados de S.- Paulo, Minas,. Goyaz, Matto Grosso e 
Rio. Grande do . . Sul. 

Disse· tambem o nobre collega Sr·. café F'ilho,. que não sabiSJ. 
porque se recla.mã.ra contra. a alta. do . .sal. (-e.iâ.s, rec()nhe.;:o, ven
dido muito barato nas salinas), e não protestavamqs (l.'llanto a.<> 
augmento do p.rec;;o do xe.rque, do arroz, da -~al'!ha, etc. A ra-
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zãÓ :~~ ·- ~Hnp!ês . .A :materia." prima para o fabrico do sil v·em do 
riiar; "ci1ja 'prod!galtàS.de é ·de todas conbeêida.: · .<.· ·•· 

• '• -· ,. ~ ' I 

::O.ij.o se dá o ~J:~esmo com o xarque, que depende da inver
nagem do boi. sujeito a. .tant~ oscUlaç~es. 

No anno passado e principio deste o boi valia de 150$ e. 
180$, hoje vale 250S a 300$000. Dahi se conclue· "que a: !ndustria 
do -~'xarque :.não é tão rendosa quanto parece e réclama,-. a ma
xima. cautela para elabor~ão de aeUii! productos • 
. ::o àugmento de~es preços provem do accresclmo da,. exportação 

de carnes 'frlgorifica.d8!S devido á. perspectiva de .guen-a, . dando-a& 
Q. in·esmo com a banha, arroz e outtoo productos da. economia all-, 
Inentar. As ·industrias dependentes ·ao sal . no Brasil mo.ntam a. 
mUha.rés de contos. Só no Rio Grande vae a .tnais de um milhão 
de contos. P.ort&no, amparai-a com a ~ntrada de 50 mil toneladas 
de -s~ extra.ngetro que não' e:x:cede a 16 mll contos, jUlgo, Srs. 
Dep~~os. de nenhum prejuizo :pára · o Paiz nem pa.râ ·os sal!.::. 
D:efros~ • · 

. . :J:>a.~e <iesnecessa.rio continuá.rmos a~- .discussão'. em torn~ 
deste assumpto. Estou a.utori.ze.do 11elo · Syndt~to · d~ xai-Q.uea..:: 
fiQres-· e · 11ela. Federação· daiS A-ssbciaçõea Ruraes do · Rio · -Grao:Lde 
do Sul. a - procurar· com ·os nobres · coliegas dos Estados · aalii:leirbs 
1inla forníu1a ·que conjugue'· o ·interesse dessas nosSas· -industria.s ·.e. 
acredito que chegaremos a. ·um resutad.ó' satis!aetor!ó. 

· Áo terminar, creiam os meus nobres colleg-as que o interesse 
do· Rio ... Grande do ·. Súl pelo ·prog-resso da · producÇã.ó de - sal ~ 
~~~:--··· 

~. ·: . ÊÚe vê ne:.s . sà.lin~ na.Cionáes um . coniplemento da suá maior 
icltust~ia., .e tallto isso é verdade que Ois syndicatos ~tuda.m UilU1. 
io~~ pa;a., de CozPblnà.çio com os propi1o8 pioducl:ores -e os 
govei-ilos d~s- Estados interéssádo"s, evitai ·o inté'rinediario;· oon~ 
tot>me expliquei particularmente a.o Deputado Sr. Ca!ê Filho; qué 
eoin tanta. eloquencia 'Cietenden blilflantemente · a iodustria. Mt 
:seu Estado que tarobem vale como a. nossa, (Muito 'bem.. J>al~ 

?nas.) 

,_.E!ll se~uida, é. a,pprovado o requeriment? ill· 123, de 193~. 
v'otãção ·ão · req~mento n. 122, ele 1935 (t• ~gtsl. 

Jatura)', ào ··sr- Pa.ulo Martins: de info7l:mxtções sobre ·os Õtl~ 
lanços da oa"i.?;a Ecl>M·m.ka,· !lO Rio· de i<nieiro, rel<Ztivos M.t 

· annos ire l9SS e .1934 .{discussão unica): .. 

Approv2.do. 
····-' 

vU:tação do requerimen-to :n. 125. de 1935 · (11! ZefliSla
t·ura.), ·dÓ Sr-. Fab.io .Soàré,: àc."inio~a.çôci ~o ore ei/J'portr:içâo' de 
2arani~ (discussão un1CÍ!.); · · · · · · 

Apptovado; 

,Votagão do rE!Qucrimento n- 126, de. 19~$ !1" Zcgi8Za
tUro.Y> do Sr. · Moacyr· Bwr.'bosa-, de í11o[ormações · sobre. um 
'tt.H~cciona:.rw da, lnspectoria de ·.Jiuuas c Esgotos {discuasál) 
unica); 

'.Ápprovado: 
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_ 'Votação . . do req'!Wri'11Le'nto ?J. 127, de 1935 (1• leg~la
tura), do . sr: Moacyr Barbosa, de· in-fo-~çõcs . wm tunccio
narlo. d<t In8_1J~ctqria . da: .P.ol'ici~ :M?'~i~fm4 ( dÍscus~o -~~.~~) ; 

· · Approvado, 

'Votação dx> requerimento 11. 128, de 1935 (l• legi.slatura) . 
ào Sr. Furtado ··d.e·Merieze8 e· outro, 'de intonnações sobre es
taoekciméntos de ensino Bi'bvenciO»ados -(d!scussiio · unlcà) . 

. . I . ~ • • • . ··: • • 

Approvado. 

9 Sr._ Presidente - Passa,-se (L mate.ç-la._ em dL..cussãu. 
· ' · 1;• ~iscu_ss{io do 1>rojcdo n. "137 .. ele 1935, r egul(llW•J 
a. compdsíçcio, f'uncciona,lncnto c cOntlJCtcucia.. dos Cdn
seZJWt:" ·Te"chnicos ~ dos àcinselhos :.C.ieraes - de açc'in-
do com a exigenoia. do art. 103 a~: OoMtituiçito. · 

().si-. io,sé Au~sto - Pec;u a· palavra . 

. :O Sr. : Presidente - Devido o ade·antado d.."'. hora, fica udlàda 
-a discussão e V. Ex. serâ. lnscrlpto. · 

. . Vou _levan tar· a sessão, . designando · para . a .de amanhã · e. se-
~guinte 

ORDEM PO PIA 

Vote.~ã.o -do projecto n· 120-A, de 1!!35 '(V legi!!1atura), e.ppro~ 
vando o balan~o geral e a conta do exer-cicio de 1934 . organizados 
pela Contadôi-16. ·central da Republica; com parecer-' contrario da. 

Commissão de Tomada de· Contas ás emendas (3 ... disc~são); 

Votação do projecto n- 154-A, de 1935 (1.• legtslatur-a.) , do 
Senà.do, autorizando o Governo a. dar garantia a. uma operação 
4e credito a.té a importancla de 50.000:000$000, enitre o E s-tado -do 
Rio Grande do Sul e o Banco do Bl"asil, destJlnada. ao resgate da. 
-em.Lssão lkl bonus feita pelo mesnw Estado ; com pareceres !avo
:rave.is das Comnüssões de Justiça e Finanças (3 ... <liscu.ssão); 

Votação do projecto n. 1&8, de 1935 (1. • legislatura). autori
?;ando a abrir, pelo Minlsterio ila. Justi<:a, o credito e·special de 
170:787SOOO, para pagar aos DesembargaAores Pedr o de Alcantara. 
Nabuco de Abreu e outt·os (2.• cf.~cu.ssiio). 

VotaçUo do proj ecto n . 176. de 1935 (1.' legislatura), regu
l ando a inddencia do imposto de renda sobre os negoc!os de cor
retagens; t-e-ndo parecer, com substitutivo, da Commissão de Fi
nan~ (2 ... cU8cussão); 

Votação do projecto n. 141-A. de 1935 (1.• legislatura), auto
rizando a mandar publicar a:s obras do engenheiro Fl:"ancisco Sa.
turnlno Rodrigues de Britto; com parecer fa~·oravel da Commis~ 

sií.o de Finanças (1.• discu.ssã:o): 

Votação do requerimento n. 130, de 1935 (L• legislatura), 
do Sr- D orva.l Melchia.des e outro, de informações .sobre um de
creto de 10 de Maio do an:no vigente, na parte que promÕ\'eu;, 
·POl' _ merecimento, a 1 ." o!ficial, um funcclonario da Directoria 
Regional dos correios e Telegraphos do .Estado de Santa. . ca:tha.~ 
rina (di.Ycussão u.nica); 
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Discussão unica. do parecer n, 16, ·de 1935 (t.• legislatura). 
apJll"OVando o acto do Tribunal de Contas qu~ recusou ~eglstro 

ao contracto celebrado na Delegacia. F1scal oo The~ur{) rNa
clona.l no Esta:.do ·de Sergipe entre a F~ Nacional ~ o coru!-

. tructor civil Frederico Gentll; 

2.• dlscW!Sáo do. Jll"Ojecto n. 110-lA., de 1934, dis,pondo SObre 
os serv:loos de turismo no porto do Rio de J'aneh"a. e . concedendG 
ao Touring Club do Brasil o. a.ss!Btencia technica de dire<:ção 
desses servi<:os; tendo perecer substitutivo da Commi'BBão de 
Finanças~ 

1.• discW3Siio do projecto n. 137, de 1931>, regula.ndo a com
posição, tuncclonamento .e competencia. dos C<lnaelhos · Technicos 
e dos Conselhos ~raes - de accordo com a exfgencla do a.rt. 
103 da. Constdtufçã.o, 

1.• discu~tsã.o do projecto n.. 135-A, de 1935 (t.• legislatura). 
revigoranoo por dois annos a. valiãa.de do ultimo concurso para.. 
·medico da Policia Militar do Distr!cto Federal; = parecer fa
vora.vel da. Com'missão de seguran~a;. 

3.• dfscussão do projecto n. 165-A., de 1935 (1.• legislatura). 
do Senado, abrindo o credito extra.ordlnario de 200:000$000 pa.ra. 
'ISOC~orrer o Estado de Sergipe, em razão .das enchentes dos riOS: 
que regam os terrltorlos ·do mesmo Estado, com parecer !avo
.ravel da. Co:mmissão de Finanças 

Levanta-se a Sessão â.s 18 horas e 10 ·minutos. 
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IOS.a Sessão, em 3 de Setembro de 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ARRUDA CAMARA, 1.• VICE

PRESIDENTE 

· A's 14 horas, ~ompa.receram o~ srs.: 

. Arruda Ca.roa.ra, Pereira. Lima, Gerw!roso PonCE, Edmar 
. Ca.rva.lho, Cla.ro de Godoy, Lauro Lopes, Catê FUho, Abguar 
.Ba3tos, José PiDgs.rllho, Clementino Lisboa, Genaro Ponte 
Lino Machado, Gerson Marques, Henrique Couto, Hugo Napoleão, 
Plinio Pompeu, Ferna.ndes Tavora., Monte Arra.es, Josê de Borba, 
José Augusto, Ricardo Ba.rreto, Mathia.s Freire, Odilon .Bezerra; 
Mna.ldo Bastos, Antonio de Góes, Heitor Mala, Tei.J::e-lra. Leite, 
Fernandes Lima, Lauro Passos. Pinto Dantas, Al!redo Masca.re
.nbas, Lecmclo G«.lrão, Attlla. Ama.ra.l, Nogueira Penido; Benrlque 
Dodsworth, Candido Pessoa, Sampaio Corrêa, Accu.rclo Torres, 
Prado Kelly Cardillo Filho, Baooeira Va.ughan, Arthur Bernar
des, Blas Fortes, Pedro Aleb::o, Furtado de Menezes, Carneiro de 
Rezende, Christiano Machado, Macarío de Almeida, Ma.tta Ma
chado, Joil.qulm Sampaio V.idal, Gomes Ferraz. Aureliano Leite, 
Justo de Moraes, Fabio Aranha, Jairo Franco, La.udellno Go
mes, Vicente Miguel, Corrêa. da COISta, Octavfo da. Silveire., Fra.n
'clsco Pereira., Rupp .Ju-nior, Jos! Muller, ·:Abelardo Luz, Dlniz 
J'unlor, Dorval Melcblades, Baptista Lusardo, Vespuclo de Abreu, 
Renato Barbosa., João Slmplic!o, Victor Russome.no, Barros> Cas
Sa.l, Dario Crespo, Ada.lberto Corrila, Fanta Ribas, N~cola.u Ver
i:ueiro, Oscar ~ontoura, Aniz Badra, Sebastião Domlngues, 
"Frasnclsco Moura., Adalberto Camargo, Damas Ortlz, Cln-ysos
!omo de Oliveira.. Ricardino Prado, Alberto Alvares, Lima Tel~ 
Xeir:a, Paulo Assumpção, P~ro Rache, Lourenço Baeta. Ne~es, 
Sy!vlo Leitão. (89) 

O Sr. Presidente - A lista. de presença. accusa. . o com
parecimento de 89 Srs. Deputad.os. 

Esta. aberta. a Sessão .• 

O Sr. Claro de. Godoy (Supplentc, sen-indo de 2.0 

SE:cretaric) procede ê. leitura. · do. Acta da Sessão . ante~d~nte, ~ 
qual é posta. em dlscU9São. 

O Sr. Generoso Ponce (Bobrt: a. acta) - Sr. Pres ... 
dente, na. sessão de hont-em. o .lllustre collega, Sr. Deputado Bar
ros Ca.ssal, disse que !Ilão se achava. .presente qua.ndo proferi 
algul!l88 pa.la.vr8S, ·Dia. se9São anterior, a. respeito da successão 
;presidencial de Matto GrOSSo e e.ssigna.tou que eu extra.nhára 
·s. Ex. se preoccupa.sse com .as coisas da minha terra, porque 
e:ríteridla. que. havendo representantes 'de Mattô GroS!So na · cà.-
mara., a outrem caberia essa tare!e.. · 
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.Laborou o nobre collega em equivoco. Abse>lutamente não 
leclarel que não lhe assistia o direito de re:Cerlr-~Se âs eolsaa 
de Matto Grosso; !LO contrario salientei, em minha oração que 
a qualquer dos repre9entantes do Povo Bras:tlefro, com assento 
nesta casá. cabe ~ di~elto de a.lludlr â. po!itica. desta ou daquella 
unidade federativa. Meu pensamento fOra o seguinte: tanto não 

.se ache.va ·em jogo a autonomia. do · meu Estado, que nenhum doa 
representantes de · Mà.tto 0-ro.sso, na Catne.ra, havia tomado a. 
defesa dessa autonomia. E faço e. justl~a de reconhecer, a. todos 
os ·meus collega:s, méslno de · kiéas · política& dlver89.8 das minhas 
neste instante, interesse e zelo pela. autonomia. de nossa terra. 

Desejo, tambem aproveita!' a opportunldade para accentuar 
que não desconheco as lig-d.Ções do Sr. Barros Cassai, tanto pes

. soahnente, como através do seu 1llustre · pae, o grande polltlce> 
sut-i:iógrandemie, com a politica do meu Estado. Os nomes de 
Barros Cassai e Generoso Ponce pae, que, . como sabe esta Cas~~ 
:Cól 11m dos chefes pollticos de maior ·prestigio na. vida. poUtleà. 
de ·Matto Grosso, sempre ~tlveram, 'IlO passa.do, unidos ~m luták 
memora,•eis· E eu me orgulho desta unJão doe nossos e..n(e
passados. 

· ·· · Mas o nobre Deputado, Sr. Bar:-ro.s Cassa!, · leu, na si.WI. ra
pldà. oração sobre a acta, um telegramm.o. do Sr. Mario COrrêa~ 
eomec;ando co~ · e.! seguintes palavras: 

· . ''Não recuaremos um pu~." 

O SR. :PRKsWilNl11: - Attenção! O R~gimento 1aculta ~ 
nobre Deputado apenas ligeiras modl!icaç4ea ne a<:ta.· 
)" .. 
. :O SR. GENEROSO PONCE - Vou terminar, Sr. Prea1;

denté, já.. que V. Ex. me chama a attenção, re.saltanjlo ape~ 
perante a. camare. e ao Palz a decl=ação do Sr. Mario Corrêa. 
~ - que ~não recuará um pa830",. Justamente no momento eni 
.que' eapirltos patriota$ e bem avisados procuram evitar, em 
.:\latto Grosso, uma luta .de repercl.wsão imprevis!ve l. No lns.:.. 
tantê .em · que todos estii.o dflgpostos a ceder o maxlmo, o Sr:-. 
Mar!o Corrêa Qffiri:nà. que não reeuo.râ. um passo - assu~ 
mindo; dest'arte, tremenda. responsa.bUidade. 

Ern· o que tlnba. a dizer. (M"'ito btma.) 

Em seguida, é approvada. a acta da sessão antece
dente • . •. 

O Sr. Presidente 

O Sr. Pereira Lira 
do seguinte 

·. 'Ottfcios : 

- Pru~~-Be ~ áleltura. do Expediente>' , 
(1.• secretario) procede a leitura. 

.EXPEDIENTE 

; Do.: s~. M~nlstro ·dn, Fazenda, ··de · 29. ·do · m ez findo, , envie.J:l4ol 
a seguinte 
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· Senhores Membros da Ca•me.ra dos ·Deputados. 

Tenho a honra de submetter á vossa consideração a. in
clusa. exposição ·de motivos do MinLsterio' de Esta.d() dos N e~;o
cios de. Fazen~ justi!icando a necessW.ade 4e ser ·autorlza.do 
o registro, pelo Tribunal de Contas. dà. escriptura de ce~âo 
de dire_itos e obrigações que fez Julio da. Silveira Caldeira., re
lativos ao predio n~r. 26-28 da praça Arthur Bernardes, hoje 
Santos Dumont, com a as.;;istencia. da Fazenda Nacional, co'Il~ 
íorme consta do processo junto. 

Rio de Janeiro, 6 de !Agosto de 1936, 114" da Independencia. 
e 4 7q da Republtca. 

GF.TULIO VARGAS. 

EXPOSIÇÃo DE MOTIVos 

.Excellentisslmo Senhor Presidente da Republfoo. 

Te.hodo Julio de Silveira Calde-ira adquirido, por escriptura. 
àe 28 de Janeiro de 1928, lavra.àa em notas do 15u Officio 
desta capital, o pred.io ns. 26-28 dU: praça Arthur Bernarde;, 
hoje Santos Dumont, transferiu, com a :u;sistencia da Fazenda. 
:'\acionai, os direitos e obrigaçõe~ relativos a essa propriedade 
.!iOb a jurisdicçâo do Domínio da União, c. 'Waldemiro Gome::; 
de Oliveira e Silva mediante escriptura lavrada no referido 
Officio em 23 de Abril ultimo. 

2. O con.tracto ~onstituido por em;a escriptur:a, entretanto, 
tendo .sido presente ao Tribunal de Contas, recusou-lhe este o 
necessa.rio registro, segundo communicou a este Mini!!terio em 
officio n. 3.125-R, de 21 de Maio p. findo, juntv ao incluso pro
cesso,' visto decorrer de outra escl"iptura que não foi regi.~tradt~. 
pelo me&no I-Mtituto 

3. Ne<Jta:! condições, atterudendo a que o acto daquelle Tri
bUnal creou uma situação de fa,cto lmpossivel de >~er solucio
nada por este !laiinisterio pelos meiO& normaes, e considerando 
que os intere~a.dcro, unlcos prejudicados na. hypotheca, - em 
nada. concorreram par<L a inobservancia. do preceito regulame-n
tar do art. 775, letra '' t ", do Reg-ulamento Geral de Conta.bllí
dade Publica, que determinou a àlludida recusa. de registro. -
rogo a v. Ex. se digne providenciar junto ao Poder Le~;ü!l.ativo 

no rentldo de ser autorizado o registro pelo mencionado Intl
tuto -da referida escriptura .. 

Em Julho de 1935. - A. àe Sowr:a Costa.. 

- A' Conu~são de Tomada. de Contas. 

Do :M:ln1ster!o do Trabalho, Industrla e Commercio, de 2 !lo 
corrente, remettend~ dois dos a.utograph!lS' da resolução legislativa, 
sa.nccionada, dispondo sobre o prazo para o registr·o dos chtmicos. 

- .Ao Archlvo, ·envlandó·se um dos autographos· ao Sena'do·. 
Do Tribunal .de Contas, de 30 do mez f!ndo, enviando as se

guintes 
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IN!'ORKAÇÕIIIS 

Excellenti~imo .. Senhor Presflk!nte da Camara. dos DeputadO:~: 
Em resposta ao oftlcio n. 969, de 2 deste mez, da . Secretaria 

"desta Camara, e no qua.l se pedern varias informações .soHcltada.;, 
·em plena:rio, pelo sr; Deputado · Edmundo Barreto Pi-ntÔ, cabe-me 
' declarar o · S~eguinJte: 

0.3 conttactos realizailos pela Comunissão Central de Com
•pras, desde o advento do -regimento eonstltuei{)nal, para. as re
-quisições destinadas As diverli'as l:'epartiçõoe.s publicas têm sido n:L 
sua Q.uasl totallda.de, registrados -pelo Tribunal de Contas. As ex
cepções verificadas occorreram »elo inadimplemento de exigen
cla.s lep.es, já havendo decisões denega.tl)rlas merecido recon~i

deração, tende outras .P~sadl) deflnitlva.mente em julgado; com 
approvac;ã-o, em ultl:ma analyse, de. Camara dos Deputados-

A Commissão de Compras, logo após a promulgação da Con!l
titulcão, a:meaçou a. submetter ao registro do Tribunal de 
Contas as ordens de pagamerrto ali proceJJ.sada.s, a.ttendendo, con
tinuadamente âs determinações feitas no sentido da. inteira 
observancia. dos preceitos legaes em Vigor. 

Para dar vasão mais rapida aos procesa{)S originados na 
Commfs.são de Compras foi organizado uma secção espec.ia.l, Vl

'sando-se, ainda, com isso, a evitar qu-alquer reclamação oriunda. 
dà sublta tra.nsi~ão do regime de registro a. posteriori para o re
gistro _previo ·das de:spesas. Esse apparelho mantem o serviço in
telra,mente em dia, apesar -do reduzido pessoal com que conta . o 
Tribunal, não se ha~ndo registrado até. aqu! nenhum· incidente! 
nas relações entre a Commissão de Compras e o Tr:-fbunal de 
Con~ 

Convêm notar ,porém, Q.ue a situação' especial de que· goza 
a Commissão de Compras dá margem sempre a que, num re
gime constitucional, e em vigor o Cod!go de Conta-bilidade, sur
·jam falha.s e embarac;o:s -no funcclonamento ·daq_uelle orgáo crea
do pelo Governo Prowsorio. :Rienovar taes talhas e embaraço:> 
.depende, no emtanto, na sua maior parte, de providencias lc
.gls!ativas, que harmo.n.!2em o seu tunccionamento, moldado em 
pratioa.s mercantis, com os preceitos daquelle Codigo e do seu 
Regulamento, tornando a um tempo, mais etficJente a activi~ 
.dade da Commissã.o e mais energica. a acc;ão do orgão ti.sca!, -ex • 
.tfnguindo-se, por óutro lado, a dualJdade vigoran~ na realização 
.ele fom.eclmentos ao Govern-o Federal. 

No tocante M despesas eftectuadas pelos M:Jnisterios da 
Guerra. e da. Marinha;~ cabe-me lntonnar o segUi-nte : 

Este Tribunal, attendendo a solicitação dos respectivcs t-itu
lares, e com assentimento do SI.". Ministro da. Fazenda., distribuiu 
ás cGntabilldades dos Ministerieg dà Guerra e da Mal:inhe., n<>a 
termos .da. segunda parte do art. 282, do Regulamento Geral de 
.ContabilWa.de Pubhl~ os credltos destinados e. attender ás des
))esas orc;;amentaria.s do9 . mesmos, quer de pessool, quer de ma.te
rwz. Ainda, para. cumprimento do estabelecido naquelie artigo fo
ram creada:s · delegac;Oe:s deste Tr!bluna! em ambos os ministerios, 
A..OI quaes, para bom· ~esem.penJ!lo dos seus serviços-, receberam a::. 
instrueções aba.!Xo: 
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"<t) será. sUjeito ao regístro prévio qualquer acto de que re
tlulte obrigao;:ão de pagamento pelo Thesouro ou por conta. deste 
(Const. art. 10i, § 1.0); 

b) todo contra.cto que, por qua.lquer modo, interessar l.m
media.tamente â. :receita ou ã. de3J)esa, ficará. sujeito tambem av 
registro deste Tribunal, o ·mesmo aca.ntecendo com a ordem de 
pagamento oriunda desse contracto (Const. artigo 101); 

c) compete, pr1vativamente, ao Tribunal o julg-.unento da.:s 
contas dos respon.sa.veis sejam quaes forem, Pelos dinheiros, vo.
lores ou bens da Uniã.o; 

d:) a Delegação deste TribuDQl, rigorosamente, observa·râ. 
todas a.9 ordenações do Codigo de Contabilidade e respectivo Re
gulamento, mandado continuar em pleno vigor pelo artigo }.o do 
-Decreto Legislativo n. 12, de 28 d e Dezembro de ·1934, e demais 
legislação, que se harmonizem com os princípios c<m;.Stituc ionaes. 
Fica portanto, entendido que qualquer preceito de decreto o'u lei, 
rnesmo quando approvado. pelo art. 18 das Disposições Transit o
rias da Constituição vigente, não poderá. subsistir, toda vez que 
houver collisão com texto constitucional. (COn'St. art- 187.) ~ 

Do M. da. Marinha, segundo i•nforma a Delel>8-~ão do Tri
bunal que àU funccion~. todas as ordens de pagamento, de pessoal 
ou 4n4terial, têm sido submettldas ao registro prévio da mesma. a 
partir do segundo trime9tre deste anno, quando se deu a. sua int; 
tallação. Quanto ao pagamento nos Estados, são elles registrados 
como adiantamento, para posterior comprovação na forma do esta 
belecido no artigo 298, e seguintes do RegulQmento Geral de 
Contabilidade Publica. 

Ha. a.inlda. a accre.scentar que os contractos celebrados por 
e.q,uelle Ministerio .t~ sido invariavelm.ente enviados â. aprecia
ção deste Tribunal. 

Relativamente ao :Ministro da Guerra. tanto antes como de
pois da decretacão do Codigo d e Contabilidade, estiveram . as 
despesas do mesmo subordlna.des a normas especiaes, constan
tes de pre.scliPcões ~~Uvas con'tid.as em varias leis Ot"'!:a
mentarias, como por e:xem.plo, o art. 15 -da lei n. 3.391, de 5 de 
Janeiro de 1920; o art. 25 da lei n. 4.342, de 5 de Janeiro de 
1921; o e.rt. 48 õa lei n. 4.632, de 6 .de Janeiro de 1923; o art. 173, 
letra. g, da lei n. 4.793, d~ 7 de .Janeiro de 1924, e outras. Todos 
usles <UsposiMvos estabeleciam o chamado regime de ?Jt(U$a,.; 

Com o art. 24 do decreto n- 23.150, de 15 de Setembro de 1933, !oi 
elle extincto. Mas o decreto n. 24.168, de 25 de Abrll de 1934, e o de .. 
ereto n. 204, <le. S1 de Dezembro ultimo, como que restabeleceram 
n systema. alltes revogado, 1liil4 vez que de~inaram a entrera, 
<LOil corpos, dos supprimentos necessa.rios aos pa.ga.mentog de pessoal 
e m4terial. A prestação de contas da applicacão do dinheiro assim 
recebido ê feita pelos conselho9 Qdministratfvos dos corpos milita.:. 
res, na !órma e-stabelecida nos capitulos VII, VIII e IX do men
cionedo decreto n. 204. Este regime, no emtanto, vem contrariar 
a acc;ão fiscalizadora: do Tribunal de Contas, uma vez que lhe retira 
o exame pl'evio das despesas e n ã<> lhe dã. passibilidadeso par.a apre
ciar a. :situaç;ii.o dos responsa.veis p elas !mportancia.s recebidas. 

Tendo este Tribunal tido sciencia dessas anormalidades e verJI!
cando que a sua Delegação · naquelle Minllsterio, em virtude da 
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Estronea. interpretação de dispositivos regulamentare,;, não estav;l 
.. dá.ndd rigoroso cumprilnento ·as instrucçõ~s :qu'e. ret:ebeu ' po.r oc 
C~U~!ào de intallar~.;e , j á tomou provi~ncía5 para a observanci~ 'in
tegral das .determinações da Constituição Federal· e"dÓs ]lre!~eHo~ lt'-

··gaes ctue dizem res}ieito á. .severa vigilanç.ia.. nos .actos de que re>~ul

tem obrtgao;:ões de paga.:m.en.to pelo Thesouro ou po!". conta cleste. 
Devo, por ultimo, accrescentar, que nenhum cont!"acto, por \~en· 

tura asslgna-do no Minlsterio da Guerra, para. !.orneclmentt) de> ;I;na.· 
·teriaes, foi submettido · e.o registro deste Tribunal. 

. . . 
Aproveito o ensejo para reiterar a . Vossa Excell.enci;~ os. P?'Q

:testos de minha elevada e~•tima e distincta co~ideracão. ~octa· 
vio Tarqumio de Sot,za.. 

-:- A quem fez a requisição.· 

Telegramma: 

De Nativ1dade de 'Cal·angola, · 2 de Setembro· - Preside·nt.:· 
·camara dos Deputados - Rio: 

Peço nobre collega. me desculpeis. e.usencíc.. perante com
missão e:x.ecutiva. e Camara .Estou ·em Nativldaéfe Carangola onde 
preciso ficar alguns dias . Se, entretanto; minb..-i. · presença. for ahi 
necessaria, regressarei los-o que ·chamado . .....:. ·.A))raços -

' Agenor Rabello. 

Inteirada.. 

'E' ltdo e vae a lmprimlr o seguinte. 

(1.' legislatura) 

N. 19 - 1935 

Op·ina que seja devoh:fdo ao Trtõuna'l de Conta8 o processo r c'lcr
tivo ao termo de accordo celebra@ en•:n: o' Governo · Fe
deral e o do Estado de São Paulo, para c:Z-ccuçcio do sCJ'l'!(-o rlr 

Fiscalização dG exportação de tr11ctas no porto de Sa1ttos, on 
'q110.! foi recusado o regi8tro. · 

(Tomada de Contas 2 - Plimeira législa tura) · 

O Tribunal de Contas, tendo presente o termo !le accordo N.•· 
'lebrado ·em 15 de MarGo des te a nno, entl"e o Governo Federál c ·t· 

'do Estado de S. Pauto, para exeéuo;:ão do servi<:;o de !lb--callzac;:ilo ~ 
·e:x.porta<;ão de fructas· no porto de Santos, resotve1.1, em :seS!i•ào cl~ 
8. de Abrif seguinte, recusar registro, por n•ii;o constar do reter!C4o 
termo a 2.• :Pa rte da letra ! do § 1.0 do. art.· ·775 do R(.>gulamentv 
Geral de Contabilidade Publlca-. · · · 

Decorrido o pr=o para o pedido de· recon~deração, osem a in· 
;terposição . do recu~o. fez o TO.bunal a devida communicação ci. 
.<:;a.m~ dos Deput.alCl.os. 

Submettido o · OEI.l!lO a esta Commi:ssão, fornm r equisitados ·;,~ 
.documentos ao mesmo referentes, tendo o Tribunal rem~tti<lo, 
.não .só o ·processo. do. a.Üudido. accordo .. de 15 · de Março,. cOm!J . ~ 
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, de um outro em !dentic~s. condl~ôe~ .e. com o nleSJWJ ubj~cth·,?· 
, 1·eali2llodo em 26 ode Junho do correttte anno, ond'-' cot1~ta. u, ,daL]· 
. .suJa qÜe deter.rnlDou u ·t·eeusa ~l~ re:;i~tn .. do <1-nteriv·t'. e <1D. qu..,"r. 
entretantv;. ta.m.bcm ~oi •negado resr!:õt~·o. ' 

A Camara já clelibet·ou <tue, de:~nte do novv pt·ec:eitu <:onsU
tucional, a declaraçii.o a qut- ~=~ · rdere ·a· 2.• lKLrtt da. lett':t f .d,, 
§ 1." do a.rt. 7'i5 do R-e;;ul;t-mcnt o Get·al· ele· .C;~nt:tbllitlacle l' u !•Ü<: .. ,, 
perdeu a sua maiot· s!~nlCie:•c:ão. niio constituin-do a ;,o"'J~t uritis
são motivo sufficlente pat·:;. rlUllitlade ' <1~ · .con tl'acto. 

No cu.so em aJ>reço, o Governo, confot·ma.nclo->le <:ont a exi
.gencia do Tribunal, celei>l'Ou no,·o accot·do, l'óra do zm.tY.o, . <J.Iif~o-•. 
solicitando t·econsiderac;iio il:t. dech<iio anteri01·, a qual !oi man
tida. preliminu.rmente, <:omo •,;e di~~·.>, JlOl~ . estar a ~c~m:\ ~Ujd''' 
uo pronunciamento <lesta Camara. 

Como se verifica, o c:a~o tomou um aspect9 especial. 

Assim, a Commissão propõe que sejam devolvidos o.< ']jt·o
cessos ao Tribunal -de Conta.:, afim cie q ue e!-\;;e lns titituto tome· 
conhecimento do a.ccordo, reall.zado e m · 26 ele Junho ul tirrio, : ·;: 
!!Obt·e elle se pronuncie, in.tepena.:.-nte do t·ecurso· ter si<'i ;, inter· 
po$to fúra. do prazo, archintndo-se o a.n.tel"ior. 

Sala das Commissões, 30 de .Agosto de 1935. - Yieira , ].[ar
ques, Presidente. - ll!ario de Mwacs . Pa.iV<l, Relator . - BttC1!0 

Bra.ndã.o. Frederico V{olffcnbu.ttel, com reNricções -Damas Or
tiz· - Francisco Gonçalves, c!om restrk<~õcs. Moacyr Barbosa .Soa~ 
rcs. - José Cassio de Jlacedo Soares. - . XCitJtldm J>cn\tl.o. 

ANNEXO 

:MDILSTI;RIO I>A . ACRICUL'l'UR.\ 

Dlrectoria ·<lo 'Expediente e Coritaui!idmle 

Termo de accordo celebrado entre o Governo .àa. Hepuulica ·pu." 
Estados Un-ido~ do Brasil e o E"·ta.do de São Paulo, par<\. e~~
c:uçã.o do ;;ervko de fi;;ca.lizu.\:ào da exportaçfLo de fructa::; ~v 
porto de Santos. 

l!ectil'!caçiill 

Clausula. sexta -E' racultaclo ao Serviço de Fruc:Ucultura uo 
E !!tado de São Paulo fazer, a titulo experimental. exportac;-=to ct"' 
partidas de fructa.s que niio correspon<l~ ás exigencia!'!' do re
gulamento federal, de:ode que, an~e.c:ipaclamente, di:sso scfeJ:ltitique .á 
Fiscalização Federal em Santos, communicando á Directoria de l~ruc

. ticultura os resultados obtidos. 

Dl~ctoria. de Expediente e Contabilidade ·. · 

'Te~mo de acco;do celebrado entr~ o Governo. da R~p~biCca do; ,E~t~
. das Unidos do Brasjl e o Estaclo de São P aulo, para. execu~;ão do 
seniço 'de fiscatizaçÕ.O du. exportac;;iio de fru~tas n.o por to de· San
-tos. . '.· 
Aos. quinze dias do mez de . M;arço ·de mil- novecentos·. e trinta. e 

cinco, preset:~tes na Secretaria ~e Estado dos Negocio:; da. Agricultura. 
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~ respectivo M!ni~tro. Dr. Odilon Duarte Braga, por parte do Governo 
da. Republica dos Estados Unidos do Bra.sn, e ·o Sr. José Casstano 
Gomes dos Ret3, devidamente autorizaldo pelo Governo do Estado de 
São Paulo, para. firmar o presente. termo, accorda.mm o seguinte: 

Clausula primeira - Fica. o Serviço de CitricUltura do Esta
do de São Pa.Ulo com poderes para fazer cumprir, no territorlo 
do mesmo Estado, o seu Regulamento de Citricultura, até trln
.ta e um de Dezembro de mil novecentos e trinta e cinco, nos ter
mas do decreto federal numero vinte e tres mil oitocentos e no
venta e dois, de vinte de Fevereiro de mU novecentos e trinta. 
e tres. 

Clasula. segunda. - O Serviço de Citricultura do Estado de 
São Paulo expedirá certificados de t~slto para as fructas des
tlna.das á exportação, os quaes serão entreguea é. Fiscalização 
do Servico de Fructicuitur-a, do Mlntsterto da. Agricultura, em 
Santos, pela. Inspeetoria. Eetadoal do Serviço de Citricultura. 

Clausula. terceira - E ' facultado á In.spectoria. Estadoal !W

slstir aos exames de partidas de !ructas realizados pela Fiseti
llzação Federal. 

Clasula. quarta - A' Inepector!a Estadoal ser~ fornecidas, 
pela. Fiscalização Federal, diariamente, cópias das tabellils de 
julgrl:Ulento ~ :partidas iJlSII)eCcionada.s e em caso · de appz;e
hensão, o numero de CJJJxa.s ou volumes descartados por mo
tivo de repasse. 

Clasula quinta. A Fiscalização Federal dará conhecimento 
antecipado a. Inspectoria Estadoal do criterto adapta
do pela Dlrectorla. de Fruetkultura, com Telação a.G julga
mento das partidas de fructa.s .subniettidas a exame. 

Cla.sula. sexta. - E' !a.culta.do ao Serviço de Fructicultura do 
Estado de São Paulo fazer, a titulo ~xpertmental, exportaçijt) 
de partidas d& fructas que correspon<!am á.s exigencia.s do Re
gula.Jnento Federal, desde que, antecipadamente scienti!lque ã. 
Flsca.llzac:ão Federal em Santos, communicando â. Dfrectorla de 
Fructicultura os resultados obttdos. 

Cla.sU1a. setlma. - As duvidas ctue porventura wrjam n~~o 

E:::tecução do presente e.ccordo serão esclarecidas por um arbitro 
pr~v:lamente escolhido por ambas a~ partes accordantes. 

Clasula. oitava - O presente .. e.ccordo só entrará. em execu
c:ão .depois de registrado pelo Tribunal de Contas. 

Clasula. nona - O presente termo está. isento de sello, por 
se tratar de assumpto de Interesse da União. 

E, pe.ra finneza. e· validade do que acima ficou estipulado, 
lavrou~ o presente tenno, no livro primeiro de a.ccordos com 
a Secretaria de Estado dos Negoci-as da Agricultura, o qual, 
depois de lido e julgado confonne, vae a:ssignado pelas partes 
digo, pelas testemunhas Paulo Cid Lemos e Marcello Benja'
min de Viveiros, e por mim, :J . Soares Pereira. terceiro offi
ria. de Estado, com exerclcfo na Primeira Secc;ão, que o lavrei. 

Rio de .Ja.nelro, 15 de .Março de 1935. - O!lilon Breoa. -
- Jo11é CallliW Gomes dos Réis . Paulo ·cfà Lemos. Ma?'-
ce~lo . BenJamJll de 'Vi'VIei1'o8. - j _ 8ooreJJ Perdra . 
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Confere · com o originaL Primeira Seccão da Directorla de 
Expediente e Contabllldade da ~retar!a de Estado dos NegQ
cios da. Agricultura, ~m 16 de Mar\:O de 1935. - J. Soarei! Pe-
7'elra, 3° officlal. 

Visto. - M. Poppe, chefe ele secção. - (Ass!gn~tura me
. givel), Director. 

D. E. C. 4.498/35 

MINIB'l'ERIO DA A(JRICUL'I'UlRA 

Dlrectoria. de Ex;x:iedien-te e ContabiHda.de - 1" Secção 

·Te1·mo de accordo entre o Governo da Republica. doso Estados 
Unidos do Brasil ~ o do Estado de São Paulo, .Para o ser
viço de fiscalização da exportação de ft"uctas, no porto ~e 

Sam.tos. 

Aos vinte e seis dias do . mez de Junho de mil novecentos e 
trinta e cinco, presentes na Secretaria de Estado dOSJ Negocio~ 

da Agricultura o respectivo ministro, doutor O.dilon Duarte Braga, 
por parte do Governo da Republlca. d?s Esta:l.os Cnidos do Dt·a.·;i!. 
e o senhor doutor Luiz de. Toledo .Plza Sobrinho, devidament.e au
torl2ruio _pelo governo do Estado de São Paulo, para firmar o pre

·sente termo, accordaram o seguinte: 

Clasula primeira - Fica o Servíço de Citricultura -do Estado 
de São Paulo COlh poderes para fazer cumprir no territorio do mes
mo Estado o seu Regulamento de Citricultura, até t!"intn, e um d:.
Dezembro de mfl novecentos e trinta e cinco, nos tfo'rmos do de
creto !ede:r;al numero vinte e tres mil oitocentos e ·noventa e dois, 
dP. vinte de Fevereiro de mil no\·ecentos e trinta e quatt·o. 

Clausula segunda - O Serviço de Citricultura do E~•tado de 
São expedirá. certificados de transi'to para as fructas -destinadas á 
exportação, os quaes serão entregues á Fiscaliza<:ão do Servi<:o d(' 
FructJcultura, do Mlnisterio • da. At::ticultum, em Santos. pela Ins
.:pectoria. Estadoo.l do Serviço de Citricultura. 

Clasula terceira - E' facultado á Inspectoria Estado.al assis
tir a.QS eJta.mes de PQrt!àas de :ftuctas, realizadas pela Fiscalizaçiio 
Federal. 

Clausula quarta - A' Inspectoria Estadoal serão fornecida>~ 
pela Fiscalização Federal, diariamente, copia!'« da!! tabellas d!! jul
gamento das partidas inspeccionadas e, em caso de apprehensü.o. 

0 numero de catxas ou volumes descartados por motivo de repasse. 

·crauSflila qulnta - A Fiscalização Federal dará conhecimen
to antecipado á Inspectoria Estadoal do criterlo a.dopta;do pela. 
Directorla de Fructicultuta , com rela.ç:ão ao julgamento das pa.r
tldas de fructas submettlda.s a exame. 

Clausula sexta - E' :facultaoo ao Servjc,lo de Cit:-fcultum 
do .Estado de São Paule> fazer, a titulo experlm"intal, exportação 
de partidrul de tructas que não corresponod.am · ~ ex!genclas do 
Regulamento Federal desde que, antecJpadamentl-!, disso .sc!en-: 
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·.tiflque ·á. Fiscalização Federal ·em Santos,· Cómmunicando a. Di
rectoria do 'servl~o de Fructlcultura os resultados obtidos. 

Ci!l:3ula setima - As duvMas que· porventura surjam. na 
cução do presente accordo serão esclarecidas por um arbitro 
viamente escolhido por ambas as partes accordantes. 

'.• 
ex~

pr,;-

Cla.sula oitava - O presente accordo .só entrará. em e:x:ecu<:;áo 
depois de registrado pelo Tr.ibUl'loal de Contas, não .se responsa
bilizando o Governo da União por indemnização alguma, se fúr 

·denegado o registro por aquelle Instituto. 

Clasula nona - O presente termo está isento de sel!o, por 
se tratar de assumpto de interes;se do Governo da União. 

E, para firmeza e validade do que acima ficou estipulado, 
·lavrou-se o presente termo, no livro primeiro de accord<ls com 
a .secretaria de Estado dos ·Negocias. de Agricultura, o qual, de
pois de lido e juJgado conforme, vae assigns.do pelas partes ac
cordantes, já. mencionadas, pelas testemunhas Paulo Cid Le
mos e Urbano Wencealau Herculano Camara., e por núm, J. 
Soares Pereira, terceiro officie.l da Directoria de Expediente e 
contabilidade com exercício na Primeira Secção,. que o lavrei .. 

Rio de Janeiro, · 2 6 de Junho de 1935 . - Odil<)n. Braga. -
Luiz de To!erLo Piza. Sobrinho. - Paulo Cid Lemos. - Urba.no 
lVences~u.· Herculano Oamara. - J. Soares Pereira. 

Confere com o original. Dlrectorla 4e Expediente e ContabiU:· 
!idade, 1" Secção, 27 de Junho de 1935. - J. Soares Pereira, ter-
ceiro ofticlal. VIsto, M. Poppe, Chefe de Secção. 

E' lldo e vae a. imprimir para. ser x:emettido á Com
missão de Legislação Social, de accordo com o § a• do 

art. 146 do Regimento o seguinte 

Pl!OJ~O 

N. 221- 1935 

(Primeira Leg'lsla.tura) .. 
Jfodifi<;a o art. 80 do decreto n. 24 427, de 19 de Junho d.e. 1934~ 

e dá. o·utroa pr01Jidencia8 

(Legislação Social 49 - l" Legi!'!Jatura) 

O Poder Legislativo decreta.: 

Art. 1.° Fica redigido o art. 80 do Decreto n. 24.427, de 19-
de Junho :de 1934, pela f6rma seguinte: ··Terminado o prazo de 
que trata. o artigo precedente, nenhuma cru;a de penhor pOjierá 
funccionar, cabendo âs Caixas Econlomicas solic.ítar das a1,1t0-;· 
rJdades competentes o seu immediato fechamento. Executado o 
fechamento das açtuaes Casas de Penhore~. em todo o Brasil •. se; 
rão os empregados das mesmas, aclmlttidos antes de 19 de Ju
nho de 1934, aproveitados pela administração · das Caixa:~ Eco
clas exil'lterites ou .que forem creada.s e= qua.lquer ponto dd 
territorio nac1onnl, tendo-se em ~·tsta, no aproveitamento r-eferi-' 
do, as c~?ndições de -capacidade de cada um· e· d'evendo ser admittl-
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<los em 'eárgos ·de ·egual 'categoria aos Q.ue tverem actual!nente ri~ 
Casas de Penhores cujo fechamento !oi determinado." 

Art. 2.o Revogam-se as di.spos!ções"é;m contr&l'i?· · 

Sala das Sessões, : de Setembro àe 1935 . - Franci.tco de .M-ou-. 
ra. - ..irthur .d.lbino da Rocha. -Antonio Oarval114l. - .4.dalber
to Oa'flwrgo. - Damatt Ortii. - E rimando :d.lves Gomes. - Sih;J. 
· <Joi!fa. - 8eba..'ltião Dc)n•inuues . - José João do Patrocínio. · 
'Edinar OarvalTio. - ATberto Surek. 

Tramcripç:ão do art. 81) do Decr~to n . ~4.427, de 3 de Julho 
~ 1934 e e. que se refere o art. 1." do p r e sente projecto de lei: · 

"Art. 80. Terminado o prazo de que trata o artigo pre
cedente, nenhuma casa de penhor poderá !unccionar, ce.~ 

bendo á.s Caixas Economicas solicitar das a utoridades com~ 
petentes o seu immedie.to fechamento." 

-Justtficaçoo 

O Sr. Chefe do Governo Pro viso r io da Republíca, no uso e zo-
20 dos poderes discricionarios. que então t inha, baixou o decreto 
n. 24.427, de 19 de Junho de 1!)34, regulando o fuT~~CCionariiento 

das Caixas Economlcas · Federa.es, como verdadeiros institutos dé 
vrevidencia social, o que expLicou nos consiàeranda. com que jus
tificou . aquelle acto . A Assembl6a Nacional Con>:~tituinte, ac.> re 
digir e aPJ;>rovar a Carta. Magna da Republica, approvou todos os 
actos do Governo Prov!sorlo e seus delegados (art. 18 das D~1>o
slções Tr&.ll'.>itoria s da Constituição Feder al) .. 

P decreto ·n. 24.427, de 1934, a lludido n~sta. jus tificação, foi, 
portanto, approvado, comu todos os outros actos praticados an
tes da promulsaçã<> da Lei 'basJca do regbnen. 

No art. 39 da Constituição, Titulo I, Capitulo II, •'De, Po-: 
der Legislativo., , Secção II .. :Das attribulcõe.~· do Poder Le;;is
lativo", se lé o seguinte: 

"Art . 39. Ccnnpete privativamente ao Poder Lcgislatí1io: 
.... .... .... .......... .... ........... ..... . 

e) todas as mater!as da compctencia da U níílO, constan
tes do art. 5", ou dependentes de lel federal, po1· força da. 
Constituiçã.o . •• · 

No art. 5." da mesma Constituição alludlclo no art . 39, Jeem
se estas disposições : 

" .Art . ~. q Compete pr!vath;amente ú. União: 

XIII . - fis.-calizar as operações de Bancos, Seguros e 
Oaiztl$ Ecom.+m.icas· Particulares." 

Ora, uma de dua.s : . ·, 
- o u a Caixa Economica E uma instituição particular, ma.s 

q ue exerce a sua. actividade sob a re8ponsabilidad.e do . GovernQ-. 
:F'càeral (vêde art. 1• do Decreto do Govern~> I7oviilorio num~-; 
ro · 24.527, de 19 d~ Junho de ' 1934) ; 

-<>u e. Caixa Economtca G uma. ~nstttuiçâo ofttcial . 

·De ~ualquer fôrma, o seu funccionamento é . -regulado pcl011 
Jiocleres J,iublicos. A:! associações vota.m os · seus Estatutos q_ue 
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,e.PêlliiLa 18ào a.pprovados Pelo Governo.· A· Calxa :·.Ec.onomlca:. tem 
regu]emento, !t!:Uo . e decretaM tJCI'> Governo. 

Nenhuma. duvida, pois, pód.e haver quanto ft éonstlt.ulcto
nalida.de e · vlab!lldade regimental do projecto que ora ·apresen~ 
-tamos ao exame esclarecido dos Srs. Deputados. 

AZiá.r o pro}ecto nrf.o re~Qa, em nenhum clo3 S{;us d.i.spos~'tiw•. o 'Decreto n. 24.427, rle 19. de Junho de 1934. · .d,pena.. ac
crescenta., ~ art. 80 <k61e 4ecreto, 1im perlodo que -vise a>m
parar Um.G numerosa claue de trabalhadloréa, que, sem eaaa pro
~ será entregue ao desemprego e d m taeria dentro de 
curto prazo. 

Não precisariam os autores deste projecto lazer a sua jus
'tl.tlcação, se não ros9e um imperativo regimental porque, ã. sim
ples leitura, todos logo comprehendem· o se-u elevado objectivo. 

Desde, porfm, que !oi imprescindível justiticar o projecto, 
:tal-o-emos de mOdo completo, explicando, rna!s minuciosamente, 
a s1tua.c,:ão dos empregados das ca~ de penhores que em breve 
vão fech:u- as su~ POTta.s. 

Como auxiliares das casas de penhore~. trabalham alguns 
liA MAIS DE VINTE. (20) AN:SOS . . SCo conhecem .es98 ramo 
.de negocio. Quando as cat! as de penhores fecharem, daqui a 
õois annos, ou elles têm de ~r aproveitados nas Caixas Eco
nomlcas, {)U estará decretada a molseria de~ gent~. 

Que pQ<Iem fe.zer ilomen~ d~ edade avançada, com v in t e a.n
nos de aotivi<lade em casas de penhores, quando estas techa
re-m as I><:>rtas? 

Onde elles encontrarão emprego? 
Dlftloilmente se adaptariam a outTo ramo de negocio . Mas, 

qual a casa commerctal que, podendo ter e.mpregados mo~s. 

lrla. receber eS..'ICS empregadO!! J~ maduros OU velhos? 

Se, pots, a Cantara dos Deputados recusar o seu assenti· 
ln6DtO QO projecto Q.Ue Ol'll, apresentamos, e!'!l:l. centena. de !a
mlltas arrimadas por esses empregadOs de casas de penhores 
lriio cu-r tir· os horr·or.s da !orne! 

Com .o reche.meato da'S cn.sag. de penhores, os que víi.o soffre::
não são os proprietanoa . 

.E&Ies, possuidores de g~andes capltaes, empreggl-os.-úo e~ ou
tra. qualquer c oisa. Não !altar~ onde >elles busquem lucro Jdent i
c<> ao que têm hoje. 03 unicos prejudicados serão aquelles qu~. 
tendo ha. Vinte, ha quinze, ha dez annos, se empregado ne.ssas 
QQ.sa.s, ~ v~m. depois de toda essa longa actlvldade. atlrados á 
rua e sem posslbllldade de colloc:u;;iio em pe.rte alguma, dada a 
~e que todos Um. Assim, o projecto que ora apresentamos 
tf:m. um cunho de humanidade, lncontestavet. E tomos· bu~car 

-apot.o- numa opinião autorlzadlssima: e. do ~mlnente presidente 
da caixa Economica, Sr. Ricardo xaxler da Sllvel.rn. 

Tratando d&JI fllfaes da Caixa Economica, .o Dr. Xavier da 
Silveira, entrev!Sbdo pelo ·"Correio da Manhã", dis!!e o seguinte: 

"Essas tll1aes serão installa.da.s em zonas popula~s de 
grande- movimento .e nenas serãq aproveitados ·os actu.aea. 
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empreJJQ4.os dos esta.?;Jclecimentoo &e penhores desta. (Ja,. 

pUaZ." 

("Corre~ da Mamhã", de 15 de Novembro de 1934.) 
Portanto, ê o propr!o presidente da caixa quem teve a. !ni· 

clatlva, que desejamos ver convertida em lei. 

Objectadio contra o projecto: 

- Ma&, se o presidente da C.aixa 1--.ae aof.T, o pro}ecto ê 
díspensavel. 

Não ê, absolutamente: 

1. o porque, se assiln "(len:s.a o actuul Presidente da C;Uxa, 
amanhã, e antes -do fechamento aas casas de penhores, pode 
S. S. deútar de exercer es<;e cargo e o seu successor não ter o 
mesmo pensamento; 

2. G porque S. S. d!z que aproveitará os empregados das 
oo.sas de penhores desta Capital, nall filiaes da Caixa desta ca
pLtal. 

E os empregados das casas de penhores dOS Estadoo? Fi
carão atirados á mlseria? O Dr. JCavJi.er da Silveb-a cogitou 
do que era da sua al<:ada; nós, Deputados do grupo dos em
pregado!!, tdmcs que oarantlr, não ape~s os em!pTegad.os no 
Rio d.! J<Lnelro. mas os àe todo o. Brasil. mesmo pcn-que o "decre
to do Goverwo Prov~orio, 11,. 24.427, ãe 1934, abrange tcxlas as 
casas de penh.ores do Brasil e não <Lpenas as desta cidade. 

O tempo d~orddo não féz com que o preS'iden1e da C;l.ixa 
Economlca muda.sse de opinião. S. S. con&erva ainda hoje o 
aeu ponto de vista, por todOFl os titu!Oo3 louvavel. Eis o que 
diz S. S. na entrevista publicada. Pelo ·•Dfario (la ~oite"', de ~ 

de .Tun.iio do corrente a.nnc: 

"As agencia.!\ de penhores serão instlladas aos pou
cos e o seu quadro SERA' CONSTITUlDO DE EMPRE
GADOS QUE EXERÇAM AS SUAS FUNCÇES NAS CASAS 
ACTUALMENTE EXISTENTES." 

Com estes fundamentos, julgatpO$ que a. Camara dos Deputados 
approvo.rã. o projecto de lei que ora entregamos ao seu veredicttlfn. 

O Sr. Presidente - Está fi.nda a leitura do Expediente. 

O Sr. Alfredo M:asearenhas (Pela ordem) - Sr. Presiden
te, o no9$0 co~~. Sr. Manoel Novaes não tem compar~cluo ás 
aessões por motivo .a e força rnai<>t:. 

O Sr. Presidente - A Camara !ica inteirada. 

Tenho sobre a. mesa e vou submetter a votos o ~guínte 

REQVEJUlW!ll\....,.0 

Requeremos que consigne, na acta de nossos trabalhos de 
hoje, uxn voto de grande pe2;al" pelo !allecimento, a. 3 de .Agosto 

ttltim.o, nell~.Capital, do notavel en~nheiro de minas Dr. Fran
~ifseo de Paula. Oliveira, o. sabio geologo e mineralogista, que 
.tnuito tez pelo progreslõo i!!COnbmico· e cultural ' brasileiro, enrlque-
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-~ndo a. Ktlenc!a ·-pa.trta com !"'eus importarit!s!!lmo!J estudos sohrc 
a geologia c m-lnernloglu no Era.~ll. 

s'n.la ela::~ Ses~~õe~; :t · (}c Seteml>ro <le 1935: 
ta Neves. - Barro.~ Penteado. - Pedro Racll-: 

hntrcnço JJar'
~ FttrÚulo <1~: 

_lltenezcs. - A1ts:ru:~rto Oar.~hro. - Octa1-'io M~maa?Jcira. - }'mn'd.~
cr~ Pcrelra. - .'<a.1n.11aio Corrêa. - Joáo Ck:-)p11,(1.s. - A~dc Sam.11a.io. 
- .Ant. Góes. - J'óJrnc Gttecles . ...:_ Vc81Jt~io de .4.!JrctÍ. - TC'ixr iN 
Leite. - HcitCYT Maift. - ·Oliveira Coutinho. - H wrn1illrto J'lfmt
f'a. -Julio Novacs·. - c,·CYTi!a ria. aosta. 

O Sr. Lourenço Baeta Neves Sr. Pre>!idente~ ha pou-
cos <lias, o nóbre Deputado por São Paulo, o Sr-. Gome-:; F e 1-ra"1.:, 
na l:IU:l. linguat,;·em a.ttrahett-f.e, em jUstn. h omenagem a.· u'm brll.
sileirO illustre, re-lembrando .sempre opportunos ensinanl(!nto:; 
christãos, accentuou, <:omo pensador notu;vel, <lUe devemo!! exal
tar os b<>ns, os uteis; ·os benemeritos, os cinzeladores dn. \'ida. em
fim, to(las aquelles _que, ~enilo obreiros do pre.:tente, :;e tÓrnaram 
conteporaneos do :futuro, para maior gloria de sua ger'.i~:l~. · 

Nessas normas perfeitas, ele eon:duct.a civica, enunciadas, com 
, ~orla pelo emiJJ"nte e bl·llhante D~putado p~ulista, na:.~. quaes 

reside toda a virtude. da justic;a, no Julgamento dos homens, ·pel o 
testemnho de sua \'ida, :r:un<lamenta-S<;t o requerimento que V. J-;x· . • 
Sr. Presid~nte, acaba di: H<r á Camara. dos Peputados d_o Br-~siL 

Nesse documento. ~los l:leus silmatario~;, que !luo todo!-; cs en
genheiros com assento nestu. Casa, a Engenharia Brasileira que 
dlrectamente represento neste Pllrlamento, enlutada; com a peJ·-

. da de urn dos seus maiores mes tres, que foi Fra ncisco de Pa ula 
Ol1velra, vem solicitar IL'l Camara a inserc;iio. em acta de !deu~ 
trabalhos, de um voto d e g-rande pesar, pelo fallec lmento deai!iii vul
to proeminente da. sciencia., de~!'.e notabllisstmo engenheiro .de mi
nas, que nas suas obras, det~eobriu e vnlot·izou muita.~ riquc7.a:<, 

· que, escondidas ou )gnor:Hln!l, j:.<eiam lnap~oveltada!l no :.olo bra-
sileiro. 

Sr. Pre~nte, o eng~nhelro l"rancl;,co de Paula Oliveira. nu>.:· 
cldo n e!lta. Ca.Dital e nella. de~appat·ecllll>, ha. trinta dial4, deixou 
á sua. Patria um::t. somm.a con~<ider:tvel de serviço!< prelrta clos no 
.seu pro~esoo economlco. á MUa cultura e clvillll:ac:iio . 

Paulu. Ollve!rn. utilm-ente I!~ agitou n:~ com·lvend:t co!).stan t~; 

com a n a tureza )')rodi,r;a elo Br.udl. 

Embrenhando-se .nas selva.s, :5et;Uindo . longos cursos !li? rlo:~. 
examinando os tr.1nsporte.s das_ agua.'!, para. lig<.l-03 á con~t1tui

ção geologica das vertente:s, buscando na.~cente.~ l!,(noradas, e~c:t

lando montanhas, subindo a píncaros alcantilados, ·.i:le~endo ao~ 

vale3, ás. cava9 protundaa da~ ~>-erras, penetrando as fenda,. liE:· 
rigosas das rochas arrebentadas, excavando e perfurando' terrc·
nos, estudando minas ftlltis;as, revolvendo residuos de mineraç:Çe~ 
pas:;radas, esse homem el:traÓrdlna.rlo, andou pot' .todos os recan· 
tos de nossa terra, para descobrir-lhe -e focalizar na a ttenc:ão dos 
dirigentes do Pe.Jz, os· recurSQs naturaes _aproveltavels, que;. multá. 
vez, 1:1le, nos .seus memoravel,v tral>alhos , vlta1i;u>u. no vasto c nm.., 
po da g eologia ~ dos domin!9s minern.lo~cos braslÍelr~s. · · 

Este in!at!gavel. pioneiro, de nossa . ~ngenh;clria de minas , : or.~ 
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.ienf~da. pelo gt!nlo de Gorcelx, nos pendores elo !\CU ' tàrmOl'IO e!\• 
p1rito i nvestigador, cheio de renuncias e de,;prendimento~ apo~
tolarés, desambícioso doe fortuna proprfa, deo:l!cou toda. n. sUa vf· 
da effic!ente a. estudos sérios, (lue, envolvendo especulacões ·sclen· 
tiflca.,;, nunca perderam a finalidade pru.tica dessa vltallzação 
economica. que sempre o inspirava, dos r ecurso:> mil1~ral6gici)S (: 
metalliferos do paiz . 

. Tendo lidado com g ra ndes fortunas ou tido. opportunida-de de 
deJia:;~ se approxlmar. para. a exploraciio detises recursos, Paula 
Oliveira, que fez ou <';alvou !ortun= ~!belas. para . . si .·m~mo ne
nhuma formou, morrendo pobre de aneios materíaes, n;1as l~gou a 
seus tilhos e á. sua terre., essa preciosa Cortu~a -mor..tl, es.;a rique
za de sisnificaçào lncomparavel, que se traduz ·nus '.;i!u;;· feitos rm
trloticos, n<~:<~ guas ouro.::~ magistru~,;, que cÓnstltu\!m swt ·extensa 
e valiosa bibliograph!a.. 

A minha amada. escola - a Escola de Mina!!" de Ouro Preto, 
h oje incorporada. li. UnlversidaK'I~ do Rio de .raneiro, te'lfe: em .Pau· 
la OIJveira, que tol -o seu primeiro graduado. ·em -engenharia de 
m inas. no anno de 1878, um estalã.o de t echnlcos, exemplo dtgni
tic:ldor de trabalho, de c ul-tura, de 1ledica!)ilo A - ~;ciencia .do en• 
genbeito. 

Elle abriu para. nós ·outros; engenheirol4 de minas. c civf,.·. a 
estrada do dever, ãando-'nos directrlzew verdadéíra.,;c po.;·a. o cxer
clc!o nobre da pro!j.ssão qu~ e tle tanto honrou. 

Nós, filhos deN!a gloljosa Escola, nos orgulha.mot~ do l'!E!u va
lor e S'lJardaremos, saudoso!!", a le-mbranc:a d e sua v ida exemplar. 

Nas publicações da Escola de Minas de Ouro I->reto e <la bl
bl!ograph:ia. or.;a.ni~da pelo grande ·geologo americano· D i.; · J. C. 
B ranner, consta.m, entre oUtra:ii, as se~uintes pubtlca(;õCs de Pau· 
la Oliveira; 

Itinerarlo geologico de · ouro Preto no rio Abaetê .:.... Expio· 
ruç;ão das minas ode Galenas do Rlbel·râo do ··chembo - Estudo.>s 
~lderurglcos na ProvJncia ~e Mina;! Gerb.es · - Reconheeimentu 
0-eologlco do valle d-o ri~ Paranupanema - O ouro em são Paul~ 
- Valor das jazldEl!l metalli!eras do Brasil - Mlneruç-.:io do dl«· 
ma nte - Jazida. d e clnabrlo da::s ll're<:~ · Ct"uzes - A fabrica d" 
!erro de Bello Horizonte - An'alyse ·. das aguas ·pota.ve!s de 
B ello Horlzonte - ViSta geral sobre o a:spect o physico d;.~. 

região do .Nov-o D ístclcto Federal e -dos valles dos rios Corumbü. 
e S. Bartholomeu, em ·Goyaz _.. Noticia.~ sobre as ja:zid<U~ mine
raes do Gandarella ·- Bacias carboniferas do Brasil - Riqueza:s 
mlneraes -do Estado ' do R.lo ._ Legislação de minas -.Aproveltu· 
mento do carvão nacional - Chumbo ·- Manganez. O cimento 
._ As jazidas carboniferas de Candlota. - Brlquettes de carviio 
nacional. · ' · · 

· S·ão do Dr. Alpheu Diniz ·Gon<:alves, di.stincto e conh ecido 
membro Ido serviço Geologteo e Mineralogloo do Brasil,. :as pa • 
lavras ttue se seguem · 90br.e ·aquelle brltilileko que illuminou, com 
os · fulgores lie sua. ·rara. e · esclareCida intelllgencla , a aeçiio ~ 
~ng~nharia em nossa terra, no .rama .. e scolhido . ·de sua a.ctividade 
profissional : .. . . . 
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Nasceu Francl5c[) de Paula Oliveira no dia. 8 de Ja
neiro de 1857. Fez os .,;ellS .preparator:!os com destaque, rio 
Colh:~gio Pedro li, a.Dó~ o que se ma.triéu!ou no Curso dl:!' 
Scle.nclas Na.turaes, da Esoola .Polytechnica do Rlo de Ja-

. neiro, onde e.atudou até o 5~ a.nno, Em 1876 ingr$SOU · na. 
Escola · de Mina.s de Ouro Preto, com o ardente desejo de 
melhor possível conhecer a Natur-eza, completando) o cur-· 
so de Engenharia. de Mlnaa. 

Diplomado e-m Julho de 1878, logo em Setembro do mes
mo a.nno ::~ubstituia, interinamente, o Pt'Ofessor de Physica 
e Chiroica_ o Dr. Leonid.as Damazio, que ee havia ll~n
cla.do. 

Em Març:o de 1879 fez os ~studo.s das jazidas de galena 
da Ma.tta do Chwnbo, altua.da na. sertã.Q de Aba.eté, em MI
nas Geraes. Exerceu o ma.gist<erio, entregou-se :novamen
te, âB suas campanhas ge-olog~ea.s. app!iOEI.ndo-se tambem, ft. 
siderurgia, montando uma fal>:rlca de ferro, \!!Ystema cata
lão, em A])aetê. 

Nesta tuncç:ão permaneceu até 1883, quando vlndo para. 
o Rio de .Janeiro enttrou a tt"a.balhar no Laboratorio da E~
trada de Ferro Central do Brasil, onde exerceu praticamen
te as tuncções de ve!'ldedel.ro industrial, até Outubro de 1884. 

Nesta. época, passou a dirigir a Companhia. Aurirera An
glo Bras!.leira, de Mineração, permanec-endo a.té 1885, quan7 
do, então, !ol .exeJ::Cer a. sua e.ctiv1dade no Labora.tor:!o d~ 
En.sa.foa da. Fu~dição de Ouro, em Cuya.bé., ein Mina~;~ Ge
Gera.es, empr.esa. tllle.l da Companhia. Minas -de Ouro de 
Morro Velho. 

Em 1886 fez varias excursões e.o norte de Minas colhen
do amostras em Dlama.ntina para. a. Exposlc;:ãc da. Belgica, 
neste mesmo anno foi convldfuio pelo Dr. OrvllLe Derby, 
juntamente com Gonzaga. de Campos, para tcabalha.r na. 
Commfssão ~graphlca e Geologlca. de São Paulo, recebendo 
a nomeação de• geologo. 

Exerceu easa. funcc;ão technlca·, em São Paulo, até .Ju
lho de 1890, e valloso.e !oram os ·seus estudos sobre a· geo• 
logia, comprehendlda. entre os riog Soroeaba e Tietê. Dahl. 
em Julho de 1890, P.2-9BOU a occupar o cargo de dlr~tor da. 
31 secc;:ão do Museu Nacional (Mineral[)gia) cargo que_ exer
ceu a.té Fevereiro de 1894. 

De 1891 a. 1894 foram multos QS estudos e trabalho;. 
do indefeso geologo; investigações. e plantas de minas au
ri!eras, colJ.ecç:ões ode amostras de minemes para a. Exposi
ção do Chile, estudo da jazida de amJa.ntho, fabr1ca . de . f e r; 
ro e roinerlos de ltabira.; diama.Iltes de Diamantina. e de 
São João da. Chapada e muitos outros •. 

Em Julho de 1894 foi nomeado -pelo GOV@mo de M1ne.s 
engenheiro de t• classe da Com.mlssão Constructo:ra· de Bello. 
Horlzonte, onde permaneceu até Janeiro de 1895, voltaJndo
& . exercer, novament&, o ce.rgo de dlrec~or da 3~ Secç:ão do 
Museu Nacional. Da.hl fol em commissão estudar o Planalt~ 
de Goyaz e fez .ta.mbem outros e~Jtudos parttcula.res das 4t
vr81S diamantlfera.s de Bagagem_. Agua S1,1Ja,. Diama.ntln:~. e 
Grão Mongol. 
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De 1900 a. 7903' estudou as jazidas de -cobr~ da ruen
·da. caaoa.hyba. em Bomflm. na. Bahia, minas de· ou r& de Ho
nor1o Blce.lho, Ga.ndan!lla, Abaetó, Rio do Somno e Santo 
Antonio em Min!L!S Geraes ~ !cz estudos geologtcos dos ter• 
rftor1oa de Esplrito Santo onde se dizia existh:-em carb:->
natos. 

Ainda em 1903 foi -eomm~3sione.do .Pelo Dr. L9-uro MUI· 
ler para. verl!lcar a ve-ra.clda~ da.!! ja.ztde.s. éarbonl!eras do 
Estado do Pará, de onde voltou em 1904 pas::~ando a eRtudar. 
ern Angra .Mambueaoo., os a.!loramentos de carvão que se 
_p:-opala.va e.xJstJrem. 

Destacam-se tambem em 1904 os seus estudos sobre as 
j~das de MoiYbdenita. em Santa Cathar1no.. 

Em 1901, os seus ~criptas sobre o ca.rvão naci(ma.l 
publicados no Jornal d.o O!»ntmercio serviram como JncenU~ 
vo e ·base PQra, pela primeira. vez, no .&:-as!!, o Congr~o 
Nacional vt:~tar uma verba especial de lSO:OOO$ . destinada 
·a:.o estudo do 'carvão. de. pedra. no sul · do PalZ. Do:eumenta.n
do o reterfdo enc011tre.-se. tra.nscri_p~o o artigo' de Pe.ula Oli
veira. nos ....tnilaes do sena4o-, publlcadO' no Diário Of!iciat 
de 18 de Dezembro de 1901, e nos Annaes da. oG.marO. publi· 
cado no Dtario Otfictal de 9 de Novembro ·<le 1902. 

Em Jlilho de 1904, reconhecido pelo Governo o 't!eu in· 
contesta.vel · vaJor de · geologo ·e o 'éleu profundo <li&cernLmen
to na geologia. economlca., foi o Dr. Ol!veJra. nomeado 1 . o 

engenheiro da. Commfesão de Estudos das Minas de Car
vão de Pedl"J. do Brasil, então · che!Jada pela. geologo ameri-
cano I. C. White . · 

Valiosos foram ~ áeus' trabalhos exe~utados até Janei
ro de 1907, quando criado o Servit;:o Geoiogtco e . MineTalo
gico do BrasJl, por tncUcação do .Dr. orvme Derby, !o! no

. meado· geoló&o ·do referido S111rvi~o. · ' 
.A .!JUQ. Vida de ge ologo abDegaQo, como Ver~iro ban· 

deira.nte e de IW!Jlor a. geologia. e a. ·sua. patr.la., percorrendo 
011 klvtos ·e !nhospitos eertões do nosso ll6iz, causou conac

' que.otem.ente ·u:ma. enfermidade pertinaz, · obrigando-o a :~e 
aposentar em 19 de Novembro d e 1913. · 

Apel!.al' de enfermo. e com dJ!!iculdade · <le locomoção, 
Francisco de Paula. . Oliveira :sempre man~ve o. sua: tunccão 
intellectua.l perfeita e· evolutiva, · jamais abandona ndo os 
seus eStUdos sobce a. geologia. Com a. rememora r,:ão da..$ suas 
l.nnumerM· peregrinaçôes e observ~3es, firmadas, pela. S'Ull. 
natural bossa de geologo, continuou o Dr. Oliveira a produ
zir com o m~o 1'u1gor e valor. AS8im é que, óe 1913 á 
a.ct ualtdad& podemos contar, a.tn4a,. muítas das suas ,a,precJa.
das producçôes, prin<:lpa.lmente publiooda.s na revista. A. In
àrutrla., no JorniJJ do OO'mJ7n,ef"cio, e em outros jorna.ea. 

Destacamos dentre as suas ultlma.s pt'O<lucções, .por 
ser de toda actualldac!e, a pu'tillca.tã.o em 11123, sobre o ti· 
tulo "MJner:açãó oo ouro - O ouro que possutmru e o ouro 
que t~os ·e.xpQrtado". 

A ultimQ. produc~ão do operoso geologo 'Dào Ioirou ain· 
·da. ãér i>ubUcada e· feni ·o · tilulêi "Mfnei-a:l<)g!Q do · Bra.s!.l". 
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Neste trabalho, cujo orl8'1na.l tivemos occaslão de ver, el>
tão descrlptas rnal11 <te 'cem famllla.s mtneralogtcu, com 
perto de ~SeiscentOs .mln~reos diversos, de textura.s typ!oos e 
singula.re11, que se tem encontrado ,no B~ll . 

Francisco de Paula Ollvelm, dentre os .,.eus filhos, to
dos dignos do pae extremo11o e culto que souhe· e er, deixou 
um eu dedicado continuador, no estudo rlR Geologia d o:> 
.Brasil, - o Dr. Eu:eeblo de Paula Ollvelra. 

Froncll!Co de Paula Ollveka com Gorcetx, Derby, Bran
ner, Gonzaga. de Campos, Co!Jta Sena e alguns outros f!;·
rnaram-~:~e como verdlldelros lmn'lortaes no e~tuclo Cla Geo
logia bras !I eira. 

Para. que figure nos Annaes, como · parte Integrante desta de~
pretenctosa. oração, vou ler a rela<:âo das publicações de Pa uln 
<>Uvelra, organizada pelo Dr. Alpheu · Dlritz Gonçalves: 

1879 - lt(nerario Geologlco ãe Ouro Preto ao Rio Abar
té- "Aux1llador da Industrla Nacional", n . li- Nov·. XLII, 
245·251; Rio de Janeiro. 1879 - " ActuaUdade" de 10 de Ju
nho. ouro Preto - DlariD Officlal, ns. 186, 192, ·e · de 24 de 
Julho de 187!1. 

1881 - E.rplorQ.ção das Minas de Go.lene ao Ribeirão 'd<J 
Chumbo, af{lvente 4o .A.baelé e Estudo da Z9114 Percorrlàa 
dle Ouro Preto até es11e loga.r. - " Annae& da Escola de Ml· 
lJ9J! · d(l Ouro Preto " , n. 1, 1881 - pp. 35 .e 94 . ~ Rio d"' 
.rineiro, Typographla. Nacional, 1881. · · 

1884 - Estudo3 S-lderurJ7{co11 na P7'cnnnci.a de .lltina11 
Geroe11 - "Annaes do. Escola de 1\finas. de Ouro Preto" -
n. 3, 1884 - pp. 107-159. - (2• edição), 

1887 - Esboço Goologico da Região C'ompt"ehcndtàa en
tre os Rkls Borooaba e Tleté - MDo RelatOrio .da Commlssã." 
Geogra.pblca. e Geolo&ica de São Paulo" - S~o Paulo, 1-6 de 
Novembro de .181M'. 

1889 - &conhectnwlnto Geplogico tJ.o Va4le d4 R io Pa.
rcsnopanema- Collabora.ndo com E. Hussak. - "Boletim d«. 
Commlssii.o Geologjca. e Geographica. da.. Pr<>vlncla. de Siio 
Pauto," n. 2, 1889 - pp. 3·31 - s. ;J?aulo, 1889 ~ SeptL
ra.ta do " Ne...-es - Shrbuch tur Mineral", 1891, 11 - pagi -
nas 303-304 . · · · 

1892 ,...... o Ouro dm H. Pou.lo - ruo de .Janeiro, !~prensa da 
Casa. .da Moeda, 1892 - Reproduzido no •• Industria" - Rio 

. de Janeir.o, n ... 3, d e Maio de ~912 - pags. 28-42. 

' 1893 - .A.miantho ou A&be.sto - Estado de Mli18.13 - 11 
de Fevereiro de 1893· - "Revista Industrial" , numero 1, 15 
de Outubro de 1893 - pags. 13-16. 

1893 - Inclustrla Minera~ - Ca.rta sobre a. jazida. de etna
brio de Ti-es Cruzes, _perto de Trlpuhy·- .A,l"tl~o publicado no 
Jornal do (ilomlmerclo do Rio de Janeiro de 1 de Maio. 

1893 - VO:Zor. da8 Ja:rii/Jas Meta.rltjertUJ -no BraBill. - uEs
ta.do (}e, Minas" - " Revlzta IndWitr.fa;l de Minas Geraes" -
.Ouro . Preto :- Anno r. n . 2, 15 de . Novembro de 1893 -
pa.gs. 40·42 - (Gongo so.cco _e ~etr~ V~lh~) . - ~no I, n . 
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3, 15 de Dezembro de 1893- pags. 67-60 (Catt.a Branca, Co
caes, Capota, s. Vicente) - Anno I, n. 4, 15 de J;pl,eiro d rt 
1894 - pag::~. 89-92 (Minas da Pe.ssagoem, Roça Grarnle, Pa
ry, Itablra, São João e Concei<; ii.o) - Anno I , n. ã, 15 <le t'c· 
vereiro de 1894, paginas 107-140 (Pitansuy, De::~çoberto, Pa~
sagem e F=ía) - Anno 1. n. 8, 15 <le Ma!o de lS~4 - pa
gina~ 184 a 187 (Tapera, Ba.h(l, Charco.· ~'alcii.u, Venda Jo 
Campo) - Anno I, n. 9, 15 <le Junho de 1894, pags. 221-223, 
(Carrapato. Ouro Falia Juca. Vlelra (&) · VIra Copo Não 
tembro de 1894 - pags. 330-302. 

1894 - A pequena Indlustr!a. E:~;tractiva Mineral -
"Revl:sta Industrial de M!·nas · Geraes'', Ouro Preto - An
no I, n. 4, ·15 de .Janeiro - pags. 92-94; u.nno 1, n. 5, J!i 
de F-evereiro - paga. 117-119; ann0 I . n . !1, 15 de Maiu 
- pags. 293-205.; armo I , n. 9, 15 de Junho - pag~. 2~5-2iü. 

1894 - .M!11eraçcio ao Dia•tnante (Porto do Montelro ) 
- "Revista. Industrial de Minas Geraes" - Anno· I, n. 8, de 
15 de Maio - pags. 181-184 - Ouro Preto . 

1894 - A Fabrica ele Ferro de Bello Horizonte - "R~
vista. Indust>l"ial ", n. 12, 15 de Se-tembro - p aglna11 305-:Jll!l. 

1894 - Jazida. de Cinabrlo dAli Tres Cruzes perto de Tri
puhy - -Revista IndustrJa" - Anno I , n. 7, 15 de Abril 
- pags. 159-161, Ouro Preto . 

1895 - A114rl/ACs d4s Aoua3 P.ataveis (le 11cllo Hori
zcmte - .. Re!ator!o das Comm!!l!!ii.o Constructora da Nova 
Capital'' - Annexo n. lU. 

1896 - Vista. Geral sobre o .:l.SJ>ecto Phvaict> da. .R~!Jiiw 
do Novo Dfstricto Federal c do~r Vcüles itõJs Rio11 Coru.bci e 
/!L Bartholomcu., em GO'JI(lz - Relatorio parclai •· Commls 
são de E~tudos da Nova Capital da União'' - G~logia., G. 
3 to G. 3 - Rlo de Janeiro. 

1897 - Ja.zfda de Esn~criJ trituada no carrego do Pa-i<>l 
- .. Revista Industr!u.l de Minas Gera.es'' - Anno V - :X . 
