
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

ANNAES 
DA c-

CAMARA DOS DEPUTADOS 
ORGANIZADOS PELA REDACÇÃO DOS ANNAES 

E DOCUIVIENTOS PARLAMENTARES 

PRIMEIRA LEGISLATURA 

Sessões de 13 a1 21 
de Agosto. ele 1935 

BAPTISTA DE SOUZA & Cl.\. 
j 1 --Rua da i\'Ii~ericordia - :íl 
Rio de Janeiro - 1936 



Câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 14:46. Página 1 de 98 

Smiça NaciDMJ · ~n~. ~~:~r.'ins 
BmUOT"Sf"" ·• 

Doação ()'(l . r· · ·--· · f ) 

Permnt .. 
Nom&.t..Q,.S .. .e ... ~;:'/·· ............. -.. 
Data ...... : ....... :Õ.. .. /f[t .. k .. y. ... _._ 
Valor-(:rs · ·-··· .. -····-· ~·-·· ···· ·····-···--· 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 14:46+ Pág ina 2 de 98 

lN DIC:.ES 
~ .... •. 

-.. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 14:46+ Pág ina 6 de 98 

INDlCE ALPHABETICO DE MATERIAS 

Acta (Hectificaçôe.s á) -

Gomes Ferraz - 3, 4. 

Souza Leão - 4, 8. 

A 

José ·}(uller - 244, 24ã. 

Fabio Aranha - 245. 
Pedro A]eixo - 400, 401 . 
Diniz Junior - 401, 402. 
Salles Filho ~ 402. 
Raul Bittencourt - 402, 403. 
'Valdemar Ferreira - 4ô8. 
:\Ionteiro de Barros - 468. 
:Martins c ·Silva - 468, 469. 

Adhesão do Pará á Jurisprydeneia (A) - J98, 202. 
Aspirantes dl! ·Marinha (Os) - 108. 
Assisteneia de Combate á Tuberculose (SuJlvenção â) - ~8. 

Assistencia Judiciaria (A) - 109, 114, 306, :no. 
Assucar (0) - 262, 264. 

· An!Jeneia de Deputados (Justificação de) - Genaro Ponte -
404. 

B 

Ba••deira.•.Nacloual (Juramento á) - 30, U, :W3, 30p. 
Beneficiamento do Algodão (!mpo~lação de ·:machinas para) 

- 368, 372. 
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IV 

c 
Cadeiras de Direito Romano e Direito Internacional Privado 

(Tra nsfcrencüt das) - 115, 11i, 405, 425: 
Casamento Religioso (0) - 2á0, 260, 338, 344. 
Catechese dos Indios Cha•1;an.tes (A) - 246, 247. 
Cayl"u' (<) c·cntcnario da morte do Visconde de) 449, 465. 
Chauffeurs d.o Brasil {Os) - 272, 274 . 
Chimicos ('Registro de) - 34, 35, 117, 118. 
Commemora~~es de 7 de Setembro (As) ..:_ 334. 
Companhia Industrial de Algodão e Oleos (A) - 263, 298, 

:15\J, 3():{, 372. 373. 

Constituição da Bahia (Promulgação du ) - 446, 449. 

Convenio de Londres (0) - 90. lO.:"J. 156, 171. 
.· 

o 
Declarações de V o to: 

W~1nclerlcy Pinho, de ter votado contro o projeeto n.· 7~ 
de 1935, regul:tnrlo o juramento á bandeira nacional 
- 34 . 

Tlwotonio ~fonteiro de Barros - 357. 
t•elegac:ia Fiscal de São Paulo e a Alfandega de Santos (A.) 

175, 179, 3ti4, 3G8, 490 . 
DiYida Fluctuante (An·ohuncnlo da) - 27-1. 27(), 328, :i33 . 

E 

E-ducac;ão pbysica (A) - 298 . 

Engenharia Nacional (:\.) - 43, 70, 118, 155,' 195, HIS, 205, 
221, 226, 239, 281, 2!11,- 299. 300, 322, 325, 344, 357. 

Co::~selbo Federal do Cornmercio Exterior (O) 

Ensino 'fec.hnico·profissional .(0) - 298. 

Estrada de Ferro Central do Brasil (Dcficil da) - 87. 89: . 
Exportação do Café (A) - 179, 182, 221, 226, 344, 488, 499. . 

Exportação de frwctas ( .\) - 2i>O. 

F • 
Fuzilelros Nav.aes (Os) - 74, , 76. 
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H 
H:ospÍtaes e ~colas (Consfrucçõcs de) - 89, 9"o. 

Importação de Algodão (A} 203. 

Indicação: 

N. 7, de 1935- Sobre a necessidade de opção para fun
cções exercidas cru commissão - 182. 

lndustria brasileira (Al ·- 9, 11 . 

lnformaç(ies : (•Pedidos de) 

Barros Penteado . e outros - {n. 107, de t9S5) - Sobre 
cessação de uma sonda ao Estado dí' Alagõus - Dis
·cussão ·unica e votação - 356. 

Café Fitho - X . 112, de 1935 - C.\linist~rio do Exterior) 
- Sobre as conclusões a· que chegou o Conselho 
Federal do Commercio Exterior sobre o sal nacionld 
e ~~ livre importação do sal extran~ciro - 235. 

Ofinisterio elo Ex-terior) - (N. 112. de 1935 - .Sobre as 
conclu-sões dos estudos do Conselho Fedem) do Com
mercio Exter ior, reh•t ivo ao ~ul - Discussão tmica 
e \"Olação - 495 . 

Damas Ortiz - (:\-finistcrio da Fazenda) - Sobre o preço 
do litro da gazolina adquirida parn ú consumo no 
)finisterio da Guerra - 272. 

Gomes. Ferraz - (:\!inísterio de;. Agricultura) - Sobre a 
Companhia Industrial de Algodão e Oleos, Socie
dade Anonyma, com sédc nesta ca1>ital - 278. 

Gomes Ferraz - (X. 111, de 1935) - Sobre o paga
mento de uma prestaçã~ semestral, por parte dr.· 
Companhia Industrial de Algodão c Oleos S/ A. , re
lativa ao contracto que tem com o Governo Federal 
- Discussão u·ni ca c votação - 372. · 

Jorge Góes - C\linistcrio da Fazenda) - N. 109, üc · 
1935 - Sobre a lei e os motivos em que se fundou 
para conceder isenção de direitos aduaneiros e taxas 
relativas a dois conjunctos completos de mo.cbinas 
para beneficiamento do nlgodão importadas da Ame
rica do Norte, pela firmn And~rson Clayton & Cia ., 
c !>C ta._.s fa\·ores foram concedidos á outras firmtls 
- 203. 

Jorge Guedes - Sobre a isenção de direitos parn mn
chinas de beneficiamento de algodão ~ uma finna 
commercial- Discussão unica e votação - 3f)8 • 
• 
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.. . 

~farlins c Silv:1 - Oiinis l.erio do Trabalho) - (X . . 11~. 
de 1935) - Soht·c as condições de tra balho dos mi
neiros <' dc111ais cmJ!regildos das :\finas de Ouro . Yc
lho - 483. 

Cbaldo HamaJ.bete - C\. 10(), de 1935) - Sobre a en
trega de café a 1.111a finna poloneza - Discussão 
unica - ~!J!J; úJtas-ão, 368. 

Informaçi)es Prestadas: 

Din·ctorio .-\.cadcmico da Escob ~acional de Ohimica da 
t:niversithlllc Technica Federal - pedindo seja in
clui\la n:t formação do Con;;clho Technico Adminis
lativo da Esco\:1. um:.1 representação de tres membros 
do corpo discente - 8. 

Jn tcn·entor Federal no Acre - Sobre os preços corren
tes de varkls· utilidades nesse tcrritorio - 8. 

·:\1i il istcrio t.lc Educação c Saúde Pnblíca -:- Sobre os ser
...-iços de Assi.stencia a P.sy<'hopath:ts c Proyhylaxiu 
}[e o tal - i3. · 

:\linisterio de Educação e Saúde Publica - Sobre a con
cessão de auxilio á l1lissão Salcsiana, para a cate
ches~ dos índios C'h:w:mtcs, t.endo o Pl'Csidcnt~ ne
gado sancção - 246. 

Sobr~ conlracto _rirmado entre n Directoria de Pro· 
tcc~ào á :\!utcrnidade L' â lnfancia c Hcnriqu:! Alves 
d~• Silv:, - 24i. 

:\Iinish:rio da Justi~u c ~cgocios In!t·riores - Sobre Ja
cob Goldscbmidt - 24() . 

~lini stcrio da Guerra - SolJrc 
n...- 183, de 1935 - 8. 

. 
:srgg·L">Lci<'S ao prok(' lO 

Sobre o preenchimt>nlo tias \"agas de segundo~ tenen· 
tes dentistas i.'Xislcnt<:s no Corpo de Saúde do Exer
cito - 249 . 

Sobr·C o custo ele \'itln do OJ)erario em div~rsas re
giões - 250. 

~Hnistcrio de \'i:\ção c Obras Publicus - Sobre o porto 
de ~akll - (Requerimento do Sr . Caré Filho) -
247. 

Sob!'>c as despesas cor respondentes ao aluguel d:ts de· 
pendencias occupadus pela Secreta-ria da Via-ção c 
Obras Publicas no ·edifício Rex, á rU·!l Alvaro .\.lvim 
- (Hequerimcn to do Sr . Henrique Dodswort-h) 
24i. 
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vii 

Presidente do EStado d·e São Paulo - Soor{' os 11reços, 
naquella unidade da Federação, de varios gc11eros 
de primeira necessidade - 8. 

1.• Secretario do Senado - Sobre os ~tdographos da re
solução do ·Senado approv~ndo o Tratado de Con
ciliação e Ar.bitrag-em entre o Bra~il e a Republica 
Orienb\l do Uruguay - 72 . 

Tribunal de Contas - Sobre u recusa de registr o no 
contracto cel-ebrado pelo Commamlo ~:J..val de :\latto 
Grosso com :\Ian()el Diniz Dias da Costa. ~tra o for
necimento de rações destinadas ao pessool da )lu
riuha, no referhlo Estado, durante o Hnno de 1935 
- 174. 

Tribunal de Gontus - Sobre os termos de accordo t-ele
brado entre o Governo Federal c o Estado de São 
Pa.ulo para excccção do serviço de fiscalização de· 
exportaç·ão doe fructas no porto d~ Santos - 2.10 . 

Tribunal tlc Contas - .Sobre :.! recu:;a de registro ao ac-
. côrdo celebrado na Dclegadu Fis,;al do Thesouro 

Xacional, no Estaclo do Pará, co:u a firma Pires 
Guerreiro & C ia., para a arrccadnçiio da taxa de 
Viaçiio - 404. 

Tribunai de Contas - Sobi"<' o ha\'-er sido negado regis
tro ao· uccôrdo c~lebrado na nclcgucia Fiscal tio The
.souro Xadonal.· no Estado do Pará, com a firma Pi
res Guerreiro & Ch1., para a arrccudaç-ão do iw
posto de transporte ..__ 303. 

Instituições beneficentes e de caridade (A) -- 4·87, 4-88. 

M 
Medicos e enfermeiros de bordo (Os) - 334. 338 .. 
Me~sagens do I'resid'ente\ da Republíca - i3, í4, 248. 

' M.inisterio da Agric~ltura ('Hcrorma do) - i!i. 8fl. 

N 

Nordeste { Commis:;ão pnr<t t>sluclar o) - 22G . 

o 
Obras lo Dr. Saturnino de Britto (Publicação dl•) - 42ü, 430. 
Orçamento e Receita (0) - '29, 299, 37:1. 39i, 4!!9, 313 . 

... 
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Pareceres: 

X. 15. de 1935, mandando archivar a moção proposta pelo 
Professor Alfredo Russell, approvada pela Faculdade 
de Direito da Universidade do Ritl de .Janeiro -
Discussão unica - 299; \"Otação - 49.5. 

Commissão de Agricultura : 
Projecto n. 134. de 1935 - 76 . 

. Projccto n. 171-A, de 1935 - li9·. 
Commissão de 'Educação e {:uu~ra: 
Projecto n . 18-A, de 1935 - 115. 
Projccto n . ·41~ de 1935 - 298 . 
Projecto n . 43, de 1935 - 298. 
Projecto no 141-A, de 1935 - 426. 

Commissão de Estatuto de Funccionarios Publicas: 
Projccto n. 185, de 1935 - 183 . 
Com missão ele Finanç~s c Orçamento: 
P rojccto n. lUl-A, <le 1935' - 29. 
Projecto n . 41. de 1935 - 298 o 

Projccto n. 43, uc 1935 - 29~. 
Projel'to llo 134, c!~· 1935 - 76 0 
I>rojcl"lo n. 115-B, d.e 1935'- 175. 
OProjccto n. 185, de 1935 - 183 0 
Projcctu 11. 154-A, de 1935 - · 2{)0 . 
l'rojccto 11 . 186, de 1935 - 2(í2 . 
·l'roj('cto n . 189, de 1935 - 328 0 
Projecto n . 141-A, de 1935 - 426. 
Projecto ,n. 126, tle 1934 - 434 . 
P1·ojccto n. 194, de 1935 - 437. 
P1·ojeeto n. 181 , de 1935, reformando o )Jínislerio da 

Agr-icultura - 76. 

Projecto no 134o d~ 1935 - 76. ,:_, 

Projecto n. 191, de 1935 - 334. 
Commü;são de Constituição e Justiça: 
Projecto n. 13'9-A, de 1935' - 109. 
Projecto n. '154-A, de 1935 - 260. 
Projecto n. 126, de 1935 - 250. 
·Projecto ·n. 194o de 1935 ~ 437 o 
Pt"ojecto n. 1H~A. de 1935 -;- 491. 
Commissão de Legislação Social : 
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N . 182, d~ 1933, in~tituindo as couuuissões de 
Minimo - (Projecto n. 23', de 1934) - 80. 

Proiecto n. 138-A, de -1935 - 34. 
Proiecto n. 23, de 1~34 - 80. 
Commissão de )farinha i\lerc~nte: 
Projecto "n. 186, d~ 19-3-5 - 21i2. 

Commissão de Segurança: . 

Sal:lrio 

:\. 180. de _1935, modificando, em relação ao anno de 
· 1935, as· normas para a admissão e formação ue or

. fici~es no Corpo de Fuzileiros Novaes - (Projccte> 
n. 204, de 1935) - í4. 

Projecto n. 75. d~ 193õ - 30. 
Projecto n. 204, de 1935 74. 

· Proj•ecto n. 183, de 1935 - 108. 
· Projecto n. 126, de 1934 - 434. 
Proj~cto n. · 194, de 1935 - 437 . 

Política dos Estados: . 

Hio de Janeiro - 11, 28; 
Ceará - 28, 29 . 

. Projectos: 

X. 5, de 1934 ~ Pcrmittíndo a revalidação de diplomas 
de engenheiros, architectos e agrimensores - Con· 
tinuação da 1.". discussão - 43; adiamento da dis
cussão - 70; continul~ção ela 1.• tliscussão - 118; 
adiada - 155; continuação da disctJssão - 205; 226; 
adi.mla - 242; continuação da .discussão - 280; en· 
ccrrad~1 c annunciada a ,·otação - 291; votação -
344. • 

~. i, de 1!!35 (de resolução) - Substituindo o art. 154 
do Hcgimento Interno - 239, 242. 

X. 18-A, d-e 1935, . tra11s.ferindo do cua·so de doutorado 
das Faculdades Jurídicas p:tra o da! bach:.!.relado. as 
cadeiras dc Dire ito Romano c Din•ito Internacional 
Privado - 3.n discussão e votação - 115; C1flendas 
- 405, 425. 

X. 41, de 1935, dando norm~~s 1;ara " cultura physica 
nos estabelecim<.'ntos <1<.• ~nsino prim~rio, secl\ndarío 
e normal do Paiz - 1.• discussão ~ncerrada, adiada 
a \"otação - 298; votlilçâo - 491. ~ 

N . 43, (lC 19~5, creando o Eitsino TccllDÍCO·llrofissional 
~ estabelecendo ensino ~ratuito - 1." discussão, en~ 
·cerrada ·e annunciada a votação - 298; votação -
491. • 
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X 

):; . -52. de llt35, concedendo prazo pQra o processo de 
marcas de fa·brícas que hajam sido archivadas 
2.• discussão e emendas substitutivas - 291; encer
ramento d<t discussão - 293. 

~ : 64-A, de 193'5. sobre a declaração, em favor de socie
dades, de utilidade pub lica - 2." discussão e votação 
- 3.'>7 ; a: d iscussão - 35\l; redacção final - ~9 . 

X. 7·5, de 1935, regulando o juramento :i bandeira. na
cional - 2.,. tii:>eu!>São - Votação, emenda ·- 30; 
3·~ diset::ssão - 34; l'edacção final para <~ 3.• di:;
cussão - 303 . 

:X. 1(}1-A, de 1935, orç-.md.o . a Receita e fixando a Des
pesa par:;. o exerctcJO de 1936. Parecer da 
C:omrni~são de Finanças e Orçamento sobre as emen
das em 2.• discussão - )fundado a imprimir - 29; 
t.• discussão, encerrada - '?99 : 2." .discussão - 3í3, 
397, 499. 513. 

:X . 11)4. de 1935. maneJando public-<lt" e distribuir Qs -In
troducções" do~ Relatarias do )!inistro Joaquim 
:.\furtinho. no Governo do Pre.->idente Campos Salles 
- Vo[:lção - 4n. 

X. llfJ-.\, de 1935. dispondo sobre o Corn't'cimento de in
·formaçcks de titulas protestados - t.• discussão e 
\ 'OI:tção - 491 . 

X . 115-B, d~ \935, exten~ndo aos fieis da Delegaci:l Fis
cal de São Paulo e da .\lrandegoi de Santos e outras, 
os beneficios do decreto n. 4, de 1~ - Substitu
tivo da Commissão de Finanças ás emendas em 3." 
discussão - 175· ~mendas - 177 · discussão unica 
~ Emend<is - 3Í34: substitutivo -' 365; redacção fi
nal - 490. 

126, ~h.· 19~, regulando o casamento religioso - Pa
recer da Commissão de Justiça ás emendas offere
cidas á redacção fin:tl - 250; emendas - 258; re
dacção final - 338. 

~. 126. de 193-1 . creando o quadro de officiaes do Ser
viço de He<:rutamento - Pareceres c-ontrarias das 
<Ammissões de Seguranc;a e Fio.Cl.llÇas. - -134 . 

X. 126-B. de 1935, n·d~1cção final, emen1fada - :a;2 . 

X . 138-A. de 1935. dispondo sobre o prazo para registro 
dos ohimicos - (Pareceres contr:.arios das Comruis
sões de Legislação Social e Educação á emen<hl or~ 
ferecida (2.• cHscussão) - Votação - Emendas -:-
34; 3." discussão - Encerrada - Votação - 117; 
red~cção final -- 118. 

• 
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XI 

)\- 139-.:\~ de 1935, organizando a .\ssistcnc4! Jurfiêitlri:.t: 
2.~ discussão; votação; em-enda - HY.I; emenda-substi
tutiv-a - It(); 3.& discussão. 114; redacç~o final paro 
a 3." discussão, 300. 

~- l·ll-A. d~ 1935, mandando publicar- <~S obras do En
genheiro FTancisco P. . Saturnino d.: Britto: Parecer
favoravel da Com.missão de Educaçúo e par-ecer com 
eme-nda da Commissào de Finanças. 426; emendas, 
-127. 

); - 11>4. de 1~~ - <.tpprovando o con~racto. celebr:u!o 
em 28 de Janeiro de- 1935, entre o Governo Fe<ieral 
e ll. Companhia [ndustrial de Algodão e Oleos - ;;. • 
discussão. 263; encerr.:1da a dÍ5<:ussão e anouncia
da a .-ot<lçâo - 298: 3." discussão. l59: redacçáo fi
n«l. 4-t5. 

X 154-A.. 1935. autorizando o Cro....-erno a !.!ar-.Jnür Unt<A 
operação de credito e-otr~ o Estado do· Rio Grande 
do Sul e o $loco elo Brasil. tfestinacbl :.10 res;;;~tc da 
emissão d-e bonus feita pelo mesmo Estado - Pa
~cet-es das commissões de Justiç:1 t! Finança:>, :!611. 

~. lil-.\. 1935 - rt:vosanuo os d~crct~s n:· 2-L541. de :~ 
de Ju~ho úe 1934. que prob.ibe a export<~;:ãu cl~ ca
fês con~ndo impureza-s ~ estabd~ce u. tabella de 
Equivalencia de De-feitos :.;.úmittidos nt> (:;J f~. e n:· 
13. de )farço de l93[). qu~ prl)f'Ol,tà o prazo par.1 u 
execuç-Jo d'aqueUt>. P:1recer fa~·ora,·el ela C'om.m.is
são de Agricttlfur:~ .. 179; 1." discussão. 221 ~ en~. . .-'!rr".l
d:o a discussão e anuunciud~l a vota-:-iio; 2.• discu~o. 
22&; 3.~ discus.são, 281~: ~ncerr-..t<kt ~ úi~t-us.süo e ..-o
taç-.do, 344; redac-çào final. 488. 

S. 172. de 1934. r-ele~·ando a prescr-ipç:1o etn que. por 
..-entur.r. tenha índdido o direito de sub-offic::ia~s • 
sargentos e praç-.1.s üa ::\lõ.!.rinha :.i e.'T";tificaçào conce
dida pela lei n." 5.167-.-\.. dt Janci.ro de t927,•encer 
rada a discu:;sáo. 299~ votaç-.lo, 491. 

:-;. 183, de 1935, dispondo sobre :t culloce~ç-Jo hkrar
chica dos aspiran~ <kt ~(arinha - Par-ecet" da Com
missão de Segurança, 

S. 134, de 1!}35. abrindo credito esp•:cial p-.1ra paga
mento a 1fanoel P~ssô:1 d~ :\fello, Seeretar-io da Di
rectoria do Arsenal de Marin·h:l do Rio de Jan-eiro, 
proven~nte de diíferença die vedcimentos.. 108-

S. 185, de 1935, promovendo o rOOJust:~mento economi
ca e financ~iro de runccicnarios p~r.t>Ucos federaes. 
- Parecer d:~s Comm.issõe:; de Esbtuto e Finanças. 
183_ 

)0:. 1!«}, de 1935. e-xcluindo o a::>:iucar óe entre àS mer
cadorias sujeitas á e-le~·~ção · de fret~ na navega-
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ção de cabotagem - Parecere~ contrarias das Com
missões de :\Türinha :\(ercante e de Finanças, 'i02. 

~. 187, 19:>5, allloriz.ando o Poder Executivo a mandar 
Q·brir concurso, no Corpo de Saúde do Exerci-to. 
para o Quadro dos Cirurgiões Dentistas, _187. 

:\. J88, de 1935, autorizando o ~:\linisterio da Justiça a 
abrir credito especial para pagamento aos Desem
barg:ldores Pedro de .\lcanlam ~abuco de Abreu c 
outros, 430. 

~. 189, de 1935, conc(.•úendo subvenção á 
Brasileira de Combate à Tuberculose 
Conunissão de Fin~nças. 328. 

Asso dação 
Parecer ~l;l 

X _ 190, ele 1935, dispondo sobre :t reguh1rização cht di
\"ida fluctu:mte - Pnrecer da Commíssão de Finan
ças. 328. 

:\. 191, d<> 1935, concedt'ndo credito especial para as 
despesas com as comm~morações de i de Setem
bro - Part>te1· da Commissão de Fin<1nças, 334. 

X. 192, de I 935, rcgul:mdo as pro[issõcs ele medico c 
rnfl•rmdro cll' bordo - Parect>r .da Commissão de 
Lt•gisla~:io Social. 334. 

X . 194, de 1935. extcudenJo os r~l\·ures dos Decretos ns. 
19.395 c 19.454, 1lt> 1930, ao ex-ahnnno da Escola 
:\tilitiir Hicardo A. Bl!zerra. Parecc1·cs das Commis
sõcs dt• Constituição e .Tustiça, Segur:mça e Finnn· 
Ç~ts. 437. t-

• . ::\. 195, dt> 19~. ob•·iganclo as socicdadl·~ e pessôus phy-
sicas que empreguem c:•pital.'s com fins de ganho. 

• a distribuir pelos trabalhadort>s umn perct>nta:-,"1.'111 
dos I ucros liquidas un nuaes, 4S5. 

::\. 19ti, tk 1935. cll'let·minamlo <!Ut' sdmn submetticlos 
uo ~:xmnc da Prt.>fcitura :\luuicipl\l as plantas . e pl:t
nos pm•a constru(.·~ões publicas e obrigando o pedido 
de :l!in·hmnt>nlo !Xtra :ts ref('rÍ(Ias obras, 486. 

~. 197, de 19~~. abrindo credito. ale ao limite do saldo 
verificado na verba de subYen~:ões do Exercito, de 
1934, para puguqumto d~ts instituições beneficentes 
c elE' caridade, 487. · 

~- 2(14, dl· 193.'5. <V. P;~rcceres), i4. 

N. 134, de 193{) . (\'. Pare ceres) . 76 

X. 2:~, de 1934. (V. Pareceres). 80·. 
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R 

ReaJustamento Economico e Financeiro dé funcc:ion.a.rios pu
blicos federaes (0) - 183 - 195. 

Recrutamento (O) - 434 - 43í. 

Relatorios do Ministro Joaquim. llurtinho ao Presidente Cam
pos Salles (Os), 492- 494. 

Representação profissional (.\) - 313 - 322. 

R~uerimentos: 

Amaral Peixoto - Pedindo que o projecl() n;· 1 í2, de 
1934, depois de appron1do em I.a disc-ussão, seja rc
mettido á Commissão de Finan\'as, paro o devido 
parecer, 491. 

Borges de :Medeiros e outros - (Volo de pesar) - 2ti9. 

Cardoso de :\lello Xetto e outros - Crgencia p:tra dis
cussão e ,·otação do projecto n.• 1 íl. de 193.'). 221. 

Carlos \Iorae.s Andrade (X. 97) - Im:lusào na Ordem 
do dia do Projeeto n ... 5, de 1934. 149. 

Clemente ~lariani - lYolo rlc Congr<ttulaç~s) . .U5. 

Domingos Vellasco - Pe~lindo ~ retir<lda d;t Ordem do 
dia do projecto n." 75. de 1935, 31. 

Fernandes Tavor:~ - Pedindo consultar-se a casa. sobrí' 
se consente na inserção nos "Annacs .. de uma con
·ferencia do Sr. ).f.arcos Souz~t Uantas. sobre a divida 
externa do Brasil e sua repercussão nas finanças na· 
cionoes, 106. 

França Filho - Inclusão na Ordem do dh1 do projecto 
. D( 110-A, de 1935. 2i2. 

Genaro Ponte Souza e outros - Pedindo con~te da .\cta 
unt voto de juhilo .civico pelo anni"versario da adhe
são do Pará á Independencia Xacional. e, que u 
Mesa telegruphe ao Governador daquelle Estado 
congratulando-se com e seu po,·o pela passagem 
do dia nacional, 198. 

Gomes Ferraz c outros - (Voto de pesar) - 268. 

Gomes· Ferraz e outros - Pedindo seja ouvida a Com
missão de Finanças sobre o projecto n.o 164, de 1935, 
com prejuízo rla discussão, 298. 

Henrique D.odsworth - (Voto de homenagem) · - 483: 
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.Ju5G .Uulkr e uulro.s - Pedindo se telegraphc aos presi
dentes da.s Asscmbléas Conslltuintes dos Estados, re
cordando ·que a. Con:stituição Fedet·al es~belec~, 
como principio <Ut organização dos poderes legisla~ 
tivos, a representação das prO'fissões ria proporção 
de um quinto do totnl que fôr fixado para os re
presentantes popul:.res - 203. 

J...audelino Gomes - Para que seja retirado da votação· 
o projecto n." 41, de 1935. 492 . . 

Leoncio Galrão . e outros - Pedindo não .seja consígn:.~
da Ordem do dia para a Sessão de 15 de Agosto, 
em louvor de N. S. dn Gloria, 105. 

:\Iathias Freire e ou!ros (Voto de pes;~rJ, 2(i4. 

Jfor<~cs Pai v a l' outros - CrgcJH'ia pant a discussão c 
\"otaçiio do J)rojl'clo n.•· 11~-B, de 1935, 363. 

·~·ioraes Paiva - Pedindo <lcstaq~;e d~t !Xtlavra "actuaes", 
constante do art. 1." do SubstitULÍ\'O· apresentado 
pela Çommissào t!t.• Finanças, ao p:-ojecto n." 115-H, 
de 1935, 364. 

Osorio Borba - Pctlindo a prorog<tção d<i Sessão por 
meia hora, 155. 

Pedro .\]eixo - Pedindo a publicação, para immcdiala 
mtação. da recl~•cção finíll do projccto n." !i4-A, de 
1935, 489. . 

Th. :\Iontciro de Barros - Dispensa ele impressão da 
redaeção finul do prOjl.'cto n.o 171-A, de 1-935, que 
n•vogu os decretos ns. 24.541, de 1934, e 73, de 1935, 
para os dfeilos rcgimcntaes, 488_ 

Vicente üallicz - Pedindo dispensa de intcrsticio, pant 
o projccto n.'· 138-A, de 193.J .. figlmtr nH Ordem do 
tlia da Sessão seguinte, 43. 

Yicentc de Paulo Galliez - lirgcncia para discussão e 
votação do projecto n. 138-A, dc 1935, qlle dispõe 
sobre o prazo para o registro ·de chimicos; 117. 

Wanderley Pin·ho c outros - Pedindo que a Sessão seja 
consagrado. á commemoraçiio· do ccntenario do fal
lecimento do ViscoiJJh• de Cayr11, 446. 

Resgate da emissão de bonns entre o Rio Grande do Sul e o 
Banco do Brasil (O) - 260 - 262. 

Revolução de 1924 (Damnos ca11sadm; a São Paulo pela) 
8-9. 
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XV 

s 
Sal Nacional (0) - 495- 499 . 

Salario_Minimo .(0) - 80 - 87. 
S~rviços de Assisteneia a Psychopathas e Prophylaxia Men-

tal (.Os) ---:--- _73 . 
Socie_dades declaradas .de utilidade publica (As) - 35i - 359. 

Sondl!. ao E<ltado de Alagôas (Cessão de uma) - 3·5 - 43. 
Substituição de Deputados -nas Com~nissões C1ementin'J 

Lisbºa, pelo Sr. Deodoro de }f~ndonça na de Consti-
tuição e Justiça) 43. 

I 

I T 
I 

Tel~~rammas: 
' ; 

!· Goyaz (•Presidente ·da Assembléa) - agradecendo á C:<
. mara congratclações enviadas pela · promulgação da 

Constituição ,deste Estado, 74 . 

Victoriu - communicando a Promulgação da Constitui-
ção do Estado, 8. · 

Belem - Communicando a ~Ieição da :\Icsa que diri
girá os trabalhos da Assembléa Constituinte, 174 . 

Victoria - Gomnmoiricando a installação du Asserubléa 
·Legislativa e eleição da )t:~sa que dirigirá os tra
balhos, 174 . 

}linistTo -do Equador - agradecendo o telcgromma do 
·Presidente tla Camara communicando u approvação 
dos reqL:erimentos de Deputados brasileiros, congra
tulando-se com o paiz, ·pela passagem de sua data 
nucionnl, li4 . · 

Sociedade :\'lineira de Engenll~iros - pcdind_o sejam re
jeitados o _projecto e substitutivo que ferem os le
gitimas interçsses da Engenharia Nacional, 204 . 

Escola Polytechnica de Pernambuco, protestando contra · 
a · modifica~;ão dó decreto n." 23. 569, regulamentan
do a profissão de engcn·heiro agrimensor, 303, 

Assembléa Legislativa de :\finas - Communicando ha
ver sido eleita sua }iesa, 404. 

Presidente· do Conselho H.egional de Engenharia - Lon
gratulações pela rejeição do projecfo n:" 5, de 193õ, 
483. 

Tr ... tado de Conciliação e Arbitragem entre o Brasil e o I.: ru
gilay (-ü) - i2 . 

Tratado entre os Governos Brasileiro e Inglez (O) - 170 -
482. . 
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INDICE. ONOMATICO DOS DEPUTADOS 
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' 

A 

Ab~l .dos Santos (.-\. Jos-~ dos S.) Empregados - 8H. 

Abelardo Luz (A. \\'ence_:;láu da L.) - Santa Cat·ha-:-inn -
i4. 

Abelardo Marinho (A. 11. de Albuquet"que Andrade} :....... Pro
fissões Liberaes - Commissão de Saúde Publica - 911, 
318. 

Abg_uar Bastos - Para - 317. 

Acúrc:io Torres (A. Fra-ncisco T.) - Rio de Janeiro -Vice
Presidente da Cornmissão de Estatuto dos Funccionarios 
Publicas - 8, 9, 67, 70, 203, 263, 328, 367, 386, 387, 437, 
513. 

Adalberto Corrêa- Wo Grande do Sul- 496, 497, 498. 

Adelmar Rocha (A. Soares da R.) - Piauhy - 74, 142, 143. 
144, 315. . 

Adolpho Bergamini - Distrieto Federal - 439. 

Agenor Monte - Piauhy - Commissão de Seguranç.Q Na
cional - 74. 

Alberto Alvares (A. A. Fernandes Vieira) - Empregadores 
- Commissão de Constituição e Justiça - 137, 138, 139, 
140, 15-3, 227, 239, 344, 347, 348, 349, 51}2. 

Alde Sampaio (A: de Feijó S.) - Pernambuco - Commis
são de Codigo de Aguas - 26S, 476, 475, 47a, 479, 480, 
482. 

Amaral Peixoto (Àugusto do- A. P. ·Filho} - Districto Fe~ , 
dernl - Comrnissão'. de Finanças e 9rcamento - 75, 
108, 491. -
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xvili 

Antonio de Góes (A . de G. Cavalcante) """"'" Pernambuco ~ 
Vice-Presidente da Commissão de Co~igo de Aguas 
118, 119, 121, 122, 130, 131, 133. 135, 203; 

Arlin.do Leoni (A. Baptista L.) -'- Bahia - 124. 

Arthur Neiva - Bahia - Presítlente da Commissão de Agri.:. 
cultur-a, Industria e Commerdo - 77,' 180. 

Artltur da Rocha (A. Albino da R.) -Empregados- 394. 

Arthur Santos (A. Ferreira dos S . ) - Paraná - Com
missão de Constituição c Justiça - 26Q, 513. 

. ~ 

Asc2-nio Tubino (João A. ele :\to um T.) - · Rio Grande do 
~ul - Gonunissão de Constituição c 'Justiçt.. - 123-, 129, 
26{!, 270. 271 . 

Augusto Corsino (A. Varelln C.) - Empregadores - Com
missão para elaborar a lei organica do Districto Fe
deral - 43, 48, 132 . 

Aurelian.o Leite -'- São Paulo - Commissão Especial para o 
estudo da úrthographia da Lingua Nacional - 217, Z2t, 
225, 288, 289, '290, 291, 460 . 

B 

Baêta Neves (-Lourenço B. X.) - Empregadores - Presi
dente da Commissão de Educação e Cultura - (V. Lou
renço_ ·B. N .. ) - 48, 61, 133, 136, 1~. 14ü. 100, 151, 195, 
198, :234, 236, 237, 266, 267, 281. 282, 287, 288, 291, 299, 
:;oo. 322, 325, 355, 356, 419, 427, 428. 

Band.eira Vaugha:l (Ray:mundo B. V . ) - Rio de Janeiro ~ 
12, 20, 2(), 27 • I . . 

Baptista Luzardu {.T oão B. L. ) :._ Rio Grande do Sul -
Commissão de Saúde Publica - 14. 

Barreto Pinto (Edmundo B . .P . ) - Funccionarios Pt.blícos 
- Commissão para elaborar a Lei Organica do Districto 
Federal - 4, !}, 34, 115, 117, 178, 357, 358, 359, 364, 365, 
36!i, 31i7, 421, 422, 513. 

Barros ·Cassai (Annibal Falcão 'de B. C. ).·_ Rio Grande do 
Sul - 16. 

-
Bento Costa .(B. C . . Junior) -Rio de Janeiro - Commissão 

de Saúde Publica - 1'2, 13, n, 16, 17, 24, ·25. 26. _ 

Bia~ Fortes (José Francisco B. F . ) - l:linas Geraes. - 16. 

Botges el-e Medeiros •(Antonio Augusto ·B. de 2\f.)· . - Rio 
Grande do Sul - . 270, 499. 512. 
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éaf~ Filho (João C. F .) - Rio Grande do X orle :.__ •tz Sup· 
plente de Secretario - 326, 334, 4%, 4-99. 

Cantlido Pessôa ·-:- Districto F-ederal - 11Wi, 32tL 

CaJ.Idillo Filho (Joaquim C. F.) -Rio -de Janeiro- Com· 
missão de Agricultura,. Influstria e ·Commer~io - 11, 18, 
22, 18Q. 

Cardoso de Mello Nettc. (Jose Joaquim C. de M.. N.) -São 
Paulo - Commissão de Finanças e Orçamento - li, 
221 . 

Car!os Gomes (C. G. de Oliveira) - Santa Catharin:a -
;(~ommissão de Constituição -e Justiça - 260. · 

CarJJs Gnsmão - (C. Cavalcanti de G.) - Al~gôas - 36, 
40, 41, 43. 

Carlos Reis (C. Humberto R.) - Maranhão - Commissão 
de Legislação Social - 80, 115, 116, 117, . 140, 141, 142, 
143, 144, 1!00, 218, '318, 475. . 

Carneir.o de Rezende (José C. de R.) - :\finas Ger.ue_, -
352 .. 

Castro Prado (Cid Bierrembach de C. P . ) - São Paulo -
Commissão de Agricultura, Tndustria e Commercio -
77, 180. 

Chrysostomo de Oliveira (Antonio C. de O.) - Empregados 
- 314, 315, 318. 320, 321. 

Cincinato Br.aga (C . Cez.-r da Silva B . ) - São ·P:~t'!llo - J 

90, 105, 155, 1 i1 . 

Clementé Mariani (C. :\.1. Bittencourt) - Bahia - ·Com
miss,ão de ~ionauça.s e . Orçamen-to - 4~. 

Corrêa da Costa (YUrio C. da C.) - .:\f:atto Grosso - Com
missão de Redacção - 1l8, 120, 121, 123, 125, ·126, 130, 
131, 132. 133, 13-7, 252, 25-7, 355. . . 

D 

Damas Ortiz (·Manoel D . O. ) . - :Empregados - .Commissão 
de Tomada de Contas - 272, .274. 278. 314, .31.6, 319. 

-oaniei de Carvalho· '(D: Serapião de C.) .....,. ~nas ·Geraes 
- Commissão de Cotligo de .\gua.s - 3t}7, .-368, 422, 423, 
513. . . - ,• . . 

Delphim Moreira (D . lL Junior) - Minas .Geraes .,..-.. fi, 
. 487. 
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-xx 
Demetrio Xavier (D. M-ercio X.) - Rio Grande do Sui ~. 

Presidente_ da Commisão de Segurança Nacional -
4&;. 

Deodato .Maia .(D. da Silva ~L Junior} - Sergipe - Pre
-sidente da Commissão de Legislação Social - 80. 

Dinh:. JU:nior (Leopoldo D. :\1artins J.) - Santa Cal:ha· 
rina - Commissão de ·Diplomacia e Tratados - 3"6, 63, 
67. 125, 136, 152, 153, 207, 210, 211, 213, 215, 274, 277. 
295- 376, 377, 378, 380, _3Rt, 382, 383, 384, 386, 388, 389. 
391, 395, ~96, 4()1, 402. 

· Domingos V e lias co ( D. Netto de V. ) - Goyaz - Commis
são de Segurança Nacional - 31, 38, 74, 317, 318.. 

Domingos Vieira (D. ).:{arques V.) - Pernambuco - Com
missão de Constituição e Justíça _:__ 267, 268 _ 

Dorval M.elchiades (D_ )L de Souza) - Santa ·Catharina -
Commissão de Segurança Nacional - 486, 4·87. 

Edmar Carvalho (E. da Sil\'Q C.) ___; Empregados - 1. ~ Sup
plenle de Secretario - 317 _ 

Emilio de Maya (E. Elyseu de~.) - Alagôas-:- 35, 38. 39, 
40, 41, 43. 

F 
Fabio Aran:ha (F. Camargo A.) - São Paulo - 22. 224, 225, 

245. 

Fernandes 'favora C\{anoel <lo Nascimento F. T.) - Ceará 
- Commissão de Di.plomacia e Tratados - 28,. 29, 104, 

. 1 05, 1 06. 1 77. 364 . ' 

Ferreira Lima (João F. L.) - Empregadores - Commissão 
de inquerito para pesquisar as. condi-ções de· vida dos 
Trllibalhador~s Urbanos e Agriccilas - 317. 

Figueiredo Rodrigues (José Antonio F. R.) - Ceará . -
Commissão de Saúde Publica - 28, 29, 39, 41, 42. 104, 
105, 276, 277, 479, 480, 481. 

França Filho (Antonio Ribeiro F. ·F.) - Empregadores 
Commissão de Fin~oças e Orçamento - 272. 

Francisco Di Fio ri (F. Saverio . Di F. ) - Empregados 
Commissão de Diplomacia. e Tratados - ii. · 

FraRcisco Moura - Empregados - 37 .· 
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:G 

Genaro Ponte (G. P. e Sou:ta) - ·Para - Commissão de 
Codigo de Ag_uas - '198, . 4(}4 . 

Godofredo Vianna (G. -~ndes V.) - !~l:tranhão' - · Vice
Presidente da· Commissão ele Constituição ~ Just1ça -
146, 260. 

Gomes Ferraz (João Baptista G. F} - S:lo Paulo --3, 4, 
87, 89, 179. 268, 269, 278, 293, 294, 295, 298, 365 . 

H 

Heitor Maia1 (H. da Silnt :\I;) - Pernanibuco - Commh;são 
de Red~cção - 118, 252, 257. 445,. 489 490. 

Henrique Dodsworth {H. de Toledo 'D .) - Districlo Fe
deral .:._ Commissão de ~inanças e Orçamento - 4_83, 
484. 

Homero Pires - ~bia - Commissão de ConstiltiiÇiio l; Jus
tiça - 446, 448 . 

Horaeio Lafer - Emprega~los - Commissão de J)iploma
cia e Tratados - 274, 278. 333 . 

Hu~o Napoleão (H;. X. do Hego) - Piauhy - 101, 447, 470, 
482. 

Humberto Andrade (H; Rodrigues de :\..) - . Ceará - Com
missão de · Agricultura, J ndustri<a e Comn~rcio - 77. 
180, 195 . 

Humberto Moura (H. Salles de M. Fcrrcim) - Pernambu
co - Commissão de Segurança )~acionai - 74. 

J 

Jairo Franco - São Puulo - Commissão de [nqucrito para · 
· pesquizar as condições de vida dos Trabalhadores Urba
nos c Agrkolas - lSl 221, 221i. 

João Carlos (J. C . :\lachallo) -Rio ·G1'ande do Sul- 21. 

João Beraldo (J . Tavares Corrêa B.) - ?1-linas Gen;.es -
C'ommissão de Legislação Social-- 80. 

,João Cleophas (J . C. de Oli\•eira} - Pernambuco - 276. 

João Guimarães (J . Antonio ·de Olheira G : ) - ·Rio de . Ja- • 
. neir~Vice~Presidente da.-commissão de- FinaD-Ç'ts -e - Or· 

çamento - 14,- 15, 16, 18, 20. 
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João Neves (J. ); . da Fontoura) - Rio Grande do Sul 
"·L~ader" dn liinoria -'- 28, 29. 101, 105, 3'51, 423, 507, 
5-10,. 511. . . . . . . . . 

Joio Simpli(:io (J. S. Alves de Carvalho) - R:io Grande do Sul 
- Presidente da Commissão de Fiuauç.as e Or.ça.mento 
- 7~ 176, 177, 261, 263, 427~ 435~ 444 . . 

João Toste (J . Rezende T. ) - Minas Geraes - Vice-Presi
d~nte d~ >Corumissão de A.gricu,ltuN, Industria e Commer
ClO - 17. 

Jorge Guedes (Híe>nriquc J . G. ) - São Paulo - Coromissão 
de Codigo 1le Aguas - 120, 121, 125, 126, 351, 352, 368, 
372. -

José· Augusto (J • .\. Bezerra de :\J!edeitos) ·___, Rio ' Grande 
do N'orte - Commissão· de Inquerito para pesquizar a~ 
rondições de \' ida dos Trabalhadores Urbanos e Agrico
h ~ - 2~8. 313, 314. 

José do Patrocinio (J. João do P.) - ·Empreg&dos ~ Com
missão de Obras Publicas, Transportes c Communica
ções - 312, 322. 

José Muller (J. ·Eugenio xl . ) - Santa Catharina - 203, 244, 
245. 

L 

Laelote Setubal - São Paulo - Commissão de Legislação 
Social - 80. 

Laudelino Gomes (L. G. de Almeida) - Goyaz - Commis
são de Educação e Cultura ,.....- 3·7, 40, 43, IM, 492, 506, 
507, 5-10, 511. 

Leão Sampaio - Ce:.rá - 440. 

Lemgruber Filho .(I..aurindo Augusto L. F.) - Hio de Ja
n-eiro - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2-1, 24. 

:Leoncio Galrão {)lanoel L . G.) ~ Bp.hia - .106 . 

Le'i Carneiro - Rio de Janeiro - Commissão de Consti
tuiçãa e Justiça - 242. 260, 42.4. 

Luiz Via.unL (L.. V. Filho) - Bll'!tia - 148, 448, 449. 

M 

• ·~ieli· de .Almeida (José· Maria M. de · A. ) - Yaranhão 
- Pr:esideute- ·da · Cerom:issão. dl! Segurança Nacional -
441; 442. 
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Mario ,Chermont (o.i\. Midosi C.) - Pará Commi.ss:io 
de Segurança Ne.cional - 368. 

Martins e Si·lva (Luiz M. e S.) - Empregados - ·468, 469, 
483. 

Mathias Freire - Pr.ra•hyba .:..:... Gommissão de Redaeção· 
·252. 257, 264 . 

Matta Machado (Pedro da ~. M.) - Mine.s -Geroes - 80, 
89, 90, 492. 494. 

Mecleiros Netto (Antonio <le Garcia M. N . ) - Bahia - -
· "Lea<kr" dos res.presen ta·ntes do •Partido N·aeional De
moera ti co - _262. 

i . 
Mello l&chado ~Antonio de M. M. ) - Alagôas - Com

missão de Agricultura, Industria e Commercio - 77. 

Moaeyr Barbosa . (M. B. Soares) - Emprega-dores - Com
missão -de Tomada de Contas - · 108. 

Monte Arraes (Raymundo lí. A . ) - Ceará - C'ommissão 
especial para es-tudo da Ortbo.grapbia da Lingua Nacional 
- 66, 67, 154, 211, 212, 213, 214, 215. 2Hi, 217, 218, 348, 
-349, 350. 

Monteiro de Barros (Tbeotonio M. de .B.. Filho) - São 
Paulo- 116, 357, 418, 438. 488. 

Moraes Alldrade .(Carlos de M. A. ) - São Paulo - Vice
·Presidente da Commissão de Legislação Social - 61, 63, 
64, -65, 68, 69, 70, 80. 118, 144, 147, 152, 15'4, 1'5:5, 216, 
225, 230, 231, 232, 233, 234, 280. 291, 348, 349, 352, 355 . 

Moraes Paiva (Mario de M. P . ) - Funccionarios Publicos 
- Commissão de Tomada de Contas - 294, 298, 3S9; 
360, 363, 364 372. 373, 490. 

Motta Lima (Rodolpho Pinto da M . L.)- Ale.gôos- Com
missão de Obras •Publicas, Transportes e Communicações 
- 23, 36, 37, 38, 40, 42, 393, 394. 

o 
Oliwira Coutinho (Alberto de O . C.) - Empregadores -

Commissão d_e Diplomacia e Tratados - 61, 70, 127, 128. 
482, 483. 

Oliveira Passos (Fre.ncisco de O. P .) - EmiJregadores -
82. 

Osear Fontoura (0 . Ca-rneiro da F.) -!Rio Grande do Sul 
- 270, 499 . 

Osorio Borba - Per-nambuco - 148, 150, 1M. 
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Oswaldo Lima (0. - Cavalcanti da Costa L.) · - Pernnm
buco - Commissão de lnquerito para pesquizar as con
di~ões de vida dos Tr.aba1hadores Urbanos e Agricolas .,....... 
144, 153, 363, 374, 375, 381, 382. 383, 385, 397, 423, 486. 

p 

Paulo 1\la.rtins (P. Dias M.} -- Funccionarios PuhÍícos 
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, 85." Sessão, em 13 .de Agosto de 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ARRUDA CA:\fARA. 1." YWI·;
PRESIDE:STE 

A '.s 14 hol'".t:>, · comJ)arecem os Sr~.: Arruda Cunl<.u·a, )";u\'a.hl<> 
Lodl, Pereh-a. Lyra, A genor Rabello. Caldeira. de Alvarenga. Edmnr 
Carvalho. Claro de Godoy, Café Filho, Acylino de Leão, Jo~ Ptnr;a
·r!lho, Agostinho 1\f~nteiro. Clementino Lisbõa, Genaro Ponte. Curl''" 
l'te~. Eliezer Moreira. Godofredo VIanna , Hugo ~apoleão, PUniu 
Pom).)eu. Pedl'o Firmeza, José Augusto. Gratuliano Brito, ~ou7~1 
Leão, Rego i Barros, Arnaldo Bastos, Antonio de Góe~o~, Dumlna;u~< 
Vieira. Heftor Mala, Simões B:.rbosa, Orlando At·aujo. Femand~·~~ 
Lima, Amando Fontes. Clemente Marian!, Pinto DnntuM, A•·nulrl 
snva. Leoncio Galr:ã.o, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, &!Ih:~ 
Filho, .João Gul:rnarães, Bento Costa. Hermete Silva, Prado J~ell)'• 

Lontra. Costa, Cardlllo Filho, Bandeira Vaughan. Carlos Lu~. BúuJ 
Fortes, Pinheiro Chàgas, Pedro Aleixo, José Br=. Levlndo COt'lhu. 
Theodomiro Santiago, Augusto Vie{;as. Arthur Bernardel'< l•'llh"· 
D:tniel Carv-dlho, Carneiro de Rezende, Christla.no Machado. Muttn 
M:lC·hado, Rezende Tostes, Bru:ros Penteado. Moraes .Andrad~. \'t!r~ 

~ueiro Cesar. Cardoso de Mello Netto, .Joaquim Sampaio Vidnl, Jo•·~:e 

Guedes, Go.mes Ferraz, Roberto Moreira, Justo de .Morae::l, ~Urullllll 

Junior. Horacio Later, Jairo Franco, :Artbur .Santos, Paula ~ou~"· 
F'r:l.nclsco Pere_ira. Rupp Junior, Joàé Muller; Dini~ .Junior, CuriiiP'I 
Gome>~ de Oliveira. J~o Carlos, Borges de Medeiros, Baptit!lll Lu-
2.'\rdo, Ve!Quclo de .~breu, Pedro Vergara, João Simpllclo, Fredel'll'" 
\\'olttenbuttel, . .A.dalberto ~rrêa, Fanta. Ribas, Nicolau Vl'rJ.,'U~Iru, 
·o!!Car Fontoura, Aniz. Badra, Sebastião Domln~>ues, 'Fmm·l"c" •11 
Flori. Austro de Oliveira, Arthur da Rocha, Damas Ortb:, J011l- ..tu 
J>atrocinio F<!rrefr-.t Lima. Linu~ Teixeira. Pedro Rachto, \'lc!t>nt•• 
Galliez, Leoncio Araujo, FranÇA_ Filho e Thompson Flol'l'l'l, (lll:l', 

O Sr, Presidente - A 11.9tll de presença accuHu o cumlull'l"t'!• 
mt>nto de 103 Srs. Deputaodos . 