28, 30 de Ma.l'(;O - paga. 49-51 - Ouro Preto. 

1897 - Noticia. sobre as Lavras Dfomenti{era.s d o Ca-
1)(1.no Mario - Rio de Janeiro·, Typ, da Companhia. :de Lo
terias Nacionaes. 

1901 - Rcport .AddreSIJeà to Dr. Urbano Marcondes, 
Chairman- o! the Auritera Compa.nu ot Minas GeraeB, Ja
nuarv- Rio de Janeiro. Maya. e Nlemeyer- pag. 45. 

1900 - Traba.lbos Ge<llogicos - •·Jornal do Commercio'' 
10 de .Janeiro. 

1901- Minas de Ouro - " Jornal do Commercio" - 3 
de ·Fevereiro - . Rio . de Janeiro. 

1901 - A.s Transa.cçóes de .Minas no Brasil - .. Jornal 
dq Commerclo" - 8 de Maio - Rio · de Janeiro. · 

1901 - Tlte lXa1nlaon4 Depo8it o/ Salobro, - Bra11il 
"Engtn~ring and .Mlning Journal" - Novembro, 16 
LXXII, ·635-636 - New York . 

1901 ·- Mineração - Artlgo publicado no "Jornal do 
, Conunerclo". - 8 de Maio -.Rio de Janeiro. 
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1901 - B<J.da& CaTb011.i[era.'! do BraSil - " Jol'l!al do 
Commerclo'~ - Ri.o de Janeiro. 15 de Dezembro - 'I'rans
crlpto no Diaf':jo Of!icial de 18 de Dezembro de 1901 -
(Anna.es do Sene.do} e no Diarlo O!!icial de 9 de :Sovembro 
de 19G2 CAnnaes da Cama.ra..) 

1903 - Rí.quezaB Mi?lerae& do Estddc de Rio - "Jornal 
do Commercio" - Rio de Janeiro, 26 de Abril. 

1903 . - Legüilação de Mi~ .- "Jornal do Ccmmercio" 
Rio de Jam.elro, 2~ de M:~o. 

1903 - Relcztono dos E$ttuJ()s Feitos 11a Fa.:renda de 
Bão J'Céio, .no E~ta.do ào Espirf.to Samto- - Rio de Janeiro, 
ao de Marco. 

1 90S - Su.'ba!d-ios ao Estculo êi4 Geologi4, do Br<t$il -
Typ. Economla CuritybQ. - Para.nâ. - Fevereiro - pa
gina 29. 

1906 - AprO'Veitament>o ào Carvão Nacional - Typ. Li
vraria E cononilca. - Curltyba - Paraná. - Junho - pa
gina. 27 - Rel)roduzido e-m parte na "Industrla" - Rio 
de Janeiro, n. 2 - Jlag5 . 29-33 - Abril. 

1906 - A MoZZ~bctentta. - ·Estu.do deste mineral ~ seus 
d·erive.do.s - TYJ) . Livraria Economica, Curityba - Para
ná - Junho - pa.g. 20. 

1908 - Miner~o ao-s Pinuos - Revista "0 B rasil li
lustrado" - Districto Fed~ral - 31 de Agosto - Anno I, 
n. 1; II, 2 de Setembro. 

1912 - :Not!cia soõre os Terrenos Diamantinos de, Re
uiã.o dos Rlos Sto. A:ntonio> .Somno e .A.baeté - "A Indus
tria" - . Rio de Janei:'o, n . 4 - Dezembro ~ pags. 30-38 
-com um mappa da região . . . 

1913 - Chumbo . - "Industria." - Rio de Janeiro -
n. 5 - Janeiro - paga, 13-17. 

1913 . - O Diamante em Minas - Valo!' das jazidas dia.
mantifera.s em :Mi~U~.~S - Quantidades d e diamantes e:x.trahidos 
até hoje - "Industrla"- Rio de Janeiro- N. 5- Janeiro 
-paginas 31-34 - "O Imparcial" - .Rio de Janeiro. 

1913 - O .Mon9Q41ez - "Industrle." - Rio de Jane iro, 
n. 6 ......: Fevereiro- pags. 7-17 -com um mappa, das ja
zidas de Minas Geraes. 

1913 - O C'bntmto - "Industria" - Rio de Janeiro -
N. 7 - Marco - :pags. 8- 20 . 

1913 .,..... As Jazid.a~t Oa.rb011.if.e1"as de C'andiota. - "Jn
d?9tria" - Rio de .Janeiro, n. 8 - Abril - pegs. 12-17 

· 1913 . - Bf'ill~tt~UJ tU$ Carvão Nac~~ - · "Industria" 
- Rio d e Ja.ne~ro- N. 9 - Maio - pags. 8·10. 

1913 - Roolula, PeàJ"YU e Gemmas Precioaas - " Indus
tria"- RJ.o de Ja.ne1ro. - .N. 10- Agosto- pags. 6-11. 

1923 - Mineru.llogta d.o Brasa (Inedito)." 

Sr. Presidente, Francillco de Pãula. Oliveira deixa, entre seU$ 
dignos filhos, . te<:hniços . de . valor, · como Lauro· de Olive.lia., chefe 
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d<.> bra!ego da Oeste de Minas e esse continuador bri-lhante de seus 
trabalhos o conh-ecido geologo, que o Brasil admira,. Sr. Euzeblu 
Paulo de Oliveira. 

Srs. Deputados, com Mathias de Ollveira Roxo, do ser,.1co geo· 
loglco nacionAl, e pelos engenheiros que subscrev~rn o requ·eri- · 
.mento, ora. sujeito â. vossa. alta consideração, direito que o n<>me 
e o eBptrtto de F ·ranclsco de Paula Oliveira " jámats poderã-o ser 
esquecidos, não .só por aquelles que tiveram a fortuna de possuir· 
lhe a a.tnizade, como por todos os que bem qulzerem conhecer a 
nos!!a teria. " 

camara dos Deputauos do meu Paiz, glorlficae, com a a.p
provação desse requerimento, a memoria do grande cidadão con
l!llderado, pare. a.Yival-a, como exemplo de trabalho ut11 e pa
trlotico, â.s ~rações novas do Brasil. ('Muito bem. Palmas.) 

O Sr. Laudelino Gomes - Sr. Presidente, no instant<:l 
mais caro da minha vida, em que me Pt·eoccupam os problemas 
:caclonaes, desejo render homenagens ao vulto .sympathico, ao 
grande trabalhador da economia bras ileira, que foi Pa.ulo de 
Oliveira. 

Venho solidarizar-me com este preito, não .sO em meu no
me como no do Estado d-e Goyaz; venho prestar as h·::>menagens 
merecidas por esse ~Ilustre brasileiro, ha um mez e tanto desap
parecido do convivlo dos vivos. 

Francisco de Paula Oliveira que, na intimidade era mo
desto cidadão, rol, pnncipa.lmente no período imperial, um vul
to de destaque para o qual appellou o Paiz, em beneficio de sua 
econOIDlia, buscando dentro d!!.~ ten-as os thesouros deSCQnh~

dd()S' e mostrando os roteiros que deveria.m guiar os porvln
do~os para a emancipação econmnica da Patrla. 

O trabalho da. mina de chumbo no :Municlpio de Patos, re
lembra. a. figura de uma grande medico, que foi o Dr. Zaeha
rias, de .Abaeté, pois ~~ ligado a este que o Dr. Francisco de 
Olivel.ra. procurou estudar as. terras de Ribeirão do Chumbo, des
vendando as enorme-s riquezas que ha\"ia no minerlo d(' galena, que 
guardava gran>de quantidade de prata . 

Esses traba.lhos, Sr. Presidente, corno que ficaram esquecidos, 
em vez de ser renovados no momento actual, desde que buscamos, 
lleBta hora. de aperturas solucclona.r n()esos problemas, arranca n
do <Jo sOlo aq•uiUo que elle vem guardando para o instante propici<>. 

Conh(>(:l o provecto brasUelro, com cuja intimidade privei. Es
tava. eu nos :meus primeirno9 annos do curso aca.demico, ne.sta 
Capital, quando me flamilla.rizei com o Dr. Paula Oliveira, ct:jns 
lições, cujos ensinamentos nunca deixei iJe apreciar, pare, evo- · 
car em oocasião opportuna, como · a de agora, sua. figura. illus
tre, e render â.s suas licões de mestre, as :minhas carinhoS!l.s ho
menagens de immorredoura t:audade. 

Em :nome, pois, do grande Estado de Goyaz, que foi tambem 
palmilha-do pelo notavel engenheiro, na Conmiissão para deroar
cacã.o da. f1."tura. Ca.pltal da Republica, associo-me ao .preito me
reeido que a Ca1::1ara vae votar, para: honra e dignidade da Na
~.ão. (Palm-as.) · 
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:Em ~guida, ~ approvado o re<i.uerlmento do i>1;.' ·, 
LoUTenço Baeta N'eveg e ·outros. 

O Sr , Presidente - Vou ouvlr á Camara sobre o se~;uinte 

nEQüt::RIMENTO 

., 
. · Requer:emo,;, ouvida :.a. camara, que se insira, em acta um. 

voto de profundo pezar pelo íal!edmento, occonido nesta Ca.-_
pital do General Emilio Sarmento, rep ublicano historico e que 
!o! uma das flguratS mais illustt·~s e estima.das d<l Exercito Bra-· 
~ileiró~ 

Sala. das Se:..sões, 3 de Setembro de l:l35. - G<Jmcs Ferra::., 
"Vicente .Jliaud. - Fernandes Lima . 

Approvado. 

O Sr. Presidente 
cha;do. 

Sr. Presidente, nas observaçõ~l! _ 

O Sr. Matta Machado - 1St·. PreJSidente>, nas observaçi5e~ 
que desejo fazer, V. Ex. e a egregia cama ra m e permittkão :-epe
t!t- palavras que tenho proferido; e se o fa<:o é porque creio dizet· 
v~rdades, e -estas, quando e.'lquecida.'!, tanto mais bellas, qu a nto 
mais repetidas. 

Em uma .da.s ses!:>'"Ões pas.'IB.dai!, o nobre. Deputado, Sr. Vice'nte 
Galli~z • . cujo nome declino com. aprec;:o e sympa thia, pronunclo11 
um. discur.~o. conirai-íando ·cCinceitos meus , emittidos w bre u preco~ 
industrialismo brrusileiro. · A dlver~e~cla de opinii5el:l procede, Sr, 
Pre:!!idente, da natureza -do9 mandatos qu-e nos trouxer:un á Ca-:
mara . . S. Ex:., como bem a.tflrmou no seu discur.!."', r epresenq. 
a<tu! e. lndustrla. n acional; eu. !Senhor Presidente, represento as re""~ 
glões coloniaes ·do Bra.sll . 

S. Ex. · (: dele;;-ado da ch·1Jlzaç.1io urbano·industrlal que a ve
lha. R epublica. procurou• cultivRr e que naufragou; eu d e um:Í. 
naciona lidade dhssemino.da. em terr~torio vastiSO'lmo e que ansel.i 
p01.' Se constituir em na~ão Independente, na. communhão bras!~ 
!eira. 

S. Ex. não podt-rá apontar um só paiz nns condições do nos
so,' que se fizesse indu~<trial qua.ndo quiz ou porque quiz. Em to
dos e)les as Jndustrias appa recera.m como consequencie. da. ma!;i; 
la rga agriculturaçiio e do intenso povoamento que lh es ·deram 
,:_;, alimento farto; sadio e barato ; capltaes avultados; abund:~.n~ 
cia, ~ ma.ter~ prima ou forte poder -de a<:quislção; a-ppaNlha
l>em technica; perícia profissional; d!visiio · de trabalho; facll!~ 
dad~ , 4e transporte e largo . consumo. 

Em taes condi~:ões as industrias ~urgiram naturalmente, n os 
.centro.>~ .urbanos, populOsos e capitalista,s. Ao ealor do proteccio~ 
.nismo, ellas se expandiram momentaneamente p~ra. bem cedo 
colhPrem o::~ f ructos amarissimos da. violação . das leis naturae~ 

I! Uper-producção, desem,prego, concurrencia feroz, grande 
J;úerra ·. 

D espre2Xl.r e de~onhecer todos aquelles elementos, pr.esclndir 
d!! todos el!es ~ querer, ao peso de um factor artificial - a tarifa. 
:v·roteccionista. - mudar a n atureza das coisas, crear attrib~to:;~ da 
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vioo ·e do t~mpo, forçar as leis que regem o cre!lclmento das naçõeR 
e re~larn a ·economia. lndlvldual ·e collectiva, .para assim ·construir o 
que chamam<>l!l o nos-30 Parque ln®.stri(l.f, é q~r.er o :imposslvel; 
(: tentar o absurdo; ~ catninhar para a ruína das . propria.s indus
trias; 6 impedir que a nacionalidade ])O~a. v.iver, crescer e proso.. 
perar . 

. Leio no discurl!o de S. Ex. a .affirmação categoríca: 

·' Industrializar é. modernamente, synonymo de prog-redir. Pa!z; 
sem industrla é paiz relegado a um plan<~ permanentemente sub
alterno no conceito das nações. 

Não se pOde a:pontar nenhwn ;paiz v-erdadeiramente civilizado 
sem que se lance desde logo a.s vJstas para os principaes centros 
manu!acturelros do mundo." 

Appllcadaa ao Brasil .t.ae$ palavras impo1·tam no seguinte: 
;, bello o homem mUsculoso, sa.nguineo, a thletico, em ple::1a virili
dade; a. seu lado, a creança. poderá se• melga, lnnocente, modes
ta e bôa, mii.EI não será - cuplld.a., exuberante, pres.umpçosa e 
aggresaiva - r.evogu6:'llos, pohs, as leis naturaes: creança, torna-

. se h-omem, incontinente! ... 

.A essa att.irmação chegou S. Ex. , porque pensa, medJta e 
fala como representante da 1J!Ie:'Udo-civillzacão urbano-industrial, 
e!lquecido q~ o probl'i'ma bJ:aSLlelro é a construcção nacional . 

O S8 VlcmN'l'lll GALLXE:4 - Ha. uma Infinidade de 'estabeleci
mentos industna.es que não estão sltue.dos nus zonas urbanas. 
mas no interior dos Estados. O argumento de V. Ex., porta.nto, 
não procede. 

O SR. MA.TTA MACEjADO - O a.parw de V. Ex. honra-me 
sobr~ira. ma.s o assumPto é tão importante que desejo dls
cutl:l-o ~m pequenos discursos. Em grandes, V. Ex. ê que pOde 
ta:z:~t-o, e nós · <> ouviremos çom toda. a. e.tt-enç:ão. Os -meus. po
rém, pare. merecerem a attenção da Ca.mara. prometto que serão 
pequeninos. 

A construe<;ão nacional, Sr. Pr~aidente, nós sO con.seguire
mOoS por meto das lndustrfe.s a.gro-pecua.rlas que favorecem o 
pov~amento e serão as unica.s capazes de levar vlda e trabalho 
ás regiões remotas do Paiz. 

,Alberto Torres, revelou ·genial ~ntuicão quando declico.u ·· A. 
organbla.çéio Naciona.dJ" â memorla. de sua bl:sa.vO materna que vi
veu noventa -e dnco annos na F,azenda., e e.os escravos seus coUabo
re.dores ·nos ·trabalhos agr.lcolas. O a!mplo descortino do $OClologo, 
eminente, pharol sollto.rlo na noite da. nos;,a lnconl!Clencia, ence~;
rou o · problema. brasileiro na organiza~,;ão do trabalho agro-pecuario. 

li - DOCUM!DNTOS DO CONTRAC'l'O 

E de facto, enralza.ndo....se vigoroso nas fazendas· creaoend.o e 
ainplla.ndo-se pelo térrttor1o; indestru~tlvel no :seu ~tura.l trave

- Jam~nto e.eonomico ; condl!a.dor e pacl:f:icadoi ~la converg.encia. de 
Jnteresaes communs; com eaphera. quasi lllimlta.da de acçii.o· illu
m!na.do e sua.viza.do pela a.cção 'tutel.a.r da. mÜlher brasileira~ res
~>;eitado e cultUJI.(lo ne. m~morla, do.:! :martyres que, hu=ildemente 
e bondosiesimamente, .nelle se. sacr.!fiea.ram, o trabalho, na feição 
a.grtcola que Torres lhe traçou, eerla o con.strU<:tor da Nacão. 
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Dessa alta finaLidade nos o.fastou o precoce industrialismo. 
que desviou das a.ctlvidades constructh<IIS precioso trabaJ.bo e avul
tadl.ssimos ea,pitaes. 

Essa direcçâo errada .e funesta sO os !}roprlos lndustrlaes po
derão corrigir e remediar • 

.A.s industrias qu-e oelles cultuam, com todos os seus inconYe
nientee, são hoje apparelhos de l~ga. repercusslào no organismo 
economico. Concentram avu·ltadcs capitaes; emprega,m numeroso 
cot<po de operarlos; pagam <:oplosos im·PQStos aos erarios e reD~
senta-m a fortuna. de bra&ileiros dignos do nosso aPreço, porque 
são grande trabalhadores. que trabalham de bOa fé, crentea da;:; 
vantagens dellas. Não dev.emo11 hosUUzu.l-us e seria loucura pro
curar destruU-as, mas urg'e cncuminbar a .solução do s>t?rio e grave 
problema P.or meios ind!rectoK e por lntermed!o do.. propr!os in
.d.ustrla.es. ·E imuosslvel que elles nito comecem a enxergar o seu 
gra.nde erro e a extrema precurledrtode d83 tndu1:1tr!as que só pro
.duzem para o mercado a.rt!nclal que a tarf!a ultra-IJroteccicntsta 
lhes <:r>eou e estã. clrcumscrll>to ao terrltorio nacional. 

O SRL VICENTE G.u.r..JK:!: - Nilo apobLdo. As industrias já estão 
<:!:Xportando. 

O SR. MATTA MACHADO - Uma gotta da.gua no oceano. 

0 SR. VI= GALl.lEZ - Começa-se as.3!m. 

() SR. MA.TTA MACHADO - ~im, os industria.e~ são os 
mais interessados .no crescimento Ido PaJz, no povoa.ment:J, na me
lhoria da· .economia indivi-dual, que a ugmentará a c:apacida.de de 
consumo. 

Com sua. .experiencia de negoc]os, sua intelllg1mcia. e activldade 
e com os capltaes que manejam, avultadflssimos para. a nossa fragll 
economia, os industriaes são os un!cos capazes de realizar a grande 
colonizaçã-o, o .san~ento ruraJl, o povoamento e a exploração in
tensa das riquezas dormentes no solo da Patria. 

!Abrindo estradas, navegando rios, sanif!cando, pastoreando, 
agricultando e povoando; truros!ormando as solidões da terra ignota. 
em · colossal offic!na. de trabalho, Of.l grand~s lndustr!aes serão o:; 
constructores da Nação e fru!rfio jUKta, natural e estavel J:"emu
neração do seu trabalho e dmc !!C! UI! ca pltnea. 

Sr. Presidente, Delegado da nnctonnl!dade que aspiro organi
zar-se em Estado, dirijo fervoroso al)pello ao 1\lustre Deputado, Sr. 
Vi<:ente Ga!llez, representante da trB.C~U~&da clvlllze.~.ii.o urbano-!n
dustl'ial, para que se torne o lcader da cruzada bemdlta que, vi
sando despertar lla.m a. vi1la e para o trabalho as regiões vastiss1-
mas que mantemos pela posse de bocca, reuna todos O$! brasileii'CS 
nc. ideal commum da organização nacional. 

Os industtia.es, permutando o trabalho ruinoso pela activida:d~ 
beneflca, quebrarão :u! quatro paredes urbanas em que a instru'cção 
burocratica e 113 industl'!as taritarias 8ii!phyxirun a nacionalidade, 
e executarão uma obra de> incOlllparavel belleza, digna do· seu tra
baJho, da sua intelligencla., -do seu· Patriotismo: construirão inna 
pe>deroaa Nacão, para :felicidade nossa e dos irmã."Os qu-e da.e q1.1atre> 
partes do mundo nos procurarem. attrahldos pela e:x:cepção mara
\'ilhosa QUe o Bn'!Bil offere~rlt no mundo attdbuladÇ1. 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2810112015 15: 17 . Página 25 de 55 

-389 

Jo;r·n o que desejava d!Zel' ao illusu·e Deputad:l, que, espe1·o. 
~rr•l\ IJem cedo campeão destemido 6a cau5ã oenemeríta, e a todmr 
t.1'4 JliLti·Jotas que, nes:ta casa e no Brasil, desejam conserve.r- o IXLW 
11·hnonlo que os anteJJassados no-s !egarnm. (1'a!7lt.a$. O orador é· 
I' IHII.flf'ltnett.tado.) 

O Sr. Chl"ysostomo de Oliveira - Sr. Presidente, a. .repre~ 
11t>ntncllo cla.BBiste. vem sendo injustalmente combatida por figuras. 
tl(l rlllmon.sab1lldade no scenario politico e S'OCiAI, através de com
lllt•ntr~t·iall pouco gentis. 

~(to ataques ape.ixonados, que recl.amam um · :i:elo excessivo e 
trtrcUo pelos pr.incilliOS democrat!oos·. Entre outras coisas, têm-se 
ufrlrmado que não famas eleitos, mas simplesmente nomeados. Po
•l~riurnotJ d12:er que nomeados foram tAlvez alguns Deputados e Se
n!Ldoros, sob o regimen anterior â revolução de 1930, cuj<) reconhe
tllroonto de poderes a. imprensa. da época reputava. esca.n-dalol!O, 
u\1 t•ohm peor . . . Mas ~s clessistas preferem ma.nter-se afastados 
tlllM questões poUticas . .;Jomo taes ~mtendidas as de caracter nítida
monto partidilr:io- Desejo apena& e.ccentU3l' que a eleição dos reFre
Kentantes protiSS1onaes ê tão legitbna como as >demais o sejam entre 
1\ÓII, desde a ~ollla dos delegados ~eltores, no seio dos syndicato.s, 
de a..ccO:-do com os dispositivos legaes que ihe imprimem o cunho 
<111. ma.xima. Usura, até a eleiçãÓ final desSlas delegados, di-stribuld<IS 
em ~o.-rupos ~gUnda as prafls&les, sempre sob as vtsta·s a.tten.tas da. 
m11A111tr11.tu.-a eleitoral . . 

E tncil al!egar, sem provaiS, que o Governo intervem ostensi 
\'llmt-nte na eleição; mas isto · equivale a. attribuir a.o Governo de
,,l,.ivo prestigio entre as classes organizadas do P aiZ. Convenhamos 
.. m que ê uma. fOrma contraproducente de opposiçií.o. Qua-nto á r e
PI'~>llontaciio proletaria., e-lia de ta.cto niW é situacionista.. oem oppo
MidonllltP.: poderá. colloca.r-se, eventuaJ:mente, ao lado da :minoria 
u\A do. mniorle., mas nunca para, fa.:aer o jogo d€!3ta ou daquella. -
n ctuo Her!n. mentJr ã. sua precipua finalidade . 

Em .face das competições partidarla.s, frequentemente desenca.
d<!nda.s, deeej1UXIO$ conservar-nos em terreno neutro, no qual nos 
11lntamos me:ls â vontade pru-a. o desempenho de urn mandato de 
t•X!lrc"!lo nitidamente classista.. 

De modo g eral, embora se resint.l, de possíveis imperfeições, a 
representação :proffsa!onal, nas .a.esembiêa:s Ieglsla.tivas, correspond~ 
a uma necessidade inilludivel no momento. E' uma formula ne
ccMSO.r!n para a. lllll.nit.e~ão dfrecta do pen~amento da maioria das 
cl.o.aaes productora.s do Pe.iz. Não parece prudente o julgamento de 
pl11no com que se procura !ulminaJ.a.. 

E ' prematura a condemnat;ão, tanto mais quanto ainda pode
moi! consideral·a no inicio da ):lhase experimental. 

Estou certo de qUe os Deputados cla.sel&tas a?: pr!)mpti!icarão 
~~ a. polar qualquer iniciativa da minoria., em proveito da Nação. E' 
!or~;oso, entretanto, reconhecer, no Governo e.ctual, um espírito dif· 
ícrente daquelle que .predominava e:m governos anteriores: as ques
.tõee tra"balh!Stas, são hoje· consideradas dfgnae, de estudo. A orga
nfZB.t;ilO das clatsses em syndi.ea.tos representa uma cenquista apre
(:fll.voel .para n õs . outros, os trab<Llha.dores. Prova-o a guerra sem 
~suas aos syndicatos opera.rio~. e.limeutada pelos oppressores de 
llontem, agora s uppostos oppr!midos. 
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.A proposlto, I! interessante assigilalar e. lndi!ferenc;a d.e cl•r
to& -politlcos de responsabilidade, a.dv.ersar!os encarniçe.dos da. repre
sentação dassista, perante as a.ttitudes dos directores de empre.;as 
extrangeiras aqui estabelecidas, attitude de revoltante menospreso 
pelas leis brasllelra:s. 

Dentro .da. esphera de suas attribuicões na Canmra, penso que 
niio compete aos claB~stas elogiar, ou combater, o Governo. O es
pfri~ de cooperação, Íll5Pirado pelo o'bject!vo patriotieo de não 
cree.r embaraços á. .Uvre acçã.o do poder constltuido, não pOde Mt.<

recer oensuras bem intencionadas. 

O incondlctona.lismo é termo polltlco, que o tra.balhado1· desco
nhece. Allá8, o .proletariado brasileiro sabe perfeitamente o que quer 
e está d·fsposto e.. não mais se àoeix.a.r emba.hir pelas manhas da. 
poUtica pernona.l!sta, e ja. é tempo de .sabermos aJu.lzac o merlto 
dos homens :publfcos, pelo desenvolvimento de programma.s de idéu" 
e . actos, e não pelos fogos de a.rti!iclo do verbalilmlo, cheio de pro
messe.s, que não se cumprem. 

Falo, principalmente, em nome da cla.sse a que pertenç;o e euja 
opinfiio represento na. Ca:mara. 

Ella comprehende que deve a este Governo beneficios reaes, 
que nunca logrou obter ~e governos preteritoe, apesar dos es
!or<;os desenvolvJdos ~m tal sentido: o Instituto das caixas de pen
~ões, a -r~~la.mentçiUí.o do horario de trabalho, a. melhoria d~ .t:a
larfos, para não citar outras ccmctUlJltas de monta, que abrangeram 
todas as collectividades trabalhlsta.s. Os telegraph1cos reconhGcem 
lealmente esta 'lkrdade. Por que e.scondel-a? 

O SR. ARl'HUR COSTA - Aliás, não são sómente os telegraphi
cos que o reconhecem, mas todo o trabalhador nacional. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - Declarei falar, prin
cipa.lmente, em nome da classe que repreGento. 

Cam o objectivo de desmoralizar a. representa<;fLo profissional, 
apregOam os seus oppositores a !alta de conhecimentos technicos 
que justificariam ~ presença. dos classistas na Camar<~o. Estes, :.1. 

meu vêr, servirão melhor ao Brasil se agire-m com honestidade e 
pureza de intenções, quando não puderem esta.de:ir competencia. 
t-echntca profissional. Nem sempre os homens mals cultos são o~ 
mais uteís á sua Po,trla. No trato da coisa ,pul>llca, em todos os 
tempos, :muitas ve:z:es a Inteireza mora! se avantaja do explendor 
do talento e do .aaber. 

10 SR. PEDRo CALMoN - ):l:uito bem. Mais vale a sinc~rldade 

que a erudicão . 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - .Agrad~ço o apart e 
de V . Ex. 

Tenho para mim que o Brasil não precisa lanç:ar mão de me· 
d ldas extremas, pois vê diante de si as perspectivas de um futuro 
assás promisSor, prede.stfnado Q.Ue estã. a ser o celleiro do mundo. 

Seria impatrlotico deslocar par::~. · nooso meio as questões pa
culiares a outras terras, com o !im ae explorai-a s em prov~lto 
proprio. 

N""ao cultivamos a -demagogia, filha diJ.ecta do egoismo e da. 
ina!ncerlda.de. 

'Devo confessar que, de facto, tivemos do . Governo Pz:>vl
s orio leis de s-arantias; mas, in!el12;mente, representantes de em- . 
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presas extra.ngeir&IS 1nsl8tem em não cumprll-as . Nüo se diga caber 
exciWI!vamente ás autoridades trabalhistas ·propugnar por essas leis 
dicte.da.s pelo Governo Provisorlo. E' a propria Cama.ra polltica. 
que tem o dever de auxiliar os Tepresentantes cla~sistM no cum· 
l)rlmento das leis nacionaes. 

O SR. All.THIJ!l CoSTA- Esse dever é t.n:mbam do Governo. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - Em Santos, o Syn
dica.to da City Im.provement está Hmlta..do a 60 e.ssociados, quando 
são ma.1s de 600 trabalhadores alli -existentes. 

E' porque o Sr. Brown insiste em d.emitt!r todos os empregu
óos de sua. Companhia que ~associem ao Syndica.to. Recentemente 
o Conselho Nacional <le Trabalho, em a.ceordão, me.ndou que aque\
les empregadaa demittidos, e que eS'ta.vam protagídos Pela lei da 
vitaliciedade, fossem reintegrados em seua Jogares. E o Sr. Brown 
respOndeu que dentro da Companhla. quem mandava. era elle; os 
empregados não seriam reintegrado.&, •Porque elle não queria-

Essa declara.çii.o, Sr. Presidente. !oi tomada em termos. Houve 
testemunhas. E elle continua dentro do BraS':Il, a ·menmprczar as 
leis do PaJz, sem que ainda se tivesse l-evantado uma. voz, que 
não tosse a de um representante dos proletarlos, para defender o 
tlit·eito dos tra.baJhadores. 

Lembro, Senbores Deputados, a. necessida-de, qu~ toda Ca.ma1·a 
tem, de, propugnand!> pelO<;; interesses dos trabalhadores, promover 
tam~m a e:xpulsão de todo extrangeiro que se negue ao cumpri· 
mento das ~l.s -do Paiz. Quando um roodesto tra-balhador extra.n· 
G"etro deixa de cumortr as leis nactona.~s. ~ itnm(ldio.ta.ment"' ex• 
pulso do Paiz, impedJdo, a.sslm, de continuar a v-ive r e:m nossa terra. 
Quando, no emta.nto, esse ext ra.ng.eiro ê um superlntendent~ da 
grande compa.nhla, continua a. a<l.ui fe.zer impunemente o qu2 de
seja, e ainda a. nos criticar, porq.ue nos julga Impotentes para obrl
gal-o a cum-prir o eeu dever. 

O SR. Allt!IU.RI>o MARINHo -Para coanpletar cS!!as cons!der<M:Õc3. 
o nobre orador deveria ~er o seguinte: quando um operar!o ex
trangeiro, pelo motivo oalludldo. 6 enulso do Brasil, a trlbun.a da 
Çama.ra. !ica. cheia de oradores, que vêm protestar contra. a arbi
trariedade qne &e teria commettldo. Contra, porêm, os abu:los Jm; 
ttcados por el!ISes capita.1.1ma~ extrangeíros, outra voz não se le
vanta .senão a dos representantes classistas. 

O SR. CHRYSOSTOMO -DE OLIVEIRA - .Agradec;o ao no
bre . collega o seu aparte oelucld~lvo. 

Realmente. é o que se observa. Quando se trata de um p obre 
trabalhador expulso do Pa.iz, vozes aqui se leva nte-m, Que re
pr~~ntam verdadeira demagogia, em <Iet'e~a desse extrangeí!'o que 
nunca mais voltarão ·para nossa terra. 

O SR. DINIZ JumoR - Ha :POUCo V. E.x. reclamava dizend~ 
que ninguem aqui se levantava em defesa do tra balhador. lAgo:·: .. 
a!fil'ftlla que se !a% demagogia. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE .OLIVEIRA- O que d~jamo·~ 
{! que se peca, ta.mbem a expulsão do extrangefro rico. que pôde 
ser mais prejudicial aos b rasileiros que o. extrangelro pobr.e. 

O Sn. TEinl:M PIN'I'O - Pelo que ouc::o do bellisslmo discunso. 
parece-me que o collega est& preconizando a expulsão de extre.n-
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geíros, como meio .de os obrigar a obedecer nossas leis . E' vel·
dade que não ha lei sem a. san~iio respectiva.. A!lgura-se-me que 
o colleca está proclamando a ·innoculdade dessas lells, tanto que 
pede sancçã.o para os que as desrespeitem. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - Estou, realmente. 
reclamando. E -trago provas á. ca.mara sobre os desrespeitos que 
occorrem. 

Em Santos, os presidentes de Syndloatos siio immed,la.ta~nte 
demittidos. O Conselho Nacional de Trabalho, em a.ccordã.o, já 

mandou r>eintegrar alguns. O superintendente da Compa.nbla, en
tretanto, respondeu que quem mandava na Companhia era elle, e 
niio !ez reintegração alguma. 

O SR. TEnc!t!AA PIN'l'O - Dever-se-ia modificar a !~i no sentido 
de tornal-a e!!icioente e respeitada. Não será com a expul$âo de 
extrangeiros, a.sgumpto jã. regulado na ConsUtuicão, que se con-· 
seguirá llsso. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA. - Ali.ã.s, é commen
tarlo que faço no uso de direito que tenho. 

o SR. TEl:::DimA PlN'1'o - Perfeitamente. 

O SR. SALCADO FILHo - Se o nobr>e orador ~ permittir, direi 
que nã.o ha. necessidade de lei .pare. tornar ef!ectlvas as decisões 
dos Tríbunaes do Trabalho. A lei jã. existe. E ' questão de cum
pril-a., de tornal-a e!tie!ente. 

0 SR. Sn.V.A. COSTA - 0 :!a.cto é que as leis tra.balh1sta.s niio 
estão .sendo cniilJ)rldas no int~rior, e mesmo na Capital da Repu
blice., por inet!1c1encla da :!!seallzação. E . o ma.ior entrave para. 
o cumprimento das leis trabalhistas no Brasil sã.o ôs empregado
res. A minoria. combateu fortemente a proposta. do orçamento 
do Min!l.ster!o do Trabalho, quando o illustre relator podla Tebate1· 
com farta. Q.l"gumentação que a.s dotações são !nsuf!lcientes para 
a fiscalização. 

O SR. CHRYSOS'l'OMO DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, o 
que pretendo demonstrar A. Camara é que ha veroadelro contllcto 
entre a Justiça do 'l'rabalbo e a Justiça commum. 

O SR. SILVA Coll'rA. - Atê hoje não consegui tunda.r um syn
dicato de cl~e no Frigorl!lco Anglo S. A., em Mendes. O super
intendente chama aquelles que podem constitui-r o syndicato e os 
ameaC;a de ~missão. E' verdadeira escravatura. branca. Qualquer 
dos nobres collegas que qulzer poderá eerU!lear-se disso indo com
mlgo a Mendes. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLI'\o"EIRA - O e.ppello que es
tou !azendo {L Camara é no sentido de se crear, como ucredíto que 
s e venba. a :fazer, justiça do trabalhador absolutamente autonoma. 
da Justiça commwn. Emqus.nto tivermos Mlni-sterlo do Trabalho e 
Conselho Nacional do Trabalho sem poderes· para fazer cumprir as 
leis, continuaremos a viver nM mesmas reclamações, sem nada 
~onseguir. 

Recentemente, um SenhÕr Juiz deu pareeer contrario a. uma. 
decisão -do Procurador GeraJ do Trabalho, que mandava. que um 
patrão pagasse certa indemnização. 
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O SR. SALCADO FILHO - Adduzlrei mais uma consld~raçii.o. E' 
que. Jnfeltzmente, nossas leis são absolutamente àesconhecl.da.s, mes· 
mo por aquelles que as applicam . Esse é o !a..cto. A legislação do 
trabalho é desconhecida . 

Frequentemente se ouvem' ~r!Ucas feitas com absoluto desco
nhecimento dessas leis . 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA- O Dr. Salgado Filho 
é autoridade no assumpto, porque foi Ministro e sabe, naturalmente, 
quanto -so!treu naquella. pasta para fa:~:er cumprir ns l~1s. que prln
clpâlmente os administradores de empre!!:as extrangeiras insistem 
em não respeitar . De forma que a un!ca solução para o caso ... 

O SR. SAI.a.u>o FILHO - E' ir para o .Tud!cle.rio, fazer cumprir 
as leis. 

O SR. CP..RYSOSTOMO DE OLI"'lE:::RA - ... ê acaba r com 
~ con!Ucto entre o .rud:ic!ario e a. Justiça. do Trabalho. 

O SR. SALGADo FILHO - Mas. não póde hav~r confUcto, de vez 
que se rtrata de cumprir disposições de leis. 

O SR. C.HRYSOSTOMO DE OLIVEIRA- A un!ca solução se• 
rÚl crear uma justiça autonoma :Para o trabalho. 

O sn. S.u.c.wo FILHo - Já existe. 

O SR. SILVA CoSTA. - · O .Tudfciario é moroso e carfssimo e não 
e-~ tA ao alciUice da bolsa do trabalhador. 

O Sa. SALGADO FILHo - Não conheço o accordào a que .se re
f-eriu o nobre orador, mas por uma. simples decisão não se pôde 
are-umentar contra a e!1'1c!enefa das leis. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA- A justiça commum 
et~tâ sobrecarregada de outros casos. No.s questões de trabalho acon
tece que o trabalhador dem:lttJdo, embot'a. não o possa. '!!er, pois 
que a lei lhl! garante o direito ao loga.i· , terá que espernr a de
cl.são do .Tllldiclarlo, AS vezes durante dez ou quinze annos, ao fim 
dos qua.es não haverG. mais opportun!dade para a re!nte;ração. 

O SR.. SA.LO.u>o FILHo - E' que para a reparação do direito do 
trabalhador existe o. justiça. do trabalho . Agora. para a.. execução ~ 
que se vae para a Jsutlça Federal . De modo que a .; execuções sãu 
rapida.s. Não tem03 culpa que essas leis não sejam devidnmente 
<:ornprehendiàas e applicada.s pela. justi<;e. commum. 

O SR. CHR.YSOSTOMO DE OLIVEIRA- Era exactamente o 
que pedlrfamos: uma justiça especial p ara os trabalhAdores. 

O Sn. SALGADo Frt.Ho - Mas os trab€llhadores já têm essa jus
tiça especlal; agora, a execução das s ua:3 decisões ê que depend" 
<la justJqa con:unum. · 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - Desejaria que tives· 
semos uma justica, inclUS'lve· com a propria execução das decisões. 
Quer dizer: ·a. justi~:e. do trabalho, com poderes suttlclentes para se 
fazer curnprir, immediatameote, a lei. · 

O SR. TEI~ PINTo - lsso seria inoperante, porque se iria. 
crear um appa,relhamento judicial especialmente pa;:a determinada. 
classe, em. d-etrimento das de:rna:is. 
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O SR. CHRYSOST03100 DE OLIVEIRA - Mas, o nobre Depu
tado não desconhece que s6 ha, no :Brasil, <:omo ~tn toda. a parte, 
uma. clllSSe que S\.lstenta. o mundo: - a. dos trabalha.dores ~ 

A justiça especial PIU'a. os- trabalhadora!) seria be~flca. a.Ú~ para 
os patrões, visto como, desde que estes estivessem dentro . .ela. lei ~a.da. 
teriam a temer . 

Terminando, J>Ol'ém, Sr. Presidente, -minhas considerações, in
~i.sto no a.ppêllo que tlz á Ca.rnllJ'a, que tilo interessada se tem mos
•-~o em favor dos trabalhadorea bra81lelros, para que auxilitl os 
I·epresentllntes classJ.stas, em tempo opportuno, no .sentido -de J>.O
derem apresentar um projecto de lei, creando a. Justiça d() Tra
balho, 

Era o que tinha. a dizer _ {M,.;ito bem.; -nw.it~ bem. PoJmt..aa.) 

O Sr. Domingos VeUasco (PeJG ordem) - Sr. Presiàente. 
Não e.'!Uve presente quando se discutiu a acta. -dos nossos trabalhos 
de hontem, motivo pelo qual nã.o fiz a. rectl!icaçã.o que deSejava. 

Prevaleço-mt\, por Ú'!60, da. faculdade que o Regimento me <lá, 
para, neste momento, dizer aqUillo que nã.o pro!~r1 na. occasü4o
opportuna. 

Sr . Presidente, o proposito õo discurS<J q<mtem proíerido, nesta. 
Casa, pelo nosso lllustre collega, Sr. salgadq Filho, cumpre-me tra
zer algumas observa~;ões, afim de restabelecer a. verdade dos te
~tos, eo.m re!erencla ao requerbnento <ie tn!or-ma~ões, entii!l a.ppro
vado. sobre os negoclos do lnstltuto Naciot\a.l de Prevldencl.a . 

Firmou-se, em summa, S. Ex. , na pr&~~ump~;ão de que não ha
'lri& denuncla. documentada e 31m a ccuMcões vagas, imprecisas, ano
nyroas ou feitas por pessOa -lnidonea. 

Poderia, pr-ellmina.rmente, pe<llr_ a !. Ex. provaBIIe essas alle
;;aQões. .Basta, porém, salientar que, como ii publico, entre out.l'(l.-J 
têm sido levadas ao poder- comJ'etente rep~sent.Íl.<;ôes a..asigna~ poro 
otficlaes -do no1m0 Exercito e tuncctotlarl03 pubacos de .diversas ea.
tecorlas, compradores de ~ da. Vllla. Tre" de Outubro, em Ma.
recha.l H~rmes, e de Bemtfc.:l., assim como a respeJto das operações 
da. carteira hypotheca.rla do mesmo lnstttuto, tlrmaxia. por um alt•.> 
funocJonar.!o do quadro da Ca.ma.ra a· Qile temos a honra de per
tencer. 

Ainda mala : e!IISa!l t-epresentaçõe.s toram reeeblda~:~ e estão ern 
andamento no Miztlsterlo do Trabalho, sendo que, quanto ás Prt
melras, houve a pr-ovidencia da. deslg-na<;ã.o de commi:Jsão consti
~uida de illustres ~presenUult~ do Club de Engenharia e do Syn
u!cato Central de Ens-enheÍl'OS, e a. ult!m.a. mereceu, até, slgni!1-
eatlvo ãespach.o do Sr. Ministro, publicado no "Diarlo Orr!clal" de 
24- ~ Julho ultttno . 

Era esse o despacho que, àcta i-'enla, o Q.ign<> collega Senhor 
Salgado Filho poderia ter-se dado ao trabalho de eXSJninar. uma 
vez que S. Ex. se deckliu a. assumir o patrOclnio da .cauas. dos dt-
r igente.s do Instituto Nacional ~ Previdencfa.. · · 

E isso, Sr. Presidente, para que se nii.o ouvisse de S. Ex. a 
mera allega.ção de que tudo era. -intunda.do, Va&'O, e.nonymo e ln
ldoneo. Porque, uma. de- dlla$: ou S. Ex. deeconhece o a.ssumpto 
em apreço, e to! tendencl03amente Intorrna.do por quem terJa. inte
l"e.sse em estabelecer contusão, ou ai.lmitte que seu auccessor - ju-
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rista. e profe:;~SOl." acatado, com longe e brilhante 3.ctua<:;i'io na vi.,a. 
publica 1do Paiz - fosse capaz de cornmetter a leviandade de ~e
-ceher, enca:rninhar, estudar, ~. mais do que J~o. pronunciar-se dlL • 

!OTma por que o fez, sobre denuncia~ da esJ)e<:le daquellas a que :d
ludiu o nos.so distlncto collega. 

Sr. Presidente, nesta ligeira rcctificação de acta, nü.o pódc, e\'t
-dentemente. caber a resposta que estão a ex.igir as declat"...Lç1ies d•' 
nobre Deputado Sr. Salgado Filho, não ~6 pela relevanclq do :•s
..sumpto, como pela autorida,de de quem as prof~rlu, titular, que roi, 
da .pasta do Trabalho e que, .assim, não se poderia chamar ti ignu
ro.ncia de toda. a legislaçü.o existente sobre a màterla, muitos textos 
da qual referendados por S. Ex. tn~::smo. 

Outro ponto, entretanto, n5.o póde deixar de receber, ln<.:ontl
nent!, um r-eparo. Declarou S. Ex. que as finalidades da carteü·it 
bypotllecaria são economlcas e não soc!aes e, assim, leg.:tes hão de 
ser- conslderedas as transações effectuada;s; mas, 1amentavelm~ntv, 
-se esqueceu de adduzir o dispositivo de lei em que b:ureava .. sset·<;;:-tu 
tão grave, equivalente a equiparar a depositas bancarias o vultosi"'
.s!mo patrimonio a.ccumulado de maneira bem diversa, isto <1, á cust«. 
de ingentes sacrificlos de !m.mensa collectl vldade. 

E tanto mais se impunha ainda. ~ssa prova quanto S. Ex. tr:t
zia (l.qui. vel'ldadeira contestação opposta., em ultima anal:,'toe, ao::> 
t-ermas incisivos do a.lludlclo despacho do actual ministro, despacho 
fundado em expressos preceitos de nada menos- de tres decr~to~ 
-de lei, todos do Governo Provisorlo. Se dispunha S. Ex. de fun
damento& para contradlcta.r o que fOra ahi expo~to, era de esp2l'ar 
citasse, por sua vez, os textos em que acaso se flrma.~sc par:-. chc:::ar 
â conclusão contraria.. 

O despacho do Sr. Mln•istro do Trabalho. a que alludl hontem 
no -meu discurso, está publicado no •·Pw1o O!fícial" de 24 de Julho 
ultimo, á. pag. 16.092 -e ê dD .seguinte teor: 

"Directoda Geral <lo Expediente - Segunda Secr;iio - Bx
pedlente do Sr. Ministro - Dia 23 de Julho de 1~35. 

Proce830 despachado: 

Francisco B!!jar, tach:ygra[lho-revi~or da Ca.mara -do:; D-:!pu
.tados, reprel!enta.ndo <:ontra. as :!rregularida.de.s que ttponta, pra
ticadas pelo Instituto Nacional de Prev!dencia, na concessão de 

·emprestimos hypoth-eca.l"loe pa.re.. a. construc~:ão ou acctuisicão de 
predioa (D. G. E. 11.112, de 1935). -!Ao Com:elho Dellbem
tivo, ao qlJQ.l cabe t'!Jacal!zar os serviços elo Instituto Nacional 
de Previdencia., para. :Informar e explicar. com urgencia, os fa
ctos argujdos na representação junta e. especialmente, o :;e
gufnte; a) os emprestimos feitos ao contador , de 138:000$000, 
para a. construcç:ão <le dols predioe; ao procurador, na lmpor
ta·ncia de 280 :000$000; e ao engenheiro-ajudante, de ....•..... 
380:000$000, para a construccão de um ~redlo com apartamen
tos. O emJ)restlmo feito a esses tres altos tuncclona.rlos attinge 
·a cerca de réis 900:000$000; b) por que - sendo a finalidade· 
do Instituto, consoante dispõe, expressamente, o decreto n- ..•.. 
24.563, de 3 de Julho de 1934, no art. -i13, tacultar aos ·lleus 
<:Ontributntes, ou aos benetliclarlos q\l.~, por morte de~tes, se 
estiverem habllltando, a acquisição de casas para. res~cia 
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ea;i.gtcnte8 ou a conRtruLr, e d.Jspondo me.1s os decretos ns 
22.574, de 24 ICle :Março de 1983, e 23.245, de 18 de Outubro de 
1933, que os emprestfmos são deaUruz&oa unlca~nte d a.cq-uúi
Ç«W de predio para re11idenda proprfa. - tem I) llllltltuto rea.li
.zado emprest!mos para a construcção de arranha-cêos e até 
predios destinados a casa.'! de commerclo". 

Era o que tinha a. dizer. (Multo l>em; m-uito bem.) 

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

RIIQUI!:RIKlllN'l'O 

Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 

Requeiro seja nomee.<ta uma Comm!saã.o .para, em nome da. 
Ca.mara, receber a Missão Cultural Paragua.ya que, sob a cheftla. 
do Ministro da Educação âequelle palz amigo, o . Sr. Dr . .Justo 
Prieto, devera. chegar a esta Capital no pro::rlmo dia 5 e que, .desde 
que aportou â Capital argentina, já. é considerada. hospede do Go
verno e da nação brasileira. 

Sala ~ Sessões, 3 de Setembro de 1935. - .Xavíe1' de OU1'elra. 

O Sr. Xavier de Oliveira (Pela •vrd.em)-8r. Presidente, de
sejo pOr no devido relevo a signi!lcação lnternaclonaJ americana. 
que nã.o pôde deixar de ter a Delegação Cultural Parague.ya que, 
cbef.lada. pelo Sr. Ministro da Educ~ão daquelle pa!z amigo, estA. 
prestes a. aportar a esta capital. 

E' UlllQ felçã.o singular dos povos da America, esta, de sua ap
proxima.ção cse fazer mata pelo lado espiritual, propriamente. do 
que, ao revês disto, pelos interesses materi.aes ou, melbormente, 
dito, interesself economicos, Isso que. tanta vez, l!'ln outros conti
nentes, mais concorre para separo.r do que para unir os povos res
peetivos. 

Este acto do governo actual do Paraguay, nomeando uma De
legação Cultural afim de vir, ao mesmo tempo, homenagear o Brasil 
na. nossa. data nacional, e~belecer um lnteroa.mbio 4ntelleetual, aP
proxl.mando espiritunlmente ns duas nações tradicionalmente ami
gas, merece um q·uall!lcatlvo de excepçiio. E' obvio que o governo 
od.1. Republlea. l.rmií. qulz. com este gesto, não e6 significar que en
tende ser a a.pproximação intellectual aquella. que, realmente, une. 
de facto, os povos -deste conLnente. senão tambem, hom.enageaT a 
cultura. brlis.ilefra, enviando-lhe uma .pe::'SOnagem de exeepçã.o em 
seu PQ.Iz, pelo lado da Sll:l. cultura, como pelo da sua brilhante 
actua.ção de homem publico, que e o seu Ministro da. Educação, 
grande publlcista, notavel soclologo e provecto professor, o Sr . 
.ru.sto Prieto. 

Quero, ainda, collocar no devido realee o.s qualidades deBSe jo
ven e reputa.do lntellectual da America, dizendo que, form.a.do ape
nas ha 17 annos, já representa um · valor real no alto -scenario de 
sua. pa.tria. quer pelos .postos politliXls que tem occupado e m sua. 
terra. quer, ainda, pela projeccão de sua obra. d.Jplomat!ca' inter
nacional na politlca ame-ricana . 

. Neste parttcula.r, direi que S . Ex., houve um momento em qu~ 
.se approxtmou de :fe.cto da politlca b1"9.silelra, da na.ção brasileira, 
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do cora~;ão brasileiro : tol aquelle em que, como Presidente da Co!D
nrlasão de D!plomacta. da Cam.ara de ~u pe.iz, teve de vencer re• 
si.lnene!ll.':l de toda. sorte, que ali surgiram de -maneira. .tncomprehen
l!lvel, quando de approvaçã.o pelo Parlamento pare.guayo, do cho.
mado - Tratado do Rio de Janeiro - ou, melhor dito - Tratado 
lba.rra-Mangabeira. - que 59luclonou, de uma vez por todft-8, a 
questão de limites entre o BrasU e aquella Republlca Irmã e amiga. 

O SR. OCrAVIO MA.NaABE'IRA - Subscrevo em toda a l-inha. as .pa
lavras de V . Ex. A politlca d e tra.ternidade, que devemos cultlvat· 
entre a. noa.sa · Patrl.a. e o Pa.raguay, multo l!levt- · ao lllmtre para
gua.:ro, que nos vae dar a honra de sua. vlslta, em mts~ oft!cial 
do seu nobre paiz. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA- Multo agrad~cl<l::~ a V. Ex . 
pelo aparte com quf:! me distingue. 

Sr. ?Nsldente, só o !a.cto holstorlco a. que alludo acredita o Sr. 
'Justo Prieto como um g.rande amigo do Brasil e justifica. por Isso 
mesmo, a.s homenagens que o governo e a Nação brasileira pre
Pa.tael para. receber S. Ex. cond.lgnELmente, bem accorde com o;j 
seus altos merecimentos e com a. velhs. tradição de anrlzade que 
.sempre uniu o Brasil 11. nobre nação para.guayu.. (M1Lito bem; muito 

cem.> 

Em seguida, ê approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente - Nomeio pü.ra constituir a Commh~!!áo os 
Sra. Renato Ba.rboea, Dlniz .Junior, Xavier <le Oliveira, Le\1 Carneiro 
e Octavlo Mangabeira.. 

Ha. sobre a mesa um requerimento que va.t ser !Ido. 

E' Uoo, apoiado e .posto em d~u!iBão o >~er;ulnte 

N. 131- 1935 

(1. • Legislatura) 

Requeiro que, por lntermedlo da Mesa. sejam >IO!icltaüa5 do 
Sr. !o!lnlstro da. Via.::ão as seguintes lntorma<;:ões : 

t .•. oQuaJ a tari!a. por tonela.da-kllometro da. Central do Bra:dl 
para o trnnosporte de . minerios de !er-ro e mansanez e n de t rans· 
porte d e outras m.a.terla.s -prlm.a.s para. o fabrico de ! erro e aço e 
..!os produetos sfderu.rgicos? 

z.•. Quaes as estru.;llell de procedencla (! quaell aa de delltlno 
dos mlnerlos em 1934 e qual a tonelagem ? 

3.". Qual o custo medlo actual do transJ)orte da tonelada de 
minerlo de ten:o ou ~nganez por kllometro ·r 

Sala das Si!lsl!ões, 3 de Setembro de 1935. - Furtado ck Mc
~eu8 . 

EnceL•rada a discussão e a·dinda a votação. 

O. Sr. Presidente - E s tá fln<ia. a hora destlnnda ao Expe
diente. 
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iVae-se )lasaar á Ordem do dia. (Pausa.) 

Coznpa.recem me.fs dlln!IJlte· a hora do. expediente, os Srs.: Ma
rio Chennont, .AcYUno de Leão, Fenelon PerdigàQ, Agostinho Mon
tetro, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, Ellezer Moreira, Godo
tredc VJan.na, Agenor Monte, Pire11 de Gayo.so, Frelre de Andrade. 
DemocrJto Rocha, Pedro Firmeza, Humberto ode Andrade, Figueiredo 
Rodrigues, Xa\1er de Oliveira, Martins Veras, Alberto Roselll. Ri
cardo 138.N'eto, sa.muel Duarte, Souza Leão, João Cleophas, Rego 
Ba!T08, Ozorio Borba. Adolpho Celso, Barbosa. Lima Sobrinho, Do
mingos Vtetra., .A.rtbur Cavalcanti, Alde 8a.mpaJo, Oswaldo Lima. 
Humberto de Moura, Simões Barbosa, Severino Mariz, Motta L.i.tntl., 
E.tnllJo de Ms.ya, Orlando ArauJo, Valente de Lima, Sa.tnpa.io Costa, 
Deodato Mada, Melchll!ledek Monte, Amando Fonte11, Pedro Lago, 
Luiz V!e.nna Filho, .João Mangabeira, Arnold SUva, At'lindo Leonf, 
Francisco Rocha, Octavlo Mangabeira.. Wanderley Pinho, Pedro Cal
mon, Artbm- Netva, Raphael Clncurá, Edga.rd Sanches, Homero Pl
res, J'aJr 'l"ovar, Franclsco G<lm;alves, Pereira Carneiro, Ama.ral 
Peixoto, Salles FUho, .João Guimarães, Raul F&rna.n~s. L eVi Car
neiro, Eduardo Duv!.v1er, Bento Costa, Hermete Silva, Cesar Tinoco. 
Allplo Costallat, Nilo Alvarenga, Lemgr-u~r Filho, Fabio Sodrê. 
~rios Luz, Noraldino Lima, P1nheiro Chagas, José Rra.z, Theodo
rn!ro Santiago, AUgusto Viegas, João Bera.ldo, Arthur Bernardes 
FUho, Poly~arpo Vlotti, Daniel de Carvalho, Celso Machado, J'oã1> 
Perodo. Jos~ Bernardino, Rezende To~e.s, Anthero Botelho, BUGno 
Brandão, Delphfm Moreira, Pereira Lima, Theoton!o Mon~lro de 
Barros, S&nt05 Filho, Carlot.Q. Queiroz, Ba.rrca Pe::~.tilll.do, Moraes .An
drade, Vergueiro eesa.r, Gama. Cerqueira, Cardoso de Mello Netto, 
C!ncinato Braga, Castro !>rado, Macedo BittenC~>urt, .Laerte Setubal. 
Alvea Palma, Hyppoltto do Rego, Jorge Guedes, Te!.xelra. P into, Fe
l!x Ribas, &berto Moreira, Miranda. Junior. Jo~ Cas!;lo, Dom1ngos-
1relle.sco, Va.ndonf de Barros, P11D..I.o Tou.":lnho, /ArtbUr Santos, Paula. 
Soazes, João Carlos, Borges de 1.\{edeiros, Ann~ Dias, P edro Ver
sara., Frederlc Wolftenbuttel, Raul Bl-tteneourt, Asca.nio Tub!.no. 
João Neves, Ennando Gomes, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Fran
cisco di Fiori, Abllio de A.s.s!;_ .Antonio Ca.:valhal Austro de Oli
-,.·elra, Arthur da. Rocha. Silva CO.'!ta. Alberto Surek, Josê -do PatrG
<:Inlo, V!eim Macedo, Martinho P!-a.do, Ferre1ra Lima, Oilvefra. Cou
tinho, Gastão de Brito, VJcente Galliez, Leoneio Araujo, Franca. 
F'tlho, Moacyr Barbosa, Arlindo Finto, Augusto Corsino, Cardoso 
Ayres, V4<:ente Gouveia, :Abelarél.o Marinho, Sa.lgadcr Filho, Paulo 
Martins; Moraes Pa.fva. e Thompson Flores (149) . 

De!xaln de comparecer os Srs_: Antonio C3.rlos, Euvaldo Lodi, 
Agenor Rabello, caldeira d e Alvarenga, Ribeiro Junior, Deodo·ro 
de Mendonca, Olavo O!lveíra, Jebovah 3!otttl, Gratuliano Britto, 
Jose Gomes, Herectlano Zenalde, Botto de M1mezes, Ruy Carneiro, 
Mario Domin~. Mello Machado, Ca.rlos de Gusmão, Alte..mirando 
Requfão, Manoel Novaes, Clemente Mar!a.no, .1. J. Seabra, Prisco 
l'araiso, Magalhães Netto, A.sdru'ba.l soar-es, Ubaldo Ramalhete , Ju
lio de Nol-aes, Henr:ique Lage, LonU'a Costa, P:inheiro Che.gas, Mar
tins . Soares, ClementE! MecJ.rado, Lev(ndo Coelho, Adelio Ma ciel, 

"Washington PireS, Juscellno :K:ubitJSak, V~ira. Marques, Negrã.o de-
Lima. .Josê Alkmim, Simão da CUnha, João Henrique, Jacques 
·Montandon, Abreu Srn!rê, Paulo ~ogue!ra, Wa.Idemar ·Fe-rreirà, Os-
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ça!" Steve1111on, Biaa Bueno, Meira. Junior, Horaclo Lafer, Trl;:u d~ 
Loureiro, C8.rl018 Gomes de Oliveira, Deme.tt'lo Xaviet", Eurico Ri
beiro, Martins e Silva, Ricardo Machado, Roberto Slmon~en, G~t.'l>tilo 
VJaige.l e Bo.t"reto Pinto (56). 

ORDEM DO DIA . 
O Sr. P.reaidente - A lista. de preaenta accusa o compare

cimento de 238 Sr.tt. Deputados • 

. Vae-se pt>oceder ~ voto.<;ão da. materla que se acha sobre a 
mesa e da constAnte da Ordem do DJn.. 

V a! ser Julga.do ou niio objecto de deliberação um projec to. 

E' Udo, comdderado objecto de .deliberação e enviado á. 
Commiasii.o de Constituição e .Justiça o seguinte 

PROJI!:Cl'O 

~- 220- 1935 

(l-" Legislatura) 

Regulamenta o e:cercicio ~ profi8são de r epresentante 
c~mercial junto ás repartições 1>ublicas 

(Jul:!ltiça, 146 - 1. • legislatura) 

Art. 1.•. Perante as Repartições Publico.!': FedE>raes, Estnduo.-:-:s 
e Mun.icipaes, os fornecedores do Governo da Gnlúo, dos Estados 
e dos Municlplos, ahl serão obrlgatortamente r epresentados por pre
))Ostos acreditados na forma da lei . 

.A.rt. 2.". Nenhum fornecedor poderà ter mai.!! de um prepo~to 
em cada Repartição de cujo nome darã. conbtclmento ao Chefe da 
dita. Repartição, por melo <ie declaração esci-ipta em que deverão 
SE-r mencionados a séde do estabelecl~nto, a rua, {) numero, acom
panhados de Pt>ovas do registro no Depar tamento No.clan:li da In
dustr1e. e Com.mereio. 

Pa.ragrapho unico. O fornecedor podel'á., entretanto, ter tanto.-: 
auxlliare.!l de prepoetoo, quant{)S forem neces!!\l.rl'OS ao serviço. 

Art. 3-"· Para ·ser admittldo como prepol!to auxiliar, além de 
outros J:"equl.sl.tos eXI~dos por le!, deverá. o candida to pertencer n. 
um 9Ylldicato da classe dos representantes comrnerctaes junt~· :'L~ 
R epn.rtições Publlcas, ser bral!!flelro nato ou naturalizado que resi
da., n o Bt'G.Sll, h a mais .de dez (1 0) annos ininterruptos. 

Pa.ragrapho unlco. Onde nüo · houver synd!oa.to da natu1·eza. 
prevista neste ·artigo, o cnndida.to deverâ.· apresentar, co:n:>- prow;~. 

do exerciclo da proCissão de representante commerclal Junto fui Re
partlc;:Z>es Publioos, a.ttestado firmado por autorld<l.de j ud!ciaria ou 
policial local ou pelo prefeito municipal ou ainda po1· tres (3) pe:.•
ló6a.s de reconhecida. idoneidade. 

A.rt. 4.•. Além da. taxação exigida PO!" lei, os prepostos de que 
trata o a.rt. 1.•, -deverão appor a. toda. .proposta. ou .offerta um sellu 

·federal de 500 · r61s · (quinhentos réis), o qual inutilizará 1:om a 
re.sp~cUva. asslgnatura.. 
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Art. 5. • . Nenhuma .proposta · poderá . ter · a.ndlitllento . sem · q uc 
se tenha 'ob~rvado o dispost:;. nos n.rti~s 2.• e ·• ." .da p~ente lei. 

Art. 6.". Nenhum Representante Commerclal .iilnto ã::;" :RE-par
tições Publicas, poderá. ser dispensado s em ·justa causn, nos tet·
mos da Lei n. 62, d-e 5 de Junho de 193ii. 

Art. 7.o. A percentagem (commíssã.o sobre vetldaa) ao prepo, t n 
é ~egurada 90bre -todas as propostas ou ·ofterte.f;, por elle eDc•t
minhn.das nas RepartJçi:!es. 

Art. s.•. .somente poderão ex-ercer a · protl"ssão de represen
t imte eommerclal junto âs Repar tições Publicas, o s diplomados .. pelo~ 
cursos commercíaes o!tlctaes ou equlparG.dos. . 

Paragra.pho unico. Os que embom não dlplotnn.do~. jii. venhat:a 
exercendo a profissão, .para contfnuar no exerolclo da mesma, d,._ 
verão requerer ~.ua ~nscr-lpçii.o no Depart!l.lnento do Ensino Com
merclal, dentro do pl'QZO de seis mezes c critaõos >da data da pJ·c
.sente lei. 

Art. 9.". Nos Estados em que não h ouver cursos com-mercb.~,. 
ottlctaes, ou equiparados. os candidatos a representantes commet·· 
claes junto ás Repartições Publicas, deverão prova:: sua. lubi~it" 
ção com os documentos refcrldoo no artigo s.·. § v •. 

Sala das Sessões. 3 de Setembro de 1935. .4.be~m'rfo Jfarinlw . 

J·u.stificação 

D!.aria.rnente mourejam junto aos diversos departamentcs d•t 
adminlst~ão publica. os componentes <la numerosa. classe dos :-e-. 
presentantes co.mmerclaes. Esses auxiliares do oommerclo 1:' da ln 
dust.rie., comparecem âs conco~encia.s, apresentam e retiram pro
postas, representam, elllfim, perante a administração publi<:a as 
casas em. que são empregados, nas suas relações commerclae-<~ con• 
os ·Gove rnos. Justo é', ,portaDto, que .se procure dar a essa classe o 
sengo da Dropr-ia. responsabilidade, tazendo-a co-ntrolar por um OI' 

gâo coordenador, organt:tado nos moldes da legislação social brtt 
sllelra e devlda.mente reconhecido pelo Minister:!o do Trabalho-, ln
dustrfa e Commerc4o. Não se pode comprehender como, at~ a pre
s i!nte data, não se hajam voltado para essa; classe os olhares do:< 
poderes publlcoi pois os r eferidos · auxlllares do commerc!o e d~ 
indWitr.La., em suas transa.cções com o Governo, t!nnam propostas, 
assignam termos, prestam e levantam cauçaes. p::at!cam em:fim. 
todos os actos concernentes ao contract<> d e fornecimento das uU
lidSJdes .de que carecem os diversos departa.mentos -da a dm!ntf!tra.::ii ;• 
publica, sendo portanto, consideravel a sua responsabilidade. 

Cottlo o decreto 26.694, de 12 de Julho de. 1934, estabelece, pr o
pugna. açon:selha e !aclllta a· s yndloollzaÇão das c lasses, exigindo, 
mesmo. Para o pleito de reivindicações ~ favores o intermedio de 
um $yndicato reconhecido pelo Mini:sterlo do Trabalho, Industrl>a. 
e Commerc!o, nada ma-is jus to nem mais logtco que a exigencla. da 
qualidade de synddcaliza.do p aTa os que exercem . s uas actlvtdades 
como representantes dos ft>rnecedo~ do Governo. 

Ademais, os tnet'Jlbros . dessa classe, que· n ão podem deixar t.l~ 
possuir· -regulares conhecimentos das complexaS .Jeis que r egem v 
contact o do Governo com . sehs fornecedores; com<> o Codigo "de 
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Contabilldade Publica e outros regulamentos applicados em <livet·
.sos Min.!aterios, podem perfeita .., juste.mente ser assemelhados aos 
Des-pachantes Aduanei!r.OS (já. beneficiados pelo ~reto 22 .1 04, de 
17 de _Novembro -de 1932) e aos despachantes Etdministrativos tede
raes e municlpa.es, os quaea são considerados exact<~re.s honorarios 
da fa2:enda publica. em Virtude da natureza mesma do seu -me
tier" que os obriga a uma Intima lipção com o Thesour~. Alfan
dega. e Pre!eitw:-a . .Ora, tendo o rep.resentante commerclal junto 
ás repartições publicas ligacão intima não só com e.ssaS mas com 
todos os ramos da adminlstracão publica, e se dispondo essa classe 
a pagar um. sello extra de 500 réis por offerta ou proposta apt·e
senta.da, como contribuicão expontanea em compensacão da justa 
regalia. pleiteada, e que representa algum augmento para a receit~ 

publica, parece obvio qualquer outro argumento em tavor do pro
jecto que ora jtpresentamos . 

O Sr. Presidente - Pe.ssa-se á' votação da materla con s
tante da Ordem do d!a. 

V10t~o oo projecto n. 120 A., ãe 1935 (1.• Zegi,latwra), 
approvamro o balanço q~~ e a, conta do ~cicio de 1934, 
organtzados pela. ContadDf'Í<!. Central da Repu'blica; c<m~ 1'a
reoer contrario da Commíssão de Tom.ad<l de. Contas ás 
emendas, (3• discus5ào). 

·o Sr. Presidente - Durante a a.• discussão deste projecto 
forem offerecidaa as seguintes 

' .Art. 1.". 
ceiro .será. de 
e respectivos 

EliiENDAS 

N . 1 

O prazo para exame das contas em exercício flnan-
90 d!as, contados da. data do recebimento odo balanço 
documentos pela Commil;são de Tomada de Contas. 

Art. 2.•. O exame OOS' verbas globaes, que não tenham tido 
a pr~ct.sa: <:lassltlcação, dentro das resp·ectlvas consignações, serâ. 
feito pelos comprovantes ou, pelo menos, pela relação de cada de
bito, correspondemlo-Ihe a origem e a indicacã.o de quem alltorizar 
a de3pesa. 

Art. 3.o. Verificada a procedencia da despesa, será ella con
ferida; glosando-se, no caso contrario, as que não tiverem proce
dencla legal. Quanto á.s ultimas, proceder..se-â á necessaria apu
ração a.tim d e promover-se a ·respcmsabiudade do respectivo orde
nador da. despesa megal. 

Art. 4.• . Exput·ga.da. de todos 0:3 vícios e irregularidades, serão 
ruí contas approvada.s. 

Sala das Sessões, 24 de Julho de 1935. - .árth·u1' B enl4rdes . 
-- · Bo1'pes de Medeiros . - R ego Barro&. - Octavio Mangalleira. 
- João Neves. - Ubaldo Ramwlhete. - iJomtngos Ve!iasco. -
Macedo Bittenoourt. - Henrique Doásworth.. - A l-ves Palma . 
Jair Tovar. - Daniel . de Carvalho. 
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N . 2 
Ao artigo unlco: redUa~se a~iin : 

Ficam approvadas as contas apresentadas I)elo Presidente · da 
Repuhllca. á Camara dos DE!.putados re-lativas ao exercicio de 19~4. 
no pcrlodo que vae de 16 de Julho a. . 31 de .De~'bro, . revouadAut 
a.7 d4.9pOsiçÕe3 em contrario. 

O ~. Presidente - Vou subrnetter e. voto a a . emenda n. 1. 

E ' rejeitada a em-enda n . 

O Sr. Presidente - Vou s u bmetter a votos a emenda ntt
mero 2. 

O Sr. Gomes Ferraz. (Para, enco.minho.r á voto.çrio) - Se
nhor PresPdente, quando se d iscutiu, pela prilnelra· .vez, nesta · au
gusta Asseml>lêa, o :projecto n. 120 A. de decreto legislativo, qu~ 
approva a.s contas do Sr. Presidente da Republica n:.. exercido fi
nanceiro de 1934, apresentei uma emenda- modfflcatfva - ·re!!U·i
ct!va ao projecto ass.fm redigida: 

"Ficam a pprovadas as conla!:< apresentadas pelo Pre
sid'ente da Republica. à camara. dos Deputa.d·os, relativa~ ao 
exerciclo de 1934, no perlodo que vae üe 15 de J ulho n 
31 de Dêzembr.o·, revogadas as <li!o.l}:lOsio;:õés etn c.:cmtrorio" . 

Fundamentei essa emenda no art. lS da3 Disposi~ões Transi~ 
tot-las da Con2Utulo;:ã.o Federal, em vir tude de qua l ficaram appro
vados tOdcs os a.ctos do Governo Provisorlo 11o J)erlodo anter ior c. 
11' de Julho do mesrno anno, exclul>da a aprecia~ão judiciaria dos 
mesmos actos e de 11eus effeitos . , 

A dl~;nls.sima Com.m1asão de Tomada de Contas, (}ando paxecer 
se:bre a emenda, houve por bem declarar qu~ ella niü> 7Jrecisa ser 
apprD'I.lado-, por isso que, ainda que o Podu Legislativo, por um>~ 

c !rcumstancia qualquer, j ulgue mlí.s as contas do Governo, no pe
r iodo odisc:riciona:rio, ella.s .subs:olstirão sempre valiosas porque es.ttl<J 
isentas de qualquer aprecla~5.o . 

0 SR. BUEXOo .. BRANDÃo - Até Indiciaria. 

·o SR. GOMES FERRAZ- Ora, !:>r. · Presid~nte, c'\e a di,f;'ni;;
slma Comll'ÚS9á.O é a. primeira a reconhecer que essas contas an
teriores á promulgaçãO .<Ja Constitu-l~ão Federal estão isenta.s de 
aprecln.;:ão dos Podes Legislativo e Judtci.n.rlo, se ella reconhece, 
n o seu parecer, que a emenda Por mim a.presentada contém. pen-. 
~amen~o technico dcrutrinariantente ezacto, por que não .mod!ti
carmoa a. redacçã.o do artigo unico desse mesmo projecto, de íórma 
a ~v!tar .<tue sejam discutidas, votadas e approva das; as contas do 
Governo n o periodo discr:tclonario ? 

o SR. · BUl!lNo BRAND~o - A Comroissão de Tomada de Contas, 
quando da 2.• discussão, já. explicou1:s.;;e citso. <if!irnia.n.do que a 
d ocumentacão enviada abr-angia todo' o exerclcio fina nceiro d~ 1934. 

O SR. GOMES FERRAZ ·....:. ·Exactanienté ,· . 
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O SR. Bt:EXo Ba.u!OÃo -Sendo a esctit'Jte. global, não era pox
.sivel discernir entre os do-Is periodos, e a Comrni..~ruo não podi:L 
apresenta.r o projecto. approvundo parte des.'la.>~ contas, sem !uze1· 
menção· da-s restantes. Dahl, a razão porque enfeixou todag as eon-. 
tas do exerclclo . 

O SR. GOMES FERRAZ - Vou exactamente provar rL ca
rnara que V. Ex., como digno relator da. Commissão de Tomada 
d':!' Contas, wtá de aecOrdo com u minha em2nda. 

O SI!. BUlilNO BRA.NI>Ão - A Camara, a.o se pronunciar Hohn· 
essa..s contas tarlt, quando multo, urna ratlflcaçà<l. 

O SR. GOMES FER?.AZ - Foi por amor á Jog-lca e ao di
reito. á doutrina e á technic:t, como reconheceu a hont·a.da Com
missão ... 

0 Sa. TEll(Ji:IAA PINTO - E: ao bom Si!USIO. 

!() SR. GOMES FERRAZ - ... e ainda por amor ar, bom 
senso, como accentua o nobre Deput.-1.do. Sr. Teixeira Pinto... e. 
principalmente, pelo profundo respeito que devoto aos textos da 
nosSQ Le:c Le[l'i8 . .. 

O SR. Bt•El'õo Bru.::-.·oxo - Não prejudica, p"'lo contrario: vem 
c<u·p(n1ficar num unico d<!creto legislati\·o todo o peri:do finan
ceiro. A Cnmarn. não :!oi chamada a se pronun-ciar sohl'e uma pM"t~ 
do exercicio, mas sobre o exercício financeiro glcbnl . 

O SR. GOMES FERRAZ - ... que rormulei a emend!t mo
dificativa da redacção dada pela. digna Commissão .. 

Extranho profundamente a red.acção do proj~cto exactamentC' 
porque V. Ex., como digno relator que !aí e brilhante va,-lamentcn· 
que <: . •• 

0 SR. BUNO BRANDÃo - Agradecido. 

O SR. GOMES FERRAZ - ... no di:;cm·so que pronunciou n·, 
Carnara, na .!fessâo .de 2 de Agosto, di.sse: 

"A Commls3ão de Tomada ele Contas acert;:cl~ment~ 
dividiu a presta<:ão .de contas e-m duas .phases que lhe pa
receram bem caractct<L'lad::t!l e perfeitamente dlstincb.~ uma 
da outra". 

O SR. BuENo BRANDÃo - Aliás. repeti ape~ns a. oplniiio do i!
lustre Ministro Tavares de Lyra. S. Ex. ueclarou que o Tríl>unal 
de- Contas, em 1934, runccionou ~ob dois regimen·:>; o elo Govertw 
ProvtllorJo, sem registro pr~Yi<• ~. portanto, -;> seu v•·onunciamentu 
e o do periodo <:onstitucional, já com o estu-do da.~ despesa .. '! e do!' 
actos do Governo. V~rlflcou-se, porém, a. -dlfflculdarle n2. separ:u;:i() 
deste-s dois l'egirnen~. 

10 SR. GOMES. FERRAZ - Continuo, reproduzindo as P<tl~•
vra.s de V. Ex.:. 

"A primeira de!loas contem todas as contas e todo.>< os 
actos praticados pelo Gov-erno Prcvíso-rio, até Yespera.."< {!:L 
p:r:omulgao;:ãó da nossa Carta P.olitlca., o que yale dizer, at.é 
·15 <le .Julho, inclu5'lve, do anno pa~::ado; formando a. ~e
gunda phase as que se seguiram a partit· desstt data e at(;,-
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o ·encerramento do e:xerciclo financeiro praticados, porten
to, jâ. oem pieno perlodo constttucione.l" . 

o SR. BUE:NO BRANDÃ.o - E' da proprJ.a reàacç:ão do artigo lS, 
<tUe approvou todos os actos do Governo Provtsodo. 

O SR. GOMES FERRA.Z -E mals adiante. V. Ex. repro· 
àuz o art. 18 da. Constitulçã.o 

O Sa. 'I'SDOi:CRA. PrNTO - Este dJ$p03Jt.lvo illenta as contas em 
queatão de qualqu~r exame. 

O SR. GOMES FERRAZ - . .. dizendo, mais: ··Estão defi
nitivamente julgadas 8:3 contas do prlmelro ~riodo. 

O Sa . .BuENo BRANDÃo - O parecer ~m debate Justifica razii.o 
:pela qual a. Conunlssã.o aconselha a approvação de todas a.8 

contas. 
O SR. GOMES P'ERRAZ - ora, Sr. Presidente, se o dlgnbl

simo ReJQtor da Corn.missão de Tomada. de Contas é ·o primeiro 
a reconhecer qu& es83.8 contas estão a.pprovada.s pelo art. 18 das 
Disposições TrallJIItol"las da ConstltulçãQ •.. 

O SR. BtmNO BkANIIÃO - A Commissão entende que não ha 
mal em que a Ca.rna.ra se .Pronuncie sobre todo o exerclcl.o. 

O SR. GOJ1.1ES FERRAZ - . • . se já existe, sobre essa:s con
tas, uma. senten~a detlnitlva; IJe essa sentent;:a jã. transitou em 
julgado e, portanto, constitue, sobre o aesumpto, cousa. julgada, 
que, como diziam os romanos. "!az do 'Preto bra.nco e do qua.
drado redondo". e não -deve mais ser posta em disputa - per
gunto: .POr que essa teimosia, ou melhor, essa inslstenc1a da dl
:;n1ss1ma Commissã.o de Tomada de Contas em manter a l·edac
ção, contrariando de !rente o artigo 18, ~ D~-"POSlc;Oes 'l'ranslto
rlas da Constituição Federal. 

o SR. T!:!:xll:lltA. PINTO - Entendo que a Camara nem se
quer com~tencia tem para tomar conhecimento da. matel"la.. 

O SR. Bt>"BNO BAAND::OC:o - Já -t.lve opportunidade de expll::ar 
ao nobre orador que a Comm1ssão recebeu ln!;)rmaç~ relntL
"as á totalidade do exerclclo financeiro, não encontra,;;do meios 
))ara fazer uma dlscrtrnlnac;:ão completa dessas conta."! . 

. ó SR. GOMES FERRAZ - E ra justamente o. is5o que eu 
<leRejava attender, a.travéo~ da emenda que apresentei. 

0 SR. FR!IDERIOO WOL~ - Pet;O perml.ssão pa.ra dis
cot'dal' da. expressão do nobre oradOr: "teimosia da Commlssão". 
A Commissã.o não tem telmosiW!l; ella encontrou dlfflc:uldade8 em 
dl.!!cr!.minar as contas anteriores e posterfores. 

O SR. GOMES FERRAZ - Não faço duvlldas em mudar o 
ad1ectlvo. Mas o nobTe Rélator declarou que a.s contas estão bem 
discriminadas. Os termos do discurso de S. Ex. são claros e 
.. interpret~ttio ce.tset in clo.m. ·. ·. 

O SR. :Stm.~() :SR.A.::-:D.io - ..utirmel !ler lmpossivel discriminm· 
(luaes as contas que fazem parte do primetro grupo e quaes as 
que se. relacionam .no segundo. 
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O SP.. GO!\.lES FERRAZ - Não a Pola:lo ; o seu éllsc ursc, nii...> 
diz Isso. Sr. Presidente, resumindo a11 mlt1has consld~r~ões, pen-
110 QUe a Clunnra não pode approvar o p•·ojecto dos termo!; e-n• 
que 11e acha redigido . 

.A:s contas jll. estão- approvadae e não .podemo!! aPpro~·al...a.s se
JI:Und.a vez. .A reda.cção do projecto otrende a Constltutcão. po,· 
isso quer que se discuta. vote .e approv~ uma coisa que já ioi 
di.Jicuticla. votada e appro,·.a.da pela Constltuicã.o. A minha. em~n

da, se para nada prestn, ao menos !let·ve pa!"'l. corrigir .qualquf'l' 
irregularidade, incoherencla. ou redundancia porventura contidu 
na. redacc:ã.o defeituosa do projecto . 

0 SR. FREDRRICO WOLF'F'ENBL''1"l'EL - .Redunda.ncla ba de íacto: 
ls>io não 9e pode negar. Ma::; não h ouve incoherencia. 

O SR . GOMES FERRAZ - Era o que tinha a d ize:'. U4t~i
to bem; 11t1llto hem. ) 

O Sr. Bueno Brandão (Para cncaminha.1' ct votaçlio) - St·· 
Presidente, a Ccanmi·ssão de Tomada de Contas. ao ter de ()mittü· 
seu parecer sobre e. emenda apresentada pelo lllustre Deputad o 
Sr. Gom es Ferraz, cujo nome declino oc>m sympathia. e apreço, 
ver1tJcou que o pensamento nella contido estava techn!cament r, 
exacto, porque, achan-do-se já uma parte des~ contas a[lpro,·l:l.
das, pareceria. redundancia submettel-ns a nova approvacio pehc 
Camara.. 

O SR. GoMJ:S FJ:RRAZ - Por isso mesmo dei á minha emt>·nrla 
a redacção que V. Ex. conhece. 

O SR. BUENO BRANDÃO - Sr. Pi'esi<iente, o que a Com
m issão ma.is de uma vez exolicou a o plenario foi que a documen
tação enviada., que ~Serviu de ba.se pur~t seu estudo e [la rec:-t·. 
abrangia todo o ex erclcio, e o proprio Tl'ibunal <le Cont::u.·. c:cu
!orme relata o 1l!U!i!tre St·. Minl!ltl'o Ta vares de Lyra. niin en· 
controu !acll!dade p<tra discriminar a.'! co•nta:< realizadas na pl'i
mei.m pha.se e as que poderiam ser c lassirtcadas na. segunda. E a 
Camaru é consUtuclonalmente chJll'lULdo a se pronuncl.a.r ~bre to
do o exerc!cio financeiro de 1934 e niio sobre part.e <12ste ext.>,·
c fcio·. Dada essa situação, não encontrou a C:nnmlssilo d~ To
mada de Contas mei~s ])ara organ!:r:.:1r pro~ecto com dij!crlmina~flu 
d esses actos e, submetteu á approvaçüo .Ua Camara o p ::-lljil::-to n . 
120, abrangendo tod&.s as conta!! rea l!zadas durant<:> o exercil·io 
t !rlanceiro . 

.A Ca.mara, portanto, vae p1·onunclar f.teU julga-meato ROht·t· 
toda a gestão financeira e nã.o sobre par te deiJ.a. '()Di'que :1 do~u

mentac;ão -examLnada nii.o enfeixava todo o e:x:erclclo e, dent!"o dos 
eJtiguos prazos d e que d ispunham a Commissão e o pr<>prlo Trl· 
bunal de Cont~. imPOsstvel se tornou al}r eaen ta-c dlscr1min~iio 
per!eita, exe.cta., · nitida entre as contar! relativas á primeira p!'la
se - a do Governo PrÓvisorio - e nquell.a.s jâ prooessaliias · .-ml• 
o regimen do reg1st ro Drl!:vlo pelo t't'ibunai competente . 

0 SR. FREDERICO WoLF'l'ENBT."T'l'EL - V. Ex . dA licenc::a . p:u·::t. 
um a parte? Além disso, não ha !ncoherençia. alguma entre o art ~ 
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18 ~ I>lsDoslções Tre.nsitorias da Constituição e o projecto apr~· 
sentado pela Commi.ssão. · 

:0 SR-. BlJENO BRANDA o - Depois, Sr. P residente, a. Ca· 
mara dos Senhores Deputados, pronunciando-se agora sobre a 
prlmeira. pha.'!e da prestação d-e contas, poderá., quando multo, 
incidir numa redunda.n.cia, numa ratl.fic"ação, Ido que, aliá.~. niio> 
r-esulta.râ. prejuizo .algum. • 

.ASSim. a Commissã.o de TO'III.a.da. de Contas espera que o seu 
parecer seja acceito· pela Camara, com a. approvação do projê~t•J 

n. 120 tal como foi Por ella. apresentado. 

O Sa. Go~ncs F'li::RRAz - Quero accentuar, mais uma vez, qu~ 
meu ponto de dlvergencla ê quanto â reda.cçã-G. Acredito Q.Ue, c om 
a emenda que apl"E!SBntet, o .proJecto tfcarla melhor redigido. 

O SR. BUENO BRANDAO - A Commissão não podia sec
cioDar a:s con.te..s >de um exercício porque f100rla uma série de 
contas desse mesmo exerc!cio sem justl!lcativa. 

O SR. Moa.u;s P.uvA - .Aliás, a emenda do ·Sr. Deputado · Go
mes Ferraz trouxe a vantagem de provocar este esclarecmento 
da Commissão de Tomada de Contas relativo â dltflculdade pe.ra. 
distinguir os dois exerc!ctos. 

O SR. BUENO BRANDÃO - A Commis:são verificou que 
existem dois regbnens: ao Pli·meiro pertencem as contas reali
zadas durante o .período tdo Governo Provisorio. e ao segundo as 
e1fcctuadas jâ, em pleno periOdo Constitucional, jã sob o regimen 
do exame pr~vio pelo Tribunal de Contas. 

O SR. CARLOS REis - Se a. questão é de simples redacção, co
mo diz o Sr. Deputado Gomes Ferraz, devia ser ouvida a Com
misl!ão · de Redacção. · .. 

O SR. BUENO BR.A..~DÃ.O - A Comm!ssão não possue, po
rém. como já dl.ase e ora repito elementos para conhecer o mon
tante <le eada mns. destas pbases. Essa a razão por que a Com
·:rr.issão elabo-rou o projecto englobando os dois regimens ern um 
corpo unlco. 

São esws as llge!ras consideraç es que julguei de ,meu dever 
apresentar a. esta Assembléa. 

Em seguida, é rejeitada a emenda n. 2. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o ·projecto. 
E' dado como approvado o seguinte 

PROJF-CTo 

N. 120- 1935 

.cA. Camara dos· Deputados decreta: 

.. 4 .. rtigo unico. Ficam ·.o.pprovadas ~ contas apresentati3.9 pelo 
Presidente da. P.epublica ã Ca:mara. dos Deputados, relativas ao 
exercicto de 193~; rev.ogadas as disposições em contrario. 
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0 Sr. Antonio de Góes (Pela ·urdem) - DetlE!Jaria. sr· . 
.Presklente, um escla.recbnento : A votação dessa materla nã.o deve 
ser secreta? 

O Sr. Presidente - !n!ormo ao nobre Deputado que o 
o proJecto devla ser !Submettido a uma só discussão e votação se
~ta. Essa votação foi realizada. Send:o o JlTOjecto, posterior
~nte, submettldo a outra.., discussões, a. .Mesa o considerou como 

_projecto commum. 

Entretanto, julgando procedente a reclamação 
Deputado, vae ser feita a votação secr-<!ta. 
'L 

do nobre 

O Sr. M:oacyr Barbosa (S~vinóo tk Secret<lrio) -procede ã. 
che.mada dos Srs. Deputado". nara a votação. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos pelo proces
so de escriltlnto secret'J o projectao n. 120-A, de 1935 . . 

Os Srs. que e.pprovarem o projecto votarão - $im - e os que 
rejeitarem, votarão - 11ãQ. 

Vae se proceder á .chama.da. 

Responderam á chamada. e votaram os Srs. : 
Mario Cbermont, Acylino de Leão, Abguar Bastas, José' Pin

garilho, Agostinho Monteiro, Clementino Lisboa, Gena.ro Ponte, 
Li no Machado, Magalhães de Almeida, GeTson Marques, Henri
que Couto, Carlos Reis. Elieze1· Moreira, Godofredo Vianna, Adel
mar Rocha. Pires de Gayoso, Plinio Pompeu, Dcmocrito Rocha, 
Fernandes T.a.vora, Pedro Firmeza, Cm.berto de Andrade, Monte 
.Arraes, Josê ode Borbe., Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, 
Café Filho, Martins Vern.s, José Augusto, Ricardo Barreto, Pereira. 
Lira, Mathias Freire, Sarnuel Duarte, Souza Leão, João Cleopha;;, 
Rego Barros, Ozor fo Borba. Arnaldo Bast~. Adolpho Ce!l3o, Bar
bosa. Lima Sobrinho, ,Antonio ~e Góes, Domingos Vieira, Arthu•· 
Cavalcanti, . Heitor Maia, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Humberto 
Moura, Simões Barbosa, Severino Mariz, Motta Lima, Ernilio d~ 
Maya, Orlando Araujo, Valente de Lime., Ferne..ndes Lima. Sam
paio Costa, Deodato Maia, Melchisedek Monte, Amando Fontes, 
Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, Joôlo Mangabeira, 
Prisco Pe.raiso, Arlindo Leoni, Frand.sco Rocha, Octavlo Man
gabeira, Wanderley Pinho, P edro Calmon, Leoncio Galrã.o, Ra
pbael Cincllrâ, Edga.rd Sanches, Attila. Amaral, Francisco Gon· 
çalves, Pereira Carneiro, Amaral Peixoto, Henrique Lage, Sampaio 
Corrêa, João Guimarães, Raul Fernande-s, Levl Carneiro, Eduardo 
Duvivier, Bento Costa, Hermete Silva. Acu.rcio .Torres , Cesar Tl
noco, Prado Kelly, Caroillo Filho, ::-tilo Alvarenga., Lerngruber Fi
lho, Bandeira Vaughan, Fabio Sodrê Arthur Bernar-des, Carlos 
Luz, Noraldino Lirna., Bias Fortes, Pedro Aleixo, José Braz, 'l'heo· 
<iomiro Se.ntiago, Au~sto Viegas, João BeraJw. Arthur Bernar

. des Filho, Polyoarpo Vlottl, Furtado da Menezes, Daniel de Car-. 
valho, Carneiro de Rezende, Christiano Machado, Macarlo de (AJ-

me:bd.a.. Celso Machado, .JOO.o Penido, .José Berna.rdlno, M:l.tta Ma
chado," Rezende Tostes, Anthero Botelho, Bue<no Brandã'o, · Del
phim Moreira, Pereira Lima. Theotonio Monteiro de Barr~·. San~os 
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Filho, Carlota de Queiroz, Barros Penteado •. Moraes · Andrade, Ver
gueiro ceaar, Gama Cerquelra, Co.rdoso de Mello Netto, Joaquim 
Sampaio Vfdal, Cl·ncinato Braga, Castro Prado, Macedo Bltten
court, Laerte Setuhal, Alves Palma., Hyppolito do Rego, .Jorg'.) 
Guedes, Teixeira Pint-o, Fellx Ribas, · Gomes · Ferr:u, · Aurelia.no 
Le1te, .Justo de Morae-s, Miranda Junior, Jairo Franco, José CWI
!!IO, Domingos Vella.sco, Laudellno Germes, VIcente · Miguel, 
Claro G<ldoy, CotTêa. <la Costa, Vandoni de Barros, ·Plinto 
Tourinho, Arthur Santos, Paula Soares Lauro Lopes F'ranclsc<"~ 

Pereira, Rupp Junior, JMé Mul·ler, Dlniz Junior, Dorval Melchla
des, João Carlos, Borges de Medeiros, Baptista Lusardo, Vespu
cio <de Abreu. Rena.to Barbosa. Annes Dias, João Slmpllcio. Fre
rfco Wolffenbuttel, VIctor RUssomano, Raul Bittencourt; Ascaniu 
Tublno, Dario Crespo, Adalberto Corrêa, J.oã.o Nev.es, Fanfa RI
bas, Nicolau V-ergueiro, Oscar Fontoura. Aniz Badra, Sebastião 
Domlngues, Abel dos Santos, ·Pedro Jorge, Franéisco · di Flori . 
Ablllo de Assis, ,A;ntonio Carv~hal. Austro de Oliveira, Arthur du 
Rocha, Silva Costa, Francisco Moura, Adalberto camargo, Al
berto Surek, Damae Ortiz, Edmar Carvalho, Chrysostomo de Oli
veira, José do Pa.trocinio, RJ<!ardino Pracb, Vieira Macedo, Fc•: 
reira Lima, Ricardo Machado, Oliveira Coutinho, Alberto Alvare:s. 
L;ma Teixeira, Pedro Rache, Gastão <le Brito. Vicente Galllez 
Leoncio Araujo, França Filho, A:-llndo Pinto, AuguHto Corsino: 
Cardoso A~s. Lourenc;o Ba.eta Neves, Abela::-do Marinho, Syl
vio Leitão, Salgado Filho, ·Paulo Martin.'!, Moraes Paiva, Thom· 
pson Flores. (210.) 

O Sr. -Presidente - Re~ponderam á chamada. 210 senho
res Deputados. 

Vae-se proce4ier A contagem das cedula.a. 

Procede-se á. contu(:"em da" ce'llula.'!. 

O Sr. Presidente - Contere o numero de cedulas com o 
dw Srs. Deputados que votaram. 

Vae-se proceder â apura~~ . 

São u.purada.'! 210 cedu lal!, que clí"LO u Sf:J;Uint·;, 

resultado; 

SIM - lãl. 

NAO - 59. 

O Sr. Presidente 
Commb!são de Redàcc;:ão. 

O projecto !ol appro:vado e vae ú. 

Vem â Mesa a seguinte 

Sr. Presidente: 

Não obstant~ encontrar-m& n a. Ca.mara, deiXe! de tomar .parte 
n:), vom~:ão <!o p_rojecto n . 120-A, ·por .motivo indepen de nte da mi
nha vontade. 
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Sala. das Sessões, 3 de Setembro de 19311. - Aaen·or Monte. 

O Sr. Presidente - Tenho sohre a. Mesa e vou s ubmet
teL· a votos o seguinte • 

REQUERIMI!IN'l'O DE tJI!CENCIA 

Requeremos urgencia pnra immediata discussão e votac;;ã.o do 
projecto n. que restabeleceu o estudo eepeclal e Isolado da his-
torie. do Brasil na. aulnta série do curso secundarlo. 

Sala das Sessões, 3 de Setembro de 1935. - WandcrlleV Pi
nho. - João Neves . - B<Wge11 de MeãeW'o11. - octa-mo .W:CAloa
~eiro. - Oinctna.to Braga. - E-vppolito do Rego. - Morae11 Paiva . 

.Approva.do. 

O Sr . Presidente Vae-se proceder á leitura. do p rojecto. 
E' lido o seguinte 

l'RO.JElC"l'O 

N. 219- 1935 

(Primeira. Leg!s~aturn) 

Redacçáo para d.iaciUlsão cspecí.4l da. emenda approvarla c ck.~ta
cx:t.do do projccto n. 18-A, àe 1935. prim.etra leoislatura, q·uc 
rcotJJa. o estudo da HÍiltoria. do Bralrll na 5" série ào11 cur-
11011 ~teC'IIIn.darios . 

(Educa~:ão 56 - Primeira Le~;islatura) 

O Poder Leglslntlvo decreta: 

Art . 1.«> Far-se-â, na. quinta s~rle do curso secundado, o e:o~

tudo especial e Isolado .da H!storla do Brasil de accordo com o 
progra.mma. que organizará a Congrega<;:ão do Colleg!o Pedro II. 

Para.graphc un!co. As materias do progra.mma actual de 
Hlstoria da Civilização, correspondentes á quinta :série, será-;> dls
tr!buldas .Pelas !!trles anteriores, numa remodelação do progrom
ma desta d1.sclp11na, que !ará. a Congr-egn.ção do Colleglo Pedro II· 

Art. 2.• Revogo.m-se as disposições em contrario . 

Se.la das Comm lssões, 3 d e Setembro de 1935 . - Valente d" 
TAma, Presidente. - Mathias Fretre. - Ueit<W .Ma-ia - Vicen
te Mf.qu.el. 

O Sr. Presidente - Tem a pa.lavra o Sr. Presidente da. 
Comnússão de Educa.<;:ão e Cultura. 

O Sr . Lourenço Baeta Neves Sr. Presidente, pedlriH. a 
V. Ex. concedesse a palavra ao Relator que melhor poderá escla
recer a Camara. 

O Sr. 'Presidente 
telro de Barros, 

Tem a palavra o Sr. Theotonlo Mon-
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O Sr. Theotonio Monteiro de Barros (Pel-a pn:tem) -
. 3r. ·;E':.resi<lente, -lado o a~ntado . da. hora, . receio que ·não haja. 

numero ne. Casa para ~ proceder ímmEtdlata.mente á reunlilo de 
Commfssáo que deve se .manjfelltar sobre o aE3Umpt:~. Pelo QUrt 

ouvi e v!, tenho a lmpresaão ode que ella ê sympathica ao projecto 
e que 9ua ·man1restação será no sentido da. approva.ção do mesmo. 
Entretanto, ha a examinar a questão da organização dos pro
gramma.s, visto · como essa orga1Ú21a.~;ão se faz, em virtude de lei, 
por uma cornmls.9ão jâ. designada, etc. No ca$o, o projecto manda. 
que o progTamm.::. de Historla. <lo Brasil seja elaborado pela Con
f:re~iio do Collegio Pedro II. 

Como ne. es~ questão ~ estudar: e nã.o convem Q.Ue a ca.deb:<~. 
de Hlstoria do Brasil constitua e~~pção unlca dentro da regru. 
geral da. organização programll'IQtica. a Comm!ssiio desejaria exa
minar o projecto .. . 

0 SR P!!ESil>JliNTE V. Ex. desejaria um prazo? 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS- Requeirr,, 
em virtude dl·sso, um prazo, que poderá. .ser d>~: 2-4 horas, p:JrQuc 
não tenho certeza de conseguir numero para reunir, ainda hoje, 
a. Commissão, prazo esse . que, se obtive;omos numero, dispensare
mos e que, em caso contrario-, utill:r.aremos. afim de que ama.nhii. 
ás 16 horas, o parecer esteja nrompto. 

E' o que peço á Mesa. 

O Sr. Presidente - Os senhores que concedem é1 Com
missão o ·prazo de 24 horas. para. que, reunida, POS!Ia dal· parecer 
!SObre o projecto, que1ram conservar-se sentados. (Pa1Ula.) 

Foi concedJido. 

O Sr . Moraes Paiva (Pela ord<-\-n.) requer e obtem clispen
sa de lmpres.são da ~~eda.cção final do projecto n . 2112 A , de 1935. 
afim de ser immedla.ta.mcnte votada. 

E' lida. -e, sem observações, approv~d:.L a segu1nt<: 

!U!!DACÇÃO 

N. 202-A - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Rcdo.cçcío tina! cU> JH·ojccto n. 202, ele 19~5. que autoriza a abrir o 
credito e8pecf.al de 48:000$000 p«ra pagar aos protcsson,.~ 

!Enoch da .Rocha .Ltma. e outr~. ® Colleglo Pedro II 
O Poder Legislativo· decreta: 

Art. 1.• - -0 Tb!esouro Nacional . poagará a dlf'feren<:a. cL: 
vencimentos a que têm direito os professores do ColleE,-iO Pedro H. 
Enoch da ·RoCha Lima, José de Sã. Roriz, Benedicto Raymundo 
de. Sllva. .Filho e Alcino Cha.vantes .Tun:ivr, no pertodo de Maio de 
1931 a :oeze'mbro de 1932, por conta. da. verba de "Exerclcios fin
dos", co.nalgnada no orçamento vi1:ente, depois de reconhecida a 
dlvlda pelo Mlnil!terio da Educa.c;ão El Saude Publica, na. fôrma du. 
legislação de contabilidade ein "\'i~;ori · 

Art. 2. u - Revc>gam-se as dbspos1<;ões em contrario. · 
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Sala da Commissão, 3 de Setembro-de 1935. - Valente de Li
ma., Presidente. - Heitor Ma-ta. - Yatrio C01"1'M d.a Costa . 

. O . Sr. Presidente - O projecto vae á sancção. 

O Sr. Salles Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, ten•1o 
votado contra a concessão do prazo para ser dad'O parecer, depois 
de voto.do o requerimento <ie urg~ncia, porque acho ~er essa d i

.. la.c;:ão lncompat!vel c.om a urgenc!a, pedi a 11ala.vra para enviar f:.. 
Mesa a mlnha decla.ra<:á1:1 de voto . 

O SR PRESn>lllN'I'E - V. Ex. deverá env!oar a sua .cl.eclaràç::i.o 
por escrfpto. -- Vem ú M~sa a ~egúinte 

DECLARAÇÃO D~ VOTO 

.I.>eclaro que votei contra. ·a concessão de prazo para concei:et· 
J)al•ecer sobre o projecto n. 211 p ara cuja lrnmediata discussão foi 
concedida urgencla.. 

Sala das Sessões , 3 de Setembro de 1S35 - Sa.lles Filho . 

.() Sr. Presidente 
Ordem do dla. 

- Passa-se ·novame-nte á materia da 

Votacli.o do projecto n. 154-A, de 193ã (1" Legis-
latura) do Sen.Q.do autorizando o Governo a dar ga

rantia. a. uma opera ção de cr.edito a.U: a importanci& 
de 50 .000 :000$ e ntre o Estado do Rlo Grande do Sul 
e o Banco do Brasil destinada ao re~ate da em issão 
de bonus feita pelo mesmo Estado; com pareceres !a
foravefs das Commlssões de Justl._a e F inanças (3& 
d~acio) . 

;Approvado o seguinte 

PROJElCTO 

(Do Seonado) 

~. 154-A - 1935 

(Primeira L egislaturo) 

O Poder Legisla tivo resolve: 

Art. 1. " Fica o Poder Executivo a utorizado a da!' a neccRsa
rla garantia., por fntermedl.o do The90uro Nacional, · a uma Jpcroa
~ão de er.eillto e. ser ajustada e realizada ent re o Estado do Rio 
Grande do Sul e o Banco do ·Brasil até a lmportllncia de r<:is 
se. ooo·: ooo$ooo . 

• § 1. 0 A referida operação serli. destinada ao ~ate dos bo
mc.s emitt!dos pelo Governo do Estn;do do Rio Grande do Sul e de
verá ser feita de modo que as respec.Uvas Commlssões nii.o sejam 
me.is onerosas paro. o E s tado de> que a.s constamtes de contractos 
anteriores, celebrados com a mesma finalidade, entre outros· Es· 
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tados e o dito Banco, observando-se quanto &s garantias, o que 
esses contraetos estabelecem. 

§ 2. • Realizada a operação de cr-edito a que se rerere esta lei, 
!icarâ. J)rohibtda a clrculacã.o dos bmua a que allu'.ie o paragrapho 
anterJor. 

f a.o A verba annual, para o servlco de amortização e juro~. 
deverá ser consignada na ~I orçamentar!a do Este.do do RIQ 
Grande do Sul. 

Art. 2. • Revogam-se a~ disposições em contrario. 

() Sr. Presidente - O :projecto vae á. sanccã.o, oUlcla.ndo
se ao Senado sobre o occorr!do. 

Votaçà<l do projecto n. 188. de 1935, (1" Le!}í8-
latura), aurori:!:an'áo a abrir, pe'Po Miniaterlo da Jus
til((', o credito ~~ de 170:787$000, para pagar 
aos DeiH!m.bargacLore/1 Pe4ro de A.lcant!'ra. Na.bu.co de 
Abreu c outro11 (2" dlscussã.o.) 

Approvados, SU<!Cesslvamente, os segu1nte•tt arw 
ti~ do 

PROJEC'tO 

N. 188 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1. • Fica o Pode1· Executivo autortza.do 11 abrir, pelo Mi
nisterfo da Juet1ca e NegociOil Interiores, o credito especial de 
cento e sententa. contos setecent08 e oitenta. e .sete mil réis 
(170:787$000), para pa~ameno aos desembargadores Pedro de Al
ce.ntara Na.buco de Abreu. Luiz Guedes de Morae~1 Rarmento ~ 
Ataulpho Napoles de Palva, proveniente de dlfterenc;:-a de venci
mentos. no "Derlodo .de 14 de Janeiro de 1928 a 31 de Dezembro de 
1930, na razão de cincoenta e seis cont01; novecentos e vint<.> e nll
ve mil réis (56:929SOOOl, a cada um. 

Art. 2. 0 Para 'OCcorrer ao pagamento aclmc. o Poder Executi
vo, tica autorizado, egualmente, a. rea.liza.r aJI necessarlas opera
ções de credito. 

Art. 3 . • Revogam-!le as d.Lsposi<:ões em contrario. 

O Sr.. Presidente 0 projecto passa á 3" dlSCul!:!!íi.O. 

Votação dO pro}eeto 11· 176, de 1~3;;, (1" Leyi~;
Zatura) , re,C/'Ulando <t í11.Cldencia do intpo:JI>to de rcm!a 
sobre Oll neg;u;ioa de correta,gens; tendo parecer. CO'IIl· 

.mbat'f.tutiv o, da ComtmiiiBão de Fl.nança.R (2.. dis
cussão. ) 

· O Sr . Presidente 
receu o seguinte 

A eete :projecto ·a Comrnlssão ot!e-

SU'BS1'1'1'UTlVO 

O Poder Legislativo deCTet<'i: 
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Art. 1. • Os r-endimentos dos corretores, classificados pelo De· 
ereto n. 1 'I'. 390. de 26 de. ·.Julho de 1926, na 1" cat~gorla. ficam, 
d'ora. em diante, ·sujeitos unicamente ao imposto de 3 por cento 
pl"evisto no art. 44, do mesmo decreto, e ao imposto complemen
tar progressivo, ohsel"Vado o art. 30 do regulamento vigente do 
Imposto sobre a remla. 

Art . 2." Revogam -se as disposições em contt·ario. 

Approvados, succes~ivamente, os arts. 1o e 2" .Ji.l 
substitutivo, ficando prejudicado o projecto primitivo. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3" discussão. 

Votação fJo projecto 11.· 141 A, de 1935, o• Lcgi.s
letura), autorizan~o a fm,.a,n.dar publÕC<lr a.Y obras do 
enpenhetro Francisco Saturnino Rod.riUUC!l de Brit
to; com 1)arecer Ja.vora.vel da Com·mi.o;sào de Fima1t· 
ças (1" discussão.) 

Approvado o seguinte 

PnOJECTO 

N. 11-A - 1935 

Art. 1.~ Fica o Poder Ex~utivo autorizado e. mandar publi
car, em edição especial. sob o titulo ··Edicão Nacional das Ob:-::..l! 
de Saturnino ~e Brito ·• , todos os trabalho.;; deixe. dos pelo nota.· 
vel prot'issfonal brasileiro Francisco Saturnino Roddgues de Brito, 
respeitados, para outras ed!ç;ões dos mesmos trabalhos, os direi· 
tos autoraes . de seus herdeiros. 

Paragrapho unico. Para a publicac;:ão autorizada, u Podei' 
Executivo entrará em accord'O com os herdeiro~ do enge.nheir.:; 
Framclsco Saturnino :Rodrigues de Brito. podendo entregar-lhes, 
a titulo de compensação. pelo coMentlmento na publicação, ~eL,

sentos exemplares da collecc;ã.o dos trabalhos editados. 

Art. 2.~ A Edlc:ií.o Nac1onru. das Obras de Satul:"n!no de Bri
to sem de mil e JJeiscentos exemuiares. 

Paragrapho unico. Da edlc;íio corulideradil, cem exemplare,; 
se:r:io em papel e encadernacáo espec!aes, sendo cincoenta par:~ 'J 

Gov€rno e clncQenta para os herdeiros de Saturnlno de Brito. 

Art. 3." A Edicão Nacional das Obr:ts de Saturnino de Br!~IJ 
destina.-<>e á distnbulçã.o petas blbllothecas publicas, escolas de 
engenharia, repartfç;ões technicas e de saude pUb!iCQ. e aggremja
ções de eng.enhell"OS do Patz. devendo o l"estante da edlc;ão. .satts-

. feita a determlna.cã.o do pa.ragrapho unlco, do art. 1. ", ser em
pregado na propaganda da cultura · tecnnl<:a brasileira junto a 
universidades e f·nstftulções technlcas extrangelra$. 

Paragr-apho unico. IA· distribuição da publlcs.cão reall:.mda se
r:~ feita pela Dlrectorla Geral de Informações, Estatistica e Divul
gação do Mln!sterio da Educação e Saude Publica. 

Art. 4.v Para a.ttender ao pagamento das •:iespesas de edição 
autorizada por esta l-ei o Pode.r Executivo J)oderrL. dispOr tlos sal
dos de verba"S que se verifiquem no orçamento vigente. 
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Pa.-a.grapho unico. Nús dois exercl~los fln:tncelro.s vindou
roa, dentro do.s quaes ae terâ terminado a im-pressão da obra, 
Qqtrella despesa correrá por conta da <lota.ção especial que ·:;e con
atgne ou ode. verba. geral de material da secretaria. no respectivo 
orçamento do Mlnfsterlo da Educ:~ão e Saude Publica. 

Art. 5." Esta lei entrará ~m vigor na data de sua public-.lC:áu. 

Art. G.o Revo~.m-s~ as dis:r>osir:~s em contra!'lo. 

O Sr. Presidente - O projecto .psasa. á. 2•' discussão. 

Votação do requerl;ment<) n. 130, \:le 1935 (1• Le
Qil!ature), do Sr. DofiXU Melchüz.des e o~tro-, de in
Jrrrma.çõe:t sobre um tfecreto de 10 de Maio (to am.no 
vigente, na perte que p7'011U>Ve-u., por lnerecimento, a 
1• otfic4t:Ll, um tu:n.ccíonario àa Directo'f'iq. Reuúmal 
d!os C'QN'eios e Telegraphos do . Estado de Santa Ca
tharina (discussão unica.) 

.Approvado. 

O Sr. Presidente - Passa-se á ma. teria em discussão. 

DÍIIcussii.o elo 1Ja.recer n. 16. d.e 1935, (1• Le
QÕ/Ikl.tura.), ajlpi"'VIJil!.ào o acto do Trlbuna.J àe Con• 
ta, q-ue reell$0U re!1i8tro ao contra.cto ce!e'lmld!D na. 
Delegacfa F~ca.l ã.o Tkcsouro Naclona~ no Estado de 

Sergipe e714re a Fuenda Nac:fune~ e o const-ructOT civn 
Frederlcq Gentü. 

Encerrada a <'liscuaaá'l> e annunclada a votação • 
.Approvado o parecer. 

2" dú!CU8sáo do prajecto n. 110-A, de 1934, 'cl~

pondo sobre oa aerviç<>s àe turismo tio 90rto db 1Uo 
'de Ja.nfl/!ro e concedendo ao Tourlng Cluõ do Bra.r.~ 

G a.asiltte~tcicl. tecknica de tUrec:ção tksaes aertJiços ; 
tendo parecer sub:stitv.thm "da CatnmU!sâo de Fblant;;tl8. 

Encerrada a llilscussão do projecto e annunc!ada 
a votação. 

O Sr. P'residente - A este projecto, a Commtssão offe
receu o seguinte 

BUllS1'ITUTIVO 

Art. 1. • A entrada no cães do Porto do Rio de Janeh·o, serll. 
feita pelos portões q~ a Guarlh Morla da. Alfandega de!o!lgnar, 1;)1, 

accordo com o Departamento Nacional de Portos e Navegaç:ão, 
consultando o.s interesses da fiscallzação· aduaneira. 

Art. 2. • Cobrar-se-ão mil rêls por pessoa que entrar no re
ferido cáes, exceptuados os portões que àão accesso ao ti·echo 
do mesmo cw!s, onde he.bittialmente atracam o.; na vi os d-e ca
botagem. 

Pamgrapho unfco . Ficam jaentos desse pagamento,. alem dos 
p~sagelros. os que tiverem tuncc;:ão propria. no cli.es. ou nas ern
barc~ões a elle atracadas, e os Portadores . de cartão offlcíaes de 
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iogresflQ a bordo, na to r ma dos Regulamentos em vigor. 
Art. 3. • A contrlbuição de que se trata será. arrec~dada }leia. 

Guarda :Morla e recolhida á Thesouraria da Alfandega. 

Art. 4. • O proàucto dessa 8-rreca.dação ~rll. entregue men;,a:
:rnente ao Touring Club do Br<Ulil, deduzidos 50 por cento para 
auxiliar o melhoramento dos serviçoH de :desembarque, embarque " 
di! transporte de bagagens pertencentes a touristas em '-rnn•ir.•.• 
e a passageiros em geral. 

Paragrapho unico. Das quB.>ntia~ assim recebidas, r•ro;;t:;,l·f• 
contas tambem mensalmente o Touring Club do Br~iil ·~ Ret~anl

ção competente do Ministerlo da Fazenda. sendo que .,:• !íO pr•~ 

c1mto deduzidos pertencerão á Receita Geral da Repuh'~c.o .. 

A.rt. 5 .• Dos serviços de que -se trota será en-~al·regado l>nl 

departamento especial odo Touring Club do Brru;ll, fi~~ali~a::lo ]leh 
Guarda. Morla do Alfandega, expedindo-se nesse sentl-.lo o nec~s
sarto Regula:Inento. 

Art. s·.o Revogam-se as di:spos!ções em contt'O.t'ío . 

.Ar:provados, successlvamente, os arts. lo a G." 
do substitutivo, flca.ndo prejudicado :J pt•oje;·;to p·l

mltlvo. 

O Sr. Presidente O proj.ecto Da!<-qa á ::• dbc u~sii,,. 

O Sr. França Filho (Pela c,rdem) requer e obtem uh· 
IJensa. de lnterstlclo para o proiecto n. 110-A, de 1934, de figurar n<~. 

Ordem do dia da ~·essão ~egulnte. 

1" di8cuuão rJ.o proiecto n. 137, de 1035, rcytl
Za.ndo a oa1n.pos·i-?iit.>, funcci.on.Gmento e can1pett"n .. 

cf.a ®s C'onseVhos Technico.~ c do.s Consc!rtos Gcr(:<'.< 
- de aocordo com. a e.xtgencta. rlo arl 103 da Cou.v
tUuição. 

O Sr. Presidente - Entra P.m discuasão o projecto. 
Tem o. palavra. (l Sr. Jos€! Augusto. (Pauro.) F.:stá. au~cnt::. 

O Sr. Abelardo Marinho - Sr. Pre$ldente, nesta primei
ra discussão, quasl que só se aprecia a constituc!onalfdade do 
proJecto, pelo que desejo apenas :!Gzer ligeiras considerações 
agua.:rtdando para, no turno seguinte, cxn.mtnar a materla com 
maJor amplitude. 

O projecto n. 137 vem integrar o d!spooto ·no artigo lOS d.:~ 

Constituição relativo á composição, ao tuncdonamento e f! com
p~tencla dos Conselhos Technlcos e dos conaP.lhos Geraes. 

Y. Ex . .sabe, Sr. Preslclent~. constituinte que !oi, e o sal>e 
tambem grande- maioria desta Casa, que a inclusão dos conselhos 
technicos na Carta Magna t; tructo de luta ingente .da corrente 
outubrista da Camara, porquamto não figurava no e.nte-proj~(!to 
chamado do Itamaoo.ty, nem no substitutivo da Comm!ssão dos 
Tres, apresentado ao referido projetlto. 

Lutamos energicamente pela inclusão dos Colt.Selhos Tec:hnl
cos; lutamos ainda para evitar que esses Conselhos fossem ape
nas mais uma contra!acr:;ã:;:, .como essas tio do. gosto da no~sa de-
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mocracfa, e que ~:~e viesse a burlar . o intuito dos pa!:ldl:lo.s d~S(J. 
idta, fazendo Conselhos meramente nomea.dru <Him dos min~tros 
<:OntinuaN!m cllctando sua vontade amparado,; no \'OU (~e (!ur.::c
lhos te<:hnicos, que seria apenas um disfarce democratico da von
tade dos ministros. 

Pois bem, Sr. PreE'idente, consegulmos que pelo me11os a l~e

tade dos membros do Conselho fosse alheia ao cOrPo do funccio
na.Usmo publico, delxando margem para que os membros não 
funccionarlos pudessem ser eleitos pelas ~sociações culturaes ·de 
espec[alldade. Assim seriam tntegrado::J. nos ·conselhos, techni
nicos de verdade, e não tecbnlcos apenas em nome. 

Nesse particular, o projecto da autoria do nobre Dept.n:•Hlo de 
então, SJ:'. Lacél"da Werneck, muito deixa a desejar. Co<:1tudo, 
Sr. Presidente, ne.sta pha:se, como od!sae, em que se aprecia ·~pe
nas o aspecto constitucional da materla, não quero d<. íOl"IX!a a. I-· 
gum~. pedir á cam.ara rejeite o projecto; muito e.o contrario: so-. 
licito, mesmo, a approvação da medida, uma ve:~; que sobre el!a 
não opinou a Commissão, afim ode que, em segundo tul'no, possol-
mos, nôs os legionarios da inclusão dos Conselhos Technicos na 
nossa 'Jarta Magna, proc~ ·ot"ganiza.l.;os & feição dos nossos dese
jos e á maneira dos iodeaes que nos alental:'aln na campanha a qu~ 
me tenho referido. (Pa!ma3. O orador é cwmprimentaao.) 

Encerrada e. discussão e a.nnunclada =1- votação. 

Appro-vado o seguinte 

PRO.nllCTO 

N. 137 - 1935 

O Poder Legiolle.t!vo deereta: 

.Art. 1." - Cada Minister!o de Estado será assistido por um 
ou mais Conselhos Tecltn!cos, que tuncclona.rã.o tamhem, coor
denados em Conselho Geral, ~mo crgãos consultivos da Camara. 
dos Deputados e do Senadlil Federal.. · 

Art. 2.• Cada Conselho Tecbnlco constituir-se-á. de seis mem
bros, sendo: . tres, escolhidos -entre os directores de servJço e tres 
outros, entr~ pessoas especializadas, ode preterenda daa aasocia
ções protlllslona.es, estranhas ao quadro do funccloualismo publt- · 
co - todas de livre escolha. e designação do respectivo Ministro. 

§ 1. o Os Conselhos Techn!cos serão, em cada Ministerío, tantos 
quantos e~ja, a. crlterlo do Minilstro, a boa. marcha e maior eftl~ 
.cfencia doa trabalhos. 

§ 2. • Os ConselhOJ! Techntcos tuncelonarão, em sessão, uma 
vez- por semana, em dia e h~ra pelo Ministro previamente deter~ 
minados. . , 

§ 3. o As reuniões serão presidlda.s por. um presidente eleito por 
maioria alr.toluta de votos e seerete.rlada.s JJor um .de seus mem
bros, designado pelo presidente - dev-endo todo o trabelbo- da. 
sessão ser consignado, em synthese, em a<:ta manuscripta que, 
submettida á. approvação, set"á asslgna.da. pelo presidente. 

§ 4.• A materla e (!eMi:~-se será distribuida pelo · ·presi~ente 
a um ou mais relatores, que .deverão en~gal:..e., estudada e rela
lada, :por. escrlpto, na sessã~ aubsequente. 
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s.• :A qualquer membro do Conselho Tachnlco é assegurado (• 
direito de pedir vlstn. da materla em estudo, fazer propo11l<;~s. 

emende.r ·ou substituir as que porventura sejam sulnnettldn11 nt• 
Conselho. 

f 6.• A vista de qualquer propost~ão, relator!" ou pare<· ?r·. 
etc., ~ concedida pelo presidente. pelo prazo de oito dias. u. qun!
quer dos membros do Conselho que, verbalmente, a sol!cltar. 

§ 7. • O parecer do relator depois de discutido aerâ. posto a 
votos; a,pprovado, contitulrâ. suggestões ou parecer a .,;er enc•t
minbado ao Conselho Geral. 

§ 8. o As deliberações serão tomadas por mal orla absoluta d:: 
votos, cabendo ao presidente o voto de ·desempate . 

Art. 3. • Cs.da €onselho Geral, um por Ministerio. constituiv
se-â. de dez membros, sendo: cinco representantes dos Conselhos 
Tecbntc·os, eleitos, livremente, por estes; cinco outros, escolhi
dos entre pessoas especlalizalil.as, notadamente entre e.quellas fi
liadas a associao;:õe:!l proflssionaeso, estranhas ao quadro· do func
clonalismo publico, ~>stas de livr<! designação do Ministro res
pectivo. 

§ t.o Os Conselhos Geraes reunir-se-ão, quinzenalmente. em 
dia determinado pelo Ministro e sob a presidencia de-.ate. 

§ 2. D Aos Conselhos Gerá.es cabe em funcção <ias dellbera
ções d<l\5 Conselhos Technicos: 

a) apreciar as SUggestõe.s ~ propoúções dos Con~.=lhos Tecbni
cos; approval-as ou não ; 

õ) coordenar e propor ao. legislativo as medi>Jas e!õs.:>ncia.P.:i au 
perfeito andamento da o.d.minlstraçâo, quando de11enda.m. e lla><, t 

leis especiaes; 

fc:) examinar, dlstrlbuir e encaminhar aos Conl!elhos Technl c-o~ 

as consulw que o Les;islatfvo ou Executivo levem {t :ma c:on!;i
deração; · 

l) apreciai', debater e v<.•tar todas us resolu~;ões dos Cons~
lhos Technlcos, enviando á 0:\mara- dos Deputados ou ao Senad<> 
Federal, afinal, as :suggestões ou Informações solicitadas; 

d) ap•eclar, Clebater e votar todas as resoluc~s dos Conselhos 
· Tecbnicos, enviando [l Camar1~ .dos Deputado!! ou ao Senado Fe

dere.!, afinal, as suggestões QU mtormações !IOlicitada:.i!; 
e) decidir da. convenlencla. ou não de quaesquer medidas ad

!l".inistrativas propostas pelo executivo ou legisla tivo nos termos 
do § 4° do art. 103. 

:§ 3. • Ao Ministro, presidindo o Co-nselho Geral, cabe o voto 
do? des.emiJate. 

Art. 4. o Os . . membros dos Conselhos Tecbnlcos ou dos Conse
lhos Geraes perceberão uma- diaria de cem mll réis por . sessão a 
que comparecerem. 

Paragrapho· untc·o. A despesa. de. pessoal Or{:&da, de accordo 
com a demonJStração annexa, · correrá, . no presente exercic!o, pelos· 
saldos ver:ificad03, em cada. Ministerio, na . verba ''Pessoal" e r~
sultante 1de faltas, ditferencas em ·pagall)ento aos licenciados, etc. . . . . ' . . . 

Art. li." . .Revogam-se as d!sposiÇoões em contrario. 
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O S:r. Presidente . - o m·cjecto pa-ssa á z•. ui;cussão. 

1• àiscuasão do J>roJecto n. 135-A, ele 1935 (1~ Lc~ 
oi.!latura), re-v-(.gora:ndo por àoí11 cmn·oJs a tXI!id.aàe do 
utttmo concurso para 1nedfco ela 1'-:Jli-cia Militrtr elo 
Df8tricto Federal; co:n1- parecer favora.~l da C071t!ILis

são de ScgurançaL 

Encerrada . a. ,d!scussã.o e a.nnunciada a vota<;;~o. 
App.rovado o oseguinte 

PROJEmo 

N. 135-A, de 1935 

(Primeira Legislatura) 

Art. l.C Fica prorogado por dol.s (2) annos, a. partir <le 1 de 
.Agosto -de 1935, o prazo de validade do eoncurso ·Pal'n. primei!'CJo t~
nente medico da Policia Militar do Districto Federal, t·ealiredo 
em 1934. 

Art. z. • Os ca·ndidatos approvados no referido concurso se
rão aproveitados, obedecendo â ordem rigorosa de classificação . 

.Art. 3. • Revogam-cse as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O project(l passa ii. z• discussão. 

3& ã:iscu.ssõ:o ão pro}ecto n. 165-A,. de 1935, (l& Le
gúlc.tw-a), do S~!na<I.o, abrinã~ o credito eztrcormna

rio de 200:000$ para soooorrer o Estado de Sergipe 
e11~ razãQ ãc.s enchentes âos rios que reoa-m. o tem·
rorio do me$>11to Estad·o. com parecer favo1'a1:el da 
Commissão'1te Finança~. 

Ence:r:toada a. dlscussã.o- e annunciada a votação. 
Appro\·ado o seguinte 

(Do Senado) 

N. 165-A, de 1935 

(Prh:neira Legislatura) 

o Poder Legislativo decreta: 

Art. L • Fica aberto o credito extraordinario de rêis 
200:000$000 para ~c:c:orrer o Estado de Sergipe, em ·razão da si
tuação calamitosa. em q.ue se encontra. em consequencia das ul
timaa enchentes dos rios que regam o terrltorio do mesmo Estado-

Al"t. 2. • Sobre a. a,pplicação d~ auxilio,. o Governo do Estsdo 
de Sergipe pres.tarã. ao 'tla. União as devidas contas, 

Art. 3. • Fica o Poder Executivo Federal autorizado, para a 
execução desta. 'lei, a reali~r -a necesse.ria operação de cr.edito. · 

Art. 4 ... Revogam-se a$ disposições em contrario. 
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O Sr. ·Presidente - O projecto vae ser remettldo A sane· 
çii.o, o!!lciando-:!e ao Senado sobre o occorrido. 

Nada mais havendo a tratar vou levantar a Sessão, designan
do para a de amanhã, a seguinte 

ORDll!K I>O DL\ 

Vota.ção do requerimento n . 131, de 1935, (1• Legislatura). do 
Sr. Furtado de Menezes, de i.'lformações sobre a tari!a, na Estra· 
da. de Ferro Central do Brasil, ];)ar.a. o transporte de minerios
(disC~U$áo unico..) 

3• .discusaão do projecto n. 110-A, de 1934, illspondo sobre os 
servi~os de turismo no porto do Rio de J.a.neiro ~ concedendo· ao 
Touring Club do Brasü a assistencia technlca de direcção desses 
serviços. · 

1• · discussão do projecto n. i93, de 1935, (1" Legisla.iura.), 
creando . o qüa:dro de of!iciaeos do- serv!c;:o de Recrutaménto, com 
pareceres contrarias das Commissxes de Segurança e Financ;:as. 
· Discussão unica. do parecer n. 17, de 1935 (1" Legislatura). 

approvando o acto do Tribunal de Contas que recusou registro. 
ao termo de a.cc0ordo celebrado entre a Estrada de Ferro Noroeste. 
do Brasil; .Estrada de Ferro Soroca.bana, etc., para a con~trucçã.o 
de uma nova estação em Bauru' . 

Discussão .. unica. do req uerim.ento n. 132, de 1935, do Sr . 
Celso Machado, para ser incluído em Ordem do dia, o projecto nu-· 
mero 112, de 1934. 

Levanta-se a. Sessão às 17 horas. 
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104.<~ Sessão, em 4 de Setembro de 1935 

l?RESIDENC.i:A. DOS SRS. AN_TONIO CARLOS, PRESIDENTE :E 
ARRUDA CAMARA, l.o VICE-PRESIDEN'.rE 

A's 14 horas, compareceram os Srs.: 

Antonio Carlas, A:rrud.S: Carnara, Pereira Lira, Edmar C~r
Valho, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Oa.!é Filho, José Pingarílho, 
Clemente Lisbõa, Lino Machado, Carlos Reis, Eliezer Mi>re,jra, Go
dof.redo Vianna, Hugo Napoleã.o, Freire de Andrade, Pllni0 ··pàmpeu, 
Xavier d& Oliveira, Ricardo Barreto, ()don Bezerra, Souza. Leão,
Rego Barros, Antonio de Góes, D<:Jmfngos Vieira, Heitor Maia, Si
mões Barbosa, Fernandes Lima., ~ando F<Jntes, ·Pinto Danta.s, 
Alfredo Mascarenhas, Arnold Silva., ·Francisco Rocha, Wanderley 
Pinho, Homero Pires, Jair Tovar, Henrique Dodsworth, Salles 
Filho, Candido Pessõa, Prado Kelly, Cardillo Filho, BJas Fortes, 
Pinheiro Chaga5, Pedro Aleixo, Polycarpo Viotti, Furtailo de Me
nezes, Carneiro de Rezende,. Vielra Marques,· Simão da. Cunha, 
Delphim Moreira, Pereira Lima, carlota de Queiro:t:, Barros· Pen-. 
teado, Vergueiro Cesar, Castro Prado, Alves Palma, Teixeira Pinto, 
Gomes Ferraz, Aureliano Leite, Justo d~ Moraes, Do:mlngos Vel
lasco, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Vandoni de Barros, Plinio 
Tourinho, Paula Soares, Francisco Pereira, Rupp Junior, Diniz 
Junior, Dorval Melchiades, João Carlos, Vesp-ucio de Abreu, Re
nato Barbosa, João Simplicio, Barros Cassal, Adalberto Corrêa, 
Fan!a Ribas, Nicolau Vergueiro, Oscar Fontoura, Aniz Badra, Se
bastião Dom!ngues, A.b!lio de Assis, Alberto surek, Fenelra Lima, 
Ricardo Machado, Alberto Alvares, Paulo Assumpção, Pedro Ra
che, Lour-enço Ba~ta :Neves, Paulo Martins, Moraes Paiva, Thom
pson Flores. (89). 

O Sr. Presiden~ - A lista -de pre!lença accusa. o compare
clmcnto de 89 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

Convido os Srs. Paulo Martins e Vicente Ga.lliez para com
pletarem a Mesa, como 3" e 4" Se<:retarios, resepectivamente. 

Q Sr. Café Filho (suppZente, ser vindo de 2u secretario), 
procede ê. leitura da Acta da .sessão antecedente. a qual ê posta 
em discussão. 

O Sr. Jair Tovar (sobre a Acta) - Sr. Presidente, ao pro
co?der, esta manhã, á leitura do Diario do Poàer Legislativo, tive 
opportunidade de verificar a omissão do meu nome e-ntre aquelles 
que votaram o pr()jecto n. 120-A, approvando as contas do Sr. Pre
sidente· da. Republlca relativas ao exercicio de 1,34. 

Essa omissão não corresponde â realidade, parquanto tive en
sejo de responder á chamada e depositar minha cedula na urna. 
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Estranhei ainda mais porquanto da acta consta a colncldencia 
do numero de cedulas com o de votantes. 

Ora. tendo min·ha a!!irmaçã.o vises de perfeita realidade, 
quero crer que algum dos Srs. Deputa.dos houvesse respondtdo á. 
chamada e deixado de .collocar a cedula na urna. 

Assim, requeiro a V . Ex:. mandar proceder â. rectüica.çã.o, com 
as competentes notas. 

Em .seguida, é approvada a Acta. da se.ssíi!) antecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura tlo expediente. 

O Sr.· Pereira Lira (1. 0 Secretario) procede á leitura do se
l>Uinte; 

Telegramma: 

De S. Paulo 
tado-;;- Rio: 

EXPEDIENTE 

2 de Setembro - Presidente Camara Depu-

Syndicato Conductores Vehiculos São Pa.Ulo Protesta .projecto 
Deputados classistas Francisco. Moura, Edmar Carvalho, naciona
lização motoristas medida anti-democratica prejudicial lprt>leta
riado . - Armando Ajjonso <ia Oosta, Prellidente. 

Inteirada. 

São, successh'amente lidos e vão a imprimir OIS seguintes 

• 
~. 3 c- 1935 

(Primeira legislatura) 

:Beãacçóo para. 3.• tl"'ctulsáo, tlo projecto n . 8 B, de 1935, que PC1'• 

-mitte aos empregad-os de quadros am1ext>s i1lscrevermn-sc 
em , concurso de h.abüitações ou de en.tTan.cia., independente 
ão limite de iãaàe. 

(Justiça 1, e Estatuto 24 - 1.• Legislatura) 

, o Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.• Os funcclona.rios publicas de quadros co~lemen
tares, 011 annex:os, de hierarchia inferior, poderão inscrever-se nos 
concursos de habilitação, ou de entrancia, para provimento dos 
cargos iniciaes das carrB1ras a.dmin~tiva.s do respectivt> 1\linis-· 
terfo, desde que não tenham mais de 45 annos de idade e menos 
de cin(o de servi~o publico federal etfectivo. 

ParagraJ)ho unlco. Para ef!eito da inscripção, quanto at> 
tempo de serviQo, bastará. attestado dt> chefe da. reparti~ã.o a que 
pertencer o funocionario. 

Art. 2.• Os candidatos que, noa term~s do a.rtigt> anterior,, 
forem classificados, , terão, em· igua:lda.de de condições, preferencia 
para a nomeação. 

Art. 4.• Revogam-se as dispOsic;:õés em contrario. 
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Sa.la <la.s Commlssões, 3 de .AgoSto de 1935 . ~ Gt>à-0/nulo 
Vianna.. - Domingos V'ieira. - .árlhtt+ Santos. - Pedro .Aleizo. 
-A. Al-z:aTea . - Clementino Lis õóo.. - Le;vi CM'neit'o . -:- A~canio 
TuDlno . :· · 

l'ROJECTOS. 

N. 4 A- 1935 

Determina salario minimo par4 os tra.balh-a4ores àe bancos em 
·gera~; .com pareceres contrarias das C~ões dle L egis
l~ soCial e de Finança/f; com dec~ de 'VOto dt>s Bre. 
JoM .Beraldo, Alberto Surek e .âdalberto Camargo, e voto 
em. separado dos Srs. Laerte Betubal, O<lon Be:~:erra e C01rlos 
Reis. · 

(L. social ·1 e Finanças 2 - 1.• Legislatura) 

F azendo ~mbora a mais commovlda homenagem aos sen ti
mentos altru~sticos dos nobres collegas .signatarios de::~te · pro
jecto, que " determina sala.rio m inimo para os tr~hado~s de 
báncos · em ·geral", somoS constrangidos por 4ever de <:Oll$Ciencia. 
a dar Parecer contrario á sua appr.ovaQão, não obBtante a e-rand-e 
~ympathia .QUe nos mereee toda a classe trabalhiSta, COinO jâ. O 

temos demonstrado n os trabalhos desta Commissão. · · · · 

Os doutos collegas slgnatatios do projecto, arrastados ;pela. 
~ta finalidade da .prot~cc;il.o ao trabalho, ·na.o se aperceberam po
rém dos gra.v1ssimos perigos clrcum.stantes a que expõem aquelle.s 
IXW!smoa que visaraxn ampar.u, nem .se quizeram valer da experi
encia alheia a tal pro~ito. Vamos, pois, brevemente, lembrar 
esses pontos e, com isso, justificar o parecer contrario qu~ apre
senta.Jnos. 

I 

A questii.o da. f~ão de um salarlo m:lnimo não é nova, nem 
es~cial ao 'llOSSo Paiz: bem ao em vez disso ella. ·é velbe., tem 
m udado de aspecto e de sentido, e mais anseia e moVimenta. o utros 
]>ovos que não o nosso." 

Primitivamente, segundo retere Paul Pie em seu "Tr atado 
elementar d e legiSlac;ào industrial", citando Leva.s.seur em s ua 
~mstoria d~ classes obreit'rul antes de 1789" , o problema da. f ixa
ção do salario s urgiu na Roma. ~ Diocleciano, com a. prolribic;â.Q, 
sol) pena. de morte, de ser .a paga elevada. alêm de um limite ma
Ximo. Mais tarde, na Idade Média., iguaes medidas 'for3m tomadas 
em. Fra.nli, Inglaterra e .Allemanha, e, em plena. Revolução, pela 
Convenção, desta 'Ultima, feita por modo !ndirecto, através da ·fi
xaçã-O dos preços .de . mantimentos e coisas de c onsumo corrent e . 
Sempre, diz o mesmo autor. t aes m edidas cahiram. logo em desuso, 
de.smor:ar.tz3..ram-se e t1véram de ser removidas. 

Hodiernamente são conhecidas a s te'!-tativas r epetidals que se 
têm f e ito para o ·fim de fixar sala.rios mínimos nas dU!erentes 
legislações e na Confer e.ncia Internacional do Trabà.l.ho, disso r e
sultando;' mercê da eX])eriencia . na Australia. na. Nova zelindb; 
e nas leg~sJ.a~ões europêaa sabre o trabalho a domiCilio ~ em· certas 
industrias em conüiçõeS esp-eciaes. a. . extrema ditflculda.de .pra
tica d6 uma. tal :fixação. Em todo caso, se de tant os factos 13artl-
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culaÍ'es, tentativas e doutrinação, é posslvel Inferir consequencias 
- .geraes, as parcas consequencias ·que dahl se lnterem são ape~as 
· as seguintes: · · 

1.• O trabalho não é simplesmente mercancia, senão ph~mo
ineno social, e, por isso, o salario sot!re a lei economica ··da 

.::· offerta. ·e da'· procura •• moderada pela lei moral ''de .respeit.o ás 
necessidades vitaes" do trabalhador. 

2. • Qualquer intervenÇll.:O ·governamental na fixação de sa
. lario deve,· quanto posaivel, ·respeitar a média das opiniões das 
· clas.se$ interessadas (trabalhadores e patrões), convocando-se para. 

tal em convenções, commissões, ou juntas, occasionaea ou per
manentes, para J.)erfodos mais ou meno-s dilatados de flxa.ção. 

3.• A dif!erenciao;:ão dos salari~. ou seja, a fluctuao;:ão delles, 
Daa di!ferentes · especies de trabalho e nas' di!!erentes. class&.s de 
trabalhadores, ê ·phenomeno natural, impossivel de ·ser impedido, 
e a6 po~ndo ser com vantagem limitado e dim1nul.do em sua as
p ereza, de um lado, e orientado pela organização racional das 
classes de outro, por parte dos governos. 

4. • Fixar salarlos em lei, de facto, determina mal~s diversos, 
a saber: 

a) Ou o fixado é superior, ou é igual, ou é inferior ao cor
rente . Se é superior, traz anarchia. á. indUBtria, impossibilita. a 
continuação della pela majoração do seu custeio, ou pela · ma.jo~ 
r ao;:ã.o do prego do producto, e, consequentemente, traz o des-

. emprego dos respectivos operados. Para obviar esse mal só a burla 
da lei, o contracto clandestino a. menor salario, o que equivale á. 
desmoralização da mesma lei. Se, po~m. o salario fiXado fOr 
.igual ou interior ao corrente, sa1·á ínutU a fixação, quando não fOr 
pJ~judlcial, por provocar a baixa. até ao fixado. 

b) Ou se f!xa.m ~alarlos diversos para as differentes lndu~trias 
ou grupos de industria.s (snlarío mínim.o csvecta!), ou se rixa. um 
unlco salario geral (salarlo míni·mo mtal). Na primeira hypothese, 
crcam-se vantagens para certas c~es de actividade9. com vio
Jacão :frequente e inevimvel do preceito constitucional do art. 121, 
§ .2• e da mais comesinha justiça. social, drenam-se para essas 

. actividades privilegiadas as en&rglas que alhures melhor se po
derl:un empregar, suscita.m-se competições e choques entre essas 
especiea de tra.ba.D:ladores e as deiD.El.is, incitando cillilles, invejas, 
odio~idade<~ prejUI:liciallssimas. Na segunda hypothese, erguem-se 
difflculdades quaai irremovivels, a sab er : Qua l o criterio seguro 
para averig uar do .Padrão milni.tno de vida., <:onsiderada.s a.s diver
s idades d~orrentes dos meios sociaes? · Qual esse crlter!o,. consi
deradas a.s diversidades decorre ntaa dos hab!tos individuaes? Qual 
esse criter1o · consideradas as diversidades decorrentes do numero 
de meml>ros das famfiia.s? Não importa o desconhecimento deste 
ultimo obstaculo, tavorecer o éelibato, a fuga. á procreação legi
tima, a. limitação da natalida-de, com todos os seus effeitos dam
nosos.? Quaes os elementos realmente ~senciaes, .constitutivos .do 

·. padrão rnimmo de . vida, a serem c onsiderados para. computo do 
· Sàlario vital? E outras, que taes. 

c) Ou ·será· um só o salarlo, fixado para todo o Paiz, ou será 
variavel segundo as dit!erentes regiões . Se um so e unlco, os 
empreg'll.dos dali regiões de padrão inferior· de ·vida. 'fica:rão grande
mente favorecidos, ou J)rejudicados terão dé ficar os das regiões 
de padrão mais alto, ao mesmo tempo que os empregadores 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 15:19- Página 5 ae 122 

-424-

õaquella.s regl15es poder.d:o ficar impossibilitados de manter seus 
estabelecimentos, ou os destas secã.o escandalosamente favore
cidos. Se porém'· o sala.rio· variar c on!orme a .região; teríamos de 
~ecreta~; lels diversas para. vigorar nas diversas regiões - o que 
contraria ao preceito constitucional do artigo 17 nume·ro I -
tornand~se os erros, faceis de Comiiletter em ta.e.s ~s. fontes 
treqileritiS.simas de abueós e de injustiÇas, de pe·rseguições ou de 
ravorit!smos muito perniciosos. · · · 

cL) o salario fixado torna-se POr demais rlgido, lnadaptavel ás 
mudanç.u; economicas naturaes, se·não após demorado, difficil - e 
até ·por vezes lmposslvel processo de legiferação, podendo occil.
~ionar quiçá males irremedia.veia âquenes mesmos· que se Q.til<!:. 
amparar, por determinarem o fechamento de estabelecimentos. 
o a.ba.ndono de indWjtrias; e o consequente desemprego de traba-

lhadores, que nem sempre poderão empregar-se alhures. 

Nest~ sentido cumpre não esquecer que, em virtude das leis 
de aposentadorias e ·pensões, o trabalhador de idade relativamente 
baixa (4ô annos), que se apresentar a pedir em.prego, corre o risco 
de :oer tido por indesejavel a. toda gent~ empregadora. · 

Nem se diga que a apontada. rigidez possa. ser contrastada 
pela criação legal de um 1'enàimento minimo ex.lgl~l -do traba
lhador e de ttut:a~-P1'emio para os rendimentos melhoradOs, pois 
aquelle arriscaria. impossibilitar o emprego · dos velhos, dos debili
tados, dos mutilados, das mulheres, dos menos halleis', ou per
mlttiria a desidia ou a molleza. dos mais aptos, e estas iriam fa
vorecer justAmente ã.quelles que melhor pod'i!m lutar pela subsis
tencia propr.la e dos seus, sem maior vantagem para a sociedade . 
Além disso, ae taxas-premio seria.rn um incentivo permane·n'te para. 
a.. desobedlencia. e a burla dos ·horarlos maximos de trabalho e 
provocarlam assim a desmoralização da legislação social, além 
do~ prejuizos decorrentes da sobrecarga aos trabalhadores por essa 
inobservancla. de horarlos. 

5. a Outro tanto já. se não dirá, porem, das demais processoa 
de fl.ltação das taxas minimas de salario, seja. por m-eio das com
nrlssi5es ou conselihos de industrla, ~ja por meio das commissões 
ou conselhos centra.ee, seja por meio doa tribunaes de arbitragem 
obrigatorla, que são os tres orgâ.os até hoje ensaiados para reali
zaçã-o desse tentame. Por qual "delles, entretanto, deverlamos pro
nunciar-nos pre!e·rentes? 

a) Os tribuna.es de arbitragem trazem o Inconveniente conhe
cido, · inherente ã. natureza dos juizes, de s6 .11e pronunciarem quan
do ·ba. pleito a dirimir e, mesmo entã.o, só decidirem para. o caso 
·em apreço, su'bjtulice, não aproveitando a solução aos demai!! casos 
ana.logos. A isso se responderia, é certo, com o que já. se fez 
algures a proposfto de trlbunaes de arbitragem de' salario, isto é. 
pennittlr que sejam solicitados a se pronunciar e ' fiXar sa.larlos 
independentemente 'de pleito e. rigorosamente, como diz seu titulo, 
arbitrando as taxas m1nimas de remuneração; mas isto seria. 
deturpar-lhes a natureza de tribunal, tgualal~ a. c01Timi>Usõe8 ou 
conaelh>os ae fia:açiio, sem esquecer o precedente perigoso '<le 
eon!undir a fôrma commum de acçã-o de seus membros (de~àü
P1'etenções d luz da legi.8laç(io vigente e reporto:ndo-se ao a.lle
pa<lQ e provado), com a fôrma especial dessa. nova actividade (co-n
jcrlr a alguem. wni dl!retto novo, wma vantauem maiOr que a .a.n

.ter ior, atten<!ido. tima nova necessidade ou. novas eíTC~Wt.st<lncf4.s{ 
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.tociaes). Quanto á applica.;:ii.o das decisões ap caso !!m ur•rt'cn. 
ape-nas iembraria.mos ·.a. modifieaçãc> que d~orref'ia. dn. tunc~;llo l.lu 
tribunal que acabamos de estul.lar, modificação es~U~. quo ~o JIUI' 
el traria taJnbem a da extensii.o da medida. assentadD. r~ua. umm·~; 
mas, mesmo que assim não fo:;se, ah! . está h<>je o in~tlt u to llu 11111 n • 
dado de segurança, que ampararia a quantos trD.bulha.tlort•l4 1•11• 
tendessem valer-~e da. vantagem otf.erecida a.os primeiro!! qui! huu• 
vessem pleiteado a melhoria <\o salarlo . 

Num Pa!z como o nosso, porém, extensíssimo e d<' l'fiii\1\IUnl· 
caç~a ditflcei.s, de população rarefeita e desgra<;nclamtor.tt! ulntln 
de cultura. rudimentarisslma, ê força convir que todo~ l"I4141•K 1'1'• 

medias · ã.,s deficlencias dos tribunaes de ar.bitrasem ~t•rlum lll' 
va.lença. nlinlma, para. não dizer nenhuma, e.o passo quCJ ot1 pc!rl1101t 
do estabelecimento delles avultam na propor.;:~ corn.•llt~ tmtlt•nt•• . 

b) As comrnfss~s ou conselhos centraes. cujo" tl'uhu.lhu,. p tJ• 
d erlllm alcançar um maior ou menor g rupo de t ndu.t~trh~ ,. l 'o•· 
terir-se discriminadamente a urna só destas ou a rnul11 dt• umn. 
trll2ém o inconvenie-nte de juntar por vezes intereS!!CI4 nnluf(unl1:utc, 
ou apena-s -differente!l, m~ exigindo soluções diverlltllll. 

Por outro lado, <'Umpre _não esquecer a immen!!ldüo dt!lllt!· PtLIZ 
e a di.fflc ulda.de nunca assá.s lembrada dos es tudos em conjuncto 
de quaeosquer dos seus problemas. 

Nem devemos esquecer que, a permittir que a s declsGc11 doM 
consel.hos centraes se appliquem a. uma sô industria, ê molhol' 
desdobrar logo os dito:; conselho.s em tantos outros eHpeda.eM , 
E' certo, entretanto, que a escassez de gente co.paz de desempenhar 
as !un~~ões de taes eommi.ssõts ou . conselhos, acollt!elbarln. n. con· 
centração dos capazes num s6 ou em poucos grUJ>OI!, bl!m como 
(lUe á. capacidade, p ropriamente dita, ou jntellectual ou culturnl, 
~ !az mistêr que se alUe capacidade moral (paru. Cuglr a... '11111• 
dias da amizade, do temor reverencial, dos fntereMMI!N I'Ubnltl!rno" 

õe toda (!asta, contra e!les moviveis), alto esplrlto de clvhtmo e do 
solidariedade (para. comprehender a. necessidade de dtltlpJ'('ntUdu· 
mente attender ao equilíbrio dos intersses das claKMeK tlm JolfO t> · 

submetter a ~ssa. consideração os ,llroprios lntere- de IIOCOJrO 
e bem estar), alEm de particular senso de justi<;tl {pn.rn llOIIRr, 
Mcm nenhum instrumento de precisão p reo;:stabelec!llo, o!~Mt•M lnt~
l'CI!!lCB em conf11cto) . 

c) As commlssôeK OU conselhO>:! de industrJc, c~pl.'eineM pnrn 
cndJL urna. das eSJ>eclaliz.a<:ões desta, trazem com.-.lso o !nconve· 
nlento magno da discriminação arbitraria de inter t!S:CCJt conju
t,oudos e por vezes lmpossivel.s de separação sem preju!;&o total de 
un11 ou lk outro~. Elias mUltiplica m as di!ficuldat.le~ de Helecçà~> 
dos membros componentes, os perigos de decisões prejudiclael!, n11 
occaslõe,s d e entr{!choque..; das !ndustrlas especializadas e 01:1 mnlciC 
de emulação de uns trabalhos c<>m outros. · s·ob outro ponto do 
vista, essas comrnlssões especiaes trazem a grande vn.ntag4'm dP 
unllaterar os íntere!ses que devem ajustar, cons iderando-os sempr~t 
por prl.smas tanto . quanto possível communs. 

d) Desse conjuncto de consider a.çõts parece defiuir uma cori
c lusl!.o : a pre!erencla a dar aos conselhos ou commls~ões centrae~. 
:lttr}butda. a ell<!s, entretanto, a competencia parn estender malR, 
oÜ menos, ·o alcance de suas decisões e o.rbitramento.i. Essn.s cc>ni4 

mlaSõel!, cOm() é o'bvio, terão sua área jUrisdicl.onal mais OU menn~ 
c:lrcumscripta, . para . atte~der á diffcrencia~ã.o . 'da.s . . condiçÕCl4 re-
glonnes do . P!liZ. · 
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· 6. • Quando se :tala eni salario, principalmente sala-rio wLmimo;. 
-Qrgé logo saber qual a. comprehenslo ex.a.cta. dessa. expressãO . . 
· · ·Tem-se ente-ndidó por sa.lario m.lnlmo, ora. a. retribuição. menor: 

do trabalho .garantidora excluslvamen~ da subslstencia. do tra .. 
ba.lhador; ora a retribúicão menor susreptivel de assegurar ao 
trabalhador um padrão de vida. relativo ao seu meio social . . 
• \.:quelle se-t~m dado o nome de aalano -minimo vetO:; a. ~te, o ~ 

.sala-rio minimo especial. O primeiro tem sido medido sob -dois cri-: 
terlos: o de chefe de famllia e o da. mulher solteira; . calcula.n<k>--ee 
o do chefe de família., segundo as necessl~ communs ou mé
dias do casal com dois, tres, ou quatro fllhos até 14 an~os, e· cal
culando-se o da. mulher solteira., segundo as necessidades médlaa 
de uma.só pessoa,, 

Para não !)lgir das nossas condiicões especiaes, lembrarei 
desde logo que a admissão deste duplo erite~ importaria a vio
fução do preceito constitucional ·dO artigo 121, § l"; letra. ·a, além 
dos maleficios de incitamento &~> cellba.to !orçado, pois nlnguem 
quereria. emproegar senão trabalhadores solteiros · (supponào q~ 
se niio distinguisse salario se~ pelo numero de pe5!10.116 a cargo 
do trabalhador), ou ã. limitação artificial da natali.dade, -pois se
riam pre!eriveis sem-pre os Paes de· poucos filhos ou os trabalha
dores sem ~nhum !!lho. Nezn ee pode, por um minuto que ·seJa. 
suppOr, contor~ a. justica. Social, a equiparação dos trabalhadores 
soltei1'06' ·aos casados, nem os ~s sem fi1hOs aos carregados d& 
maior ou menor numero de filhos, para. o e!!elto do calculo d~> 
ealario Vital. . 

Resta. o sa.Ja.rio m.lnfmo espeéial ou relativo a.o padrão médio 
a.e Vida., eommum A classe de ciue se trata. Aqui, as ditriculdwles 
a: solver :são outras ou, mais pr~~nte, de outra. nat\U'eza.. 
:A.qul, o arduo ·é fixar esse padrão d& Vida. commum, e~ que os 
habitos 1nd.l~dua.es Jntervêm para d.l!ferençar hom6m de homem. 
e, por vezes, uma. .simples. interc.or.rencia. accldental faz alguem 
sentir necessidade que outrem Dão sente, ne<:esslda.des . entretanto 
que, para aquelle, surgem como Vitaes ou 1Il:rprescilld.lveis. Aqui, 
·o· arriscado E drenar para.. certas act.Ivid.a.df!s energiae 1Dadapta.voe1s 
-e a:IIS1m erear novos nucleos de de.sloca.dos, -descontentes, desem
prep.dos e outros que taes, é crear competiçlles entre cla.sses, 
emulaçlles e invejas, contm.stes e d'l!!!!gualdades art.ificla.es, que 
86 servirão de fermento para. :fazer menos supporta.vels as inevi
t.a.voels . dit!erencas na.tura.es; é, em!lm, multiplfcar as; occa.siões 

. de erro, de desacerto d35 medidas a tomar. 

Considerada, porém, a. necessidade de pautar qualquer taxa 
·de salario ás condic.;Oes economlca.s da illdustria em que elle haja 
d& ser pago, e considerada. a. maior:- a.pproXimaÇio â. realida4e da. 
competl~ão natural dos interesses em coll!l.icto, qUi! o salario nU-

-nimo e.spe.ciaJ tem, confeB8alllo-nos · franOQ.Dlente Partldarlo& deste 
·por fulgal-o menos pertul'lbador. 

7.• Resta saber se deve o .systema. de !ixs.Çã.o a adoptaa-, in
dicar rigi<lamente as bases a considerar para a fiXação ou computo, 
ou se m'ai.s' ~nvém deixar os . orgãos fixadores em llber<la.de no 

· proe:urar essas :bases. Aquella. ·orientação traQ; a. .vantagem de 
· orientar os orgãos de arbitrame-nto e dar-lhes eaclarecl.P~entci de
. corrente das experienciaa jÁ. assentes alhures, esta. tem mais !le-
:xibWdade e :poae; ·melhor aaapta.r-se â.s circuml!ianclas alna»entes; 
· aquella evita um d·emasiado arb1trio dos orgãos fixadores esta evita. 
o despre:zo ou desconhectmento de ~mentoa especla.es . 
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Parece (_IUe se podem concilla.r vantagens e de..•n;anta~~ 
'dá.ndó relação ·das · bases -norrnaes, ma.s pennittfndo aos orgãos 
fixadores consideral-a.s sob razões ou cof!elclentes · dif!erente.s e 
.aoel'eàcenta.r fundaine-nta.dainente algum nm·o ·t>Iemento até então 
'despreZado·. ·-- · · 

. 8.• Como . final consideração decorren~e das ex'per!encias . já. 
telta.s,' tieste particular, devemos nã.o esquecer a convenlencla de 
.da.r sempre. â Justiça do Trabalho a uittma palavra ainda neste 
particular da. fixação das taxas mlnima.s de sah1rio, seja sob forma 
de recurso ~ ·decisões- dos conselhos, s eja SOb forma de pronun
~da.mento a proposlto dos pleitos a decidir. Sem tergiversar nos 
coliocamos . entre a,quelles que dão recurso â. .r~uç;a do Trabalho 
~s deeisões dos- conselhos fixadores de salarlÓ, i:nas negamos a 
· ella a posslbilldade de -decidir ·e obre o salario fixado definitiva
mente, Isto -~· quando chamada a .decidir um pleito .relativo a J)aga

'mento de salarlo jâ. anterlonnente tixado.· Aquelh ·:runeçã.o (re
·-curso ·da fixação) · é . assecuratorlo dos dLreltos das partes, :pois 
j>ermitte maior discussão e um novo pronunciamento <Sobre o 
·caso; a segunda tuneção só serviria para tornar instavel e du
·vldo80 sempre qualquer direito ao mlnlmo fL-,::ado, :sô contribuindo 
assim para() desa.S!ocego e mal-estar social. 

li 

Quando se lançam os olhos sobre as legislações extra.ngelras, 
(Sobre os e:studos do' "B-ureau Internacional -do Trabalho" e· <18..6 
·-ccnferenclaas que . este tein promovido a respeito das taxas ml
·mmas de sala.rio, desde !Qi'O uma observação se impõe: a extrema. 
cautela. <:om que 5e anda .nesse caminho e consequente rêStrtcção 
1lA applicação das medidas assentadas. 

Neste particular é extremamente elucidativo ó texto da these 
Jlropost:a. e adoptada. para. ordem do dia ·de uma. das sessões da 
<Jon:rerencia. Internacional do Trabalho. em 1927, bem como o do 

· questionaria enviado pelo Bureau aos Governos adher~ntes a taes 
<Jorirerenclas . A these adaptada. foi: a seguinte: 

· · .Methodos &e fí:l:fU;ão dos Bala.ri08 minimos na-r i~strlas em 
que e orgo.nizaQão (te empregailores e trabo;Uia.dor~ é i:n.su.!f-iciente 

·e em que os salarios são ezcepcionclmen.te bai.z:oaJ eweoiahnente 
<oo.~ o trabo:lho a à&micilio. Dentre !lS pergnnta.s do ·ques
tionaria enviado, destacamos as seguintes: 

1.• JUlga conveniente que a ·Conterenci4 a.dopte propoli;eõe:s re
lativo.t a.os methodos de fi:J:aA;ão de sala.t'ioa mínimos 114-s i-ndutTia-8 
c. domãd.lio e 1148 dema4s fndv.strlcs ott. fKlt'tes de indUstrias em. que 

· não ~ta.m. accorãos ou reg~~ etflceze8 ·sobre Bc:J~rio e 
em que os sakl-rios selem ez~7iniente oo~osf III• .rulua. que 
se deva. ~ a c<Ula. Governo o determinar quoes 8f1}01m ~$ m
<l-ustr;a., a domiciliO e as àem.CJ.is Gcima inàica&u, revand'o em conta 

·. ·os con<lições po.rti<;Ulq.res ® sett. P<l'fzf IV• Que criterios - se é 
:<Ztte os ha·- prf1poria tossem çdoptadoos :Pat"CJ. dete7"1MnM cu inãus

: . triCJ.8 em que -ncio ha accord.os ou reg'Ulame:n.taç{io etticazes 3'obre 
81Jlà·rto e em que os salclrios são e=epe{ona~e bal.:ro81 v• Jt!J.ga 

: poss+veJ pr,eti:&ar "~mta base JXtra a f~ dos safarias mintm.os?; 
.: Em cGSo aflõrrn.at,v.o, que õa.se lJ'U{IDeref VIII• Julga- que o meth.Odo 
· (de f~) deveria: ~gW- 1WI4 :P1'é-uia., ext~ct COftlltat4. ·~~<>~~· *'e
. presentante& da inàustria intere&sada., ;n&uidôs os representc.ntes 
das organ~óes patronaes e opera-rias rle48a industria, $e howver. 
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~,ás cZemai& pessôas especialmente qualificadas, pela pro{tsrs'ão ou 
ÍJelas tun.cções que exer!XJ-m, a serem CO'Mu.ltadit$f XIV• ·Julga que 
·a· decisão da Conferencia deveria tomar a form.c. de um projeoto rU 
convenção? Ou a de uma recO'miTTLenàaçãof Ou, ao mesmo tempo, 
a de um 11ro1ecto de convenção e a de uma recomJmen44t}áof Neste 
ultimo caso, que a.ssumpto comportaria um texto e outro? Interes
santlssllni, outros!m, seria a transcrlpção das respostas dos 31 Go
vern()S constantes do relatorio feito publicar- pelo citado "Bureau ~ 
ou a das ~spheras de applicac;:ão <ias leis sobre tixacão de sa.la.rio 
minimo conhecidas, constantes dO magnffico ''estud<> intexnacfo
nal" editado pelo moo±no secretariado em 1927; mas a natureza. 
·deste parecer não no.s permitte senão referencla ·breve a tal ma.
·ne!ra. não obstante o valor excepcional do conhecimento deste. 

Em contraste chocante com esse cuidado e com essas reatri
cções, o projectó em apreco transpõe "revolucionariamente" todas 
as bar~eiras e f.!xa arbitrariamente taxas minima~J, taxas de majo
ração, add!ef<inaes por filho h a vido, por eommisEÍõe.s desempe
nhadas, garantia de esta.billdade e inamovibilidade. e,xcepclonaes, e 
tudo isso para. favorecer uma classe perfeitamente orga.niza..da.,. 
culta, poderosa, unida e numer()Sa. Nem é de se desprezar a 
consideração de que o projecto visa, não a classe operaria ou dos 
trabalhadores braçaes (por Isso mesmo menos capaz de se de
fender por 6! me!tma. falha de e.>clareclment<> intellectual), mas a 
cl315se de trabalhadores de escrlptorlo de esc61 na sua especl.a.U-
:zação. 