Estf\ H.berta a Sessão. 

O Sr. Claro de Godoy \S·uJ>lJlente, ser·~;indo ele 2" ,.;n•rr'lnrlu.\, 
]n-ocede ã. leitura da Acta da Sessão antecedente, a quul I! Jm!4la 
t'm di-seus são_ · 

O Sr. Gomes Ferraz (Sobre o. .Acta) - Sr. Pt·etddentt', rui 
J)Ublicada. no Diario Official da União e transcripta no Dlarln 1111 

I'oder Legislativo de domingo a. mensagem do Sr. Prel!ldente •hL 
Republica. de'\·oivendo 1:1-ois autographos 1ie lei relativos au pru~·to 

n. 34 A , desta legislatura, projecto que elevou o credito de !i.oon 
cantos; reclamado pelo Chefe da. Nação para attender lus de11peN110 
com reparos -e :melh<~ramentos dal! estradas de fel'l'Q da. Bahia. damnl· 
ílcadas em ,.-irtude 1iM chuvas cataclismae-s - ~ressiio f. 1lu 
Sr. Ministro da Via.;:ii.o - de Maio deste anno. para o totl1l •I" 
2!!. 311 :671$000, ~stando · iricluldo nesta. soimrla o saldo de crei!ltu <lu 
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">alor .de 15.565:617$394, referent~ á Estrada de Ferro de Paraca.t\1, 
<·onforme emendt~ ap.))()sta. ao pl'ojecto em 3• dÜ!cussão, pelo no!)t•e 
De:putado Sr. Celso Machado e approvada pela Cam<lfa. 

E' da lemhmn~:a d~ V. Ex .• Sr. Presi<lente, que a esse pro;i€cto 
:for:un. tambem, o:fterec!da.s mais duas emendas, uma de autoria de 
V. Ex. pedmdo o credito de 800 contos ))ara conclusão da fel"rovia 
Limoeiro-Bom Jardim e Ide 50 conto,; para 0 predio dos Correio!< ~ 

Telegra.phos de Afogados de inga7.eii'a. em Pernambuco. ~ outra. dos 
dignos companheh·os de bancad<~ de V. Ex., Pedindo mais :? .009 
contos par<~ os :serviços de con~truc<;ão de pontes e açudes ta.mbem 
em Pe1·nambuco. 

E:;sas dua,; emendas foram approvada.~ ·pela Ca·mara em :ses.são 
reali?.a-da a 17 de Julho ultimo. Indo o projecto de lei á sanc<;âo 1io 
Sr. Presidente da Republica este o .promulgou ou melhor, não 
oppoz vEto parcial: entretanto, vemos da mensagem que apenas fi
gura o credito ~.pec1a! de 7 . 3 50 contos, quando deveria ser 7. 850 
-contos, ou 7. 550 contos, se corrigirmos o engano <las cifra~ da. 
emenda n. 2. Ha, consequentement~:>, <.--oníusão, que precisu. ser eA-
-cllu·ecida. e neeose sentido é que pe<:o R Y. EK. a necessa1·ia rectifi
ca~ão ;na Acta dos no,5.o;os tr<tlJalho.<>, a menu>< que V. Ex. pns::m 
fot·necer ii. Caa~ara -os informes P!'ecisos. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado tem raz:ci.o. A :M:~a j:t 
havia attentado no equivoco, o qual :::erá cnrl;'igi!lo. 

O Sr. Souza Leão (Sobrt>· a Acta) - Sr. Presidente, o nob!'~t 
Denut.a..lo, Sr. Barreto Pinto lt:u, hontem, da tribuna. um 11.rtigo do 
j<)rnalista Maeedo Soares, atacando :rudemente o nosso hrilhant!' 
~ol1eg~1 Sr. Cincinato Braga, 

Vou ler a respQ.st,..., quf.' ~obrf.' o mesmo assumpto foi dad;j, 
áquelle jornalista, ~m ·curta aberta publicada. no Dia.rio dt' Noticirtil. 
<le::;t!~ cn-~ltal. n.fim de que figure tambcm nos A.nna<"s da Camara. 

Y. Ex., St·. Presidente,· ha-de conYir que. tendo o prazer da 
~ompanhia. nesta Ca!ra, do SJ·. Cincina~o Braga, que (!, ~em tavot·, 
"Uma da.s gloda-s naclonaes (,1111ito bem). não podemog nós, minoria 
pa1·lamcntar deixar (!e revidar, com as mesmas armaM de que st
sel·viu, deselegantemente, o Deputado Barreto Pinto UO!:I ataqu•.•11 
feitoR por S. Ex. 

O SR. BARRETO PINTO - Protesto! V, Ex. ha de Permlttir que 
acceite a expre~s.iio. Se o nobre Deputado acha que o pi'ocesso foi 
de,;elegante. está. agora, fazendo papel perfeitamente iélentico. 

O SR. SO{.;'ZA Ll\:.!\0- Não é um l>a..pel perfeitamente identico. 
Nií.o quero ter a ·primazia de trazer i)ara a Camara caso:s pesl'Joae.s. 

O <SR. BARRETO PI~'To - Não vim tra7.er !Jara aqui ca.sos pes
~oaes. V. Ex. bem eabe. 0 alto conceito em que tenho a figura. v~
neranda do Sr. Ctncinato Braga. L! um artigo do Sr. Ma.cerln 
Soare:s, '!la tribuna e :fiz sentir, como o fa6o a-gora. que a obra de 
derrotismo a que S. Ex. está e.ntreguc ' Yem cau!!!ando oP. ma1ore"' 
males ao Pn.iz. 

O SR. <SOUZA LEÃO - V. Ex. JlGdia condemnar de outro 
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modo, c projecto do Sr. C!ncin!t.to Braga, $em recorrer ao ataque 
pessoal. 

O SR. BARREiro PINTO - Não se trata de ataque pessoal. Li
mitei~me, repito, a ler o artlg() sobre os males que () projecto do 
Sr. Cincinato Br~ga estava causando, mas nã() foi esse o objectll 
de meu discurs<>, que não revi. e que V. Ex. poderá ler no Dirtrlo~ 
de hoje. 

O SR. SOUZA LEÃO - Eis, Sr. Pre~idente. a carta a que
me referi: 

" Carta aberta . 

A Jose Eduardo de Mace<lo Soares. 

Li o teu artigo e o "suelto ·• no "Diario Carioca ·• .•. 

O SR. BARREl'l'o Pl!~.'To - V. Ex. pode dizer quem é 0 sl,;natario 
<lo artigo? 

O SR. SOUZA LEÃO- O Sr. Geraldo Rochfl. 

O SR. B!•Jutl!lro PINTO.- Permitta V. Ex. que ~u não dê ntten~ão 
a este artigo. 

O SR. SOUZA. LEÃO- Estou fazend.o n me,;ma c•ou!!a qur
V, Ex. fez h ontem. Y. Ex. assume a responsabilidade do artlgv 
que leu? 

O S!l. BARIU!ITO Pil'.'TO - Quanto aos males occa!'l!onados pela atti-
tude do Sr. Cindnato Braga? 

:;;·· 

O SR. SOUZA LEAO - Quanto aos ataquf;>s, 

0 SR. BARRBTD PINTO - Referendo. 

O SR. SOUZ.A. LE.'o\0 - Então, referencln o que e><tou lendo. 

O SR. 13A-'JlR!i:l'O PINTo - Xeme ca,;o, quem ~stíl f•llando (, u 
};urico ~é Souza Leão. 

O SR. SOUZA LEÃO - V. E:t. tf'n• o Intuito dE' atacar o 
Sr. Cinc!nato Bx-aga? 

O SR. BARRII1l'O PI!I.'TO - Não. 

O SR. SOUZA LEÃO - Pois tambem não tenho intuito ~le 

atacar. 

Meu objectiv0 é responder ao :nobre Deputatlo com as met<m;\s 
armas de que S. Ex. se utlli?.ou. 

O SR. BARIUIITO PI::>.'To - O meu era odi~cutir () projecto do Sr. Cin
cinato 'Braga, para mostrar a situa.Gllo grave que está cau:sando :w 
Palz, tanto que, commfgo. ficçu a maior-ia da Ca.mara. 

O SR- SOUZA LEÃO - ~eu obje~tivu. repHo. ~ responder a 
V. Ex. com a!1 mesma.s armas. 

~arel a leitura da carta. Sr. Presidente. (Lt:'): 

.. Li o teu artigo e o ''suelto"' no ''Dhu-lo Carioca ·•, em 
que te- congratulas .pe!0 facto de tet· o .go,•erno brasileiro man~ 
dado. por antecipação, a. quota correspondente ao vE"nciment!• 
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da. divida externa de 15. de Agosto conente e t>edes a inter
v~n~iio da policia contra todos aqueiles que, tentando pr·t: 
jll'dicar os intet•e:sses de :r~az.t~rd e Roth9Chlld, procuram de
fender a economia nacional exgotada pelas constantes re

. messas para o extrangeko dos recursos necessarios para a 
manutenção do .servl~o daquella divida, quando a corrente 
de capitae,s de !óra . para dentro do nosso ·Paiz cessou taz 
muito tempo. 

Para melhor .!;en·Jt- ao!'j interesses do::; banqueiros extran
gei:o:-os, solicitas. - frízo-{) - as sancções policiaes contra: os 
que, com<:i eu. são de oPinião que constitue uma loucura prl!
tender o Bnusil se fut·t.u ao exemplo de to"doSI os paizes da. 
America >do Sul e da Italia, da Hespanha, da Allemanha. dos 
Dominios Bdtannicos, da. Grecia, da Bulgaria, e de todos os 
Estados devedores. em!im, que para defender a sua taxa cam:
blal e a -sua economia, impõem restricc:õell severas a toda e 
qualquet· expOrtac;ão de capitaes. 

Estamos, poi,, divididos em doi<; grupos dist!nctos - o 
o;rupo a que 11ertences, e cujos interesses coincidem com os 
de Roth:~child e de La2ard. 0 qual tem consegui-do, a.té a~ora.. 
impõr o seu ponto de vista, levando a libra .esterlina, a(>ez.'l.r 
de desvalor·iza.da em relação ao ouro. quasi á. casa dos 100 
mil réis. O outro grupo preconiza, para melhor defesa du. 
nos~ situac:ão cambial. uma suspensão temporada do ser-Viço 
de nos.'!a dh·ida ,publica externa, e a sua subsequente nacio
nalizac;:iio, <'omu acaba deo fazer a Argentl:na, de!endendo a süa 
economia. 

A hypoth<'se sustentada pelo teu grupo seria defensa\·el, 
11e fO:iSt' ])OS.'!i\'el a continua~âO da política. de llOV~ empres
tirnOl:! externo!:!, -mas taes recursos ·sendo v:edado·s a.ctualmente 
pelos paizell tJrestamil:!tas, '!l'emelhante sacrlricio pelo. nosso 
credito·' tbt·nat·-.se-ia uma 11erreitá inutilidade. 

Resta, llOt·tanto . ..e~undo o teu modo de entender. exgotar 
o Brnsll até a ultima got~ de sangue, na phra.se -de Josê 
Maria \Vhitaker, afim de que Lazard ·e Rothschild continuem 
a receber as suas <'ommissões, e não se encontrem em situação 
embaraçosa pet-ante os portadores dos títuloS brasileiros por 
elle.s Induzidos a !!mtlrer;ar os seus hay.eres em taes valores. 

Quando iniciei a campanha. pela ~uspensão dos . paga
nlentos. da. divida externa, o teu jor.nal procurava insinuàr 
que eu o fazia leYado por um fim especulativo. Acreditando, 
~ntão na tua bõa fé, mostrei ao teu redactor-chefe, Teixeira 
Leite, titulos da div ida publica federal no -,;a!or de 10 milhôes 
de francos. adquiridos na Europa, com o intuito" de. naciona.
lizal-os. jul~ando iniciar, assim, uma obra tmtriotica, con
forme:acaba de realizar a. Republlca Argentina. 

Eilc~tei. pois, esta campanha cuja consequencia. immediata 
me acarretava prejuízos mater!a.es, certo de ~umprir um de
ver patt·iotico. E sses titules se acham aqui, onde não ha. 
mercado, e não ha especul~ào, e . posso mostrai-os a qu~m 
de~jar delles tomar conhecimento. · Não sei ·Por que maneira. 
um' g-rande portado1· d e titulas, pro,·ocando a sua baixei. possa 
· a_urerir lucros, · 
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MAcedo; nã.~ ue're.s ser tão faci\ no teu jul;ament'o. Tu. 
mel.hor do que ningu~m •. conh,e<.-e."' o meu desinteres~ e a 
m inha generosidade em QUe!<tõe!'. de d inheiro, parque tiveste 
vrova pesSoal . ~ 

Se al.guem é passivel <'!e acção Policial. niio é a.quelle que 
J)rocur.~. defender a economia nacional e a rjqueza. do P:lix. 
cam prejutoz0 p roprio, ma~ S!im quem ~e esquece ,1os .seu!! de
''eres cívicos )Jara. v.ir uefender :l$ commissões de Rothschlld 
e Lazard e seu!'! agente!'\. 

Deves te lembrar que. qua ndo Niemeyer. nas Yespera!l !la 
Ing'la.terra aban<ionar o pa.dr-lo ouro. pretendei.! fundar aqui 
o Banco Central de Em!s..c;ão c Ujo intuito velado e~;a dar · a 
Rothscbild u~ commissiio sobre toclo. o orç:antento. papel da 
R epubllca. como já. o tem sobre <:1 o~;camento ouro. e eu o 
combati pelas ~olumll3s da !'A Noite". tu pedistes a rol~a 
<h censura para eYitar o combate ao.~ intere!l:res de Rothschll,l. 
J>or consequencia, o teu interesse_ é anti~o .. 

Re!!.umindo: eu sustento ser de interesse nacional o ~<e

guinte: 

Í") O Brasll deve s uspeudet• quanto ante~, o servi<:o dt' 
sua divida eJtter-na. Paz":l. n.lllviar os or<;amentos -da. União. e 
dos lista-dos. para poder suspender todos o:< onu11 que sobre~ 
carregam :1. DO!'AA e?QJOrtação e para m elhorm• a nossa. taxa 
cambial:. 

2<>) De\·er.i, em seguida. nacionaU? .. ai" todR n divida ex
terna da tinlão e !los Emados. a exemplo do que acaba dt' 
fazer a. RepubUca Argentina.. - o que trar:l.. corno vanta1=en!'1 
immediatas. a maior orterta. de capltaes dentr.o do Paiz, ba~ 
r:tteando o aluguel do dinheiro, e o augmento da. nml!l:t ex

!>Ortação, t)Orque a isto ~tarão Hgado.."' os interesses dos por· 
tadore!l de titulo!! da nosl!a dh·Jda extet·na n:tclonallzada: 

3•) A t·~J.~o do contracto que desde 1856 !az drena~• 
para os cofn!ll de Rothschil-d grande ~arte \le nossa econoiJ\.Ia. 

Estes problemas vlt!tes ·~rilo resolvido!' dentro de pou~o 
tempo, QU~iram OU não ·q~m· OS extran;:e-ir~ interE'IISIIdO:<. 

ou seus agentei!J. 

A' .solu~ã0 clelles dedicarei· t odos me meU!c< e>~for<;O!I· ~em 
outro lntereR!Je. que não seJ;L o de promo\·er o hem ·da: colle
ctivldadl' a quo perten.;:o . 

E:mq.uanto; e~. assi.m procedo, quem se der ao tr;~balho d.
a.compa:nhar 0!4 teus artigos, verUicará que as tuas opin·l~l< 

' a re9peltÕ .Oséll~m."cori!orme ' a ' elastlcidadl' do!! coroéls d 'l>' 
bolsa5 de · RotlÍschild &. Comp., ·no Brasil. · · 

E. pfu'a. t·~rmlnar, um con,;elho, Macedo. P erde e!lllt' hq~ · 
bfto de invocar a policia: tocla. a. vez .que julga:.~ ~erldo o lnh.•· 

,resse de quem te paga. 

Lembr:~.-te de que o caso ·da. Candelarla J'Üo pOde ser con
venienteme nte esclarecido por cau~ - do· advento revolucio
naria. Ma!! ~ v~CJ ainda póde ser levantado! L. :" 
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Er:arn. :Sr. Presidente, as declara<:ões que eu tinha a fa2:er. 

Em seguida, é a.pp'rovada· a Acta da Sessão antecedente. 

O Sr. Presidente- - Pa;:sa-se á. leitura do Expediente. 

O Sr. Caldeii:á· ·Alvârenga ( 4. • Seci-etario. scr.d.ndo li"' 
L •) procede à leitura <ló seg-uinte 

EXPEDIENTE 

O!ficics: 

Dn Minísteri0 da Guerrn, de ~O do corrente. en\·iando- s<ugges
tõe!'l ao projeeto n. 1R3. de 1915. 

- A' Commissà(• do Segurança Nacional. 

Do Sr Presidente do Estado ~e São Paulo, de. 6 do corrente, 
enviando informações -sobre os prec;:os, naquella unidalde da Fe
d€'-ra<:ão. de varios generos de primeira nece$1dade. 

A quem fez a requisição. 

Do Sr. Jnten•entor Federal no Territorio do Acre, de 6 de Ju
nho proximo . passado, remettendo os J)r-e<:os correntes de -.,·arias 

,. utilidade!! naQ.uelle territorio. 

- A quem fez a. t·equisi.;:ão. 

Do Directorio A~ademico da. Escola Naéional de Cbhnica. da .. 
'Cniverrldade Technica Fedet"al, de 6 d{) corrente, .pedindo seja i.r.
cluida· ·na formac.:ão do Conselho Technico Admlnistrativ0 da E~
cola. uma repre,.enw.::ii.o de tres membros do corpo discente. 

- A' Commfssão ~e Educaçã0 e Cultura. 
Telegramm~: 

D<' Victoria. - 11 de A:;osto - Presidente Camal'<L Deputado ... 
- Rfo: 

Tenho :t bonrtt de com-municar a vo.ssenc!a Que a As.sembl(!a 
pl·omulgou hoje a Con!Stitui~ão do Estado. 

·Sa.1.1àa~ões. - CarlOJI Medcfro.t, Presidente A!'I.Sembléa." 

-Intefra<ln. 

O Sr. Presidente E~tá finda 11. leitura do Expediente. 

O Sr. Acurdo Torres - (P<>la. ord:cm) - Senhor Pre~>i
dente, vae -para mais de doia me2:es que a Commlssão Cle Flrum
·ç:as da Ca.ma.ra, POr intermedio da Mesa, solicitou do honrado Sr: 
Mln~tro da Viac;ão. infOI"Ill&ÇÕE!-!!1 ~obre o montante das indemnlza~ 
çõe.s pleiteada;; pelo Estado de São Paulo e provenientes do,.; 
damno.n causado~ •Pela revolução de 1924 naquelle Es·tado. 

Essa~ Informações eram urgentes e foram s.ollc!tadas. pelo re
lator oda. emenda. substltuth·a ao projeeto n. 275. que autorb.:a o 
Poder EJI:.ecut!vo tt inelufr na -divida paSsiva.'· da União. a: ser atten
-dlc:la com o ~redito de 2lí0 mil contos. aberto 'éoiti . ô. decreto n. 
23.298. de :!7 de Outubro de 1933. as indemnlmcÕes estlp-ulada~ 
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·no Tratado de Pedras Alw. (lne noz !lm ao movin1ento revolu
ciona.rlo de 1923, no Rio 'Grande do Sul. e classificado! pela Com~ 
missão do Governo FederaL que julgou os ~pectivo8 processos. 

At~ hoje, sr:. Presid.entê, ~sas in!ormao:;ões não foram prea~ 
tadas, moth·o :poi" que :solita.va de V. Ex. - membro da. Cama.r'!· 
que .aou. e necessitando <le taes l:nformações para ajuiz:u· do cre-~ 

dito a. ser al:lerto - :lle dignasse de, em otticio ao Sr. Ministro d~ 
Fazenda. reiterar o pedido de informações .iá formulado pela. 
Comm!s~ de Financas. nor e&>a mesma Commissiio technlca. 
da Camara julgadas. :tm.prescindíveis llar:t que pagas sejam '\s in~ 
demniza<;ões or:lundaa. do movimento re~·olucionario de l!l:!~. 1•o 

ENhtdo de São Paulo. 

Era ~ta a reclamação que tinha a fazer, e~r:..ndo liU'" V. 
Ex .• .no ~u alto ~spirito de jus~ça, encaminhe o requerixnento de 
que !alei ao Sr. Ministro da Fazenda. (Muito 1>f'm,.) 

O Sr. Vieen.te Galliez - Sr. Presidente. na Sessão de 27 
d~ Junho pro~ :pas.'!ado, ü Sr. Deputado Matta Machado. ua
tando da p-..tlpltante questão, que tanto tem preoccupado :( Ca~ 
mara. e todo Paiz, - qual seja. a. pronaganda de doutrfrt-'ls extrl"
ml:onas, - .pretende culpitr o proteccionfsmo industrial. com!. um 
àmr violentos toxicos com qu<' tem ~ido enYenen:tàn a sociedade hr-.t~ 
síleira.. 

Disse S. Ex., textualmente: 

"A manstrua.'!;~ c~nce-ntrãção industrial. <tue- não :."Ur~iu 

e~pontàneamente, ma~ nos. toi imDosta perigosamentf' pelo 
protecclonismo irral"lonal, porque Inimiga obstinada da. 
construcc:iio na(·lonal. A ella n culpa qua.sl integral dos odio~ 
que no!! dividem. 

Yi,:endo excluRí\'amente do lmposto para.•dtlo\ri0 qu~ 

onera. fi. porta da!! Alf:u~dega"'. o~ productos ~o nosso tl':tha
lho, o industrialismo p.:.tr:L.~itm·io diminue o pilo e o ve~tu:u1o 
em t~;dos os lart>~ modesto~ do Povo Brasileiro ... 

Tii.o grave quão inju~tl!!cada accu9açào, Sr. Presidente, nito 
poderia. passar .sem um immediato e energ1c0 reparo de quem, nesta 
C<l~'\. tem n subida honrtL de renresentar a lndustrla naci.Onal. 

O Sr. Deputado Malta. Machado ·~ Jlartklario intransigel'ft~ 
d~~ soluções sfmpll~: ha de::lsMt~ em coi"r!da..~ de automO'\Iels. 
:i'iolução: i!Upprimam-~ ess..'l. competlt;ões. Observa-se o appll.rf!
chnento de problema!{ socittes. Soluc;üo: <le:-~appare~;a :L industrla. 

Entretanto, Sr. Presld~ntl.', a. verdade evidente 1.' lnequl\·ocu. é 
que a industrla jlt.mais poderá. *r a.pontnda. como a cau~Sadora 
doi'! problemas sooiáe.s. Etla ~. ao contr:uio. » ><11:1. immed!at.'l. 
e principal ·vlétima, aquella que, em primeiro log-.tr. ~nte o!l e!
:Ceitos de>~sas questões que. em ultima. ana,lyRe, ~cnha 1nteres9ando 
toda a sociedade. 

Industrializar é, mOdernamente. ~ynonymo de progredir. Pai?. 
sem industria. ê paiz relege.(1o a. um plano permanent1?1llente <'mb:\l~ 
terno no ooncel'to da:!~ n:l.;:ões. 
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·· Não se· ·pede aponta':". nenhunt · Jla.iz.· verdadeh·:tménte ·eivili? .. H
dO: ' sem '<!Ue ' se la.nee' ·logo as yj:,;ta!.'l ' J)àra. 01')' J):rihcípae's centros 
manufactureir-os- do · D\Und'O;. ·,' · 

: .. : .() trabe.lho· 'indu~trlal crm~titue> ·.um~ etapa· a:.<~cendente:.no <f.Jlel'
f>ei<:oamento das· activifut.des. Não erra1-emos 15e · affinnarmol!l ·que 
a· !abrica é a .maior ·· e a mais .~cldida força.. propulsora do pro

. .;;resso (!'.da civilização. : · 

· ~ · · Perco'tit•endo; embo•:a. s uperficialmente, og campos de tràba
:Jho Industrial (!' aglicola, che~:aremos immed!a.tamente 'á mais · con
,.ibce~te concluSão de que o n ível de vhl:L do ·' t rabalhador manu
factureiro ê ·mais elevado do que o do trabalhador agrícola. ~endo 
o~ seus ~la.rios sen!livelmente mais compen!9lldoret=;. · ' · 

·cotno: pois, 'culpaJ·-se IL inclustria pel-.l ·falta· d~· pão e ''<!!!Ül:\

Í'ii'l!!1 rio!t lares ·modésto~; do Povo Bra.'lileiro'? 