Nem na Russla soviética, sob a dictadura do proletariado, se 
_ fez coisa. Igual, pois em seu Codi.go do :Trabalho apenas se auto
riza a tixac:ão dos salarios pelos org-d.os competentes da adminis
tração. 

III 

E' tempo, jtí. agora., de ligar ao projecto n. 4, que estudamos, o 
ante-projecto que os syndlcatos de bancados consorciados hou
veram pot" bem enviar ao Poder Legislativo, em 1 do corrent& mez. 
prefaciado por um memorial elucidativo. 

Este antê-projecto começa pela creacão de uma commisSão 
especial de fixação, a que n.ttribue a tuncção da calcular um miniD:ID 
mfcial do· que chama "salario necessidades", segundo as condições 
de cada região do Paiz. Indica, logo após, oito elementos basicos. 
para. esse calculo, em ~ue enumera "educacão dos :tilhos", e "des
pesa.s divernas indispensavels" numa lndlscriminação e lmpxectsão 
edWcantes, facto que novamente se verifica na dlsposicão que es
t~nde a garantia de Sa-tisfação das necessidades norma.es ás pes
.soas que vivém sob sua dependencia economica" (de!le, empre
gado). 

PaSsa. o ante-pro-jecto a determinar que essa commissão unlca. 
.inicial sérn depois substituida por comm!ssões reglon.aes, renovaveie. 
trienna.lmente, que d·etermlnariio nOV08 8Glo.ri08 "sempre qua a. 
curva do indice geral dos preços apresentar, du1'3.nte seis ·m-e:i:e~ 
consecutivos; uma alteração corr-espondente, pelo menos, a dnca
:POr cento" (~. 2°), mas dispô& que "não 1JOtkrão- iler redluzfàos 
os .sa.larios ·determinados pelas commisroeit paritaria.s, nem os mi-

. -nimos -de em.ergenciti. estabeiec!do11· n~ art. 4"" e seU& paraprap1io8,. 
(artigo), o que quer 'liizer que os salarloa s0· poderão variar para 
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mais, qu~squer que sejam as mudanças -na~onomia. ~.nas tlnançllõ 
na.clonaes!.. .. Secá precisa. outra consider?-cão para. evidenciar o 
."sentido" de um semelhante ante-pro.iecto~.!.. . · 

. Em seu art. :t•, a titulo provisorio (pro'l>isorio, que. sl.gnitica. 
detin,ttvo, como Jlm!te min!mo, ante 0 di-';lposto no art. 6° supra-re
terido), "emquanto não forem determinados os sa.larios minimos" 
:nxa o ante-proiecto taxas minimas, cujos valores vale~ a pena d~ 
ser recordados: 

~) estafetas, tre:zentos mil réis niensaes; 

b) continues, serventes, porteiros, vl-glas, as<.-.en~orlstns 
e trabalhadores de limpeza, quinhent.os .mil rêis mensaes:; 

c) demais empregados, seiscentos mil réis; 
c lixa :1ugmentos ou melhorias dos a.ctuaes ordenados (que o art. 
1.• torna irri'ductiveis, !'>alvo c!r cumstancias especla.llssimas. s~ 
gundo proporções que igualmente não podem tlcar sem referencla. 
a saber: 

d) a todos, augmento de 10$000 multiplicado peta diffr.
rença -entre o .numero de annos <le vida bancaria. e as centenas 
de mil réi s ·.de seus vencimentos actuaes. desprezada s .113 

fracções; 

·(o que quer dizer que .se os annos (}(' vida bancaria forem mais nu
merosos que as centenas de mil ré!s dos ordenaàos actuaes, ou 
se forem inreriores, é indiff~rente. ha dirferen~a entre elles e es!!'L 
d.ttrerença será. o multiplicador dos 10$000 do au!m)ento basico; .•a 
forem lguaes os dois numeros, não haverá mult!plicaçl!.o des•u: 
augmento; o multiplicador, emfim. exlstJr.a. em !uncc;:iio de uma d!!
terenc;:a puramente casual, fortuita., de sorte); 

e) ac.s conti-nuos, serventes, portelrol'l, vigias, ascen
soristas e limpadores, um augmento de 250$000, se ganha
rem :wtualmente desde 250$000 mensae!l até 800$000, des
contado do augmento l./4 da dlfferença. entre o ordena.1o 
actual e a taxa prefixada: se ganharem mais de 800~000, c. 
augmento será de 112$000; 

f) aos liema.ls empregados, um augmento de 300$000, 
se ganharem nct11almente de!lde 300$000 mensu.es até r~!~ 
800$000. descontado do augmento '1/4 <la. dftterença entre n 
ordenado actuaJ e a taxa prefixada; se ganharl'!m mstis elo 
800$000, o a.ugmento será de 175$000. 

O art.. 5.• determina que .'lerA eonsiàer::.do ven<'imentn tofla 
~ qualquer remunerlll:ão mensal do empregado · e o artigo · 20 
determina que as gratiflca~ões, abonos, J)ercenta.gens, ou outr!lR 
quaesquer remunerações ou vantagens costumeiramente dada.~ am• · 
empregados actualmente, passar~ a constituir cU.-eito r..dqtt.irMn 
no tocante ã perc~ntagern que representam quanto noR venclrnt>o
tos mensaes, semJ.o conaideradM pagamento do .yt!'N)iço (portanto, 
devendo ter os m~smos augmentos, melhorias, . garantias def!t~l. 

O art. 21 tlxa., ou melhor, limita. o numero de categorias em 
que poderão ~r div;ldidos os empregados dos 'bancos ( o que pa.
,rece ra.zave-1 em :al; embora extravagante de >~e fazer em le-1) , maoJ 
.t;o § L" obr~a. a. augmentar o numero de empregados de. caila. 
cat1!g~1a. annualmente, na mesma propor.çã.o ü.o au,91nento, por-
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'l:entura 1w.vido no Quadro gera-l; no § 2.0 impede o rebal:xament~ 
<10 ca.tegorla:, para o .empregado, 3eja qual fôr o pretezto do rebai• 
zam.ento; e· no § 3.• annulla qualquer· promo,;:ã.o "desde qli0 in'
terrompa a ordem ·existente ·ou frustre· a graduação por meio dn 
promoções continuas e extemporanea.s" (lln~agem abstrusa.,. 
mas ·.que . parece significar a prohlblção de . promo,;:ões, que ni1o 
sejam por ·antiguidade). · · 

·O ar.tigo 23 dá. aos bancarlos uma inamovibilidade que nenhum 
emprega<io tem, s6 comparavcl ã. dos magistrados. . 

O art. 24 garante aos removidos além l}as passagens e orde
nados corre®ondentes &:os dias de viagem, uma "ajuda de cW!to" 
correspondente a tres mezes de ordenado, se· fOr sózinho, e cot·
respondente á . seis mezes, s'e tiver outrem SOb RUa d'ependenc!a 
cconi>mlca. 

O arti. :lO' determina que em ('asO de . exUncção de esta.be
l&eimento os empregados receberão indemnizacão de seis m:ezes de 
vencimentos, pelo menos; JndemnJzação que será prfvileglada, em 
ca.qo de fallencfa. · 

O art. 33, finalmente, determina que, durante dois annos, a 
contar da pubUcação dessa lei, nenhum empregado poderá se-r 
dispensado sem ser por falta grave, o que quer dizer que todos 
o:r empregados aetuaes passarão, desãe logo, a ser garantidOs peL-r. 
establlidade crea-da pela. lei de aposentadoria e· pensões dos ban
carias. 

Ante essa menção dos dispositivos mais orlg:lnaes do ante-~ 

projecto referido, parece que não ba necessidade de juizo muito 
demorado para se evidenciar a inacceltabilidade delle por quem 
quer que tenha dois dedos de senso de justi~ social e de co
nhecimento das leis trabalhistas universalmente- adaptadas. 

- .AliáJ:;, nem sequer, sob o ponto de vista estrictamente pro!.~

tarlo ou <le reivindica.çtto de classe, tal a.nte-projecto se salva, 
pois, o crlterio absurdo e cego adaptado no art. 4.0 , § 4.0 (que s(lo 

teria et!eito de prodUzir a tabella de auomento por tempo ele 
serviço, posta no final, a titulo e:xempl!tfcatlvo, se nesse dlspo-
9itivo se lêsse "3.() producto de 10$000" pelo excesso verificado 
no numero de annos de vida bancaria sobre as centenas de mil 
réis. etc . ") a imprecisão dos elementos baslcos para f!Jta.Cão da~ 
taxas (art: l.Q, § 2.") e a nivela.;:ão dos salar!os, segundo as ne
c~s!dades dos que sustentam outras pessoas (sem discriminação 
de quaes nem de quanta8), contituem factores de Injustiças, de 
de·semprego de muitos trabalhadores. Repetir-se-Ja o caso do
car, so· exacerbariam o ma1 estar social. Ademais, cumpre nãa) 
esquecer que as pretensões absurdas de salario sempre sO au~ 

gmentavel, de prlvllegios anti-jurldlc<>$ amontoad,t>s só em bene~ 
!leio do empregado (arts. 33, 30, 24, 23, 21, § 2.•, 20, 7.0 e 6.•) 
e outras que decorrem desse ante-projecto só contrlbuirlam para 
desmoralizar a lei por sua inexequibilldade, ou levariam ao fecha• 
mento de estabelecimentos ou de agencias destes e consequenta 
-desemprego de muitos trabalhadores. Repetir-se-ia o caso .:to 
úamfgo~urso" ... 

E vodemos, nos, em· palz de escassez de dinheiro como o nosso. 
de communicações difti~ls e raras, ·de credito de.sorganizado, goi~ 
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pear desse modo os institutos que ainda procuram attender (pç!;· 
·.Stmamente, embora}, á parte :financeira desses nossos males?." .• 
Não cremos. não podemos crer; não queremos assuinir a resporl
sabiliõade de ·contribuir para is!lo de· maneira nenhuma. 

Por outro lado, emflm, c~mparado o ante-projecto dos gyncu
catos dos bancarioa ao proJecto n.o 4, a que se annexou, a feic:ã.o 
anti·technica, revohteiQnario., desrespeitadora de quanto de:· caut~
Joso e deUcado se tem praticado alhures a tai resiK!ito. avulta d.., 
tanto que o que já. dissemoS' a este proposito no final da segund:.t 
r.oarte deflte parecer, e..qui se ha-de ·repetir elevado a alta potencla.. 

IV 

Cremos, outrosim, de conveniencia reunir ao projecto em apr~
ço o de n. 93, de 1934, apresentado pelos nobres Deputados Al
berto Surek, Francisco de Moura._ Edmar Ga.l'valbo e outros, cuja. 
ementa ta.mbem 'Se lê "determina o salario mínimo para os ban
carias" e que !oi di~buido, come> o de n.• 4, de 1935, (1." legis
latlU'a.). a. esta Cornmissãe> e â de Finanç:as. 

·Como o ante-projeto dos ayndicatos consorciad03, a primei!'il 
medida que o .projectci n. • 93 suggere, é a. .da tixaçã.o de um sala.;. 
rlo de emergencia (arts. 2.• e s.•), QUe será de 400$000 para c-s 
empregados de limpeza, arrumação, vigilancia. e para os· contínuos, 
serventes, e porteiros (artig-os a.• e seu § 2.0

), e de 600$000 para. 
o~ demais (artigo 2. •) ; passa depois a. determinar a reallzaçáo 
de um. inquerlto, pelo Ministerlo do 'flrabalho, a proposito do qu~ 
chama. "neeessida.des normaes de vida dos trabalhadores de ban
co", cujos elementos baslcos desdobra. em seis numeras QUe .foram 
re:produzidos quasi que ip8is ·ver'bís no ante-projecto já estudafl;J 
(que, a!lá.s, lhes accrescentou doia outros elementos por demais 
imprecisos), ··mas a que accrescenta as necessidcif.es das pesso.1s 
rla famt:lie qu~ vivam soõ élepenikncfa economica. (/lo em-pregado 
(assim. :imprecisamente) e um addicional de 60$000 por filho me
nor atê G maximo de tl'el't (arts. 4.0

, 5.• e 6.•). O projecto n.• !J3 
enumera. ainda meàldas tendentes a facilitar o andaDlento do in
querito e a gara.nttr QS ordenados tixade>s e os actuaes •• ou de !i;:;
cal~o ~ de sancções quanto á sua applicação, e termina. l>or
-duas liledida.s -que Z!1erecem reterencia especial, quaes sejam: o 
a.ugm~nt<> a.utomatico de dez por cento sobre a taxa minima. fixad>l, 
por anno de serviço que- l;e segui~: ~ segundo (art. 27, e a. co~ 
particlpa,c:ão nos lucros, á razão de dez por cento do dlstribuido 
em dividendos ou quotas de lucros, art. 28). 

Embm mais razoavel sob certos pontos de vista, este projecto 
Igualmente não é acccitav:el :pelas razões anteriormente já ex~ 

pendidas quanto ao projecto n.• 4, de 1935 (1.• legislatura) e :Lo 
ante-pro~to dos syndica.tos de bancaxlos. 

v 

Mas, rejeitados esses projectos todos, relegaremos ao abando
no os interesses dos ba.ncarios? Furtar-nos-ernos ã applicaçií.o 
do art. 121, § 1.0

, let>:"a "b" da Constit.uicão Federal? Não, abs()• 
latamente não. 

De facto: primeiramente cumpre ponderar que já ha elabo
rado, por esta mesma Commissão, e com o n.o 276, de 1935, üm 
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projecto· " instituindo commlssõ~s de $alarlo mínimo... Esse sub:rt:
.tutivo aguarda ser posto em ordem do dia, e, salvo poucas emen
das a. que nossos est"tõ(!os posteriores nos levaram, <:remos que c<>r 
.responde ás necessidade!! geraes dos -trabalhadores. á justi<::a >Jo
:CIA.l, e aos dispositivos const!tuc!onaes, que devem ~r appli,:t· 
dos neste particular. 

Em segundo Jogar. igualmente cumpre ponderar qu-~ a e:;b·· 
·h!lldade J"egUl;).l" '" que. os .t.rabalhadores p0dem aspirar. a irreducti
b!lidade ·razoavet dP ~eu~ !lalnrlos ou venc!ment()s. e as garanu:,;: 
rE>!?pectivas, tambem já lhes -estão dadas nas leis vigentes, m
cluida a sobr~> dispensa do emprego, 

Em terceiro Jogar, não ê me-nos de considerar que as junt:u; 
(lf' Condl!ação e Arbitrai:em já. creada~. 0$ contra"ctO>§ coll~~tiw'" 
de trabalho já. .reg-ulamentados por leis, a aeção dos syndicatos j;'l. 

-garantida, e as demais franquias e -reialias concedidas aos tra
balhadores por no!isa "legislaç:ão ~oc!al. dão a quaJ.qu~r classe o;; 
meios necessa1·ios para defender ~eus leg!timos interess.:>~ contr~ 

qualquer pressão, persegui~ão, ou men osprezo de v a rt'<' do>~ empro
gadores. Hoje, entre nós, os empregados têm todas as a nnas pre
c isas para assegurar s uaH ju·stas preten!:<ões; é estudai-as e mane-
ja i-as, apenas o que lhNl falta . · 

Em quarto Jogar, finalmente. ~ urgente ter bem presente q~P.·. 

por maior que seja o desejo de bem servir ás cln.Sse menos favored
das, nã.o podemos esquecer jâmais o que devemos á. sociedade em 
gera l, á technlca juridica. â. ·sabedoria e ás experiencias alheias. <:: 

ao s-enso de justi;;:a social imprescindível â. ordem e desenvol,·!
mento de qualquer socledacle humana. 

Por todas essas razões aconselhàmos a desappro,•ru:ão do pr .,. 
jecto n.• 4. d e 1935 (1.• le:;i.slatura) , bem como a dos demais aqui 
estudados. 

Sala da Commis,.;iio de L egislacão Social. em 1 de Agosto (lc 
1935. - Deoàa.to Maia. Presidente. - Carlos de Moraes A nàlrllrll". 
- Salga.do Filh.o. pela conclusão. - Vicente de Paulo G<rlliez. vo1.<1 
em =>'eparado. - .T--Xio Bera.ldo. - xa,'ier ele Olh:eim. _;_ Lacrt.· 
.sett,ltaZ. voto em · s.fparado. - - Alberto Surck. voto em !!eParado. 
Odon Bezerra Cavaloo11tc, subscreveu o voto ~m sepaTado do Sr. 
Laert~ Setubal- - Ca.rTos Reis. voto em separado. 

DECLARAÇÃo DE VOTO DO SR, .TOÃO BEP..ALDO 

·Dispõt? a Constituição F ederal (ar t. 121} que ~a lei estab;;o 
l c·cerá ns <>ondições do t rabalho, na cià~dc e nos cam1)os, te ndo en\ 
vista a protecção social do t rabalhador e os interesses economicos 
do paiz", accrescentando (§ 1.• odo mesmo artigo) que a leqísla
{:âo do trabalho obs,;,rvará. como preceitos, além. de outros, que 
especifica, a creac;ão de "salario m.in-imo, capaz de satisfazer, co'•·
lor-m.c as con.dições de cada reoião, ã,s"· necessidades norma.es do 

-trabalhador.·· 

Como regras de- ordem geral. a que fic:i..rii. su-bordin ada a i<'
~;i.slac;;ão d o trabalho, preceitua a inda a Constituição, logo. n~ co· 
meço do titulo IV, sob a. denomina;;:ão "Da "Ordem Economica e So
cial-, (art. 115) q ue "a orclem economlca deve ~er organizada con-
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forme os principio11 da. just"U;a e as necessidades da vida nacional, 
de modo que possibilite a todos exlstencia digna": que "a li~l'

dade oeconomica é garantida dentro desses limites"; que os pode~ 
res publicas verificarão, periodicamente, o padrão de 1-'id.a nas 1'a
r!as reulões do pa.lz; que a lei promoverã. o fomento da economi>.l. 
popular e o ampall'o da producçào" . 

Dahl decorre que, ao legiskl.dor, ao ter de elabOral' uma .per
feita legislação do · trabalho, cumpre, primacfaJmente, observar 
esses princip ios, postos na Constituição, como directrizes mest r as e 
orientadoras de sua funcr,:ão legislativa.· 

Sem essas providencias preliminar~s e fundamentaes a. l~i 

r l.'sultarâ. imperfeita e praticará. injustiças, cujas consequenclas 
serão forçOlr.Ullente, graves. 

Desconhecendo-se - na n.usencia de elementos seguros -
as condições do trabalho, na citlacle e nos cam.pos, não se tendo 
ainda promovido a organlzagão d:\ ordem economica. conforme u-:; 

princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, sem :~ 

verificação do padrão de vida, nas varias regiões do paiz, e o 
fomento da economia popular, na ausencia. finalmente, do co
nhecimento das condições de cada região - o que- é essencial, 
para a :fixação do salario mínimo, na hypothese em a preço, -
como poderá. o legislador , sem taes elementos, elaborar uma lei 
que satisfaça ~ necessidades normaes da vida e corresponda, aos 
altos Interesses da collectividade? 

O substitutivo, em exame, seria a cceitavel, nn conformida,l;;
dos principias acima expostos, tão sOmente at(, o artigo terceiro, 
J>orque, nessa parte, a {<lles se acondiciona, - mas, da.hi por dean
te, afast.a~se. inteiramente das directrlzes por elles traçadas. 

Fixando, desde logo, os salarios d e que cogitam o art. ~-• 
e- seus paragraphos, o s ubstitutivo a.berra do:; princípios reg:t
ladores da materia, prees tabelecidos na Constituiç;ã.o, para. er!glr 
em 1e! a.quillo que é uma con!lequencia de medidas que niio fQl'am 
prev1amente, tomadas, pelo orgiio competente - a commissão do 
inquerito - cujo. crear;:uo o se". al'tlgo primeiro, acertadamentoõ', 
propugna. 

O objectivo central dos projectos apresentados, nesta ultim~ 
phase (projecto Rea.tlião e ante-projecto dos synrlicatos bancarios '· 
t::>dos, com modifica~ões, perfilhad.os pelo substitutivo Odon Bezerra.
Laerte Setu:bal, foi sem du"l.·ida, o de f ixar. immediatament e, sem 
embargo. ou a despeito daq_uelles princípios ·basilares, o snla:-io.l 
m ínimo para uma só class~ àe trabalhadores, com exclusão das 
demais, ao contrario dos projectos primitivos dos ex~Deput."tdn!t 
Lacerda Werneck e Ruy Santiago, de que d&"'rreu o substitutivo 
Oliveira Pass('ls, os quaes procuraram, antes de tudo, dar execuç:lo 
fJ.S norma<: geraes creadas pela Constituição, com o providenci:-:; 
p.repara.torias de uma flltura !ixação· de sala.rio minhno para. to
-das as classes trabalhistas. 

A Constituição ~ uma lei de appl!cação universal, que abra-o 
ge a todos os indivíduos da communhão social, sem distincções . 
nem privilegias, outorgando-lhes direitos e impondo-lhes deveres 
a. todOs equiparado perante a lei. 

Quando acautela, na fcrça dos seus textos, as condições <lo 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 15:19· Página 15 ae 122 

434 

trabalhador,· ahl nilo distingue esta ou aquella cla.'!Se. ·mas· a ·toda.<t 
envolve. 'POr igual. ·e por ·ig'Uaf a:s ampara, sem preterencia; ou grn· 
étação. 

Não seria ju::sto, portanto, que o legislador ordlnarlo, ao desdo
brar os seus postulados atravêR -da le~;!slação commum, para. a a:1~1 

effecUva appllcaçã.o, viesse cr~ar dlstincções ou manl:Cestar )lre· 
Jerencla soc6orr~:mdo primeiro a. uma classe; que não é das me.ls 
aniústÍádas, dacas umá tantas vantagens que jâ. de.Sfructa., na. 
sua protissào. como é ·geralmente sab!do, .~em o tazer, concomit· 
tantemente, em relaçii.o âS outras classe~. que têm os mesmos di
reitos, e cuja situação ~conomica. ê considerada. ma.is grave, sol1 
va.rios aspectos, que a. dos . e.mprepdos banca li os. 

Por qua razão vaa o le-gislador, a ·quem, eÍn tal assumptci, de
vem gufar as in.splra.,;õeS da justica e da consciencia, fugir As re· 
gras fundamentaes -dictadas ~la. Constituição, para. só bêneticia: 
a uns, quando, dePend~nte, apenas. de uma circumatancla it~ 
tempo, lhe é possivel beneficiar a todos? 

O argumento de· que a classe dos ba.ncario.s é uma clru;se o,·. 
ganiza.da e ho:mogenea e de que foi a primeira. que se movimen · 
tou, vindo logo -bater ás portas do legislativo pleiteando em &eu 
_ta,vor,_ a. m_edida., não tem a. !orça ·de .arrastai-o ã. pratica de umo 
injusta. preterição, qu~ deve ser r-epellida, · sob pena de incorrer ' t 

conducta. do legislador no desf~voravel julgamento da eonsciett• 
c1a publica. 

Se · essa classe se vê em penuria, como allega, que dlrlamc.; . 
então, das outras cla,ssea, como o tra.ba.lhador rural, o empregado 
de fabrica. para Só citarmos esses abnegados e humildes obrelrcs 
da economia nacional? 

Por que havemos de, tão pressurosamente, acolher a preten
<;ão isolada dos bancarlos. sem attentarmos tambem, com Igual .-o
licitude, para. a lmmensuravel legião do!l d-emalq delmmparado!; 
trabalhadores do Brasil? 

Seria. um tratament o desegual ~rante a lel, e é desegualda.de 
de tratamento a.ttender-se a. direitos iguaes,_ em época.-; d!fteren
tes. quando na:o ha razões :para pre!erencias, ou que obriguem o 
legislador a. acudir, antes, a a lgull.!!. sem procurar, simultaneament,q 
o amparo -de todos qUe· esti'l.o, por igual, sotfrendo dos mesmo::; 
males. 

Seria mais acertado aguardar-se o resultado dos trabalhos da 
Commlssã.o de !nquerito para pesquisar a~;~ eond1<;ões ~ vida de 
trabalhador urbano e agrícola, creada pela Camara. a re<iuerúnento 
da minoria parlamentar, com o Sr. Deputado .roã0 Mangabeira 
~ frente, para. depois, e n tão, devidamente a pparelhado, elaborar o 
Pod~ Legislativo uma lei sobre o assumpto, tanto quanto pos>'i
vel, completa e perteita . 

O substitutivo. ora submetUdo ao nosso exame, procurou :~t
tenuar as tortes e.xigencla.s do ante-projecto organizado pelos eyn_.,. 
.-dica.tos dos bancarlos, mas -tanto este, quanto aquelle. não se li
mitaram a crear, apenas, o salario ~!nlmo para 0: .class e, e !oram 
.multo' além, creando um . :verdadeiro · s:~.-st~:rna de .vantagens e rc-
galia.s outras no senti-do de favo-recel-3.. · 
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· AJlstm é que, nas s~IO$ "Dtspos!.~ões Ge:ra~s", conferem tae-i: 
direitos á. classe-, ·cerceando-a 'de taes garantias ~ prerogat!va.s qm.• 
a toi"na.rn ~m slturu;âo de verdadeiro privilegio no selo da commu
nhão brasileira. 
· Basta dizer-se que, no caso de· fallencla. do est.abe!ecimentt> 
bani::arÍo, ~ empregado terá direito a uma inillemniza.ção, não il'l· 
ferior a tres mezes de seus vencimentos, e essa indemni.:l:ação com:;
titufrã credito, com privilegio f".9pecial sobre qualquer outro. e go· 
zará, além disso, .de uma especie de inamovibilidade, de lrreduti
bilidad; de vencimentos e de vitaliciedade, que o substitutivo p:r•· · 
conlsa, de maneira a conferir aos bancarios aquellas garantias qu:! 
são Q apanagio da magistratura togada.. 

Pcn- estas razões, que me pareceram procedentes, voto pel<J 
parecer Moraes Andrade, e nego o meu voto ao parecer e substi
tutivo Odon :Bezerra-Laerte SetubaJ. " 

DECLA!tAÇ.ÃO DE VO'l'O DO SR. ALBERTO SUE:EK 

"Declaro que na reunião de quinta-feira, dia 3 de Ago~<to do 
corrente anno, votei a favor do S1tbstitutit:o d~ 110Zario m.inim.o drm 
'banca.rios, apre-sentado pelos meus mustres collegas Drs. 0-:i•.m 
Be-zerra e Lae:rtc Setubal, por entender que o mesmo C'! constitu
cional, seguindo os principias salutares que se ernquadi"am na nos!'l'\ 
carta :Magna, e estabelecendo desde logo o salario provisorio at( 

:que a.s c~ missões parltarias possam resolver sobre o assumpt·). 
Entendo mais ser tnõispensavel a qualquer projecto de sala:

-rfo mínimo, que !Or approvado por esta Commissão. assegurar um 
.salario pt'OvisOrio, a:fim de darmos immedlato cumprimento ao qu<' 
dispõe a Constituição. 

Quanto ao· projecto de salario m.inimo gc1·n.Z, commbstan-::'1~1" 

no substitutivo do ex-Deputado Dr. onveira Passos, que é cOln
plementamente independente do subsUtutlvo Dr. Odon B3zerrH. 
~ntendo tratar-se de um pro:íec:to jâ. .appro-.·ado por esta Com
missão, devendo o mesmo voltar n plenarlo; e no momento of)· 
portuno, dentrO dOS dispositiVO!;' regfmentaes e -das prerog1-
tJ.vas que me são concedidas, reservo-me o direito de defendel-o 
apresentar as emendas_ que me parecerem conveniente~. ·• 

VOTO ~ SEPARADO DOS SRS. LAERTF.l Sl'!l'UB-'L, ODON BEZI>RRA 

E CARLOS n~s 

"O pre~ito contid<l no art. 115 da. Constituição, é ba.~ll!lr da. 
organização economico-soc!al do Paiz. 

No referido inciso o legislador modificou. profundamente, <'= 

estructura da theor!a Individualista do !aiseei faire, lai.uez pa..sse~·. 
"que restringe o fim do Estado unicamente a ·definir e mant-~r .:, 

·direito", para, antes. conferir ao Estado poderes de intervir n~ 
·sua organizaçito economica, desde que tenha por fim ·•po~sfbilibl' 

a todos existencla digna". 
A liberdade economica SD!freu, · pois, esta restrlcção :lund,\

mental: a liberdade economlca· !10 é assegurada no :Brasil, se PO><· 
·s!bilftac!a a existenc!a digna do trabalha-dor . 

. . O art. 121 da Constitw~ão impõe ao Poder Legislativ'o a obrl
sação de "estabelecer as condições do trabalho, tendo em ~1..<1:>t. 

a protecção social do trabalhador". Tal d~spositivo constitucional 
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aignitlca que: o Poder Legislativo tem a obrlgac;ão de elaborar e. 
lel das condfQÕes do trabalho, dentro dos limites traçados no art. 
115 da mesma. constituição. 

No § 1.0 do mesmo . art. 121, a Constituição prohíbe: d!!rc!~ 
rencas de salarlos, qua.ndo /te trate do me8mo trabalho; vale a dl-
2er Que a Constituição faculta a diversidade de sala.r!os, quant/.o 
JlC trate de trabalho.! differente.!. 

Rcúione le{li$ ce.'lsante, ejus dispositio ceuat. 

!:;to posto, verificamos, do ponto de vista. constltuclone.l : 9 
"salario especial". ou, o "salario attri-buido a uma classe", dev<:! 
ter o amparo da legislação trabalhista em nosso Paiz. 

De conseguinte: o ••projecto de lei dos bancarios" merece a 
consideração do Pooer Legislativo. 

Foi com esse espírito que exam.inãznos os diversos projectos 
apresentados ao no:sso estudo. Acompanhamos, outrosim, com 
todo o interesse a. dissertação-parecer . do Deputado Moraes An
drade. V.ilnos, com prazer, que· nos encontrSJnOS, em mais ~e 

um passo. de pleno accOrdo; aliAs nos accordâmos_ em pontos 
<le vista fundamentaes, mas chE:gamos, infelizmente, a conclusõ.?s 
oppostas. Como é tragil e desencontrada. a inteUigencia humana! 

Ex-empliflquemcs. Diz o parecer, e. esta. é nossa opinião: ":-\. 
dinerencla<}ã.o dos salarios, ou seja a. fluctuac;;ão delles, na's 
dff!erentes especies de trabalho o nas <llfterentes classes de trn
balbadOTes, é phenomeno natural, impossível de ser impedido, e 
Só podendo c om vantagem ser limitado e dlminuido em s ua aspe
reza, de um lado, e orientado pela organização racional ·das classes, 
de outro, por parte dos governos. " · 

Esta meridia.namente, portanto, claro, no 'J)arecer referldo, 
que, o salarlo varia e fiuotua, inevitavelme-nte, como phenomeno 
natural. nas dl!terentes especies de trabalho e nas di!ferentas 
classes de trabalhadores. o Governo porém, poderã. limitar ..:>U 

diminuir as a.sper~zas resultantes da diferrenclação dos sa.larlos, 
orientando a organização raciona} das classes. 

De que maneira se conseguirá. e&se objectlvo? pergunta o pa
recer . De prefer~nda por meio ode conselhos ou commissõe.s cen
traes attrlbuida a elles a ~competenc!a para estender mais ou menos 
o alcance de s·un.s decisões e arbitramentos, responde o mesmo 
parecer. Mas, continua o Sr. Moraes Andrade: Quando se faln. 
em "salario minimo", cumpre saber qual a com:prehensão exacta 
dessa. expressão? Em seguida o seu autor entra no estudo cio 
.çala.rio vitaJ, ou salario minimo gera~ e do .sa.lario minimo cspe. 
cial; ou minimo a.ttribuido eis clMses trabalhadoras, para. concl:Jl~. 
que é jranca.m.ente pa.rtidario do salario minim.o especia.l, conside
rando-o o qu.e mais se approJ:ima ás realidades da competi(:{io n4-
tural dos interesS~es em conflicto. · 

Resumindo: o pareçer :Moraes Andrade ê pela. regulamentação 
do salario minlmo especial; entretanto aconselha, tout court. a. 
n~jeição do projecto dos bancarlos. Eis a.hi, parece-nos, uma· fla
grante contradícção. 

Para · sanar essa antinomia. entendemos de . nosso dever legis
lar sobre o assumpto . . Com e·sse objectivo pr ocurâmos extremar 
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O!' projectos anteriores das falhas a110ntnda~. apres~ntando . Uln 

substitutivo, que ' 'lse conciliar com o interesse dos emt>regador~s a 
pretensão dos empregados em bancos e casas bancarias, de mol:k 
a executar o que a Constituição determina, ampara ndo os dlrei:o~ 
que a mesma Constituição assegura. 

Estamos convencidos que o conseguimos. . Senão yejamos; 
O substituto Od<m Be:rerra-Lae-rte Setubal contem em substancia o 
segulnU; 

a) nomeação de uma c!:lmm!Ssão parltarla de fixação .do~ 
salar!os min!mo!l dos bancarios, que de"'erli. elaborar o seu traln t· 
lho em prazo sufficlente, pre-fixado (art. 1.•); 

h ) para assegurar o funccionaml'nto das commls.qões ou pn!'H 
que estas na.o dilatem o prazo estabelecido na lei, em cujo caso 
a sancção é impo.ssivel, fixou o projecto um salario de emergt-n
·cla, art. 4. • e seguintes.' .que, a.utoma.tlcamente, não mai~ vigora
rá, termin:ulo o trabalho das commissões: 

c) · o projecto assenta. ademais, bases de garantia aos traba
lhadores bancarlol:! e segurança ao recebimento dos safarias mini· 
nimo.s, que poderão, aliás, ser redu~ido, d(ida a incapacidade eco
nomlca dos bancos (art. 6.0 do projecto). 

Com a introducção de ta.es medidas e de outras, não de::cura~ 

'mos dos interesses dos e~;tabelecimentos de cre-dito. que não m:~.l~ 
poderão allegar Impossibilidade de cumprir a lei, cons-:quent••· 
mente não mais I>Orlerão ameaçar de fechamento as suas portR.s. 
Deverão, pois, cessar as qui::bms dos empregadores contra o Jlt'~-
jecto 118 dos bancarias, agora transformado no substitutivo. es-
·coimado dos · vlclos apontados . pPla critica. · · 

Aliás, ao acompanharmos o desenvolvimento dos votos •lu>~ 
membros & Commissão de Legislação Social. chegámos li <-onclu
são de que, todos os honrados Srs. Deputados, estavam de accr..r 
do com a ·instituição do sala rio mínimo ·especial. . Discordaram. 
ape-nas quanto á. flxru;ão do salario minimo. antes do pronuncia · 
·m-ente <las corm1lissues a serem lnstituidM. 

Ne:sse conceito avultou o nobre D eputado por .Minas, o St·. 
Joll.o Beraldo, denominando de aberrante dos prlnC'iplos jtlrldle·•~ 

essa. t!xa.~ão ·le~al. 

Em -dois erros laborou o nobre represcntane mineiro. O p l·J
melro consite na desattenção com que leu o art. 4. • do .pro
jecto pois alli fixa-se o sala.rlo dos ·banc:nrlos. transitoriamentf'. :né 
·que as r ommlssões de salar!os ~ pronunciem em definitivo. o 
segundo ~·..,sulta da falta de uma anal:vse mais ;, curada sobre :ts

-sumpto tão princi.Pal. Assim. para niio nos alongarmos em de~ 
masia, citaremos, a titulo de exemplo, um extracto do Bureau In
ternacional do . Trabalho; do livro Methodos de Fi:z:a{;ã<> de · Sctl•'
rlos M inimos . X. lJessão, Genebra· 1927, pag. 9, onde se lê: 

. Em 'alguns paizes. como Neva Zelandia e Australia. os sala
rio~ ~inimos. ·. :podem. !il<!Y' . fi~ados en:t . qUa!Ji to.;las as lndustrlas. 
Em outros a le~ · se applica unicamente a determinadas pt·of!~~
sões. Em outros ainda ella JJrevê salarlôs mini mos para cer tas 
'categorias ~speciae.s de - tr<~balhadores .Para os methodos ~ f i;r::t · 

çáo de sala.rio •minin~o. alputts 1>aizes adcptararn. o que consiste em. 
eJ!'PCcíficar o sala.rio miniwio no proz>rio texto da lei. 
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lnequivooo.mente a Constit uicão Brasileira não prohlb& a .Ci· 
:xa<;ão do salario m inimo, o salarto que possibilite a todos existen!. 
cia · digna, no proprlo texto da lei. 

Ora, se 'a tb:ação não é aberrante dos prlnclp!os de direito, 
a Camara, estamos eertos, terminará. ádoptando o substitutlvó, 
que concllia as asplracões da classe dos· baricarlos e os grandes 
interesses sociaes que ella sfgnlflC6. e representa. ~ 

PARECER DA COIIUUSSÁO DE FINANI)AS E ORÇAl4EN'l'O 

O projecto que tomou a. nurneraçl!.o acima citada. apresentado 
á. consideração da. Camara. pelos mustres Deputados Altamlrand~> 
Requlão, Clemente- Ma.rianl, Pinto Dantas e outros, dispunha. acal'
ca do salario mi1:1lmo para. os ba.ncarlos em geral, e em sua jus
tificação assenta.n.m os seus nobres autores no preceito constitu~ 
cional contida. no 'item 34 do artigo 113, querendo deste modo ba
searem-se numa. medida beneflca de caracter geral apptlcando-a 
somente a. determinada. c~, que por melo de :seus orgãos repre
sentativos á. elles se dirigiram pedindo amparo a pretensão que 
·achavam ca:recer·. 

E ste projecto como os demais posteriormente apresentados, em 
·seu contt-u'ào, estabclE!Ce normas internas de a dminittracão como 
se patenteia em seu artigo 8. •. agrupa cargos ·e estabelece ta~ 
bellas de vencimentos para os mesmos, não se limitando a de~ 
slgnar o mlnimo dos vencimentos, mas taxando-os explicitamente, 
como se vê por todos os pa.ra.graphos do artigo 9.~. obrigando de:::~6~ 
modo ao empregador não um mlnimo ~e salario, mas a determi
n ado sala.rlo para especificado cargo, não lhe dando s iquer o <:11-
t ·eito de premio, justo e normal, para. aquelle que por seu zel o c 
dedlcacão a. iSso fizer jt\s. No parE!Cer, subscripto pela maioria 
da commissão, do !!lustre, relator do projecto em apreço, Sr. Mo
raes de Andrade, da. Commissllo de Leglslru;ll.o Social, esse e 
outros :aspectoS são perteitamente !oc:allza.dos, finalizando pela 
!1\U\ rejelcão. 

Transita J)ela Camara dos Deputados, um projecto da legis
latura passada sob o numero 276 do corrente anno, que comr.~ 
substitutivo a. um outro de autoria do Sr. Ruy Santiago, foi a])rc;. 
sentado pelo Sr. Olivelr~ Passos como relator. que regula aabi:l.· 
mente esse assumpto, estando agora o mesmo em caminho do pie
nano pará ser d iscutido em segunda, onde a mateda. é como deve 
ser, ~olucionada em caraeter geral. A especlalise.c;;lio do salario 
mínimo para de·terminada. cla..C~Se, mesmo que tosse isso que ~e 
pretendesse neste projecto, não só ' inéonstituclonal, como a.ca.t'• 

retarla uma desorganização &"era! nas classes E!Conomicas e pro
ductoras do P alz, mas a medida pleiteada o que visa, nl[o é :si· 
quer isso, é uma intromissão em !!xaçã.o de salarios de toda den
e.conselhavel e que transformada em lei, seus resulta.dps male· 
flcos serlani impreviz!veis. Ademais para essa combfl:iacão jê. as 
nossas leis soclaes, 3)or meio da. syndlcàllia.çã.o, creando as · con.; 
vimcões de trabalho .firmadas pelos orgãos de classe repr.esentatl
vos·. dos empre~dos e emP~Ii:adores, obrigando . a. todos os demais. 
desde que as mesmas 'possuam 2/3 de -seus componentes, resolv~,;, 
râ. com multo maior facilidade e acerto o assumpto, pois, direcb.~ 
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mente os interessados estudarão as suas necessidades e os din•!
t:os que- lhes assistem pare; que possam uufruir o que pela nossa 
Ce.rta Regia ê' concedido a · todo o bras!lefro, como allâs, tem acon
tP.Cido com toda.s as outras classes trabalhadoras. 

No projecto em debate, nada ha que se enquadre. a meu vil•·· 
no· artigo 49 e suas le-tras do nosso regimento, pelo simples facto 
de ser um projecto que procure Tegular .situações de empre
gados de banco em geral, não vejo que se ligue a el!e, qualq•J~r 
:~.5aumpto que diga res peito a le tra b do mesmo artigo, onde 9e 
lG entre outros assumptos de aspecto financeiro, textualmente o 
ele reoím.en ele llanco.9. O que ahl se determina não abrange a or
ganlza.~!l.o interna. dos estabelecimentos desse genero, e sim o lm~-
tltuto 'bancaria em sua estructura .geral, qualquer modificaç:ão de 
seu systema que possa affectar a economia e a ~de financeira 
do Pafz • 

. Não tivesse desde logo, sido, pela douta Camm!ssão de LegH -
1açã.o Social, rejeitado tal projecto, poderia alnde.. que exorbitando 
de nossas attribulç:ões, com um estudo multo miucioso das co:~:
dições bancarias br-astleiras, e tirando conclusões para um futu
ro, não multo remoto, esta Commissão chegll.r âs conclusões !::e.:. 
sux-as de aconselhar a sua rejei~ií.o por pertux-bador, deste regtmen 
bancario !)':!lo qu11.l por !orça do regimento s oinos obrigados -" 
defender. 

Não quero finnlisa.r e~te meu parecer. obscuro entre tant'!!l 
outros qUe encontrei ao estudar este assumpto, contessar que muita. 
sympa.thia. me merece essa classe que se procum deste modo be
neficiar, que reconheço em muitos casos ~r de justiça e de abso
luta necessidade d~ ser amparada, e por isso a.ppello para seus 
componentes para que com o desejo sincero de melhorar a situo.
cão de seus companheiros que disso precisarem, procurem setn 
explorações de qualquer nature~. por meio de .seus gyndicatos •19 
classe, junto a quem de direito a. m elhoria de seus salarios. t>arn. 
que- como de direito lhe!! seJa assegurada a exlstencla digna l):.te 
todo · o -brasHelro deve ter. 

Nesta confonnidade, e de accordo com os pareceres exarados 
nesta mesma occaslão em projectos att!nentes ao mesmo assumpto, 
opino t~ara que não se tome conhecimento da materia em aprc(:o 
por não ser de competencia desta. commissão legislar sobre o m.J
rito do assumpto apresentado e o mesmo jâ. ter tido o parecer 
contrario da douta Commissão de Legislação Social. 

Sala da Commlssão de Financ;:as, 23 de Agosto de 1935, ·
Jodo Simplicio. Presidente. - A11tonio Ribeiro França. Filho. ·
Pedro Fir-meza. - Cle1ncnte Mariani. - Henrique Dodswortn, 
vencido por entender que n Commissão deveria apreciar o f\.s
sumpto do projecto nos termos do Regime!ltO. - Orlando A.rau.Jo. 
- Carw11 I;uz . ....:.. João Guimarães. -Arnold., Bastos . - AIWl
berto Camargo, de accordo com a declaração de voto .aba}xo. 

DECLAR.\Ç.Ã.O DE VOTO 'DO S:«. AJ>AL:BERTO CAMARGO 

O Salario Minimo e o assumpto que, presentemente, empolga 
a attencão de milhares ·d~ bnsilelros, . !!U:Ias condl.t;:ões de vida. são 
sobremodo Jastimavels e merecedoras de consideração por parte 
dos poderes publlcos. 
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A Constituição Federal, mui sabiamente, .procurando melh•J~ 

rar as condições do trabalhruior determinou o seguinte precPito 
constante do inciso 'b, .§ 1. •. art. 121: . 

"salada mínimo, capa:.: de satisfazer, conforme as con:li· 
ções de- cada região, ás necessidades normnes do traba~ 

lhador." 

.Na legislatura passada, vario!; Deputados, entre os quae~ 

Vasco de Toledo, cujo .nome jít.ma.is poderá ser olYidado pelo p·ro
.tetariado, pela somma de esforços dispendidos em beneficio des.;a. 
.grande multidilo, apresentaram projectos regulamentando o citadi> 
dispositi-vo constitucional, projecto.s Q.ue ,finalmente, foram con· 
.substanclados num substitutíyo do e:x:~Deputa.do Oliveira Pas~•'>':l, 
!!xando normas para· o estabelecimento dO salarto mínimo em t•.>· 
do BrasH. Por SIUI. vez, os banc.arius. classe a que tenho a s~~ 

tts!a.c;ii.o de pertencer, e que at(; agora. em todo Paiz, cont."l- c;om 
23 syndicatos, após ~ndispen.saveis estudos, apresentaram á con
sidero.ção da Camara dos Deputaoos. um ante~projecto fixando· o 

. salario minimo para a cla:sse. · 
Attitude justa,' perfeita e natural d~ssa numerosa cla~e qu"! 

se erguia, sob o amparo das leis, na di!fesa muito ·humana do sa · 
grado direito de ·viver, de não moret· de fome, por varies moti~os, 
creou uma -situação estranha. com o ínieio de uma campanha cer
rada contra uma reivindicação legitima. 

O ante-projecto dos· bancarias, distribuído ás Commissões da 
Legislação Social e de . Finanças, já foi fulminado pelo assãs co
nhecido paracer ·ao Sr. Deputado :\foraes Andrade que contra el1e 
.-abateu uma· ~rle de argumentos que niio conseg-uiram dimlnulr 
ou . enfraque~r o animo dos l;lancarios que pt·ocuram. dentro da 
:ordem. alcançar· uma· melhoria de vencimentos em face a.o '!R

pectro sinistro da miseria, que tripudia na maioria de .;eus lar.e;:; 
humildes. 

Eis que agora todos os projectos conc~rnente~:~ ao Salarlo ·Mí 
nimo, inclusive o o.nte~projecto dos bancaMos, encontrazn-se nesta 
Commissão -para terem· parec'er . Se.lvo melhor juizo, não compre 
hendo a razio immediata do envio. pelo menos. do ante-projec'tt) ft 
Commissão de Finanças, por i!:<So que não se enquadt'a. em qunl~ 
quer das alinen~ do art. 41. do Regimento Interno . 

.Á situação em que se debate a. cMisse d os banr:ario'3, [l@l:l sua 
maioria, em todo Brasil, é angustiosa. 

Infelizmente, a maioria dos Srs. Deputados desc•mbece e m 
sua realidade pungente o que s eja a vida dos t rabalhadores brn. ~ 
s!lelros. Dahl a maneira pela qual, açodadamente. sem uma 1n~ 
vestiga.ção inãispen!iB.vel. sobre a. miseria de grande parte de um!t 
claSse merecedora. de melhor trat.amento, foi-lhe fechada. a porta 
nos .seus anseios de dias melhores, numa vida de dOres e sortri~ 
ment~:>s . 

. Os noeosos OpJ)ositores nirií.o t alvez, que ·os · b:.tncarlos, pr() .• 
. ~ugnando pelo sa.larlo mínimo, deixam na. olvido .o r~lltante do 
.Proletariado de modo que. perante o grande publico .. ficam ex~ 

postos · como um pun·haolo de seres profundamente egoístas . Puro 
engano, porque claramente, sem rebuçus, d evemos esclareCer qt.Íe 
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aos bancarias cab~. em grande parte. esse salutar movimento 
obJect!vando a. conquista de melhores condições de vida para to
dos os trabalhadores. 

Em 1931, quando a nova Republlca iniciava seus passos. Já 
no norte, em P e1·nambuco, um punhado de banca.r!os,' em derr~ 
d(;)r de uma bandeira syndlcal, desfraldada em nome de um alto 
sentimento de solidariedade humana, lutava em tavor de direitos 
para todos os trabalhadores . Foi desse pequeno Syndica.to dos 
Bancarias de P ernambuco quE' partiu o movimento rnagniffco ta· 
voravel a indemnlzaçii.o ao trabalhador dispensado do serviço sem 
justa. causa. Foram os esforcas dos banca.r1os, a sua tenacfdaüe 

·e a sua. perseverança que deram .ganho de co.usa A emenda cons
titucioal consagrando e!R;e bumanitario principio. pelo qual foi an
niquilad.a. a pt·atlcn, profundamente· criminosa, de serem a uradus 
á rua, ao simples aceno do patrã.o . desalmado, empregados com 
dez, quinze· e trinta anno!:l de ~ervlc;o sem a compensação corres
pondente a uma vida de sacrific!os e üe re.nuncla. 

Uma maioria r eaccionarla, na. Camara de entào, desgr:l.<;ad9,
mente, mutilou o dispositivo constitucional. Tivemos. de rein~

ciar a. peleja a t ê a victoria da lei que fez a sua regulamentação. 
Esse triumpho .teve Jogar graças a tenacidade dos bancar!.;,,; 

que, desta maneira, não tivera m em m lra apenas seus interessf'.'l 
e sim ·de todos quantos, em differentes sectores, contribuem com 
seu trabalho honrado, em prol ela grandeza semDre creseente d,• 
Brasil. · 

Em qualquer instante. em qua!quer ponto do Paiz, onde- o. 
v<lz do prc>letariado se fa<:a ouvir, clamando auxilio ou soccorro, ahi 
estará. o bancaria, disposto a amparar, dentro das leis, as !idlrn::s 
aspirações da immensa mollc· humana tãc> IudilJrlad:L e tão m'l.l 
comprehendlda. 

Não nos esquP.c;amos de que já começou, em quasi todos , .. ;; 
povos, )lma. .;ra de renovaç!lo integral que, no dizer de Ingeniú
ros, apena.s nos ~ da.do entrever. E o Brasil, a.pesar de nov:1, 
.Q.penas iniciando seu9 primeiros passos, incertos ainda. na trilha 
palmilhada pelas velhas civl!lsações, não póde fugir . a essa feh·e 
:renovadora que se processa, em todos os recantos de n ossa. t~t"~ =· graças á. consciencia desperta do proletariado, ({Ue anseia pot' 
um reino de· jumlca, onde a igualdade essencial do homem . pos:;;~ 

crear e modificar as instituições e o sér humano chegue a ser, 
cada vez mais. um sujeito de vontade, na expressão de Ramsey 
:Mac Donald-

~a hora febrieitante que passa, cumpre ao Poder Legislati
vo, pena de uma fal.ta imperdoaveJ, não procrastinar o estudo e 
resolução das legitimas aspirações dos que rep:resent.Qm a for~a. 

immens uravel na qual s& assenta a grandeza dos povos. 

Cabe-nos, imperiosamente, relegar para. um pla.no secundario, 
essa .politico. de campanario na o.ual o Congresso se engolpha. 
completamente obumbrado de que problemas sérios e assumptos 
da mais alta relevancia por ahi se acham quasi esquecidos • . aban~ · 
danados, sem que tenhamos a coragem para transpOr o pantanal 
á . beira do qual estacionamos, para gaudio daquelles que a J,Ínej"'..lQ 
uma derrocada tragorosa.. 
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O proletariado brasileiro ~ diligente e probO . -~ Consti~ 
·tuiç;ãi> de julho de 1934, n o seu Capitulo de Ord~m:'E:conomic:o 
.e Social prescreveu normas tendo em mira á. todos proporcio
nar existencia digna. Pois bem, são esses lmper:l.ti1:os de no;ma 

·carta Magna que queremos se;i<lm regulamentados , sem sopbismas 
e sem . se ter em mente o desejo de, mah e mais. en::z:odilha:r· "o 
·operariado num circulo de ferro. 

O operaria s6. póde trabalhar t endo satisfeitas suas necessida
des vltae.s . Se um homem não tem . meios de comer, de beber e de 

·vestir....ee não pOde trabalhar, quer dizer, não possue força. de tra
balho . se suas torças vitaes não estão satisfeitas de todo, s ua. 
forca de ·trabalho ver-se-a. -di·mlnuida. São pala vras ~e Bogdanof! 
·que se ajustam, perfeitamente, ao espectaculo que ofterece, em 
sua. maioria, a · classe dos bancarias que, em plena Capital da Re
·publica, possue c.ornpanheiros com salario& menaa.es inferiores a 
cem mil x-éls! 

. . Bem sabemos, que por motivos varias, o projecto prO salarío 
mintmo dos bancarios, na Camar:a dos Deputados, não seri:t.. ain>ro

. vado. E , · por ~im julgar, ê que, espontaneamente, num &esto 
tendente a evitar um fracasso irreparavel, iniciamos dem.arches 
no sentido dê obti!r, por meio de accOrdo directo, e nt•e bancarias 
e ba.nqueiros, aquillo que o Poder ~gislativo nega :fazer. 

Todavia., em quanto tudo não está. terminado, nutrimos a e.s
.peranc:a. de que a Ca.mara. dos Deputados, num gesto digno, a.lgo 
possa deliberar , tra:zendo um pouco de luz a esse cerraceiro, em 
melo ao qual se debatem :mUhares de brasileiros lutando, -dentro 
d4 or-dem e da !e!, contra a tome e a mlseria. 

:Sala da Commissão, 28 de Agosto de 1935. - ~rlclberto C~
margo . 

PROJJilC"l'' N. 4, L· LEGISL.ATURA., A QUE SE RUERE o "P.AREICER 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.~. Fica instituido um s a lar!o mínimo para todos os 

que trabalham em estabelecimentos ba.ncarios, no territorlo do Paiz. 
Art. 2.0 • Os trabalhadores bancarias, para. os fins visados 

~ por este pr.pjecto, serão clasaificados em tres categorias geraes: 
escrlpturarios, continues e serventes, e terão respectivamente, os 
o~nados de 7~0$000, 400$000 e 300$000 mensaes. 

. Art. 3.•. Os ordenados contidos no art. 2.o serãD augmenta-
.· dos de 10 •1•. do ·triges!mo · setimo mez de trabalho em dia nte, . e 

de ·mal!! 5 •1•. n~_ primeiro _mez de .cada. a.nno de .servi~o, a começ;ar 
do dec!mo anno até ao vigestmo . 

.Art. 4.". A percentage m dos augmentol! a que se· r efer e o 
:.art:lgo: -anteriDr: .recahirá sobre as importaneias dos ~alarias mini-
. mos :I'IJtados. · 

. .Art. 5.o. Independentemente do a ugmento proporcional, esta
. belecldo no art. 3.0, será garantido ao bancaria de . qualquer ca

tegoria, e desde que tenha mais de cirlco annos· de traOOlho efte-
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~tlvo e ininterrupto, um augmento. especial de 50$000 mensaes, 
pa:ra.. -auxilio •à. ·mailutençã.o . .de. Ca.da. .filho· menor até ao ·numero. 
<te· ires .. · 

Art. 6.•. Para o entendimentO da expressão trabalho effe
ct!vo e ininterrupw, não ê preciso que esse .trabalho tenha sido rea
lizado num s6 estabelecimento bánca.rlo . 

Art. 7, •. o augmento especial, amparado r da d.escendencia; 
conforme o que estabelece o art. 5.•, serâ. suspen-ao, na mesma base 
de Sll& concessão obrigatorla, pelo fallecimento ou pela maioridade 
de cada filho, mediante as provas instituídas na legislação civiL 

Art. s.•. Sérão exercidos em commissã.o os cargos de con
tador, sub-contador, chefe de secção, ·chefe de caixa, ajudan t2 de 
caixa, ajuda.nte de secção, co!lferente e procurador. 

· Art. 9.• . Aàs que exercerem as com.nriss~s diScriminadas ~ç 
artigo precedente, mesmo que o façam por um dia., . cc>respo,nderd. 
remuneração addicional e t.ra.nsitorla, que desapparecerti. com a. 
cessação. do .encargo de . emergencla. 

§ 1.o. A remuneração addiclonal do contador serã. ode 
1 :000$000. 

§ 2.0
• A do sub-contador será. de 800$000. 

§ 3.•. As do chefe de Séccão e do ajudante de c.uxa serão 
de 6001000. 

§ 4.•. As dos ajudantes de Secção ~ Caixa serão de 400$000 ~ 

.S. •. As do conferente e do procuradoo- ~rão de 300$000. 

Art. 10. Os addiclonaes expressos nos paragraphos do art. 9.0 

appUce.r-se-ão ~s respectivos cargos. '!1&8 matrizes dos Bancos, e 
nas suas agencias ou ffll.a.es consideradas de primeira classe . 

.ATt . 11. Aos mesm.oa ca.r&-os, em outras agencias. ou filiaes, 
attr1buil'-se-ão a.ddiciona.es equivalentes a. meto.de ou a um. terço, 
conforme a ~lasae a. que .pertençam as ditas agencias, na ordem 
decrescente do -movimento bancar! o. 

Art. 12. Será. assegurada a irreduc-Ubilidaoe· dos vencimentos 
já percebidos, anteriormente- ã. vlgoração dos preceitos dEste pro
jecto e que sejam superiores aos limites ao salario minimo no> 
mesmo esta.bel~o. 

Art. 13. Sérâ. obrlga.torio ·o reajustamento lmmed!ato dos or
denados dos banre.rlos eJn geral, de accOrdo com o tempo de ser
viço de cada empregaJdo. 

Art. 14. Nenhum banca.rio será compellido a. servir noutra 
praça. 011 localidade em que os Bancos tenham agencias ou fiilaes, 
desde que o empregado tmn.sferido seja casado e tenha filhos e 
resida ba. mais de dez annos no Iogar. em que se encontra. 

Art. lõ. Tam~ nãio se rã. obrigado a acceitar tran:sferencía 
aquelle que por motivo de doença., comprovada por attestado -do 
medico do 9-eU sYndice.t<J, não estiver em condições de viajar. 

Art. 16. Será. nullo, de llleno direito, qualquer accOrdo, ajuste 
ou contracto que, de qualquer modo, contrarie os dl:positivos do 
presente projecto. 
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- Sala das .Sessões, 7 de Maio d~ _1935. - Alta7nirando .Requ·i4o. 
- Olemente Marilni . - Pinto Dantas. - Leoncio GGlrlú> -
Prisco Pant.iso. - Arthur NeWa.. - Attila Amar~l. - Fra~· 
.Rocha. - Eàgarã Sanches. - Manoef Novaes. -Lauro Prüsos .'. 
- ·Arnold 8tm. - ·Altredc Ma.scatrenha8. - .Raphae' Cincuró.~ 
F.· Magalhães l'retto . .:.._ ArZindo Leemi; - Democrito Rocha. -
.AcyUno ik Leão. 

N. 276 - 1935 

I-nstitue as ()ommissõe& . àe Salar'.o Mini11~0 

(Legislação Social, 14, de 1935) 

Em meu parecer de 4 de ouiub;o proxi.mo pa.ssado, assignalei 
aa razões q~ me levaram a opinar contrariamente á transfo;'nia
çâ.o em lei, do projecto de autoria do illustre Deput<tdo Sr. R:l!-Y 
Santiag-o, que collima a :regulamentaçii.o do dispo.sto na. ;i.lin.~ /J, 
do a.rt. 121, da Con:~tituição Federal, attinent.e ao :principio ~e ~ 
salario minimo, capaz de satisfazer, conto;:-m.e as condições de cada. 
região, as necessidades do trabalhador . · · 

Não obstante pensar que não devemos demorar a soluçâl.>_ de 
tão importante problema, pedra angular do novo arcabouço . eco~ 
nomico e social do Paiz, considerei que o arrojo e a complexidatle 
de uma innova.ção que attribue ao Governo Federal intervencã~;~ 
d~isive. na flxa.ção da remuneração minima devida ao trabalhador, 
obrigam a que Sejamos prudentes em sua realiZação e esforcemo
nOs por assentar a. eetructura. do novo organi9mo em alicerce &e

lido, construido com elementos que s6 podem ser cons~dos me
diante investigação pormenorlza.da. ~o campo. s~fal e economico .. 
Nesta conformidade e atlm de obter os da.dos apropdado.s á. ela
boração de um sub.stitutivo, s~ggerl que solicitassemos aos. Srs·. 
Ministros do Trabalho, Industria e Commercio e da Agricultura, 
que mandassem estudar e colliglr para nos serem l'lemettldos, os 
dados estatisticos indispensa.vels &A> per.fefto conhecimento do custo 
da vide.. nas diversas ~giões, tendo em vista, principalmente, a 
alimentação, a habitação, o vestua.rlo, a hygiene e o transporte do 
trabalhador. - . 

No dia 7 do corrente, chegarám-me ~ mãos o::; esclarecimento>~ 

enviados pelo Sr. Ministro da Agricultura, na f6rma de .uma mo
nogra.phla. .sobre o "custo da vida do trab;i.lhador rural no Brasil", 
orga.nlza<Ui. ~los !unccionarios daquetie .Ministerio, éngenheiro agro
.,1omo E variste Leitão, assistente chefe na terceira IS'ec~ã.;> da Dl
rectoria. de Orcanização e Detesa. da Producção, com a collaboração 
dos aurliares technicos, engenheiro a.gronomo Romulo Ca\'ina e 
bacharel João Soares Palmeira e a. contn'bu!ção estatlstica. dos 
ajudantes bat:barel Franklin G . Naylor e Dom!n;;os Fa.ria. Essa 
monographia ·representa. 9Ubsidio precioso para. o conhecimento 
dQ.11 condições em que se debate a . vida rural bras~ eira, que !oram 
investii;adas ·$m todoa Os Estados da União e espelhados em Q.u~
dros estatisticos. O conjuncto .perfaz interessante geographia eC()
nomica con<:ernente á <:~ituaçã.o ac·t.ual do trabn.lbo rural, a qual 
deve ficar ao · alcance · de todos aquelles que se interessam Pelos 
problema-s que surc-em· no panorama· economico e _social b>e:silelro . 
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"'{>ara tal effeito, suggiro que mandemos imprimir o referido t1·a· 
baloo e, bem assim, que agradeçamos ao S". Ministro da. Agri
cultura. a e:fficiente contribuição que forneceu para os no8SOs tl·a
balhos. 

Embora não tenha alnda. recebido os esclarecimentos solici
tados ao Ministerio do Trabalho, lndustria. e Cvmmel·cw, vejo-me 
na. contingencfa de não retarda1· a organiza.[ião de um .substitutivo 
instituindo o aala.rio minlmo em face da recente resolução do 
plenario, visando a urgencia req,uerida para a discussão do pro
jecto Ruy Santiago. 

Entrementes, foi apresentado pelo preclaro Deputado, sr. La
cerda Werneck, um projecto que visa Igualmente implantar o sa
larlo mlnimo em moldes, no entretanto, div-ergentes do · utiliz:ülo 
no pi10jecto Ruy Santiago, Esse- projecto foi encaminha.do a esta. 
Commissão e em 16 do corrente me foi entregUe para relatar. An
teriormente, já. haviamos recebido outro projecto de lei, a.ssignado 
pelos -dignos Deputados Srr;. Se'bé.stião Luiz de Oliveira, Francisco 
Moura, Mario Manhães, Guilherme Pia.ster. Gilbert Gabeira, An
tonio Rodrigues, Ferreira Netto, Alvaro Ventura e Eugenio Mon
teiro de BaiTos, que solucionam o probJema estabelecendo que o 
salario mínimo para "qualquer trabalhador de qu~ tràta o § 2.0 

do art. 121 da Constituição Federal será de 10.$000 (dez mil réis) 
diarios e de 4$000 (quatro mil réis) para os aprendizes''. 

Abstt"aindo-me de qualquer a-J)recla\;ão sobre o montante do 
salario fiJro.do nesSie projecto, não me é pos~ivel opinar favoravel
mente ~ adopção de um sala.ri.o minimo uniforme para todo o t~r~ 
r:itorio nacional, solução que os constituintes acertadamente jul~ 

gare.m !nViavei ao determinarem que o seu montante variaria con
forme as condições v:lgentes em ca.da região do Paiz. Tambe.m não 
posso ser favoravel ao projecto Lacerda. Werneck Quando prevê 
pare. a lavoura, a indus:trJa e o commercio e para cada m.unic!pio, 
salarios minin~.os di!ferentes, que seriam fixald.os por commissões 
de representates · dos empregadores e empregados com a collabo
ração dos prefeitos municipaes e de representantes do Mlnisterio 
do T~lho, Industrla e Commercio. I,Af6ra o prejuizo qu~ advirta 
da. varJabUidade do sala.rio minimo de municlp!o para rntm!cipio 
que. muitas vezes teria. sua genese unicamente em rivalidade in
termunicipal, eu penso que seria dissonante do pri!feito constitu~ 
ciona.l e até contra.-:índicada, a fixatão de um .sa.!a..rlo mfnimo para 
a. lavoura, outra -para a industria e, "finalmente, . wn tercelro pa~ 
o commerclo. Seriá clamorosa injustiça nã.i> estendermos o bene
ficio da isa.Jario minimo a. .todoo os dexnaia trabalhadores que não 
se integram na.quellas tres actlvidades. 

O salarlo minimo decomposto no.s cinco fa.ctores que o com:~
tituem - alimentação, habitação, vestuariD, hygiene e transporte 
:póde e deve ser cre!lldo ·1ml favor de todos os ·que trabalham -por 
conta de outrêiií, pelo menos :para os que o fazem mediante re
muneração baseada. em tempo de serviço. .S6 resolvendo o pro
'blema sob essa forma. allsoluta., teremos dado cumprimento ao es
:pirlto neo-soclal que predomina no . titulo IV da Constitui~:iio Fe
deral. 

Por outro lado, convem não esquecer que a constJtuic;:ão con
.!iando ao Govern(.) Federal as directrize:; da legislação social, ao 
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contrario do que acontece nos Estados Unidos da. Amerlea ·do 
Norte e na Aastralle., onde a sua elaboração compete a:os Poderes 
EStadoaes, visou evidentemente taZel-as vigorar em todo ·o· terT:I
torio patr!o, forjando dest' arte novo elo da unidade nacional. 

Ao crearm~. pois, o novo organismo, · se carecemos de atten
der âs dit!erenças regiona.es de ea.racter economico e social, {il'evi
tavells em pai:~; da. vastidão d a terra. bra.sllefra, não percamós · de 
vista que, para que a innovaç:ão venha a. produzir tudo o que deUs. 
se espera, aerâ preciso que a sua intluencia se faça, sentir simUl
taneamente em todo o terr!torio nacional e não apenas em deter-

. minadas .regia&!. 
Nesta ordem de idéas e servindo-me de conceitos constantes 

dos projectos que acima enumerei, organiZei o seguinte substitutivo 
que ora. submetto á. aprec.la.çã.o dos doutos collega.s da. Commls.."'io 
de Legisla~ã.o Social e em cujo art. 7.o, pa.ragra.pho unico, attendi 
A emenda apresentada, em plenario, ao projecto Ruy . Santiago pelo 
illustra.do Deputado .G.vrYer de Azevedo. 

Art. 1.0. Totau trabalhador ti:!m direito, em pagamento · do ser
viço prestado, a um saJarfo minirno capaz de satisfazer, em de
terminada região do P~ e em determinada ~poca, á.s sue.s rieces 
sid:adés normaes d~ allmentaçã.o, habitação, vestuario, hygiene e 
transporte. 

Art. %.•. Salario minimo ê a remuneração minima devide. ao 
trabalhador adulto por .dia normal pe serviw. Para. os m~nores 
aprendizes ou qué desempenhem serViços especializados ~ peQllit
tido reduzir até de metade o ~aloario mlnimo e para os trabalhado
res oocupa.dos em servi_ços insalu'tlr:"es é permittido augmental-o na 
mesma pro~rção. 

Art. 3.".- A fixação do salario minirno compete ás Commls
sõe:s de Salario que terão <le 5 a 11 com·ponentes, com numero i&'Ual 
de representantes de empregadores e empregados e ·úm presidente, 
p.esaos. de . notorla capacida-de moral, versada em assumptos de 
ordem economlca e social, que será. nomeada. por decreto do Pre
sidente da Eepubllca. 

Art. 4.0 • O numero dos componentes das Com=issõe$ · de 
Sala.r1o eer1í. fi:mdo pelo Ministro do Trabalho, Industria e Com
Diereio. Os representantes dos empregadores e emp~~gados serão 
eleitos pelos r:"espectivos synd1catos, a.s:soclacões e instituições legal· 
mente recollbecidas e a sua. escolha poderá recair em individuas 
estranhos ao quadro osocial dessas entidades, desde· que se trate 
de pessoa de Itotorla capacidade more.!' e versada em as~uinptos 
de ~rdem economlca e social. · · 

§ 1,•. No '.caso de ·não ~Serem os represent,s.ntes do.s empre
gadores e empregados eleitos no pra2o tlxado, serão nomeados pelo 
Ministro do T.re.b;tlho, Industria e com!Ílercio, ~vendo 0s no~ea
dos preencher os requisitos acima. 

§ 2.•. De cada 'CGmrnissã!l de Sale.rio 'não poderá particlpar, 
COmo ' representante dos empregadores ()U dos ~mpregados, Inai!> 
de um componente que pert&nça á mesma pro!f~são ou á. mesma 
o.ctivldade productora.. 

Art. s.•. As CommislfÕes de Sala.rio durarão dois e..nnos, po-
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dendo OS S6US componentes ser reeonduzidos ao ternlinar O pr!lZ~ 
do nmnda.ío. . 

· § 1.•. !As Commissões -de sà.Jario, que se reunirão .POr convo
cação do presidente, só poderão .dellbera.r com a presença da miüo
r:la. de seus componentes e de numero iG-ual de r~presen.ta.ntes do-s 
·empreg~ores e empregados. As ~ue.l! decisões serão pronuncladas 
.por maioria de votos dos presentes e em ca.:so de empate decidirii. 
o presidente .. 

§ 2.o. Das deeisões das Cormni.s9ões de Salario ha.verã. recurso 
_para a J'u.stiça do Trabalho. 

Art. &. ". Os com,ponentes .das Comm1S3ões de sala.rios perc11-
.berão a remunere.çã.o de 50$000 (clncoenta mil réis) por sessão a 
que comparecerem, at~ <> :maximo de 200$000 ( duzento:~ .mll r~is), 

por mez.. 

Art. 7°. Para os ef!eitos de!ll:a lei será o Pal.z· dividido em 22 
regiõ~ correspondentes aos 20 Estados, Dlstrict<;> Fe~eral e· .Terri
' torlo do Acre. Em cada. . região fl.inccionarâ. uma. Commissãó de 
Salarfo com séde ma Capital -do Estlado, no Dlstricto Federal e na 
do governo geral no Territot"io do Acre. · . 

§ 1.0
• Mediante proposta da Commissão de Salarto, tendo em 

vista. 09 lndices do padrão de vida, poder!\. o Governo Federei dividir 
uma região em. duas ou mais zonas. desde que cada zona abrilrí:Ja, 
pelo ~nos, quinhentos -nill habitantes . Cada zona terá, a sua Com
.missão de SaJe.do, enja. sêde será. rio munic!plo de maior impor
tancia economica. 

§ 2.•. Sempre que em uma região ou Jl:f)na, se verifiquem di!
ferençea de padrão de v:lda. causadas. por circumstanciàs e conomí
ca.s de caracter urbano, -·3Uhurbano, rural ou nmritimo, poderá: o 
Governo Federal, mediante ·proposta da. Commlssão de Salat'fo, ·au
tarlza.l-a a .subdividir ·a região ou zona, de aecondo <:om tae.s cir
cumstanci:a.s. Neste caso serão tn.stltuidas sub-eomml:ssões locies, 
que tuncclonarão subordinadas â.s · Commissões de Salario, <i.S quaes 
proporão o montante de um salario m inlmo local. 

Os presieentes OO.S suo-c·ommissõe.s, serão designados pelos p~e-
sldentes das respectivas· Cómmissões de Salarlo. · 

At"t. 8.•. As Commtssões de Salar!o t~m por incumbencla !J.xar 
o sa.Ia.rio· mtnimo que pre~·alecerá. na região ou 2:ona de sua ju
risdieção. Cabe-lhes tambem se pronunciar .sobt"e a. alteração do 

· salarlo minimo que lhes tôr reQ.uerlda por algum de seU'S cómpo:. 
nentes, !)ela 1nscr!pção do trabalho por qualctuer dos syndicatos: 
a:s.!locfacões ou instltuJcões e, na falta destes, por dez .pesaacas re· 
61dentes na. Z<>na ou região ha. mais de um anno e que não tenham 
entre .si laços <ie P.arenteaco até segundo grão-. 

Art. 9.•. O sain.rio mínimo será · fixado para ca.da regiã.o ou 
zona., após minucioso inquerito censitario sob~e as condições eco
namicas locaes, inclusive no qu~ se .retere a&.s salario.s ef!ectiva~ 
mente pagos, afim de proporcionar â.s Commissões de SaJario os 
elementos de. que carecem para. avaliarem a ' importa~cía .dos re
cursos minimos !ndispensaveis á sati.sta:ção' da'S n~e.ssidades nor-
maes do .trabalhador. · 

§ 1.o. Todos os lndividu~s, empresM, associaçOe.s, sy:ndlcatos-~ 
companhias e firmas que tenham a seu 1Serviço empregados ou o[)e-
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rarios, deverão remett.er ao Ministerlo do Traoolho, Industr!.a. e 
Commercio; ou á autoridade que o representar nos Esta,dos; dentro 
do prazo que lhes fOr marcado, a indicação dos salarlos mais 
baixo_s etrectlvamente pagos com a dlscrimlna~ão ' do serv!r;o des
empe.nbado pelos tmbalhadores. 

· I 2•.: O dJ;sposto no para~pho e.nterior ser-d. Igualmente ob
se:t:vado pelos encarregados de serviço ou obras, tanto do Governo 
Federal, como do·s Governos Estadoaes e Munlclpaes. 

§ 3. •. O.S dados censitarios recolhidos pelo Ministerio do Tra
balho, lndustria e ·Commercle> rer!o enviados é.s Cormnlssões de 
Sala.rio. Nos casos de insufficlencle. desses dados, podemo ·::.s Com
missões colher os elementos complementares de. que precisarem, di
rectamente junto â.s partes interessadas residentes na região ou 
zona de sua juriBdfcção. 

§ 4.•. As Commissões de Salario, depois de instituídas, repre
sentarão o Ministerio do Trabalho. Industrja e Commercio, para o 
et:reito do recebimento dos escle.recimentos censitarios de que tra
tam os pare.graphos l.o e 2.•. Esses esclarecimentos ser-lhes-ão 
ercviados em duas vias, das "uaes uma, devidamente authentlcada 
pelo Presidente da. Commisaã.o, será por elle· remettlda ao Ministro 
do Trabalho, Industria e Commerclo. · · 

Art. 10 . A Commissão de Salario ao publicar o montante 
do salario minimo, dará., simultaneamente, á publicidade, os in.dic·23 
ceneitarios que justifiquem .a sua. adopção, 

P~U"agrapho unico . Ao !ixar o sala rio minimo, determinará. a 
Commlssão as percentagens com que os _cinco !actor es enumerados 
no artigo l.o contribuem para a sua tormação . 

.Art. 11. Cada Comml:ssão de 8ala.rio fixará, dentro do prazo 
de um anno, contado da data de sua posse, o montante do se.la.rio 
minimo. IA decisão s erá publ.!cada., Para conhecimento publico, du
rante seis mezes, na região ou zona de jurlsdicção da Commissão 
e no Diario 0/ficlal, na. Capital .da. Republica . Durante esse prazo, 
l'eceberá a. CO!llllllssão as obsenrações que ae partes interessadas 
lhe dirigem e, decorridos os sele mezes, reunir-se-á para apreciar 
a~ observações recebidas, alterar ou cont1rma.r o montante do sa
lario minimo e promulgar a sua decisão que será deUnl.tiva. 

Art. 1!. A acta. da reunüi.o da Cmnmi:ssão de Salario em que 
fõr ultimada. a. decisão definitiva, será dada á publiciikude na. roe
Jrião ou zona a. que se applicar e uma cópia authentlca. da meem.a 
será enviada pelo presidente e.o :Minister!o do Trabalho, Industria. · 
e Commerclo que a farâ inserir no Diario Officfc.l. De posse. da..s 
decisões definitivas de todaS as Commissões de Salario. submet
terá. o Ministre> do .Trabalho ao Presl<dente da. Republica o decreto 
"instituindo o salcirlo minlmo em cada região" ou Z()Da. do Paiz, o 
qual, decorridos 90 dias da. pubUca.cão no Dlario 0!/ic-ial, obrigará. 
a. todos aquelles que utilizem o trabalho de outrem, media.nie .re
muneração por tempo de serviço e a ttendidas !ls percentagens r>:l
pre!ente.tivas dos cinco :ractores integre;ntes do sa.lario, nos casos 
em que este não rnr pago totalmente em dinheiro . 

Art. 13. O salarlo mlnimo uma vez fixad(), vigorarâ pelo 
prazo (le tres annos, podendo ser modificado ou confirmado por 
novo veriodo de tres annos e assim seguidamente, por dec isão da. 
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Commissão de Sa.lar!o approva.da. pelo Mlnl6terlo do Trabalho, ln
dustr1a. e Commercfo. 

Paz-agrapbo unico. Excepcionalmente, poderá o sala1·Jo mini
mo ser modificado antes de decorr!dDS tres annos de sua vlgencia, 
'sempre que a. Commi.ssão de Saln.r!o, pelo voto de tres quartos (314> 
de seus componentes, reconhecer que factores de ordem econom!c;~. 
tenhazn alterado de mant!ra profunda. a situação eeonomlca da re
gião ou zona. 

Art. 14. Será nullo de pleno direito qualquer contracto uu 
convenção que estipule remunera~ão interior ao salarlo m!nimo 
estabelecido. 

, Art . 15. Todo o trabalhador a. quem fõr pagp salario in!erio1· 
ao minimo fixado pela Commlssão de Salario, tem direito; a des
peito de qualquer contracto ou cc:mvenção em contrario, de recla
mar ao empregador o complemento de seu salario. A autoridade 
f1xa.rá. o prazo em que dever~ .ser restitulda a. dit'ferença a pagar. 
A ac~ã.o prescreve depois de dois a.nnos, a. contar para oo.da paga• 
mento · da data. em que o mesmo to! effectuado. 

Art. 16. Todo aquelle que infringir as disposlc;:ões desta. let. 
será passivel de Uill4 multa de 50$000 (c incoenta mil réis) a ...• 
2 :000$000 (ldol6 cor. tos de rêiso), elevada ao dobro !1(t. reincldencin. 
A lmporta.ncia <ia multa reverterá integralment~ <1. favor do The· 
:!!Ouro N~.clonal .. · . 

Paragrapho un!co. Não se realizando o pagamento da multa, 
dentro do Pl'Q.ZO comminado, que não poderá ser inferior a 30 dias, 
'será a .cobrança effectuacia por executivo fiscal, perante a Justic::a 
Federal. · 

Art. 17. O Poder Executivo regulamentar<\. dentro de fiel~ 

mezes, a presente lei, asseiura.ndo a sua fiscalização e todas ai'! 
mdl<kls tendentes a garantirem a su~ plena execu~ã.o. 

Para.grapho unico. O prazo de que trata o § 1.4 do art. 4..• 
.serã, pa.ra a formação da.s primeiras Colllllllssões de Salarto, de 
90 dias, contados da. publicação do Regulamento da Lei, no Dlarlo 
0!/fcia.l. 

Sala das Sessões, 5 . de Abril de 1935. - Deod.o.to Maia.. - Ol!
'l'~ Passos, Relator. - Vasco ãe ToTedo. - Ewald PossofD. -
Odon Be:~:erra Ca.va.lcanti. - C. Moraes Andrade. 

N. 93 - 1934 

.Determina o salario minimo para 011 ba.ncarios 

(Legislação Social, 14 e Finanças, 72. de 1934) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1!, ó salario mlnlmo ê constituído pela renda capaz de 
·a.Ssegurar aos empregados a satisfação de todas as necessid~des 
normaes da vida •do. homem em sociedade. 

:Art. 2.•. E' assegurado a todos os bancarios o salario minimo 
·de emerge~cia. de 600.$000, perceb!d.os mensalmente, observadas as 
'disposições dos artigos . 4.0 e 5.0 : 
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§ 1. o . · Compreliendém-se por banearios- . t ooosi ós ·trablilh'adore,.. · 
de bancos e casas bancarias, considerados e,m exerclc:lo ·.normhl da 

profiSSão. 