O que- na realidade a<'onte-cf', Sr. Presidente . .; justamente ·n 
Inverso 'do que aJfirmou o nohrE- t·epreS<'ntante de :Y:imn; Ge~atl:S· 

· ··A in•dustria. nacional tem sido o principal tactoi· do relativo· be\ri 
e~târ em que. feUzmente. está. vivendo o nosso Pa.iz. 

S~ eomparar.mi)!J o custo da vida no Brasil e nos demais pai
zf<~. principalmente da Europa, lmmediatamente veriffca~-emo~> que 
temos a. Yentura de àesfructar uma situação considerada fm·ejavel.:· 

.1-~ssa l'litua<;ão feliz nãu t> outra coisa renão a consequencía de 
umH. o r ientação a(!er.tadn dos nossos homens de nei;'ocios, d~envol
\'endo, e incrementando. cadA vez mai.o;; o aproveitamento das innu
inera!! riqu~ com que :t Pro,·ldencia dotou o n osso 11010 f ert.l. 
\~i.vémos quasl Qut- t'Xclusiva mente d e ·n os!\Os p roprios recurso!<, fi" 
nd:'I!Ç~ ahundante e ,·ar lnda producc:ão. Pa~z de g-mnd:- <i:l!:tl!nAAI'I 
territorial, llOS.."llindo wna Importante popula<:iio · oue• a?"segura :í ~< · 

actlvidades madona!!!< um m:~rcado ce1·to e !aeU. tudh · eP:ÚI\'11 indi • 
cando que o Brasil não poderia se conforma•· em ser ' o etern•> 
Paiz esRenciHlmente agncol!L, c umpl"Índo tomar. novo!! rumos. afim 
·u~ que não ·pude:.semo!i ser taxados de incompetentes e inc:ti>Hr.e:< 
de explorarmos <lS nol!SR.!I tão lmpm-tantel'l pos.<;ihilid;~d-:!s , compl !

t:.lndo a nossa inde1~de~cia. econornic~ com a creação e o <k ;r
~nvai,·im.ento .. . ao ladu d<t 'no;,s~ a.ctiYidade a;:rico!.a , daR :l<"tl•:hi:l· 
c'IE'l! manufactureiras. 

~ào ha, Sr. · Presidente. a mai3 langinqua. incompatlbllida•lt-' 
:nà manutl.•nção concomitante das actlvi:dades Jndusb>ial e agrlcol:l. 
Esses :nunos da noRSI\ actlvidade não são mais do que um ·;ali<•>'•.> 
complemento um do. outro. A verdadeira orientação economl.-:11.. o 
rJ,Jmo certo e !leguro par~L a. economia. brasileira reside ju8t:lm ent~ 
no ·Incremento pai"'..Ulelo da lndu.,ti'ia. e du. a~;ricultunc Somos e de
.Yemos <'Ontlnuar a l'!er um Paiz agro-lndusirlnt. 

A producção indut=;t~'i!ll- j á. attinge,' entre nó~<. o Yalo·r : de >'E>t~ 
milh~ e duzentos mil contos de reis. empar elhand? a."!.'!im ' c:>m o 
vn.lo1· de nossa J>r oducçíio a.gricoln. 

Combater a lndulltrl.a t.. pol~, comba t e1· o.; proprio!l. ín~t:-t·r~o:;!';~~ 

<lo P a iz, Culpar as acth<lda<les ·manufacture1ras. d 11. existell•;:a. -do 
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problema!! sociaes é de!lconh~ce-r a. ori~ern. e n evolu<;ão des:!a:> me~·
rmt~ questões, inevltaveis ~m qualquer região. onde exista trabalho. 

Os problema"' sociae.'l são. pois. uma con!Sequencia. natural do 
tf'Hbalho huma_no e seria t"ea[rnente de!'lacerta.l{o consid'emr-)1@ como 
ca u~ador desses m~tles e xctusivarnentt> um ramo ele acth·i-d:tde . 

A.s Que!itões sociaes nã.o se YerifiC9.m exelu~h·amento no m ei•> 
industrial. Toda!\ as modali1lades de trabalho ~ào a.tUngidu.,. pelo!< 
>lf'US effeitos, a ag1·ícultura. o C'ornmer<'iÓ, a. industria. os transpor
t e"'. Ós l'lerviços publico!'<, as profl'll!Õe>~ llbl'l''H'II e o prop1-io funccio
nalism,~ ))Uhlko. 

Imputar-se ii. industl·la ":t l'u1pa qua~i lnte,<:"ral elos o<'lío~· · qu(· 
nog· dlvideri1''. na phr:ts<> impensada do nnl>re DeJ)Utado Mattu 
~rachado, é ntaill que uma !la~-rante inju-stiça: ~ ·um. ge!'to qu<> ~ó 
póde fiel· explfc~vel como oriundo de um lameontavel equivoc~. 

A industria bm.sileira. jamais pod('!";L ser :ico!mada tle concor~ 
rer para a divisão dos no~'<sos patridos. Pelo contrario. elln. é a m:u" 
for te- e tL mais effidente cadeia que prende e entrelaca os Estado,.; 
<la. Feder:n:ão, em seus i!ltet•e,.se:=< ec(lnomico;;, finan('efl·os. !>';)('Íaes e 
culturaes. 

Procure, o pois. " nobre Deputado outr·:t;; camms para o!< ma
l-es da prop~~ão de doutrinas subversivas. Proslga o illus tre bra 
Jiille iro em seus t>!ltudot< . O QUl' podemo~ :\!ílrrn~r. ent1·etanto, desdE' 
já, é que o.." prime.irüi< r<•sult!\dM d<> ilU~L:!r lou,·aveiR Jlt>squl.S:l s fo ram 
com ple-tamente negati\'Ol'l . 

A lndustrlrt h raslteiJ:n. moth·o rl e ju:~~to cn·gulho <los nu~soo; cvm
Jlittriota,.. f> hojE' o m.t l$ lmport><nte ramo <l:~ r·iqu~Z:t naelcmal. A 
.sua exlstl'ncia, ton~e de ~r um mal p:u•:L u nOX!<O P:tl7., ywd~ e dt>v <· 
~;er :Lpontada. (.'Onlo l!C'ndo o elemtmto mal~ t>fíldentt' ·ela H~tln«:ft(J 
nacional, impedindo que <'aminhaHsemo!< -pa.rn o cháol<, se foli\Semos 
! or ça.dOi! tt lmpot•t:u· do extrlln:;eh·o merc:tdtJl·h\!< 'l'lv a\"Ultndo vn
lor de !<Ua .J>roduc<:ão. p~la. de.J>t"\'~Hão lnevlt:Wl.'\ quP tal íat'to ac:u·
l'~tarla no valor df' n ossa rnoena . 

Con~ratulemo-nos. polll. Sr . Prt'Hlcleonte, pot· termo:>; a. reUcldn,. 
de de possuir urna tão :-tdlanta.da e lmportllnll' 1n<lu. ... tr1a. l!UE' . RU:.l

be t'e'!<t!tuir d'!!' manelru. al-t:lmente cornptonKI\dorn. 11. parca protec
<;ào que. ~m hGa. hom, lhe to! l'OnC'edhht . (Pnlmn~t. () flrndor é cum
prim Nl ta~ln. ) 

o Sr. Cardillo Filho (J-'almrzH llrrJlOIII/fl.(jU,ot) Rll.20avel não 
werla, St·. Pre:,~identt>. qut> um moço que peln. p r imeira \'t-7. a!u<,l
ma.s~ r. trlhuna dn C';m,.u·a. t•a ra aqui t rouxe!'!'!!' n <ll!<cu>~Riio <lt' 
questlun<:ula.'1 re;clonu'-'"· quto !<e <leYt'rlnm pt·oc!e!l~u· (' 1'el'oh·e1· dt>n-· 
t:ro do amblto do E11tndo. Qunndo. entreta-nto, ellsa~ que.st~Jes· extra
\'a.&'Ull o cyclo do Jo:l!ltndo to ca-em no meio nacional. despertandD· lln-· 
o:ustia e repercu~süo <lel'lu!lllcla. a qu\tlquet· um clo!t re~ponsa.\'els, do:< 
manda.Ul.rios do po\·o déSRe ENt:tdo, compete. <lit. tribuna de que _d!l'
ponha. trazet· ao ~onhe<"lme-nt(\ dn !llac:ão O!; tacto!'l que- lntere!ISam 
ao~ destinos pt>litlcos dos s~U!I representado!!. ' . · 

Em nome 'da ba.ncnd:t P.ro~sista. -Fluntlnenlle, ·com &!!S<>nto 
ne!'!ta Camara, em nome da r n ião Pro~t·~sista. Fluminens(>, partido 

• 
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majoritario no Estapo do Rio de Janeiro. é que eu tenho de fazer 
!i. Camara. e ao Pa:iz as de<' la rações que '>'OU ex pender. 

E' principio çonstitucional do qual foi uma das maiores cam
peã:s, ·neste plena,rio a bancada. de São Paulo, o da autonomia dos 
]~!'ltados, o di~ito de~te resolYeL' suas que•tõe, livre das Influen
cias do poder central. 

O !:';~t. LE~tnP.i:aEP. Fn.no 
<'l'eados. 

Essa, aliás. a e~ola em que fomos 

O SR. BAND&rRA VAt:CHAX - Xem sernvre mantida. 

O SR. L!!l>tC:RUBER FILHo- :E .outra cousa não tenho dito. 

O SR. CARDILLO FILHO - O <l!)art~ do nobre Deputado, 
Sr. Lemgruber Filho muito me honra. Devo congratular-me com 
a Crunara J>ela. inte1•rupção de S. E:1C. 

Julguei que S. Ex. estiYesse acamado, porque ha dois mezes 
deve uma resposta ao plenario. de uma interpellação que lh& fez o 
Sr-. Arthur Bernardes. (Palmas no recinto c nas galerW.s.) 

0 ~r:. LEMGRt;8ER FILHo - Da OllPortunidade desSR re~mo><
tn. sú a mim compete julgar. 

o SR. BAXJ)EJRA VAt:GHA!\" 

(](!V. Ex. 
Dentro da -extensão do mandato 

0 SR. LEMGRL~ER FrLHO - Sou Deputado !! 'me- .parec€' que 
não \'OU perder o mandato amanhã. ou depois. 

O Sn. BA~DEIRA V .. urcHA!\" - Dentro de tres anuas. 

O SR. CA~DILLO FILHO- Parece-me que os manda.tarios po
-pular~ não se governam por si :me.srno; ~m de dar satisf.a~o 

f1quelles que para aqui os mandaram, afim de desi!mpenhar uma 
1'uncc;:iio -de de!e:o~a. com õh;nidade. (Pal-nr.as 110 recinto a naR gtr.
lrria_,.) 

O SR. PRESIDJai,"TE- São \'edadaS mnnifest.9-J:!Ões ús galerias. 

O Sa. LEMGRl:'BGR Fit.Ho - )lão era uma <leresa dos fluminen
ses que Yinha. fazer no repto que me lu.ncou o Senhor A.rthur Be-r
n!u-des. E' um estudo !'lohr-e o governo de S. Ex. a que tenho de 
proceder. E nesta hora .. nlnguem melhor do que V. Ex. o sabe, 
outra.q e grandes preoc:cupa<:<le."' me- p~ndem o ~plrito. 

O SR. CARDILLO FILHO - Ha dois mezes Q.Ue a Camara 
as-ua:·da n resposta . E' l:lignal de que €'lia de>l'e ser c DUAA nitid;(.
ment~ arraza.nte. 

O sn. LE:MCRl'BER Fu .. no - E' ;.~. ru·lmeira. vez que na Camara 
~<E pede a. minha. t·e~l)ostn . 

O SR. CARDILLO FILHO - Nós ainda talve;>; durante. doht 
ou treR rneze!l a águardarE-mM: em todo c-.aso, com mutta. anmedade. 

O SR. B~"!'o COSTA - XInguem está -pedindo a resposta. ma.s, 
apenas, lembrando. 

O SR. LEMCRt:BER Fn.Ho- Nãn p!'eciso que algUem me lembre. 
Sei n. nora em que devo respo.. ... der. Proslgamo5. (Riso:<t.) 
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O SR. CARDILLO FlLHO - Attendendo ao conYite ~Wl<l\'"el 
do Deputado Lemgl"uher Filho, \'OU prosegnir no exame dos factos. 

O meu- Partido não tem razão para aCl·e(!itar que o SenlNr 
Pl-esidente da Republi~n, ~steja intervilldo no C'I!.So da succe~!'ftt• 
president·lal do E~ta.do do Rio. e nán ten\ razão p.:ua acredit:'lr 
porq\l~ ..• 

O SR. RAn .. FER::-<.~:-."'lles - );ão .adrnitto sequer ,_ pllntse du
l,HAth:3. de Y. E:~;. Y. Ex. ,;abe. de ~dE-nda flt'O?rhl, que não Yem 
intervindo. 

O Sll. :Blõ:~"'l'o COSTA- E' justa~nente o que o oradot· e.>stã di?.t.>Jlilu. 

O SR. C.ARDILLO FILHO - Estnu di-zendo (JU{' nleU I'arti<l•> 
nii.o tem 1-azão pa1·a act·E'ditat· na. interven~â.o do :';enh<Jr Presiden
ti.' d:\ Republil::a., . 

O SR. RArL FwxA:-:DF.s - Tem rnvio. ju,tHme-nt~. pat';t acre-di
tar no conu·arlo. 

O SR. CARDlLLO FILHO - Chamarei o th>lloitnentf) tlt- Y. 
Ex. à-e-ntro de meu discurro. 

O meu partido - dizia. - nft.n tPm razão para. acrt>dit.:n· na. !n
t(.'J'Yem;ii.o do Presidente <'la Republica. ~ não a, tem. porqu.;> 11 Cht-
t._. do Governo não !!e interes..<<arin. ent joj!'ar <lua~ força;. ela maio· 
na uma. contra. a. outra. 

O Presidente da Republiea. a quem temos sen·ido com >l leltl· 
dade de nossa. ::;olidari("dade. dentro da. dignidade. não teriõl ~1e- fol·
'lJia. alguma empenho em intervh· no Estado <lo Rio de Ja.nehv. E a 
palavra. de S. Ex. dada ao General Christo,·am Barcello>', Qu~ n di:<· 
Ú·ibuiu em nota. á !rnvrensa. at~ o momento não o<offreu desmen
tld'o digno de reparo. 

O St·. ~linistro d.:t Ju:>ti~a. entrt>tanto, não J>enga com() o PN!
~<ídente da Republica. Sabe u. C4ma.ra e a ::-<a<:ão n íio h:;n('lr<L qu~ 
~- Ex .. -preside a reuniões -de Deputnd~ duvidusoa. 

0 SR. LBMCRUBER Fit.H<> - Duvido!<o>:, ,,b; \'. Ex.·~ Onde qu~r 
Y. 1'.::.:. C"'hegru-? 

O SR. C.ARDILLO FlLHO - S-. Ex. Pr.E':Oidc a t•euniõt-~< d.
Deputadol:! que não e~táo com seus Yotos muito E>SCiarPc!do-"'. 

O SR.. LJ;:~GRt:aEit Fn:.uo- :.":ão t;u:a V. Ex. e"'~n !njURti<::-t. ao:< 
Deputa-dos do .estado <f() Rfo. 

O SR. Bl;:;o..'T() COS"!'A- Quer -dizer que V. Ex. reconhec" que h 
~~·- Mi.niRtt·o da. .rustir:;a. preside a t.-.es reuniae!'f? 

0 Sll. PMOO Ksu..Y - TetnOl'! o d~)lolmento <lo Sr. Lcm~rUhE't" 
Filho <le que o Ministro da .Tulltiila. J'll"(':d!le a r~uniüt-.;; de Depu
tad()~. du'\1dosO:; ou não .•. 

O Sn. LEMGRU~R FILJJo - Xão apoiado. Enou affirrolindo 
qu~ niio h:t candid:l.to~ duvidosos para honra do F..lltadu do Ri•. 

O Sn. PR.\DO-Kllu..Y- Aguardemos o desmentido tlo l'r. VIcente 
Rfto ao Sr. 1leputad0 Le~ngrubel' Filho. 
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O SR. C.ARDILLO FILHO - Vê Y. Ex .. ~~·. Presidente. qu~ 
~ da~ · hastes adver-Sarfa...c; ·que me vem a confümac;ão do fat>to. 

0 SR. LEMC:P.t::BER Fll.HI'>- Y . l!::t. não Yi\. pai·~t e~,;f' terr:-no. 

O Sz:. PRAoo· Kl!:iLT.).' - O nolJz·e D <'Putàdo confirmou imtllicit~•" 
mente as 1·eu,niões presididas )lelo )fini:o;tro e .:tl>"'mts faz z·epat"()!'! 
no tocante ~ De-putados du\·iclosos. 

O SR. LEMGRUBEI: Fu.Ho - Ru dls!'<e e r<-pito que nã-o havi:< 
Deputados duvidoso~ n o E~tad() do Rio . Y. E:x. quE'r fazer ex· 
plora~:ão. 

Vuzl'ls- Oh! 

O SP.. BExro Co!'>"TA - Q u !;>m n~m !.'I lar em explorac::ão! Y. E:t. 
,fw tem autor·idade ]>ara. isto. 

O ~R. CAP..DILLO YILHO - Sr. Presidente. o ~linistt·o da 
.J u l>tiça, não contento! des~ d\amndo ao seu gabinete e -de fazl-t' 
t-nsaio=- ~eraes de eleição paz-a gov.ernador do E s tado ... 

O Sr.. RAn. FL"RXA~r>Es - Xão apoiado. Pe<:o a palan·a. Sz· . 
Prel'idente. IJ:tra não i.nterromper com apartes o discurso do nob!·-. 
ot·ador. 

O SR. CAP..DILLO FILHO - V . Ex. ~he que muito me honra 
c:om !'leU~ apartes. 

O gl!. RAt:L Fl~nx.~:..o&s - Pret'it·o t·~·stKmdet· a g, Ex. em di:<
(·Ur:'o. De::od~ jú Jlt'<,:o a V. I';x., St·. Presidente. ctUt> mEl in~c·re~·:t 

Jla t·n n. f'Xpedientf' ou tm.ra um:\ e:ot'[)l!cac::ão pessoal. 

O !'iR. CARDILI...O FII~HO - O St·. Ministro da Ju.'\tl~a. 

ni'w ('Ontente · &> pre~id!t· nos ens:Uos ;;~rnes. niio . se pejou de cha
mar ao seu f;'llhinett- juil!~): tlo Trlhunal Re-~lonal t" o proprio pro
<>uraclol' r egional. 

o SR. PM!'O 1\:!i.i.l. y E >'tf' )lUiltll niio J)O(~(.>l-;1 ~offrer ue:;met\ ·· 
t iolo üo emint'nte /('ar/rr da mai~>ria. · 

0 Sn. BAPTISTA J .t'SAT:OII - )<ào !Ja dU\'Ída: é> UOla d as d~ln

r:t<;Õ~S mai$ gr:-n·es tr:udda~ :i. C:u mu·a. J(t a::ora o a,:.'<umpto . niin 
interessa. somente á politi<'a do Estadn do Rio. m as :\ proi?ria }lO

litica nacional. 

O gR. BE::-.To CusT., - l'rc<"iJ<;t!nent~ Jllll' i~tt' o t ro"xemo::< ·a d.-
h a t e- . · 

0 S 1:. BAPTISTA LUSARilO - E' o ;\Uni!Jtro da Justi<:a. discordan
d o e (;Ontt·arla ndo nota fornecida. pelo rresiden te da Republ!ca. 

o SI!. JOÃO G rx:-uR.it:!' - l~o ~ umn. dec-larm:ã~ infundada. 

O S R. Pzuno KET.LY - A 11fformadi.o é incont~tavel. . . ' . . 
O SR • .1DÃ~> GUI:\!ARÃli:S ~/Se o orndoz· trouxer documt-ntu coni

JH'ova.ndo :;:ua afílrm:.,::ão. ~ntÍio. sim. podeor-d. ~er concl'~tizada a n.c
<:u suc:no . 

. o Sn. PRAoo l<ELL\' - !;';e <• Deputado J·uão (}u!mnriit>,: c-ontes
tar t>><8i' !"('tU. tr:\I'('Í . rw~wa d :\ :ti!lrmnt_t~·a. 

·:·- O SR . .JoÃo Gt.'IX .t R.tlt;; - -Quando Y . . Bx . truU.Xt'J' . ... Ssm; !?Covas, 
te-r(t o din>ito ele fuzeo r " aC'('U">I<:Í<o pt-romtE' 1t X~t<:tiu. _\ nt~.>s dls!IO. não. 
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O SR. PFUDo lú>LL'l" - Permitta-me o or-aàor um apat·te "scl;!.
reeeoor. Estou autori:r.a.do l)elo· Sr. GeJleral Christov·am Barceli0-8 
a informal' a. Camara que u Sr. Yicente Ráo. Mfni!'rtro <1<1. Justiça. 
lhe declarara que effectiYamente ha\ia. recebido em f:eu ga.binete 
juizes dó Tribunal Regional do Rio de Janeiro. · 

O SR. JoÃo Glii:M..~RÃ&S - Entre u. palan·a do S1·. Christo\·ão 
Barcellos, affirmando partidariamente ess."L coisc1. ~-a vissima. e a 
do Sr. Ministro da Justiça, não ha. a hesitar. 

O SI\. PRADO KELLY- O Sr. ChdstOYam Barcello>< t- um g~>ner:<l 
do Exercito. um cidadão de altu. dignidade J)e>'tsoa{. A sua pala Yra 
merece o credito e o respeito do Paiz. 

O SR. JoÃo Gt:IMARÃES - O Sr. ~Iinistro da Ju><tka nii.o f <>Í 
de. o>.ncontro á.s ordens do Sr. l'residente da Republica. e ~- Ex. 
não il'ía dizer a. um lnteres...ado no pleito fluminenso> que t>~t;u:a 

ehamando a seu g;1binete :\finistros da Justi~a Eleitoral. 

O SR. PP.ADo KELI.Y - :\Iinistl·os. não: juize~ do Trihunal Re
:;ional. 

O SR. Joi..o Gun!.~rtÃES- Appello p.'lra o criterio de V. Ex., 
afim .de que me diga s~. <'Offi() })artidario. teria a OU$tdia de ch<~m<u· 
ou de ir á. casa <k- algum dos juizt-~. Xão o fari:< e um Ministt·u ainda. 
menos. Xão· &? pode accusar assim um :\<finistro llem prova dl)~ 

Í'I.CtO!I, 

O Stt. PRADO KELL 1 - ~inguem mail" do que nós t-espe íta 
e cultua a justi<;a e por i~so E que niio podemos deixar de E'Xtt·a
nha:· "· attitude de um _secrt:tario de Estado que abandona as r~3-
pon:c<abllidades de seu cargo pat·a. norteru· lL .-ua. acc:ão num ct·itet·io 
manitestarnente fa.cccioso. 

O SP.. JoÃo GeiMAR.i.J.:s - Sedu. ·neceSS:1l'io neg-..tr a um hom('m 
1lnk't ;)arc.:lla ~e bom <'lenso se assim fos8& m•ocede-r. 

O Stt. PRADO KF.LLY - Y. Ex. t-stá. pondo em duYida. a pala\'ra 
do General Chrísto\·am Barcellos? A Camat·a. Q)JE- o conho>ce. nà" 
JX.de deixm· de acreditat· etn ~. Ex. 

O SR. CARDILLO FILHO - f:J". Pt-e~idente. de,·Ó rE'gistl"'ar. 
t'Om certa extranheza. o ac:odamento com que saem e-m defesa do 
Sr. Ministro da Justica o~ nobt-es collegas. meu"' adYersari('):'l no E;;
tad<J, e que muito me honram com !lUa amizade }les!lo<tl. 

O ~R- JoÃo Gt:IMARÃES - A necessida-de de inter·virmos no rl••
h:\te. 'tazendo a defesa. do St·. Ministro da. .lusti<;a não f senão pot· 
n~or a dignidade e nobreza com que o nosso p:..t·tido t<?m pt•ocedi
c~o. ~In carecer da intet·\·enc:io mínist~rial. 

. . O SR. CARDILLO FILHO - Devo extranhar o :u:odamento 
tln;; meu!! illustres companheiros porquanto a impt·ensa não ,.;e can
~ de noticiar o facto. e o Sr. Ministro. da Justic:a. que esu:i. em ch~
q~ em face da opinião puhllca jámals ~ preoC<".upou em desmen
tir es.~-. factos •. Di::rer que. a imprenl!a não tem autoridade·" ct·ime 
A. im}ll'ensa fórrna a opinião publica. 

O SR. L~MORUBER FILH~ - Y. Ex. conünun :1 explol·:tr. 

O SP.. CARDILI.O FILHO - De fórma, Sr. Pr•·;;idente. que 
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não posso deixar de extranhar· tal ac,:odamento. quando ê ·o propt·it' 
Sr. Ministro da. Justi<:a. que está contra a orientação do Chere do 
Governo e contra a orienta~ão política. da Camara. na palavra dl> 

nobre leader da maioria. E :sômente S. Ex .. na attitud(> que as;!u
miu, vem defender o St·. ).linL-;tro. que. ha 30 dias. e..'itá no pelou
rinho da opinião publica sem uma voz a seu favor. 

O S:~. JoJ.o GCHIARÃt:s -- Pot·q~ nenhuma :=ccu:;;ação er:L 
.tundada. E não podia.rn.os estar r>ela imprensa. dial"iamente-. a c'le,.
rnentir notas e informações cujas origens não conheclurnu:o:. 

O SR. BE:-<To Cn~"T.\. - Bast;wa de~mentír uma \'~z. 

0 SR. PIN~tEIRO CHAGAS- 0 Sr. Minístt·o da Justl<;;t devia con
testal-a.>l. 

O SR. JoÃ.o Gn:.attÃ.~;;g- g, S. Ex. tivesse necessidade de con
testal-as não faria outr;L coisa senão mandar notas para a impren,.a 
diariamente. 

O SR. BE~To COSTA - Xàu são o~ adversarios do senhor Mini:o<
tro que noticiam taes factos. E' a imprensa livre de todo " Paiz. 

O SR. BARROS CAss.u. - E' extranhavel que o Presidente da Re
nublica esteja. em dh·ergencia com o Ministro da. Justiça. 

O SR. CARDILLO lo'ILHO - E' justamente o que extranh:t· 
mos: que o Sr. Minlstt·o estl;'j;l em <lf'saC'(.'Ol"do C'om o Sr. Pre:o:i
\lente da. Republica. 

O SR. PRADO KBL.t.Y - Conflnn1os na palavra do senhot• Getuli•' 
Van;as. 

O SR. CARDILLO FILHO - Por fi>rnquanto nada nos auto
riza. a acrt-dit.nr na intt.>n·em:ão do Chefe do Gover-no Fedl'ral. O 
Sr. Ministro d;l Justiça age clesautori7~"\do do Governo. ;Lttendendn 
ta.lvel: a tntere14:ses P!:'~o:>oaes que reputa respeltaYeis. mrus divorcia.
dD da opinião naclona.l repre.!lentada na Camara pei;L maioria e )leio 
nobre le;ad.er; desautorizado <la pala\-ra do Chefe do Governo do 
qual não tem razão de dls..-.entlr. 

O SR.. BARI:Os CASSAI..- Que e~teju diYOrciado (l:L opinião nat-io
nal, pode ser; ma~. do Sr. Gt>tullo Yarga,.. não aC'I."eod!to, porque 
<:ontinua como M!ni~tru de S. I~ :c. 

O SR. Bus FoRTES - E' muito commum f'RSU :'\ttltudt' dmi 

:MinL'itros. Haja fL ,·l~a o ca><o r~cente elo~ ~Hnlstvo!< d~ Marinha. ~ 
da Guert-n. cada QUal nensu.ndn de- uma maneira. 

O SR. CARDILLO FILHO - Sr. Pr~lclente, o que me troux.c' 
l'l. tribuna foi unkame-nt(' o d~,;:eJo de esclm·e-cer. em face da opi
nião publka, a sltuac:iio ('m qut> esU\. o disllidio do Estn.do <lo Rio. 

Acredito que o nobre lcadcr da. maim·la, qu.e mtlito me· honra 
com a sua amizade. ~ que •!. sem favor, uma da.!! glorias p;~rlamett
tnre;s do Brasil. acredito qu~ S. Ex. não SE' s~ntir(l. á vontade partL 
subir as esca<'larlas do Ingá. arrimado a uma. !nterven<:ii.o branca. 
qua~<l!> jíi. as de~eu. numa turde melancholtct\. á sambt•a. de um<~. 

inter\·enção. 

O SR. ·LEMGRL'B~R FILHO - E' 0 que- \'OU dizer breYement~. 
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O SR. PINHI:IRO CH<\GAs· ........ E eu terei o maxl.rno prazer de t-n· 
trw. responder a V. Ex .. com a pr~mria attitude d~ seu chef-e. 

0 SR. C.\lU'I0$0 Dlll MBLLo Nll'rTO - Solicito ao nobl:"e Ol"ai!Ol" l.l.U·~ 

pree:se as accusaç:ões que faz ao Sr. Ministro da Justi~a. 

O SR. CARDILLO FILHO - Com muito pr.uer. :.'\fulto me 
honra V. Ex. com o aparte. Já enunciei variOs factos. 

O Sll: . .C..,.Rooso D!!l- MELLO NETTO - Pe<;:o a. Y. EJ~:. que precise a 
accusação. 

O SR. CARDILLO FILHO-.,... O Sr. )Iini.-;tro dn.Justi<:n. presid~ 
lt reuniões de Deputados estadoues e faz ensaios geraes P"-ra. a elei
ção do governador do Estado elo Rio. E' um facto. 

O SR. ·PRADO Kll:Ll.Y - Facto não contestado, ante>' reaf!irmad<• 
.pelo Deputa-do í..emgruber Filho. · 

0 SP... LEMCRUBER FII.HO - Xã.o apoiado. Y. Ex. continUa :t 

"'xplorar. Declat·el que no Estado do Rio não havia Deputados -du· 
vidoros. 

O Srt. BE~-ro COST"-- Ning-uem falou em Deputados duvidoso:'<: 
fa.lou-fl6 em candidatos duvidoso!!!. 

0 SR. LEMGRt:BER FILHO - 0 ora.dor O dis~e. (Trocn·III-S<' 
a11r.LTtes.) · 

O SR. CARDILLO FILHO - R~RDOnden<lo :~inda ao apart':' 
<'Om que me honrou o nobrE" Deputado por S. Paulo. preciso mai.~ 
um f:l.<'to. O Sr. Ministro da Just!c:a chamou no s('u ~binete. quan
do dn.'1 apurações pelo Tribunal Regional, juize!< de>~st> trJbunal e ::
.proprio Procurador Rl'gional Bll'itora.l «o Estado do Rio. E' outro) 
facto. 

A mim me parece qut> Isso bastarht, Jla.ta conrrt>ti:tar uma. in
terven~;ü.o branca nos desthws do Estado <lo Rio. O que de~·o ex· 
tranhar. e manifesto minha extranheza ante a. Camru-a ,. a Na
ção. (, que o nobre Ministro dn .Just!<:n. qu,. vem de- ~- Paulo en\ 
eujas fronteiras urna. grande mocidade lle bateu ~ se fnnou em de-
fesa da autonomia estadoal, -,.·indo da tradicional F:lculd.."liie ~e Di
reito de S. Paulo. eS~Cola de civismo e de lfberdadE.'s publkas. que-ir:t 
interferir nos destinos do Estado <lo Rio de Janeiro. 

Xão preC'isamos do gm·erno para ganhar ele-lt;õe~. Yencemos o 
pll'ito do Estado do Rio sem ajudas ~vernamentael:'. sc:>m llinist1-o'-". 
S(•m irmãos de Mini!!ltX"os. sem 1('(u/r:r dn ma.lorh na no~'l. t'hapa. 

O SR. fut:L FER:o;ASilES - Mrus com Secretario~ àe Estado. C'O;n 

ebefe de Policia, com prefelt~ mun!clpai"!'t "' delegados ,. polich~. 

O SR. PR.,oo KI>t.LY - Conte'.lto :t af!innnc:ão. do nobre lcndcr 
da maloria. 

O SR. CARDILLO FILHO- .S. Ex. S.ll.bt' que não t;- e.:<llC'to. 

O .S:t. J'RADo KELLY - S. Ex. não repeth-á a affirmac:ão. 

O SH. BI>:o.'To CoSTA - ~in;ruc.>m melhor· do que o 1ctJdt-r da. 
maioria. sabe o ue lsso nã.o é uacto. 

O SR. CARDILLO FII.HO- Não viemos peclh· no go\·el"no (IU-:

nos auxll~ a. eleger o gov~rnndor do Estad'o: nã.o precisamo.~ do au
xillu do g-overno. O que qUel"t'mos, e o e:xl;;-iz"l'.mos em qualque1· te-r-
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1·~no. · .-, a.· neutt•:J.lid<~.tle do go,·erno ft-dPt'al .em f ace do <llssidio ! lu
minen.~. 

O Sr. . J'oÃc; nuJMARÃES - Pot· -es..-<e motivn !oi que, ante.c;, dc
<>larei (JUe fi. aco~l:ã.o feita por V. Ex. a0 Ministro da .fllstic:a. 
roduncla\w.J. em .. uma düninuic;ii.o d11. nol>sa Yictorin, como ~e a tive!'l
~moR conseguido com o .auxilio do gover-no . 

. . o· !';K, PJU!lO l<Rt.LY - Onde :~ victoda ~le ·'\rv. EE;..:. nu Rio 
de- Janeil-o: 

.O SR.. JoÃo GuntAitÃER - E cons!!:;uimo;; a no:~s:L victoria se1n 
lH'ed.S:trmos do apoio do ):;'nverno -do Estado e sem que nos a.pola ss~~ 
rnos em qut~lquer autoridad*" municiplll. administrativa ou policial. 
< Troca111-xe (tpo.rtcs.) 

O Sr. Presidente - .\.ttcmr.;i'w! Xà.o são t•ct·mittidos diS('ur~ 
l'OM J~tralJ(>Jos a.o do m·ador. lnscn•Yerei, se a..«.o;;lm o de~jarem. ca
tla: · um doM Deputados pam usat• da J)ltl:tvra .em explicação ne!!soal. 

O ~R. CA.RDlLLO l''lLHO - ~r. Pre~ídente. J)a.ra. concJuit·: 
~m nome do Estado do Ri'> de Jnneh·o; d:t mniorla. de sua repre!ten
ta~;âo, <levo fru-.er ao !'t·. :dini!!tt-o da· Ju!!tiC:a. um~ a.dvertendn. E ;., 
;~ c?~ que :tquella mocidade ~lodosa qut" ~e hateu pel~t. autonomi'n .te> 
S. J >aulo n~'to l- ))rh·ile ;;lo àe.=~e El!tndo: ella. 11e P.spalha pelo Br:1.
~il inteit·o (mrtito b<~m.) 1::. quando IL inten·enc:iio f~det·al .l'le fl~et· 

por quaiquet· ma.neira no meu E!ltado. es>~a nwcídade e.-,;tar{~ em ~U:lR' 
fronteira~ para· defenclt'l-o, em qualquer terreno. contr:~ a lncunc;:"io 
d~ extr:tnhoR. (MitUo bc:ln: paXmci.~. ) 

O Sr. Raul Fernandes (P<'lrt ordr.m) - ~r. Pre~lde·nte, o dl!!
cui"'IO de e.~trl:'a de meu joven e talentoro <:Onterraneo. S r. D epu
tado Ca.rdil!o F'ilho. mf'reda, ))elos prenil'ac!o~ qui.' exornam su:~ 

lll•ilha.nte lntel!!:;:-enc:ia. um obj~cto mal,.. alto, m niR dl:;:no .. : 

O ~lt. CARDll.J.o Fn.no- Xão <'onbet;n nenhum ol1jet·to mai,o ~!
io .do qut> o Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. R.A( :·L FERNAXDE~ -· ..• d:ll~ qualidade~ <!Us' lhe r~
r>onh!'C:(l e- d:t~; .quae~ trw, eonhecime.nto ~esso:tl dirt>ct0 n;1. convi
veneil~ qu~ me fellc!to dt> tf'1· com o noht·e Deput.:\clo, no Conselho 
C'o nsultivn estàdoal. do qual ambos f112emo:o. parto.>. 

V~iu S. EJt. a. esta trihuna. Sr . Presidente. a.ttrÜmit· ao St·. 
1\fjn!•.tro -da. J~Mtl~a. nttitud~s politica!l clh·ergente:oJ d~t d0 Cheff:' <Ú. 
N::u:ft.O. · ac<'us:indo o nrlmeit·o ·e defendendo o ,.;egundo; :~ttitudes 

}>Olitlcas c:fte seriam censuraYeis, não ·Pela di!"Cordanc ia com a orie n• 
m~ão ge1al PCilltica do supremo magistrado do Pn.l:t... .a. quem o Mi· 
nlo+tro de,·e <lisc!pl!n~ e unidade de aoqi:io. m:t!<, ainda, J?Or attin::;-lr 
no <:ora c;iio um do:~ do:;rnas do reglmen que ~ a autorwm!a. <lo!! E)!
ttnlos, a qual. no dizer de S. Ex ., estaria dest•eo.;peita<Ía e offe nd!d:·l 
por 1-nterve·nÇão h-regular' ~ conuemna,·et do Mini~>"tro da. .fuflti<:a 
em negocies politlcos do . Est:td0 do Rio dli" J:meh·o , . ' ' 

A a ccusa<:ilo era gr:we, e membl:'(»> ·da. · lmnc:\d:~ íhm'iinen-ie . 
filiado~ !lo ;Partido Radical. rt.pt•es~n.ram-Re a. pedh· (!Ue os facto:-~ fos
:<t!m tlr~lsil:clo><. O Jlf.>bl'e · DepÚtn<lu conformou-st- ~om esxa injunc-
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t:ulos ~stadoaes tlumlnE>nses. · r>ar:1. corri elle$ concertl\r candldatu~:a!l 
presidenclaes ~uvidosas: o Min;stro da ·Justlc::a te~·~ a. ·ousadia. de 
convocar por telegramma, ·.,o 8eU t:abinete, membros do poder- Ju
diciarlo eleitoral, para lhe!'l !<Oiicita.r voto;~ em f:i.vor de um dos l>:,tr• 
tklo!< emr>enhado>! .em I ucú1 na . F.:sta.d<.> .. 

O Stt. Pli.I.DO l{:m.r,Y - E!!.<;a, é 11. interterenci11. 'QUe Y. Ex. tlr". 

O SR; RAUL FERNANDE$; - Sr. Presidente. am·oveito j;l o 
aparte- no nobre DopuU\do; para. lhe dar resposta. Diz S. F~. (lU~ 
a intert:.erencia. é ~inha. A lntet·!erencia foi da. Camata. 

O ~n. PR.wo K.Bt.LT- A inter!erencia que V . Ex. th·a quanto á 
1•arte precisa da denuncia C!Uú o Der•utado Carclillu .fo'ilho o fez .A 
Cnmar1~ e á Nação. 

O S:R. RAUL FERXA~DF-~ - Qual foi ~~ pret'i~<:~ at'cu~acão'! 
Vamos .Preci.sa.!-a. ainda urna yez. 

O SR. PI'.ADO K~"t.Ll." - Pm· d uas vezes o :;;1·. Carrl!llo lõ"iJho a. )H'<'

cil<C\1. d;\ tribuna . 

O SR. RAFL FERNANDE~ - . Quero ser ))reci.!:o e exacto. 
D esejo que Y.· Ex. confirmE> ou inf!rme a..., lncrepac:Ões. ta es como 
eu n !t entendi. 

l . • O Sr. Ministro teria convoNl.do ao seu .:::n.hint>t E> ... 

O SR. PRAno KELt-Y - Teria .pt-e~i1llrlo ;, reunião de- Deputado!< 
interes...,a<tos na escolha do Presidente. 

O SR. RAVl~ FF.RN.-\::-.DER - F.~~a- (' uma ela>~ aC'C'U"a~õe:,. ~ 

O $R. PRADo KEt.r,1' - 2. •- O Ministro ela Jul>tic:a com·O<·ou :1" 
-:ot.o !'E'u Gabinetl.' iui?.el' do Tt·ibúnal Regi-onal do Bl>t~élo 1lo· Ri!> dl.' 
.Janeiro. em plt>na ~>hn~P d:t anura<:rto do l)leito. 

O ~R. RA1il. FF.RXANDF.~- Par,. que fhn? 

O 8n. Pl;.\OO Ke:u:,r - ).f:m. ·prlt'tl que fim ·y. F.x . qut>rl:l qu,. ·o 
1\f!nl!<tro da Justlça. convoca:o.<;e juizes do Tribunal Regional no mo
mento em q_ue ~e travR'"<l :~ lUC'ta . em qui." a ma.~ist\-atura u ltlmav:t 
o julgamento do p!('lto. p::onunciando-~<.> l'ohre Ynlldade:< ou t\úiJI:O 
<ladE>>< de u1·naR? · 

O SR. R.AUI" FERXA:-:DES ;- Regist.r('-~ o npartt-. inf.eri~ 
m os que a convoca(!lÍ.O. no momE>nto em que fot fE'ita. para 11er ct-n
-"Uravel só poderia. ter por objecto ~ollclt.= voto~ em· favor de uro 
dos partidos. v,; a. Camara QUI" o $Ubentendiclo da :tccu~cão nãn 
,: Ín\·ençilo minha.: OS meus nobres :i(h·.ersa2'JOS () contlrnlam . . 

Sl"'. :Presidente, d.'l !m]>arclaliclaàe i\O Go·\'eM'>o Foocr.ü na. \),\:.. 
tulha .do Estado ào Rio se alguem tem motivo!! . ptu·n não duvidal' 
f o chefe da União p.-~gressista, cuja opinião cleYe ilet· conhE-cida 
peleg ~us corrf.ligioniU"ios. ' · · 

O SR. PRAno Keu.Y - Nunca puzeiJIOs em duYida 11. lmpar~a

lidade d 0 Sr. Getulio Vargas-

O SR. RAUL FER;. .... ANDES- Ha tres annos. e tneio governa 
-o: Estado do Rio um .IntenP.ntor. teder:a.l, de no~eaçã.o~ do.~.; Pt-e
. .~>ldente da. ReJIUblfca. Andamos emJ)@-nhado~ em eleil:~ .. de-'!de: a"' 
Jlrlmeh"a>'. P.."ll':.-t. n Con:oJUtuinte. em l\faJo cJp 1933. O Panloo Radical. 
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<1ue ~ t-e<~r;,."3.nizou e renasceu rias_ SUas' cinZ.t.!f. apoz treze annos d~ 
olitrll.Cisrno. victorioso nas eleições ·para a. Constituinte, e ainda 
:4::m-a yotadQ tão altaru.ente que impediu aos seus aõ...-ers:~rios ! o.-
ma:· ;-. maiort.'1. absoluta d~ AR<;emblêa.--

o Sn. BAXDEIRA VAt:GIIAX - Com a annullll<:iio de urn a!'; num 
t c,tal avm·oxhna.õo de 3.1100 votos. 

O SR. RAt.7L FERXA:SDES - Xiio perdem03 muito meno~> 

que- il!so. As annullaç:õex attinr;iram ambos os partido~. 

O l)n _ BA;o;r>EJI!.~ Vu:r.HAN - Não a poiado. 

O ~R- R.At'L FERXA::-:DES - Es!'IEI partido. Sr. Presid0n te-. 
qll.!! ('On~"1-egou em seu seio todol! os adeptos da Alliança. Libel"al, 
<tue fizeram a campa.nh:~. 11residencia l do Sr. Getulio Varg>l!<. 
n~ te..-e. :tté hoje - frizo e repito as minhas paJ<lxra.<;~ - não te\·e. 
ut!: hoje. e-m seu rasor. um a.cto o!ficial. quer: do GoYerno da Re
)JUbll<'tl, qu~r do Governo do Estado. 

O S11 . Jo.4.0 G"t:IXAr.Ã:e:s - :Muito bem, 

O SR . RAuL FERX.-\XDES - Militamos no Estado ,oem ter 
:t\ltur:i<ludes pollç!ae.<;, :.em secretal-io~ i'l& GoYerno. D-.ts 48 Pt'(>fl'i
tura~ do l;;stado. sub!li!'!tem em mã<J-11 de prefeitos que se- filiara m 
ao .P:u-tido R:ldlcal talvez 5 ou 6 ..• 

O ~te BA~DEir.A. YAt·c:tfAX - ~fio apoiado . Perdut-a a r;ra mlc 
lli'\Íorin-. 

O SR. RAL7L FER:-.=A:XDES- ... nomeado~ a o tempo do Sr. 
Pliniu Ca..~ldo . 

O ~n . PAAOo Ksu.:r- Y. Ex. não dei~ de l'econhl'cer a abso
lut,~ Integ-ridade do Commandante Ary Par~iras e a. s ua confes><a
<la imparcialidade nas lucta~ ;polit!c.as do Rio de Janeiro. 

O SR. R.-\.VL FER~.ANDES- Y. Ex . ehega. u. ~r incompr" 
hensiyeJ com o seu apaxte! A irn,parcl.alldade do Sr. Ary P(l"r t·eit·•\" 
t·evelou-s:e no !neto pr!n1arcit\l de nã0 haser org-J.nfzado partid l). 
Nãu cesso de dar gra<;as a Deus e :1. ~ . J.~x. por esae exemplo. mas 
"' ver-dade ~ que, !or<;ado como é o g~verno :i. ~ $OCCorrer de in
dtc.tc;ões p:~r.~. o preenchtlnento de lnnumer:O$ cargo~. 0 Inten·entot· 
:~s pedlu !!Ylltematicamente ao Partido Soclalls ta e A União P:rogr(' '!
sl~ta, dl\-id1ndo entre «moos :L'!. llOSiç:ões. (,-4.poia.do,, c nã.D cr,poia-<lDs . ) 

O SR." Pa.\'00 KEL.r.Y- O ·!:)r. Ary Parreira."' não tev<! p reoc{,U
pac.;âo de co1· poltUc~ n.o faze~· nomeacões no Rio de Janeir o . Y.- Ex. 
t;u•diamentEl' f-olz eS!Ia accusn<:ii.o a.o inte;:~·o Comnmndante Ar~· 
J•arreb·as. 

O SR. RA'trL FERNA~DES E;;;tou a.ffirrnando :tacto.s 1lo 
tlomin1o publico. Não temos autoridade!! nom-eaqas pelo Interven
tor; :não te~os um acto tedera.l do Sr . Pres1dento d:l R epublica 
c1ue no..;; auxl!la.s:,;e :l !a:z:er pro>4elyti!!!lllo dentro do Est.Qdo. Chl'ga
<los a esta phttse de accommodacôe.s to.borlosas just:unente por<~ue 
nt'!nhum do~ J):'l.rtldoll" maj•nitarla~ pode, por !li M. eleger o Go,·et'
n.a!lor e 011 Senadore~ • •• 

O sB.. B.uiDKtJtA VAUGHAN - S6 h a um .partido majo~·lta.1·io. 11. 

Ul'liào Progt"ess~ta. 
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O SR. RACL PERXANDER - ... 4 ou ã Deputado:; !HJ'"ia
. lista:s. no.ssos aliiados na!! ele-i<:ões supplementa.re'S ... 

O SR. L&MGP.UireR FILHo - Cla'!'<srlficados pel0 Partido RadicaL 

O SR. RAUL FERNANDES - . . . dos qua.eR, tres, descla~si
fica.dos IJela União Progressista 11as .primeiras dessas eleições, Je 
novo se cl..'l~i!icaram entre os eleitOs com <J concurso decish·o do 
Partido Radicóll nas segundas eleições .supplementares €", comhati
dos no recurso da Unfã.o Pr()A'res..'lista, fol·am sustentados qJor n~~; 
quatro desses cinco Deputados, al!iados noS!IJOs, - dizia eu - -mos
tram desejos de. sem quebra da .al!ianc;a comnosco. se ()rient:.trem 
sobre os reflexos dn. politica fluminense na politlc:l g-eral e com 
esse objecto soli<>itaram uma audfencüt co!leCti\':J. ao St·. Pr~ident~ 
du. Republica. S. Ex. re~-pondeu qlJe esta\·a atarefado po1· muito;; 
e muitos dia~ e, dada :1. urgencia. com que se lhe pedia a audhm
C"ia, teria. enNI.rre~.ido o S1·. Ministro do lntet•ior e Jugtiça. {!e os 
receber. 

Penso, Sr. PrellldentEc". qu~>, tr<ttando-se de uma conferenci;L so
licitada para aquelle fim, o !\Iinistr,o não se excerleria. se Ih~ mani
testa:Jse uma, J>t•eferencia do gm:-erno, se prefere-nela E.>ste U..-e>i~. 
Todavia não a manifestou; recusou-se a fazer qualquer insinua.ção 
ou indicação. limitando-se u. exhortal-os u. -dentro <la allian~a. 'a que 
pertencEam, cooper:w:tm Imra a. escolha de um candidato ca-paz .Je 
f<l7.er a potitica., de que precisa o E-stado <lo Rio, tle c•msu-ucção e 
pacificação. E, com es.'I!E.' conselho ou ad\·ertencl;t, o~ despediu, sf"m 
lhes tazet· a menor insfnua.çii.o. 

Querian1 os nohre:-~ Deputados que o .Mlni~tro us l(.('OnselhHsse 
a romper a allían<:a feita com o P;trtido Radical? 

O SR. PRADO Km.LY - Qtlt'ría.mo!! apena:;~ que se~uis.'ll" o exem
Plo dado pelo Sr. Presi<lentl" da Rl'pubUca. 

O SR. Ll'i:MGRVBE!{ Fn.Ho - E pelo nobre GE-neral Flo1·e~ <l;< 
Cunha, porqu~ 'I{V. EEx. o })rocuraram, pedindo a !'!'U:t. 5nten·e,
ven<;ão. E o General r~usou. 

o S~t. PRAoo KEI..r.Y - Y. Ex. está repta!lo a. demonstrar o que 
llffirma.. Esperuremo~ o mesmo tempo que e!\tá esperandu o Sr. 
Arthur Bernardes pela. -resposta de- V. ElC ..•. 