·o§ 2". O exerciclo normal da. :Pro!llisâ~ ·ê o de todos' 09 ban~, 

carios 'que trabalham ou trabalharam em um ou diversos este.be-
Jecime.ntos ma.1s de um e.nno. · 

Art . 3." . O esta&-lo de um anno .a. .que se re!et·e o artigo an
terior poderá ser dilatado para. os empregado.s de limpeza, .ar1·u-:-. 
mação, vigllancia e para os contlnuos, serventes e porteiros. 

§ 1.0
• Serâ interrompida essa. dllaúl.çã.o desde que a data em 

que os empregados alludldos, deixando parcial ou totalmente, de 
exereer -esses serviços, passarem a desempenhar as fuh-cçÕes do; 
empregados que percebem o sa.lario minllll<) de emergencia ou outro 
superior a. este. · · 

§ z.•. Emquanto durar o este.gl.o, os ordenados de qualquet· 
empreg2ilo não poderão ser interiores a 400$000. 

Art. 4.o. O salario mJnhno de emergenéfa. a que se. r e!e•·e o 
artigo 2.0

, vigorará. emciua.nto a. de!Jclencla. ~ e$ta.tlsttcas otticiae.â 
não :Permittlr a determiDa~o exacta. das ·necess1da<les normaes de 
vida dos trabalhadores de barico. 

· · ·.Art. 5.". · o Governo Federal emprehenderâ. lmm.edlatamente, 
pelo MJniterio do Trabalho, um lnquertto s obre . o custo da vida 
nas diversa!~ regi~s do Pa1z, de :man'elra a. determinar com , pre
cisão o custo das ne<:e.ssidades !&! vida para os ban.ca.rlos. · 

§ 1.• . Comprehende-se como neceu.ldaõea normaes de vida. a 
somma. de vencimentos, órãenados ou ràndas lndiv.ldua.es, conside
rados bastantes e capazes de a.aaegurar a ca.<la trabalhador ·a. saude 
e a cultura. · 

I 2. • . Consideram-se elementos g&ranUdores da saude e da. 
cultura, especfalmente, os seguintes: 

l) a l1menta.ção sadia e phy siologicamente indlspensa.vel ; 
2) habitação . hygienica.; 
3) livros, joMa.es, revistas e curaoa . de ensino em conforrnl· 

dade com a. tendencla ou ce;paclda.d'e lntelle<:tual; 
4) cultura l)hyl}ica, sports e dlvertl~ntos lndl.Bpensavéls; 
5) tratamento para qualquer en!erm.aad.e; • . 
6) vestua.rlo conforme o clima e as coiwenlenc1as socia.es. 
§ 3.•. Os direitos ~numeMdos no § 2.• são gara.n~idos.- ao tra.· 

balhador e peesôas de s ua. tamtlla que vivam sob s ua dependenda. 
econom!ca • 

.Art. 6.o. O salario m!nímo de oemergencia. será accrescldo, nas 
seguintes condições, para. os empregados que tiverem t1lhos m e
nores: 

l filho 

2 tllhos 

3 :Ulhos 

ma.!s 

mais 

me..ls 

D as qa.rtultfas e metos de ezecução tk&te aecreto 

50$000 

100$000 

150$000 

.Art. 7.0 • O inquerlto sobre o cust; d.as neces.sldades a. que 
se retere o art. 5.• será. emprehendklo pelo Ministerlo do Trabalho 
e seus representantes noo EstadoS. · · · 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 15:19· Página 32 ae 122 

-451-

§ ·1. •. Os bancos ficam: obrigados a p.rQ.;tar to&u! as informa-: • 
ções necessa.rle.s a.o lnquerlto sobre as necessidades, promovendo• 
medidas e facilitando tudo que com elle se relacionar. 

· · § 2.•: Os syndlca.tos de' ba.ncarlos nBJ3 sêde3 de sua.s jurilldi~ 
cções, e as seus representantes onde aquenes não e:d.aUrem, .pres
tarão toda a a.ssistencia ·na. execução odo lnquerlto, não podend"' del· 
xar de .ser ouvidos sempre que <> requereretn . 

..Art. 8.•. Pa.ra o calculo do custo das necessidades deverá ser' 
considerado o indice geral dos preços, cujas alterações determln"'
rão nos sa.la.rios alterações corre.9Pondentes. 

§ 1.•. A alteração nos :Sa.Iarios será providenciada sempre que' 
a curva do indice geral dos preçoS aPresentar, durante tres mezes 
consecutivos, uma alteração c9rresPondente, pelo menos de 5 o!•. 

§ 2.•. Emquanto o indice geral dos preços não fôr satis!atc.rid
mente determina4o, ou as providencias a que se refere o art. s.n, 
não tiverem attingldo os seus objectivos, o sa.Jario minlmo de emer
gencia será. ~empre ma.lora.do de accôrdo· e na proporção de super
veniente &minuição do valor a.cqulsitivo do :mll réis. 

§ 3.0 • Nos casos -de a.ugrmento odo meio cirçulante por emissões, 
a. majoração dos warios $rá obrigatoria a partir do terceiro mez~ 
a contar do a.ugmento de circulação. · · 

.Art. 9.•. Se, após doJs an<nos de pooto em vigor o presente 
decreto, não estiverem concluidos os trabalhos do inquerito ou suas 
conclusões não. tiverem sido transformadas em lei, os !Salarios mi
nimoa de emergencia serão automaticamente majorados de 2~ ·~" . 

Art. 10. Os estabelecimentos nunca poderão aJlegar nec:!ssi
dade de economia ou incapa.ci'dade econom!ca po.ra diminuir ven
cJm.entos aba.lxo de 2:000$000 mensa.es, devidos a empregados. 

~ 1.o. Nos casos de comprovada e notorJa inc8.pac1dade eco-. 
nomica, o decrescimo que se fizer necessario d~verã ser compen-· 
aado por diminulcões proporciol'l(les e gradativas nos ordcn:l.dos, 
gratificações, percentagens e bonificações dos presidentes, dlrecto
res, :superintendentes e demais administradores, a.tê que essas re
munerações attinja.ru a 1:000$000 para mMia de renàa mensal aos· 
meamos adminiatra4ores. 

I 2.". O decrescimo nã.o poderá. ser autorizado desde que haju. 
ira.psterencla. a qualquer reserva ou fundo de compensação, bem 
como se 08 dividendos ' pagos excederem de 8 .,. ao anno . 

.Art. 11. Os bancos m:lnterão uma conta de rese.rva destinada. 
ao pagamento dos ordenados de seus empregÚ:dos, nos casos de tal
lencia., liquidação ou dissolução. 

§ 1.•. Essa reserva será J.mmediatamente conatitulda em quan
tls. correspondente a seis mezee de ordenados, devendo att!nglr im
portancia correspondente .a 12 mezes dos mesmos ordenados até 
um (l.Dno depo:le de oosto em vigor este decreto. 

§ 2.0 • A reserva será. empNgada, em apoUces da dlvida. pu-. 
blica !edera.l, as guaes s6 poder-lo ser alienadas para o pagamento. 
de ordenados nas condiç;ões deste artigo. 

Art. 12. E' a~!;Urada aos conttnuos, .serventes, porteiros, vi
irias ou encarregados de lim:Peza, a preferencia J)8ra a admissão ao 
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quadro de empregados de carteira, em igualdade de condições com 
outros concurrentes âs vagas ou Jogares crea.dos, 

Art. 13. Sempre que as contínuos, serventes, vigias ou .encar
regados de. limpeza desempenharem, eventual ou ordinariamente, os 
senr,iços proprios aos empregados que percebem o salario minimo 
ou outro superi~r. dev~rão ter o tempo correspondente a esses ser
viços contado ·para o effeito de cO>mplemento ou interrupc;:ã.o do· es-
tagio a qu~ se refere o artigo 3.•. ' 

IArt. 14. Fica assegura~ a estabilidade dos salarios que. e:!::
ceder-em o minlmo de 600$000 (seiscentos mil réi:s) . 

Art. 15. A applicaçã.o da presente lei nã.o póde ser causa. de
terminante de diminuição dos salario~ s~periore::s aos ·miniinos nell:l; 
estabelecidos. 

Art. 16. E' nulla de .pleno direito qualquer convenção, ac
Col'!dO ou declaração que contrarie dispositivos deste decreto. 

Art. 17. Independente das multas impostas, caberã. ao ba.nco 
pagar ou pôr â disposição do empregado as importancias devidas 
nog termos deste decreto. · 

ParagraJlhO unico. .A prova da infracção é considerada docu
mento àe divida liquida e certa, c?-ben1do acção summarla para a 
sua cobrança. 

DCJ !iscalizaçiJ,o 

Art. 18. Cabe ao Departamento Nacional do Trabalho e á.s 
lnspectorias Re!l'.iona.es do ~linisterio do Trabalho, por intermedlo 
dos funccionarlos para este fim designados, !iscaliza.r as disposi
cões deste decreto. 

Paragmpho unlco. E' e:x:tendfda ao presente decreto a fis
calização pelos syndfcalizaxios, na f6rma do <lecreto n. 22.300, de 
4 de Jane~ro de 1933. 

Art. 19. Para erfeito de flscaliz::o.ção, os bancoS' remetterl;) 
m·ensalmento ·ao- Departamento Nacional do Trabalho, cópia de. sua 
!olha de pagamento, mencio.nando com toda clareza os ordenados, 
_gratificações, percentageDis, subvenções e qualquer outra bonifica
ção, po.gos aos administradore!l e- empregados. 

Paragra.pho • unico. E' igualmente obrigatoria a menção do» 
saldos da conta de reserva a que se refere o art. 11 nas publlc~
ções a!l'Uid.ldall neste artigo . 

.Art. 21. Os estabelecimentos manterão em sua escripta. e li
v-ros -de contabilidade os tltulos "Ordenados e Gratificao:ões dos Ad
:roinistradOTes" e "Ordenados e Gratificações dos Empregados", nos 
quaes serão contaoi!lzadrus todas as remunerações pagns por pres
tação de serViços, gratificações, percentagens ou boniticações de 
qualquer natureza. 

Art. 22. Os dias ou períodos de serviço ci~empenhados nas 
-condições do artigo 13 d-everão ser communicados pelo banco ao 
Departamento Nacional do Trabalho e annotados em livro :proprlo. 
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Art. 23. A lnobservancía das disposir;:;ões deste .decreto sujeita. 
<Js infractores a multas de 5 :000$000 a. 10:000$000, elevadas ao du· 
bJ:o ·nas reincidencias. 

A rt. 24. As multas serão iro:po.sta:s pelo director geral do D e
partamento Nacional do Trabalho á vista. dos autos de in!racçiio ou 
dos termos de verificar;:;ão na f6rma. do decreto n. 22. 300, de 4 de 
Janeiro de· 1933. 

Art .. 25. 'O processo das multas, e bem as.3im os respectivo.;; 
recurso.s obedecerão ás normas instituidas pelG decreto ·n. 22 . 11:1, 
de .23 de Novembro de 1932. 

Art. 26. Será. considerada infracção grave, ·a. que será appli
cada a multa maxima, a falta de acqui.eseencía por parte sdo.s em
prega.dores ou seus prepostos, â. fiscalização lega l, que::- negando 
ex:plícação, quer impedindo o accesso, nos respectivos estabeleci
mentos, <las pessoas autorizadas a fiscalizar. 

Pa.ragrapho unfco. A exlste~ia de qualquer accordo ou cc.n
venção ten<:lente a fraudar a applicao;:ão deste decreto será. consi
derada +nfracção grave, na qual s{rã applicada a pel)::tHda.de maxima. 

Art. 27, Fica a.ssegurado o sala:río nummo estabalcddo na. 
presente lei a todos os banca.rios que tenham completado dois anno:. 
de serviço ef!ectivo no banco e teriio a ugmento de 2 •i• sobre :1. 

base núnimn. de sala.rio por anno de serviç(). 

Art. 28. .E' assegun~.Cia a todos os banca.rios a. partlcipac;â~> 
no!.' lucros dos bancos ou casas bancarl.a.s, sendo tomados por ba..c;~ 

o,; dividendos ou quota$ dístribuidas aos seus a.ccionistas ou ISOCios, 
á r~ d~'> 10 •j•, dedu~das annualmente ou semestralmente por 
occasião do balanço a ser Yeri!icado. 

Art. 29. Revogam-se as disposi~ões em contrario. 

Rio de Janeiro, 29 ·de Setembro de 1934 . - Alberto Surek. 
Francisco de .Moura.. - Edmta.r Gart;Glh.o. - Eugenio ~1onteiro de 
Barros. - Mario Manhães. - Guilherme Pi'aster. - Armando 
La'Jiàttet'. -Antonio Rod.rigucs. -Negreiros F~á;o. - .d.oelardo 
Marinho. 

DECRETO ~. 22.300 - DE 4 I'E JA:omlllO DE 1933 

Moodtfica o reuu:lalmento a1lprova<W pelo Decreto n. 22.033, àe 29 
de Outubro iLe 1932, n-a parte referente ci respectiva execução 
e fisCJJ.lizaçii.Q. 

o Chefe· do Governo Provisório da Republica dos Estados Uni
dos do Erasil, considerando a necessidade- de obter, :por melo da. 
simplificação do systema de :fiscaliza.ção vigente. o fiel e intet,:'l":ll 
cum:prlroento do decreto n. 21.186, de 22 de Marco de 1932, bem 
<l~mo o regulEUnento approvado pelo de n. 22.033, de 29 d1! Ou· 
t-..bro de 1932, ambos referentes ao hora rio do· trabalho no com
P!ercio, r'esolve; 
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Art. 1.0 • A duracão normal do trabalho no commercio e, bem 
=sim, a. divisão ou distribuição do respectivo h<>rarlo ~ appllca,c:ao 
das deroga.r;:ões previiSta:!! em lei, ·serão fiscallzadas pelos 'funcci~~ 
narios do quadro competente do Departa.m-etlto Naeional do Tra
balho e peloa das lnsDectorias Regtonaes • 

.A.rt. 2.o. Sem prejuizo da flscal!za.c;:iio a. que :le refere o art. 
1.•, qualqUilr empregado no. commercio, syndica.lizado e autorhlado 
por deleiacOes . do respeCtiVO syndicato," OU todà fUnccionarfo p'li-. 
blico :Cedera!, estadoal ou mun!cipe.l, que presenclâ.r violação fia.
grante de dispositivo do decreto n. :!1.186, de 22 de Março de 1932, 
ou '<lo regul:.unento approva.do pelo decreto n. 22.033, de 29 de 
outubro de 1932, poderá. redigir um termo de ver!tfcação do acto in
fringente da. lei, entl:'egand~o desde Jogo, á.s autoridaides compe
tentes, que são, no Districto Federal, o director geral do Departa
mento Nacional do Trabalho e, nos Estados e Territorio do Acre, 
os inspectores regionaes ou seus 4elegados, e, na a.usenci~ de re
presentante -do Min~terio do Traba.Jho, Indústria e Commerc!o, os 
collectores federaes. 

§ 1.0 , Esse ~rmo !deverá. ser eS<:rlpto ~ assi~a.do pelo de
nunciante, com duas testemunhas, sendo declaradas a residencio., 
nacionalidade e profissão ou funcção de todos e descrlpto em todas 
as sUELS circummancias, com indicagão precisa da. data e hora. de 
sua verifioe.ção e do nome e local do estabelecimento do infractor. 
o facto iucrlminald.e como ~ontrario âs disposições legaes. 

§ z.•. Todo aquelle que proceder na fOrma. deste artigo de· 
verá, no acto '4ia. ver.lficação, abster-se de debates ou discussões 
com o intra.ctor, cingindo-ee tão s~m!mte á lavratura discreta d~ 
termo e sua -entrega á a.utorida4e competente. 

Art. a.•. A autoridade a que se refere o art. 2.", de posse do 
termo, notificará o intractçí- para otferecer defesa dentro do prazo 
de 48 hora!!, contados do momento em que tiver sSdQ scientificado. 

§ 1.•. A. notiticação será sempre pessoal, ou, não sendo pos
sível, por ediWJ. 

§ 2.o. FJ.ndo o pra.zo da defesa, :será proferida decisão, im
pondo multa. ou julgando improcedente a. denuncia.-

!§ 3.•. Se o processo ·não estiver surocientemente :Instruido, 
ou se a parte o requere~:, poderâ a a.uto:ridade competente rea.llzár 
as clliigenclas · neces-aa:i:-ias, inclusive :!nquh:-:lr- testemunhas, cujo com
parecimento, em c:a.so de recuso. .. poderá ser requisitado ás autori
dades policlaes. 

Art. 4.~. Toão aquelle que tlk convencido de ter o!fereci;:Io, 
on testemunhado, denunela maliciosa, além de incidir na.s sanc<:õcs 
pl:'evlstas em lei penal, será suspenso de ~us dtrelt0f5 de syndl
calizado, por tempo 'Ilão excedente de dois annos, mediante (Ies
pacho da aute>ridaoe competente, em se tratando de empregado, ou 
punido disclpllnarmente, sendo à pena. imposta. por quem de di
reito, a requerimento da mesma autorida.de em se tratándo de func~ 
donario. 

Art •. s.~. O empregado que offer!!cer denuncia, .ta,lvo o caso 
do a.rllgo anterior, ou que !EL testemunhar. ou. ainda, o que depuzel· 
em inquerito abel.'to par>1. fins do presente decreto, . .não .podel.'â. ser 
demittido ou dispensado, no espaço de um anno após a denuncia. 
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ou depoimento, senão por j1lll!ta.. causa., que serâ. apurada. ém l.n
querito, .aem:pre que c dispensado ou dernlttldo o requerer A àuto
::tlda.de competente. 

Art. 6.~. Nos casCIS .em que a lnfmcçii.~ ror verificada por 
tiscal, ê prescl:cxllvel a exlgencta. de testemunhas. 

Art. 7,0 • Os ·recureos das declsGes proferidas e a cobran<;a exe
()Utiva. das multas imposi:as obedecerão ll.O dil!posto no decreto 
n. 22.131, de 2S de Novembro de 1982. 

Pa.rag·rapho unlco. E' facultado a.o denunciante e a qualquel' 
das testemunhas recorrer da. decisão que lmpuzer, ou àe que re
sulte })enalldade prevlatu. no art. 4." <deste decl"1!to. 

Art. S.o·. o presente decreto entt'8.rá em vigor na dtl.ta. de SUJ. 

publiCação. 

Art.· 9.0
• Revogam-se as dlsposlcões em contl'ario. 

Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1933, 112." da Independen::ia e 
. 45. o da Republlca. 

GBÍ-ULIO VARG.u! 

JoaiLuf,m Pedro Salt%da Filho. 
Oawalào .A.rà.nha. 
Franci8co Antunes Macfe1. · 
Protouenes Pereira GUimarães. 
Atran1o de Melro Fra'licu. 
A ugU8to I onacio da E. s . Carão~ o. 
JO<sé Ameríco de Almeida . 
.Tuarez da Nascimen(·;j F. Tavorn. 
Wa.shingt011. Ferreira.· Pires. 

DECRETO N. 22.131- DE 23 Dli: NOVE:MliRO Dli: 1932 

Di.Bpõe sobre o procesro dc.s mtdtas fmposta.s por tnfrà.cção claiJ 
Jei8 regu.lcúDoraa do tra.balho e sol,ire ll. res~ct$"* cobrân;a.. 
O Chefe do Governo Provlsorio da Republlca do3 Estados Unl

'dos do Brasil, ·na ct>nformlldade do art. 1.0 do decreto n. 19.398, 
·de 11 de Novembro de 1930: 

Censiderando que, em ma.teria de protecção e a.ssistencla <1:> 

trabalho, e. legisl3.Ção vigente não tem obedecido a um criÚ~rÍo 
uniforme, em seus diapositivos referentes A cobrança das multlls 
·~ella. ~revistas, e â. interposição- dos ·recursos .cabiveis: 

Considerando Q.ue a maioria des;;as leis não encerra diSpÕa!t1vos . 
especla-es sobre a !6rína. a que deve obedecer a interposiÇão dt· 
recursos e sobre a cobrança das importancia& das multas ou de-
rilals penalidades pecun.iàr~; · 

Consldel'3.Ildo que a cobrança judiei~ dearos multas deve ser 
effectuaàa da ma.rieira mais rapida e expedita, em condições que 
_perzrútt:a!n veritloar~se o Intuito coercitl~o do legislador; 

Con:siderando; finalmente. as vantag-ens que re.~UI~arào d3. ado
;pção de um processo '·uJÍiforrne' de recurào e ccbrar..ça. 

Resolve: 
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.Art. 1.•. De toda. decisão que impuzer multa. ou outras pe• 
. nalidades- pecuniarias por in!racção das leis e dispo.slcões regula
do:OO.s do trabalho, caberá recurso voiuntarío, interposto, pelo in
fre.ctor, para a. autorldaàe .!mmedla.tamente superior á. commtna.
~ora.. na fOrma seguinte: 

: a) das que for-em llnpostas ;POr funcc!onarios f€deraes nas 
zonas das Ins~torias Regionaes e pelos encarregado!! rdo pro
cesso das decliraç:ões ~ ulterior expediente :relativo ás carteira.& 
.Profissiona.es, para. o respectivo insJ)ector; 

1l) d.a.s que forem impostas pelas Juntas de Concl!iac;ão e Jul
gamento no.s Estados ou Territorio do .Acre, para o impector r,_,
gional, e, dltS que o forem pelas Juntas de Conciliação e ·Julgamento. 
do ~tricto Federal, Jlara o Director Geral do Departamento :Na
cional do Trabalho; 

·c) das que forem impostas pelos inspectores regionae.s, par;L 
o Director ~ral do Departamento Nacional. do Trabalho; 

à) das que forem impo$.as ·por funccianari.os ào Departamento. 
Nacional ~o Trabalho, para, o respectiv-o Director ~ral; 

e) .a.~ que fo~m iinpostas pelas Comrnissões M!xtas de Con
ciliação p'elo Cc;mselho Nacional do Trabalho e pelo Director do 
Departamento Nacional do Trabalho, para o Ministro do Trabalho. 
lndustrla e Comm~cio. ' 

Art. 2.0 • . Os recursos. devem se:t: interpostos no prazo de de~ 
dla.s, contado!! da notificação á parte, ou, s-endo a mesma revel, da. 
publiea.c;;ào do edital no orgão o!:tTcial de publicidade, perante a. 
autor.idade. que houver fmPO;Sto a multa ou. penalidade, a. qual, de
pois de . os in:!ormar devidamente, dentro de dez di.a.s, os encami
nha.rã. nesse Drazo â ILUtorídade sunerlor. 

Pa.ra.grapho unico. A interposição do recurso só terá. effeito 
suspensivo se o. parte, juntamente com a petição de recurso, exhl
bl.r a ~eguDJda vi& da guia prevista no § 4.o do artigo 3.0 e corres
pondente {1. multa ou penalidade, ta2:endo-se o respectivo deposito. 

·na. conformidade desse dispositivo. Tal deposito se convertérá em 
pliga.me:nto no caso de <não ser provido o recurso . 

.Art. 3.•. Nãc sendo interposto recurso no prazo legal, a au
toridade que tiver imposto a multa ou penalidade ~otificará o in
:t:ra.ctor, na fórma do artigo antecedente, a recolher a im.Portancca. 
respectiva, dentro de dez dla.s, sob ,Perul de cobrança. e:xecuti·,ra. 

§ 1.•. · Comroexecendo o in!raetor, ~Ser-Ihoe-â. pas!!ada. guia em 
duas v.ia.s, para effectuar, .dentro do prazo de cinco dias, o reco
lhimento da impo-rtancia. 1ia multa ou demais penalidades á2 re
partições federaes compet~ntes, qlle .são nos Estados e Terrltorio 
4o Acre, as .A.J!a.nàegas, Mesas de Rendas ê Collectorias Federae~ 
e no Districto Federal, a .respectiva Re~bedoria, cabendo a taes 
repartições escripturar esses ·recebimentos a credito. do Ministerto 
·..:ic Trabalho-, Ind~trla. e Commerclo e communicar seu recolhi
mento á autoridade por. quem foi a. gula. e:z:Jledlda. 

§ 2.•. .A segnnda. via Ida guia será -devolvida pelo infra_ctor 
á I'(>part!.;:ão que e. .axpediu at:ê ao sexto dia depois de sUa €Xl>e
<l!ção, vara a devida averbacão ,no processo. 
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Art. 4.". tNiio comparecendo o ln!ractor, ou níio deposiumdo 
a importa.ncla da multn. ou penalldad~. !ar-se-li. a. competente iru
crlPCii.o em livro especial, existente nas repo.rtlçõe:; das quâes se 
tiver originado a multa. ou penalidade, ou de onde tenha provido 
a recle.ma.ção que a. determinou, sendo extra.hl<hi cópia authentic"
dessa inscrlp~iio e enviado. â.s autorldrules competentes para a · res
pectiva. cobraDC!I. judicial, va.lendo tal instrumento como titulo do 
divida liquida. e certa. 

Art. 5.•. A cobrança. judtcla.l ;será. promovido., no Dlstricto 
Federal, -pelo Patrono do Departamento Nacional do Trabalho ou 
seu ·a.djuncto, os. quaes, .desde .a. data da. publ!ca.çã.o deste decreto, 
passarão a ter denomlne.ção, reapectlya.mente, de procurador e ad
juncto de procurador do Departamento Nacional do Trabalho. e 
nos Estados e Terrltorlo do Acre, pelos procurll{}ores da Repu
bl!ca e seus aJudantes. 

Art. 6.". O processo e demais disposições referentes â. cobraD
~a das multas e outras penalidades, de que trata o presente decreto, 
obedecerão ao disposto para. a cobrança da 1divlda. actlva da União. 

Art. 7.o. Quando a tmportancia. da multa ou .penalidade r e
verter em. beneficio de terceiro, requorerã. este o seú levantamento, 
findo o processo da cobt"ança. e feitas as deduc<:ões legaes. 

Pa ragrapho unk:o . A :meteria. da defesa, estabelecida a iden
tld~e· do illfractor, não p6de consistir senão na prova de qUitação, 
<la nullida.de do processo ou prescrlpção da. divida. 

Art . 8.•. Revogam-se as disposições em contrario . 

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 1932, 111.• da I.Iidependen
e!a,' e 44.0 da Republica. 

Gl!n'ULIO VARCAS 

.Joaquim Pedro Salgado F i lho. 
Fmnolaco Antune& Maciel . 
Oswalcfo A.ra-nha;. 1 . 

N. 182 - 1935 

(1-"· Legislatura) 

lnatltue . tU commis.!Õea de ealarios minfm.os, çom parecer 
contrario da Crnn7nt~;são de Legf.8laçá·1> Social 

(Vide proj. 23-34 - L . Social, 30 - 1..• legislatura) 

;Distribuido ao nobre ex·D~putado, Sr . • Oliveira Passos, est" 
· JJrimc.lr ci projecto 90bre salario .minimb, foi por efle relatado, 0011·. 

cluiDdo-se pela n~ces:rlclade de U."lla consulta s ob.-c as condiçõe:~
d& ·vida no Paiz. E.'ll!a <:cnsulta. dirigida ao · Sr . Ministro do T ra
l:;alho não podia dar o resultado esperado, em vista da. carencia. d~. 
estatisUcas e de' t>eparUções t ech'n icas 'em todas as regiões do Paiz. 
A r~posta. foi P9r isso annexa a. outros papeis junto dos qliae:J. 
melhores ~eff~ltos ·e· re~Ultados podia: dar . ' . . ' . 

F~i então que o nobre . rela.i:_or r esolveu, d<i! «ccôrdp com n. · 
Conu:nismo de Legisla.ção Social de então, apr esentar um pro;ectr>: 
de commissã:o, a.' q'Ue eiT~nearnente aliás foi dado O nome "SUbSti-
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tutiv~", q'!Je recebeu o n. 2'1:6, <de 1935, ~ue !oi r~solvldo encami
nbar-se e. pl!inario como m:elhor . solu~ão .a:c, 'prob~ema, e ·que jaz 
àgdra. 'a. espera de ser postu f:ln . ordem do . dia·; Déixou, POrém; S f 
Ex.~ sem seguimento,' não só o prnniUvo proJecto n. 23, d·3 .1!)31; 
senão 'bs d&ma.is que se lhe succe.deràm' (n. 34, de Í934; n. sa. de 
~9~.4. e ;5.·~. de 19'35). ' . . • . 

Receb~ndo agora. a. pesada. ~eJ7(ln~ (raqu.elle distincto parlamen
tar, d"éi jlí. p<U"eee~ contra.r!C:.. aos démáJs .Projectas, 'ê~mo dou ~ord 
a. este, contirma;da a prevalencf:.a ~o projecto 'n: · 276;-de 1935. · 

Sale. da. Qommissão de Legislação Social, ·5 ·de Julho de 1935. 
- Decxlato Maja, Presidente - .4.. <J. M.ora.ea .ândorctde, Relator.-· 
Salgado Ftlh.o, pela. conciUJJii,o. - Xa.vier 'ãe OU1.o~ra. -- Joã.o Be
rolào;. - Laerie Setv.b<ü, pela rejel~;ão do projecto. contra, porém, 
os !wlda.mentos da Jdentica conclusão a que cheg01.1 o relator. -
.41berto Santos, apena8 pela rejeição . - Carws Reis, apenas pela. 
f~~~cã:o. 

A ConatitUicão Federal determina. que n tz lei prom<~verá o am
:partJ doa. produeção ·e esta.l>elelfeTá. condições àe tra.'baJho. na cidlaàe' 
e n.os ec:Jimpo11, tenào em 1>i8ota. t~ protecção ~ do trabalha&>r e: 
os i1ite1'e8BeB economicos do Ptli.;;: (a.rt. 121) e ezem.plifica q-u,e a. Ze
oiB~ã.l oo trabalho observará <> preceuo (M't. 121, § 1.0

) -de 'U11l. 

aalam mini-mo, cã:Poz d.e aatútozer, c()nf~ as condições de ~ 
t-eoião, as neces8'i<laães n.o~ oo· trn;ba.~adoru. (Art. 121, § 1.0 • 

alinea b). · · · · - · · 

A ~bléa Nacional CQost!tuintõo de11, d~'a.rte, e. um dos. 
problemÍu~ ma.ia con~vertidos e do maior .ilolt:a.D.CE} f;OCia.l, splução. 
absoluta. XJa,l)j_o~, (lu~. beneficia. 1ndisUnctarnente a.cs trabalhado· 
res de t<>Qas ~'clasSes e ·actividade3, aos qua.es assegUra o ólreito 
a um ~1~ .nliillmó (;u,jo' :m~ritiirit~·-sct-!1. tuncção dioocta. do custo. 
-da. vida em "cada. re'gião. 'do :Ii~' e não da. profisaão exercida pelo 
trabalhador. ' ' " .· · · · · 

Fosse outra. a i.nten(lão ·do léglsli!Jdor constituinte, houvesse que
rido instituir de um modo &'~ uma, ~J.a.ção entre o ·salarlo mt
nimo ~ a. profissão desexnpennáda. '·pelo' trabalhador e teria. . ado~ 
;ptado a expr~o Plural "sala rios -mínimo4" correntemente usada 
:na l~~ão ~~~ena sempr~' ~ú~ ~i yez:it!~ i tende)lcla de re
~olv~r o JJroblema. S<Jb eilse ·aspecto. 

A tmLção, em lei, do ~io mil)~, signitic:ando a. interven
-ção impeJ;"atlYa do Estad() qlle estipularã a. remuneracão minima. 
deVtda . ~ trabalb~oi-: â.llaixo lU!,:· ciW~:I ~ n.~~~':lem. será. Uclto ~. 

·ut:mza.r -do servfco de outrem, não · po<4! deixar de ser baseada ·em 
·da.dos colicrêtOS, POsitivos, . éoi:úg1dos • nas 'toriteã- regionaes; . de . for~ 
.ma. a: se evii~Ú- os znaleficlos 'e;;6âe3 e' ·~an.onúC"os ·Q. u~ . decorreriam 
de dadQS. e~ati~s. ~u stmplé:!mente . sym~athizalltes •. 
v~d~ t~ sido as idltt.icUichd~s jii·.· :d~·fi:dnÍad.a.s"· em .. outros 

:paizes; comprovada. pela (Üyera1dade"'e m.ÜltiPüctciàde. da. 'ie~. 
respectiva, sempre que se ;prac~â.'''r~oivêr"~'~r.;blemâ Sób' o prlS~ 
ma ·de "3a~ario" =fnfmos" attlrierites ·a .deternílnildas profissÕes acr 
in vês de se o fa?;er sob a !ór!De: · al:lsoluiá.. ID.tê~adi M,. c"on.Stltu1..:. 
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· Ção Brasllelrà, equivalente â :l:!xa~ão do salar!o vital. a.brangend:> 
todos os trabalhadores, sem dist!ncção de cla.S.Se ou prci:l:i~ão; · 

.A. :lmportanc!a. dos salarlos profis.Sknl.aeB ou secun.daTio.s, como 
taes comprehendldos 1>s que dependem exclus!vament~ da quantl

. oade e -da qualidade do trabalho produz.ldo, . deve ser . estabelecida. 

.lJlediante entendimento directo entre empregador .e .i)~prega.do, sqõ
. ()rdfnada á. unica ccmdição de não .poder ser infel."iot a do Saia rio 
vital estabelecido t>ara . cada. região. .N'a. fixação «os sa:lar!os se
cundados intervem o Estado, quando necea.sarlo, apenas como ele

':W.ento esclarecedor e conciliador, ma:s não na Q.uaitdade de arbitro 
. cUja decisão tenha. força de lei. .A.as!m deve ser.- no que concerne :As activida.des privadas, para as qua.es a Cori.Stitu!ção prescreve fis 
convenções conectivas (art. 121, § 1.•, al!nea. j) como a. figura. apro
priada á. fixa~ão das con«!c;:~s da 1oc:a.~ãó de semços. Nru; actr

. vidades, porém, que revestem o caracter de serviço publico, ex
plor.:t.do por concessão, As quaes, Por motivos obvios. níio é e.P:Pli

.cavel o principio da convenção conectiva e onde as obrigações e 
:direitos de em.pregadox-es e -empregados devem ser regularizados )')or 
.~tatuto promttlgado pelo Eata.do, pôde-se. admittir que à. este caJb& 
• .o direito de: intervir ·na fixa.ção de um minimo ta.mbem para Oi! 

sa.larios secundarias das diversas actlvidades e categorias de em
.pregados, de vez que ao Estado compete, igu~men~e. autorizar as 
·taxas que constituem a receita das empresas concesoionarias. 

Para. não ·demorar o parecer sobre o projecto n. 23, de 1934, 
.que me foi dlstribuido, procurei focalizar, em rapilda.s palavras, o 
aspecto doutrlna.rio, que elle comporta, .de ve2. que a' sa'Iu~ão pra
tica do problema. exige lnvestlgação prévia e pormenorizada no:> 
campo social brasileiro. 

O autor do projecto, o !llustre representante do Di-stricto· -Fe
deral, SI:'. Ruy Santiago, co.U1ma a fixação d.e aaklrioa mmimo" 
pa.ra. as diversas profissões, os quaes serão estabe)ecÚios por "com
.miuões ·de salartos Elm dtl!erentes reaiões ào Pa.iz (art. 1.0 ) oons
titu.idoa.a em numero igual àe representante.!: dos cmpregad{:;rea c 
érnpregados sob a presíãencia de un~a pessôa neutra :nom.ec.da. pelo 
Governe Federal (art. 2. •). 

Lamento não poder opinar favoravelmente â. adopc:ão do pro
.jecto, porque COIU!Ubstanc!a, em seus dispositivos, solução SOb fôr• 
ma que, a meu vêr, diverge da directrlz preceituada na. Cori9titul.:. 
".ção Federal. 

Por ~utro la.do a; complexilda.de da. materia e a suá. influencia 
no aoluclonamento dos problemas de ordem social. são de ta.l ma
gnitude Q.Ue a elaboração de u-m projecto de Ief que objectlve re
Solver convenientemente a questão do sa.Jarlo- mlnimo, entre nós, 
-ca.rece de ser a:polado no conhecimento de -elementos e.sta.t1St1cos 
que permitta.m for-mar previamente opinião e:u.cta sobre o custo 
da. . vida nas diversas regiões do Palz • 

. Nessa. conformidade .suggiro, preliminarmente, qu~ ~oiicitemos 
.aos Srs. Ministros !do Trabalho, Industria e Commel"Cio e da AgÍ-i:- · 
culture. que ma.IW.em estudar e collígir, para. serem remettidos a. 
,esta Commi.ssão, os, elementos esta.tlsttcos !ndispensave!s ao . per;
felto conhecimen:to do custo da. vida. naa diverSJl.S. regiõês _do J:>âi2j. 
tendo em Vista principalmente a. alimentação, a habitação, o ves-
tttà.:r:tÓ, a hygiene e '{} transporte do trabEtlha.dor·. ·' · . 
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Sala da Com=lssã.o de Leglsla~.ão S ocial, . em . 8 de Outubro de 
. ~934. OUveira. Pa.$sos. 

PRI>J'llCTO A QUE Se REF~ O P~ 

. Art. 1.•. O Ministerio da Industrla, Commerclo e Trabalho 
'1nstituirâ '"eoriirniâsões de·.satarios'' em differentes regiões do Paiz. 
Éstas coanm~ têm por objecttvo fíxar i> salcu-io minimo, ajus
·ta.ndo-se: á:$ leis sobre duração roa.xl.rna do trabalho. 

Art. 2.0 • .A15 i:ommissões de salarios -se comporão de· um rnu
mero igual de representantes dos empregadores e empregados, ten
do. tres membros como mínimo e JSete como maxim<l, sendo ·sempr·e 
um m-embro pessôa neutra, nomeada pelo Governo Federal e que 
(l.SSiStil'á. as reuniões como Presi.dente da eornmissão.-

O numero de membros de cada commlssã.o de salarios serÍI. 
!lxa.do pelo M.lnlster:!o do Trabalho . 

Os representantes dos empregadores e empregados, serão elel
tO.s peloso syndlca.t~s. 61Ssooiaç:ões ou instituições das partes lnteres.:. 
sada.s, -e a escolha. poder§. reca.lr sobre -pessoas estranhas a. essa. 
entidades de classe, desde que se tl'ate de peSISOa. de reconhecida 
·Idoneidad-e e conhecimento sobre o assumpto. 

No c.a..so de não serem os representantes eleitos no· prazo fi
mdo; serão nomeados pelo Governo Fe-deral, devendo os escolhidos 
preencherem os requisitos aclina . 

.Axt , 3.•. As CODlmisSÕeíl de se.la.r!os durai-ão dois a.nnos, po
dendo ser reeleitos ·seus membros indefinlda.rnente . 

Celebrarão reunião coro a presenca da. maioria absoluta de 
seus membros, ma.s sempre deverão estar presentes dois repre
sentantes pelo menat, dos ropregados, quando o numero destes seja. 
mers d~ dois." , · · · 

.Art. 4.•. As coromissões de salarios deverão pr~riunciar-se 
sobre todo ·pedido de tixa.ção 'de .sa.Ie.rlo mínimo, ({Ue I>Oderá. ger !efto 
por algum de seus memb:-os, pela. inspecção do trabalho, por qual
quer dos syndieatos, a..ssocia~1les ou instituições Interessadas e, na. 
!alta. destes, por dez pessOas interessadas . 

.AB decisões serão .pronuncia-das por stmples ma1orla. de votos 
dos presentes e. em caso de empate, decldirâ. o pré$idente. 

Art. s.•. As conunissões de salarios serão designaJdas em nu
mero llufficiente para a.ttender todas as reslões do Paiz e os di
\'ersos aspectos da. industrla., do commercio, da. agricultura, dos 
transportes, do . servico domestico, etc. · 

.Art. 6.<>. Não se poderá fa:zer desco-ntos do salario ou or
denado por alimentação completa e alo-jamento hygienico e per
ma.JJente, senão até 40 por cento. 

Art. 7.•. Os representantes Ida autoridade de applleaç:ão desta 
lei, têm a !aculdad~ lXlra. entrar em tcdos os estabelecirnento9 ou 
loeaes com,prehe.ndidOs nas suas ·disposições, durante as horas·· dG 
dia, seni lllecessidadê <le ordem e de licença. :podendo· revisar uv~os· 
<lU papeis, e Ordenar O sequestro destes ~quanto Uver rela~ão 
com o cumprimnto Ida Ie1. 

Art. 8. • . Os salarios minim-os .:fi:ca.dos peJe.. çommissão devem 
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ser pagos integTQlntente ao servidor, -::em rt>clucção para retr!bulc;:i:.o. 
de empreÍ>arios e sub'"ernpresarlos. · 

.Art. 9.o. As decisões da Com-missão serão publicadas na fór
ma que determine o l\flnistet·io do Trabalho. A tarifa de salarf,),; 
será. · fixada nos locae.s donde :se effectue a entrega. de materias 
primas ou de servicos aos obreiros, .nos locaes <>nde se effectua o · 
pag-amento e -noutrc.s a cr.lterio do regula-mento. 

O sala.rio minimo começará. a. vigorar 15 odlas depois de ·publi-
cada a d~são. . 

Todo o patrão que infringir q_ualquel:' das disposições desta 
lei, :~era. pessivel de uma multa em dinheiro . 

Art. 10. Todo o serv.ido~ a que .fôr pago um saJario inferior 
.ao fixado· pela commissão de salarlos, p ode, a despe_ito de toda con-. 
venção em contrario, reclamar ao seu contra ct ista o complemento 
-do seu sa.larlo, sem prejuizo da reclamação de damnos e inte:-~5-.:~ 
que possam dar lugar. 

A autoridade publica fixará o prazo em que deverá se• !"e:: 
titUida. a differ"ença a pagar. 

A acção prescl:'eve depois de um an-no, a conta.r, pat"a. c ~:~da _pa
ge.mento do -dia em que este se effectuou . 

Art. 11. Qualquor .pessoa, sem pl'cju.tzo das faculdades do Mi
nisterio odo Trabalho, poderá. denunciar as infracc;:ões da presente 
lei. 

Art. 12. Para determinar e !i.xar a lmport.Q.ncia d os salarios 
<>ll ordenados df' ca.da região, as commüsões de sa!ario3 loca c:s con~ 
s~d-.lrarão, entre outros -requlsit o::s, o segu!nt~: 

a.) ~ature~ do trab.a.lho: 

1>) recursoo nccessarios â. eubsistencia do servid:>r e suas r es-
llectivas i'amllia.$; -

c) costumes loca~ e preço da. casa, dos gener os de "Primeira. 
necessidade e d oi; odemals elementos de custo da vida focal : 

a) · preço corl'ente, na praça. do artigo conCeccionado, hem 
-como o cu9t:o da· producção industrial desse artigo; 

e) ea.larlos e oroenados s1mlla.res de occupações analogas e:n 
outras regiões do Paiz; 

1) valor das meréaàortas ou instrumentos cl1> labor necessa
.rlo.s ao obreiro, para execução de seu trabalho . 

.Art. 13. Para estabelecer, de modo approxima.do, os dado!J 
quantitativos sufficientes para alhn~ntos de uma bõa nutrição, 
])odem as commisisões de salarios ;recorrer ás tabellas d e alimen
tação do Exercito, da Mar inha, dos Colleg.ios, das cadeias, dos inB

'tituto:> de r eclusjio e de todo -e qualquer estabeleciment() publico ou 
particular que ficam obrigados. a-ssim como as a utoridades locaes. 
e .-prestar t(!dos os · informes e a uxllios soiicl tados. 

:Art .. 14. O Ministerlo -do Trabalh:>< regul.ame ntar:i a presentl:' 
lel, assegurando sua fiscalização· e todas as ~didas. t-eni!entas a 
garantir sua plena execução niio sóm ente no aspecto exclusiva-
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m~mte jurtdico e conetitucional s~nã.o, tambem. no .social e -:eco-
Dcimlco. ' · · ,. · .. ,~ 

.A reguiamenta<;ão deverá. prover entre outrO'.:> requisitos: a · 
ilivJ~o das ~giões e o .raio de a,cção das commissões de ~alar! os ... 
multas po~ infracç~s; locaes dê reuniã~ d~· commissões· . modo ' 

• , ' . . ,. . . . . . ' 
de reliltltulção das difterenças de s alarlos a pagar·: rei;útrc> de · 
êontrácto. · · · · · 

Art. 15 . Revogam-se as dispOéllções em CQntrarío. 

~a. das Sessões, 21 de .Agosto de 1934. - Ruv .Santlau~: 

J U5Uficc.çáo 

O pr~sente projecto de lei procura dar cumprimento e appU-: 
cação pratica ao magno prJnc!pfo 1nscrtpto -no titulo IV da Ordem 
l:Jr.émomictr- e Social da Co~tutção Fe<Nlr.Ú, (art. 121, § ·t .•, letra. b) 
aS1!1m concebido: · · · · 

"Salario minimo, capaz de osatiafazer, conforme as con
dlç~s ode cs.da. região, as necessidades normaes do traba
lhador": 

A crescente consciencia hlstor!ca. de nosso povo trabalhador. 
!'ecebeu profundamente reconhecida. a leg1s!a.Çii.o social da Revo· 
tu~ã.o N,acionat. então toda consubetanciada em prelni!.l\tes ~ tn
adia.veis ·necessldades da ~lldade social b~sileiro.. Entre os mui
tOR :pdn~iplps ~ <lj~t~~ fu.mado's: n~nh~ mais s.a.p-ado ném ma.~ 
urgent'! >do que _aqueDe que ora. m~ preoccupa, v.tsando assegura: 
a. cad6. trabalhador uma remuneração minlma. neceSI!.arla pa ra o 
desenvolvimento phystco, 1ntellectual e moral de sua. personalidade 
bumana, no ma!s amplo sentiilo. 

Á !Olu~ão de nO!ISO problema. socta.I. ser~ !e1te. abstendo-se da. 
introduccão de methodos ou conceitos. alheios ao nosso meio •. am

. biente mas unica.mente orlenbl.da. no sent1t3,o das necessidad~s das 
~e prodÜctoras e no l"espeito aos direitos · elementares <le ho
~~ e~e os quaes eulJnina o da. su~ietencia . 

lAnçar um <>lhar retrospectivo sobre a. situação do .nosso tr&
.balbador, ·t: r~viver u:m. crime coÚectivo contra e -direito de vida.. 
Temos, no Bre.sll, lugares onde nã.o ha sa.Ia.rios, o trabalhador ca
nl13. do patrão, como pa.ganiento. o tecto e a conúd&, verdadefco 
:reglmen de eacra.vidão. Os Slalarios, regra. geral, abaixo de nivel 
normal do custo cU!. vida, obrigando a. um reglmen permanente de 
.sub-alimentw;âo, causa. principal da. ~spantosa progressão da. mor
tanwi.de pela tuberculqse que tem encontrado, na .miserla. e na 
fome do nosso trabalhador, o campo largo e propicio para sua 

'renda. tenebrosa. tde annlqullação e morte. 

Na. Ca.pltal da Repubuoo; para u:m -trabalhador com en~go 
<!e tanlrua. de· tres'Pe-..Sôris, .cMG normal, o M1a.rio m fnlmo é de 10$000 
'Uar.i~, entretanto, está.' provadÓ q,Úe a média geral do 'S&larlo, 
êntre nóS. não vae a '7$00Cl por iliG.. . ,, ., . . 

_.. · ·-·Entre' AbrU. ·do ~orrente aimo, ·-os empregados da "The L eo
pold.lna. ~lway Company Limited", decla,raram-se em greve, de
''Vl<lo a. remuneração exlgua. O Chefe do Governo Provisorro no
meou uma comtiliS$.ãO arbitral para julgaT o .e3..so. O kl.udo ·dessa. 
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commissão mostrou que em 9.806 operario.s, 6.072, <>u sejam mais 
de 60 •jo, recebiam ·salarios médios abaixo de 160$000 mensaes ha~ 
vendo inesmo centenas desses humildes bra.sileirqs que percebiam 
ó,sa~io médio melliSal de 58$787! 

Paira que a Camara dos Deputados tenbe. uma noção exacta. 
da ertensào e do.s ef!eitos dessa monstruosa explora~ão sobre ô 

br~o trabalhador, farei uma ligeira. apreciação· sobre as be.ses 
scientitfcas -em. que repousa. o estabelecimento e.xacto do salario 
mlnüno. Mr: B. Seebohm Rewntree, na eua obra intitulada. "Mi
seria", f~endo o estudo da vida na cidade, depois de uma Intensa. 
e laboriosa. investiga.;;ão, onde a sciencia e os philosophos !oram 
a.mpla..mente investigados, chegou à conclusão de que o "homem 
trabalh!Uldo moderadamente requer 125 grammas de prote1nu. e 
3.500 calorias. d-e eners.ia..potenclal diar!a.m.ente e sobre e~to. b11.110 
estabelece o custo da manuten.;;ão humana". 

Aqui, no Rio de .Janeiro, nos estudOs para !ixaçã<;." de conl!umó 
de alimentação, tendo em conta a . natureza physicu commum elo 
nosso operaria, o tro.balho que realiza, a..s condicões cll.mlltet·icM 
em que se desenvolve ~ o custo 'da vida chegamos á. conclullào de 
que o salario minimo d.lario para. um operario com encn.r~o de f1t:. 
milla de tres ~ssOas, <Seria de 10$000 dia.rios ou sejam 300$00() 
xnensaes . 

O simples con!ronto desses elementos, na expressão d6.s cifras. 
mostra que o salario médio de 58$787 pa go a operarios da. Leo
poldina, representa .menos da quinta parte do salario minimo exl
gid<> . b.so sign!tica que ao 1nv~s de se proporcionar alimentos ca~ 
pazes oe gerar 3. 500 calorias necéssaria.s á vida regUlar -do ope.,. 
rario, .proporcionam-se, apenas, elemento.:; para prodUZii." menos de 
700 calorias! Não ha organismo humano ~ue 9UPPOrte, por .muitos 
annos, a sobrecarga. d~ esforco de 500 °1•. surgir'c... fatalxnente, a. 
morte por inanição, tuberculose, etc. Nem a.3 machlnas mecanlca.s 
modernas, feitas de aco, resistem ás pressões exaggerada~. Na 
eloquencia deS9es numeres. temos a razão positiva do coetficiente 
enorme e cada. vez maior oe mortandade entre as classes. traba
lhadore.s de nosso Pai%. · C<>llocar um tlm ne~l crlm.lnosa pratica, 
será um dos maiores servlcos que prestamos â. popula.c;iio bra.Hilelra 
e á. economia. nacional, que t~m encontrado no bra.~o opernrlo IL 

alavanca principal de sustenta~ão e progre.:;so. 

A<1ui mesmo .iá tive occGBião de exhiblr e publ!cnr no Dlario 
da A~sembléa, documentos da. E s trada de Ferro Ce:1trn.l do Brami, 
onde provava que o ex-HJ.mstro ·da Viação do Governo Provlsorlo, 
com suas reformas e medidas a dministrativas, tinha. diminuldo dia
rias de 4SOOO pera 3$000; além de outros ca.sos em que diminuiu 
{)e 12$000 para 7$800, sals.r!os diarlos de operarlos com 22 annos 
de :!lervfço e com encargo de :tamilia de 8 pessOas. São situações 
angustiosas, eemmuns nos :meios tral.>alhadores. Cabe aqu1 resnltar 
que a :rnâ alimentacã<> da!!· :I:amilias p1·oletar1.as, principalmente para. 
os filhos .m.enore11, traz geralm~te. & deg~nerac;ã.o e a ~ebllldade 
das creanças e accusa. como oo.usa da. ttHii-t&ndade infant il numa 
proporção de mais de 50· • j•. 

Para o bem da economia do B~.asil, im,põe-se-no.s. tom~r umà. 
m2dida !nunediata de reparacão, h umana · e just.e, . e esses atten~ 
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tados contra o direito de subsi.stencia e contra_ as düposíç(;es clara~ 
dÓS: textos cons~tucionaes, que garantem a subsistencia "c·ondi.tna 
a to:Jos os brasüeiros. · 

.Abuso, não menos lamenta.vel, registra-se com o habito, ge
neralizado de pagar ás mulheres sa.Iaríos menores, .por serviÇos <: 

tarefas absolutamente identicos aos dos homeJJJ~. Yerd.a:deiro de.s
respeito ao art. 121, § 1.•, letra õ, da Constitui~ão Federal qu7 diz: 

"Proh!bi~ão de differença de salario 'para um· mesmo 
trabalho, por :motlvo de idade, ~xo, ·nacionalidade ou es-
ta.do civil" . ''.· 

Conve.ncido de que • estab-elecimento dos salat·ios mínimos, Pü
ria termino a essas irregulari-da-des e injUIStiças, e mais : 

Con.sidH·ando que o problema de fixação dos methodos para 
estabelecer a importancia ·legal deS)les sala.rios, saiu de seu as
Decto doutrinaria .pura converter-se numa grande e urgente r2cl~-
niação proletar-ia; · 

Considerando q\te as base3 para estes m.zthodos tõ;rn que ~;:,· 
necessariamente concor-dantes com os principies economico~ qu~ 
iegem a PJ:"oduc.,;ão e o intel"cambio, com o custo d.a, vida dç cad3. 
paiz e ei:n cada época; 

Considerando que aos trabalhadores occupados por industr::J.,·· 
a domicilio ou por aque!la;;• dcnd~ os :'.alarios '~ão n:c.toriam.;nt-;, 
baú:os ou a.s que occupam mulheres e menorés, o Estado d~vZ! 

levar a.ssistencia mediante imposições dos textos constitucionaes 
para estabelecer os methodos de fixru:ão da remunerac;ão mínima, 
como defesa da. vida dos referidos trabalhadores; 

Considerando que todos os occupados pela grande indu.otria, 
}lelo commerdo e pela agricultuta. em sell!S diversos ramos e as
pectos, devem compor as com-missões de <'alarios !ocaee, afim d~ 
que possam.. de commum accordo, estabelecer a im~ortancia dos 
sa1arios para cada industria. para cada occupaçào, tendo em conta. 
o custo da. v.ida. e as condic;Õi!s economicas e financeiras das refe
ridas industrias no mercado. intemo e internacional. 

Apresento este projeeto de lei á consideração da Camara, cer-t" 
ode que .mel"ecerá sua ap>JrOva<:;ão não .:;6 pelo alcance economico 
de suas finalidades, mas. principalmente, peia justic;a da causa que 
ampara os que trabalham e Pr·oduzem, contribuidores da maior 
percentagem para o podel" e a l"iqueza da Nação Brasileira. -
Ruv Santiago. 

SUBSTITU".l'IVO OFMI:RECIDo l"ELLS SRS. ODOX ~ZiilRRA E ~RTE: SE'l'tJBAf,, 

AO PROJ'EC'I'O X. 4-A, !)!;) 1935 (1.0 .LEOISLA.TURA), NA C:?MMISSÃO D& 

LEGISLAÇÃO SOCIAL. 

O nosso pedido de vista ao parecer brilhantemente elaborado 
pelo digno r.elator do projecto, nosso eminente colleg\i\, Sr. Depu
ta.d~ Moro.es \,Andrade, não teve o objectivo de uma. conti:'adict<<. 
Pensam-os em conciliar com o inter~se dos empregadores, a pre
ten~ão dos empregados em bancos e casas bancarias expresea. nos 
projectos de salario nrlnimo ora em debate, de mold-e a executar 
o que a lei determina, sem choques e am.parando to:ios os dir.:;:itos 
que a. Constitu!.ç;io Federal assegura . 

. Ass!m, valendo-nos do!il ensinamentos ~ontiodos no referido :pn.
r.ecar e de;; que colhemos nos· diver~os projectos, elabox-amos em 
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'ccnjuncto, um estudo que se consubstanciou no substitutivo quC? 
apr~sentaruos a seguir, para apreciação desta. digna Com=issão. 
na idéa de que temos encontrado uma formula ecletica satisfatoria, 
de a.ccõrdo com o.s pr-incípios da Justiça. 

Sala. das Sessões, 18 de Julho d~ 1935. - Odon Be-zerra Ca
valcanti, - Laerle Setubal. 

DO SALARIO 

jArt. 1.•. O P,oder Executivo Federal organizarã., no :prazo de 
30 dias, uma cornmissão paritaria, com sêde na capital do Paiz, 
eomposta de tres membros indlcadcs pelos .syndicato& de bancario-;, 
tr,;s pelos empregadores, presidida por 11m magistradQ federal, de 
,nom.ea~;ão do Presidente da Republica, a qual emprehen'derá im
mmliatamente um ínquerito sobre o custo das nece&.Sidades norma~s 
de vida dos empregados em bancos, ca·sas bancal'ius e firmas uu 
sociedades com.merciaes que effectuem operações bancarias, afim 
de, no i)razo de seis mezes determina>·· as bases pura o calculo do 
aaJario millimo dev!>do aos referidos empregadqs. 

§ 1.o. Consideran1-se necessidades normaes de vida; a que o 
sa.lario deve sa.tisfazer, especialmente: a.limenta~ão, casa, ve~tua

rio. transpo·rte, assistencia. na enfermidacle, velhice, descanço for
. çado e educação dos filhos. 

§ 2.•. A .satisfação das nece~~idades normaes de vida. r, :;aran
t!oàa ao emprega·lo e mais tres p.assõa~ que vivam sob sua depen
dencia economica. 

§ 3. •. Os empregados, 0$ syndica to.s de bancarioe e os depat·
ta.mentos da adminiStraçào publica deverã-o pre·star todas as in
forma~ões pedid.:J.s e racflita.r as medidas necessaria.s ao des~m
penho das funcc;:ões das commissõe!; a que .S(ó referem este artí:;o 
e o art. 2.''. 

Art. 2.0
; Terminado o inquerlto a que se refere o art. 1.0

, o 
Poder Executivo cre~ imme•diatamente;" nos mef.1l'nos moldes, nas 
diversas regiões do Palz. commi~sõea permanentes de salarios, com 
renov~ão biennal dos mandatos, as quaes determinarão os Ealarlo;; 
mínimos que satisfaçam as n~ccs:idades ncrmaes de Yidu. <lus 1:-all
carios, modifice.ndo-os sempre que a curva do índice geral do,; 
preços apresentar, durante seis mezes consecutiv-~. uma alte1·a~ã.c.. 
rJQra mais ou para. menos, ·corresponoJent~. no m!nim'l,. n. 5 ·"io. 

Act. z.•. As decisões das commis;õc~ terão forca de lei e os 
salarios por ellas fixados serão exiglveis por acç5.o ex~cutiva. 

Art. 4.•. Emquanto não forem dete1·minadcs o:; salario~ mí
nimos, ficam os estabelecimentos a que se refere o art. 1.• obri
:;a.dos a pagar aos seus empregados os vencimento;;. estabelecidos 
nos pe.ragraphos seguintes, os quae;; entrarão em vigor na dat::~. 

da publicação desta lei. e· serão oobravei.s executivamente. 
§ 1.•. Os esta.fetas. (o!!ice-boys), não podedio ter vencimentos 

inferiol'ES a 21:>0$000 mensaes. 
§ 2.•. Os ser"Ve:::~tes e trabalhadores d.e limpf!za e ascensoristas 

não perceb~rã..) venci:nentos int.eriores a S50~ooo men..a-:!g. · 
§ 3.o. Os continuo;;, po::teh·os ·e vigias nãa pcrceber5.c. \'~nci

l.:.entos inferiores e. 450$000. 
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!l 4.•. O.S demais enlpregaoos não terão vencimentos· :in'ferÍorP.s 
·a ~0$0.00 mensaes. 

§ 6.". Nas cidaJdes de menos de 50. 000 ha.bih.ntes, 03 salarios 
.~os -estabelecidos nos -pa.ragraphos anteriores sot!rerâo um-l. 
reduc~ão de 50$, fica.rido fix.idos. respectivamente, em .2CO$, 3!)0$, • 
400' e 550;0ll$ :nensa~. · 

§ 6.•. Os empregados que actualmente percel>erem vencimen
,tos me~s _superior-es ~ :meta4e do .salario minimo das respecti
_vru> categorias estabelecfdOtS nos paragraphos anteriores, terão- um 
augmento correspondente á metade do !lalario minimo respectivo 

-menos lj4 (um quarto) da. differ~nca entre O> seus vencim-~nto·; 
actuaes e esta importancia. 

§ 7.•. Sempre que fõr o ca.oo, qualquer empregado ~rceberi 
inais um a.bo.no por antiguidade, correspondente ao producto de 
10$000 pelo e'l:cesso dos annos de serviço sobre as centenas de inu 
réis contidas em -seus vencimentos a~tua.es, desprezada. as fracções. 

Art. 5.•. Considera-se vencimento o total da remuneração. nor
mal do .empregado, qualquer que seja. a. sua fõrma d!! pagamento. 

' 
Art. 6.0

• Sómente no caso de comprovada incapacidade eco-. 
nomica do estabelecimento, poderão ser .,-eduzidos os vimcímentos 
sqperiores a.cs mini= .estabelecidos nesta let. 

Art. 7.o. Os fun~ionarios que exerçam ou vierem a exercer 
as fllncc;õea de direcc;:ão, gerencia, contadoria, procuradoria, fi.:;;ca.
l!zl.ção, chefes e ajudantes de secciio ou equivalent2s, perceberão, 
·emqua.nto exercerem taes func<:ões, um addicionaJ. mensal nunca 
in!erl.or a 200$000 sobre os &eus ven~:lmentos normaes. 

Art. 8.0 • Os etn41regados de caixa ou t:b.esourarla, comprehen
dldos como tal os que pagam, recebem ou éonferem dinheiro, per
ceberão semestralmente a quantia corre,-pondente a um ordena:io 
mensal, a tltulo de quebra'S e riscos de caixa. 

DA. FlSCALXZA.ÇÃO 

Art. 9.•. Cabe ao Minísterio do Trabalho, !ndustda e Com
mercio, por interinedlo dos funccionarlos para esse fim designados, 
fiscalizar a applicac;ão da presente lei. 

§ v>, Os syndicatos de 'ba.ncarios tambem exereerão essa :fis
calizacão, ])Or intermedi<l de associadoa devidamente credenciadO!! 

.Pelas suas com.mieroes exe-outivas, a()S quaes os estabelecimentos 
facilitarão os meios necessa.rios. 

§ 2.•. As filiaes e agencia:s de estabelecimentos que tenham 
~de no extrangeiro são obrigadas a. fornecer todos os dados requi
sita-dos peJe. !iSCaliza(:ão, qU:e se relacionem com o feclJamento do 

; balanço pelas res~tiva.s matrizes. 

Art. ~O. Para. os fins da fiscalização. e o3 dem~'ll da pre<:ent~ 
lei, Õs EStabelecimentos a que se rerere o art. 1.0 são obrigados 
a. tel." U1ll livro especial, revestido -das· formalidades ·Iegaes, para. a. 
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escrlptüração; com individuação . e. especific-ação, de todos os orde
nados e -bonificações. 

· Art. 11. Para os fins de estatlstica e fiscalização, os estabe
~tecimimtos ternetterii.o mensalm-ente ao ·nepar,tamento Naclo.na.l d·o 
Trabalho cópia das folhas de pagamento, di~rimlnando os venci
mentos, a.bon<Js, gratificações, .percentagens ou subvençõeS~, pagos, 

. trensferldos ou creditadoS a cada imi dos emprega~()S e ·adminis-
: ti-adores. ·- · 

Art. 12. .A. inobser\-ancia das disposicõe..~ desta. lei sujeita os 
·infractores a. multa de 2 :·ooo$ a 10 :OOOiOOO ~li!vadas de 100 ·•1o em 
~-da reincidencla, alê'm do· pagamento ao empregado, dâs quantias 
·que lhe <leveria.m ter sido paps, se !Or o caso. 

A.rt. 13. As multas :serão impostas pelo :Director Geral do 
Depat-tamento Nacional do Tl'aboa.lho ou seus representantes nog 
Estados, attendendo ao pedido <lo fiscal qu~ autuar a. ii:ú:racc;ão .. 

_ A,rt. -1.,. O processo das multas e os respectivos recur:sos 
cobedecerão as nórmas institUidas pelo decreto n. 22;131, de 
23-11-1932. 

· Art. 15. Será considerada in:tracçã.o gTave, â q_ual se appli
carã a mulOO. ma.xl.ma, a !alta. de acqu1escencia ·aos emprega·d.ores 
.ou <le seus prepoetos, á. fisca.liza~ão legal, quer negando -explicações, 
-quer impedindo o accesso, nos respectivos estabelecimentos, ás pes
.sOas autorizadas a. fl$_ca.Uzar. 

Art. 16. 'A ~::dstencia de qualquer ~Ordo ou convenção ten
dente a. fraudar a. a.ppllcac;ão da presente lei constituirá infre.cção 
·$'l:'a.ye~ á. qual se appUcarâ a. ~naUdáde maxime.. 

DAS DISPOSIÇÕES CERAES 

Art. 17. Salvo o caso de compl:'ovada. incapacidade econom!ca 
~o estabelecimento, fica. as!legUra.do o direito ás gratifiea.cões; abo
·nos, percentagens e ~utras quaesquer remunerações ou Yantagens 
que vêm. sendo ha.b!tuatn1ente pagas, cotiectivamente, aos empre· 
_gados. 

· Art. 18. ús estabelecimentos que tiYerem os seus empregados 
classiflcacos em ·ca.tegori<JS não poderão manter mais de tres (3) 
:pa-re. o total dos empregados comprehendidos nos §§ 1.•, 2.0 e 3.• do 
art. 4.0 ;" liein mais de 4· (quatro) para os do § 4.• do mesmo artigo, 
~x.oeptuados os q_ ue exercerem tuncçêies <d-e caixa,. thesou:rarla, Oii, 

-_conferentes, sub-chefes, chefes ou administradores. 

§ l.o. ~ referidos estabeledmentos ficam obrigados a e..mpU.ar, 
annua.Iniente, o quadro de cada. categoria na propo-rção do. a.ccres; 
cimo havido _no quadro gerei <los empregados. 

§ 2.•. Nenhum f un<:cionarlo poderá. ser reOO!.udo de categoria. 
§ 3.• . E; nul-lo todo accesso a. quáiquer das ca.tegorlas à.. que ~ 

refere este a.rtfgo, desde que interrompa. a. ordem existente oü. 
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fl'tistre a. gt<adac:âo por meio de promoções cons~cutivas e extema 
poraneas. 

§ 4.". Entende~~e por classl!fce.ç:âo em catesorfas a d1Stribu1a 
cã.o dos empregados, feita a qualquer titulo, por cla.~Ges em ordem 
num.er!ca., de !órma que o accesso importe em a.ugmento de 
sa.lario. 

Art. 19. Por motivo <le molestia, o::omprovada, até trinta dM:l!; 
consecutivos, o empregado nã.o poderá. soffrer reduc<;:ão nos seus 
vencimentos e bonificações, ·ou Pflrder qua.esquer vantagens co~·resa 
pondentes aos diM' de ausencle. • 

.Art. 20. Nenhum émpregado poderá. ser transferido para outra 
Incalida.<le: 

G) emqua.nto estiver impossibilitado por doença em li!Ua pes
S.:Ja ou ern pessoa Que viva sob sua de.pende.ncla economica, ou em
quanto:> o estado san(tario da localidade para <mde o estabelecimen
to ·]Jretender transf~ril·o possa causar damno á sua saude ou á 
daquellas pessoas; 

b) quando a transferencia vier impossibilitar a educação dos 
seus íUhos. 

Paragrapho unico. O estado de >Saude do. emprega-do ou de 
pessoa. que viva sob sua inde,pendencla, economica. .serâ. impedimento 
pa.ra sua tra.nsfe~ncia, quando comprbvado por uma junta de tres 
n::.edicos, aendo um de indicat;ão do empregador, outro de indicac;:ã'J 
do Syndicato a que petten~r o emprega.do e o terceiro, indicado 
pelo Instituto de .Aposentadoria e Pensões dos Bancarias. 

Art. 24. O emp~gado tran!!ferido por conveniencia do esta~ 
belecimento terã. direito ã.s despesas de viagem, aos vencimentos 
Nllativos aos dias de transito, ~ a uma ajuda de . custo não infe
rior e. um mez de vencimentos. 

A~t. 22. Aos empregados de que tratam os s§ 1.0
, 2.0 e a.~ 

do art. 4.•, :Cica assegurada a p~ferencia, em pgualdade de condi
ções, para a admissão ao que..dro do.s eml)regados referidos no § 4. •, 
~o mesmo artigo . 

.Art. 23. Os empregados bancarias elelto3 -para as commis
sões ~ferida-a ;nos arts. 1.0 e 2.o ter-ão direito -de se ausentarem 
do serviço para o· desempenho dos encargos que lhes couberem por 
~orça do mandato, sem prejuizo de vencimentos, contagem de tem
DO ou de quaesQ'\Ier outras vantagens. 

Art. 24. Em caso de extincção do estabclecim~nto, a tndemni
zac;ão devida ao emprega.do não I>t>derli. ser in!erio~: a tres mezes 
de vencimentos. 

Pat>agrapho unico. No cMo de fallencia essa. indemnizaç:ão cons
tituirá creclit<> com privilegio es:Declal sobre qualquer outro • 

Art. 25. Os beneUcios da presente lei são ext!lnl!ivos aos em
pregados do Instituto de Aposentadorle· e Pensões dos Bancar!os. 

Art. 26. E' n ul.Ía de pleno direlto qualque.t" convenção, aceôrdo 
ou decla.ração, -que contrarie os dispositivos desta lei. 

Art. 27. Revogam-se as diSposições em· contrario. 

Sala das Sessões, 18 de_Julho·de 1935. - Odcm Bezerra Oaval
.ca.nte • ...:... La.erte .Setubal. 
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TABELLA EXEMPLIFICATIVA DOS AUGMENTOS 

:i\. tê 

" 

, 
+de 

(§ 6.• do art. 4.") 

I - Nas cida4es ae 50.001) ha1Jita7~t·es para cima 
Estafetas (offli:e-boys), (§ 1." do art. 4.o) 

I I 
Atlgmento I Venc.juturos 

li V enc. actuac8 I 
l I 

l l I 
125$000 I X ! Z.?0$000 

-! 20USOOO ! 106$3oo 1 306$300 

·I :::uosooo ! 81S300 j 381$300 
400SOOO I 56$300 I 456$300 
500$000 I 31$300 l 5315300 
600$000 ! 6$300 l 606$300 
625sooo 1 o 

11 

625$000 

·I 625$00() ! o X 

Ser-v~ntes, trab. de limpeza e asccell!5orlstas ( § 2..• do art. 4.") 

1 l \ 
I V enc. actuaes I Attgme11to I Venc.tuturos 
l I I 
j. ! l 

:Até ·l 175$001) I X I 350$000 I 

" ·I 200$000 i 1ssssoo 1 368$8()0 •· 
" ·l 300$000 I 143ssoo 1 443$8()0 

. .I 400SOOO I nsssoo 1 5l&SSOO 

" -! 500$000 I . 93ssoo 1 593$800 
. f 6oo$ooo 1 li8$soo I 668$800 

,.. 
·I 7oosollo 1 43S800 I 743$800 
.[ soosooo 1 1sssoo 1 818$800 , 
·I 875$000 i o I 875$000 

+ àe • ·I S75SOOO I o J( 

Contlnuos, porteiros e vlgia!l (§ 3·" elo art. ·1-~~) 

I i 
I Ord. actuaes Augmento. I Orà.futU'T'os 

I I 
I I 

At~ :I 225$000 X r 4503000 
300$000 206$300 I 506S300 

.J 4()0$000 181$300 ! 5815300 

" ·I 500$000 i 156$300 l 656S300 

" • J 60()~000 I 131S30o I • 731$300 .. -l 700$000 I 1o6~aoo 1 806$300 
,. -I 800$00Q I 81$300 I 831$300 

" .I 900$000 'i 56$300 "! 956S30fl , I 1:00R!;OOO I 31$300 1 1:031$300 ·' 
" .I 1:roo$ooo I 6S3oo I 1:1Df>S300 ... -I 1:125$ooo I o I 1:125$000 

+de . ·I 1:12ssooo I o ! X 
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Os demais empregados (§ 4.0 do art. 4.o) 

I 1 
r venc .. tuturos. 

I 

li 
Venc. act1.:A'.!.es l Augmento 

l I 

I i r 
A tê ........ ~~ 300$000 J ' X I 600$000 .. . . . 

400$600 I ~75$000 ,675$000 

" soo$ooo 1 Zfi0$000 I 7.'10$000 
" 600$00~ J ~25$000 I .825$000 

" 1oosooo 1 200$000 900$000. 
soosooo 1 175$000 ·975$000 , 

·I 900$000 l 150$000 )· 1:050$000 
" .] 1:ooosooo 1 125$000. l· ·1:12~$000 .. ·I 1:1oo$ooo 1 1oosooo. I· 1:200$000 

" . :I 1:200$000 l 1ssooo 1· 1;275$000 

" 1:300$000 l sosooo 1 1:350$001) , 
1:400$000 I 25~000 "! 1:425$000 . 'l " 

. ' 
1:500$000 1:500$000 .. 

+ 4e • t:5oo;ooo 1 o I X 

n - Nas cidades de menos de 50.000 habitantes (§ 5.'' do art. 4.•) 

Estafetas (office~boys) 

, 
" 
" 
" 
" 

+ <le 

. 

I -- I 
I V enc.. actuaes j 

:! 
-I 
-I 
-I 
-I 
·I 

I 
I 

1oosooo I 
150$000 1 
2oo1ooo 1 
aoosooo I 
4oo,ooo 1 
500$000 1 
soo;ooo 1 

·r 
Auomento · 1· venc: tutur08 - . . 1 . . . 

( 

87~500_ ! 
7s~ilo~ 1 
~o~o.oo 1 
25$0~0 .! 

o 1 
{t . ! 

200$000 
_2~7.$50() 

275$000 
350$000 
425.$0!)0 
500.$000 

X 

serventes. trabalhadores -de lim:PeZa. e ascensoristas 

1 I 1 I V enc. actua.es I Á11.!)"mentO. I V-enc. tutviros. 
! I 

J l t 
~t6 ... 1so$ono 1 x· ,. 300$0(10 

2oo$ooo 1 131$500 l 387$50() 
·I 250$000 ' ·125$ooo 1 375$000 

" .\ 300$ooo 1 11.2$500 l 412$500 .. ·I soo$ooo 1 a7$soo 1 ·681:50() .. -I 1oosooo 1 12$500 t ·712$500 

-I 750$o<lo 1 o l 750$0~0 
+de ... . -I 750$000 j ·o. . I X 
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Continuos, ;porteiros e vigias 

I J i 
! Vett.c. Gctuaes ! .d.u.omento I Ven.c. futuros 

I I 
I I 

!At~· :\ 200$000 X I 400$000 .. 250$000 ]87$600 I 337.500 .. ·I 300$000 175$000 I 475$000 

·" ·I 500$000 125$000 I 625$000 
" .. ·I 700$000 76$000 I 775$000 .. ·I 900$000 25$000 I 925$000 .. ·I 1:000$000 o I 1:000$000 

+ de • ·I 1:000$000 o. ( :1: 

Os demais empregados , .. 

I I j 

li 
Orà. actuaes I À. ugmento. 1 Ord. Jutwros 

I I 
a I I Até ·1 275$000 I X 550$000 

·I aoosooo 1 268$SOO I 568$800 
.. ·I 400$000 I z4as8oo 1 643$800 .. ·I 600$000 193$8oo 1 793$800 .. .J 9oo;ooo 1 n8$8oo 1 1:018$800 .. .] t:ooo;ooo 1 93;soo 1 1:093$800 .. ·I - 1:2oo$ooo 1 43$8oo 1 l :243$800 

·T I:aoo•ooo 1 lS$800 I . 1 :318$800 .. . ) 1 :s1ssooo 1 o I 1:375$00() 
+<te . . . -I 1:375$0QO J o I X 



AUGMENTO POR TEMPO DE SERVIÇO(§ 7." do art. 4.") 

Annos de serviço 
- -1 2 3 4 6." G 7 8 9 10 11 12 13 14 lii lll 17 18 19 20 

J 00$000 .. . ... . ... . . - 111 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ~60 160 170 180 190 
2008000 .• ... .•... .. - - · l O 20 30 40 50 60 70 HO 9o l.Oo no 120 1~0 140 15o tiHJ 110 tso 
300$000 ... .. .....•. - - - 10 211 30 411 60 60 70 RO on 100 n n 120 tao Hn 150 1011 110 
400$000 •. .. . . .•. . .. -- - - - 10 20 30 40 50 60 70 80 90. 100 110 120 130 140 150 160 
600$000 .•.•...•..•• - - - ~ - 10 20 30 40 fi() 61) 70 80 90 1110 110 120 130 140 150 

<a G00$000. , . •...•.... - - - - - - 10 20 30 '.40 fiO 60 70 1!0 90 100 110 120 130 140 

~ 
100~000 . ..... .••. . . -- - - - - - - 1{} 2[) 30 40 DO GO 70 80 90 110 110 120 130 
800$000 . .. .......•. - - - - - - - - 10 20 30 40 60 GO 70 80 90 100 110 120 

o ll00$000 •... . ...• . .. - - - - - - - - - 10 20 ao 40 li li un 70 RO !10 100 110 
~ l :OOO$tJOO . .. ... ... . . . - - - - - - - - - - lO 2tl 80 40 GO 60 70 80 90 10~ 
1': 1 :11>0$000 ........... . - - - - -·- - - - - - - 10 20 ~() 40 511 GO 70 !lO 90 Cll 

"O 1: 200$000 . .... •.•.• ; . - - 1() 20 ao 40 iiO 60 70 80 l5 - - - -- - - - - - -
1:30tl$000 .•. . ... ...• • - - - ...:.... - -- - · .......;.. - - ~ - - lO 20 30 40 50 60 7tl 
1:400$000 .. .. ........ - ._ - - - - - - - - - - ~ 10 2tl 30 40 50 60 
l :fi00$000 ............ - - - - - - - - - - - - - - 10 2C 30 40 50 
1 :600$000 ... .. ....... - - - - - - - - - - - - - ~· · - - J ll 20 ao 40 
1 :700$000 . ... . . . . ... . - - - - - - - - - - - - - - - - 10 20 30 
1 :800$00() ... ... ... . .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 10 20 
1:900$000 .. . ....• • . .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 

2:000$000 ............ - - - - - - - - -

"' ~ 
:;:: 
s 
~ 
o .... 
s:l 

fi 
:::1 
~ 

~ 

~ 

" 1l' 
~ 
o. 
o 
~ 

i 
~ 
3 
~ 
~ 
o 

~ 

~ 
~ 
"' 
" 'f> 
~ 
~· 

"' "' ~ 
i:í 
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Subscrevo o v.oto venc!di> de Deputado Laerte Setubal, de ac
~ordo com o substitutivo que ambos apresenta.mc;s. 

Sala. da Commf.ssão de Leg!slaç;ã.o Social, 3 de Agosto de lS3S. 
- Oào?J JJezerra Cavalcanti. 

N. 223- 1935 

.VetermiM o methoào de fi:eaçõ.o do salario mmuno; o.nn parecer 
contrario dos Oommisaões de L . Socfq.l e de Just iça. 

(Primeira Legislatura) 

(Proj. n. 152-1935 - L. SOcial. 15 ; .Tust.ica. 17; 11 Legislatura) 
Distt"!buido ao ex-Deputado Sr . Oliv eira. Passos, de.Po!s de so

bre elle opinar a Commissão Ide .Tusti<;a (que, aliás se lim itou a 
pedir e..udienda · prévia desta. Commissão de Leg:islaç;.ão Social), 
fol este J)ro;i<!cto object o de um parecer e substitutivo commum, 
aos apresentados ao projecto n. 23, de 1934, hoje n. 276, de 1935 . 

Pensamos _que o substitutivo Oliveira. Passos ê accej;t.a.v e l 
em linhas geráes e que, com poucas emendas, to1·nar~e-á uma. 
bOa lei "sobre a. fixação do 13a.lario mínimo" ; cremos, p,ois, que 
este projecto n. 152, de 1935, n~ deve ter mais anda-mento sendo 
archivado. por desenecessario . 

Sala oda. COmm!ssão de Lesisla~ão Social, 18 de de Junho de 
1935. - DeocW;to Maia, Presldent~ - 1'1foraes .4.1Ul-rade, Relator. 
-Xavier de Oliveira. - João Bera:zao. - Laert Setubai, pelare
jeição do projecto. - Alberto Santos, pelo archivamento. - Car
los Reis, pelo archivam.ento. 

PARECER DA C()MMlSS.\o DE CO::.ISTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

O pr:ojecto n. 152, de 1335, apresentado pelo então Deputado, 
Sr. Lacerda. Werneck, " determina. o methodo ·de f ixa.;:ã.o d o sala

·rro =!nimo, e s ua app!icação", dando, <tinda, outras p rovldenclas. 
OUvida sobre -elle a ccentuou a. douta Commissão de Legisla

ção Social que ao m esmo projecto, e a outro, sob r e a materia, 
tôra j:'l. <:~fferecido substitutivo da lavra. do provecto e uevotado 
representante dos empregadores n a Camara. da primeira. legisla
tura, Sr. Ollvei:ra Passos. Assim, o proj ecto actual não deve t er 
mais andamento, sendo archivado, por des.necessario. 

Do -mesmo modo opina a. Commissão de Constituição e Ju;;ti
ça, resalvada a sua apreciat,:ão opportuna do s ubstitutivo a que 
se allude. 

Sala. das Sessões, 3 de Setembro de 1935. - Godofred:iJ 'Via.n

na, Vice-Presidente, em exerclcio. - Lev t Carneiro. R elator . -
.A.scanio Tubino. - .á . A~vares. - Domingos Vieira. - Clemrn
t ino Lisboa- - ..trthur .Sa.ntos. 

PRO-ECTO. N . 152, DE 1935, A Q'll'E S'El REFEREM os PARB;EP.ES 

. Art. 1." o salario minimo a attribuir ao trabalhador será 
a.quelle que se conside re s ufficiente, attend~n:do ás condi<;ões de 
.cada região, pa.ra. satidazer em determinada fpoca, a.s neces.sa.-
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dade11 narrnaes da. vida. do sa.iarlad!>, da ·sua, ~ducac:ã.o e ~us pra
.2leres honestos. ~Oilllitlerando-o como chefe de tam!lla . 

.Art . .2. o E' pr~ibida o. diffe.renc:a ide sa..larlo. para um mesmo 
tra.ba.lho, por JJWtivo 'a.e edade, sexo, nacionaUdade ou estado 
clvll. 

íA.rt. 3.: A. determlna~ão do salarla ~inimo, de .accordo com 
a. dlsposiçii.o do art. 1. •, obed!!CerlL ao seguinte processo: 

§ 1. 0 O cusw da vida d;> tL·abalha.dar, iml cada zona de t:-:!
balho, attendendo ao respectivo ramo de serviço, será decompos
to em gTupo!:õ de quatro t.actores, que representem os coe1'f1c1en
tes minlmos das des~sa!:õ de habitação, . vestuarl4, transporte, hy
giene, educaç:ão rec~a.ção e economia. da tamllia operaria - obti
dos mediante 1nqueritos censlta,rlos. 

§. 2. • As fichas de .inquerito censital"io, a ~e rem preeÇchidas 
pel() chefe da fa.rnilia operaria conterão .o seguinte questionaria: 

1.•, quantas pessoas tem sua familia\ 

2o, quanto paga de aluguel de casa? 

34
, qual a. média annual de sua. despesas? 

C') no arm<U:em; 

b) no a~()ugue; 

c) na padaria; 

cl) no botequim; 

e) com ve<ltuarios (roupas, calçados ·e cha.Péos); 

. /) co~ transportes ; 

g) com asslsten-cía medka. pharmaceutica, dentaria, hospita
lar e outras; 

k) com sociedades ben~ricentes, desporti\·as, dh·ertimentos. e 
ec:onomias. 

§ 3. 0 Os coefilcientes são assim d.istribuidos e representados: 

a) eoefficlentes de •d.espesa de hablta;;ã.o representado 
por Dh; 

b) coe!ficfentes de despesa de alimentação ou :whsistencia, 
comp~hendendo o numel1o• 3 (paragrapho anter.ilor} - letra.s 
Ih Õ, C, d. _;, representado 'DOr Da; 

c) coefflciente de des~sa de vestuarlo - representwo por Dv; 

d:) COefficiente de despesas de transportes - represenUidO 
por Dt; 

e) coof!iciente de despesas com a.ssistencia medica, hospitalar 
pharma.ceut!ca. e outras - representado por- Ds (despesas de sa.u
de); 

f) coetticiente de despesa.s de sociedades beneficentes, des
portivas,. 'Ciiv~rtimentos e economia.::~ --:- representa~o por De. 

Art. 4."' O salario m.inh:no ~ egual á solllme. dos coerficiente:; 
d(}. .custo da vida, isto .; : 

Sm. = Dh -1- Da -1- Dv -(- Dt -1- Ds -1- De, 

segundo a convenção adoptada. 
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Art. 5. 0 • A !ixacão do salario minimo, em cada região, é attri
·buição de uma co~=issão mixta, coni:posta. de : um a tNi.s repre• 
sentantes de cada classe, patronal e operaria, proporcio:r;tal á. im~ 
portancfa do trabalho: à() Prefeito !.oca! e d~ um delegado do Mi
iusterio do Trabalho. 

§ 1. • Cada municipio terá o numero de commissões :mixtas 
n~cessario para attender aos diversos e principaes ramoo da 
agricultura, industria e comme:r<:io. 

§ 2. • As commissões mixtas funccionarão conjunctamente 
quando seus municlpios pertencerem á mesma zona de trabalho. 

§ 3 ~o Aos representantes das classes de" empreg-ados ou de em
pregadores e ás associações profissionaes, on-de houver. cabe o 
torn,ecilnento e a collecta. de todos os elementos necessarios 1í. fí
~ação do custo da vida dos trabalhadores da respectiva zona. 

§ 4.• Ao representante do Ministerio cabe orientar e :tiscaliza:
os trabalho'!' das commissões, dentro das d1sposi<;ões de~ta 1€i e 
das imstrucções do Ministerio, lavrando, afinal, a. acta em que s~ 
convencilona -o salat"io minimo. 

§ 5. o Ao.s Prefeitos m unicipa es cabe: presidir ás reuni~es daS 
con:unissões mixta.s e facilitax· a. orga.n.i~ão dos seus trabalhoo, 
Íã.o bem oomo a.pprovar' a. convencão entre os re:Qrese!ltante.s de 
empregadores ·e emJ)regados e declarar e !determinar, afi!Jal, em lei, 
o .sa.la.rio xninimo do mun.icipio. 

Al"t. 6 . 0 ÀS condições de vida de determinada região eerão 
revistas pe.ra modificação do salario minimo, sempre que, notoria
mente, factores de ordem economica tenham alterado, de manei
ra. profunda, a situação financeira da região. ou do municipio. · 

· § 1. 0 A revisão !POde ser provocada, indistinctamente, por em
pregados ou empregadores, em representação de caracter cal-: 
lectivo, perante o prefeito do municipío, q~e a encaminhará ao 
M.inisterio do Trabalho, acompa.nha.da de provas inconcussas de 
que se operou a modificação prevista. 

§ 2. 0 Verificada a procedencia dos argumento•s que fundamen
tarem a representação., o Ministerio autorizará. nova determinacão 
de sa.lario minimo, nos termos di presente lei. · · 

Art. 7. • Os trabalhos :das commissões mbdas serão inteira
mente gratuitos. 

Al"t. s.o Rev.ogam-se rus disposições em contrario. 

Sa16, das Sesl?ões. 26. de Fevereiro. de 1935. Lacerda 
Werneck. 

J.u.sti!icação 

Em -discurso •. pronunciado nesta Ca:sa, a 5 de Janeiro do ann:l 
passado, quando elabora.vamos a ·constitulção, "eu tive oppo;·tuni
~de de a.borilar. em t.t~dos. os seus detalhes_. a questão do salario 
minimo. 

Ainàa, em emenda n. 1.006 .publicado no Diarit> àa Asse:m
oléa de 11 de .A.brll liaquelle anno eu reProduzia, entre os di•posi
tivos que pretendi fossem incluidos na Constituição. como funda-
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mentQ a.> Codigo do Trabalho. os oue hoje transtormo e~ . doi~ 

projedos de lei. E o fe.ç:o agorn.. porque a justlflcativa que se. d~~' 

então, para sua não inclusão na Carta. · Magna, toi de· Que s11: 

tratava. de materia de ·legislação ordinariá. - muito embora cons~ 

tltUicões modernas tragam-nas co-nsigna.<las em seu texto. 

<A. promulgação desse projectos se impõe porque ·contém. ·elt~s. 

as medidas essenciaes â. segurança do producto do trabalho. por

tanto a. segurança soc!al e do reglmen e attende ~ exigencia do 

texto constitucional. 

Para. bem elucidar as Com:missões e a Ca.mara, !aço transcre

ver do meu discurso referido. a. .parte que se refere â. formu'.a do 

"saia.rio minimo" - .em q_ue ba. um exemolo do calculo. 

"Formula da. aalario minimo·· 

Representan11o-se ,?W - Sm - 'o salario mlnimo e cuJ!lli-ie
rando-se que eUe ê egual â. somma dos .coetflclentes do c:usto da 
vida.. terern()s ;:. seguinte :torro ula. 11ara o salarlo minimo: 

Sm = Dh -1· Da. -1- Dv -!- Dt. 
-1- Ds -1- De. 

Com simp1es calculo arithmetico, estabele~remos as perccmta• 

gens dos coefficientes constitutivos da formula Sm . 

Exempli:fi.<:an-do, tomamos a Ubcrdade ~ transcrever; com 

pequenrul alterações, o caso apresentado pelo Capitão Nunes 

Pereira em sua manographia. 

A tan:illia operar!:!>. X . com cinco elementos, tem. as despe:oa>J 

:mell.IIQes seguintes : 

Hapita~o ..... . ............... .. ... . 

Alimentação (Da) : 

(<lespe:;:a. r..o · armr.ze~) 

(despesa. no aoougue) 

(despe!<a na padaria).. 

(despesa na quitanda) 

Vestuario (DVl • • . . • . 
Transporte (DT) 

.A.ssistencia CDs) 

Recrea.cões e econom(as (De) 

603000 

15$1)()0 

15$000 

7$500 

S0$01)0 

97$50() 

12$50(1 
10$00U 

15$000 

15$(}'}0 
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Para. um salario -mlnlmo de 200$000 mensa~. te-mos os coe!
!icientes: 

Dh = 50$000 
Da= 97$500 
Dv = 12$500 
Dt = 10$000 
Ds = 15~000 
De = 15SOOO 

donde, as percentagen~ seguintes: 
50$000 

Dh = X 100 
200$000 
12$500 

Dv ~ X wo 
200$000 

1$500 
Ds = ----- X 100 

200$000 
97$500 

- 25% 

- 6,25% 

- 7,5% 

Da_ X 100 - 48,75% 
200$000 
10$000 

Dt=---- X 100 - 5% 
200$000 
. 15$000 

De= X 100 = 7,5% 
200$000 

Assim !«!ndo, o sala.rio médio actual Oa. tal; zona que repren
tamos por Sm. será determinado pela expressão seguinte: 
Sm = (25% + 48,75% -1- S,25o/'o 
+ 5% + 7,5% -1- 7,5%) 

Tomll.lllos a liberdade de destacar do grupo; despesas com 
recroo.ções, socleda.des beneficentes, assistenc!a me:dica e outra:s, 
as rcf~rente.s ·a estes ultimos factos para com elles constituir o 
coeff.iciente de despesas com a.ssistencla sanitaria que nos pare
cerem intimamente ligadas, Representamos esses dois coetti
cientes por - Ds - e - De. 

E$te salario ser:a. adoptado, digamos, por tres annos, determi
nando....se, po~m. .para cada região, visto eomo, para os varlo:iJ 
centros de trabalhos, diversos serão taml:iem os indices do· custo 
da. vida. Com esta base e com c1. instituição dos <:ontractos col
Jectlvos. estará. o problema resolvido. 

A fórmula. Sm ~. porém, de caracter seral. Não 'Se ~pplica 

aos :asos em que, ãs vezes, alguns elementos da ficha. censitar!u. 
annulam-se, como acontece quando a. habi~ão é fornecida gra
tUitamente. 

Será. necessario :fazer-se a devid(j_ deducção. 

O resultado final da a.pplicação <ta ·fórmula. - Sm - soffre
ri rebate quando mais de um membro da mes~na farnili:1. traoolha 
para a mesma firma. 

- Var~ões éCas percentagens dlos coefficientes 
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As percena.gens dos coet!1c1ene3 da. fórmula Sm -- variam 
no espaço e no tempo . 

Segundo. a região ou a empresa., podem variar os lndices das 
percentagens tendo os coefticientes J;lara. · zero, quan<io o i!mpre
gador :fornecer, ~ empregado, parcial ou totalmente, e a titulo 
gratuito. os nec~sari.os meios de vida . 

Em geral, porém, só poderão ser levados em conta. de J:"educ
ção os fornecimentos gratuitos relativos a. habitação é á ailmen
tação. 

Em geral. parem, s ó oode1"~ ser levados em conta de J:"educ
çio os fornecJmentos gratuitos relativos á. habitação e a. aHmen~ 
taçã.o. 

Quanoo o opera.rlo residir em predlo do empregador, gratulta
:m.ente - Dh - set'â. egual a zero. Se, porém, mora.r em casa. pro~ 

prfa - Dh - l!lo!!rerâ. uma. reduccão de SO% • 
Qll.8llto á. alimentação, - De. - serâ eguâl a. zero, quando o 

empregador fornecer gratuitamente e tntetralmente a subsistencl3. 
necessarJa ao empl:'ega.c1o e a toda. a. sua. tamilia.. 

Quanto âs va.ria.c:ões, no tempo, o preço da habitação opera
ria tende para. :~;ero, á vista. da. solução já. encontrada. para. o pro-
blema da casa, operaria.. · 

.A. va.rlaç~ .odo valor dos preços dos ~iem~tos de consumo pó
de ser determinada por uma regra de tres simples-

Seja. - V - o valor total dos elementos de consumo. d~te 
momento, e - V' - o valor. dos 'mesmO$ elementos em época, 
quando se determinou o salarlo tnlnlmo. 

Temos a seguinte proporçá_o: 

donde, 

Neste caso. 
mento. 

X 

V :V' ::Sm:X 

V' X Sm 
X:=----

p 
aerã o valor do- salario ml.nimo do mo-

o salario mtnuno como descrevemos, orientados pelos tra
balhos otnclaes; que . vimos de DOs :referir, ê funcçã.o lmmeod.ia.ta 
do valor economico da riqueza circulante. E' o verdaiero centro 
de mmrime~to da activldade proÍissional .do operaria. · · 

O · salarlo minimo, como potencial que ê: do braço productor. 
serâ sempre, num ambiente de llberd~e e de ga.rantía. tde tool)a
lho, a coridl~.ão - ~ne qU<J. no~ - dO -progrE-Sso e da. felicidade 
Mcial. Pois, tão sômente. em taes condições, em llm nivel de ab
soluta. -egualdade de direitos e mediante uma sincera . e .. elevada.. 
consequencla. de espírito, -poderão se conjUgar integralmente 
- Trabalho e Capital - por intermedio di! suas legitimas expres
slies soelaes - o8 S:!-"nõicatos - mediante o instituto das conven
ções conectivas. 

Sala das Sessões, 26 de Fevereiro de 1:936. 
Wern-eck. 
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- .A's ConunissCíes tde .Tustlc;:a. e Finanças. 

N. 174 A.- 1935 

(Primeira. Legislatura) 

H>urli!ica o § I· do art. 83 do Codigo de ca~ ~ PesClJ., vi.san.do a,m
pliar -o campo de pegca, para. a'fn(U$orte.s;" com pa,receres to.vo
ravei8 da8 Comm.isaões de ..ll.oriCultúra, com emenda. e d.e 
CO?Istituição e Justiça; 

(Agricultura 27, J.ustl~a 125 - 1 a Legislatura) 

Vl:sa o projecto, que ê da autoria. do nosso illuatre collega. Tel
.Xeira. Leite. ampliar, para a.s aguas ci>si:.eira.s, a possibilidade de 
Pesca. sportiva. 

No- systerna. de defesa, usado Pelo Codigo de Caça e P~sca, · 
approvado pelo Decreto n. 23.672, de 2 de Janelro.· estaJ)eleceu-se 
a dlvisã~ <ia· pesca, quanto ã.s agua.~ em que é exercida. em u:ma.
ritima." e "interior" (art. 2o na. I e 11) sendo esta a. exercida 
,nos lagos ou cursos fluviaes (art. 4") e aquella a praticada nos 
mares, e que se classifica. por sua vez "Pesca. de altl) mar", 
"pesca costeira" e "pesca llttoranea" (art. 3•, letras a., b, e c.) 

A pro:pr.la lei define claramente a di!fer~nclação das catego
·rias, nesse mesmo art. 3° : 

§ L o A pesca em alto mar é aquella. que se exerce no mar 
largo, além das ai'uas terrltorlaes. 

~.~.o .A. _pesca costeira. ê a ~ercida da costa até â. di.stan- . 
ela de 12 milhas a contar para f6ra. 

§ 3 . 0 A :pesca lltorranea ê a exercida nos :portos, bahlas, 
enseada.!!, lagoas, lagos e braços de mar, canaes e quaesquer 
outras bacias de agua salgada ou salObra ainda que só com
muniquem com o mar durante uma. pe.rte do aimo. 

Na rêde de detesa. creatda. para. o pescador, ser1ou o Co<llgo 
varia:s' exigenclaS; e, pr!maclalmente, a nacionaJ!dade (art. 70), dis
ciplinando, outros!m, a apparelhagem de :pesca (capitulas IV", 
V e Vl). 

No capitUlo IX, balisa. o Codigo a..s licenças para amadores dt! 
pesca. 

E, a nosso vêr. sem razão sêrla. no § 1 o do art. · 82, restringe a 
·pesca l3POrtiVa·â-s zona13 "interior ou littoranea". 

Ve.le dizer que a não ser para fins prof!ssionaes, não pOd~ 
qualquer, embora sujeito ·ás demais restrlcções ·catalogadas no Co
-dfgo para. ·pesca .Sportlv• pescar a não ser nos lagos e cursos flu
viaes ou nos p~rtos,. ~ahlas. enseadas, lagOas, lagos, etc. 

· -Não atino no porque dessa restricÇão. A pesca sportlvá. so
·mente poderâ. ser praticada com barcos de recrejo e apeti-echos de
ama-dor; não poderâ. o pescado ser r~Nendido-. Em que nos ater:-mos, 
'em con'S!deração ã. tauna. ~ flora a.quaticas. ou em vista das :prero
·gauvas do l)esca~or- protLssfonal para vedar que se faça tarobem a 
pesca. sportiva da costa até â. distancia -de 12 milhas, a contar para. 
f6ra.? 
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Fa,;:o mlnhas as palavra:; de Ju~t!rlcação ido Jlrojecto, que repu
to acceltavel, teita apena:;, ra.ra o ju:sto entendimento, uma correc· 
çii.o de re<.lac~i;«) para que lie ·<:vlt~ um dUPlo '!lentido. n:l art. 1" do 
projecto. 

"O amador de pesca poderá. pratlcar as pescas costeira, Jitto
ranea e lnterl<:~r, e utUizar-se de embarcações arroladas nat~ re:par
titões comJJetente2, na classe de recreio." - A.rthur Netva, Presi
dente. - CartUlro Fi~ko, Relator. - Humbarcto de Andrade. -
Oid B. de Oa.stro Pr"a<Lo. - Pirca Gayoso. - J. Maccd.&. _ Tci
::reiro. Lef.te. - Joa.quí= A. Sama:paw Vfdal. -

l'A.ru;:cim DA COMMLSSÃO !)!!; J'USTlCA 

Nada tenho a oPpOr ao JJI"Oje<:to n. 174, de 1935. nem a adHar 
ao l)arecer da. douta Comm!ssií.o de .Agricultura.. Industrla e Com
mercio que ~bre elle opinou. 

Com e!feito. Parece-me ju.sta a alteração visada pelo proJect" 
ao § l" do art. 83 do Codlgo de ~~"~.e Pesca, aPDr~vado pelo De
creto n. 2a. 072, de 2 de: Janel~o de 1934, permittindo U.O!! amadores 
a. J)ratlca druJ pc.a<:a~ costeira. littorana e interior, eili que tambem 
niio atino com as razões da actuaJ. restrlcç:ào do citado -<Uspo!litivo 
que SÓ perruitte aos amadores 11. llCSC:a denominada interior OU J!t
taranea. 

A. peaca madet"m~ E feita com iscas artirlcl.aes. E~ inc!l.~ :oC. 

servem para peixes "ca<;:adores", existentes na zon.o. de "pesca cos
teira". 

Alêrn õisao; a lei vigente consagra o absurdo de estabelc..:i.'r 
deaegua.ldaC!& entre a situação de um ama.dor residente pro:ldmo aos 
portos, bablas e cm~eada!l com a do que r~lde · nas Dra1rus do mar 
alto ll. d!sta.nda de 12 milha..s da COI!ta.. 

Sou, portanto, ,pela accelta.t;:5.o do projecto. 

srua das Commla.sôes, em 2 d,; Setembro de 193ií.·- Goootrcdo 
Vianna: VJce.presldente em excrclc:lo. - A.rtltur Santos, Relator. 
- Levi Oarnet,.;, - Allcanw Tub!no. -Pedro 1Hek-o- Olementl~ 
:no .U.::boa.. - Domfnqos Vfe!era.. - A. Alvllrea. 

l'ROJECI'O N. 17 4, 1", t.E):JIBU.'l'Ult.', A QUE SE REFEREM OS I'AtlilCEREB 

Art. 1." O § l.." do art. 83 do Codlgo de Caça e Pesca approva.
do pelo Decreto n. 23.-672. de 2 de Janeiro de 1934. ~erá redigido do 
l!eguinte :mooo: 

MO a.madol' de pesca poderã. praticar a pesca coate1ra, llttora
;,_ea ou interior, e· utlllzar·!le de embarcações arroladas nas repal' 
:.tlcões competentes, na classe de recreio." 

.Art •. 2. o Revogam-se as dlsposltõel! eem contrulo. 

Sala das· Se~ões, 8 de .Agosto de 1935. - 1!1. Tef.zetra Lcfto. 
Hugo Nanoleõ.Q. - Rtbeiro Jum-bor. - XIW'ter t!e OHvetra. -

Lauro :Pauos. - Hen~ Oouto. - .á.rde Sampaio. - So-uza 
Leão. - Díní':: Junior. - José Muner, 

N. 255, -de 1935 

(Prlmelra. Legislatura) 
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Dccla.ra feriado CIICO!ar .,, clfa G de Setembro âe 193:>. 

(:Executiva. 31 - 1• Lf:gl:-~latural 

Attendendo ll.s exccpclonaea commemora<;Õc>l que ~u L'C:tllz>triiro 
este a.nno pela p31~1:1ugem da g1·ande data da. Independencla. Nuclon.tl 
e attEtndendo ainKlG. que. n-o dia 6 do mcz em curHo :-~e reali7~Lr:l ,~ 

grande varada. da. mocidade e:~colar. uor el:ltar o dla i de:itln:td" ;... 
<.1utros e Jmportunte~ numeros do programma oCflcial, a M"'"a (h 
Camara o!!erece o .seguinte projccto de re~o[uc;ii.o J~glalati'va ; 

A Carrulra dcm Deputados resolve: 

ArllgG untco. Fl' dP.clarado Cerhdo nacional, liOffiClll':: p;tra fe[• 

:teitos escÓlares, o dlu. 6 de Setembro de 1!l3ú, revogu.d!l.l! il>l dl!!pll>IÍ· 
ções em contrario. 

Sala das Ses~ões, em 4 de Set~mbro de 1!135. - AnL·.:mto (Ja·rl•;~ . 

-Pereira Ltra. - Café Flllw. 

E' llrlo e vue a Imprimir )Xlra !rer remett:r.t:J ás Com
mls&les -de Obras Pui>Jlca.'l, Tran~portes ~ Communka
cõeR c dto Flnancas. de uccordo cem o ~ :J" do art. l~G 

do Regimento, o o;eguinte 

PnOJ'BCTO 

N. 226- 1!1~5 

l11stltuc a av.tonomla adm.tni8tratlva c financclra do.~ aerviço11 tla 
E11trad<J, de Ferro (;(.'1ttral elo Brasil. 

(Obra.s 15 e FÍnanç;:ll:l 233 - 1. • Leglsla~ur:L) 

Art. 1. o A partlr de 1" de J anelr() de J936, !lc:J. lnstltuld~>. J>!!l':t. 

.IL Estrada de Ferro Central <lo Brasil, o reglm~n de serv1ç<n auto
nom.os, adm.nlstratlva e tlnancelramente, no.11 termos de!!ta. lei, que 
tambem regulam a respectJvu. tlfJcallzadio. de accordo corn o dlll
posto no § 3° do art. 101 da. Conatltuicão Fedi:ral . 

.Art. 2. 0 A admln!l!trnçúo autonoma da. Estrada 11er{1. con!la<h 
a um dfrector nome:udo em comml'!r~<ào, de livre c~cothu do Prclll
dente da. Republlca, de entre :pes!!oa.a de notorla. capacidade. 

Ptt.ragrapho unlco. O dlrector Rerft. o prlnclpa) re~pommvel pela 
gestão doa JSe.r:-.-fçOl! e ~e todo o putrlmonio e act!vo aa Estrada e 
sem prejulzo da~ reHpon~a.blUdadel! dos demlll!! 1'uncclonarlo!l c em
pregados, de!1n1daa em leis e r egulamentos. 

Art. 3.• A~ actuncs tuncc!onarios d n. Estratl:u., tltuladQH e jot·
nalolros, !lca.m El">~l·le,:;-urados o:; tllrefto~ e vantagens dE' qUI!! gm•.am 
actunlmente. 

Para. os que forem adm!ttldos ou nomeados n.p6!! a. promulgac:ilo 
desta lel, r.nvale<'erõ.o a.s dlsnoslcões d o Tl!!;'uhmento baixado d~ 
accordo com o art. 22 e dos quo !'lO lhe seguirem, bem c omo dali 
leis vigentes, &'J ·tem·!)o -de '!!Uu. adrnlSMüo ou norneac:ão, com as mo
dltlca~ões a que torem sujelt:ls pol'!te!'lormente. 

Art. 4 ,o As nomeaç~O~:!, promc~õe.s e de:!lg~çõcs de runcclo
narlcs da Estrada; tltula.dfls o u jornlllelros, bem como a suu. demJ.s~ 
são e t~.ppllca~üo de penalidades r egulamentares siio da u.ttrlbulç;ã.o 
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QO -dlreetor ou seua auxiliare:; o ~ubordit:R.á_o~. na ~órma do re~a-. 
mento e leis em vigor. · · ' · · .. · · .. 

Art. 5. • A partir de 1" de Janeiro ~e 1936, de!ram de ser appll
oa.veis á. Estrada os -dlspositivos da lei n. 4.536, de .28 de Janeiro de 
1922, e dos Decretos ns. :19.587. de 14 de Janeiro de ·1931, 20;393, 
de lO de Setembro de 1931 e 23; 655, de 27 de Dezemb.ro de 1933··. 

Art. 6. E' expressamente proh.ib1da a concéssão de pasl!agens ' 
ou transportes gratuitos na Estrada que não sejam previStos étn lei: 

§ l. • Ninguem poderá. viaJar nos seus trens, ·sem bilhete 'ou' 
passe. ., ' , . ·' 

§ .2. • Os militares e fun~lonarl.os civi·s .. de. q.ue' trata a leU:a e, 
do art. 10 do Decret.o n. 23.655. de 27 de Dezembro de 1933. conti-
nuarão a go-zar da. regalia ali mench:inada. . . . . . . . 
. § 3. • Para. o effelto do pat:agrapho anterior, a Estrada. emlttJ..-i 
cadernetas de 1)3$3e especiaes, que são fornecidaS aas ·ini~résSa.dôs: 
mediante requsição das autoridades a que estiverem suborcllnados., 

§ . 4 • • Para os effentos das Ietra.s a., 'b, e e d do . art. 1. o do .de
creto ref~rido no para.grapho segundo, a Estr-ada. E!mittirii. ce.der
:netas especlaes; po:t" sua propria conta, de accOrdo com as disp01!11-
~ões do seu' régUlam~nto,' que flxarâ as normas . pua.' ·a concessão 
à e transportes com àbe.timentos. · 

Art. 7.0 A taxa creada pelo art. 3• do Decreto n. · l~ ."842, de 24 
de Marco de 1925, fica incorporada.~- t;ar3fas da Estrada. 

Art. 8. o Os preços dos tra.nsportes da EStrada, por conta das 
x-eparti~õea !edera.es, serão os previstOs· nos seus regulamentos. · 

Art. 9.o A Estrada tera. contabllf.da.da propria, de contormlda;. 
de com as extgencias regulamentares e as da presente lei. 

Art. 10. No orçamento geral da. Republica. continuarão a. figu:.. 
rar as verbas de receita, e despeSa_ da Estiada; sendo . a . despesa. dls
~rimina.da. em duas consfg.nacões, sob os titulas "conta. de custeio" 
e "~nta.· de capital". 

P.a.ragrapho unlco. Atf: a conclusão das obras de e1ectrificaçâ:.:.~ 
de que trata o Decreto n . 24.238, de H de Me.io de 1934, a consig· 
na.ção "con~ de capital" comprehenderá. tres ·sub-consignações, 
sob os titulos - " electrftiea.çào.", "obras novas" e "a.paparelha-
mento". · · '· · 

Art. 11. 'AS rendas arrecadadas pela. Estrada. serão, diarla,
mente recolhidas ào Banco do Brasil, na. CQnta "Receit8. da União '', 
da qual serão transferidas, por debUo, para credito de outra · contil 
que, s ob o titulo " Rece\ta da Estrada de Ferro Central do BrasU"', 
deverá ser aberta. no r eferido Banco. · · · 

§ 1 .0 Na. conta "Receita da União", serão tambem debitadas, 
.ooomo anteclpacão de receita: . . 

a) as únportanclas requlsltadas wrectamente ao Banco 
dq Bras1l, pelo di:tector da Estrada, :POr " on,t.l!- -~~4o.~ções 
.or~amQnta.rias; prevmta.s no ·or<,:amento de · ~~ d~ 
União para. a. Estrada. de Ferro Central do .Brasil, s ob o ti
tulo "conta de C~~;~tta.l". As re!eddas impoJ,'tanclas nã.~ po
derão êxoeder, em Cli..da. exereiclo, ao to.ta.l . dessa. dotação; 

õ) As~1mporta.nc1as correspondentes aos transportes re
quisitados pelas reparti~s tederae.s e executados pela Es-
trada. · · · · · · · 
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·§ 2." ~a conta "Receita da Estrada de Ferro Central do Br::.
ail", ·serão debita-das como antecipação da receita as importan
cias requisitadas directam-ente pelo director da B::.trada ao Bane~> 
do Brasil, por conta da dotaçii.o orçumentat'i2. prevista para a Es
trada, sob o titulo "Conta de custeio". 

As referidas importanc!as não poderão exceder, em cada m~. 
ao duodecimo dessa dota~ão. 

Art. 12. O Banco do Brasil abrirá. á Estrada uma conta cor
rente, garantida pelo Governo Federal, que será movimentada 
pelo dire<:tor da mesma, na qual .serão ct-edit<tdas as importancias 
correspondentes aos debitas mencionados nos paragraphos 1" ,. 
2", do 'art. 11 e ao saldo credor referido no art. 13, e debitauas ;Ls 

'mportanclas saccada.s pelo director da Estrada . 

Art. 13. Os saldos devedor ou credor verificados no fim de 
cada e:x;ercicio, na conta "Receita da Estrada ode Ferro Central do 
E:rasil" serão levados, 'l."especttvamente, e. debito da conta "Recei
ta. da União", ou a credito da conta corrente da Estrada. 

Paragrapho unico. O .saldo credor, referido neste artigo, .!1~
rá exclusivamente applicado na. formação dos fundos de que tra
ta o art. 15 desta. lei, salvo quando esses fundos excederem os 
ma.ximos estabelecidos no f 2. • do mesmo artigo, caso em que 
a.a dlffex-enç;as a maior serão debitadrus á conta cm·rente da. Es
trada. e cr-editados á. ~onta "Receita da União". 

Art. 14. Ao director da Estrada é vedado dar ás dotaçúes esti
puladas pa.ra. a. mesma, no Orç;amento da Despesa da União, bem 
como aos recursos accumulados nos fundos de que trata o art. 
l5, applicacão diversa daq,uella a que se destinem. 

Art. 15. Ficam créados, na Estrada, os seguintes fundos: 

a;) F~noo àe melhoromenros - destine.do ao suppri
mento de recwwos pa.ra a renovação, melhoramento ou des
~nval'liimento do patrio10nio da Estrada; 

b) Fundo de assistencia, social - destinado ao suppri-. 
menta <le recuraos para a. creação e manutenção de villas 
operarias, hospita.es e escolas profiss!onaes para. o pessoal 
<la Estrada. 

§ l.0 Os fundos mencionados neste artigo serão progressiva
mente constltuidos pelo saldo ;;:redor previsto no =t. 13, na pro
porç;ão de 'lO por cento para o tunda ele melhoramentos e 30 por 
cento para o fundo tie c.ssistencia llocial. 

§ 2. o Cada um dos tundos referidas nã.o deverá exceder a.n
nualm~nte, e durante um quinquennío, a. importancia total cor
respondente a. 10 por cento da renda medJa arrecadada pela Es
trada no qulnquennio anterior. 

Art. 16. A. fiscalização financeira da Estrada.,· como serviço 
federal autonomo, será. feita. pelo Tribunal -de Contas, cujo presi
dentê designará, quando julgar conveniente, mas no minimo uma 
vez em cada trimestre, uma delegação de -tres peritos-contadores 
do re!erido Tribunal, Para, mediante instrucções especiaes p'o!' 
elle baixadas, proceder ao exame ':tninucioso. da contabilidade e da 
th-esotira.ria -da Estrada, bem como de suas contas n<> Banco do 
Brasil, emittinKio respectivo parecer dentro do prazo de ao dias 
após a sua designação. 
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§ l . o :~;,>ara. o cumprimento do disppsto .!leste az:tigo, o dire
ctor da Estrada é obrigado a. ma.I).t~r actuEI.lizada. a contabilidade 
da mes.ma. _ -e . a .POr é. dlsP<Is io;;ão dos :Peritos·contaO.ores todos os 
documentos e elementos ín~~pensavei& ap àeset;npenho de s ua. 
;nissão. _ . . 

§ . 2. • O Tribunal de Co nUs julgarâ, na. primeira ~~~~são ~
guinte â apre$entaçiü> do rererld~ parecer, a. gestão financeira aa: 
Estrada. a.Pprovando~a ou "àenuncJando·a. · 

§ 3. o O re~ultado · do julgamento · previsto no paragrapho 
à.nter!or, será. · immedlata.mente commuriicaodo ao Ministro da Vla 
.c;:ão e Obras Publicas, ao M inistro da ·Fazenda e ao direc tor da: 
Estrada, o qual, em cRISo de denuncia, tera. o prazo impro;-ogavel 
de 30 dias da data -do recebimento da comm.unica~ão para apre..: 
sentar ao Tribunal de Contns a. ju~Jtificaçã.o ~acripta. sobre o :mo
tivo da denuncia. 

§ 4° O Tribunal de Contas julgará. immediatamente, em ses
são extraordinaria e secreta, a justificação que venha. a a presen
te.r o direct or da. Estrada, podendo acceital-a ou rej eital-a. Ver1-
:ticada essa ultima hyPothese, o presiiente do Tribunal so1icita.râ. ao 
Ministro (la Viação e Obras Publicas e ao Ministro da. Fazenda. as 
proVidencias cabiveis no caso. -

§ 5. o OS peritos-contadores do Tribunal de Contas, 'bem co
mo os tuncclona.l'ios da Eostraoda, que por desidia ou m é. tê, devi
dame nte comprovadas em processo administrativo s umma,rJo, de
tf!m causa á ~enuncia infun~da da gestão 'financeira da. Estra<la, 
serão punidos na fôrma. da lei. . · 

Art . 17. Annualmente, na segunda quinzena do mez <le .Abril 
o director da Estrada dará conhecimento ao Gov~rno por interme
dlo do Ministro da VIação e Ooro.s Pub-licas, das previaõe$ de re
ceita ~ despesa. para o aimo seguinte, acompanhadas de uma ex
posição justlflcatlva. na qual serão e.sneciticadoa o programma c 
o orc:a.mento da.a obras novas a exe<:utar ou apparelhamento a o.d
qulr1r em <:Onta de ca.pJta.l, lnclulndo os . que devem ser ettectuados 
conl os recun;os ou f'Uirldo de melhoramento$. 

Art. 18 _ Annualmente, no decurso do mez de Junho. o dlrector 
da Estrada enviarâ. ao 1\.!ínil1terio da V!a~ão e Obras Publicas o 
relatorlo eompleto e minucioso dos serviços r~alizados na. Estrada., 
no anno antedor, bertl como as demais informações cujo conhed
m~to interesse ao Governo. 

Art . 19 . Logo após a entrada. em vigor desta lei, o dlrector 
da. Estrada. baixará. instrucções para o tombamento dos bens pa
t r imonlaes da. Estraaa. e sua avaliaÇão, exceptuanC!o, apeno.s, o.s ma.
ter!aes destina doa ao consumo immediato . 

.Art. 20. Os debitas e os creditas por conta de -exercícios ante· 
riores a 1936, continuarão a ser liquidados pelo Thesou~::o Ne.clonal 
exceptuando-se, porém, os debitas provenien tes de deposltos ou · 
çauc;:ões vigentes na. data. ~ publicação desta lei, bem como co
branças por conta de .terceiros os quaes serão, opportunamente, U· 
q.uidados pelo dire<:tor da Estrada . · 

Art. 21.. 'l\Odos os proprios naclona.es, actualm.ente utilizados 
pela Estrada, para seu.s ~rvlcos, ou que sirvam de habita~ a. 
tunccionarios ou empregados da mesma, constituirão parte in~
gran te das suas insta.llaçõea. 
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Art. 22. Dentro de se.is mezes da publicação d·esta lei, o Go
verno baixara. o seu regulamento, o qual deverá coÍiter, em anne
xo, os preceitos e reg-ras a ctue obedecera a contabilidrul.e da Estra-
da, como c;;erviço autonomo. · · 
·, · Paragl'apho unico. Emquanto não fõr : approvado o referido 
t-egula.mento, continuarão em vigor as d!sposiç;ões re-gulamentares · 
vig~ntes que nã.o contrariarem .. as desta. lei, cabendo ao diNctor 
~a Estrada adoptar as .mo~fica.;ões que· se tornarem necessarlas. 

Art. 23 . Emquanto fôr conveniente a juizo do ·director, a Es-• 
trada continuará. filiada,. á. Contadoria Central Ferroviaria. 

Art. 24. Os ma.terlaes im])Ortados para os. ·serviÇos ·e consumos
da Estrada, continuarão a &ozar ·ae completa isenção de :direitos 
~duaneirps, d.e acco~do cOIXl as disposl<;;ôes legaes em vigor. 

Art. 25. O Mlnistri> cia: ·viaçãO e Obras Publica.s, a toda Ot>-' 
portunídade em que fOr preciso, podem mandar proceder a quaes
quer investigações ou inquerltos rela.tivos a serviços ou departa
mentos ü,dminístrativos da E s trada, nomeando, ·para esse fim, as: 
~ommissões provisorias que julgar., ne<:essarias. 

. Art.- 26, .A_t€ que os Q.uadros do pe:soal da Est;-ada de titula
qos . e ,jorita!eircs, Sejam redu:iidos 'aos'· limites estrictamente ne
w~ssarios,. a. um .re,;;!men l,ldtninistrativo de ·S~V;)t':l.S econcmi.l!'l, C 

tend·o 'em vista oi;. objec'tlvos da sua completa emancipa~ii.o finan -' 
ceira, as vagas verificadas por morte, aposcnt:lcloria ou .exonc<·ao;:io,' 
d~ quaesquer funccionarios, só serão preenchid::.s se ahsolutamentc 
necessario, ·mas. sem admissão de novos empreg:J_dus, .obs~rvadas a~. 
d.lspos!çies regulamentares e as condições de. capacidade technica.. e tunccional e a :fé de officl-o dos ·existentes, para o efreito da,s: 
transferencias indispensavels . Em caso contrario, deverão lr sen
-do suppr!midos os lugares que se vagarem até á constituição do::: 
novos quadros definitivos do pessoal . 

.Al-t. 27. Fica de·sde jú. áutoi:izado o d!rector da. Estrada a prv
mover, dentr~ dos recursos orç;arnenta;:ios concedidos, a sua reor
ganização administrativa e tech:nica nos terll:los desta lei. 

Art'. 28. Para. a execu<:ii.o da presente ·lei, o Ministro da F!l
zenda dará. i:ristrucções 3Q Banco do Brasil para que, a partir de 1· 
de J aneiro de 1936, seja aber ta a conta corrente -de que tra.ta o
artigo 12. 

Art. 29. ReYoga.m-se ·a.s d!spOslcões · em contrario. 

Sala d~ Ses~õé~. · 4 d~ Setembro de ·1~35. ·;_ .4.tbcrlo A. lvares. 
-:-:-.Cels~ M,a.ch~. ·"""" Polucq.rpo Viotti.- Vieira .lrarqu.es.- P e
df'o Ra-che. - Vieira J,faccào. - Leoncio .Araujo. - Ga.stão de 
Bri'tto . - Ferreira. Lima. . - Jlfoa,cyr Ba.r-bosa Soares. - Sylvir) 
Leitã>o. - Vieente Gouveia. - Pedro Jorge. - Nora.tdino LMna. 
- Joã-o Pen.ido. - Carneiro de Rezen&. - Theodomiro SantUJ.go. 
~· P. Matta. MO.Chad~>. -Delfim Moreira. - Lourenço Ba.eta Ne
ves. -França. Filho. - Vicent e de Paula. G<ü1iez. -Moraes Fai
ve. - Nogueira Pen.{d(J. - Ricardino Praào. - Francísco · DE 
Fiore .• - Deodato Ma.ia. .. - Simão da· Cunha. - AnteTo B otelho. - . 
Furtado de .3! eneu& . - Lev!ndO · Coelho . - Arlindo Pin-to. - : 
Augusto Vieuas. - Auousto Cor8l'TIQ. - B'Ueno IÚandêio. - J oão 
..Rezend:e Tost~ • ....:_Jorge ~id.es. - HeitOf' Mala . -J-oão Bera1d.o. 
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Decreto n. 4.536, de 28 ode .Janeiro de 1922 

Art. 54: 

Para a validade dos contractos. serão neces8arla.s as se&'lllntes: 
formalidades : 

a) 'que seJàm celebrados poi: .~utm:-idade competeJ;lte para. em
penhar despesa, em vir tude de lei ou defegac;ão, observadaS às 
condições desta; 

b) que ~jam realizados para a execüc;ã.o de serviços autoriza~ 
dos na. lei dentro do quantitativo ~ duração dos creditos, â. conta. 
dos quaes deva correr a despesa; 

c) a cita~o eXóressa. em àuas ~láu.suliui. dà. Iel que os auto·· 
riza. e a verba. ou ~redlto por onde deve c:orrer; 

d) que nel~ se taça a. lndica.çiio minuciosa. ·e espec:l.ficada dos 
serviços a !Se . reallmrem e dOs objectos a. serem fornecidos e os 
respectivos preços; 

e) que guardem éónformldade com as propos~ pre!erldas; 

f) que, nos · oonb:actos, em que se;laiD. estipulados preçOs em 
moeda ~tr~geira, se declare a data ou a taxa do cambio para 3. 

conversão, dê a.ccordo com a. condição que houver sido fh:a.da. no 
edital de concor~ncla; 

o) que sejam Iavra.dOs nas r&pQrtíções â.s qu~s ·futeresse o 
serviço ou nos Minlsterlos sa-lvo nos casos em que. por l~i. di;!vem 
ser iavrados por tll-bellião, e traC\uzldos legalmente em vern&culo, 
se lavrados em llngua extrangelrà; 

'1t) que r~J>eitem a.s dh;posi<;ões d() dh-eto commum e da 
legil91ação fiscal; 

i) (lue sejam registrados pelo Tribunal Ida Contas. 

Paragrapho unlco. Nos contractos para arrendamento de 
:p~dios e obraS de grande vulto, custeados por verbas orçamen
taria.s, serâ permittldo prazo ma!or ode um anno, no limite maxi· 
mo de cinco annos, conslderand~se, neste caso, empenhadas, cle3· 
de o inicio do ez:erclclo, a.s prestações a serem pagas no seu 
curso. . -

LmiSLAÇ.&.O r!rrADII. 

Decreto n. 19 .587, de 14 de Ja.nelro &! 1931 

Centraliza as compras e os foriuiclmentos de artigos desttna.
dos â. ex~cu.;ão dos -Serviços federaes. 

Art. 1. o As acq U!Si()ões de .matertaes de· qualquer natureza. 
e ·o fornecimento de todos os arti·gos nec.essarios_ ao$ serviços 
federaes incumbem e;:cclu!Jtvamente a iuna Colll.Dl1Ssão Central de 
Compras, immediatamente subordinada ao Mlnstro da Fazenda 

. Art. 2.;; A . Cominissã.o serà. con.stituJõa. por tres membros, 
sendo um presidente e dois directores, que 'decidirão reunidos so·
bre as: oomp'ras. 

§l.o o presidente 'superintenderã todos os trabalhos e se 'en
tenoderã dliectamente com o Minist~o da Fazenda. 
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§ 2,0 Os membrOs ãà Comthissáo ·serão nomeados 'por 4eere• 
ereto· <lo Chefe do Governo. 

§ a. o ·os á~llar~s aos ã~rViços serão ãamtttidos iieto· 'presl
<léil'té, de aé.:Cordo iióm aS lnstí:-ttcglles do :Mlii!stro da. Faieni!a.. 

Art. 3. • Haverâ no Di.str!cto F.ederal unl. departamento cen
tral, onde a CO'Ílltiiliii!ão ted e. sêde dOI ·seus traüaibos, 

§ l. o A Commissão exereerâ sua. actividade no terrltorlo Í\1\.
~!onal pot' l:ntennedlo <de agendas :cf~cum·sctipciollaes é de silb
agencfa.s, que serão Iocall2adas a juizo do presidente e irtstaliadas 
na medide. das necessidades dos servloos, media.nte autorlza.çâo 
do Ministro -da Fazenda. 

Art. 4." O depá.rtâ.inento ~ntra1 dlsporii. <111 uma Sec-retaria. 
e das !:eguintes. diVisões: 

1 . • divisão cómprehendendo: 
a) seccão technfca; 
b) secção de conta.bfi!dade. 
2. a divisão a'braDieti.'do! 
a) secção C!e l>e'dldos élà.S ~partições; 
l>) secção de ~quis1i:~s; 
c) secção de e:ipediç:ã,ó. 
,, 1.0 Ca<la. um 'das 'direé'to~s 4iuperintend~ra. os tra.nàlhos de 

uma divisão. 

§ 2. o As secções .serão chefladas por eSPeclallsta.s, disporão de 
auxiliares technicos especta.l!zados e serão orpnlzadas segundo 
os prlncip!os da. autonomia. 'technléa. UmÍtaáa pelas regras geraes 
da hlen-rchta.. 

§ 3. 0 A secçã~ tecbnica terã. ~ Seu 'cat-gó OS seguintes tra
balhos: 

a) de estudo <lo.s matertàA!s: . . _ 
~xames ~ natureza, ctnallaàde, resistenc!a. e condições ~

peclllcitdas do matêrlal a .encomm~lldllr; 
b) de llrojectos: 
estudo e revisão dos projectos sob o po!lto d:é vista do ma.te

rJS.l â ·empregà:r; _ 
c) ~- esp'e~t!iea.Ç6es: . 
rê'd:ieçiiu j)ormenorti:ada. das oondlç'iles technlcas a que de 

vem· l!!atbÍfazer os materla.es a. adquJrfr; 
i!) 'ide estUdo <Íó's mei:dil:dós: 
exame das condi~ões e tendenclas dos mercados lntemos t> 

extern<>s, notadamente (luanto á. producc;ã.o ~ pr~os: pareceres e 
suggestões â dlrectorla de modo a. oriental-a. em suas decl~; 

c) de cataiogQs 

organiZa.ção do cadast-ro dos p-rodu6tores, fe.brlcantes, agentes 
gcra.es. syndicatos, fornecedores e comni.fssâ.rlos, do Palz e do ex-
trangelro; · 

f) de preços: 
collecção de preços nos meracdos internos e erleinos; 
g) de labora.torlos: 
de pbysica, chlm1ce., tecbnolo'gi;t. e gabiiietes de resistencia;. 
h) de orc;:a:mentos: · 
elabOração dos orçamentos concernent-es às acquisições e. 

aos pedidos de fornectmenios das repá.rtições. 
O de publicidade: 
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pubUcaçõe.s dos· Precos mensaes dos merca.dos internos e ex
ter-nos e dos relAtivos às aequtsfçõe$ feitas no- mez;. 

J) de recebimentos: 
·.-c.ont~renc1a e- exame -technico do mB.terfai adquiri®: no a.cto 

da entrega. pelo fornece®r, de accordo com .as es:peclficaçõe!. 
adaptadas; recebimento e recusa. · · 

- '§ 4. o O Sjlrvlço de padrões 4e que . trata_ Q . decreto . numerct 
19.512, de zo de derembro de 1930, 'tuncclonará. annexo ã. secÇãO 
teclmiea.'· 
.- t : s.•. A secção de Contabilioode compreheriderá. os' serViços: 

- a) da' factUl'II.S: 
exame, escrlpturac;ão e archivo das fa.cturas ; · 
b) de Cel"tidões: 

-~ da.s da.taa, expedição das .<>rdell!! .e dos certtricados de 
pagÜnento; 

c) de caJxa. 
d) de pres~ão de contas; 
e) de escrfptura~; 
f) de !iscalizacã.Q de agencias 'e sub.agenclaS. 
§ G.• Incumbem ã. .seççã.o . . de _pedUIOiS das . .repartições: 
·a) o registro do material requisitado;·. 
b) a. conta. corrente das repartiç(lés contendo: 
t•, -no eredito: , as autorlzacões de· despesa.; . · .' 
2•. no debito: os valores doS for:-necfmentos feftÓs. _ . 
c) as not1!1cações dos saldos da:s credltos ás repartições inte-. res!iàdas. . - . . . ' . . . 
§ 7 . • .A secc;ão de a~qu!sic;:ã.o terá. a seu cargo: 
a ) os annazens; 
.b) OS· stOck8 .e a. distrJbu!c;ão. 
c) as oontractos de acquis!çâo. 
§ 8. ° Competem ã. secção de e:rpediçiio : 
a) os serviços de tra.nswrtes; 
b) oS de seguros, a'brarigendo o seguro das m.erc~dorla.s e os 

transportes por via terrestre · e mariUma.; 
c) os de eneonunendas posta~; 
a) os de despachos que cor.nprehender.ão os despachos po~ v~: 

terrestre e marltlma e a · remel!se. de conbeclmentôs i -
e) o~ de entrega Inclusive a decisão . ou encaminhamento das 

redamaçõe<:: sobre a-s encommendas entregues. . . . . . 
Art. 5.0 As agencias· clrcumscrlpclonaes terão a Drgani.zacão 

:abaixo: 

1) chefia; 
2) seeretarla, que abrang-erá os ·trabalhos; 
a) de collecta e arehivo de prec;os e de propostas; 
.b) de cadastr.o de commerciantes e de productores · e · de. d.i-

vulp.çáo de especif!cações; 
C) de correspóndencla; 
à) de contractos locaes, devidamente autorizados; , 
e) de. archivo; 
3) · contadoria, que terá. a seu cargo: 

.. <J.) a escripttWa.çáo commerclal; 
b) a de tactunui; . 
c) a. conta corrente das repartlçl'>es e os .avisos de saldos; 
d) _o pl."eparo e _a entrega. .de .certlficados: 
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t?)" os· pagamentos ·por- cheque. contra a agenda local do Ba~ 
.co: .do Brasfi; ·· -

f} a fiscalização das sub-agencias; 
tl) a prestação de conta.s ao de.parta.mento central, 
4) deposito, c.omprehendendo os servi<;;os: 
a) de stoks; 
~) de pedidos ao departamento central; 
c) & :recebimento; 
d) de expedição; 
e) de transportes. 
Paragrapho unicq. As sub-agencias ficarão a cargo de um 

<:hefe e disporão de escrlptorio que se encarregará:· 
a) da. collecta. e arcbivo de ·Pr-ec;:os e propostas: 
b) da correspondencia e do archivo; 
c) da escrlpturação; 
d) da entrega de certl!icaãos e dos pagamentos por cheques; 
e) da prestação de contas â. agencia circum!lcrlpcional; 
!) das facturas: · ·. 
g) do cadastro tle commerciantes e productores da· loca.Udade :" 

Civulgação de especltlcações; 
h) dos stoks; 
1) dos pP.didO!S á. agencia . da c1rcumscripÇão ; 
J) dos contractados locaes devidamente autor!Zá.dos; 
k) dos re~bitnentos e entrega . 

.Art. 6. • As despesas com os materlaes, destinados á-s 'repo9.~.: 
tições dos mlnisteri03,' serão limitadas pelas verb<U~ constante3· 
dos orçamentos respectivos. · 

§ 1. 0 Cada repartição terã. na Commissão de Compras uma: 
conta corrente, sendo creditada pek!.s verbas or<;;amentaria.s e 'credi-· 
tos que lhe interessarem e debitada. pelo valor· dos supprlmento9. 
feitOs em materlaes~ · · · 

:§ 2. • Nenhuma requ1sicão de material sem attendida. ·sem. 
que o saldo da verba a comoorte. 

§ 3. • No caso de deficlencia de decreto, as repartições na f6r- ·. 
JDQ da legislação em vigor, providenciarão quanto ao supplemen-. 
t~ que nec~sltarem. 

§ 4.o Os pedldo.s de . material :serão a.sslgnados· pelos dlrectc>~ 
res ou responsavels pelo emprego das .verbas e entre&-ues á. Com
missão de Compras com antecedencla não menor de 30 dias. Do . 
ped)õo constarâ o !1m a que se d~tinam os artigos solicitados. 

5. • As ·repartições não poderão adquit·ir directs.lnente mate- · 
terlal algum, nem intervirão no processo de ·acquisições. poden- . 
do, entretanto, prestar â commiss.ão os es~la.reclmentos que justi
tJquelll. a adopção ode typos dit!erentes das especificações oUiclal
mente ·adoptadas. 

§ 6. • · Emquanto ·e>.s servtcos da· comm.lssão não estiverem, 
devidamente· ínste.llados, as reparUç'ões adquirirão .. mensalmente· , 
os :rnatenaes que precisarem até· a. 1mportancia ma:Dma do duo--, 
declmo ·da. verba respectiva, observadas as disposições em vigor. · 

§ 7 .• Os saldos ceriflcados no duodeclmo d~ um m~z. não. serãe>., 
addicionados a.os dos mezes seguintes. 

§ .g,o E;x;ceptuam-se da reg<>a esta.beieclda. no § 6 .• • as acqui- ·. 
e!çõe.s de combustivels e de lubritic~E!S q.ue ficarão . de!'ld~ !o~ ; a. : 
cargo da commissão . · 
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§ 9. 0 Quando a comml.s'são estiver convenientemente ap})are
J~ opera a.ttender, no· todo ou em parte, 'ãs necessidades das 
repartições, o Ministro ela Fazenda !arã. a commulliéaQ!<i dmda. 
aos ministerios, cessando a competenc!a dos ch·efes de ,;erviços 
para e!fectu~rem as acqulsições directamente. 

Art. 7.o Mediante solicita~ão do Ministeti~ da Fazenda o 
Tribunal de Contas distribuirá ao Thesouro Nacional .Os. credito~ 
e a totalidBJde ou os, sitldo.s .õ:e uma ou de tod~' as y~r~as con~igna
das nos orçamentos dos ministerlos para acq_uis!c;ão de materia.es. 
rnuniç:ão de bocca., pagamento de etal)as em especie, .aümentac;ã.~ 
da Policia. Militar, Cor:;lo de Bombeiros, dos p.g.tronatos, colleglos .. 
hospltaes e outros e~tabelecimentos. 

Art. 8. 0 As oacquislc;:ões terão por base os preços geraes do!:r 
:mercados internos e. externos apurados atravêS das umercurlaes", 
.õ:as c-ota!:õe.s das bolsas, ou das offerta:s qo~ J;m~!l~ctores, explora
~ores, ~abricant~s. syndicato!l. agentes geraes e grandes comm!.s
sarios do Paiz e .õ:o e~!Unge!ro • 

§ 1. 0 Os materiaes adquiridos deverão satisfazer rigorosamen
te ·â.<s e.specificacõ!ls cqncernentes aos J)adr~s officlaes approvados 
pela . commissão respectiva., ou, em caso de · falta: destes, ês e:x:
pedições provisoriamente p·ela d!recção dos serviços de compras. 

§ 2. • As especlticações acima referidas terão amJJla divulga-
ção, sen(lo ot!icl.ahnente fornecidas a q~em as solicitar. · 

§ 3. 0 Os commerciantes e lndustriaes do Paiz e do e:x:trangel
ro,. que .pretenderem fornecer qualquer artigo nas condlc:ões especi
!f.cadas, envia.rã.o. quando lhes approuver, independente de solf
cltac:ão ou ~poca, as core.<;ões por unidade, cpro indicação das 
quantidades que se IJropõem a fornecer, dos prazos de entrega e 
de- outra.s condições que julgarem convenientes. Os interessa.dos 
p~erão. renovar ou modificar estas offertas sempre que deseja
rem, fkando sem et!eito as anteriormente datadas. 

~ 4. • As (Llterações de propostas mencionadas no paragrapho 
antetioz- não s~rão levadas em cOnsiqera.cão, para o e:!'felto de mo
-dificar os éontra.ctos em vigor ou 31'3 deliberações <le compras 
que a cornmlssã.o houver det!nitivamente t'omado. 

§ 5. • Quando ter ne6eSjjlario, a commissão· ·solicitará. offertas 
de cotações pela bnprensa ou por carta. 

§ 6.o Os fornecimentos JJerâa entregues rigorosamente, de 
accordo com as especltfca~õoo. 

· § ·7.;, À. Commis.são disporâ do a.pparelhamento technico ln
dlspensa~l â escolha criteriosa das. propostas e á. inspecc;ão ri
gorosa. do material no acto de ser recebido·: 

§ g. o A· co'mrnissão poderá exigir dos (!ffertantes pl"()va;;; sur
ficl-entes de 1doneldalde. · 

!§ 9. o <As- encommendas não supe;-lores a cincoenta contos de
réis, pára entrega. dentro de 30. dias, quando- feitas no commer
cio 1oca1 a :rorn~cedores recc>nhecidamente idoneos, independem 
de eontracto ·e de càução. Em toêios os Ot!tros 'casoo o contracto
é obrigatorio, bem com.o a caução de lO por cento do valor da 

encommenda. . 
f 10. A caução reverterá aos cofres publicas, qua.ndo o con-

tracio não tiver sido fielmente c~mprido, sal~o motlYo de força_ 
·1naior deVidamente ~omprovaao. 
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. § 11. .J::xceptua.-se da. hypothese prevista no f'!nal de ~ 111 o 
contractante que entregar u mercadorias, no todo ou em par-. 
t'3, em Clesaccordo com as e..'pecltica<:ões. NeStte caso verifican
do-se ter havido rnâ f(! ou tratar-se de re!ncidenc!a, se;á o seu no
me ellmlnado tambem da. lista. dos f()rnecedores ao Governo. Esta. 
:penalldade ê extensiva ao ·caso das encommendas de que t~ata o 
}lal:a:grapho 9'. 

§ 12. Para a deflnftiva escolho. do fornecedor set"ão conside
rado-s: 

a) a idc?neldà.de; 

~) 'OS preços comparados com os dos mercados : 

. C) os prazos de entrega. em c::mfronto com a urgencia na. 
a.cquisição dQs .artigos; 

d) o menor onus para .;;. Thesouro Nacional, em virtude dos 
·~ncargos decorl'entes de outras condições proposw. 

Art. 9. • Mensalmente serão pubUcadas as cotações recebi
das durante o m.ez anterio~. os pre<::os médios dos mercados iu
ternos e exte~:nos e os das acqui.!lições realiZadas nó .tnesmo perwdo. 

Art. 10. Os pagamentos serão feitos, na sêde da cornmissão, 
â vista ou a prazo, que será. fixado no acto da encomme.ndn.. 

§ 1." Recebidas as mercadorias relativas aos contractos a 
prazo, serão ~mtregues ao.s fornecedores certificados especiaes da 
:1'actura, contendo a data do resgate. 

§ 2. B Este~ titulos serão nominaes. re.sgataveis peh cornmis; 
são na .aata do v:mdmento <!a. factur:>., transmissi"n·is por rn~io 
-àe endol!'so. 

Art. 11. O Ministro da. Fazenda. instruirá o pre~idente da 
.Comm.lssão, quanto âs importanclas de que poderá dispor em épo
-cas determinadas p..u:a effectuar os paganM!ntos e a utorizarâ o 
Banco do Brasil a abrir, nas õatas respectivas, os creditas neces· 
-sarios á. commJssão, por conta do Thesouro Nacional. 

Paragrapho unico. Todos os pagamentos serão effectue.dos 
-por melo de cheaues ou cartas de ordem, ambos nomlnaes, contra 
-o.s c~dftos alludidos. 

Art. 12. O presidente da comm!ssão enviarão mensalmente â 
Contadoria Centra-l da Republica os documentos e demoll'Str~ões 
necessaríos á. -escripturação geral das despesas da União e fará 
publicar o balancete relativo á -escripta. da comrnlasão no me:z; 
antertur. 

Pa.ra~rapho. unico. Findo o ann() financeiro, o Ministro da 
Fazenda designara. peritos contadores de sua immediata confiari~ 
ça, para ~narem mlnuclo~amente a.s contas da ccmm!ssão 
e a eacrlpturação respectiva., julga.ndo-e.s em face do parecer, 
que mandará. publicar. 

IArt: 13. Os directcres das repartições e demais serviços lio 
-Gov:erri.o Federal respotlld.~m pela apl)Ucação legal dos arlígos que 
:requisitarem. Por 1ntermedio das :respectíval!' SecTeta.rias de Esta~. 
<lo, serão tomadas as providencias ni!Cessarias á. flscallza<:ão do 
emprego dos materlaes. 
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Art. 14. Rewgam-se as dispostç~es eJn eontra:rto. 

Rio de Janeiro, U de Janeiro de 1931, 110° da Inóependencla 
e. · 43" da. Republlca.. 

GJ;:'l"t1LI0 v .AROAS 

José Maria Wn.ttaker 
A.. cfe Merlo Franco 

Os'!.OalcZo Aranha 
JO:Jé Fer"rr.andes Leite de OtÚtro 
Oon.r<ldo Heck 
Franci3C<) OQ/mpos 
José .A.menco de A~· 
Lin.tlollr> · OoUor 
Mario Ba.,..bosa Ca.rneiro, encarregaáo "o 

expediente da. ;Agricultura, na ausenc~ 
do Ministro. : · . 

· Decreto-,n . .. 20.393 - de 10 de Setembro ode 1931 

:Modf!ica o Codigo de ContabJUdade da Untã~ e reforma o syst~ 
ma. de recolhimento· da receita arrecadada. e o de 'pogamentd 

. das despasas 1'«leraes 

.Da. gestã-o fin.aneeiro. 

.Art. 1. o Fica a.doptado 'Para a contabilidade da. União o · sys:: 
t~ma da g-estão 'financeira. 

Art. 2. o Todas a;;: opera<;ões relativas á. arrecadAÇão da recei
ta e ao pagamento' · da. despesa do Governo F«ieral pertencerão 
a<> anno fiscal em que !orem realfza.da.s ainda que tenham ttdO. 
origem em annos anteriores. · ' 

Paragra.pho- unlco'. O anno f:ü!;cal coincidirá com o anno ci
vil, começando, portanto, em 1 de .Janeiro e terminando em 31 d~ 
De7Ai!tnbro. 

Art. 3. 0 As rendas a.rr~dadas no decurso do anno fiscal; 
bem como as despesas pagas no mesmo períOdo, serão lmmedl.a."!' 
tamente escl'ipturada.s na Caixa das rep~tições. recebedores ou. pa
gadoras como pertencentes a esse a.'nno. 

' A.rt. 4. ~ Na ulttma hora do expediente do ·dia 31 de Dezem~. 
bro !lera. encerradO' o " Caixa" em todas QS repartições e esta.bele
clmentos publicos do Governo Federal, ficando nesse moment~ 
en~rrada a gestão financeira 00 respectivo anno. . 

.Art. S.o Todas as dotações orçamentarlas e todos os credJtos 
add.iclonaes perderão a. vig'encia no dia 31 de Dezembro. 

Paragrapho unico. Os credttos orçamentarios · ou addlconaee, 
para. despesas sem caracter permanente, não utlli2ados inteira.-: 
mente no anno ~ que vigorarem, serão--a.ttenodldos no anno se
guln~e. -pela. dotação especialmente deetinada a. ·taes pagamentos .. 
em conJuncto, no respectivo or~amento. 

Art. s.o As despesas jti. pagas até o fim do .exerclclo· de 193() 
e a.l.nda dependentes ode regular~o;:ão/ mal! que já. constam' dos . ba• 
lan<:os sob ·os tltuloi! "Agentes ·Pasa<4Jres" e "Diversos R espon
aaveis " , serão. escrip'turadn.s · em· · ~nta: de compensação ·a. debito 
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' ~o credito que autorizar a sua ~egaliza<;ã.o e a credito das contas 
das responsaveis. Est~s lançamentos não serão mencionados nos 
balancetes men.aaes. 

Da Conta "Receita lia União" no Banco eLo Brasil 

.Art. 7. • O Banco do Brasil abrirâ em seus livros uma conta. 
-do Governo Federal, intitulada "Receita da União" na qual serão 
creditadas as importancias que forem entregues ao Banco, tis 
suas agencias ou aos !teus correspondentes, juros convencfonadoa, 
.productos <le operações de credites e todos os outros recebimen
tos do Thesouro. 

(ÁZ't. 8. o A debito desta conta serão levados os juros das op&
rações de credito relativas á antecipação da receita e e.s ilnpor
tancias decorrentes das liquida\:Ões mencionadas no artigo 22. 

Art- 9. • O Governo· Pederal farâ. as operações de credito n~
~ssarias para regularizar a ·conta gera{ "Receita da União", 
.quando por motivos e:l:cepcionaes se apresentar devedora_ 

Da arreoodação àa Receita Publica 

Art. 10. As rendas do Governo Federal continuarão a ser 
arrecadadas pelas repartições Ct):npetentes, nos termos da legis
lação em vigor. 

Art. 11. Ficam revogad(l.S todas as disposiç:õe.s l~gaes e re
i;ulamentares que permlttem a permanencia destas rendas, no 
todo ou em parte, nos cofres federaes. 

Art- 12- Todas as rendas do Governo Federal serão recolhi
das ao Banco do Brasn em conta especial da "Receita da União". 

Art. 13. As repartlç:õe.s arrecadadoras federaes ou aquella~ 
em que a. arrecadação tederal seju. depositada. as estradas de ferro da. 
Unfã.o, as adm:inístrac:ões e agencias dos Correios e Telegraphos 
recolherão diariamente ao Banco do Brasil ou âs suas agencfu.s, 
~u, ainda, aos institutO!! e á.$ casas bancarias indicados pelo mes
mo· Banco, a importancia arrecadada. no dia. anterior. 

Art. 14. O recolhimento será. feito mediante gula d.lseriml
nando a ori~em da. receita de accordo com o modelo approvado 
J)elo ministro <la Fazenda. 

§ 1, o Aõ guias serã.:> apre~ntadas em tres vias, nas quaes o 
Banco, suas agencias ou corresvond~mt.es, pál;sal'ão o competente 
71!cibo, devolvendo a 2• v:l.a e a 3' via á repartio;:ão que recolher· as 
rendas. 

§ 2.• As segundas vias serão remettldas · lmmediatamente ã 
Contadoria Central ou ás Delegacias Fiscaes e serão mencionadas 
nos baJacentes das repartlc;:ões para comprovar o recolhimento 
dos sal-dos demonstrados. 

Art: 15. O Banco do Brasil ·providenciará afim de que todas 
as rendaS recolhidas ás suas agendas e correspondentes sejam 
transferidas por telegra;mmas a credito da conta especial da "Re-
éeita da União". na matriz do Rio de Ja.n~ro. .· 

Art.. 16, Diariamente, o Banco 'do Brà..sil enviará. ao director 
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ge:-al do Theso\lro. em duas vlas, o exame da conta. da "Receita 
da União" c:»ntendo o saldo ·ao · dla e.ntertor,' as fmportancla!! ·cré
<lltadaa e debitadas nesse dia. 

Art. 17. O dlrector geral do Thesouro encaminhax-á. àlarta.
mente uma das vias acima. menclona de.s ao TI"ibunal de Contá.s e 
a. outx-a á. Contadorta. Central da Republlca, depofs de a ter <!>Ub· 
ni_ettldo a. apreciação do ministro <la. Pazenda. · 

Art. 18. N48 localidades onde não houver agencia ou corres~ 
])Ondente do Banco- do Brasil, Os collectores f! quaesquer outrolf 
~smonsavels p elas arrecadações das rendas publicas farão 0 :-e• 
coJhimento no mws curto. prazo po:slvel á agencia bancaria. de\71· 
damente autot-lza.da que estiver mais prox1ma da. séde de sua. repa.r
ticão e, na fàlta. desta_, ãs Delegacias Flscaes ou ~s rElpartlções a 
que ha.bituahnente recolhem Eis ten~. 

Do· pagomtento das cl.espe"s w.> G<-)'!>el"no F.'~àeral e 'da. Fisettli~açú.Q 
do !l'ribuna,l de Contas 

Art . 19- O pagamento da; despesas :fe<ieraes !4!!râ feito sem re
gistro :orevío das ·ordens de pagg.mento pelo Tribuna·~ de Contas e 
com os recursos de que as repartlc3Ea pagadoras dispuzerem no 
Banco ao Brll:l!tl, de accordo com as d!sposic;;ões em vigor. 

Art. 20. Em favor -das reparUc:ões pagadoras da. Unlão ZIO 

Distrlcto Federal e nos Esta-d~. o ministro de. Fa:z.enda. autortz:u-á 
O Banco do :Brasil a conceder creditas . mensaes (IUI;l não eXcederão 
dt um a doze annos da totalidade das despesas ctue tivex-em de pa
~ar du~ante (I a.nno fiscal • 

.Art. 21. Reg.tstz-adas 4l-!1 tabellas explicativas das despe!'a.s a.u• 
torU;adas pelo orçamento ou po:- creditas addicfonaes, organizada& 
de acc:ordo com a leglslac:ão vigente, o Tribunal de Conta..~ envia
rá. ao dlrector gez-ai do Thesouro a re.Iacão dos creditas que devem 
ser-(lbertos As repartições pagadora.s da. Republica durante o anno 
flscal. a.flm de ser~ redigidas as ordens mensaes ao Banco do :Bra• 
si!, as quaes serão submett!das â assignátura do ministro da 
P"azenda. 

Art. 22. Os creditas abertos pelo Banco do Brasil lí.s repa.rtf
~ões p agadoras serão llquldados pela conta geral "Rece ita da 
União·". 

Art. 23. Quando for necessario elevar o credito a lmporta.ncl& 
maior que a estipulada no art. 20, ou quando se tratar da liqui
da~ão de compromissos decorrentes de contractos, os núnistros de 
Estado, ouvido previamente o da Fazenda, solicitarão ordem eXJ)res
aa· do Prel!.ldente da. Republica. • 

. Art. 24. A repartição que tiver conta. especial aberta no Ban
co do Brasil e ror obrlge..da a. effectua.r pagamentos f6ra da s éde de 
seus trabalhos ordenaz-~ a tra.n sterencia da.s importa.ncias neces· 
48-t:ias á. execução à os mesmos. Neste caso, as prestações de con · 
taS . e os balancetes de que trata o artigo 27 serão r emettidos at~ o 
<leclmo dia utl~ <la ~da ll!ez ao· chefe <la rep~tiçã.o que ordenou a 
tran!lferencla do credito, o qual em rel~o a. essas despesas, cum
)l'rlra ·o ·dil!!posto . no à.rtlgo 27. at~ o vigesimo cUa de ·cada. mez. 
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Art. 25. Todas as orclens de transt~rencias de creditas, dadas 
J)elo ministro da Fazenda. ·e pelo.s chefes das repart!c:ões pagadoras, 
obedeeerão aos modela!'! approvados pelo Mlni.!;tro d:t Fa?.en<la. 

Art. 26. Sema.nalmente o Banco do Brasll enviará. ao Tribunal 
de Conta,;; e â. Contadoria Central da. Republlca. uma via do extr~t
cto da conta .corrente de ca.Qa repartição em !a.vor da quaJ tenha. o 
Ministro d.a Fazenda. ordenado a concef!siio de credito no Banco 
do Bra.sil. Egualmente procederá quanto á repart!<:ã<J qu<:l tive:- O!'

denado a tmnsterencla. de fundos da sua conta <!speclal pa.ra a de 
servic:os a. seu cargo f6ra. da. sua séde . 

.Art. 27. Todas as repartl<:lles pagadoras enviarão ao Tribunal 
de Contas até o decimo dia utll de cada. mez a primei-ra via do ba
lancete das despesas pagas no mez antel'iOr, acompanhada dos do
cumentos comprobatorios necessarios ao registro G posteriori e a 
tomada. de contas pelo Tribunal. Outras vias do balancete, sem os 
documentos comprobat!vos, serão enviadOJ::: na. mesma data fr. Con
tadoria Centre.! da. Republ!ca ou ás secc:ões ·de contabilidade com
petentes para os fins da escriPtura.ção. Se as reparti!;ões pagado
ras não tiverem prestado contas relativas a doi!il mezes consecuti
v~. o Tribunal de Contas applica.rá. e.o chefe reRpectivo a multa 
prevista no Cod!go de Contabilidade para o ca.so de atrazo na pres
tação de contas de adiantamento. 

Art. 28 E:xceptuando o exame previo da.s ordens de pagamento, 
continuam em vigor as leis e l·egulumentos que se referirem {1. fis
caliza~á<> do Tribunal de Contas, quanto aos contractos, empenho, 
1iquida<;ão e pagamento das despesas federaes, quando não colU
direm com a.s disposições deste decreto. 

Art. 29. Incorrerão na pena ..:ie demissão. mediante lnquet·tto 
regular, o ordenador que autorizar despesa superior ao credito de 
que d!spuzer. 

Art. 30. O uso do cheque nominal é facultati'I.'O no pa~""U.mento 
de pensões, .aposentadorias e vencimentos do pessoal e obrlgatorio 
na Uquidadio de qualquer outra. despesa superior a um conto de 
réis . 

.Art. 31. O pagantento mensal das percentagens devidAs pela 
arrecad~ão das rendas será feito por conta do.o; creditos cspeciae1 
abertos no Banco do Bra.sU. 

:Art. 32. As importanclas recebidas e orno depo~itos serão cre
ditadas em conta especial no Banco do Brasil, ou su~ agencias, 
ficando perrnittido aos chefes das repartições pat-,'<ldotas sacar di
rectam~nte as importancias que tiverem de restituir, 

Art. 33. Quando .se tratar de restituiçá<> de Impostos, os che
fes dns repa.rtiçõe>l competentes solicitarão ao :Mlnistro d.'l Fazen
da autorização expressa para. sacar as importancias qu~ necessita
rem do Banco do Brasil. 

Da puoliooçiio iL<Ls contas ào Got,erno FeàeTa.~ 

Art. 34. A Contadoria Central da Republica terá a seu ~arga 
.a. escrlpturação da receita e da despesa da União e a organizac:ão 
do balanço financeiro de cada anno fiscal. 
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.Ar:t. 35. !>. Contadoria Central da· ~epubÚc~.' provldenclarâ 
para a fiel Obse,rvaç:áO das diS{)OS(ÇõeS de.H~ capitUlO e 
para a organização rapida de balancetes summarlos de ree(lita. e da 
despesa da União. 

Art. 36. ~ntro da. primeira quinzena de cada · mez, a Conta
doria Central da RepubUca submettera. ao M!rililtro da Fazenda c 
bale.néate da receita. e despesa dtf mez anterior, de accordo com o 
modelo approvadó pelo Ministro da Fazenda.. 

Art. 37. Os chefes· das repartlç:ôes pagadoras da Unliio, clvls 
ou mlutares, ficam obrigados, sob l)ena de responsab!lidàde, a: for• 
heoer dla.tiament~. âs respectivas secçõe:;; de ·contabflidilde. da: Re
publlca todos os documentos de receita e despesa do dia anterior. 
devidamente c!a.ssi!lca.dos. 

Pa.r~pho . unlco. _A' vista. dos documentos de deepesa a que 
se retere este a=tigo, as mesmas secções organizarão resumos dia
rios, cujos termos serão, no segundo dia util de ca.-da mez, tro.nsmft
tiõos por telegTamma. ã. Contadoria. Central da Republica para 11. 

organlzao;:ão <lo b:tlancete mensa·l de que trata o artigo 36. 

Art. 38. As repartições arrecadadoras enviarão dl;lrlament~ {t. 

Contadoria Central da Republice., ou á.s secções de contabl!lda-ie 
competentes nos Esta-dos, a segundo via. da · guia d~ recolhimento 1a 
renda aos estabelecimentos bancarias. As sec<:ões de contabilidade 
nos Estados. no segundo dia ut!l de cada mez, remetterão, :por te
legramm<t, ft Contadoria. Central da Republ~ca. o resumo mensal da 
arrecadação constante das gulas referidas. 

Art. 39. Quando se verlticar que nas contas ap..-esentada.s pelo 
Banco do Brasil não flgurnrem dado; con::ernenH~ â. arrecada
c;;ão de qualquer exatorfa, far-se-â a necessarta recUficação no mez 
seguinte, apurando a Contadoria as causas da omissão, quaes os 
seus responsavefs e levando o facto no imme:liato conheci:n(!nt" 
~o Mtnistro da Fazenda. 

Art. 40. 'A Contadoria Central da Republlca fica obrigada a 
apresentar ao Ministro da Fazenda. os h:U3J'Iccites trfmestro.es ~as 
cont:J.s da rece1t:~. e da despesa. Estes ba!ancetes dever5.o ser ~r.
"t;regue:~ . at~ o "lg~!';!mo dia utl dos mezeg de Abril, Julho, Outu
~ro e Ja.n~iro. 

Art. 41. Findo o a.nno fiscal. a. Conta<lorl:t Central da. R~pu
~l!ca organlzarã. as contas da ~estão financeira. a presentando-as 
dentro de 60 dias ao Ministro da. Fazenda e ao Tribunal de Con
~~· para os :fins previstos na legf&lação vigente. 

Art. 42. O Ministro da Fazenda fará publicar os balancetes 
mensaes -e .trimestraes da receita e. da despesa, bem como o bn
Íanço geral da gestão financeira em. cada anno fiscal. 

· Art. 43. A ·Contadoria · Central da Republica '5Ubtrietterá à 
a.pprÓvação -do Mini-stro da Fazenda novo plano. modifi~ando o 
actual reglmen de subordine.ção das CQllectorias ás delegacias · fis
caes, de modo à obter matar rapidez na centraUzação dos balanços 
das exato rias situa_das nos Estado~. 

Art. 44. Incorrem na pena de demi~sã.~ os exa tores e os func
clonarlos que prejudicar~m: a l:Xla 01~dem da contabilidade da. 
União. · · · ·.· 
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:Ql~rpo~çi;es ~ra~ltona.s. 