O Sl\, LEMGRt:BER FILHo- Atmello parot () nobre DeJlUtailil. Sr. 
J"o;i0 Carlus. atlm de que dlga se os Deputada:;~ progt·~o,~i-:<t;ts não 
fQl"d.ffi procur:u- o GelleL'a.l Flore!~ d1~ Cunlul. 

( TroeMn-s(< outro~ atJartc.s.) 

O SR. JoÃo CARWs - De...-o dizer que mais de- uma ve:~<: o Sr. 
Genel'S.) Flores da. Cunha tem conversado com \'Hrlo>~ retlr~enta.n

tes ;J)olltico~ do ·Estado do Rio, inclusive com o General Cbrlst.ovam 
BIU'Cellas, a· quem ··está ligada, .de ha muito, tlor lac;:08 de grÍI.nde 
;«lmlração e amizade .. Eu proprio, nesta Ciura, tenho palestrado. com 
varies Deputados tlumin~nses, sem que, entret~nto, i.c;so rep!'(!!Sen~e 
qualquer. parci&1.Udade •. 

O SR. LIIMGRUBKR· Fn.uo - Foi 0 que di~~; i .. to {,,.que- nin
~:uern ~ interv~n~. 
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o s1:. J'I'J.DO Iü:i..L ;· - Xão foi isso o ue V. Ex. disse. 

O SR. R..-\.t:L FEP~'i:A);DEB-- P1·osigo. St:- Pre-s:ldent..e. 
Das fileirag do Partido que se diz majoritario. mas que não 

pode e~;;-er 0 Gon·rna<lor do Estado. porque lhe· faJtam vows.-. 

o Si:. P~>..ADO KEU..Y - S6 não ele~eri1 ~ hou'\"er alguma inter
ven~ão branca. do Govt>rno <la Renublica. 

O SR. P...AGL FER~AXDES - .•. sahimm dois illu.stres r~
presentante$. que pediram a audiencia. do Presidente .da Republica 
e que quer:íanl tambem receber in.oq>iração ou eXPlicar a.. ra.->:ão f.'le 
,:uas attitudes. rm foi o Deputado socialista, Sr. Corrêa de CastTo. 
dissident(' de seu Partido, incorporado hoje ã. União Progressista. Q 

outro foi o n~ distineto collega Sr. Deputado Eduardo Duvivier. 

C'.nda qual e:cpoz o -u ponto de vist..1.. O Sr. Corrêa de ~
tro. · dissidente do!' soci:tll!"tas. tendo rompido a allianç;a comnosco .. ; 

O SP.. p,.~..no KELLY - Permitta V. Ex. um esclareciment<J. 

o SR. P~~eL FER);A)."DE~ -· ... tendo rompido a allia.nça 
eomnosco. declarou - e depois 0 disse a mim proprio .:..... q_uaes as 
rnzões que o leYar.un a e;:sa attitude. O Presid~nte achou que cada 
um det-la ~·.lmprir o st-u dever como lhe pareeesse f' não teria d'e 
!'~r <"E'nsura<lo por issü. 

Ao Sr. Duvh·ier fez declara<;ão identica sobre o pens"lmentoJ 
QUI:' manifestara. a "respeito da maneira por que deYia S~I' cr\cnta
do o novo govet-no do Estado do Rio. 

O S11. CAP.DIL!.o FILHO - Estamos de accordo. 

O SR. RAUL FERXAXDES- Assim. nem o Presidente. 'llem 
o llinisrtro. que :1iio po~lia divergir. nesse assumpto. do Pr~idente ..• · 

O Srt. PP..ADo KELLY - Esse ~ o motivo· da. extra.nheza da ban
<"ada Pl"DgTt-><sLo;;ta do J-;stado do Rio_ 

O SR. P.A'l"L FEP~'i:AXDES - VY. EEx. >!ão teimosos. SP 
declaro que a entt·evlsta. elo Ministro foi realizada por determina~o 
do Presidente da Rep·ublica. tenham os nobres collegas a. cora~em. 
de censur.u- o Presidente. e ~ a concessão da entre,·ista em .si m<>>~
ma ê motivo d,;, censura. accusem o Sr. GPtulio Y:u·ga.s. Tenl1am 
ess..'l. hombrldade. 

O SR. PJtAt>o K~1.J.Y - :s-ão poS)emos ~ccu~r o President~ da 
Republica. qU!· :u-~entiu na public:u:ão de uma nota d('fi
n!ndo a sua a ttitucl ... dt.' não interferir. clh·ecta. nem indirect••
mellte. :Por .si ou por seus delegados. · na solução do ca~ t>Olifico 
flumi.n.ens~. r. Ex.. quer ar~tar-nos, como leader da maior!.a, a' 
atacar o :Pre.sidente ..da .Republica! Não o. faremos, por~m. Respei-· 
t.a.m~~ l'l.attltude digna do Sr .. ·Getulio Yar;as. (l"a-lm.as.) 

O SIL RAUL FER......-A...~ES .:...;_ Estou talarido, não como leaf!ff 
da maloria, mas como Deputado pelo Estado dO Rio de ianeiro. · · 

O : S11-. P&.mo Kl:t.Ll" - E' 1nseparavel a · dlgnidad~ daS fllnc

-ndaa <lp O'JP.pu-ew op lql -us-e;:, ~s-~u ;~.;u~)c'l· ·xa · .\. · atib '!"~:> 
ta do Pelo Estado do R1o. 
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O SR. RAt;L FER~A~DES - Por !O.l'ça da~ circunlstanci::~s 
estou ao pat· da. enu·e,;sta solicitada ao Pr~ide.nte da Republica 
e transfeorenci.a ao Sr. :lUnistro da Justi~:\. E' l>Ol' este moth.-o qup 
ilcudi a.o ·debate. X""ao quero. não POS!r.l querer. que accusem o Pr~
>'ide-nte .ia Republica. o· que di"go é que a. entre\·ista. com o Presi'
Llente ou c~ o Ministro, em si me.sma nada teria de censur;j,vel. ~ 

que seria fraqueza accusat· o ~iini.stro que a concedeu por orden! 
SUperior. 0 moth·o da accu.sação não está. na entreY!sta, ffiillõ n o !';i?U 

;;uppOsto objecto : · a coordenac:ã.o d e voto.!'< para ·determinada c:in
·:lidatura . Esses esfon:os não fot-am feitos. O )>Iinis tro nacla. !IO!i~ 
c-itou ou insinuou. e a proYn. di!<So (: que se diz por :1hi qu.: o can
fti.:kto pr edilecto de- S. Ex. é o humilde orador .. · .• 

Q SR. PP.ADO K&U.Y - Quem o diz'! 

O SR. R..o\.l"L FERXAXDE~ :__ A imprensa .• . 

O SR. PRADo KEU..Y- Xã.o tem<>l:; impren~. 

O ::;R. R.~'CL FERXAXDES - ... : l imJ)ren.sa. p n.m a. qual 
VY. EEx. appeUaram hn ))OUcn. pn.t·.., ar>ai..'lt· $Ua c r itic.L a 0 Dt·. 
Vicente Rá.o. 

0 SR. P!!ADO KGLLY - A imprensa da C:<!-Pit:tl da Re-publfc:l faz 
artirmações qu~ :<6 tal'cliame.nte são contestadas, nãu pelo Minlstrn. 
m as pelo candid:tto <10 Partido Radical it. p~idmcia do E~taóo :lo 
Rio. · 

·o SR. RAl~L F'ERXAXDES - E' o qUE' ~stá bt>j('. com to<h'l 
as letra!t. no .. Cot:reio da )f::IJ\hã-. 

O Sr:. PitADO Kt:z.I.Y - ....... imt,l't' Il><:t cumpt·e dar re~po!!t:\. :~ 

Y. E:l;"ceJJencia. 

O SR. Y<7M'A Ll:.tA - E ' pt~clso que a lrni>r t'nSlL não sej:L co
mu 0 hollandez. que- nag;.~. o mal que não tez . 

Quando convlom ao,; polltieo,., a.. impren...'"-"'1. fQ):l n. ,·erclnde ~ quan-
&o não convém. ella. mente. ' 

O SR . . RAUL FER:s"AXDEl' - Xão Je\·an tel nenhuma ac
c usaçiio ·á impren!la. Digo que ~ ella mereceu f{: n O!" !'eus at:tqul'!l 
no :\ltnistro. tambem deYe J'eel" acreditada qua ndo at!lrma que e-11<' 
prefeNJ certo cudldato. Or<l, adeanto uma n oticia al''içareira PlU~I 
os nobres collegas: o cRndidato suppostamente preterido pNo :vli
riis'tro não conta. il:t~· ~te momento. c.-om o a polo -do!' De-puta!IO~ s u
cinlist.as . 

O ~lt . PRADO lü:Lt.T - E' sabido. 

O SR . RAUL FER:s"A""DES · ~ Contesto. por conseguinte . a 
·inierveiu:ii.o attrlbUida a o J.Jinistr0 da Justic;a. · ~ão nego o !acb 
'da entreYista: porque foi solicitada ·pot· Deputado~ 4ltle não s;lo do 
Dl(>ll Partido •. . 

·o· ~- PJtAl)Q RELLT - Que.lntt're!!'!':e- teriam ei'llle." ~utadQ!S 
e m ~licttar entre\"i.st.a ao Sr. Ministrei ? ' 

Q 'SR~ P..A."CL FEP.NA..'-'"DES -'- Y . Ex: -pergunta ri. a. elles. 

: . , .. O ~, .. l'IWJÓ. KBW.~ -:- V: •. Ex.. esÍá ·'tradu~ do ~~ a. i"~!da
d e. .de conferencias .dos . Dli-1~: e. candlda;os ~ o.Presídente 
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<la Republlca e com o .Mini5tro da .Justiça. v. Ex. àeve1ia, tambem. 
e!;tar informado a esse respc-ito. 

O SR. RAÜL FERNANDES- As inte-n~Ões do,; socialistas niioJ 
posso conhecel', porque não ·pel'tencem ao meu partido. 

o SR. PRADo KEJ.t.Y- V. Ex. declarou que eram seus alliado~. 

O SR. RAUL FER)<ANDES - Sei 0 que ·se P:iS..<oOU entre elles 
e o Ministro, porque o c<mtacto que tenho com o Gmrerno da Re
publica =e obriga a estar ao pat· llo que se passa. nas espherns po
lit!cas. 

Quanto ao chamado dos membros do Tribunal Regional ao ga
blnlde do Sr. Ministro. tenho a <leclarar· á Camara com a. maJor 
sinceridade e a maio;· lisura, que. uma ou duas veze>~, :~. proposito de 
quetxa.s re-petidas dos partidos fluminenses, :L respeito de delonga:< 
Jto!!. trabalhos <lo Tribunal por faltas matei'iaes "'l:erifioo.das, faltas 
ele que o Pre$dente do Tribunal se queixava repetidamente ... 

1) S~. Bg:.-ro COSTA. -No fim da apurn~áv!? .•. 

O SR. RAUL FERNAXDF.S- Não foi nt> fim. =as no correr 
da apurac;:ão e nutra~ n•ze:s por quE'Ixas so"bre falta. de garantia.'! ...• 

0 Sn. LEMC:R11RRil FII.ifO - Apoiado. 

O SR. RA l"L FERXANDES - . . . o Sr. :Mini:stro da. Justica. 
tevE' occas!à<' tle (•onferenciar t'Om o Pre!<idente do Tribunal e com 
um dos memhro.• que alll'g<n·a. es.tar em risco lmminente de as-1;1'~~
~:~:1o p'hysic:L. 

O SR. l'n.\oo Kw.LT -V. E:x. acabou de declarar que ao Sr. 
Mlnlstr0 àu. .Ju.oc:th:a foram levndal'. pm• um partido do Estado do Rio, 
q ue1xa . .<1 nes.~ sentido! 

O SR. RAl:L FERNANDES- Nii.o! 

iO SR. Plu.no KELr.T - Devo tl:i%er que :L União Progressista. nió.o 
fez qualqu('r r'('clama<;ão porque, se as th;esse de fazel'. se dldgiri:l. 
no Tribunal ~uperlor de Justh;a. J~leitor<~.l unico competente. .para 
apreciar a mat('r!a. (.Muito bem. Palmas 11a3 oalerins.) 

O SR. IlAt.•L FERXANDES - Xüo falei em queixas de um 
partido. Referi-::ne a quelx~ geme!~ de todos 0 s partidos. 

O SH, Pluno Kll::l..r.Y- O Sr. Ministro da. .Justiça. não tem com
petencia con:.;títucional pai":L :<er orgão re..-I!Ior <lo Tribunal Ele!.toml 
do Estado do Rio. nem do!< outros Esta<lO!<. 

O SR. RAUL I<'ER~ANDES - xrw se trata de rever actoil; 
tr.'l.tava-se, de expediente de servlr;:o. E' publico e -notor!o qu~ o 
Tribunal dO Estado do Rio começou o!l seus trabalho!!! com falta de 
m:ateria\. 

O S~t. Pn.ulo KELLY -Ahl. tambem, as reclamações deveriam ser 
dirlgJdas ao Superior Tribunal. 

O SR. RAUL FERl'\A,.."iDES - ~ão hav!;t material de n.pe
diente e o Presidente se queixava. disso. Ttt.mbem havia. <leticlencin. 
<le :pessoal. Para otfer-ec:er..:Ihe os mai.~ · amplos ~!os de trabalho 
é 'que o Sr. ~lntstro da .Justic::a .!te communlcou. qu~~ por corres-
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pondencia, quer de viva voz, com o Presidente do Tribunlll. E se 
J·~beu ~m seu gabinete um dos dignOs .merubros <la<tuelle Tribu
nal. o tez porque di~ magistrado t-ecebeu r:e:petida.~ reclamações: 

O SR. PitADo Kl!li.LY - V. Ex. })Oder4L .dedarar o nom~ des,;;~ 
jUi2? 

O SR. RAUL FERNAXDES- O jui:r. íederal Dr. CosU;. e Sil
\'3.. ame,açado. no recintO do Tribunal, }}ela capangagem, a. servlco 
da vnião Pl"ogres~'ist.'\ . (Nrio apoiaiW.~. Prat('stcu •. ) 

O SR. PRADo KELLY -"Deploro que V. Ex., conhecido pela sua 
autoridade moral, venha endossar perante <!- Camara. accusações 
dessa natureza. porque, se a_~ precisasse fõrn. da tribuna · parlamen
tar, recorreriamos á Justiça para reparação do damno moral cau
Ba-do. (.'M"1tito bem. PtUim4S nas ga1erin8.} 

O SR. RAUL FER~AXDES - Sr. Presidente;>, extranho a \'e-
hemenclà. dessa ~ontestação. 

O .Sa. PnAI>o KELLY - E nós extl-anbamo!.l a le,·!andaee da. 
imputação. 

0 SR. BENTO COSTA - Pel·(eitamente. 

O SR. RAUL F'ERNAXDES- Pois não j! facto publico e no
torio. não causou gr.tnde escandalo em ~lcth~roy e na capital àn. 
ReJ)Ublica., a a.ssuada. a. Yala. ... 

O Sn. BEll.-ro COSTA - A Uniã.o Pro~reMtiHta não poderá ser rel'
ponsavel por esse facto. 

O Sn. PR.u>o ~l.Y- E nenhum J)artido poderá. ser reMponsavei 
J.oor uma explosão popular. 

O SR. RAUL FERNANDES- . .. que soffrt'u o Dr. Cp~ta e Sil
"a membro do Tribunal Eleitoral, no circular pela~ ruas de Nlctheroy, 
,·indo <lo Tribunal, nPoll ter proferido um voto contrario á União 
Progressista?! Poder:i al~em imputar nos Adeptos de- um partido 
qu~ houvesse sido beneficiado com e!'IS<> voto a. autoria. do deaa
cnto?! 

O Sn. PJUOO K~l· - Mas pód., imputar ao pnrtido contrario 
es~ respon~bi!idade? 

O SR. R.·U;L FER:--rANDES ·- PoMo e- devo imput.rit·, porq~e. 
i"l !rentil dessa multidão .• . 

O SR. B!;lNTO CoST.~ - Ainda bem que V. Ex. reconhect" ter 
Hldo uma multidão. 

O SR. RAUL FERNA.N"D·ES- . •• que vaiou o jul2:, !det:t~tiêa
do e nomeado por este às autoridades, ·se encontrll.Ya. um ntu8tre 
Deputado esta4oa1 eleito ~ pertencente- á União Progressistà. · 

O SR. PRADO KELLr - .A elrcumstancia de -e~ presente um 
Deputado ..• 

O SR. RAUL FERNANDES - Pre.-.ente-, nã.o! 

O SR. PRAoo KELLY - ••• na. -ponte da:; barcas. (luando 11. mui-
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'titlão exprimiu ·a :;ua i-epulsa a Ull'l. juii··que· ~·5Jtr.n·à: ·In,·ariavel.nrel. 
te cam 0 Partrdi> Popular Rru:iical. não hnr>orta. · n~ solidariéillúl.~ 
de' um partido polltlco Qlle . sabe. Zelà'r p el:u<· SU<'\!; . responsabilidail~s 
nos de! tinos (\0 Esta-do do Rfo de J'aneil-o. 

O !>R. RAL'L FERN'-"-NDES - Pt·e~nte. n;io: Jla direc<:iio ·do 
mo\·imt-nto, o que é . cousa dif!erent e. 

O SI!.. BJC.'\"l'o CoSTA-\". Ex . estx. sendó injus to . Y . Ex . não 
)Jrova isso. 

O 'SR . RAUL Jo~EFL"'\AXDES - QuPr v8r como p rovo'! 

O -SR. :BE:>."T() Cosr-.1, - Vejamo!'!, 

o SR. RAUL FER){A~DES- Qu~ndo o Ti·nmnal rer:lamou P~'?
videncías, o Chefe de- P o!!cla informou ao Governo, o qual. por 
"ua ,-ez, informou fi. irnpr~nsa que. tã.o depressa lhe- chegaram a:!< 
noUcias <lo desacatet. elle, ChPfe de Policia. :>e dirl"ira ·pes~lm~nte 
ao lo~-ar do ~juntamento. e ahi obtivt-ra a -di.''Jpprsfto <lo ::rupo appel
tando .para e.!!Se Deput.aQo. 

O SR . PRADO KEU.T- Logo, v~ Y. Ex . . a J>ro't'a f de que Y·ii 
solicitada a. mediação de correUgionnrlo d tt U-nião Progt·essi>~ta. que, 
lt-almente. protegeu a. ~ do juiz. 

0 SR. RArL FERNAXDES - Se fos !';e eu o !>Olic'ltaclo. nã" 
tt>l'4"t autoridade . •. 

O Sr. Presidente (FtUemio s.oar fM tympa.n.o~) - -·'-ttenc;ão! 
re~o aos nobt•e!< Deputados perm!ttam Cf'le o orlldvt· <>onc!u~t a ~u;t 
uraç~o. Dlscu rms pela. ordem c11'\·em =1· lweves. 

O · SR. R.-\eL FJ.~R:-."ANDES - '\'ou <·e>nclull'. ~r. P t•f's1Mnt:.>. 

0~ <lol!O facto:< artlcnllulo:< (!Ontt••t o Sr. :Mini~tro... . 

O Slt. PRA-DO K!!:LLY 11 oCTROS l'1:.~ . DEPl,TAno~. - E!<t.'io conf!r- · 
mado:t J)Or Y . Ex. 

0 Sa. BANOI-:rltA YACGHAX- Em eXP~•sl<:âo , alliis bl•llh a n ti!!Sima. 

O SR. RAl:L l•'ERNANDES - X :t materialid.-'ld('. l"im . 
Se. por-ém. ~on!erencbtr com D~pUUi.(]O:< ~ lntet"\•ir na vld;~ do:< 

E'!!tnd~. o Prellldent .. d::t Republlett lnter\'ém dhu1amente . · 

O SH. BL~ro CosTA - _Ha conferencia>! e confet·encia!<, .• 

.O SR. RAUL FERNA~DES - Se ha con!erencl:t;.. e 'contE'r~n
. cins, a rna.terfali<\Ade do tact o' . não lm-purta: 80 -cabe o óbjecto d~· 
-CC>I'lferenc1a . · ' 

O objecto da "con!erencla. aca.bo de o dpcla1·ar ; ~ n p r ova de Qta 
aou veridic0 é que o l"f!'sultado della. _l'e. se tt·at:wa (\p l>enet~i;u· -~ 

meu· tmrtllio, até ag·ora não se (ez itentir. · 

O Stt. BIIN'l'O CoSTA-:- Lame~tamo~:~ ,;inceramente: ... ~Z:U~o.) 

0 SR. RAUl.. 'FERNA!I<DES - Mals do que- lamentar. ~eVE-IR 
YV. EEx. re-tirar a ·accl~Sa!;ão, 'l'le a fizer~m de' llõ~ f~. ·. 
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O SR. PRADO K!:LLr - . ::-.ã.o se de\·e levat· a debito do Mini:$tt'o 
da _Jwsti<;a. a correcçiio moral dos .Deputado)>< ccmstitu~ntt>s do Rio 
oe Janeiro, 

O SR. RAUL FERNANDE!'l- Y. Ex. penS<t que lavrou um 
tento, ma..; engana-se: essa. co1·recç::ão moral V. 1-;x. imulicitatnente 
nega, desde que reputa t-epro,·avel todo con!!>'lho político fó1·a do 
Estadc. (Protesto&.) 

0 Sa. PRADO Iú:LLY - ::-:üo fiz tal UCCUMH<;iio. Y. Ex. f, quo:_. 
trouxe essa novidade da tribuna. 

O SR. RAUL FER;o.;A~DES -.Eis Hhi <t que se n•duz a. in
tet·ven<;ão do :Ministro da. Ju3tic;a. na autonomia fluminense. 

Extranho que. m~ste üJ>a~:".tr das luzes eleitoraes. se nwstreu1 
tão <:iosos da autonomia fluminense jus~nte ~quenes que mai>~ s~ 
bene!ici..'tMlm. at!f hoje, dos fa,·ore!l e b'TU<:ru< t;:~.nto do G<>-..·et·no Fe
derru como do Governo E ;;tli.doal. (Protesto3). 

Co ~1:. P~.too lu:a:.I.Y - Xi'to ~ exaC'to. 

0 St:. BANlJEII!A VAL'GHA!'> - 0 SeCI'~ttll'Ío da Ju~th:;>\ .; : correli
;;i•,nar]o de v. Ex. 

O SR . RAlJL FER);AXD'ES - Xii<> (-. correligion:ui0 meu. S6 
as.~umiu o c~~:rz:o dechu·ando qu<.> não pertencia a partido algum. 

0 SR. BA:-:Diat:A VAUGHA.X - Por<iUe Q lnten•~ntor ~Xi):IU i:;su. 

O SR. RAUL FJ-JR::-: .. C\'01':~ - ~ii.o t-xi~iu do Sr. Stanley 
Gomes. 

O SR. PR.Al'n KF.:LI.Y - Qu~tndo 0 Sr. Sta.nley Gomes exen:ra a 
~·t-cretaria do Intet·lor. não f)'!t'tencia ;~ nenhum partido. 

O SR. RAVL F ERXAXDES-- Extranho, ainda. Sr. _Presidentl•. 
qu<' tão ciosos se mosu·em da autonom.i:t !luminense aqut:-Ue.'S qu"l 
congregam em :seu seio tah·ez xo % ou 9() % dos bene!iciarios n11. 
intervenção á. mão armada de 1!123. façanha memoravel contm. a li
herdade e a autonomia d<L mlnh<~. tena. ( P(t/tmG-1} . 

O Sr. Prado Kelly (P«/(1, orrT.-·m) (Pn~m:ts) - St·. P:-ei\ldE.'nl<·. 
a. Camarn. ha de t·ecOnhecer que. até 1i Jll·~·ente tlnt<t não lhe trouxf'
JUO~ uma !16 tlalavra que impot·tmsse no inici<> de um debate politko. 
c só qua ndo S!.' ameaça <t autonomia. do Ri-o õe Janeiro ~ que en
t~ndemos não noder renunciar ao .dever que nos e imposto pelo 
;,;entimento da _honra pes"'nal e pelas r~llOn!labitldades pulJ!lca~. 

Xão seriL n esta. o<·caslão que res ponderei ao discun~o. du emi~ 
nente Sr. Raul Fernandes. que !nlou em triplice qualldadl•: na d~> 
.. leadet· .. d;t maioria, na de Deputado federal pelo Rio de Janeiro 
e .na de candidato do Partido Popula.t· .Radical fi: pre!llldenc.ia do 
Estado. 

' •!· · ·· .... 
De•·o entretanto, e antes de se'-encetT:lr o actual debate. obsen·at· 

que as accus;:~.ções feltns da t i'ibupa pelo m€·U illustre- collcga Sr. ca.:-
dillo . Filho roram confirmadas, ponto por ponto. pelo eminente 
Sr. Deputado Raul Fernandes. 
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Xã.o d~sej;lva encerrar estas conslàeraçõe~. ~LJ)enas prenuncio 
de outra~ qu~ ten-f tle fazer .t Casa e á. Nação, sem reaffirmar e. 
nas::n confiança na esclarecida. c;onducta do honrado Chef~ do Go
verno, Sr. Dr. Getulio Varga..'!. 