Art. 45. O MiniStro ·da:. Fazenda: fh::.a.t"á. a data em que· serão 
iniciados os pa.ga.nientos pela fôrma. estatillda. neste decz-eto ·e o 
d1rector geral do Thesouro tomará. as províden~·la.s necessaria.S 
para. Que, a pa.rtk da mesma data.· possam todas as repartições 
arrecadadoras recolher a.s suas rendas ao Banco do BrasiL ' 

Art. 46. Os impostos federaes poderão ser pagos por cheques 
nomlnnes e cruzados. de accordo com as Jns~rucc;ões que :!orem 
exl)ed!das pelo Ministro da Fa~enda. 

Art. 47. O Banco Centrar de Reee!"vas, logo que tenha inicla
~o sua.s operaç;ões, ~ubstltulrá o Banco do Brasil para todos ~ 
:fins mendonados ne.o;te decreto. 

48. Revop;am-se as disoos!c:;ões em cont.rarlo. 

Rio de Janeiro. lD àe Setembro xle 1931, 110• da Independen
-cia e 43o da Republfca. 

GE:TULIO VARGAS 

José Maria, Wh~taker 
José .A.merico de .A.l-meicW. 

José Ferna?U'ies Leite de Cc.stro 
J. F. ele A8si~t Bro8il 
Lintlolfo conor 
Beliaario Penna 
Protogenes P. Gu.imarãe3 
A. de Mdlo Fra,nCJ) 
O.<ncaUJ'·.~ Aranha 

Decreto n. 23.G55 - de 27 de l>erternbro oe 1933 

Consolida as dispostcões sobr~ passagens gratt~itas e abatimentos 
de transportes nas estrada:s rle !erro -de propriedade da. Ul'llíi? 
e por ella admin!stradM e concede outros tavores. 

CAPITULO I 

Art. 1. : Terão direito a transporte ~tu.! to: 
a) os empregados, titulados ou jornaleiros, das estradas de 

:ferro de propriedade da Unlão e por ella administradas, quando 
resklirem em loga.t"es IServfdGS por essas e.strada.s ou precisarem 
viajar por mot.lvo ode molestia ou em gozo de !~ias; 

·b) as pessoas 1ia :tamilla do empregado, titulado ou jornalei
ro, que precisarem vla.jar por motivo d~ molestia; 

o) _as oessoa..s da !am!Ua do empregado, titula.do ou jorna
leiro, que residirem sob o mesmo tecto e viverem As suas expensas: 

d) os medicas das -~ de Aposentadorias e Pensões, quan
do tiverem Ide . viajal' para procederem á. lnspec<:ão de. saude e~ 

. empregados terrovfa.rios; 
e> nos tren'!l de IStlbUrblos e de pequeno percurso, em pr!mcn

ra ·classei 0.!1 al~nos da Eaeola MUita-~ e os inferiores do Exer~ 
cito, da. Marinha, da. Policia Milltar e do .corpo de Bombe!z:os;· em 
segunda. cla!ISe; as prac;:as <lesaas cor-porações, os inspectores ·d~ 
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vehlculos e os guardas clvls, os esta.fete.s e os carteiro;: das es· 
tagões postaes ou telegraphicas. quando em serviço ou devfda:
lllente un-iformiza-dos ou quando tlvet'eiD. de vl.;,jar da sêde ou pa
ra a sêde das -suas COI'lloraç~s. !!cando. no ~o de não estarem 
unl!ormizados, obrlgados á. apresentação da carteira. de identldad~ 
emlttlda pela corJ)ora.ç;ão a q-ue pertencerem : 

f) as pessoas que viajarem a .servlco de imtli:ulcão 'de cari
dade, estabelecimentos d-e assistencla social ou de ensino grahti
t:> e aggrem.!ações destinadas a. :Promóverem o desenvolvlmen:::>. 
no Pa!z, das scienclas, das letras, das artes e do turismo; 

u) os estudantes dos estabelecimentos de en'Slno superior ou 
secundaria e oS! .pr<~feasores que os Q.i:ompanhàréin quando em 
excurs!kl d-e !él'ia.s ou em embaúcaJdals. 

§ 1. • Os ·empre;:;oados, titulado~ ou jornaleir~. que viajarem 
por motivo de . m-olestla. terão direito ao transportt: gratuito de 
bagagem até cincoenta kilos. 

§ 2.• A concessão a que se refere a letra c, deste artlgo sô 
podarA. ser feLta para frequencia. nas escolas e aPrendi2:>.gem nas 
officinas e fabricas. 

§ 3. • Não podel'âo .ser <:oncedidas em favor de cada Institui· 
ção, esta.beleci~nto ou aggremiacão, de que .. trata. a. letra f ; dest~ 
artigo. maL<: de oito -passagens ;por me:~;. 

§ 4.Q A concessão do transporte gratuito previ<:to na letra 
11, deste artlgo dev~rá. llmltar·se a. vinte pessoas para cada estabele
cimento de ensino em cada. anno. 

§ S. 0 A gratuidade de transporte a. ctue ·~e rerer~m as l-etrus 
õ, ! e o, deste artigo não serâ concedida nos trechos de su'burbios, 
-e de pequeno percurso. 

CAPITULo IT 

Dos tra~WJporlC-! co-m 75% de abati11tento 

Art. 2.o T erão direito a tr<'lnsportc com 75 p or cento d-e aba
timento: 

a) os !errovlarloe da Unlã.o aposentados; 
b) as pessoas da !amllia do empregado, titulnclo ou Jornalei

ro, das estradas de !erro de propriedade õa Uníão. su.Ivo nos ca·30:J 
previs too nas allneas õ e c, do art. 1 . • 

Paragrapho unico. O abatimento de que trata este artl~ nii·) 
sem concedido nos trechos de suburblos e de pequeno percurso . 

OA.PITULO Ill 

Do., tronsportea co?n. 50 por cento de abati.lmm to 

Art. 3. o Nas e.stradas de !erro-, inc-lusive a s arrenõa<ias. de 
proprieda-de <ia União, poderà ser COtJ.Cedldo, -dentro de d.atermina
dos perlodos de tempo, prefixados pelas intere.Ssa>dn.s, o abatimen~ 
to até 50 por cento nos transportes de pa.SSa.geiros, moStl'uarios. 
mercadorias e anima.es ClestltKt-dos á!< í eira.s e Rxpczic;;ões, of!lcia.es 
ou o!ticlalizadas pelos Governos da União, do!l Estados ou CÔ 
Dl&tricto ·Federal . 
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§ 1." Tratando~se de estrada arrendada, de propriedade da 
trnlão,- metade do abatimento correrá. por conta do Governo Fe
dera.! e a outra metade pot- conta do ar~endatario . 

§ 2. • O arrendatario da estrada de !erro de propriedade da 
União, que conceder. o abatiinento previsto n~ste artigo, dará tm
medíatamente conhecimento ao governo da. concessão sob peno. 
de o aJ?atlmento correr por conta do arrendatarío. 

Art. 4- o Os m embros de. congressos r ellg-loSO$,. sclentlficos. a r
tisticos, industriaes ou agrlcolas gOzarão do abatimento de 50 por 
c~nto numa. passagem simples ou de ida e volta . 

Art . 5. • Os tretes -pars. os materlaes destinados a. obras pu
blicas, estadoae s ou municipaes e â. construcção de estabelecimen
to~< de ass!stencia s~!al ou de ensino gra tuito e de Instituições d~ 
caridade, gozarão do abatimento de 50 p or cento, devendo o trans
porte ser feito sem prejul.zo do trafego normal das e-.;;tradM. 

CAPITULO IV 

D~s pa$/Jes co!lectivos 

Art. 6.o Fica mantido o paSse éollecüvo, para grupos :de pes· 
:soas, com aba timento de 50 po;- cento sobre os precos dos bllhe
tes singelos correspondentes, Inteiros _ou meios . 

§ 1. o Os :J;Ja.sse$ conectivos para grupos de dez pessoas. no mí
nimo, serão co~edidos: 

I, a atiradores, quando :fardados; 

li, a escoteiros filiados á Associação Bra-áleira. de E scoteiros. 
quando uniformi21:ldos;-

III, a clubs d& "foot-ball '' e de outros sports, provada a. sua. 
normal organização: 

IV, a. alumnos d~ estabelecimentos de instrucçáo que viaja
rem com .seus profcsJores, salvo nos casos pre~·istos na allnea :7 

do art. 1 •· 

V, a companhias que d~em espectaculos publicas; 

VI, a bandas ou sociedades de musica, co:n. o re~p~ctl,:o 1:-:.s
trumenta.l. 

~ 2. • Elevado o numero a vinte e cinco pessoas, os p~es 
collectivos serão concedidos a sociedades recl.'ea.tivas ou a outl."a.S 
não referidas no pa.ra.:,nrapho ant-erior e a ,gJ:upos de ~ssoas em 
romaria, pic-nlc e outras excun~ões da mesma natureza.. 

~ 3. o Os peilldos de passes collectiYcs serão iattendidos quando 
feitos com a necessart~ antecedencia á a&n.ínistração dá estrada, 
mediante de:posltó d!l. respecti\·~ lmportanc!a na. estação de pro
<-edencla. 

§ 4, • Os pa.sses conectivos poderão .ser ut111zados por menor· 
I!.umero de pesso~s ·do que nelles est.1.beJectdo, sem ·direito á resti
tuição de qunlque.l' paroella da fmpc;·tanc1:l. já paga.. 

§ G.~ A vla.gem de volta, perm.lttldc pelos -pásses collectlvos, de
verâ. ser e:ffectuada. n 0 m esmo dia 4a emis::2.o, s~Ivo ':: (). a estrad:~.. 
emittente, . a.utorizal-a. em: prazo maior. 
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CAPITULO V 

Dos pa-sses escokxres 

Art. 7 .o Fica mantido <> passe escolar para pro!~sores e 
alumnos -de ~olas te.dera.es, estadoaes- e munic!paes. · · 

§ 1.o 03 ·pas:!es escolares serão mensa.es e ~ozarão ·de abati.., 
mentos que forem fixados pelas a dministrações <las estradas com 
approvaçã.o do governo devendo vigorB.l" apenas no.s i>e~odos le-
CtíV0'3. .. 

§ 2. • os pa.sses escalares s6 terão va.lidade no ))ercurso com
prebendido entr-e as estações mais pro:x:ima.s da residencia. do~ 
professores e alumnos e da.s -escolas. • . • . . . . . • •. 

§ a• Os passes escolares serão requisitados pelos directC?res das~ 
escolas se estas fot"em rederaes ou estadoaes, e pelo presidente da; 

Camara ou pr~feito do município em que ·estiverem localizadas 
se tc~·em municlpa.es ou rurae8. 

!I 4.• A primeira requisição de passe escolar será acompanha 
da d-e titulo -de nomeação ou attesta.do de matricula e as seguin
tes do attestado de trequencla. 

§ S. • Não será permitido passe escolar para alum:rios · qua.ndo. 
na estao;ão de procedencfa indicada houver escolas equivalentes. 
ás que existirem na localidade dÓ destino, salvo se ~~tiver esgof::~..' 
da a. :ma1;ricula. naquellas escolas. · 

CAPITULO VI 

Das passagens ao8 jorn-alistas 

Art. 8.9 Os jornalls~ profissionaes e os associados da Asso-. 
~ão Brasi.leira. de Impt-ensa, da União dos Trabalhadores do 
Livro ~ do .Jornal e d:ls associações de imprensa com séde nas. 
captta.es dos Estados, em actlvidade jornalistlca, ,rozarão do aba
t imento de 50 % nas passagens s imples e de ida. e volta, nas e s-' 
tt-t>.J.as de ferro de propriedade da. União e por esta adminlostradas, 
bem como nos navios da Companhia de Navesao;ão Lloyd Bra
sileiro. 

Art. g;o O ta.vor de que trata o art. go s6 serã concedido 
lDediante requisio;ão assigna.da. pelo director do Jornal ou pelO' 
:presidente da Associao;ã.o BraS!leira <le Imprensa , da União dos 
Trabalhadores do Livro e do .Jornal e das associações de impreDSa·· 
coxn s~de nas CQ.pita"!s dos Estados. O interessado, no acto de 
adquirir a pa ssagem. entregará. -essa requisio;ã.o c ~birá a car-: 
te.tra concedida. pelo jornal ou pela. associação a que pertencer. : 

Art. 10. Nos trens de suburbios e de pequeno percurso 66' 
serão a.ttend1das as reQ.uiBicões de asslgna.tllras me!lsaes. 

Art. 11.· Para cada navio e em ea.da viagem, a Companhia.~ 

de Na:vegação Lloyd Brasileiro não poderã conceder ma.ls de duaS: 
:ptJBBaa'ens com o abatimento de que trata o art. s• . . 

Art. 12. As passagens ou asslgnatura.s mensaes, vendidas d~· 
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accOrdo com os nr:tl.gos anteriores, deverão conter os dizeres~ 
.. Reducção d& 60 %. e~virtude do decreto .... de .. .. de 1933"; 
ficando os portadores das mesmas s u.feltos a todas as obrll:·ações 
regula mentares elÍ:igldas do-s demais ,passageiros . 

Art. 13. Dentro do :Pr:tmelro tdmestre ·de cada anno, .os di
rectores dos jornaes e os. presldenÚs da· A:ssoclação Brasileira de 
imprensa, da União dçs Trabalhadores do · Livr'o e · do Jornal e 
das a:ssocia.c;ões de impr.ensa com s~ nas capltaes dos Estados, 
enviárã.o ao Ministerio da Viação uma lista de ·todas. as pessoas 
em actividade jorna.listica que possam, eventualmente goza~ dos 
beneficios deste decreto. Esta lista será publicada no · h Dlarlo 
Offlcial", bem como 03 accrescimos ou alterações que occorrerem 
posteriormente. 

Art. H. Os director~s de jornaes e os presidentes da ;A.eso~ 
claçá-o Brasileira de Imprensa, oda. União dos Trabalhadores do 
Llvro e do .Jornal e das associações de imprenlla .. com ISéde. :. naa 
'oopita.es dos Estados, deverão communtca.r ás estradas de !erro 
e â Companhia Navegação Lloyd Braslleiro a retirada do serviço 
activo dos jornaes das pessoas em favor das· quaes tenham si:do 

· requisitadas passagens ou assigtl6turall com· abatimento, afim de 
serem estas immediatamente cassadas. 

Art. 15. Serã. 'tambem cassada a. passagem ou a.ssignatura 
~ue fOr encontrada. em poder de outra pe~st.a que não a constante 
da requisição, sendo communlcadu. ao requisitante essa. irregula.· 
rldade, que impedirá. o responsavel de continuar a gozar dos fa
vores deste decreto . 

Art . 16. S6 ~ozarão do~ favores de~e decreto as emprezas 
jornaUstieas devidamente registradas e quites com os impostos fe
deraes, esta.doaes e municlpaee. 

CAPITULO VII 

Da recipr~ nas concessões 

·Art. 17. Os fav&res concedidos por este decreto aos ferro
viarios da União, activos, · aposentados ou em disponibJUde.de, 
poderão ser extensivos aos da.s estrodas de ferro administradas 
pelos Estadós ou particulares, desde que haja. reciprocidade na 
concessão. 

Art. 18. Rt>vogam-se as dlsposlc;ões em contrario. 

Rio de .Janeiro, 27 de Dezembro de 1933, 112° da Independ-:!!ncia. 
e 45° da Republ!ca.. 

Gm'ULIO VARCAS. 
Jo.çé Americo de .álmeida-. 

Decreto'. n. 24:238. de .1'4 ae 'Maio . de 1934 

~utoriza oo ·Ministerio da. Viação ~ obras Publicas a co.ntractar com a Metropolltan Vickers Electrlcal Export Compa.ny, Ltd., a 
electtificaçio; <Ie: um trech<> da El:tracb de ~err!J Central do 
BràsÍI. 
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Art. 1.• O contracto para. as obros de electrifica.;:ão da El!l• 
trada d.e Ferro Central do Bra.sU, eomprehenõendo a. rêde suburba.n~ 
desta. ca:pital (bitola de um metro e sessenta. centimetros), inchullva 
as estacõea "Marit!ma." e "S. Diogo", os .l:'IUJlQea de "SaJJta Crua'' 
e "Paraca.n1by" e 0 trecho de longo percuX'$o entre "D. Pedro 11'' 
e Barra. do Pira.l1y~. atê a importancijl, de cento e oitenta mil d.U· 
zentos e dezeaete contos e novecentos e oitenta m11 rl!lll 
(180.217:980$000) . .será celebrado com a. Metropolita.n Vlcker11 Elo
ctr!Cal E'lqlort Company, Ltd., de conformidade com a. propollhl 
apresentada. e approvada, e clausulas que forem opportunO.Il'IC!MtO 
ap]:Írovadas pelo Governo. 

Art. 2.• As obras e os fornecimentos a que se retere o o.rthn 
anterior serão executados em duas partes, ficando revogadol!! pur'\ 
og effe!tos -do contracto os artigos 54, da lei n. 4.53.6, de 28 de J1~· 
neiro de 1922. e 767, 774, 775 e 777, do Decreto n. 15.783, de 11 do 
:Novembro de 1922 

t 1. • A primeira. parte comprehenderâ. a. elec.trificn(lilo do 
trecho subllrbalno de "D. Pedro li" a "Nova I~s'd" e "Bnn~Q", 
inclusive a. estação de "S. Diogo", o!ficiiiEI.l!, edlficioa, abrl~o111, 

carros motores e reboques até a im;port.a.ncia; de noventB. e um m!l 
oitocentos e setenta. e tres contos .setecentos e oitenta. m11 rê\1 
(91.873:780$000). 

§ 2.0 Da impor.tancia. de que trata o § 1.0 ré!$ (91.873: 780SOOO) 
dest!ne.m-ae setenta e sete mil oitocentos e do!s conto.s de ri.11l 
(77 ."802 :OOÓ$000) a0 materla.l a importar e quatorze mil setenta. e um 
contos setecentos e oitenta mil rêls (14.071:780,000), â.S deapezaiS 
de serviços no BrasU. 

§ 3." iA segunda parte cilmprehenderâ. as demais obras e o 
fornec.tmento de material referidos na proposta da Metropolitnn 
Vickers Elect:rica-1 Export Co., Ltd., e dausulas contractuaea, nt6-
a importaJlcia de oitenta e oito mll trezentos e qUarenta c qulltro 
contos e duzentos mil réis (88.344:200$000). 

Art. 3.• As obras e rorneclmentos a que se retere o f 1." do 
artigo precedente deverão estar concluídos dentro do prnzo da 
30 mezes, conta.doo da .data do registro do contracto pelo Trlbunnõ 
de Contas. As obras referidas no·§ a.• do mesmo artigo serilo Inicio.• 
da.s a crlterlo do Governo e mediante accOrdo com a. Metropolltu.n 
Vlckers Eleetrlcal Export Co., . Ltd., no prazo maxlmo de acels 
mezel! após o ultimo pagamento das mencionadas nos purngrn.phnlll 
n.nterlore-s. 

Art. 4.o O material 'll as obras a que se referem os U 1.• e 2.• 
do l!rt. 2° serão pagos: 

I, quatilrze miÍ e setenta. e um contos setecentos e oltentn mil 
l'Ha (14.071:780$000), pelo B,anco do Brasil, em dez presta.cCies, 
sendo a. iniciai de tres mil duzentos e de~ conto3 de réis (3.210 :OOOS), 
vencivel no fim õo 12" mez, a contar da a.ssi.gnatura do contracto e 
depoia oito Iguaes de mil d112entos e noventa contos de réis 
(1. 29(): 000$000) cada uma, e uma. final de quinhentos e quarenta. 
e um contos setecentos e oitenta :mil rêia (541:780${)0~), pagn.vem 
de dois em doi's mezes a contar do pagam.ento ini<lial; · 

II, setenta e sete mil oitocentos e dois contos · de réis 
(77. 802:000$000), açcresciodos dos juros eccoró.'ados de 7 1/2 ·% ao 
anno, em 49 't!tulos, â ordem, emlttldos peio Thesouro Nacional no 
.acto da. a.ssignatura do contracio e depositados atê os respectivos 
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vencimentos e pe.ra cumprimento deste decreto no Banco do Brasil, 
:sendo:. 

a) os dezoito primeiros titul.os de mil e duzentos conto!! de ~Js 
(1,200 :000$000), cada. um, .venctveis mensal e E!1.1Ccessiva-mente a 
-contar ·do 12° mez apO..S a assignatura do contracto. até o 29° mez; 

b) Ol! trinta seguintes de dois mil duzentos e oitenta. contos de 
-rt!-Js (2.280:000$000); cada um, vencive1s tambem mensal e auccessi
ve.mente àp6s a. terminação dos primeil'os até o 59• mez, .e final
mente; 

.o) um de duzentos e sessenta e cinco.contos oitocentos e setenta 
e cinco mil réis (265:875$000), venciv-el no 60" mez após á. a.ssigna
tura. do contracto. 

Art. s.o As importancias dos títulos emittídos pe[o The>~ouro 
~acioDal serão toda,:', .nol! respectivos vencimentos, convertidas em 
Fb~. papel â taxa fixa de tressenta mil réis (60$000) por libra e 
tmns~ridas ·em ordens telegraphicas do Banco <lo Brasf.l sobre 
Londres, a. 1.avor da Metropo.Utan Vickens Electrical Export Co-m
pany, Ltd. · 

§ 1.• 'l'aes transferencias ióquipara-das, por se referirem a set
.vico de necessidade ,publica, á.s ,fia$ necessidades impreocindíveis do 
Governo ,Federal, gozar:ã0 da prefe:rencia determinada na alinea a. 
do art. 2•, do Decretu n. 20.451, de Z8 de Setembro de 1931, e de 
prioridade :sobre outraJS quaesquer relativas a. ope:ta.c;CSes de credito 
no extrangeiro que venham a. contrahir, ,atê a termínaç:ão dos pa
gamentos de que cogita o presente decreto, os Governos Federal, 
Estadoal 6 Munici}>aes. 

·§ 2.0 Das mesmas garantias de conversão, transferencias e 
:prioridade deHes gozarão os tituios que o Thesouro Nacional 
emittirâ, opportunamente, em pagamento do material a importar e 
1uros resp.ectivos a.ccordados até o ma:ximo de 7 1/2 .% ao anno, tl 

..... que se retere o § 3° do art. 2o. 

. § 3.0 O Ministro da Fazenda baixam. as necessa~ inst:tuc<;:ües 
:para. que pelo Banco do Brasil sejam tlelmente cumpridas as obri
gações decorrentes deste decreto, na parte que comlletir ao Banco. 

Art. ·G.o Para o pagamento das obra:s e material a importar 
referidos no § s.• do art. 2", .fica o Ministl'o da Fazenda autorizado 
a f.txa.r, de accôrdo ce>m a Metropolitan Vickers Electrical Export 
co., Ltd., as modalidades do mesmo .pat,varo:ento, e emittir o' The
souro Nacional os respectivos tJtulos. 

Art. 7.• O contracto terâ. o Praz() de õe7; annos. 

Art. s.• Será. consignada no orç:amento da despeza, a :partir 
do exercício de 1935, a verba necessarJa á. liquidação dos comllrO
:mtssos assumidos na conf'Ormidade do contracto de que trata este 

. decreto • 
.Art. 9.0 Este decreto entl:ar'â. ern vigor a contar da aata de 

ISua publlca<ffio . 

.A.rt. 10. Revogam-se o.~ dispo:;ições em contr'ario. 

Rio de- Janeiro, 14 de Maio ode 1934, 113• da. Independencia e 
46o da Republica.. - Getulio Varnas. - José Amerlco de .álmeid<t . 
....,... OS"WaZdo A.nmha. • 
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Decreto n. 16.842. de 24 de M:aro;:o de 1925· 

. Autorizà a emissão de· tltuios {obrigações terrov1arlas) pare. a· exe
cução de melh()ramentos e apparelha.mento das estrad~ d~ ferN 
da União, construcç;ã.o .de prolongamentos e rama.es e condusã.~ 
de obras das mesmas estràdas·. · · 

Art. 1." Fica ·o Millisterio dos .Negoctos da Fazenda a.utod,.. 
zado e emitt!r t!tulo.s da divida publica (obrigações ferrov:i.aria.Bl 
do valor nominal de 1:000$ cada. uma, afim de occorrer â.s de~peSa>!' 
com os melhoramênt.os das' estradas de !erro da União, officinas é 

depositos, material rodante e de traccão e com a ' construcc;:ão d~ 
seus proiongamentos e ram.aes e continuação das obru em a.nd<t.
mento. 

· Art •. 2.•. lOs· · titulos .de que trata o art. t• serão amortizados 
dentro d~ 10 ·,;;,nnos·, â razão de de'z por cem. em cadá anno, . dos 
emittido:;~ até o an-no anterior e vencerã'o o juro annual de ·7 %. 
pe.go semestralmente, 

Para:grapho unico' .A amortização sera. feita ao par. por sorteio, 
ou por compra na bolsa, ou como tOr mal;s conveniente • 

. Art. a.• b Mlnlster!o da Viação e Obras Publicas providen
ciarâ. no ~;;entido de ser estabelecida uma taxa addieiona.l de 10 % 
sobre as tarifaS de transportes ·em vigol", afim de constituir um 
fundo especiaJ, destinado a occorrer ao pagamento de juros e amor• 
·tização dos titules <le que tratam o:s artigos anter~ores. 

Pa.ragrapho unico. O producto dessa tá:Xà âàdl6on~ serA es-
crlpturado em conta especial. · 

. A~~- ~.•. A e~s:;~ -·~ obrlg~Ões terrovlaria.S ·serâ ':feita 'ã. 
medida dos -pagamentos a etfectuar e de modo tal que nãó eleve o 
total circulante em cada anno a~ da importa.ncia para cuJos 
juros e amortização baste o fundo creado no. artigo precedente. · 

Paragra.pho unico •.. Sempre que o saldo do fundo especial, em 
determrnado 3.ÍÜÍo, seja superior á. qúantia. nêcessarla 3.CIS ser
~i~Os dos juros e amortlzar,;:ü.o dos tltulos em clrculação, poderá o 
Governo empregar o excesso daquelle saldo no custeio das obras 
'e melhoramentos a.'que se retere o art. 1•. 

Rio de Janeiro, 24 de Maio de 1925, 104o da Independenc~a e 
37" da Republtca. - Arth.ur d{1. Bil'!Xl Eernardes. - A.nniwZ FrC\'re 
da Fonseca. - Fra~c:a Sá. 

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

. ·o Sr·. ea:ndldo. Pessôa (Pela ordem) ___.: Sr. Presidente, . com~ 
munico á. V. Ex. e á Cil.sa. que o nósso ))resado collega. Sr. Julio 
Nova.es. não tem eompareddo por se achar enfermo. 

O Sr. Presidente -A Camara. fica. intefra.da. 

O Sr.· Vandoni de Barros (Pela. or~) ._ Sr: Presidente, 
não· estava hontem presente quando· 0 meu illuatre· c1>1lega ds ba.n
cada, Deputado Generosõ Ponce, teve opportunldalie de se referir 
ás :Palavras do meu nobre amigo Deputado Barros .. cassal. :lJr'of-e-
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r!das ha dias nesta Casa, sobre a. situação política. de Matto Grosso. 
Fez S. Ex:, nessa .occaSiã.o, uÍn ligeiro repáro a um teiegi:am

rna do Dr. Mario Corrêa, dirigido áquelle Deputado, chamando ;~ 

a.ttenção da cama.ra _pe.ra. a. expressão "não recuaremos um pa:sso". 
1nslnuancÍ0 assim uma. .supposta lrreductiblJiW).de dil.quell~ precla•·ti 
mattogrossense quanto a qualquer trabalho do sentido-· 'de· se es-' 
.tabel&:er no Estado a. mais ampla. ·conciliação entre todas a.s cor-
rentes politica.s em choque. . ' · 

Nã.o queria. Sr. Presidente, quebrar a. Unha de conducta que 
vinha. mantendo nesta Casa. evitando trazer a este plenario a.s• 
~>umptos da .politica do meu Estado, e Isso, por dois motivoe apü-' 
nas. Prim-eiro, por não julgar este o Jogar apropriado para. as •lls-· 
cussões da polltlea, regional, dis.cussões essas que. é preciso . qu~ se 
frl..se, - geralmente se acaloram, e raramente, e.ttingem ao l.'im 
~ollimadÓ; segundo, porque acho multo ced,o, multo ce!lo mesmo~ 
para se !azer wn julgamento exacto e justo dos factos que culm:-. 
naram com a apresentação do nome de Mario Corr~ para· prl· 
melro Gov-ernador Constitucional do Eatado, · · 

Como V. E:r:. bem sabe, .. Sr. Presidente, e:JSIUI discussões sob:-& 
a politica de Matto Grcsso aqui na Camara., · tiveram inicio pelo 
1'acto de terem sklo publicados no Diaria de Noticia3.- desta capital~ 
doiS telegramm.as endereçados aos illustres mattogrossenses, Ca.pl
tão Felinto Muller . e Dr. Vespasiano Ma.rtins. e cU.1a autoria de.,; 
mesmos era. attrtbulda a. S. Ex. o Sr. Dr .. Vicente Ráo, honrado 
l\finistro da .Tusu;:a. · 

A representação de Me.tto Grosso, achou. desde logo, desne-· 
cessaria qualquer commenta.rio a respeito dos mesmos, tanto quE' 
silenciou, porque conhecia, como bem conhece, Sr. Presidente, o 
quanto ~ cioso das altas re.sponsab11idades do seu .cargo e do de·. 
coro da sua pasta, o . Sr. Ministro Vicente Râo, Incapaz, portantc,
de passar aquelles telegram-ma.s, francamente parda~. justamente 
no rpomento em auc ~::tis accesas estavam as lutas. 

Resta-me, portanto, Sr.· Presidente, declarar que as palavras 
do Dr. Mario Corrêa "'7ÚÚ) 1'ecuaremo.t um 9a..t1JO'", longe ~tão de" 
!ocalizarem uma. aversão e.o espírito de harmonia e congraç:amenb, 
como comprehendeu o talentoso Deputad(} Generoso Ponce, tal<t.:> 
mais q ue esse é o objectlvo de todos os !!lhos daquene grand~ E'!
tado, que reconhecem que sO o ambiente de tranqulllidade é pro
picio ao trabalho p roductlvo e util. 

Essas palavras devem ~er interpretadas, sfm, de outra t6rma • . 
Que pelo bem de Matto Grosso, pela liberdade e tranquillidade do 
seu povo, pelo seu progresso e !;r&nde:z:a, não poupa.remo~ esforço.s. 
e nem "rec~aremos um passo". (Muito bem.) 

O Sr. Carneiro de Rezende (Per<!. ordem) ·- Sr. Presidente,: 
a minoria parlamentar -estava. no dever lm,perloso de fazer uma.. 
declaração de voto, relativamente ao Parecer da Commissã.o de To.:• 
m.adas de Contas sobre o Balan~:o -Geral e Contas do exerciclo· fi•' 
nancelro de l934. Peb' adiantado da hora.. "Pórém, e porque esti
vessem ausentes muitos membros da opposição, fui destacado -· 
talvez nela timbre da voz ... 

O SR. AI!THUR CosTA'- Não apoiado; pele. alta autoridade mo
ral. e lntel!ectual de V. Ex; 
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o . ~::R. ÇARN:i;:IRO DÉ REZENDE ~ Muito. irato . . 

• . . : capaz de lutar, atê certo. llrnite, contra as más Condiçêh'i 
acustlcas deste r écinto, - para próéeder· .á le!turâ. da seguinte d~;.; 
clB.ra.Çã.o de voto. (U.) 

DW.RAÇÕEs u~ VG'To 

A minoria parlamentar recusa o seu voto á. approvação d-., 
bal~nco geral e ~a -conta do exeZ.cic.lo !!nancelro de 1934, apre.s_en
tadQ.S á Cam_ara dos Deputados pelo Presidente da Republ~ca, d.l.s
cordando, assllll, do parecer da Commis.são de Tomada de contas; 

E recusa-lhe o voto, sem esplrito de parUdarlsmo, deante pri-n
clpa.lmen'te dos motivos então expostos, atfm de fundamentar· o 
substitutivo por ella orrereddo ao· plenario, na sessão de· 24 de 
.Julho findo, o qual visava, em synthese, a presença de elementos 
indlspensaveis ao ·exacto ·;Julgamento das contas do Executivo . O 
que é tacto é que não houve uma tomada de contas reiula.rnlente 
comprovada em todas as suas opero.ções, com as contas devida
mente relacionadas e indiV1duall~'1.das, de modo a ser considerada. 
com verdade e justiça, e:zacta e completa, cÕmo reclam.e.m a. letra 
& . o esptrJto da Constituição . 

O exame das contas globaes revela, por exemplo, a ausencia 
da necessarla. classificação d(l. respectivà despesa, ou da ind!spe.l
sa.vel rela<:ão dos deb!tos, ausencla essa que r:lrojecta urna r~stea. 
de sombra sobre a etrectlva "Drestacão d~ contas do Executivo. 

Consequentemente, licito núo nodia ser á minoria·, tattando a: 
um imperativo de conecien-cia. e violando mais de um texto da: 
Constituição, acompanhar ·a attitude da. ma.lorla parlamentar, ap
provando o baJan~o geral e a conta: do exerclclo financeiro de 
1934, com as fallias e emissões indicadas pela minoria, qU«<ldo fun
damentou o seu eubstltutf.vo. Se o fizesse, ella mesma ae des
pojar!& de um direito e de um dever, que lhe advleram da:s urnas 
eleltora.es, de não ll6 combater as vlol~ões manifestas ou simu
ladas aos dispositivos legaes e aos preceitos da contabilidade pu
blica., :na. execução dos orçamentos de despesa, como o de com
bater o a.rtlficlallsmo nà elaboração da. recelta. Para ~ta, con.v~m 
assignalar, continuam a. contribuir, em acc;iio progressiva, d·:wi.!•J 
ás desordens a.dmlnfstrativas, os impostos de consumo soqre Rr
tigos de nrlmelra necessldaKie, onerando sDbremanelra o custo da 
&Subeistencia e tornando, cada vez mais premente, a vida parn ,., 
Povo em geral. Se o t!zesse, ella mesma. deixaria. IÜ exercer, con,
mettendo ·um crime, o controle sobre a. e.cção iovernamental e ad
ministrativa do Presldenté da. Republíca, coritó :se verla despl'da iiP 
autoridade moral para. promover-lhe a. responsa.bilid.a4e e a. do:;o 
Ministros de Estado, ilescumprlndo. a. Constituição. E se o fh:esst:-, . 
ella. mesma. terle. dado, com isso, al~ de uma prova de lna-drnis
slvel connivencla, e. de um estimulo ~ coe!!lciente espantoso de 
tantas 1llegalldades, mais um soJJdo ponto de apoio aos dirigentes 
da Untã.o, dos Estados e dos Mun.lclplos, para descumprirem a lei, 
ampliando, cada vez mais, a. indecorosa. distincc;ão entre a. mora!. 
commum e a moral polltica, -na ge<stão dos dlnhelros pubUcos. 

Por esses motivos, cada qual de evidente . proceod.encia, a.. mino-, 
r1a. parlamentar, ·reaffirmando a sua lnquebre.ntavel d!.sposiçiio d~ 
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:íl8calizaJ:' a execução dos orçamentos e a gestão fina nceira. da R<!• 
publica, a.s qua.es devem revest1r·.se de absolp'ta. regUlaridade e in· 
.tegral exactidão, 6em . omissões · procura.daJS, declara. haver votad1> 
contra. a approva.r;;ão de bala.nco geral e a conta. do exercfclo t !
nancélro encerra>do e 11quldado em 1934. 

8ala. das Sessões, 3 de Setembro de 1935, ..:.... João Neves. -
Rego Ba.rro8. - .Cincinato BrGpa.. - Pinheiro OhaoM. - Jo.~~ 
de ·Borba.. - Borges d.e Medeiros:' - Octavio MQIII,gO.beWa.. - ~·ci· 
zeira. Pinto. - Laerte Sct-uba.l. - Feliz Ribas . - Baptista Lu· 
8Grdc . -Jorge Gued.es. - lJ'balào J'W.ma,lhete. - Polycarpo Viotti. 
- .Magalhães 4e .A.imei&r.. - Ja-ir Tovar. - Ferna~s L(lm.a. 
- q:om.e~ Ferraz. - Furtr:uio de Menezes. - Dani el lk Oar:la.lh.o . 
- Arl1•ur Santos. - Sampaio Corrêa. - José Ã1/.!JU8''"· - SOttZ4 
Leão. - Oh.ri.S_ti<mo l-f achado .. -Henrlqu Couto. - Macedo B i t
t enco-urt. - Carneiro de Rezende. - .álves Palma. - Oscar F01l· 
toura . - Barros Cassa.l. - Alberto Roselli. - Luiz Vianna . -

·Nieola>~ Vergueiro . - Peà.ro LatN . - A.rthur B-:rnardes. - J(a
cario 'de AZmeià.a . - .J<Jão (fleop"ha.8. - HyppolUo do Rego. -
Jolkl .ManQabeíra, - Plinro Pompeu. - Cút B . de Castro Pratto . 
-Motta :Li~: - Wam.derley Pin ho. ~ Alàe .Sampaio. - A.Tth.ttr 
Bernard.ea Filh:.>. 

O Sr. Alberto Alvares - Sr. Presidente. a crise que asso
berba o mundo moderno e que. longe de ded!nar. se aggrava d·~ 
.anno para anno. é a expressão do confl!cto, entre a orderr. eco
nomlca e a ordem social. 

Esse con!Ucto se ca.rac~eriza 'POr uma contraàicçã.o. que ex· 
prime a fei~ão predominante do estado anarchlco em que se de
ba.tem os patzes e os governos: - Jl. miseria na abundancia." 

Queímarn-.se milhões de saccas de ca!é e restringe-se o con
sumo do café, porque o consum~dor, empobrecido, niio F.upporta t:s 
preçO!! ex:a.ggera.dO.S do artil';o posto a. venda no mercado extran-
gefro. · · · · · 

Quasi concomitantemente destróem, incinerando-se, dezenas de 
milhões de carneiros e centenas de milhares de toneladas de trlgi!, 
como se fez na .Argentina e no C,a.nàdâ.. ·ao passo que milhões ~ 
milhões de sêres humanos mon'em de tome. ou se alímen ta•n p~!: ~ 

metade ou quarta. :pe.rte do que !Ora neceS3al"io. 

Nos Estados Unidos da .America do Norte o Presidente R oo:>P.· 
velt tneti~ue .Premlos para. os agricu ltores que destertil!Z3.rl<tl\ um 
certo numero <l~ hectares de terras product!vas . 

As nações, no atan de defe nder a s ua propria proüu~!óiiO con(rll. 
a -c<~ncorrenc!a. allenlgena, levantam barreiras al!andega!·l.a~ na 
front~ira e . impõem medi~ restrlctivas e até prohlbltivas do int er
ca mbio. E -o fim de tudo ~o, conClue-se Por esta formula : tem-:;·~ 
demals e não tem que chegue. E' a aluclna.<;ão do paradoxo. 

Quaes a.s causas desse con!licto? Os mflhões dos sem trabnlho. 
respondem os revoltados contra ·a. · injustiça <da. ordem aocla.l. 

Certo, elles têm razão., em parte, porque é . a causa rnai,; ))r'l· 
x~a. mas não constitue a. ca usa dal'l causas. a que p recisa e deve 
s er tMe. em. conta. 
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Attenda.-se_ um instante. 

Toda producção é. a resultante -do _concurso de tres tactores 
• e'ssimclàes: · ~- i materla'·prin:.a. (Q.ue· p6'de ser· a: terra.); õiJ 'instru
mentos e a energia. dl<"igtda. 

íNa infancia da lndustria, a tuncç;ão dos dois ultimos factores. 
era· exerci& peÍo p·roprio homem. que Intervinha com ·a mão ãe 
oii~; qué e~a o ' traba.lho 'nianuà.l, o do trabalhador :cõm ·a sua. pro· 
pria energf& 'muscular. 

Pouco a. ppuco elle fol creando os Instrumentos do trabalho e 
· a,àa.~ta.ndo a.s energias . da na.t),lli!za. . . . . · . ·. . 
.. _ .. os 'passos ·:mãJ.S 'd.eêfslvos pará ó ·prógressó ea· vróduc'çãO torâni 
sem duvidii a. · machlna a V.apor e a appllcação do cock na fundição 
'ao fe!'ro. - - -

.Assim, a era industrial -despertou com o fim do seculo XVI!I_ . 

.Antes -dá. phase do vapor e do C<Xlk, o pOder industrial do ho
'mem não e,."tcedia de 4.000 calorias, por individuo. Hoje, · a quanto 
ascende essa potencia? 

Com 0 vertiginoso progre:sso das sclencl~ S:pplJca.da.s e a ut:
llzac;:ão das energiás naturâ.eá, um trabalhador, .11os Estados U:r.l.; 
dos, por exexnplo, <li~põe de u:ina força de pro<fticc;:ã.o media equt~ 
va~nte a 160.000 calorias~ · 

Na.. ordem econom!~, do ponto de vista da efflclenc!a . . mecanica 
(machlna e energia), póde dizer-se, sem ,exaggero, que o progree:~o 
é representado por uma potencla de base interna e positiva, cuj~ 
expoente augmenta de uma unidade, quasl ~e .decennlo em de~ 
c:enn.Io, diz W . WaJnay. · 

Alguns exemplos basta.ni para. -comprovar a opinião do pu-
blicista.. . 

Segundo esta.~sticá:s conhecidas, na abertura 'Clo Canal de Wel
lan<l. no Canadã. cinco operarias produziam o mesmo que 4.001) 
o~os. em l866. quando se allrla o Canal de Suez. 

Enl 1S04, eram necessartas 1.291 h oras de ·trabalho para n 
construcção de um automovel ; em 1923, esse numero baiXou a la3· 
horas, e em 1930, apenas a 92 horas. 

· A empre~· Buick &.. Co.. em 1930, · fabricou um numero .de 
vehtculos 20 vezes m.a.!or do que em 1920, augmentando apenas óe. 
um dec1mo o numero de ~erarlos. 

Um alto forno, na Allemanha. em 1920 produziu 33.000 tone
ladas; Eom 1928, elevou-se a. 67.000, e em 1931, attingla a 90.0011. 
E à.o Passo que ·o rendimento oda. produ~o crescia q1la.si na. pro
porção de 300 °1•. o numero de operarias ·empre.:ados, longe de 
crescer tambern, era. 4imlnuiiio de 15 ala sobre o toto.l prinlit1vo. 

Em 1929, os Estados Unidos p:roduz!ram um milhão de auto
moveis mais ·do que em 1929, e empregaram 84 mlihões de horas 
de trabalho monos. ' 

Em· 19DO um tecelão trabalha.va tiO horas por semana e. pro
dUZia 250 jardas de pa.nno, ou 13. 000 por anno, ·com ttue se taz!am . . ~. ' . 
3.700 ternos de roupa. 

H oje, · em Fran(:a, por -exemplo, elle trabalha. aJ)eilas 5~ ·hora$ 
por se1na.na. ·e produz 2.40() jardas, .ou 124.000 jardas. POT a.nn.,. · 
eom qUe se fabricam 25 .• 000 . t emos. . 

A Federa.cii.o Nacional da. ·rndustria. Textil Franceza . catculoa. .. 
que Pa-ra 'Vestir' 50 milhões de habib.ntes, em 193?,' ~erlam pr~~~so~ · 
13. 000 tecelões. 
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Em 1932, apenas dois annos após, bastariam 1. 600 tecel6es. ]Jara 
vestirem: 60 'milhÕes; Qiu!r dizer:; em dois á.nno,· à eftlchmcia. ú 
machlna quasi ~ecupH~ou .·a prO'~uc~.;iio: · · · : 

No Estado de Nova-Jersey eJidste .urpa fAbrica de. ;s~da arU.., 
::Cicia! que fuacciona diariamente, sem a inte:rvenc;:ã.o de nem um 
operaria e ha' occasiões qu~· trabâlha 24 horas pÓr d~ , 

Os technicocrata.s norte-americanos, por uma estatistica recente, 
'chegaram a cOnclusão . ode q,:,.e,' comparando-se co:rfi' ·â. época. pri
mitiva do antigo Egypto, o .:ióet:f!éiente de pro.ducç_ão ·de seu PruZ 
está multiplicado par 8. 766.000, e que o apparel})amento mecanico 
d~ Estados Unidos. da America do :!>forte será. c~âz de produzir um trabalho equi~"alente a· ç\nco ,v~2es o :dQ. população de todo '> 
pla~eta. , .. 

Quaes as consequencias: de.sse .vertiginoso progre!'so · da- technica 
indu~ial ao intluxo do desenvolvimento scientlflco? 

Sã.o ao que se traduzem no : estado social actual: - a. d~sva
Ior~ão da mão <ie obra, do trabalho individual proprla=ente pelil. 
subStituü:ão crescente e ininterrupta do homem peJá m~lna. e 
pelas .energias naturaes, · Ilahi o empobreçimento das ·massas ·_pro
Jetarias, o impressionante exercito· internacional das sem trabalho; 
que DS palzes são forçaJd.os a sustentar pelos cofres publicas e con~ 
sequentemente pelos que restam a trabalhar. 

De onde o empobrecimen.to geral de todos os paizes . 

.A. esse respeito. wndà os· numeras· dã<:~-nos o esclarecimento.' 

Em 1929, a renda glóbal dos norte-amer~canos, comprehenden~ 
do-se os sa!arios e ordenados, monta. va a 2 .1'00 bilhões de. francos 
.francezes. No ·anno seguinte·: baixava a.. 1.&75 bilhõ2s, e suc~es;;i. 
vamente; 1.300 bilhões em 1931 ;. 1.'000 bilhões em 1932, e cercÚ 
de 850 bilhões, apenas,. em 1'933; · 

Por estes algarismos se p6de concluir da gravidade da. situac;:ão 
social da.Q.uelle pa!z, Q.ue não:'var-ece encaminhar-se parÍl. uma. sõ~ 
Iuçã.o JL:lis -ra:vora.vel, · apesar de ·todas as tentativa~ políticas dÓ 
Presidente RoO;Sevelt. · · · · · · 

Na. Allemanha; a situação nãô ~ mais ravoravel, pois qÚe a 
renda. global. que era. de 456 ·bilhões ·em 1929, cahiu J)ara 330 bi-' 
ihões em 1932. e cerca de 261l bllhões em 1933. 

Eis uma. outra consta~ão .do emPObrecimento. lntarnacion;;.l. 
O volwne total do éomme:rCio de 48 princfpaes naçÕes do mun

do, !oi avaliado em 750 bilhões de francos, em 1930; em 1931 de!"~i:t 
para 425. 'l;l!lhõl!ls; em 1932 era ~enas de 289 bi,lhões •. e não atÚn.:;-la, 
a 200 bllhões em. 1933~ ' · · 

Este ri o quadró de. at!tualida.de, numa synthese rea1, que sé 
pode Interpretar deosta manetra.:. -'- a:~ pal!so .que as descobertas 
4a~. ~iene! a con:tribuém: · wra ·~uma. desmedida efficlenc!a do tra .: 
balho mecanico 4il, consequentemente, um enorme au~ento de. ·pro
duc~ão (! diminui~ão cresc_ente da !nterferencia do trabalho hu..; 
mano,. Cl poder acquislttvo da massa proletarta diminuP, porquJ :~ 

hora do trabalho cOntinuá:, ' sendo o unico capital de> trab:ilhador, 
-e' dhninue ate zero, que ê a. cir>resslio dos sem trabalho. · 

. Mai· êomo, -chegadas as' coisas' a: êsses extrEmtOS, n poder. pu~' 
blico .'teni: que intervir,. ao menos: para manter a'' ~rde~ • materla( 
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lioclál, os que não têm trabalho passam a SE! r susténtad.os pelos ~ u~ 
ainda. trabalham. Donde o peso das contrÍbulc;ôeS e das ·d~~s~s 
publlees tão onerosas. e as desorder.s !inã.nceiras que câraderizi:úli. 
a 'llida. de quasl todas as naÇões. 

O que ha, pois, ~ um con!Uóto, que dia a dia sobe de vulto, 
entre a "ordem ecõn'omlca e a ordem social. . 

Um ·enunente econoinistà . revólúclonarlo, exp'rimiÜ este m~sm•; 
conce'ito por esta. 1magem pÚ.toresca.: · · 

"0 regimen social E como um des'ses ve-Ihós oo:rros doú
tros temJ)<ls, que Q.Ua.si não evolulú desde úM. seculo. A 
esse ca.rr.ó era natural que ~ atrellasee üm cavallo, que 
representa multo bem o progresso techn!co corr~polidenlf.' 
ao vehieulo. ·Um. pucbando o ·o-utro, tudo ia. dP. Vaga%', mas 
sempre la. Ora, hoje o l)rO~ technico não é me,ls \un, 
porém um motor de 100 oa.vallos. Installado na velhS: car
roça e abertà.s as vBlvulas 'dO n:íotor, lâ. Sé va:e tUdO ~m 
mil pedaços" . 

Mas o confilcto não póãe ·durar :pe~tuamente. o aireito ~ . 
a proprla vida, e o direito de viver ê o direito de tM!-balhar. No 
choque entre as ·duas foi-ç:as . enta:gonlca.s, uma t em que ISe subo~
dinar â outra. 

Ora, a. ordem eéonom!oa ê a. resultante !atai e inevlts.vel d.9. 
propria. evolução humana, da conquista disciplinada das !orÇas na
turaes e do progresso das descobertas scientlflcas a~ serviço da. 
produc~ e dá. ·economia.. · 

~tender d~ter esse progresso, pTetender deturpar essa evo
lução, é tão insensato e pueril quanto pretender oppOr-se a. quf.d.'t 
dos corPOS ou â a.ccelem.ção do movimento. · 

:A lei eycllca. da Hlstoria., !Como a lei cYcllca das clrses eco
nomicas, ·ê uma dcção tão granQ.e do espirito como o se:-ia. nos 
nossos dias _a <la. 'rerra centro do ~YS~ p~etàrio -:-:-.. =a ap
l>Qrene!a aos olhos do observador deaattento, e Dada mais. 

Logo, tem que ceder a. ordem socllll. e polltlca, pondo-se de 
con!orm1dade com a revolu~ e a. evolução economicàs. 

Ceder pela. for~ da -.justiça. ou pelo inverl!lo désse prln<!lpio . 
Ahl não está a Rui!sia como advertenclit? 

E que s~lticaçã.o tem a inquietação que p õ'e 1ntranquillod 
tOdos os eiplrltols interessados ne solução pacifica. "dos problemas 
polltlcos contem.porameos? 

Por :!sto, os esta.odistas mais bem. avisados e previ1iente5 têm 
p~!erldo pôr-se á. frente ~ correntes para lhes dar dfrecçã.o, em· 
loga.r de deixar que as oeoisas !OSllem por · si mesmas, ao sabor do. 
acaso. 

· Oro, o qúe 'perturba. a harmonia do pro'~esso economico em 
face do esta-do social é o imoerlo. a.lnda nos nossos dias, do valho 
conceito d.e capital 'e trabalho, conceito Que .se corporificou dentr:> 
dOs prlnc1Dtos que nos legou .a Gra.n<le :Revoluc;:ãÓ dos tins do se
~ulo XVIII. · · · · · 
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O capital tornou~se uma. coisa. á parte do trab<ilho e em per~ 
manente antagonismo com este. 

O lucro tornoU-IS& a. base da economia e não a producc;:ão e 
a eq1litativa distribuição, na medida da contTlbulçào eUi!Ct1Vo. de 
cada. um dos dois ta.ctores. 

E: como o preço, e consequentemente o lucro, é funcção da. 
raridade, o capital, d~ante da abunda.ncia. occaslonada. pela technl~a 
industrial, le.ncou mã.o do expediente de produzir a raridade ar
tificial da merca.dorfa, como no ·Brasil se tem procedido com re~ 
lacão ao café, e como procedem os outros pa.lzes com os seus pro~ 
prlos productos. 

Aesim, pois, a iiÚerferencla. . do Eatado, pará soluÇão do 1>to
ble~na político-social, tem que ser, COl110 eStâ sendO, D() sentld? 
de auboi'dinax o lucro ao interesse conectivo, e nâl> ao ex:clusivo 
interesse do capital indlvldual. 

Dahi o fundamento da Economia Dlirlqf~, . adaptada como nor
~ dos governos. 

E ' um tmperativo tanto da ordem economfca quanto da ordem 
S9clal . 

O SR. DINiz .TumoR - Ãllás, jê,. havia sido adaptada antes do 
governo, pelos p roprlos organizadores dos trustB. 

O SR. ALBERTO iA.LV'.ARES -E' a disciplina coerc:iva, ma-> 
necessarfa, iÍo interesse para o equilfbrlo dynamico das forças que 
governam os a.ggre:gados hum.e..nos. 

E' evidente que o Estado, interferindo no campo da economia, 
terá. que tazel-o aPena-s na. medldli. do nece5sarlo e d·o opportuno, 
sem nunea »erder d e vista _as suas finalidades precípuas, ·de Jus
tiça e de liberdade Telatlvá.. 

Ora; um. dos !a.ctores que mais interessam â. producção ê sem 
duVida a. c1rctllaçllo, po1B que é esta. que torna utillzaveis as ri
quezas, que crea o trabalho. 

A etrcula(:ão é, Pois, um elemento da economia de interess;: 
colleetivo. 

Ela porque os :;Jystemas de transportes constituem a base da. 
Economia Dirigida. 

o Estado tem que intervir nenes como serviços de interesse 
.pubUco que são, quer os transporte:;J terrestres, quer os trans· 
l)ortes marítimos e tluviaes. 

Todll-IJ as estradas de terra, ou mais hoje ou mala a111anhã, te-
rã.o que se tra.ns!erit para o dominto pUbUco. 

Ning-uem tenha duvidas a. esse respeito, 

De resto. fâ Dão é o ctue está. aJ.:ontecendo? 
Mesmo no Brá-911 e em época. muito recen~ temos os exemplo:; 

d3 Oeste de Minas, da Rêde Sul-Mineira. da Corintho Diamantin:J. 
e da . São Paulo-Rio Grande, da Viação Ferres. -do Rio Grande do 
SuL 

·:O Sr. Otto Nfemeyer, cha.maél0 ao :i:lrastl para. oplna.r sobre 
a solução do nosso problema .financeiro, não :!oJ portanto .sincera. 
agiu apenas como represéntant~ dos banqÜeiros da Chy, qua.nd;). 
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alvitrou ao Governo da. Dtcta.dura. a venda. ou arl"endamento da 
Estrada de Ferro Central, como medida. de economia. e de salvaçã~ 
para. o Thesouro. 

o SR. DINIZ JU!UOJt Soluçã o de ba.nque!ros, .unilateral. 

O SR. PEDRO RAcHE - lsso ~ d!scutlvel. Não sei se seria dé 
be.nqueiro. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Seria um passo para trv., 
contrariando a ox:dem natural da evolução economica, que exige, 
e cada vez mais, o controle publico dos transportes, sobretudo dos 
transportes ferrovia.rios, que tendem a constituir um emprego não 
di~ectamente remunerador -do capital, mas um instrumento eco
.nomico ~ serviço da. collectivfdade. 

• · .· o· que· uma -intelllgencta. 'bra..stlelra. . teria então. proposto· seria 
a autonomia. administrativa e nnanceb:oa. da. estrada, como melo 
de solucionar tuturamente a 1Bltuação detio1taria, permanentemente 
det!clta.r:la. dQ.queiia importante via. terrea. na.cional. Foi como .pz-o
cedeu o Governo de Sã.o Paulo com relação â. Sorocabana, e cOm 
os' resultados que h-emos vêr em s eguida;· é comó está procedendo 
neste momento o eminente governador de Minas Gera.es, o Sr.' 
Benedicto Va.llada.res, quanto á Rêde Mineira. de Viação, segundo 
a.s declarações de sua. ultima. e brilhante mensagem, á Assemblêa 
Legislativa do grande Estado Central. · 

·com referenc!a. lí. Estrada de F erro Central ha ainda a· con
siderar que, sendo uma via rerrea de penetr~ nacional, o seu 
objectivo nunca poderia ser o lucro immedlato da. exploração dos 
serviços de transporte.s, senão o ~e pOr em communicação o hm
terbn<l bra.sfleiro com o Uttoral do Pa.iz ; possibilitar o desenvol-, 
v.imento dos valles do .Araguo.ya, Tocantins e São Fran~l3co; ya.., 
ilortza.r e tornar effectivo o poteru:ial das immensaa riquezas na, 
turaes dós sertões de Minas, Babia, Matto Grosso, Goyaz, .A.ma
:z:ona.e e Parlí.. 

Os prolongamentos da.s linhas de ~~l)On._ ,e ,~?nt~ C~aros, em, 
demanda daquellas regiões, nã.o constituem apenas uma exig;ench. 
-d& ordem economica, ;senão ainda. da. proprla. defesa nactonal, como. 
bem accentuava. Paulo de Frontin. 

O primeiro serâ. o grande colleetor de toda· a vasta. e rica ~
güí.o que vae do Paracatu' á. toz do Tocantins; interessando aos· 

. Estados ·de Minas; GO:Ya'i. :M:att0 ·Grosso, Pai-á. e · ao propr!o À~-
zona.s. 

Representarâ a..~~sim a grande arterla .de Ii~ão do porto do 
Rio de Janeiro a Belém do Pa.râ.. 

O segun-do, passando por Sa.llna.s, Jequitinhonhe. e municipb 
'l!e Fortaleza, ao extremo norte de Minas, irá lfga.r-~ á rMe de 
viação bahla.na. pondo-se dess'arte a. capital da R:epubllca em 
contacto interior com o Nordeste do Brasil. 

FE'ltO!'! es~es prolongamentos, tão imperiosamente :recla.ma.dos 
retos mais altos Interesses na.clonaes, v irão naturalmente e co:n: 
multo menos df.fflculdades a!l rêdes vJclnn.eS, que, tributarias das 
~uas grandes Unhis ck -~netração, constituirão ~ futuro o grande_ 
e . racional aystema. de circulação 'do ?'fnteTlicllnd: bra.stleiro. · 

• • ~ .:. • f 
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Estas simples reterenc1a.s bastam .para se pOr em relevo, desd"' 
Jogo, que as !inalida.des economicas e de ordem e5trategic;a do ver
dadeiro plano de desenvolvimento da. Estro.da. de 'Fen·o Centra' 
do Brasil, são l11Compat1vels com a !dêa de inversão do capital 
prlva.do, que precisa ser directa e lmmedle.tamente remimêrado, 

Constituem tunr:iio do pode-r publico. 

Mas, 111 é do proprio interesse na-cional que ·essa gr.~.nde via 
terrea não se a!Mte daquellea ob:Jectlvos, como elemento 1Jropulsor 
da. valorização da:s zonas bra.slleirali dos sertões . não é justo .. qu~ 
ella contfnue pot" mais tempo a. pesar tão. onerosamente sobre ? 

Thesouro, por méra. deflc!encia. de organiza.r;ão administrativa. por,-, 
que ê preciso accentuar que s6mente â. conta da. estructura oft!cial 
e b urocrat!ca. da central se deve levaz:- todo o peso dos .sa.crificio>< 
que e!la tem custado ao Pa.iz. Cumpre, portanto, desburocratizai-a, 
desentulhal-a, de tantos entraves lnuteis, re.clonaliZln"-lhe os :ser
vl(;os, da.udo-Ihe -maig etficiend:l. com mais economia. Os · tta.ns
portes :t:erroviarios. por sua. p ropria natureza. e finalidade, exig<ml 
rapidez nas decisões e. consequentemente, l!bel.'ldade de acc;ão e 
movimentos. · Não podem sujeitar-se ao regimen de papelada, d (>s 
protocollos, dos processos de informações, que são o regalo da bu- · 
roc:rada. 

Mas não ê só. 

E' preciso collocar a a.dm!nistra!;;ão da Estrada ao abrigo, tant() 
quanto possivel, da interterenc!::.. da pollt!ca, dos partidos. da in• 
!luencia. preporid~ante dos gabinetes of!!c!a.es, quer da União, que r 
dos Estados. E' bem claro que n ão estamos senão ! ormulando l'i. 

apreciação de um systema, sem nenhum intuito de particularizar . 
E este obiectivo s6 se h a.· d e alcancar dando â. ·Estrada Cen

tral a utonomia administrativa e financeira, de modo a. fazer della. 
~ma ; __ enticla~ au.tM~hi<:a tk direito_ publko. 

E ' necessarlo, além disso, libertai-a das regras e preceitos 
complicados (lo Codlgo d~ Contabllidade da. União e da commis
l!àO de centralização: de compras e fornecimentos ~stinados á. 
execucão dos sez:-vlços federa.es. 

S6 um regimen de ~everas economlas p ode râ. futuramente 
<lar logar a o equlllbrio orçamentario da. E s tra.da , que tem qu~ 
construlr . uma das .finnlldades da r eforma. Para is te> al~m das 
n1edidas já. anteriormente apontadas, cumpre organizar desde o 
inicio um p rogramma. de tutura restricção de quadro do pessoal. 
SEm otfen!$a. aos direito..; d os !unccfcinarios e empregados ora exis
tentes. 

Outra medida indispeasa vel é a · suppressão das concessões 
abush-as e quasl escandalosas d e pa.ssag-ens, de transporte,s . g ra 
tuitos , por for~ de regulamentos e decretos, a tal ponto que, n os 
trens de $Uburblos, centenas de milhares 'de passageiros nem são 
obrigados a exhibir p ass€s ou b ilhe tes , 

Um regbnen de a utonomia., é b em claro ·que h;Í de ser . ta,m..;· 
bem o da. completa responsabilldad~ d os administradores, ' e o ' de ' 
UmQ. severa. fiscalização por parte da. União, através do seu orgâo 
competente, que é o Tribunal :de Contas. .. · · 

Por isto a. Estrada. devere. t er uma. contabilida.de erficlente-
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mente a,pparelha.cla, de modo a J)ermittlr o controle fiscal do Go
verno. 

Para que a a.dminl..straçiio autonoma não vã finalizar em uma. 
ticção de meras ap.parencia.s, serâ. evidentemente 1ndispensavel 
que os supprJmentos das recursos !Jnanceiros não !iquem ·na. de
pendencia da. -contabilidade do Thesouro Nacional, tlX:I.llsferlndo-se 
:para a thesouraria do Banco do Brasil, onde deverão ser egual
mente recolhidas as arrecadações dlarias da Estrada. 

São estas, em resumo, as normas geraes creadas pelo proje
ctó de lei que temos a. honra de apr&aentar â. consideração da. ca
mare. dos Sra. Deputados, instituindo a. autonomia ndm1ni.strat.1va 
e tina.nceira da. Estrada. de F~ro ·Central do Brasil, a. se lnfcJar 
em 1 de Janeiro de 1936 . 

. O SI!. Dunz JUNIOR- Se V. Ex. não equadrar o seu proje
jecto d& lei, o seu ponto de vista, no plano geral de reforma eco-. 
nomica, receio ·que não de resultado. · 

O SR. ALBERTO ALVARES - V. Ex. verá que todos. os 
liODtol! de vista estão attendidos no projecto. Elle. tem desde já. o 
apoio dos nomes illustres de todos os membros da. maioria. da ban
cada mineira aciualmenté nesta capital, de varias dos da. mino
ria da mesma bancada e de innumeros collegas da representação 
corporativa desta Casa e das bancadas de outros Estados, o que 
bem ·exprime o interesse com que é recebido o. assumpto. Certo, 
de todos Os· nobres representantes da. Nação írâ. o projecto receber 
a indlspensa.vel collaboração, po!s o que está. em jogo, é um dos 
maiores patrimollios nacionaes. 

Da precariedade em que se acha= neata hora os servf~os 
e appaxelhamentos da Central não é preciso. dizer maJs do que jâ. 
disse o seu illuatre· e infatlga.vel dire<:tor, num memorial ha pouco 
dirigido ao eminente S:r. Presidente da· Republica e de que o Sr. 
Coronel Mendonça Lima fez env1ar uma. reproducção impressa a 
todos os membros desta Camara.. 

Delle se fez êco, desta. tribuna, o nosso diatincto collega., Sr. 
Deputado Jorge Guedes, elll um brilhante ~curso aqui proferi
do esta semana. 

Não devo, entretanto, finallza:r sem primeiro pôr em relevo 
certos aspooto.s do assumpto em roco que servirão pera. illustrar 

·o thema que :ae ser debatido, o da. cl.esburocra.Uza<:ão da. Central.· 

1°) A Estrada. tem .mais de 3.000 kilometros de linhas em tra
fego, que dia a dla. ss tor.na mais intenSQ. 

,A carencia .de material de transporte torna a situação da Es
trada cada. vez mais angustiosa, dando Jogar a incalculaveis pre
jufzos aos productores e ao 'commerclo. 

Ha. fOra dos serviços do trafego, . agUardando rep~ã.o. cer
ca de 1.800 vagões. Paxa reparal-os seriam necessario$ no minilno 
9.000 contos de réJs. Mas o Orcamento s() consigna Nstamente 
a deeima. parte. 

Pois bem: varias firmas, grandes despachantes de mer~a- . 
-dorills na Central, diante da. contingencia em que se acham, 
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de !alta de transportelf, prop1Sem :financiar a. x-epara.çã.o de cente· 
nas' de carros, sujeitando-se a. se i~derÍmtZarem das àe;pesas ' me-

. diante desconto :feito nos fretes de tSua.s mercadoi."las despach:•· 
dru!, até :final r~m.bolso. Seria., como se vê, ·uma solu<;ão pratica 
para a. situacão. Nada, porem, é possível fazer, porqu~ a btu·ocra
da ~ o CocUgo de Contabilidade :~e oppõem. E os 1. 800 vagões 
~ontinuam apodrecendo nos depositas e a<> lcngo das linhv.s ~ •· 
Estrada. não dá. transportes su!l'icientes. 

Z0
) A Estre.da tem em. trafego ap&nas .630 ca.rros para passa

geiros, de 1" e 2• classes, dormltorios e · restaurn.ntes, pnra um 
percurso "e mais de 3.000 kilom.etros éla.s dU:l.:S bitolas. Os demias. 
cerca de Z20, estão encostados, por ímpresta v eis. A situa<:iio >!: 
pois de penuria, de que dão testemunho quantos s iio obri;;ad03 o. 
viaJe.r na Central. 

A sua. dir~toria. recebeu, entretanto, proposta l>ura forneci
mento de material ultra-moderno de transporte de Pal!>-<;ageirc>.:. 
sendo o pagamento feito -em prestações da proPria renda liqu:
da que produzir esse material. Uma vez acceita a. proposta, d\~ 
o seu dlrector, de:ntro de poucos mezes aeria. iniciado um excell;m
te serviço de passageiros, ~ modernos trens articulados Dlesel
el~trlcas, para Bello Horizonte, e São Paulo, com todo o con~~'rto 
e diminuição dl) -tempo de percurso, de 4 e de 2 horas respectiva
mente. 

Seria, portanto, uma segunda e optima. soluciio para um.'l chR 
mal~ sc!'las diffkuldades actuae.s da Central. 

Nada, porêm, se póde fazer, porque a. b1.1roc...a.;:la e 0 C:>cti ;..:·~ 
de Contabllldade se oppõem. 

3°) A Estrada, para todos os servi~os de tracçrio das duas 
bJtola.s possue a~nas 67Z locomotivas, das quaea 35 l)c:- cçnto com 
mw~ de 30 annos e 25 .por cento com mai_s de 20 annr>~ de serviço. 

Parte desl!las locomotivas dormem. nos depositas, PO!'ctue ne
cessitam tunas d& grandes e outras de pequent<.s re:v:-.ra.ç(;('s, cnnt 

·_damnos incalculave ia para. o tra.l:ego, que se torna assim cada ve-..: 
mala inefficiente • 

Por outro lado a Central possue, ao long-o das linha•; e nos 
deposltos, ma.J.s de 20. 000 toneladas de ferro velho e de so<:ata que 
se deprecia de dia. para. dia. e que tende a. ir desappare..:en1o pf'la 
i.DJpossibilida~ de v.lgllancia permanente. 

Pois bem, a. a.dnúnistre.çã.o da. Estrana mais de l!:na vez t~:m 
tentado ven~r esse ferro velho para a.ppll.car o prr>ducto de. vesn~ 
da no concerto 4e algumas locomotivas e ac:quk!Lcã:o de m::ncria.es 
de emergencla que fazem grande falta aos servico&. 

N.oda, porém se põde fazer porQue a burocracia e o Codlgo 
<le Contabilidade -se oppõem. 

Como se .vê destes exemplos, que são apenas citados de entre 
de?Jenas. a. burocta.cia e o Codieo de ContablUdnde são a esphinge 
que devora. toda iniciativa naquella fmportarite via ferrea. Cum
pre, pofs, salval-a da esphinge, · a.ntes que aeja devorada toda. A. 

Estrada. · 
E <lmqua.nto a.s coi:;sas aJ1 se p~ dessa .maneira edlrtcante, 

que é que tem acontecido com Q Central do Brasil, <'!o ponto de 
ViSta economko e tinanQeiro? 
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. Não ê. preéiso ser propheta. -para· prevel~o. os seguintes qua._· 
dros comparativos dão-nos a. justa medida. 

A Estrada. de Ferro Mogya:na, empresa. de ca.píte.l privado, 
tem apenas 1.960 k:llom-etros de linhas, eOmi>rehendidos os rama.es . 

. O seu trafego . não ê . mais intenso nem as suas tarifas mais 
eleve.das do Q.Ue na Central. 

Pois bem; eis aqui a discriminação da. sua reeeit4 e despesa 
nos ann os de 1932·1934: 

I. i 
Dlscrlminaç:ão I 1932 1933 1 U34 

I J 

I I I 
Receita do tra!ego -I 43 .331:227$541] 46 .980:557~027j 43.504 :49\i$450 

. I 1 I 
D espesa. de custeio . J 32.225:433$206J 32.907:402U09J 32. 916 :780$800 

I 1 1 
Saldo; .•• • • j 11.105:794$3351 14.073:154$818! 10.5i7:714$650 

I I I · 
Vej amos e. E strada de Ferro Sorocabana., tambem, como a Cen

tral, propriedade de um governo, ger i-da, porém, sob o regimeu de 
autonomia administrativa. e financeira. 

Eis o Q.u.a.dro da sua receita de trefe~;o (I despeza de custeio, 
n o decennio de 1925-1934: 

Anno.s 

192S •.•• 
1926 . • . • 
1927 : • . .. 

1• semestre 
2" semestre 

1g2s . 
1929 

·1no 
1931 
1932 
1933 
193.4 

:1 R eceita. I Despesa Saldo 

l I I 
-I 68 .1·61: 969$6921 46.978 :289$473 ! 21.183:680$219 
-1 66.579:975$3791 57.24~:360$4481 9 .339 :614$931 
-1 I I . 
. , 29.155:084$4991 29 . 75Z :472$838 \D) 596; 688i339 
• 45.079 :770$2841 27.~42:191$301 17.437:578$98.3 
·I 81.11&:312$4941 54.823:231$363 26.295:081$141 
·I 83.o96:411$87aj 60.076:923$481! 23.o19:48s$a~z 
_, 72.479:836$3801 54.439:554$377) 18.040 :282$00~ 
-1 75 .315:905$4201 56.324:663$9151 18.991:241$505 
.J 67.968:854$415 55 .219:43934371 12.749:414$978 
-1 80.267: 351$617 1 58.845:360$756 21.421:990$861 
.j 83 .280:746$716 67.99 6:679!306 15 .• 284:067$410 

I I I 
Exa.zninemos agora. o qua.dro <la Central, em egu;1.1 período: 

1925 • • • . ·I 135.2&4:211$8001 148.499:799$200113.215:S27$4QO 
1s26 . • • • • ·I 141.na :446$8ool 112. 75s:sss$soo 32. 642:t39$soo 
1927 • •• ..• · I .157.818:895$1001 207.882:893$600! 50.063:998$500 
1928 · I 1&8.626 : &46$7oo 1 1 8ii. 07s:879$400I Saldo · 
1929 I 199.259:920$3001 195.056:763$600! Saldo 
1930 • r ·1s9 . oz5:so4$2oo1 203.212:n82$6ool34 .185:478$4oo 
1931 -1 164 .444:217$5001 168 . 631:705$700 4.187:488$200 
1932 -1 155.679:667$200 166.386:024$8001 10.706:357$60l> 

· 1933 : ·I 2ô4.668:578$70G]· 2so·.523:ooa$100I 2s:ss4:424$40D 
1934 · I 122.253 :478$9oo 1 1s6 :a9 7 : 112saooJ a~ .143 :ssa;4oo 
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Quer dizer: no irl.ennio de· 1932-i9S4·, ã. Estrada 'de' Furo Mo":
gyana. deu um saldO mf!dfo de I1.922:2Zl$234 annua.es. 

O SR. C.uu.os Rliu:s - Aliâ.$, o Sr. Mendonça. Lima, no trabalho 
:a. que V. "E:x:. se refere, attribue grande parte des~es ma:les ao abuso 
.dll.5 requisições minlsteriaes. 

O SR. ALBERTO ALVARES - No decennlo de 1925-1934, 
·a Estrada Sorocaba.na. deu tambem um saldo m~lo de réis 
18.31-6:5751208 JIOr anno. 

Pol~ n~ mesmo- decennlo, descontados os pequenos saldos 
de 1928 a. 1929, n. Estra.da. de Ferx-o Central do Brasil deu um ãe
Jicit m~o .annual de 19.725:692$340!! 

Em outJ:-os termos: - emquanto o Thesouro do Estado de 
São Paulo recolhe uma renda liquida. de 183.165:752$080 .de ex

':ploração ~e sua estrada, o Thesouro Na.Cional soffre uma. ~gria. 
de 197.256:923$400, para sustentar o trafego da Estrada de FetTo 
Central! · 

Não é preciso carregar nas tintas: o quadro se recommenda 
. por si mesmo. 

E tudo isto por que? 

Só pode haver uma. resposta: pelo defeito do systema. admi
nistrativo. 

De resto niio é o que acabamos d& ver numa serl.e õe exemplos 
. _elucidativos? 

A Estrada Sorocabana. é ta.mbern o:t:!icial, do dominio de um 
governo. As SU3fl condlc;:ões economicas não são superiores â.$ da 
Central, o que se evjdellcla ec>mpa.rando-se a extensão, a rend:a. e a 
tonelagem de ambas. 

A Soroca.bana ê, porêm, gerida. sob o regúnen de autonomia 
adnúnistra.Uva ~ financeira., a.o passo que a ~ntra.l é sujeita a 
todo um systema burocratfeo. tratada como uma dependencia. de 

· Ministerios. 

Não ha. iniclat1va.e q~ _ali .possatn .produzir os seus e!feitos. 
:porque vem logo o !ormalism<J, vem o papeiorio, vem o t(U!lige
ra.do Cod!go de ContabWda.cl&" e lá. vae tudo por agUa. abaixo. De 
sorte que o administrador, os seus auxiliares, do mais graduada 
ao mais humilde, nii.o tem senão que cruzar os braço.s, ~signada- . 
mente, e dclxar que a.e coisas se resolvam por si. 

Mas ha. momentos e= que a paciencia se esgota, e to-dos bradam. 
dam, quasi em · tom de l"éValta. 

Pois não ê o grito de uma consc.!encla revoltade., de uma 
-consctencla pa trlotlca. e inaubrillssa. á realidade exaspera.nte, não 
é essa a. signitica.;;ão .da honesta & corajosa. exposição mandada. a. es

. ta C~ara pelo dtgno director ~ central, o senhor Mendonc;:a. 
Lima? 

Felizmente, que, _que desta vez, parece, a. sua voz não ira. mor
rer no deeerto. 

A Ca:mara dos Senhores Deputados responderá ao seu com· 
movente a.ppello, toman<io ã. ·sua. irnmediata consideração o pro-



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 15 19- Página 99 00 122 

- 518· -

~o g,ue o~ l,]:l.~ _ê -!1~!1,\etU.('I<_> e no Q.~ ella. irá. ~beJ:Il eona
bora.r, com liloUcltude e desejo .de resqlver o proble~. : 

Envio â. Mesa o projecto . <Muito b'-m.. Pa."Vmo11. O orad&r é 
c:umí>rimentt:do. >. · · - · · · · 

O Sr. Presidente 
,mo ser li~ os . 

- Ha sobre a. meB&. requer1~nt011 qu& 

São, .succe.ss!vamente, lidos, a-poiados e .postos em 
di:scussão os .seguinte's -• 

N. 133. de 1933 

(Primeira Legisla.tura) 

Requércmos que, por interme<llo da Mesa., ouvida _ a. camar~ 
se solicitem informaçóes ao Emo. Sr. Ministro dá :Fâ.zenci& so
bre. · quaes PrOVldencláB .tomou · c~ID .relação ao. .tuiicclonamente> 
efflciente da Commtssão de LiqUidação 4a. Divida. Fluctue.D.te, at-
tendendo-se a que: - · 

1°, a. ultime. sessão realiza.da. pela. alludida Commfssão data. d~ 
5 de Julho 4o corrente an.no; 

29 , um dos . membros da referida Commlssão, por va.rlas vezes,. 
pediu, a.o que consta., dispensa do encargo, não se interessando· 
.Pcl;os trabalhos da. .Commisaã.o desde aquella data; 

3". a. Commissão sô pode :tuncclona.r com a totalidade do.e seua 
.tre.s _membros. 

JfJAtifical;ão 

A Co!DlDlseão de L1qui4a.cão da. Divida. Fluctua.nte tem por 
t1nl o estudo dos processos .referentes á. Divida. Pa.ssfva. -da União, 
con~da, atê 30 de Dezembro de 1930. 

Actua.lmente · egtá, ella. resolvendo os processos relativos a& 
anno de 1923. .. 

Entre a.s dividas a serem apreciadas exlstem muitas .reteren
.tes a vencilnentos: gratitf~ç~s e outras vant;agens não pagas a. 
tuncciona.r!os publicos. em _periodo anterior de ~930. -

Assim, al~m de terem flcado tae.s tuncclonados, a té hoje, no 
desembolso do qUe lhes ê justo e lega'll:nente ,devido, estão ttinda.. 
,dada a morosidade dos trabalhos da Commlssâo de L iquidação • 
. sob a a meça de ter fndefinfda.m.ente postergado o desembaraço dos 
seus :processos . 

DElhl, o presente pedido de fn!orma.ção . 
Sala. aa.s Sessoos, em 3 de Setembro de 1935. -ThO-mpson 

. FlOTe/1 Netto. - PQ/UZG soaru Netto. - Pau~o .Martin.tl. ·- Mo
nes P afva. - Orlando A roujo . - José M~lkr. 

Encerrada a discussão e adiada a votação . 

1:'. 134, de 1935 
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(Primeira Legislatura) 

Exmo. Sr. Presdente da Camara dos Deputados. 

Requeiro, ouvidá a Camara, que o· ExmO'. Sr. Mtmstro da. 
VIação, digne-se Informar, p'!>rque, contrarlamen~· · ao qu'e .e'stabe'.o 
leoe o Decreto· n. 23.569. de 11 de Dezembro de 19.'13, eni. seus 
arts . 2o e 9°, e paragraphos, encontra-se como s uperhitendente da. 
importante via-terree.., São Paulo-Rio Grande, ha quasl dois- an
.;noa, um tunccionarlo dessa Estrada, sem as habilitru;:ões sclent.ffi
cas exigidas pela lei acima citada. 

O Exmo. Sr. Pr-esidente da Republica, quando Chete do Go
verno Provisorio, expediu o Decreto n. 23.569, r .egulando o exer~ 

ciclo da. pro:l:igsão de engenheiro, em todo terrltor1o naciorutl, rea
lizando assim uma das maiores aspirações dessa. nobre cla!!!!e e de 
milhares de estudantes que, nas Escolas de Engenharia, preparam
se coi:n muito .sacriticio e esforço para a conquistá. de um diplo
ma. Mas não basta t".egulamentar esta ou aquella. necessidade pu.: 
bllca. E' preciso antes de mais nada, o cumprimento exacto, tneio
phisma.vel da. leJ. sem o que é lmpossivel attingir-s~ o rtm colll
niâdo. 

Em nosso Paiz ha o pessimo habito de ~e desrespeitar as dts
pos!<,:!)es legMs, substituindo-as, .peJ.a. vontade de ca.da chefe ou 
dirigente de departamento, os quaes, impõe a sua acção individual, 
a sua propria opinião ,creando aitUElc;:Oes illega.es, obrigando cons
tantemente os lntereS!adÓs a · recorrerem ao terreno do judiclario, 
ond·e as solu<,:ões são tardias e dispendiosas. 