Confiamos em que S. Ex. honrari1. a pah\vra empenhada em 
documento que lhe foi presente, cuj~ termos foram por S. E:r. 
examinados e cuja dh·ulgação S. Ex. foi o primeiro a autoril:ar. 

Esse- (locum~.>nto eu passar~.>i ::1. ]{•r. p:trn conhecimento <la Ca· 
mn!-a.: 

''O General Christm:ão B<lrcellos" - e;;creYe a. im
prensa.- declarou-nos ·hontem que, ··devidamente autori?.ado 
pelo Sr. Getulio Vargas, podia affirmnr que o Governo Fe
deral, zelando .pela autonomia fluminense, não terá qualque:· 
interferencia, directa ou indirecta. por si ou seus delegados. 
na eseolha do futuro governador do Estado dr- RIO de .JaneiJ.·•), 
a qual deverá ser encaminhada tão sómentL ·m respeito ;, 
wmtade elos Deputados ít Assembl{,a Constituinte, legit1mo>S 
repre!>entantes dos varios parti<lo.:s. e cujos clireitof< y<;m tle 
~~- t·econhecido~ ])ela mai!) alta instanC'i:L da Ju.:sti<;;a. Elei
toral". 

l';r;L o que tinha a dizer. (Pal?lla.~.) 

O Sr. 1-'ernandes Tavora (Pcln onlc111) - Sr. Presidente. 
]'ledi a pal:~vra. pat·a ler ít Camara telegt·nmma. que acabo de t•eceh~r 
do Cear{!, denundando netos de- coac(;rw do Go~·t>rno daquel!e J-:,;
tado í~ imprensa . 

o C'abogr..t.mma e o seguln te: (I~ê) 

"Arbitr.trlamente, acabamos ·ser intimado~ ehefE' Policia 
c-omparecermo,. sun presen<;a afim satlsfazct• odios politi<-o~ 

contra L'nit:ulo qu~. denunciando promotor Fh·meza, ccm
luia<'lo com aquella autoridade. '!<Ob fn.l~t alleg::t<:ãn in!rnccii•> 
lei Imprem:a. apresentou defl"~:t esmagadora lnt('rmedln 
Dr • .llomes. A.meac;ados co~·:ão em no~sa. l!b~.>t'(1Mle, ])edhnu~ 
levar facto eonhecimento da Ca.ntant {o dl.' tud't Impr('n><::t, 
proposito Governo unicamente c>ompellh· rnitar!o ~U!Ipentlt•r 

circulaç:ii.o_ Abrac:o!l. - Ribas I,uiz Rri.gifl,o. w 

O Sr. . .JvÃo ~Ev..:s- Peço a"\". Ex. qu~ aCC"r~scente tamht·m o 
meu }lrotesto porque recebi identicu telegt·amma do jornalista. 

O SR. Jo"ERNAXDES TAVORA - Aproveito, Sr. Pt·e~ldl'ntt>. 
,;. OJ}))Ortunídad,e para fazer perant .. a Cam:H'a. um•L de<·larat:ão quo:o 
sú agora se me torna azada. 

Ha tempc.s ,-t,m alguns a.dvermu·io~ meus insinuando, por te-le· 
grammas e cc.rreS!pondencla de l~'orutle:r.a. pat·a a Imprensa desta Ca
pital, que o Fartido Social Democratico and>:L em ('ntl:'ndlmento!< c>oUl 
a ch:unada -~llian<:a. Xac!onal L!i>t'rtadora. 

O SR. FIGtJ:ó:!TtEDO RoDIIIGUKS - Pot·qu<' ~ defunta a A!lhmç::\ ~, .•• 
<'lonal Llbet·tadorn ... 

O SR. l<'l!:RNA~DES TAVORA.- Não me intere~sa !laber sE> 
(:, defunta. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:46+ Pág ina 56 de 98 

O SR. JoÃo ::-.KvEs .:... V. l-';x. ê medi<"o. mas nrw quer passat· •> 
-nttesta.do de obito. H a '·mortos.. que estão vivos ... 

O SR. FER~ANDES TAVOR.A.- A verdade ~ que meu pAr
tido nenhum ente-ndimento te\'e, nem quer ter. c::om qualquel· da!'< 
aggremiaçõel!' extremistas que a.ctualmente contendem no scenm:il'> 
-poli ti co do Pai~. 

O SR. FIGUIUI'.J;l!lO RoDRIGt:Es - No tempo do Coronel :Morelm 
Lima, diziam os jormles que cll ('orreli~:i\Jna.rios oe V. Ex. andava.~!' 
pela.,; ruas com os retratos de Lenine e Lui~ Carlo.~· Prestes. 

Aliás <ligo-o. por- ou-..1r dl:l:er, ].)Ois estava ausente do ()ea.rfi. 

O SR. FERNAXDES TAVORA- Talvez Y. Ex:. esteja en~;:t
nado. E' que :;.pt>nas me attribuem amigos que não tenho. V. J'.:x. 
quer ~ referir ao Dr . .Jader de Carvalho, e este nada tem com
nügo. O Parti<to S<lcial Democrati<:o tem um programma. conhedà~) 
-e, por consegurnte, ·V. Ex. ha de nOl; fazel' a. justi(!a de não no.~ 
('OnfUndir corr, arruaceil"o~ ou ex:trem!-.,;tas. 

Et'lta.. Sr. Presidente, a ~eclaração que eu 1he .tlnhn. a fazer. 

Vae a im])r·imir o projecto n. 101-A, <l~ 1\!35. (1" le::i~la

tura). Orçamento e Receita. e fixando a De.'l\pesa para n 
€Xercícl(l de 1936; com parecer· (la C<nnmis5ã(, de- Finanças e 
0l'c;amento sobre as emen<l;u; em 2• discussão. 

O Sr. Presidente - Está íind~t n. hora destinada ao Expe
diente. 

VRe-l!e pas::mr á Ordem do dia. (Pausr!.) 

Cnmp;u·ecem mais. clurnnt(.' a hora do ExpE>di;onte, ".!'- :,;r·><.: 

Lauro Lupes, Ab~uar &.•:to~, Fenelon Per<ll;:iio, J....lno Mach<~do. 
Magalhiie. de Almeida, Ger11on Marque~. Henrique Couto, AA'l"nor 
Monte. Adelmar Rocha, Pires de Ga)'Oso, Fr~h-e de An<lrafle, Dem•>
<·rito Rocha, Fernande~; Tavora, HumbE'r·t0 de Andrade. llolonte Aa·
r·~l<.'l!. Jo!l(i de Borba.. Fh;ue1redo Rodd;:ues. Xavier de Olh·ch·a, !l-1ar
tln!( Y<>rn.s, Alberto RoMe-IU, Rlcal'do Bal'retu, 11-!athlas Freir-E', Ht•
rf'Ctlano Zenaide, Samuel Duarte. Ruy Carneiro, João Cleoph<ts, 
O~orlo Borba. Arlolpho CeLso. BlU"bo!<a. Lima Sob-rinho, Arthur C!l

val<>~mtl, Al<le Su.mpa!o, Tt>lxelra Leite, Oswaldo Lim.'l, Humberto 
:!ltoura, .Motta LlmH., Emlllo ele Ma.ya, '\'alente de Lima, Sampairo 
CoMta, Cnrlol'l de- Gusmfl.o. MelchiRedeck Monte, Manoel Novaes, Lauru 
Pa~os, Pedro Lago, Luiz Vianna FUho. João Mu.ng-abeir-a, Alfredt• 
Mascarenhas, Arlindo- Leonl, Franci!4Co :Rocha, Octav!o l\Iang~bclra, 
iVand~l'l~y Pinho. Arthul' Neiva, Ra.pha.el Clncur-J.. Ed1.-ar Sanche~. 
Attil& Amat·al, Homero Ph·es. Ja.ü· Tovar, Froncisco Gon.:;ah·e!<. 
Nogueh·a. Ptnldo. Julio de NovRes. Candido Pessóa. Henrique La~e. 
Sampaio Corréa. Raul Fernandes, Le\'l Carneiro, Acurcio Tor·re~. · 
Ce-l!ar Tinc>co, !'fllo de Alvarenga, Lem!<\'l'Uber Filho, Fabio Sodr€-. 
Arthur Bernardes, Clemente Medr-.tdo, João Bera.ldo, "-""avhington 
Pires, Polycarpo Viott!. Vieira MarqUE'8. J<1ão Penldo. José Bernar
o<Uno, João Henrique. Anthero Botelho, Bueno Br<mdii.o, Delphlm Mo
reira, Theotoni0 Monteiro dE.> Barros, Waldem.al' Ferreira, Santof! 
lo~l!ho. Oscar Stevenson, Carlota. de Quelro?., Gam;t Cerquelra_...etn-· 
cinato Braga, Ca-stro Prado. Lael'te Setubal, Alve~< J?alma. FeliX Ri
bas, Aureliano Leite, Fabio Aranha .. Domingos Vella!K!o, +..a.udelino 
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Gome~ Vicente :Miguel, Trigo de Loureiro, Corrêa. da Costa, Yan
doni de Barros, Plinio Tourinho, Octavlo .aa Silveira, Abelardo Luz, 
Dorval Melchiades,, }:tenato Barbosa, Victo1° Russomano, Raul. Bit
tencourt, Ascanio Tubino, Barr()S Cassal.'.D'<~.rio Cre_spo, João Neves, 
.Osetuo Fontoura, E.urico Ribeiro, Abel dos Sant·o~. Pedro .Totoge, An
tonio C<uovalhal, Silva Casta, Martins e Silva, .A{lalberto Camargo, 
Alberlo Surek, Rica1·dino Prado, Vieira Macedo, Oliveira Coutinho, 
Alberto Alvares, Gastão de Brito, Gastão Vidigal. Arlindo Pinto, 
Augusto Coreino, Cardoso Ayres, Vicente Gouveia, Louren!:o Ba.eta 
::-le\•eso A~lardo Mari:nho, Sylvio Leitão. Salr;ado ~'ilho, Paulo Mar
tin;;o 11forae:s ?ah·a, Barreto Pinto ( 136). 

PE-ixam de com1mrecer os Sto.s.: 

Antonio Carlos, Generoso Ponce, Ribeiro Junior, Mario Cht>l'
munt, Deodoro <!e Mendonça, Olavo Olh;eira, Jehovah Motta. Jo><é 
Gomes, Bott0 de .Meneze~. Odon Bezerra.. Mario Domingues, SeYe
rino Mariz, M:ello Machado, Alt.amirando Requião, J.. J. Seabra, 
Prisco Paraiso, Magalhães Netto, Pedro' Calmon, Asdrubal Soares, 
Ubaldo Ramalhete, Pereira Carneiro, EdU!\l'do Du,oivter. Alipio Cos
tallat. · Nor:ll.:lino Lima, Martins Soares, Adelio ~1aclel. Juscelino 
Kubitschek, Furtado de ~Ieneze>s, Macario de Almeida, :Negrão de 
Lima; Jos(; Alkmim, Celso Machado, Simão da Cunha, Jacques Mon
tandon, Abreu Sodrt;, Paul<> Nogueira. Pereira Lima, Macedo Bitten
court, Bías Bueno. Hyppolito do Reg-o. Teixeira Pinto, Meira Junior, 
Jos.,; Cassio. Demettoio Xa\'ier, Annes Dias. Ermando Gomes, Abil!o 
de Assi3, Chrysostomo de Olfveira, Martinho Prado, Ricardo 1\hl.
<:hado. Paulv Assumtl<;ão, Rober;-to Simonsen, .:.\loacyr Baiohosa. (53) o 

ORDEM DO D!A 

O Sr. Presidente - A li.'lta de presenc;a ttccul'la 0 compal'ló'Ci
mento de 241 Srso Deputados. 

\Tae·s~ r>roceder â. \'Otac;ã.o da m:lteria constante da, Orutmt ~~o 
·Dia. 

'V<•I.açlio t1o JJTOjr•c:t.o 11. 75, de 1935. (1.• le!lislatrtra) rt<pu
lnnrlo o jm·amento á ba1!.rl.eira' nacio11al irrstituido )Jelo ~ 1", 
do art. 163, da Constitl,içào ,o com~ parecer da Co-mmi8 são t.lc 
Nr!Jtt.rallçc: .aobn~ a emend<J (~• discu.s!lii.o.) 

O Sr. Presidente Durante a ~· -di~us.;;ão de~t!! projecto ílli 
Qffere-dda a seguinte 

Xn ~ 2• do art. 3" 
mil J'i'í>~ de custa'' . 

Supp1·imam-se as palan·as: ··e paga um 

Aecrescente-se no at·t. 4° a palavra ".nominalmente". antes da 
ex})rt?ssão .. conVOclldOs , .. 

Accrescente-se no art. 7~, depois da ])alaVI"'d. '·certificado", :i 
e_::qnoessà0 "gratuito" o 

,supi>rima-!Oe no § 1" do art. 76 .as pala'>Tas "que" e "levará 
,selh> .es,pecial de 10$000 (de:>: mil r.sis) "o 
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Supprima-se no § :!• do art. í" as e.xpl'essões ~e; :oaga a. ~mlt:l. 
de 200$000 (duzentO!> mil réis), recolhida velo interei~d<l ;~ cou~

. ctoria Federal, mediante guia. da Clrcumscríp~;áo <ll" Recruta-
mento.~ 

Sup.prí=-se o ~ ·:J• do art. 7". 

Sala das Se!'ISões. 1 de Junho de 1935. - ll-'cmd<·1'kJI Pi·nho. 

A ·Commissão de Segurano;:a. Naclona.I acceita a. emenda. o;alv.o 
a: parte- relativa ao li 2° do a1·t. 3• que· teve- parece!· contrario·. 

De accõrdo com o Regimento ·.-ou submettet· a votos o projectC>. 
salvo :1 emenda. 

O Sr. Domingos Vellasco (Pt<l{r ordem) - Sr. l're~kk;nt.-, 
na hor~ do Expediente, fo1-:1m lidas algumas. suggestõt»; qu.E" n 

Sr. Ministro da Guerra. far. a Pl'opo.~ito do projecto em '\'otaç;ão. 
Nestas condições. requeiro a. V. Ex. a retirada da Ordem do Di;t 

. do pr.ojeeto, afim de que a Commisosii.o de .Se:::uran<:a N.(lC!onal tom~< 
conhecimento das suggestôe!> enviadas pot· aquelle Sei:t-etari~ ce 
Estado e se manifeste em !a c e do l>rojecto. 

O SR. :PRESJDB!I."l'& - O requerimento do nobre Deputado nãu 
tem mail'l Jogar •. porque o projecto se acha na phase àe votação. e 
requerimentos desil<l. naturer.a só suo admittido!'l no periodo da -dls
CU!'JSâo. 

O SR. DOMJ.NGOS VELJ~ASCO - Sr. )?residente, fiz o rt-
querlmento baseado pt-ecisamE'nte em informação de pessoas da 
Mesa. que me informaram ser estn. a unlca fórma. regimental de 
ta.zer com que ~\ Commissã.o ele Seguran<;a Nacional estuda.~se a!'~ 

.suggestõe!'l apre~ntada.s pelo Sr. .1\fini!itro da Guerra. u~ Ve7:. 

porém, que- Y. 'e1. dá. e'!ita. deci:lão. não tenho senão de me confm•mar 
('om ella. 

E' considerado -prejudicado o .RéguintE> 

Requeiro a retirada da. Orden> do dia. do P!'Oj~to n. 75, de •1935, 
Sala. das Se!!sões, 13 (1e .A~osto d!" 1935. - Domingo;r l"cllfi.,,C'), 

O Sr. Presidente - Vou ~rubmetter a ·"atos o projecto. 

Appro\'ado:,;, successivamente, os st>guintes art~<. do 

~. í5 - 1S35 

O ·!'Me-r Legislativo ·decreta: 

Art. 1.<> Todo bra~leir0 ~ ·.obrigado no juramento á. ban!!eit"a< 
nacional. na fórrna e sob a..~ penas desta lêi. · 

Art. !!.0 Prestam o juramento â bandeira ruk:tona1, ·de nccôrd(lo 
com os regulamentos milttare!l: 
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a) as cidadãos incorporados ao Exercito. ii. )larinha e á..'l poli
cias mflftares; 

o) os alumnos dos collegios militares. q1.1anào conclul:rem ~ 
curso; 

c) O!! que receham instrucção militar nos estabelecimentos ch·ís 
de educação; 

'd) os que pertençam ás escolas de inetrucc;ã.o militar. 

Art . 3. • São obrigados a inscreYerem -se no Cartorio <:lo Re
g.istro Civil no districto onde resi~m. anm de proferirem o jura
mento ã bandeira nacional: 

o) os cidadãos que nâc tenham· sido sorteadO$ ou não forar:t 
conYocadOs para o seni(!o militar; 

b) os que con9eguiram isenção do mesmo serYit;:o por qualquer 
mo ti\· o, excepto o de inca-pacidade physica: 

c> e. e:n geral, todos os brasileiros de ambos os sexos que aind!l. 
não tenham prestado o juramento á. bandeira nacional. 

§ 1." Essa inscripção serã. feUa no primeiro semestre do anno 
immediato ao em que completarem os horneng 22 annos e as mu
lheres 20 annos de idade, e deverá. conter nome por extenso. !!liação 
e data do nascimento . 

§ :l.. • O escrh-ão do Regj!õ'tr0 Civil dará. ao interessado, me
diante requerimento Yerbal e paga um mil rHs de custa. certidão 
deocsa inscrl:P\:ão. 

Art. 4." Feita a. lnscripção, qu~ se encerrará.· annualm-ente, no 
dia lO de .runho. serão com.-ocados os inscrlptos. por edltaes. para. 
q~. no dia 7 de Setembro, compareçam ao logar e á hora prévia
mente designados. a!1m de prestarem o compromisso ã. bandeirc1. 
nacional. em acto solemne e com a pre-sença das autoridades ch·is 
Et militares. 

Parar;rapho unico. A convoca~ão seríi. feita: 