O caso da. São Pauio-R1o Grande é ty.pfco. E precisa.mentti 
n~se departamento do Mini.aterio da Viação que a lei que ,ll;anuite 
o e:a::erc1clo da e ngenharia, estA. sendo violada na sue, parte mau· 
importante. 

Mas felizmente o presente pedido de informações é dlrlgldo 
a um cultor do Direito, pois, o Sr. Marques dos Reis, tomou parte 
sal~nte na. elaboração da. nossa. Constituição, emprestando G bri
lho de seu flllgurante talento a todos os assumptos do Direito 
Constitucional. 

A Constituição da Republfca, no art. 113, Item 13, e~lece: 
"E' livre o exerc1cio de qualquer profissão ,observando-se as con
dições de oo.pacldade technfca. e out ras que· a. lei estabelece dl~ 
tadas pelos interesse publlco." 

O Decreto n. 23;569, em seu art. 1• e re.speetivas aUnea$, es~ 
t.'lbelece o direito de somente exercerem cargos technlcos de e:ilge.;; 
nharia, os diplomados pelas escolas otficlaes ou offlchllzadas. 

Quanto aos não diplomados e · que antes exerciam cargos técli..: 
nlcos, o art. 2 . •, diz: "Os !uncctonarios publtcos e os en:ipregi.o 
dos particulareS que dentro do :Pruo de i!efs mezes, contiidciti dlt 
data da publicação deste decreto, .provarem pel:<tnte o Coit3etil() dg 
Engenharia e Architectura que, posto não eat!Staça:iit aã conaf.:. 
çl5es do art. 1° e seu paragrapho unii:o, vem; á. dàta. dá .ré.c'erida' 
pllhli~a~ão exercendo cargos para os ·<i.uaes se exijam éonhêcimeri-
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'tos. &e -engenheria, architectura ou agrimensura, poderão- · conti
nuar a ex~rcel-o, mas não JTOderáo ser prom.ovidoa nem remo-vi
do!r para f)fj.ff'Ooa carqoB techmcor. (O grypho é nosso) •. 

; ' E' . o Ca$0 do a.ctual superintendente da. São Pa.u~o-Rio Gran
(le, que nã.o sendo diplom.a.do por qualquer escola o!ficial ou par
ticwe.r,' Exerce abuslvame:Ote o alto _cargo de d!rector de uma 
_d8.!3 mals im-portantes vias-:terreas di União! 

O art. 9•, do referido Decreto, eatabelcee: .A. União, os Es
tados e os Munlclplos, . em todos os cargos, servi<;os e trabalhos de 
~ngenharia., . arch!tectura. e agrimensura., somente empregarão Pl'O
fissíona.es diplomados pel~ escolas officia.es ou equiparadas, pré
viamente registrados de accordo com o que disp!le. este decre
to, re.salva.da.s unicamente as excepções nelle previstas. 

O Decreto ·n. 19.501, que regulamentou a occupação ila. Es
trada. de Ferro São Paulo-Rio Grande, em seu art. 2•, estabelece: 
"Emquanto dut'2l' a occupa.ção, a..· rêde serã. administrada por um 
engenheiro da con!l.an<;a do Governo Provi.sorlo, nomeado ·P<>r 
iiecreto, o qual exercerâ. em eommissão as tunei;ões de superin
tendente da. mesma. Rêde, . ficando . ~cta.1nente subordinado ao 
Ministro da. Vl~o ~ Obras Publicas. " 

, De tudo isso se conclue a lllegalidade de :;e encontrar A !ren
te da. São Paulo-Rio Grande, um tuncclona.rio de. estrada., como 
seu dlrector, sem que para Isso preencha. as condio;:ões da. lei. 

; Na d!rec~o da. Estrada de Ferro e, com cert~z;l. sem· o co
nhecimento do Sr .MiniStro, vem ·esse superb1tendente íntringlndo 
o Decreto n. 23.569, 'nomeando para. oargos teCbnicos ou xnelbor 
promovendo para cargos · techn.icos, empregaAos da. ·estrada, Con
tra. os dispositivos legaes, como se verifica. das promoções dos não 
diplomados: Ernesto Lange, que exercia. as tunc~ões de ajudante' 
da Inspectorla. Geral · da Via Permanente e que !oi promovid~ 
a· chefe da Vla. Permanente, da Linha. de São Fra.nc:isco; .José Ma.
dureire Col"reia, de ajudante da Chefia. da Via. "Perma.nente da 
linha Itararé-Uruguay, para Che!e da VIa Perznanente. 

Como se justf!ica tanto desrespeito âs· leis do Pa.lz? 

O conductor de residencla. ê o substituto do engenheiro re-:
stdente ~ em seus impedl.Inentos ell1:!. assume a residencla., e pol" 
:ISsO deve ser engenheiro. Ent reta:ntó, o tal snperintendente, vem. 
de nomear pa.ra essa func.;:ã.o o Sr . .Toão Flugel, allemã.o <k orl..:: 
gem, falando mal o portuguez, para. occupar, um ea.rgo technico! 

Onde irâ. parar a: Iel que regula. a .profissão da engenharia se 
não tôr posto Úm dique a tantas l.n~J;"aC~õe~? . 

A. situacão crea.da, na São Paulo-Rio Grande, ê merecedora. 
de gh~ar a attEnc;.ão _do s-ov~rno : · · 

!Ach&nd~se essa. estrada. occupa.da. pelo Governo Federal, não 
se ~-!>~prehende _q~ um simples superintendente tenha 'poderes 
discrieiona.rlos .para aõ.Inlttir á .'!lua vontade dezenas e de:z:enas de> 
~uiiír:C~oa de a1.t8. ·burocracia., . creà.ndo assim um vasto quadro 
de tunoclonarlos-.. Pa.r& .. 0. Paii" no. ea:So dÓ gOyei-no encampar a eá: 
tra.cia. · .Õu ·então iuificultá.ndo ~ ~nU:é,:à. ·· déssà devártamen-to á com.:: 
~:niiia., e:om ·~ ~(inús resUltan~s· d.é ~m viS~' pêssOa.l ali uitrodu-. 
214(), ~ n~ss.!<]aO:e _! 9 · ~eÇt_or . . da.~ Çentral do Bm.sll,· · s1;1bmei~ 
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es nomeações â corul<leração do governo ·e este manda lavrar os 
decretos . 

O presente requerinN!.nto de informações para que o Elmlo. 
Sr. 1\finistro se dlgne de 'tomar na conslderacão qui! lhe mere
cer, reforça e.s innurneras solicitações feltaeo â. Sua Ex. pelo Con
selho Regional de Engenharia. do ParaDA, bem come. os pedidOS: 
do Conselho de Engenharia Federal, cujo president.~ de entiio, o ü-· 
lustre Deputado Dr. Pedro Rache, por variu vezes, solicitou a 
a.ttenc;ão do n<~bre Ministro, no caso da Sã.u Paulo-Rio Grande, 
<lu.lo superintendente, por não ser diplomado, não pode d e accor
dc, com a lei. occupar- o Jogar em que se encontra:. 

Sala das · Sesslles, 3 de Setembro de 1935 . - PUttw Tourinho . 

.Encerrada a diseussii.o e adiada a vota.c;ão. 

N. 135( de 1936 

(Primeira Legislatura) 

Requeremos que, por i.nterm.edlo da Mesa da. Cam.ara, sejam 
solicitadas e.o Sr. Dr. Ministro da Edu~o. informações l!Obre 
os moUvos pelos quaes não foram :Presta~. pelo Departamento 
da Saude Publica, os -esclareCimentos pedJ..dos pelo requerimento 
protoçolla.do sob n .. 1.187, ein 7 de Agosto do corrente, feito neio 
.Sr. Aldarico da Costa oliveira. . 

SQl.a das Sessões, 4 de Setembro de 1935. - Teixeira Pmto. -
G0tme11 Ferraz. 

Encerrada a. ·discussão e adíM!a a votação. 
O Sr. Presidente Nomeio o Sr. Salgado Filho para 

substituir, interinamente, o Sr. Nilo .Alvarenga na Commissão 
Especial do Codigo de .Aguas. 

Está. finda .a hol'a destinada. ao Expediente. 

V.a.e~e passar á. Ordem do J>!:a. (Paua.) 

Compareceram mais, durante a h orca. do Expediente, os Srs. : 
Euvaldo Lod1, ~neroso Ponc~. caldeira .Alvarenga, Mari<:> 

Chermont, Acyllno de Leão, Abgua.r Bastos, Fene!on Perdigão, 
Agostinho Monteiro, Magalhiies de Almeida, Gerson Marques; 
Henrique Couto, Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires de Gayo
so, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, Humberto d e Andrade, 
Monte Arraes, José de Borba. Figueiredo Rodrigues, Martlns Ve
ras, J osé Augusto, Alberto Rosellf, Ma.thia.s Fr.eire, Herectl.ano 
Zenaide, Sam:uel Duarte, João C~pbas, osorio Borba, Arnnldo 
Bastos, Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcan
ti, .A.lde Sampaio, Teixeira Leite. Humberto Moura, Severino M:t
riz, Motta Lima, Emilio ue M.aya, Orlando Araujo, Valente de 
Lima, Sampaio Costa, Deodato Maia, Melchisedeck Monte, Cle
mente Ma.riani, Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz. Via.nna Fi!ho, 
.João Mangabeira., Arllndo Leoni, Octavio Mangabei.ro., Pedro Cal
moD, LeQnclo Galrão, Arthur N elva, Ra_phael Cincurá, Edgru-d 
Sanches, Attila Amaral, · Ubaldo R:a.malhete, Francisco G<m~;~~ 
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ves, Nogueira Penid-o, Pereira carneiro, Amaral Peixoto, Henri
que Lage, Sam.paio Corrêa, João Guimarães, Raul Ferruindes. 
Levi Carneiro, Eduardo Duvivier, Bento Costa, Hermete Silva, 
Cesat: Tinoco, AI!pio Coatallat, Nilo Alvarenga, Lemg-ruber Filho, 
Bandeira Vaughan, Fabio Sodrê, Arthur Berna.rdes. Carlos Luz, 
~orald!no Lima, .Tosé Braz, Th-eodomiro Santiago, .Augusto Vle
gas; João Beraldo, Washington Pires, Arthur Bernardes Filho, 
.Daniel de Carvalho, Chrlstla.no Machado, MG.cario de Almeida; 
Cel$o Machado, João Penid<>, José Bernardino. Matta. Machado, 
Rezende Tostes, Anthero Botelho, Bueno Brandão, Theotoriio Mon
teiro de Barros, Moraes Andrade, Gama Cerqueira, Cardoso de 
Mello Netto, Joaquim Sampaio Vidal, Cincinato Braga, Macedo 
l3ittencourt, Laerte Setubal, Hyppolih do Rego, Jorge Guedes, 
Fellx Ribas, :Miranda Junior, Fabio .Aru.nha., Ja.iro Franco, .José 
Cassio, L8.udelino Gomes, . Corrêa da Costa, Arthur Santos, Octa
vio da Silveira, José Muller, Abelard<l Luz, Borges de Medeiros, 
Baptista Lusar-do, Annes Dias, Pedro Vergara, Frederico Wol
benbuttel, Victor Russomano, Raul Bittencourt, Ascani" Tubino. 
Dario Crespo, João Neves, Ermando Gomes, Abel dos Santos, 
Pedro J'()rge, Francisco di Flori. Antonio Carvalkal, Austro de Oli
veira, Arthur da Rocha, Silv.a Cof:l!O., Francis~~o Moura, Adalb~r
to Camargo, Da=as Ortiz, Chryaostomo de Oliveira, .José do Pa
troclnto, Rlcardino Prado, Vieira Macedo, Martfnho Pr:ado, Oli
veira Coutinho. Lima Teixeira, Gastão de Brito, Roberto Simon
sen, Vicente Ga!lle:z;, Leóncio Araujo, França Filho, Mo=yr Bar
bosa, Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Ca.rdóso Ayres, Vicente 
Gouvéa, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão. (15&). 

Deixam d~ compal:'ecer os Srs. : 

Agenor Rabello, Ribclro Junior, Deodoro de Mendon~. Ge
nat"o P<lnte, Dem.ocrito ROcha, OUJ.vo Oliveira, .Tehovah Motta., 
Gratullano de Brito, .Josê G<>me!! ,Botto de Menezes, Ruy Carnei
ro, Mario Domingues, Mello Machado, Carlos -de Gusmão, Altami
rano Requlão. Manoel Novaea, J. J. Seabra, Prisco Paraiao, !.la
galhâ.es Netto, Asdrubal SOares, .Julio de Novaes, .Acu•·cio Tor
res, Lontra Costa, Martins Soa.res, Clemente Medrado, Lc-vindo 
Coelho, Adelio Mactel, Juseelino Kublt~hek, Negrão de Lima, 
.ToM Alkimim, Joã.o Henrique, J'a.cques Montandon, Abreu Sodré, 
Paulo No~ira, Waldemar Ferrefr.:t, Santos Filho, Oscar Steven .. 
.aon. BJas Bueno, Roberto Moreira, Meira .runior, Hora.cio La.!er, 
Trigo de Loureiro, Carlos Gomes de Oliveira. Demetrio xavier, 
J<~urico P.ibeíro, !'dartins e Silva, Gastfi.G Vi<ligal, Salgado Filho, 
Barreto Pinto. (49). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa. o compa
recimento de 245 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder a. votação da mat~ria que se e.cha sobre a 
mesa. 

Vae ser considerado ou não objecto de delibera~;ao um pro
jec;to. 
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E' lido, considerado objecto de dellbera~ào e en
v.iado a.s Commisslles de Obras Publicas, Transportes 
e Communica.ções, e de Finanças e Or~amento, o se
guinte 

PROJEC'l'O 

N. 224 - 1935 

(Primeira. Legislatura) 

.ciutonza o Poder Ezecutivo a contra.ctcw a e:recução de wma li
nha aerea fie Our!tvba a ..iaawm.pção, met:tiante subvenção. 

(O"Dras, 14 - Finanças, 232 - 1" Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1. • Fica o Poder Executivo autori:ta.do à contract.ar com 
a. Socíedade Brasileira Aerol!oyd Igoossu' S. A., o estabelecimen
to e manutenção, .Pelo prazo de cinco annos, 'de uma llnha ae;·~ 
de Curityba. a. Assumpção, por Foz do Iguassu , com uma viu.gein 
po:- semana. em cada sentido e mediante a subvenc;:ão de tres mil 
ri-is (3$000) por k11ometro voado, observadas as condi~ões que 
!orem estipuladas para segurança do trafego dessa. linha, que 
deverà ser articulada com ~ jll existentes da mesll16 socied>\<b -
dt- CW'ftyba a São Paulo e de Curityba a Florianopolis - as qu:l.?.S 

~b. se obriga.râ. a manter independentemente de subven~ão t:e
deral. 

§ 1.• O contracto que fl\r celebrado 56 entrará em ex~cu~ão 
depois que o Governo do Paraguay conceder autorização para. o 
sobrevôo do seu territorlo pelos aviões dest3nados ft. manu!en~ã.o 

da Unha até Assump~o . 

§ 2. • Para .segurança do traf~eo. a contracta ntt- deverá as
sumir a obrigação de insta.Uar e m'ante:- em perfeito funcc!ona· 
mento> tres (!:) estac,:õe~ de radío, nos pontos que !orem mais 
indicados, !ndemnlzando·n o Governo do custo de acquisl•:ão e 
1nstalle..ção de taea estações, conforme orcamentos que forem pre· 
vlamente approvados pelo J)t'partamento de Aeronautica Ci\•il o 
atê o maxlmo Q.ue !ôr fl::mdo no contracto, e re·n~~tendo á U-:liii.') 
o respectivo apparelhamento fir.do o contracto. 

Art. 2. 0 Para occor~r ao pagalnento, no exer.;lelo de 1!\;r., 
da subven~ã.o de que trata o artigo 1" e da acquislcá<> e in.;taib · 
tão à que se refere o § 2° do mesmo artlt;o, !ica o Poder I~xe
cutivo autorizado a. a b rir o credito especial de rHs 350:000$000 . 

Art. 3. " Revogam -se as dlsp.o.slções em contrario . 
Sala das Sessões, ~ de Setembro de 1935. - La.uro Lo-pes 

Justificação 

O problema. da. ligação do Brasil a.O Paraguay, cuja relevan
cia. t'oi en(:(l.recida desde o Imperio, pzlo.s nossos mais esclarecidos 
patric:los, e cuja. solu~ão tol postergada até nossos dias dev!dÔ 
ao vulto das despesas a reaiizar com a cons'trucçãc- de uma lin ha. 
ferroo, está virtualmente resolvido pela aviação. 
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Urge tornar realidade essa liga!:ão, approXimando-n<>s daquel
Ja nação amiga. 

P.ara a avjacão de hoje nenhuma difficuldarle ha em asst;
gura.r com effici~ncia a Ugação eff~ctiva dos dois paizes limi
trophes. 

:Não pode haver, tão pouco, divergencia acerca da. melhor e 
mais conveniente via. aerea a utilizar. 

S<lb qualquer dos aspectos qu~ se encare o problema, chega
nlos á. conduf!ão de que a. vida aerea Indicada ê a dt'> Cur!tyba
Foz-lgua.ssu' -Assumpção. 

De facto, essa via já. offerece ·condições razoa.veiR para o es
. tabelecimento de um trafego regular, gracas aos campos de poul5o 
;preparados pelo Exercito e:m Guarapuava, Colonla, Mallet, Catan
duvas e Foz do Iguassu'; não apresentando dffficuldades o per
curso de Foz· do ,Iguassu' á. ,Assump.;:ão. 

Por egual a via Curityba-Assurnpção, com ser a majs d!re
cta e de menor ))ercurso, portanto de custeio menos elevado, é a 
que permittirá. transportes majs baratos para o Paraguay, quer 
dos tres Estados· do Sul, quer de São Paulo ou do Rio de .Janeiro. 

Basta comparar as distancias a vencer em cada uma das tres 
soluções que razoavelmente podem ser consideradas, para con
vencer de que a via aerea que se impõe é a de Curityba-Assui:npção 

A ligru,:ão Brasil-Paraguay não pode deixar de ser encarada 
sem a necessaria articulação com as rêdes aereaso nacionaes e in-· 
ternacionaes, de sorte a pro.porcionar simultaneamente a ligação 
entre os doiS paizes e a do Paraguay, com as nações européas e a 
.America Central e do Norte. 

Por conseguinte ha tres vias aereas a considerar para a liga-
ção Brasll-Pa.ragua:~o·: 

Cur.ityba-F62: do 1guassu -AssUlnpQão; 

São Paulo-Campo Gra.nde-Assumpção; 

São Paulo-Assumpção. 

A primeira terá. o percurso de 847 klms. e !icarâ articulada 
com todo o systema de linhas aereas do Brasil atra vez das linhas 
du Curityba-São Paulo e de Curityba-Florfanopolls, mantidas regu
larmente pelo Aer.ol!oyd Iguassu'. 

A segunda seria a ma!s longa com 1. 612 klms. a contar de São 
Paulo, o que encareceria <>S trans:Portes dos gnndes centros pro
ductores do Paiz p·ara o Para.guay. 

Finalmente a terceira. ligando directamente São Paulo a As
sumpção, teria, o .percurso de 1.127 klms. e exigiria o preparo e 
conservação de campos <le pouso em reglão ainda pouco co-nhecida 
e habitada. Accresce que os aviões teriam de sobrevoar zon.c1s de 
dff!icll e moroso accesso por terra ou por vias flu>iaes. tornando 
precw1a a · assistencia e reparaçãO do material de voa em qua.l
q1Jer eventualidade. 

Ass!m qualquer que seja o aspecto por que se o .encare, o pro-, 
blema encontra melhor solU<;ão no. estabelectrnent:J Ua. Unb,a aerea. 
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:Curltl'b~mpçíi.o; .e tal solução pode ser adaptada sem mais 
~ca & com diminuto üispendio para a União relativamente á s 
enormes vanta.gens de toda ordem, que o Brasil c.olherá de tii.o o.p
P.ortuna 1Jrovidencla, com o actlver o intercamblo cultural e eco
nomico entre os dois paizes. 

Com etl:eito, o Aerolloyd Igu8.3su, sociedade genuinamente na· 
·clonal, coru~tituida. com capitaes paranaenses e paulistas, j ú. dls · 
põe de material e de organização que permittem assegurar ~ffi· 
cazment& e desde Jogo o estabelecimento da Unha. Curitybe..-Msum
pc;:ã.o; e a regula.rida.de e segurança. com que essa. empresa vem exe· 
cu.tando as linh8.3 Curityba-São Paulo e Curityba-Florianopolfs, dão 
o melhor testemunho da sua idoneidade. 

Quanto â. subvenção que se torna necessa.da para. apoiar nos 
:!)rlmelros anJ1QS essa. 1nic1ative. de caracter eminentemente n~U:io
nal, tal cc:no em b Oa hora fez o Governo Federal para o estabeleci
mento das llnhas aereas de Belém a. Manã.os e de São Paulo a. Cuye~...: 
bâ, não excederá a reduzida SQmma de n!is 265:000$000 por anno, 
na. base de 3$000 :POr kilometr-o e de uma· viagem por semn.no. em 
cada sentido (847 x 2 = 1.iil.l4 kilometros x 52 = 88.088 kilometros 
;por anno x 3$000 = 264:264$000) , lsto é , na mesma base em que {< 

Untão subvenciona a. llnh:i. São Paulo-Cuya.bâ. . 

Com as subvenções para a execu!:ão dessas duas linhas - de 
São Paulo a Cuyobâ e de :Selém a Manáos - a União despende 
a.nnualmente a. somma de 1.526:880$000. 

E' bem redu:z.id·a, portanto, a importancia de 626 :000$000 por an
no para tornar realidade a ligação Braml-Pe.raguay por meio de 
uma linha. a erea g enuinamente nacional, não ca.beado, no caso, c 
rorma.lida.de da. abertura. de concorrencia por Isso que se tr.-ta doe 
uma linha. a se articular com as da. unic:a. empresa Q.Ue estabetecc 
a ligação de Cur!tyba cam as outras rêdes aerea.s. Nem . outm foi 
a. f e l!.z e a.certada solu(;ão que como Chefe d o Governo Pro~rio. 
adaptou o Sr. Getulio Vargas, por inspl.ra<;ào do illustre MinlstTo 
.Tosê .Alnerico de Almeida. no tocante ã.Quellas duas outras Unhas 
aere8.3, cujos contractos de subvenção foram celebrados de sorte a. 
rtcar a rticulada cada. nova Unha. com as da companhia maia indi~ 
<l'3.da l)ara estabelec~:l·a. 

Sala das Sessões, 4 de Setembro de 1935. -Lauro Lopes. 

0 S~ . Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submeter 
a. voto!! o seguinte 

llilQtJriu~o DE . Ufl:GENCIA 

Requeiro urgencia para immediata discussão e v ot.a<;ã.o do pro
jacto que determina s eja declarado teda do, sOmente para effeitos 
~colares>, o d1a 6 do corrente. 

Sala. das Sessões, 4 ode Setembro de 1935. -Café FGho~ 

Approvado. 

O Sr. Presidcm:e - Em obed.lencia.· á deliberação da Camara., 
vou submetter tí. immediata. 2• discussão e votação .o pr<~Jecto. 



c!mara aos DepLiados - lm"esso em 2810112015 15:19· Página 107 de 122 

_. 526-

2• discussão do projeeto n. 225, de l935 (1• Legis.; 
latúra), declarando !erlado escota.r· o dia 6 de Setem
bro de 1935 ce·m virtude de urgencla). 

Encerrada a discussão e annunclade. a votação. 

Approvado o .seguinte artigo do 

N . 225 - 1935 

A r tigo unlco. E ' declarado !eriado -rutclo_nal, sOmente para. et
!eitos escolares, o dia 6 de setembro de 1935, revogadas as dfspo
sicões em ce>ntrario. 

O Sr. Presidente O projecto passa ã 3• discussão ,e tf-
gurará. na proxinla Ordem do Dia, em virtude de ur~ncla. 

Tenho ainda. sobre a. me.sa e vou su'bniettet' a. votos o seguinte. 

ltlllQUERIMENTO DEl URClEl'iCIA 

Reqneremos urgencia ·para. immedíata diScussã_o e votação do 
projecto n. 212, de 1935, q_~e approva. o Tratàdo co.m os Estados 
Umdos da Á.IIlerlca. do 'Norte. 

Sala das Sessões, 4 de Setembro de 1935. - Bllul Ferria.ncU:8 . 
- Pa:U:~o :Martins. -Pedro Al~o. - Olemen.tmo Lisboa.. - Ca
fé Filho. 

O Sr- Octavio :Mangabeira - Sr. P residente, .àe.sejava sa
ber se, falando peta ordem, poderia enoo.min~ar a votação do r e 
querimento de urgencla? 

O Sa. PREsiillllJ.N'1'Jil- Não o poderia ! azer; seria discuti.- a li.r
gencia. V. Ex. foi Presidente da Camara. e conhece bem o R egi
mento nesta pa rte . 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - Pergunto, então, ainda: 
pode a. O:unar:~. votar requerimento de urgencta sem sâber previa
m ent e, qual a materta 11obre que vae se pronuncie i"? 

O tratado entre o Brasil e os EstadOs Unidos ~ assumpto da. 
l:llaXlma importancla. 

Como irã. a cam=a odellberar sobre esse tratndo .seni o c<~~ 

nhecer? 

O SR. PBl:siDII:N'%1!: - A urgencla é regUlada pelo Regimento. 

O SR. OCTA VIO MANGABEIRA - Os pareceres, sei. foram 
publfca.dos no Di<lrio do Pddcr Le{tialctivo. de hoj~ Mas eu, por 
exemplo, não o recebi, Ignoro o texto desses pareceres . 

O asswnpto não pode ser a.pprovado desta maneira. 

O Stt . PRf:SIDEN'l'l: - A Mesa na.da. pode fazer; A culpa será. do 
Re~mento. 

O SR.. SOUZA LEÃo - O R egimento adrede preparado pein. 
maioria.. 

o SR. PREsmE!'."l"'!l - o Regiment o é antigo; não foi feito na. 
actual- legislatura·, 
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.. Q - S;R. ·OCTAytO MANGABEIRA ·- Não est<lu reclamando 
~on.tra V. E:z: .• •. 

O SR. PltEISmElNTI!I - Wnha. resposta. !o1 a.o a.parte que acabo 
que . a.cabo de Clllvir. 

O Sr. Octavio 1\langabeira - Peco a palavra, pela <Jrde.m 

O Sr. Presidente 
Deputado. 

- Tem a palavra, p ela ordem, o nobre 

O Sr. Qc:tavio Mangabeira (Pela. 01'dem.) - o "Dia.rio do 
Poder Legislativo" publi~ou hoje os parecer~ das Commissões de 
Agricultura e Finanças a. respeito do tratado entl·e <l Brasil e os 
Estados Unidos. 

E' assumpto da mmm~ lmportancia.. Pr()vo.I-o-ei por occasiã.o 
do debate, se houver. 

Pergunto: está. sati.sfelte a. condio;áo da publicidade. sabido co
mo ê que muitos Deputados não recebem o " Diario do Pode1· L egis
lativo" antes da. sessão? 

A publicidade é condição sine qua. Essa. condição está realiza~? 
E a questão de ordem que· levanto perante V. Ex. Sr. Presi

dente, antes que a Ca.mare. delibere sobre a. rurgencia qu ea.ca.ba de 
:ser requerida. (Palmas.) 

O Sr. Raul Fernandes (Pela Qrcllem) - Sou o responsavel 
pelo requerimento assignado por cinco Senhores Deputados. eu em 
primeiro Jogar, pois que delle tive iniciativa. 

A publicação d o parecer feita no " Diario do Poder L egislati
vo", largamente distribUido a. todos os Senhores Deputados e t acil 
de ser consultado por aquelles que eventualmente não o te-nhrun re
cebido, pela manhã, em s ua residenci.a, taculta., evidentemente, ã. 
Camara, in1cla.r o debate desta materia, com pleno conhecimento 
de cau.ea.. 

O adiamento da deliberação legislativa a esse respeito estava 
em risco de causar a a.ltiss!mos interesses nac!onaes, damno irr~ 
pn.ro.vel. F<!• movido 110r essa considera.cão. qrue apresentei o reque
rimento de urgeneia. 

O Sx. Souu LEÃo - Perm1tta V . Ex. um aparte. A camara 
desconhece inteiramente esses motivos . V. Ex. pela primeira 
vez está. a elles Se re!eri!ldo. 

O SR. RAuL FERNANDES - O nobre Deputado pertence A 
.<iommiss.ão .de Dlplomaela e Tratados ... 

o SR. SouZA LEÃo - Conhe~ 0 tratado; lllEUI a Camara o des
conhece com,pletamente . Nã.o é possível que approvemos um Tra~ 
ta.do, que concede. eno~de de favores, como os de que se trata., 
com absoluta. ignorancfa. da materia. 

O SR. RAUL FERNANDES- ... e sabe que elle garante a al~ 
guns artigos de produccã.c nacional, especlaJmente ao Café, estabi
lidade de uma situação que tem sido méro favor dos Estad<ls Uni
dos e que pasaa. a ser contractual'. .. 

O SR. SouZA LEÃo - E por Isso nós t:a.mbem lhes fizemos 
f avores. 
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o sa·. :aA.'OL FEaNANDES - • . • a da. ·entradii livre de direi
tos, do -Pro-dueto na.quelle pa.lz. O nobre Deputado rião :Ignora.· que 

• ha uma. corrente poderolla. de opinião nos Estados Unidos que se 
insurge contra. o tratado, e ta.mbem que o Govern~ a.mertcano <U!
f1c1lmente l'l!si~te e. essa. pressão, hoje aggravada com a lnsi
nu~ão de que o Governo brasileiro protela. maliciosamente a. sua 
delibex-ac:ão a respeito. Devemos dar ao Governo americano 11m: tes
temunho de lisura e boa fê, e:tlledindo, sem mais demora., este ne-. 
~ooio. 

A Cama.ra, que é soberana, decidlrâ. afinal como lhe parecer mais 
acertado, tendo em vista o lnteres~ nacional (P"hnaa.) 

O Sr. Presidente·- Os podere~ da Mesa são completamente 
r~stirctos neste E~Ssumpto. · 

o a.:t-t. 114 do Regimento estabelece: 

"Submettido â. consideração da. Carnara, o requel"imento 
de =gencia ~rã., sem discllSsâO, immediata.men~ votado" 

A' vista. d~sse dispositivo, não é possiv-el ao PreSidente da Ca
.lllara. conceder a. palá. vra :Para. encaminb.amerito de votação de um 
requerixnento de ur~ncia, :Sem vi()Ja.r a lei interna. da Casa.· 

Vou ouvir a. Ca.mB.l"a ::sobre o requerimento de urgenc.ia. 

Em seguida, 'é dado como approva.do o requerimento de 
urgencla. · 

Os Sra.. João Neves e Baptista Lusardt> (Pela. oniem.) -
requerem veri!lcação da vota.<;ão. 

Procedendo-se á verificação a~ vota.gão, reconhece-se teren:t 
votado a. ta vor 125 SrSl. Deputados .e contra. 8; totaJ 133. 

· O Sr. Presidente - Não ha numero. 
De accOrdo com o Regimento vou submetter a votos, pelo pro

cesso nom.ina.l, o requerimento d~ urgencia.. 
Os Srs. que aPprovarem: o requerimento responderão - SIM 

e oa que .rejeitarem, responderão - NAO. · 
Vae se poceder â. <:hamada. 

O Sr. Frâneisco Gonçalves (servindo éle Secreta.rlo) pro
<:ede á chamada dos Srs. Deputados, para a. votação nominal. 

O Sr. Presidente -Responderam á chamada 174 Srs. Depu
tados. 

O Sr. Secretario vai proceder 6. leitura. dos nOl:Ues dos Srs. Depu
tados que respon-deram - SIM. 

O Sr. Diniz Junior (servindo de' Secretario) procede á l-ei-
tura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que responderam 
-SIM. 

Mario Chermont, Acylino de Leão, Abguar Bastos, Ji'enelon Per
digão, José· I'ingarilho, Agostinho Monteiro, Cl~mentino Lisbôa, Lino ·-· 
Machado. Gerson Marqu~s. ce..r1os ReiS, Eliezer Mol"6ira, G<:>do
fredo Vianna, A.genor Monte, :s;ugo Napoleão, .Adelmar Rocha, Pires 
de Gayoso, Freire {{e Andrade, Fernandes .Tav·ora, Pedro Firme~. 
Humberto de Andrade, Monte Arraes, li'igueiredo RodrigUes, XaVier-
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. de Oliveira, Café Filho, Martins Veres, Ricardo Barreto, ~rei~ 
Lira, Mathia.s Freire, Samuel Duarte, Odon Bezerra, ~orlo Borba., 
Arruda Ca.niara, Arnaldo Bastos, tAdolpho Celso, Barbosa Lima So
brinho, .Antonio de Gôes, Domingos Vieira, .Arthur Cavalcanti, 

' Heitor Maia, Teixeira Leite, Humberto Moura, Simões Barbosa., 
Severino Mariz, Valente de Lima, Fernandes Lima, Sampaio Costa, 
Carlos de Gusmão, Deodato Mala, Melchisedek Monte, Clement& 

· Me.rlani, Pinto Dantas, .Al!redo Mascarenhas, .Arnold Silva, Arlindo 
Leonl, Francisco Rocha, Leoncio Ga!rão, Arthur Ne!va, Ra.phael 
Cincurâ, Edgard Sanches, Attila .Amaral, Homero Pires, F.-ancisco 
Gonçalves, Caldeira d-e Alvarenga, Pereira Carneiro, Amoral Pei
xoto, Sallea Filho, João Guimarães, Raul Fernan-des, Levi Car-

. neiro, Eduardo Duvivier, Bento Costa, Hermete · Silva, Alipio Cos
tallat, Prado Keliy, Cardilho Filho, Nilo de Alve.renga, Lemgruber 
Filho, Bandeira Vaughan, Emilio ode Mala, Fabio Sodré, Carlos Luz, 
Nora!dino Lima, Pedro Aleixo, José Braz, Theodomiro Santiago, 

. Augu!lto Viegas, João Beraldo, WMbington Pires, Celso Machado, 
João Penido, Matta Machado·, Anthero Botelho, Simão da. Cunha, 
Bueno Brandão, Pereira Lima, Theotonio Monteiro de Barros, Car-
1ota ·de Queiroz,Barros P -enteado, Moraes Andrade, Verg'Ueiro Cesa-r, 
Gama Cerqueira, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vida!, 
Aureliano Leite, Justo de Mora.es, Miranda. Junior, Fabio Aranha, 
Jairo Franco, .José Cassio, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Corrêa. 
da. Cost4, Gen-eroso :ronce, Paula .Soat:es, Lauro Lopes, Francisco 
Pereira, Diniz .Junior, João Carlos, Vespucio de Abreu, Rena.to Bar
bosa, .Annes Dias, Pedro Vergara, João Simplicio, Frederic» Wolfen
buttel, Victor Russomano, Raul Bittencourt, Ascanio Tublno, Dario 
Crespo, Adalberto Corrêa, Fan!a Ribas, A-niz Badra, Erma.ndo Go
mes, S~b~tião ~mtniues, .Ábel dos Santos, Pedro Jorge, Francisco 
Di Flori, AbUio de Assis, .Antonio Carvalhal, :A.Ustro de Oliveira, 
A.rthur da Rocha, Silva. Costa, Francisco Moura, Adalberto Camargo, 
Damas Orti:~;, Edmar Carvalho, .Josê do Patrocinio, Rica.rdino Prado, 

· Vieira. Macedo, Ma.rtinho Prado, Ferreira. Lima, Oliveira Coutinho, 
· L ima Teixeira, Pedro Rache, França Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo 
Pinto, Augusto Corsino, Cardooso Ayres, Vioonte Gouv~a. LOurenc:o 
Baeta. Neves, Abela.Nlo Marinho, SYlvio. Leitão, Paulo Martins, Mo
raes Paiva; Thompson Flores. 

O Sr. Presidente :........ Responderam - sim 164 Srs. ·Depu-
tados. · · 

· 0- Sr. Secretario vae proceder â. leitJJra dos nomes dos Srs. 
D eputados que responderam - NÃO. 

O Sr. Bueno Brandão (servÍI1do de Secretario) ·procede à lei
tura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que responderam-· 
NÃO. 

Magalhães de Almeida, Herectlano Zenaide, Euva.Ld.o. Lodi, Del
Phlm Moreira, Domingos Vella.sco, Alberto Surek, Ricardo ~!achado, 
.Alberto Alva.re:s, Paulo Assumpção, Gastão de Brito, Leoncio 
·-!Araujo. (11). 

O Sr. Presidente - Responderam - não 11 Srs. Deputados •. 

O Sr; Vieira :Marques (pe~ ordem.) - Sr. Presid-ente, soli
dtei a. palavra, afim de declarar que. - figurando · meu nome como 
·não . tendo respondido aftirmativamente, votei favoravelmente 'ao 
requerimento de urgencia. submett ido â consideraç:ão da Camara.. 
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Q Sr. Bierectiano Zenaide (z>ela or<Jem) - Sr. Pres!derite; 
Votei ~entra o requeriJnerito. Haven-do o meu nome flgurndo entre 
os: dos Sr.s. Deputados que se man.l:test.a.ram a :tavor, ·Pec;:o a v. Ex. 

:determinai" a. necesaaria. recl:!t1ca.ção, 

O Sr. Presidente - S~rão feitas as rectifica<;Qes ·~ol!citadas 
l)elos nobres Deputados. 

O Sr. {)ctavio Mangabeira (pek. orikwl,) - Sr. Presidente. 
quando, ha pouco, _levantei minha primeira questão de ordem, V. 
Ex. invocou, amavelmente, minha qualidade de antigo V1ce·Pres1-
.dente da Ca.Jl}e.ra. 

Isso rne despertou a memoria para. a pratica. da.s disposições 
regimentaes e, dahi, vir lí. tribuna p_I"opôr a V. E:~:. a seguinte 
questão: 

A Camara., hontem, Sr. Presidente, cOncedeu urgencia para. um 
projecto; apenas o relator da Commissão de que pendia o referido 
projecto pediu 24 horas - .prazo que se encerra, minuto a. minuto, 
ás 4 horas da ·tarde de hoje, a hora, pr~t.sa.lnente, em qUe estou 
nesta tribuna. - .para emittir J)a.l"ecer ve.rl)al. 

O § S. 0 do art. 112 da. Lei Interna da ~ara prescreve: 

"Não poderã. ser concedida -urg~ncia p~a qualquer pro
J)Il<'lic,:ã.o amquanto estiver pen~ente outra proposic;:ão jã. 

considerada. como tal, salvo o dlsposto no artigo seguinte". 
o artigo seguinte ê o 113, concebido Ilestes termos: 

"0 Pre~idente intettom,pem o orador que estiver na 
tr-ibuna, sempre que !Or sólickada. urgencta. .para se tratar 
de a.seumpto referente · â seglirança. nacional, subscripta.
pelo menos, por um qua..r.to do numero total dos Depu· 
tados". 

Não me parece, Sr . .Pre.si!'lente, que o Tratado de commerclo 
entre o Bra31l e os Estados Unidos po~ ser considerado como 
})ro~cto que interessa â segura.nca. nacional. Mas, ainda. que ~ 
'!osse, o requerJmento de ut"genc!a que ~ Camara votou não veio 
a.!lsignado por um quarto do numero total dos Delluta.dos. 

Reclamo a. V. Ex., por conseguinte, a. observanc!a do Regi.· 
menta, p~a o fim de que seJa dado a debate, mediante p~er 
verba-l do respectivo relator, o projecto pe.ra. o qual a ca.mara. hon
tem concedeu urgenc!a.. Porque, se o relator não dêr o parecer 
dentro do prazo das 24 horas, que a.caba. de se esgotar, o projecto, 
regimentalmente - ê essa a lembrano;;a. que tenha do tempo em 
~~:ue tive a honra de exercer, lnterinarnen.te e. ~adeira. que V. Ex 
tanto eleva. ... 

O SP.. SouZA LilÃ.Q - E V. E ::r::. a exerceu, aliâs, brilhantemente. 
(.d.1JoiadO~.) 

O SR. OCTA'VIO MANGABEIRA- .•. o projecto, regimen~ 
to.J.mente, terã. de ser submetttdo é. dlscusaão independentemente 
de p.a:-ecer. 

O S~t. W .l.NDI!lRJ..Er Pnm.o - Aliã.s, a. hY1JOthese ·figurada por 
v.· Ex. rião terá. loga.r, porque, ha pouco, a Commiaaão ~ reuniu, 
ass!gnou o parecer, e o relator está. prel!ente. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 15:19- Página 112 a e 122 

- 531 . .:-- . 

. .. 0 SR. OC"l'A)TIO 11-L-\NGA:BEIRA - O np:trtc <lc V. E:<. li· 
~uida. o l'e!>!to que pnde!$l!e haYer <la. IJ.UI!Stão • 

. Reclamo, 1Hl1' con.wgu!nte, em nome do voto hvntem lH'O(CL•ido 
pelu. Camut·;o, ~owJ•• dado t~ d~hato o )n·ojc~to. tmra o qu;LI n. Cat<a. 
em sua •tlt'L mthetloJ·!It, re~olvcu cunc<-'tl~r u1·gen~:1a. (Jirrito v~·'" ; 
mu•to be·ln. l'ahn'l!.) 

O-Sr. Presidente Jn•kPcn<l<·nte da reclam•t~;ão do nulll'O 
Deputuúo, j;, a. Me~~ la cun\'ld:lr o relatot· do projectu, ::;1:_ Theo
tonlu :Montdru (1~ BrnT"~• 11 (l;u· !utl"ecer sobt·e o assumpto d:~ ur
g!:n<:lu. <:oncedldn na .!4t's~iio de lll>lttem. Nos termos do Regimento, 
>Uil:ltm de\'la. l>l'Oce\lcl' o. )1..e~a, nntes do annuaclu.t· a. discu.%Ü.O e 
,·.ottu,:áo ela U1'8't~nr'h p:u·a o Tr:Ltado de Comntercio entre o Brasil 
c os E~tudo~:~ Unido~. 

. A dh!CUSSÜu des~c mat<.>ria, tmrtnn to, fica ,;U~J >cnsa, ali! que 'L 
Camara ,;e manl!este ,;oln·e o pl'ujecto :1. r esvci t:J <lu qual fui con
cedi® Ul"g"enda na se;;>lfio de hontem. 

Annuncio <l assumpto em votu.(~;,o e dou o. palavra a o Sr. 
Theotonio Monteiro de Barro~;, llUT>l lLUe, como relator da Com
missão de · Educacão e Cultura, emitta. p:u·ecet· sobre o Project o 
que lhe foi af!ectado. 

Discussão especial do prujecto n. 21~, d<.l 103~, (1." L c· 
gi.<;latura) , (emend~L approvuua. e d<:staca\la du projccto n. 
lS-A, de 1:135, (1.• L el!i.slatura). 1·eguianuo o eo;tuclu <lct 
Historla do Brasil na ;;.• ~êrk· dos curso:> s~cund:uiot~ (t!m 
vi.x:tude de u1·g:encia) . 

'(} Sr. Theotonio Monteiro de Barros - Sr. Prcsitlcnt t'. 
destacada do projec to n. 18-A, de 1n;;, a t'mentlu n. 10, }lara com;• 
titulr projecto n parte, foi a materfu. l"t>mettiila á Commi~stw tlu 
T:::ducaçiio vara dar Jlat·ecer, t;endo a. mim >!listrilmida, comu He· 
!ator. 

P~i na ses-,;!'io lle ·hontem o prnzo 11<: 24 horns, q~e agot·n liC 

eF.gotll, e, felizmente, po~l'IO tt·nY-N· clentro elo Jl t~tzo o pa1'ecet· ~1:1 

Com missão asslgna.do pl.'l.:l. maiol'ia lle seu~ memhros. 

A matet·Ia relatl~·a ao projecto, Sr. Pl·esldentc. é dnqucllu~ 

que não comportam õiven;encims; t ouos, sem discrl'pnncla do :;-t'UJl" 
J>arlamentar a que estej<tm filiado~. entenclen\, neste ca1<o , ctUé ~~ 
de\·e dar, effecth·amentc, ao ensino da Histurí:t do Bmsil u ma 
:iutonomla e uma. ílnaltdade q ue elle comport.l, em nu>~s.l tena, 
~·e t·cando-o do carinho e <lo estJcclal cuidado que elle por todo~ 
o>4 t!tulos merece. 

Acontece, por~m. que a Commi:<ouio, exantinltnclo n. r>rupost<\ 
feita na emenda n . 10, hoje tom:Hln. pt·ojecto autonomo, ~:~e de· 
f,·ontQu com <llgumas dítflculillldes, das quaes dua~:~, principalmen te, 
a v u ltn.rom li. :seus olhos : uma de n<Ltureza pcdngoglca., e outm 
ele natureza pur:unente pratica. 

O projecto manda que se taça, na quinta. ~rie do curso se
oundarlo, o estudo especial e !solado da. Hlstot·!a do Brasil, de 
accOrdo , com o progra.mma que organ1zarà: a congregat)ào do Col
lcgk) Pedro· II - e . agora entro a. examinar a Ilrimeím dlf!icul· 
àade,. dnquella.. <le ilatu~za . pedag-9:;-lc~: 
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Pareceu á Commissão que seria Inconveniente !azer da ma.· 
teria. relativa á Hlstoria do Brasil um compartimento estanq,ue, 
clentt·o do estudo da Hlstorfa dn Clvlllzação. 

A Histeria. do Bt·asl!, por !~so mcsn1o ctue o Bt•allll (: tD.mbem 
um Paiz civilizado, pertence a esse todo a que se dú. 0 nome da 
Historla da Cl v111za.ç;ü.o. 

O SR. "\Y.\NDERLE\' Pt:-<rto - V . Ex. permltte um aparte?' 

O Sl:{. THEOTON10 1\'lONTEIRo DE BARROS - Perfeita • 
mente. 

O S~. "WA.'-"PEllLtlY Pnnro - Na emenda que foi convertida. 
em projl:!cto, já. aPtH·ovnda. nela Ca.DK\ra, o ponto a que v. Ex. se 
l'e!ere es ta perfeitamente esclat·eclclo. 

O SR. THEOTONIO MO~TEIRO DE BARROS - Assim niiu 
par~;:ccu á Commlssii.o. 

O SR. 1VANOEHLEr PINE:o - O estudo conjuncto, ínte~;radu na 
Hlstor!a da Civilizaç;ão, faz-se na.s quatro primeiras séries; o iso· 
l ado, es})ecial de Histori.a. do Brasil, ê feito na s ... série. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS -Perdão: a 
emenda diz sómente i~to: "far-se-á. na quinta .série do curso se
cundaria o estudo especial e isolado da Histeria do Brasil" , dando 
n. entender que se desgarraria. do programme. de Hi"l!toria da. Ci
vll!za~õ.o toda a. materia referente á. do Brasil, para." ser estudada 
esta ui Uma. jsolada.mente. 

O Sa. \V.ANPI!lRLEY PINHo - Como, se são cinco séries? 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS-' Ora, o bom 
methodo odlooctlco de ensino de Hlstoria recommenda que antes 
de ter a preoccupar;:ii.o de encher a cabel)a dos a1umnos de nomes, 
da.tns, numeros, dla"6, mezes e annos, se deve preferencialmen te ter 
aquella outra :preoccupac;ão de localizar as occurrenclas, os ·Cactos, 
a..<; Individualidades no ambiente em que elles se deram e opo
raram. 

O SR. PEDRo C.\LMON - Permltte V. Ex. um aparte? 

O SR. TEEOTONIO :MÕNTEIRO DE BÁRROS -Pois não. 

O SR. Penao CALMON - O esplr-ito da emenda !oi destacar 
do ensino secunclarlo a. cadeil·a de Hlstoria. do Bras!l, para. cons
tituir uma disclpllna. isolada.. Não tivemos a preoccupação, nem 
f cornpetencla da C<imD.ra. ou mesmo da Commissii.o de Educação, 
que é Q orgão technico em ma.teria de ensino, não tivemos a pre
occupação de estabelecer um programma, de antecipar a orga
nização de um prosramma; que ê privativo da distribuição das 
materias. Compete maí.!l aO.!! or~ãos technicos e níio a.o poder po
litico. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS -Por essas 
considera.cões, Sr. Preosidente, a Commissão e.doptou· o crlterio se• 
gulnte: que se condensasSe nas Quatro primeiras sêrle.s do. curso 
secundaria toda. a materia de Historia. da. Civilização, incluindo a. 
Hlstorla do Brasil, a!im de quç os factos passe.d~ em nossa. terra 
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fiquem perfeitamente integrados e articulados nessa trama de 
causas -e de effeitos que é o que principalmente deve pesqulz-<~.r a 
H!storia da Civillzaçi'i.o, trama esta relativa a toda evolução 
mundial. 

Ao mesmo tempo, nu1nda a Commissão que, n:.1. quinta :s~dc, 
depois então ele .• realizado todo esse curso da Histeria da. Cíviliz..'l.· 
c:ii.o, abrangendo nossa Histeria, de modo seral se faça um anno 
de estudo . isolado e e~pccial!zado de Histot·!a do Brasil . 

.A outra díf!iculda.de, Sr. Presidente, l: de nnturel'.a, put·a
mente material, meramente de a.Pplicac:ão. :E:' que, se tlras,;emos, 
conforme manda a emend:'t, a materia da B.istoria da Civilização, 
que actualmente se acha nos pl'OS'rommas <kt quinta st-rle, pat·•~ 

dlstl'ibuil-a pelas demais s{'ries antet·iores, os estudantes que actua\
mente cursam a quart:l. :'<êrle e, nl1 quinta. farãu sómentc H!stor!i~ 
do Bra~il. irinm ficar pri\·ado" do pro,;ramma ae Histo!'ia ela C!
vil[za~ão. 

E' preciso conciliar-se esta difficuldade com :1 organizru::·to <ln 
ensino isolado e aprofundo.do da H!stol.'ia do Brasil. 

No que diz t~SJ:'leito ii. organiz:u::ão dos prog-rammas, não {oi 
po~;><ivel á Commissào tambem o.cceitar a. sugg-estiio dn. emenda, 
!lOl' for~a da qual o programmn. seria organízaclo pela. congrega
<;:ão do ColleSio Pedro li. E não foi possiv~l porque ha regras 
ger:l.es, estabelecidas em lei, par<t a organizaç;ão dos pt·o~;-t·ammas 

do cur!!o secundaria . 

Estas regras estão contidas no at·t. 10 do decreto fedeml n. 
19.890, de 18 de Abril de 1B31, e no art. lO.<l rambem do decreto 
.l't'deral n .. 21.241, de 4 de Ahril de 1932. Por força delles, a con
STeg:J.<;:ão do Collegio Pedro II faz suggestões que, approvadas por 
uma. cornmJsaão nomeada pelo Ministro. serão então objecto de 
.tnstl'ucções que o titular da Educação baixará aos estabelecimentos 
secundarias, para seu cumprimento. 

Assim, nií.o se póde est:lbelecet· para a. ood~ira. de Hi.storia. do 
Era.sil uma fOrma -excepcional, isolada, distincta, de regra. geral 
pa.ra organlza<:ão dos program:rnas . e inteiramente differente d.a. 
man~fra pela. qual se organizam tcdos os demais programmas -do 
curso .secun1iar!o. 

Levada. por estAs congidemç;ões, a Commissão de Educação 
0r:;anlzou um substitutivo em que apara. aft difficuldades a que 
acabo de allUdir e, ao mesmo tempo, acolhe em toda a plenitude, 
a. !d~a encerradQ no projecto, fdéa. na. qual a Comm!ssão reconhece 
calorosamente o preenchimento de u1na. lacuna de nosso ensino 
(muito bem), e que o estudo de Historia. do Brasil precisa effecti4 

vamente ter entre nós o desenvolvimento que ;he ê devido. 

O sub~titu-tivo, que passo á. consideração da Carnara, e para. 
qual a Commlssão de Educação pede approvação preferencial, .:i 
o segujnte: (Lé). 

Era o que tinha. a dher. (Muito 'bem. Palmaa.) 

Vem á. Mesa. o segu.lnt( 
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(1.• Leglslaturn.) 

Ilcuu~a o csl-ltrlo rla Historia rlo RTr!.Sil na G.• serie dos Cltr&os se
cundartos, tc·ntlo 2Jarcccr con~ sulJ-•titl!t iv o rla Comml8srio · àc 
Edttcacii"· 

CEclucacão - 56 - 1." Legislatura) 

O Poder Legi;;lu tiyo decretn.: 

Art. 1.0 • A m atet•i:J. corr~spondente á. Histeria íla Ctvllizaclio, 
incluída a H h:toria do Bt•asil, ser-d. dls:trihuld:l pelas c1uatt·o .st,r!es 
no curso secundaria. 

Paragrapho unico. N;~. s.• sEde, o progt·amma de Historia. 
da. C!Yilizaç-::io Yersará. exclusiva e especi:llmente a Ristorla do 
Brasil, ~m todos os seus períodos. 

Art. 2.• . Esta lei entra rá em execução do proximo anno le
ctlvo em deante, organizados os progrom mns, em tempo habil, na 
.forma dos arta. 10 do Decreto federal n. 19. S90 · de 18 de Abril 
ela 1931 e 10 do Decreto federal n . 21.241 de ·4 de Abril de 1932. 

Art. 3.0 • Os ruumnos, que attingirem a quinta série, no pro~ 
ximo anno l&ctlvo, farão, a!êm do estudo especializndo de Hi-<~toria 
llo Brasil previsto nesta lei, o curso restante do pro:;ramma actual 
aa cadeira de Histeria da Civilíznç:ão. 

Sala da Commissão, em 4 de Outubro de 1935, ás 15 horas e 
45 minutos. - LoJtrC1lço Baet~ Neves, Presidente. - Theotonio 
3fontciro ele Barros .z.·;rho, Rela.tor. - Franci3co de ~follrn. -
.l!Ollte .Arracs. - Luiz Vianna . - Raut JJittcnco1trt. 

O Sr. Presidente - Tem a pa.laYra o Sr. Barros Cu.qsal. 

O Sr. Barros Cassai - Sr. Presidente, em se tratando do 
N<sino <la Histeria do Bl-a!<!l, com~ç0 fazendo cons!demçôel! sobre 
o>< <'J'li~odios revoluc:ion:tríos que j;1. constitu~m cnt)ftulo · <ln no11s:~ 
ll !sto1·1a. 

O SR. l'n~SlDE:!>.'l'E - Attcnçtio! O Regimento ... ... 
O SR. BARROS C.ASRAL - Sr. Pre~!dente, estou na-n-ando 

factos da Histeria do Bra.:<il, !a<·tos occon•hlos no R io Grande-. 

O SP.. PREBWF.XTE - O que, entl·et."lnto, se acha. em dt>bale niio 
é um projecto relati"·o a factos da Histeria do Br:tsil. Trata;se <le 
um projecto que regllla. a inclus.io dessa materi:~ entt·e -as q ue 
compõem o curso secundario, · 

O SR. BARROS CASSAL - E stou apenas na introõuc<;ão do 
meu discurso . 

O 'SR. PltESIDE:?\TE -.A.Ynlio o .resto, pela !ntroducc::ã.o . . .- ·(Riso.) 
Se V. Ex. vae C.1.lar sohre assumptos · contempornneO!l, .poi· · ·certo 
não acaba!'lí. o.. Histeria ... (Riso.) 

O SR. BARROS .CASSAL - AMm do tnais, .t:ollciblria 'a tole
rancia de V. Ex .• visto que o meu discurso f pequeno.; · durará 
no maxlmo 10 -minutos. 
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:o Sú. l;HE>ItPi:::o-:'l'f! - Acontece,· porém; que, arites de V. ·E:i::. 
que1•er fal<lr sobre este projecto, tratando ·de outro assumpto, ou
·tros l>eputaclos me procurornm, querendo fazer o mesmo. 1-J eu 
·resi!<ti. .• 

O SR. B,\RRO~ CASSAL - V. Ex. e.11tú. applic::mdo, para 
eummlgo, t•igorosaml'nt!', n Hl•J.:"Ínwnto. Outros Dl'putados, sob pre· 
textu de- dlscut!r<?m m·n}f•<·ln>~, tl:•m aho1·<ludo m:tterh inteolra~nente 
1Hversa. Alncl:~ mais, havenflo tl'<'zentos Deputodo,;;, quasi todos 
!'!e al'ham in><crlpto~<, e l'U d<•\'h falar, rc!<!rlndo-nlc n. um aparte 
do nobre collega St·. A~<c:w1o Tuhino, 11ohrc assumpto que Se :re
laciona com a llOI!ti·~a do lUo Grande ~. portnnto, com a Hl!'ltorla 
da Bl'Rsil. 

O SR. Pl:llSIDF.XTY. - Y. Jo:x. tet'ÍL nor certo a convicçã() de 
que poucos Deputa.rl•Js mN·e<'('l':'i.o, <>m tii.o .1lto g1·fw o aprc<;o e 
eJ~tima que tenho pm· \', l~x .. v<>lho cumpanl\eil·n da. Alllariça Li
beral. Por i-,;so mc:-omo, ~·ontt·a V. Bx. deve cnhlt· com mais rig-ot· 
a. :l.<'<:iio regimental. .. O nohre orador ter~ de provar que a :H!sto
ril~ do :Brasil deve oc(·upm· um lo:;ar autononlO numa da>~ sêrles 
do. curso gymnasinL .. (1a11o.) o caso rio;randense ficor(L para de
pois, ·[Jara . uma explicação. pessoal. .. 

0 SR. BARROS CASSATJ - ~esse ('(tSO, pediria ;l V. Ex. 
attendendo á sua su;,:~estiio - mt> ins<'t'<.>V<>~<se fk"ll'a uma e:q>ll

cação pessoal. 

O SR. PllESIDENTE- Tenho muito Jll'S:tr nís~o. m:1s o Regimento 
é mais forte do que a amizalle. 

O SR. BARROS CASSAL - Entrarei na, tlísn:~;>io <lo projecto 
em detoJat~. pedindo. a. V. Bx. me f,t~a chegar ás mão~ o. substi
tuth·o da Commissão de Educação. 

O SR. PrJ;:SIOC:XTE - Y. Ex. será. attenrildo. 

·O SR. BARROS CASSAL - Sr. P1·e~idente, o BraHU foi des
cobet·to em 1500 por Pedro Alvares Cabral. Nlnguem dese<.>nh~ce 
o facto.... (Riso.) 

Já. ae commemorou o 4.~ çentenal'io do de.~cobrimento do Bra.sil
Gustou-~c regiamente par:;~. preparar a~ :festn,; que deveriam al!!!i

gnalar <L dn.ta magna, 

O Sn. OSC!.n FoNTOUP.A. - Eu queria que V. Ex. di;,sesse á 
CamarQ. si o Brasil foi descoberto ou inventado. 

O SR • .BARROS CASSAL - Foi casu:tl ..• 

Sr. Ptesi~ente, entretanto, através desses quatrl) seculos, at~ 
hoje o BraBil nü.o attlngiu um grão .de eiviliza~ão e de cultura, 
não ·obstnnte o tro.balho perseverante de todas .al! =inorl:ls parla~ 
me~tare!l: que vêm procurando incentivar o engrnnlleoimento rn~ 
!'att·la, imprimindo~Jhe Uma :sitUa!lãO de equil!brio fin::tnceit'O, 

N.ão ob:stante o trabalho dos homens .que têm .Procurado con~ 
.duzir o nosso • dz aos seus mais altos de!!tinos, a. política. brasi
leir<t t6m .sido obstaculo a o .verdadeiro surto da grandeza . na c i o na! . 

. , ... · .. No: ensino.':os. erroE!. ~e. a. od!splice~c~a dos. po!lere.s :Pl.l}:)ll~Ol! ,so-
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. ·bem a. uma aituac;ão de e:xaggel"o. ó governo da dictadura. suppri
·mlu a. cadeira de Historia do :Srasil, relegando o ensino ~ His
teria Patria a uma condiç:ão subalterna.. Só agor:a., Sr. Presidente, 
surge neste plenarlo o debate em torno do assu.mpto ctue, entr.e
tanto, não estii. merecendo a devida atten<;iio dos responsaveiS pela 
ínstrucc:ão pubHca no Brasil. 

O SR. HoMER9 PIRES - Mereceu toda attenção por- parte da 
Commi."são de Educação. 

O SR. :SARROS CASSAL - Mas daqui do plenarlo não tem 
m<!recido. 

As urgencias que se pedem para. este e outros assumptos im
r•~dem o se~ cu!do.dnso ~studo, limitando o tampo necessal'IO para. 
a renexiio e poder resolver sobre :tssumpto de tão magna !mpor
tnncia. 

St. Presidente, vou ler um trabalh o notavel, do Pro!essOJ:" Max 
F leíss, justificando o restabelecimento ~ ca{l.elra ·de ·~ Historia · 
do Bmsil"' no curso secundaria: 

"Em 11 de Maio de~te anno, 1934, tive a honra de sub
metter ao Sr. Chefe do Governo Provisorio .•• 

Ha uma l~i. de ~assinl, que estabelece, para ·a. con~;~tltuil)ão 
cl~u1 nacionalidade-s, a ne<'e~idade de elementos objectivos e sub
j<'r-tivos. Entre es:o;es ~!ementas objecUvos estii. a llngua. 

o S~t. :Mo'l"l'A Ln.tA - Aliá~ d o que mais 3e tem descut-ado é 
do e nsino da lingua. 

O SR. BARROS CASEU.L - Entretanto, mesmo sem certos 
elementos objl!<!tivós, não deixam de existir as nacionalidades. 
::-l'est:.."l hypothese, está a nacionalidade dos judeus; ainda ha. 'pouco 
tínhamos a nacionalidade polaca que, com a conflagração européa, 
reh·indicou seus direitos, continuando como Estado. ' 

Estas consideragões me são .su.r;gerldns por um dos períodos 
clo trabalho que ora leio. 

Supprirnir a noç:ão de Historla do Paiz, seJ:"ia. •.• · (Lê.) 

O Sa. MoNTE Anf:AR.s - V. Ex. pode estar tranquillo: n..'i.o 
será. supprimlda. 

O SR.· BJAS FoRTEs - Não sel:"á supprimida pot-que o nobre 
orador está se batendo contra ls!o. 

O SR. BARitOS CASSAL- "O a.rtlso • .• CU.) 

lndispensavel" . 

.. Vê V.· Ex., Sr. Presidente, (I.UCl (1..5; conslderaç;ões do nota\'el 
I'J"Ofessor são tão convincentes que, espero, a Camn.ra, preoccupada 
com assumpto de tão :magna. imJ)OJ:"tancla, como o ensino da. His· 

· torin. Patria. em todo o Pa iz, cuide de tal forma deite, que nln· 
guem mais ignore· os episod!os brilhantes e os :maus pedaços da 
nossa hi-storia, afim de que sirvam de o.dverten cia ao povo brasi
leiro da marcha. g loriosa lle seus destJno.s e possa o Brasil atni.v.essar 
o i;lCeano tempestÚoso da. politicagem que tem . e ntravado todo o 
surto c1e· a·eu progreaso, de · sua. grallde%8. eeonom1ca e · financeira. . s ·,. 
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O SR. T.Emi:E'lRA PI~"TO - D~ erros do passado, tirando a.ll sa• 
hias l!~;ões · do futuro. 

O SR. BARROS CASSAL - Os enos do passa.clo estão ::ser· 
vindo para nos advertir ci caminho que devemos tomar, e não ·des
cul~m. de forma alguma, oa erros do pre~ente. 

0 Sr:. TEIXEIRA PINTO 

futUl'O. 
Mas o orador estú falando para o 

Já. um grande pensado1· al'gentlno, quunuo cert& vez ~l>i~tlu 
eu sua entrevista com o eminente embaixador patl'iclo, Sr. As!liS 
Brasil, dizia, na. sua lingua castelhana: '·Hay que hacer alguna. 
cosa aunque sea errada, para que se la pue<la corrigir má~ tarde". 

O.s erros do pa.saado, reó'!pondendo ao apa1·te do nobre Depu
tado, não servem para ju:stHicar os ~rros do presente, e menos 
quando são estes as-gravados; os erros do passado servem jm>ta
mente }Jara evitar que se reincida no crime, na !a1ta, na dl.spli
cencia, como faz o actual Governo da. Republica, que, em vez de 
se preoc~upar com a situação afflictiva do Pai:.::, ania de charola. 
todos os dias; vem de Buenos Aires, foi ao Rio G.-ande do Sul, 
foi a :\tinas caçar e agoru. volta a. BeUu Horizonte, indo amanbã 
ao Centenario Farroupilha. Os e1·ros do passado servem ),)ara ad
v~rtir que aquelle que a Nação elevou ao alto posto de Presidente 
da Republica. ·dev-e velar constantemente pela feHcidade da Patria; 
deve procurar cuidar das ge~·ac;:ões do futuro, aP.mini.strando o en
sino,· desenvolvendo institutos. escolas e outros estabi;!lecímentos, 
necessario.s á sua educação; tem de cuidar, com cautela e com 

.honestidade das -!inan<:aa :publicas, tão as-gravadas presentemente 
por dlfferentes factores de ordem economica, de ordem psycholo
s-ica, fa.ctores determinados pelos erros que se Yii.o accumulando dia 
a. dia. pela polit!ca de protecclonismo exaggerado, pela monopoli
zCJ.c;:ii.o dos productos que está sendo feita em varios Estados d:~. 

L'nião; e, ainda mais, tem de velar a.ctivamente pela. produc~ão 
nacional, para não acontecer que as influencias do e;,c:terlor venham 
perturbar e arruinar a nossa vido. economica., como agora a Ca
ma.ra vae ter occasião de constatar ao se pronunciar .sobre um 
tratado ào Bras!! com os Estados Unidos, que constitue verdadeira 
ameaça. lt. produ~ão nacional. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que o ensino da Historio. deve ser 
Jl~occup:lção precipua dos poderes publlcos e não pode, de modo 
algum, ser relegado, :para qu~ a mocidade, inspit·ada. no são pa
triotismo e nos exemplos do .p~sado, venha a formar o seu es
plrlto, o seu caracter, a sua intelllgencia, a sua personalidade 
tendo sempre em vista. a ·imagem querida. da Patria., através do 
esfot·~o. do sacrlf:l<:io das gera~ões que se foram. 

O SR. LIMA. TEIXEmA. - E prohibiÍ: o ensino da Histeria do 
Bras!! é privar a mocidade de amanhã do conhecimento das lições 
do passado. 

O SR. BARROS CASSAL - Sr. Presidente, o ensino da His
toria do Brasfl não· podia ser retirado dos programmas escolarés: 
devia~se, até, constituir um curao superior, de pbilos<>Phia. da. nossa . 
historia., _ onde se pu<lesse estudar verdadeiramente a fórmula da 
ci\·mza~Jo .bra~ileira:, atraYGs de todos o:~ movimentos industries.: 
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~oxto.micos, .merecend() especial atte~ão o surto da llacionali.dade 
brasileira. em · sesuida ã. · abertura dos portos nacionaes ao ·cornmer- . 
cio ·universal . 

Não, Sr. Préfidente, mo\·lmentos que affir!llaram a naciona
lidade, movimentos Que merecem a attenção dos -estudiosos da phi
losopbia da no::;sa his toria, indispensaveis á. comprehen-são · <los im~ · 

pulsos da nacionalida.de, e, atf, oora ·que se possa. legi~;~la.r para o 
Povo l:it·a::;lleiro, com pleno conhecimento das suas capacidades 
})sychica'S, intellectivas e da sua aptidão para o tra balho industria.l, 
social e fabril. 

Nes:;e curso superio1· da phllosophia da Histeria do .Bra~il se , 
<~veria estudar em es pecial o progresso surprehendente do glo- . 
doso E.stado .de São Paulo, afim de que a juventude brasileira.ten
tlo a norteat•-lhe os an'Seios a imagem daquell~ grande Estado, !lU
desse; a manhã,· quando chamada aos altos postos da administração 
publica, emprebende1· um programma. sran-diosQ de realizações, Cll;; 
11a:1: de tornar o .Bras il, não um ama.lgama de indivíduos, mas uma . 
nacionalidade, no sentido da a lma. brasileira, das suas forças or- · 
ga:..,lca'S, da. sua ·industria , do se u co:inmercio, da sua cultura in 
tellectual, emfim, de todas as actividades do l)ensamento e do es~ 
!orço humanos. 

Sr. Presidente, '\"êern v. Ex. e a ·Câmara ·que o assumpto em· 
dwate é de tamanha importa.ncia que merece que a · sua discussâÓ'· 
S!'J · prolon.;ue, ·não se encerrando sem que outros Deputados, es
IJedaUsta.s na materia, venham a. esta trtbuna esclarecêl-a ainda . 

· mais, em -todos os seus multiplo.5 aspectos, af.im de que, amanhã, 
as gerai;ões na.da. tenham ·a r ecriminar no nosso !:rabalho, que deve 
ser edi!icante, · arrerecendo as investidas -do a.paixonamento parti
dano·. 

Aproveito, Sr.. Presidente, .:1. opportunidade para fazer um. 
:-tppello a. todos os bra:sileiros pa ra qtte, neata. .hora, de tamanhas 
desgraças, tendo a. pesar sob~ -a nacionalidade, os erros Q.Ue se .. 
aecumula.m ·do actua.l Governo àa .Republica, afim de QUe .todos, . 
tendo apene..s em mente o restabelecimento economica e financeiro 
do Faiz e :a. ordem na. sua socledade politica, desertassem de vul
gares p!•econce!tos, para. que pude~>semos vencer ·o transe doloroso. 
dessa via-cr-ucis, por que atravessa. o Bra.s!l. 

Sr. Presidente, sendo assim - Y. Ex. e a. Crunara hã.o de , 
compt>ehender - o estudo da Hiatoria. do Brasil não se baseia a.pe
nns nos ep~odios guerN>iros, nos contlictos <la po-litica internacio- : 
nal, ma.s nos factos da. nossa evolu~ão interna, porque nã.o é crivel 
que egses acontecimentos, desenrolados hoje, passem sem r egistro · 
pela. Casa da soberania nacional. Desejo que se taça pesquisa con
venieDte; sem ferir as · convições .estranhas· ás nossas, ·visto como 
a: ~orla. do Brasil· terá. de ser escripta. em face das conelu:;ões 
de'Sses embates ele opinião ••• 

0 SR. FraUP:IREDO RODRIGUES .- Mesmo. P.orque todas as e'/OlU
c;:ões são sempre beliet'icas. Já sustentei essa. these. 

• . · €): SR . . BARROS C:A.SSAL . - . . . . ·das. luta$. eoct.a.eii, ·e, afinal, . 
sa&lt, -to!'t:e ·e rig.lda, ·eles~ ·.pugnas a <\Jma·:naclorral, ,empunha.Dao ·o · 
noMO ::pa:uilhã.o, .a..tra.vtis os· gloriosos -destinos da,. Pa.tri&. · 
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Não t; <le louvo.r-~C>. ~rs. De>putados, St>ja a Hi.storl.l. Patrl.'\ 
con~i~rnada apenas atmv~s. factO<; object!vos com o intuito de en~ · 
::simu· as crea.nças. Mistér se torna que a Historia rerlicta t.Jda~ · 
a~ paixões c lvleas d~ P ovo brasileiro, nos tra.n~es p~r que tent 
passado, afastando-se, . quanto posslvel, a. menção de episodlos àes
agradave!s, como as guerras a que, Infelizmente, foi o Brasil ar
rastado. 

O SR. MOTTA LIMA __:.· Necessario ê que a Hi~toria do Brasil 
não seje. apenas uma parte subs.ld1ar1a da Historia da Civiitza.ção. 
o · ·Povo' ·braai,Jelro deve conhecer a h:t.stoi'Ia de sua Patt-ia. e . que 
a di! outros povos ' seja superfiCial. O tacto ê o seguinte·: ignoramos · 
a nossa histeria, mas a. de outras civillzaç:ões . estudamol-as em 
todos os seus detalhes . 

O SR. TEIJ~:SIRA· Pimo - Como poderá o cidadão amar sua 
terra e sua gente, desconhecendo a histÓria dessa terra e de.;!<\l 
gente? Para se amar alguma coisa ê necessarío · conhecer, eni 
to<la a sua extensão, o objecto da nossa aUelção. · 

O .SR. WA!>'DERLEY PINHo - E é preciso conhecer, profunda
mente. 

O SR. BARROS CASSAL - Registrando, com grantle apreço 
e .sYtnpatlilii., os apartes com que me honr:lram os nobres collei;:il't. 
esclarecedores todos do assumpto que ·verso, - prosígo, Sr: Pre- · 
s!dente, na leitura do notavel trabalho do Prof~sso'r Max Fleulss: 

"N:em se cogite. ... 

· Um dos· aspectos da nossa formação polltica que não é abso
lutamente registrado e ainda dorme nos archlvos da nossa chan
ceUar!a. ê a. Mstoria. da nossa diplomacia., da nossa tradição no 
concertei internacional. A não ser o que se encontra em algumas 
obras ~ida.ctica.s, nada. se conhece a respeito, além de notas syn
theticas, rl.gide.s. sem o. e11tudo necessario do acto que determinou 
tal .ou .qual attltude. 

O Brll$ll, entretanto, tinha, no passado, a constituir-lhe padrão 
de gloria., justamente a histeria da sun poUtica lnternacionnl. 
(Muito bem.) 

E velu crescendo o seu prestigio fõra das !luas fronteira.s, nas 
relações estabelecidas entre o nosso e os governos dos palz.es onde 
tlnhamos ministros ou embaixadores acreditados: · · 

Fol ·assim, Sr. Pre:~!dente. que a. brilhante etaPa da n<Y~SA his
teria Internacional fiCOU encerrada com clla·Ve de ouro peJa intel- . 
ligencia. lnvulgar, no do~in!o do Direito Internacional e das .atti
tudeS; diplomat!cas, do saudoso Barão do Rio Branco (muito bem). 
que, vindo do regime passado, continuou a prestar serviços . qu~ 
constituem a maior fellcida.de da patrla brasileira, porque foi· prin
cipalmente sob a sua orientação que se demarcou e sa tt-.açou a 
tronteira dó ·Palz. · · · 

Foi no governo de. S. Ex., . na : chancella.ria, que se dirimiram 
confllctos, hoje definitivamente sepultadoe, · como a4Uelle. havidO 
entre o grande agita.àor argentino Sr. Ceballos e · o . Bras~. ·. ' 

Depóls-O:o· Barão.do Rfo_Branco.; outr~ ti81;ra.&;Jnc<?nfl,.lnd~v~st. 
- a d& Lauro . l'o!uUet", a de NJlo Pecanha. E e-u, · que fui _.~dv,er-. 
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su.rlo du governo Washington Luis, sou o primeiro a reconhecet· 
que a accão brilhante, lnteutgente, consclenfem~mte patr:-lotica do 
nosso lllustre e _prezado collega, Sr. Octa.vfo :r.rangabeira ... 

O sa, Ocr.&v.ro Mi.NG:.\BtnRA- Muito -obrigado a V. E. 

O SR. Tm:miRA. Pnrro - V. Ex. não tem que ag"~"adecer · ma-. 
nife.st.aç~s de justiça. 

O ·SR. BA.RR0S CASSAI.. - • •• constitue flUtro .padrão de . 
~lona. · ·da. polltlca· brasllein. 'DO dominlo do Direito lnter.naclona:l. 

Sr. · Presidente, ~pena.. ê que Ol! nossOl! negocios .internos não .11e 
p0.!18aln · ajustar · é. sclencia. que os nossos eatad.lstas :adoptaram na 
polltica. exterior do Brasil. Pena e que, na. poUtica interna., -os 
apaixonados perturbem o senso de Ulntos homens que, sentlndo . 
o mesmo amor p<ir esta. grande patrla., divergem, em :detalbe.s, .no 
modo de conduz!l-e.. 

Pena é, Sr. Presidente, que nCIII ensinamentos desta polltlca, 
nos ensinamentos do passado, em varias etQ.pas de noBSa hlstorla, 
assim como nas tl&'llratl grandlosu que passaram peJa admin!s~ 
tração · pubUca do Brasil, no imperlo e na. republlca, rúl.o se -ins- · 
pirem . os homens de hoje, aquellel que têm a responsabilidade 
dos destinos da Pa.trla, para, que, e~~quecendc resenUmentos." accet
tem a ·collaboraçã.o sincera, desinteressada e patr:-lotica. da mafo•·la. 
parla:méntar. (Multo bem. Patmc.t.) 

Dure.nte o discurso ~o Sr. Barros · Ca.ssa:J, o ·Sr. · .A.n~ 
tonio · Carlos; Presidente, delxa a. cadeira da. presfdencJa, 
que· ê -óccupada.· pelo ·Sr • .Ar-ruda. camara, 1.• Vice-Pres)
dente . 

O :Sr ; W..a3~ley Piuho pronuncia um discurso Q.Ue não foi 
JiUhHeado. 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, !Ica adta.da a discussão 
do proJecto ·n . 219, de 1935. 

Vou levantar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte 

OIU>BIM DO DIA 

Continuação da dlscus!!iio e11peclnl do proJecto n. 219. de 193!; 
(1.• legislatura) (emenda · approvndn e de11tacaJa do projecto n. 
18-A, de 1936, J .• le"B:tslatura), re~rula.ndo o Ht"!.ldo da Hlstoria do 
Brasil · na 5.• !lêrle dos cursos 11ecundnri011 (1.'71\ mrttide de ~rgencla.) : 

2.• c!fscussão do proJecto n. :!215, de 1931> (1.• Jegf&latura), de· 
· clara.ndo feriado escola.r o dia 6 de. Setembro de 1935 (em 'l'frtMe 

de urt)lencl4) ; 

.a.• ·disclJssão ·do projecto n. 2l2, de 1936 (1.• legislatura), ap
prova.ndo o trata.clo de commerclo asslgnado em Washington en~ 
o Bra.atl e . os. E sta.dos Unidos; com pareceres da-s Commissões de 
A&clcultura. e de Finanças tavora.veJS ao proj'ecto ·da. Comm!Bsão 
de DIPlomacia; com votos em . .sepàre.do cios srs. Souza. Leão e 
DanJel de Carvalho e decl!U'ação a·e voto dti11 Srs. Horaclo Later, 
D.ttzm ·· 3uaiot-; OUv.elra Coutinho ·e Fi-a,~qa. Filho . (em · 11irt1id<: de 
Uf'9«;o#e}·; 
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3.' l.illlo;:UK~ilu do proje-Cto n. 110-A, de 1934, dispond3 ''obre O!l 

l!t:rvh;o.ll dP t'urllltnO no porto do Rio de Janeiro e concedendo ao 
Tourlnll' Cluh do Brns!l a asslstencia te<:hnica íle direc~ão desses 
R~rvl<:o~; 

V cUI'IC!JMI'il.o do projecto n. 193, de 1935 (1.1 legislatura), crea.n
llo o qundro dl! oftlcla!!o$ do S.erviço de Recrutam-ento, com parece
rPI1 cnntrurlml dnH Commissões de Segurança e Finanças; 

DhlcU,.,d'lo unlca do parecer n. 17, de 1935 (1.• legislatura), ap
provanllo o uclo do Tribunal de Contas que recusou registro ao 
termo dl' nccOrdo celebrado entre a. Estrada de Ferro Noroeste 

,ii;do Bm,.n, 1!:11trn.dn. <!e Ferro 'sorocabana, etc., para a construcção 
·.~'('!e uma. nova. eatacii.o em Bauru • 

Ol•cUIIIIIlo un1co. do requerimento n. 131, de 1935 (I.• legislatu
ra), do Mr, 14'urtado de Menezes: de informações sobre a tarifa, na 
E"trnd~ dl! }torro Central do Brasil, para o trans~orte de mlnerios; 

OIIICUIIIIll.o unlcn. do requerimento n. 132, de 1935, do Sr. Celso 
lllllchnt!o, pnra ser !nclu!do em Ordem do dia, o projecto n. 112, 
~o 1P34. 

LPvnnta-se !I Sessão lí.s 18 horas e 10 minutos. 

FIM DO 15.0 VOLUME 
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