~ a) pelo conunandante do corpo de patente mais ele,·ada. onde 
~~~ aquartelarem unidades do Exercito ou da Marinha: 

b) pelo director de repartição militar. onde não hou...-er tropa 
do Exercito ou da Marinha; 

c) ))elo commandante de unidade das policia$ militares. na falta. 
das autoridades acima enumeradas; 

d) pelos juizes de direito, na séde das comarcas: pelos juÍ2es. 
municipaes na. séde dos termos e pelos juízes districta.e.9. nGS dis
trictos, qua.ndo ahi não existirem un1dades do Exercito. da Marinha, 
e da.c; policias militares, nem repru-ticões mHitares. 

Art. 5." Diant.e do pa\"ilhào nacional e- observado o cerimonial 
prescripto para o compromi~ á ba<ndeira nos. regulamentos do 
Exercito. ser-d. lido pela autoridade cunvocant~ . e repetido pelO:!! 
<"ompromissa.ndOII o seguinte juramento: 

'"Pl-ometto sen-ir ao Brasil. nà hol'a da ale~ e na hora do 
sóftrímento. no dia da gloria e no dia do sacrif!cio; 
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Prometto respeitar a Liberd:ld('. a Justil;a e a Lei; 

Prometto defender. na. sua pur('za, o legado moral. e na su:~ 
intPgridade. o patrimonio territ01ial que re-cebi deg meus ante-pa~
;;ados- . 

.Art. 6.0 O~ nomes dOs que pre-starem {) ju1-amento serão p~;>lo~ 
Mfidae-,; do Registro Civil remettidos. :uo< 31 de Dezeml)l·n. (< Ci;·
(·Um>Scripção de Recrutamento. afim de -sen·irem }Jara a ,·eriricaçiio 
de que trata o a.rt. 7'' e ser;;m t·elacionado,.., o,; dos hom;;ns. con1•J 
r~;>SoerTistas de 3" categoria. 

Art. 7.~ A Circumscri~ão de R<;>crutamento. mediante- re-quC'
rimento acompanhado da certidão de que trata. o ~ :!" do art. 3 .. e 
feita a "I.'E.'l'ificaçáo de que o nome do interessa~· consta da. lista. 
.-.m·iada. pelo autorio do Registt·o Ci\·il. dar-d. ao requerent.~ um 
cet·tificado de que prestou juramento á bandeira nacional. 

§ 1.0
. Esse certificado que par;L o,; home-ns seríi. o de reservista. 

de 3" categoria levará. sel!o especial de 10$000 {dez mil rG1$). 

§ 2.0 Aos que não tenham feito inscrlp~ão no praz0 do § 1~ do 
art. 3''. súmente se coneeder-.1. o certificado depois de prestado o 
jut·amento á. bandeira. nacional e paga a mult.:1. de 200$000 (duzentos 
mil rl'is). ~olhida pe~ interessado á collecto1·ia. federal mediante 
:;ui;l. da Circumscripção de Recrutamento. 

§ 3.0 .AS quantias de Q.Ue trotam os pa.rag-raphos anteriores. se
i·ii.•) destinadas á constituição de um fundo esr>e-ci.al para :1 reno
'\'a~ão do material do Exercito e d.1. ~farinha. a criterio do Con
selho Superior da Segurança Xacional. 

Art. ~.a • Xenhum brasileiro pooer-.i exercel' funcção publica. 
e-lecti'\'a .,u de nomeação. ou qualquet· protls...:J.o libet·a!, sem prontr 
que prestou juramento á bandeira. nacional, na fóF»<a. pre!'crípt.1. 
ne!rta lei. 

Paragrapho unico. Toda auto1·idade Q.ue der posse de tuncçü.o 
publica a brasileiro de qualquer sexo ou lhe registrar o diploma (le 
profissão libe1·al, sem a prova de que prestou juramento h han
deirn. nacional indemnizará, no primeil·o caso. a fazenda public;L <i{)s 
''endmentos ou subsidies pot'\'entura recebidos: pelo que ille.;al
mente empossou .:- pagar".i.. no segundo caso, multa de um m~z d~ 
seu>< \·encimentos. Xa reincidencia, soCfreríi. pe-na de demiss\o. me
Jiante proce-sso administrativo em que lhe será ;,.rarc.ntida ampl:t 
defesa • 

• -\.n. 9.~ Todo uquelle que, Jl!'ova.damente. não estiver- <tuite 
cc.m as obriga<;ões Jlara. com a se-g-uran~a nacionc.l estatuída nesta. 
lei, será suspenso de suas func<:ões tlublicas !ederaes. E'Stadoaes ''li 
municipae-s, at~ que sane a falta. 

Art. 10. Perderão seus direitos politi~o;; os brasilein'" d.
:tntbos os sexos Q.ue por motivo de convicção t·eli;:;iosa. philo'>Op!lk.t. 
ou política, se eximirem das obrigações impostas por t>'!t!t !<•i. 

Art. 11. As disposic:ões de$ta lei niio ~.e app1ic..1.m ao.'i 'lll<'. 
na presente data. houverem ultrapa.<;sado a idade !U:a<la n,J ~ !• 
~.1 art. 3o, 

.o\rt. 12. Revog~m-se as disposições em contrario. 
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O Sr. Presidente - Vou submetter a Yotos a ~menda na. 
}lnne que te-<te parecer fnvora\·el. 

Approvada. 

O Sr. Presidente - Vou !'!Uhmetter a YOto!!< a J)al·tE~ que teve 
parecet· contrario. 

Rejeitada. 

O Sr. Presidente- O pt-ojecto pas~a i'l 3' discussão. indo ant~s 
i~ respecti\·a C()mtnissão. para se1· redigido. 

Vem á "}{esa a seguinte 

l)ECl..\11..-I.ÇÃO PE: YO't'O 

Requeiro á Mesa f::u;:a constar da Act.a ~ declara<:ào que fa<:o 
de haver votado contr~ o pt·ojecto n. 75, de 1935 (ln legislatura). 
reg-ul<~ndo o juramento ã b8Jndeira nacional. 

Saia das Sessões. 13 de Ag-osto de 1935. - lVan(lerl.ey Pin1w. 

'Votação do ])rojecto 11. 138-_4.. de 1935 (1.• legislatura). 
dispot~do sobrt> o prazo 1)ara o registro dos chim.icos: com pa
receres contrarios (i(LB ConLmissões de L . .Social c .Educaçã-o 
á cmend4 oftcrecida (2•. rliscussão): 

O Sr. Presidente - Durante a ~· díS<-ussão deste projecto foi 
o!Terecilla ?. HE'J;"\lintc:> 

EM F. X O.\ 

RPdija-se ru.si,m. o art. 11: 

•·Fica prot·ogado at~ 31 de De7..embro ele 1935. o prazo a que se 
refere o art. 1" do Decreto n. 24.693, de 12 .Julho de 1934 ~: 

Sala das Sessões. 1ll de .Julho de 1935. - Ed?llll1ldo Barreto 
Piuto. 

You submettet· R \'atos o Pl'Ojecto. &1.1\'o a ~:mentla. 

Appt·ovu<lo!'!. su~cessivamente. os seguintes arts. do 

N. 13~ A.- 1935 

(1.• Leog!!>latura) 

O Poder I,egis!Uti\·o decret.'l: 

Art. 1." O prazo de um anno estabelecido no § 2• do art. 1.'' 
do Dec1-eto .n. 24.693, de 12 de Julho de 1934, para o registro na 
repa1·tic;:ão competente dos profission8Jes a que esse dispositivo se 
refet·e, será contado da data ~a pul>licação do regulamento apprn
vado pelo Decreto n. 57. de- 20 de- Fevereiro de 1935, terminando 
assim em 23 de Fevereiro de 1936 . 

..\l't. :!.• Revogam-se ns disDo~ções em conu·ario. 

O Sr. Presidente - You submettet" a votos a emenda.. 

Rejeitada n. re(edda emenda do Sr. Barreto Pinto. 
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O Sr-. Presidente - o m·ojecto !>assa á :1.• dil'Cussão. 

VotaÇã~ do rcquerim.~mto n. 107, de 1935 (L• legisla
tura); do Sr. Barros Penteado e ot~Cros d.e ~ll{orm<lÇÕE:!! 
sobre ceuão de 11mta sond<t ao Estado de .Hauôas (dJ.s
cu.ssão U11ica). 

O Sr. Presidente - You suhmette1· a Ynt<ls o x·equel'imento. 

o Sr. Emiio de Maya. {Para. CIICO.·Jttilllta.r (~ ·t;Otução) - s~
nhor Presidente. já. ~ do conhecimento publico. e a Camara delle 
se informou pelo requerimento cuja votação acaba de ser annun
<:iada pot· Y . E x.. o telegramma. tr-ansmittido ao l\1inistr0 da A~;Ii
cultura. pelo Go\'et·nador de -~lagõas. a. proposlto d(l. retil'ada *' 
uma .:;onda cedl<la ao Estado para que !ossern ]>t•ocedid:u; pesqui
sas de petroleo na localidade de Riacho Doce. E' u s~:>guinte o te
legrnmm:\ referido : 

"Dr'. Odilon Braga, mini.'!tr0 da. -~'ricultur:t. Rl.o . -
Tenho o pesar de levar ao conhecimento ele V. Ex. que <• 
Dt·. Eugenio Dutra, enviado do Serviço Geolo~;ico. em toga r 
de trazer a. apparelhagem necessarla. para. examimtr n. si
tuação do petroleo em Riacho Doce. aJ)resentou um officio 
reclamando a sonda cedida a.o Estado para aquelle fim ! A 
retit-ada da sonda no momento actual. nii" !'P.ria sõ uma de
cepção em desabono do credito do ~<en:i<:o o!flcinl, senão tam
bem a confirmação doR rumores de que interesso>~; occultu~ 
t-ntravam o andamento das pesquisas do precioso oleo. St>i 
que essa. decisão !oi tomada fL l'E"\'elia de V. Ex .• cujo alto 
t>att·iotismo reconhe~. pelo que me julgo no <leYI'L" de par
ticipar-lhe o que vae occorrendo, solicitando com vivo em
penho a revog-ação da ordem da retirada da. sondu, garantida 
pelo Estado em contracto firmado, bem como a <letennfna.
<;:ilo do exame dos factos registrado~ em Riacho Doce. Atten
ciosas ,;auda<:ões. - f>sman Lrn~rr:iro, Govern;ulor"'. 

P ara. escla.re<-imento, ainda do~ Senhores Deputados. ,·ou pro
ceder á. leitura do officio tranl'lmitt!<lo ao Govel'nador alagoa.no 
pelo ~inisterio da Agricultura, officio esse que não m·eci!<a os 
m otivos determinantes da reth·a<la d:t sonda que se1·ve fls p~>s~ 

quisas em Riacho Doce. 

"!\Ii·nistel·io da .Agricultura. - Departamento X acionai 
da. Product:~ Mineral - SecGão de Expediente e Contabili
dade - N. 1.491 - Assumpto - .Aprer;entando o E nge
nheiro E. Bourdot Dutra. - Rio (!e Janeiro, 31 d~ Julho de 
1935. Exmo . Senhor Governador do Estado de Alagoas -
Tenho a. honra de apresentar a V. Ex. o ASSistente· Chefe 
do S('r;-iço de Fomento da Produc~o Minernl. Enge-nheiro 
Eugenio Bourdot Dutra., incumbido por e5te Departamento 
<de combinar com V. Ex. medidas tendentes á devolução de 
uma ~nda rotativa calyx B. B. C. F-1. cedida por emDreg
t.ilno, em .Ao'"'Dsto <le 1932, a. esse Estado, pelo entii.o Serviço 
Geologico e :MineraioSlco do Brasil. e que ahi ~ encontr:->. 
sem serventia. 
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Independente dessa, leva ainda o Assistente-Chefe Bourdot 
Dutra, a. incumbencia de verificar. in loco • . as occurrencias do 
poço São João, da Cia. Petl~leo Nacional, e'm Riacho Does 

·sirvo-me do ensejo para. apresentar a V. Ex. os meus 
protestos de alta estima. e consideração - ·Attenclosas sau
daç;ões - D. F1curv d<t- Rocha, Director Geral". 

o Sr.. CARLOS GusJ.tÃ.o - Seri:L melhor deixar a sond.1. e n!t<> 

mandar o engenheiro. 
o SR. E?.IILIO DE 1\<I.AY.A - Quando foi conhecida no Es

tado a redo.cção desse off!cio, em que o 1\.Iinisterio da Agricultura 
pretende, de u.ccoroo com combinações com o Governador a la
goano. a retirada de uma sonda rotatiYa, que est;i sendo emp!·c
ga<la na pt>squis;J. de J)etroleo em Riacho Doce ... 

o Sr.. C.I.RLOs GusMÃo - E o oificio diz que a sonda.. não esttt 

.servindo. 

O SR. Eli.ULIO DE MAYA - . .. levantou-s!! em todo o 
Estado uma gt·it.a contra essa deliberação do Ministerlo, grita ess.'l.. 
8t•. Presidente, qu~ ecoou no seio da Assemblêa Constituinte do 
meu Estado. através -dos protestos levados a efteito pelos oradores 
da maioria e da minoria. 

~io ficou, t>or~m. circumscripta a AlagOas a decepção a que 
acabo de alludir, porque tra.n.siXJZ a.s frontelrag do Estado e veiu 
repercutir em São Paulo; e ha.j~~, vista.. o requerimento que <1 ca, 
mara. foi apresentado, dn. autoria do noSso illuatre collesa. Senhot· 
Barros Penteado e,s ubscripto pot· mim e pelos meus collega.s rle 
banen.oda Valente de Lim:~., Carlos de Gusmão. Annando Sampa iu 
e Motta. Lima. pedindo lnforma.c;ões ao Governo - acerca <do~ 

motivos que teriam determinado a retirada. da. ~onda que serve 
a.os trabalhos de pesquisas emprehendidas na localidade de Riacho 
Doce. 

O SR. DJXI:t .Jr:xzoa - Depois dos resultados obtidos nada. 
justificava es~a providencia. 

O SR. EMILIO DE MAY.A - Agradeço o aparte de Y. E:ot:. 

O SR . )IO'l'TA LIM,~o - Precisame nte por causa desses resulta
do~::. foi tomada .semelhante providencia. 

O RR. EMILIO l>E MAYA - Sr. Presldentt>, a analyse da 
conduct:t 11ue •·em seguindo o Minlsterlo quanto á interrupção d~. 
~;;ondagens de petroleo no terrltorio nacional, t>sclarece que as mes
mas são. ã.s vezes, -suspensa..q quando as cil·cumstancia:s i·ndicnm 
a não ~xlstencia. do petroleo nas localidades pes<tulsadas. Assim 
aconteceu no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Para e em alg•~

mas zonas de São Paulo . 

• -\gora., porém. quando precisamente começam a s urgir os pri
tneiros indiclos da exlstencia. de petroleo ~m .AlagOas. o Mi-nisterio. 
inexplicavelmente. manda <tUe se retire e se devolva à sonda que 
lá se encontra, servindo a. essas pesquisas. pesquisas cujo ex.ito 
n iiG devemOs desconhecer . · 

.A proposito, desejo esclarecer ií. Camara. acerca da .provavel 
existenc!a. de petroleo em Alagôas e. pat'a isso, sirvo-me dO$ pro
Pl'ios daclos fornec~dos Jlelo Ministerlo da Agricultura, e contldo:s 
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em um relatorio. sobre os reconhecimentos procedidos nQ Va.lle do 
Tapajó2:. O assistente do Mini'Sterio. e technioo no assumpto. Si:. 
Pedr-o de Moura, assim faz a anaJyse das ciTCumstancias que cer-
cat:am os trabalhos naquella zona. indiciar-ias da eldstencia de 
petroleo: 

"Os folhelhos devonianos têm accentuado eheit·o a pe~
troleo e camadas de calcareo sllicoso sobpostas aos mesmo" 
contêm oequena quantidade de oleo em niveilf entre 260 c 
2í5 metros. Ar-enitOs de nlveis inferiores (290 a 300 m.) 
contêm gaz natural. e agua snlga.da.. sttllsta.ncias esta.s <.rue 
ccmstit·uem t:estigios de petroleo. Os furos 56 e 6S deram. 
cada um, gaz natural cozn va.são de 10 mHr-os cubicos em 
24 horru;, e · do primeiro fizemos cuptaçii.o do gaz para illu
minar o acampamento em Bom Jardim" . 

S1·. Presidente, Pl'ocedi á leitura.. desse trecho do relatorio al
ludido para accentuar que em meu Estado começam a. appru·ecer 
sy.mptoma.s i<lentico.s a esses aqui narrados e que. na opinião do 
technico, são prova evidente ou indicio, pelo menos, da existencü~ 
de petroleo. 

Em Alagôa~. onde as sonda.~ns attingem actua.lmente a tre
zentos e tantos metros, começa. a. sc1· notado nikl apenas cheit·" 
de pett·oleo. como, ainda, a. apparecet• esse gaz que se inflamm>~ 
(~ approximução de uma chammu. 

O SR. FRANCisco Mov~ - Sabendo-se que o petroleo se en
contra. geralmente, a mais de trezentos metros de profundidade. 

O SR. LAUDEJ,INO GoJ).tES - Quatro, cinco vezes mais que isso. 

O SR. E:t.ÜLIO DE MAYA - A proposito dessa allusão do 
illustt·f.' collega {!. profundidade E-m que se deve encontrar o pe
troleo no sub-sólo do Brasil, quero ainda. transcrever, Sr. Presi
dente, outro trecho do relatol'io ·P.Jlbllcado no "Boletim <lo Minh:
terto <la. Agricultura", o quaJ conclue aecentuando que- nas !u
tura.s perfurações devem ser utilizada~ son~ - de 1.50(} metros. 
'' particularmente considerando que as sondagens de profuncllda.df' 
são o meio baslco de comprovar u existencia ou não do petrolt>o 
-no sub-sólo do Pab:" • 

Não se comprehende. Sr. Presidente. e deixa duvida. no ar. 
ctue. no meio dessas pesqulsaso, quando a sondagem attlnge apena:< 
~;~. 300 e tantos metros, o Ministerio da Agricultura, por lntermedin 
de um de seus chefes de serviço, tenha interesse em retirar tal 
sonda. 

Poderia a.llegar o mesmo que a sond:L Iria servir a pesquisa:< 
em outras zonas, mas isso não se justifica. pois o Minlsterio aind<L 
não examinou as perfuracões feitas em .AlagOas. não analysou ,) 
gaz nem as suas emanações. slgnaes evidentes. na opinião de um 
technico do proprlo Minlsterio, de que aJi ha petroleo. 

Custa acreditar haver no Brasil interesse em que não se en
contre petroleo ... 

O SR. MO'l"l'A LIMA - In!ellzmente. esse interesse existe. 

O SR. EMILIO DE MAYA - .. . mas estou certo de q_ue. d~ 
.accordo com o requerimento cuja \'Otação Y. Ex. annunclou, ~ 
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Governo não se nega.r:l a dar á Camara as informações solicitadas 
a.cerca <las razões de ordem superior que te:ria.t:n leYado o Minis· 
terio da Agricultura a solicitar a entrega da sonda cedida. com 
gar·a.ntia do Estado, para a pesquisa do petroleo em Riacho Doce. 

Vale accre.scentar que coincide o l'edido do Mlnf!!ter1o com a 
solicitação do GoYernador O"man Lour:el1·o por !ntermerllo do Se
nador Góes Monteiro, no sentido de ser mand!ldo um technlco })ara 
acompanhar as perfurações. 

O Sa. Va.LE::>."TE DE Ll:MA - O lletroleo niio é um p1·ohlema ele 
.-\lal!óll.s. maa nacional. Inten~ssa a todo o Puiz. 

O SR. EMILIO DE MAYA - Assim. quando o meu E!'ltudo 
""P"J'O. o incentivo por· parte do Governo para uma inlciatí .... n de 
unlem particular. e que 0 Ministerio pede a devolução d::o. sonda. 

Ora, não podemos admitth· isso. a não se1· que o Ministeri:J, 
CJU:Lndo ti•·er de responder á Cam::na, {lemonstre. mediante a exhi
hi<:ii.o do exame de seus te<:-hnico~. que a zonu. de Riacho Doce, em 
.\lagõas, onde e-stã0 sendo procedidas as sondagens, não revela .il. 

t·:dstencia de pe-troleÓ; a não set· que motiYo de ordem superior. 
c:om o qual nflo J>Odemos atinar. justifique a retirada da sonda no 
momento em que todos ellperam surja <le um momento para· outro 
<L prova e\·idente da presenc:a dt> petroleo. de Yez que estão !lenclo 
f::t"I.'Or~n-eis os indlcios atf agora apparecidos. (Palmas.) 

O Sr. Motta Lima (Para ~nc:<t·minho.r a ~oto.ção) - Senhor· 
Pre,;;idente, memhro da minol'ia <1.1. bancada alagoana, com nttltu
ües c1aramente llefinidas, tenho declarado sempre. purU~Uillrmente
'~ agora o reaf!lt·mn de maneirn fot·ma!. que as .quel!tÕt'H tll.' lnt._.. 
r.-:<~se ,·ital para o me-u Estado não encontt·am no intere~I'H pollUco 
linha.<~ àh·isol'ia:<. T()(}a \'ez que os dois interesl'!e8 e!'tl\'t.>rtml em 
JuJ.:"o, <) politk:o des.\pparece em favor da de AlagônMO. E é cohe~ 

1·~ntt> com e><sa conducta que q-uet·o manifestar-me. demo!ll!trand•• 
minha solida1·iedade com a. maioria da bancada. na H.polo ao re· 
rtuc;-rlmento dt? in!m·ma<:ões ttqui tormulado, com ll nOI<IUl aH~lgn<t~ 

tut·a.. ma..<; de inil'iativa do !llustre co!Jega pelo Estudo de ~. Pnulo, 
Senhor· Barros Penteado. 

Sr. Presidente-, a desccherta (lo petroleo em todo o mundo, 
no pet·iodo da!'l !l<"Squizas. ê sempre pr~edlda dos me!lmo!! emba~ 
rnços que ora su1·gem em Alagõa:s: ha for1:a..s occultas que se <ll>· 
Jlõem às investígaqões, num 1>roposito muito claro. muito conhE'
ddo. E os fa<'tm; que se prendem ás pesqulzas do petr-oleo t>rn toél<t 
p:trte ahi <-><tão para hem o demonstrar. Aliás, a historia das 
llondagens no meu Estado já tem alguma coisa de extra.ordin3.rlo ... 

O SR. DoMIXGOS YELASco - Per:mitt:t a orador· uma inten·u
pr,:il.o. ·Monteiro Lobato. no prefacio do livro sobr€< J)i!tt·c>leo, sa
lientou que em São Paulo, por Yarias vezes, quando se esvwa 
n. descobrir o petro!eo, as sondas federaes eram retiradas. 

O SR. :MOTTA LIMA - Dizia. Sr. Pre~i,dent.e. que a. histor·i::t 
uas pesQ.uius do petroleo em Alagôas tem alguma. coi:>a de extra
ordinario, porque nella figura uma. tragedia. Ta.rnbem já. houve 
quem Dagasse com a viela, pela a.ffit·macão constante de q~ no 'sub-
116lc> d~ Riacho Doce existia o precioso oleo. F<li o tedi.nico ru
l1leno, Dr. .José Bach, atirado a uma das lagoas do nosso Estado, 
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no final de uma. di9Cussão, acalorada. pela imprensa. na qual SU!õ
tenta.va. o ponto de viSta. em que sempre se coltoeára de que pro-: 
Yavelmente existia. petroleQ no sub-sólo alagoano. 

Todas as yezes em Que se tem feit<> uma tentath·a para. ;~ 

exploração do Precioso oleo ·no meu Estado. os elementos contl-aric..:; 
se reunem e iniciam a sua campanha de· descredito. 

O SR. E:l.!ILIO DE M.n·.s. -O proprio Go,·erno Federal. por intN·
medio de Ministerio. já fez ·Pesquisas na mesma região em quE' 
ellas estão sendo realizadas actualmente. Suspendeu, p()rém, o ser
viço antes de tempo. sem que nenhum íncl!cio comprovante da 
inexi!tencia do petroleo houvesse apparecido. O mat!'rial ainda.. 
hoje lá se encontra. no matto. 

0 SR. FIC1 .. RÍREDO RoDRIGUE::õ - 0 dia em que apparece1· O pl"i 
meiro poc;:o de petroleo no Brasil deYe ser festejado como de gran1e 
data nacional. Todos os sacrifício,;; devem ser feitos no sentidl> 
des:;us pesquisas. Nessa procunL ~ que ,.;e ;;astará dinheit'o lln>
ficuamente. 

O R. MOTTA LI:!\iA - St·. Presidente. urna. das forma~ da 
campanha de descredito é a a11ega~ão de que se trata. de um:~ 

<'ha.?~tu.ge. Pergunto se pessoa::t que subscrevem acções de urna 
Companhia. cuja finalidade unica (: pe~quisar. podem ter C!'l"te
zn de qut> não estejam aniscando capital. 

Como ~ comprehende que indivíduos attrahidos por l<imp!N• 
promessa. Ja·ncem mão de somm:ts dlsponiveis para 8Uhscre\'E'l' 
acc;:ões <le uma. empresa. esperando lucro certo. se o simples facto 
de as annunciat• que tal eiJl'l)resa se d estina a fazer pesquisas 
está demonstrando que ahi quem cont1·ibue com capital. corre o 
risco de perdel-o e tem, assim, poucas probabilidades a seu !avor. 

0 SR. E:.tiLIO DE MAYA- Permitta \'. Ex. um apa.rte. Eu m•• 
:soccal'l'O ainda do relatot·io n.presentaiio ao Sr. M inistro da Agl·i
culturn, sobre pesquis-.1s de petroleo no Bra.'iil, e onde tJe vê que 
nos E~~dos Unidos e na Russ.ia. as primeiras pesqul~as p:u-a av"'
riguar a existencia. de petroleo fo1·am teltas por companhia!< pur 
ti~ulares. e só mais tarde ~ que os o1·gàos autorizados in te.rviet"am. 
tl.Uxiliando-as. E' o que se estf~ verlflcanclo aqui. 

0 SR. MOTTA Lll-IA - .Agra<leco o aparte esclt~ri"C't'clol· ele 
Y vssa Excellencla. 

Deste modo. Sr. Presidente. o Q.ue ~~ conclue t: que ha. evi
dentemeiüe. urna, occulta., que, ne~ta grande colonht que- tem no
me de Brasil .... 

O Slt. FIGt:Em.rroo Ronmcn~- Y. Ex. pode cUzel-o. 

O SR. MOTTA LIMA - ..• 0 J)éra nos bastidores. levando 
os homens publicas a. impedir que tentemos alguma cois:L em fa
Yor do desenYolvimento da nossa rique?.a. 

Agora mesmo, ahl temos o exemplo. O Go\·erno <lo Estado 
<le Alasôa..... dcnnte dns pro\·:ts colhidas com as expedenclas 'ft-1-
E>m Riacho ~. appi'!Ía para o Go\·l'rno Federal. no sentido cl-: 
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que para alli mande technicos. afim de compro,·ar o que em. a!
firrnado. A resposta obtida pelo Go,·erno do meu Estado foi ·> 
otf1cio que o nobre collega Senhor Emilio ~ :!.laya acaba de le:·. 
exigindo-se-lhe a entrega da ~nd:1 com que se proce-de ãs ]le.;
qul!!aS em Riadlo D~. 

O Sr.. E:un.ro DE ){ArA - Sem apresentar os motivo!!'. 

O SR. CARLOs DE Gt"il )1Ão - E aindã dedamndo Que a sond.'l. 
e stá sem serventia. · 

O SR. :MOTTA Ll~IA - O que ha, S:·. Pre::<idente, :: esse 
tmbalho occulto a que acabo de me referir- a !or.;a extranha qae 
tl~ja não se prosiga n essas !~;;quis.'\$. E de que tal força .; e!
ii<'ie nte, a. pro,-,l e..;t>i. no o!ficio QUe o Sr. Emilio de ~iaya ac·aba 
d~ lei'. 

Deste modo, quo:ro. nes ta occ.asião. não <~.penas :~.ese-gurar meu 
n•:o ao requeri~nto de informações formulado pelo nobrt- coll~

~L Dr. Barros Pentead l). como fazer meu protesto contra ess<l 
medida d o Go,:ern0 Federal . protesto tànto mais vehementc, 
quanto sei que no meu E$tado toda a popu~ão estará dj;;posta n. 
t-mpre.;ar e de\·e empregar até a \'iolencla para impedir que :l 

meõid<l. o!·deoada pelo Ministerio da Agricultura ~ja. p<>st:J. e-m 
t•t·atica . (.Jfllito bC111. Palmas.) 

O. Sr. Laudelino Gomes (Para. c nc:G-In.rnhar u • ·o ~nçtí.c.li-
!:!ir. Pre,;;ident..-. Srs. Deputadõs: Quando ! ui eleito pelo meu 

Estado, fiz como twnto de honra dos i nteresses da minh,t gleba 
a defesa do petrole.... porQue meus collegas, os technicos. nacio
uaes e extra-ng:-iro,:. dell:mit.aram. uma zona do sudoeste goyano, 
superior a 100 le!,:'ua:; qu:ldrada;,. em cujo subsolo a existencia des><e 
<:vmbu sth·e! ;;e llenuncla.\·a, t~Ias tu-ovas evidentes colhidas ill lo<.·r,. 

Em contacto <=•m1 v go\'erno de um grende Estado. th·e occa
:;Jâo de troca t·. t ·Om e:<se illustre inter\·entot•. id::as $Obre o as
sumtlto palpitant,;-. isto <,, o conubio de pro\idencias da su:~ cir
cumscripção com u.. do E5tado ce-ntr".tl e th·e a sut·presa de ou,·lr· 
de S . Ex .. <:um <l s ua t ranqUe2.."\, com natural indignao:;ão. que o 
vroblema do Pt>ll·oieo era uma Questi'lo nacional e eontr.t. ella s .. 
levanta,·am f<>t·ças n1alores - extrangelras. 

Sr. Pt·es::d.;nte. faço }>arte d e um partido c1ue sustenta o 
actual Go,·erno ua Re-publlca, m~s se fõr preciso tomar uma <.~.tti· 

tude contra as me-dida;; de$;e G o,·erno na. Questão do I~troleo. !la

bel-a-e-i tonuu·, poi.;; cons idero. ou melhor, l>Orque consideramos 
e:~~e problem .. 1. uma questão nacional e que interessa ...-h·amente ít 
~onomia. ]latria. 

O St: . }lú'l:TA. LtXA - O nobre Depurado não p1·eeisa consid·~

l'3r a questão do lletroleo como um problema nacional. l>Ol·que ell.a 
já é, evidentemente. uma. questão nacional-- . 

O SR . L A.L'DELIXO GOMES- Per!ei~mente. 

Se. :porem, Sr. Presid:ente, essas ~didas se concre-tU:arem. 
terei, então. opportunic:'ktde de dizer que !!e justi!icaria m esmo a 
organiza~ão de um mlnisterir> nacionalista contra a imposi~ão ex· 
ttanha que procura pe1·turbar a vlda nacional. 
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O SP.. E:Yn.Io r.:o: ).!J.·r-.~ - Dt>\·o de·~larar a Y. Ex. Q.Ue o oífi
cío dirigido ao Go••ernador de .\.lagoas pedindo a retirada da son
da. € assignado par um chefe de servi~o. Xão acredito que o St·. 
Odilon Braga tenha re!"J)ODsabilida.de ne;::;e o!ficio. porque S. Ex. 
havia promettido ao se-nador Góe" Monteiro enviar te<:hnicos par:t 
E-studar a questão e ana.Iysa.r os gazes que C'Omeçam a apparecer. 
De maneira que S. :Ex. não poderi."'. agot·a. detE>rminat· a reth·"
da da sonda. O JlroPtio :l.linistetio ha de ~sdal"(>~e-r o assumpto 
quando responder á Camara o )>eõido de in!ot"ma~{>es que- lh•' 
,-.te ser dirigido .. O que parece .; ter havidn a intE>rferenci.'l. ó<> !n
tt>ressados. poi!:', justamente quando appa.reC'em '\'estigios da exi~
teneia de petroleo em Ala;@!'~"'· ;, Que ~e determina a r~tirnda da 
~<Onda. O pedido de informac:Õ€-,. \"i,...-, ,;o:«·hr<'C<"r. aput-ar: ~- r<?al
mento<>. mesmo cont= a vontade do ~finisu-o. existem ali intt'res
S.'l.dos em que o petrolt-o nàn :<ejn de-$<.'oht>rt0 n<J B"\~il. 

O Se. DELP~n.r ~IOREIP~ - O illustre apaneame faz justi~:t 

ao Sr. O<lllon Bra~. :'liinistro àa Agri<"ultura. porque todo:;: qu.- c) 
eonhece-m j:í. a,-ali.a.ram o ~rã(, de ~u patriotb-m0 e sabt'm per!d
tamente que S. Ex. t'!!t:i. i~nto <'le {'UIP:l nE'"'-"E' <"a:<o. 

O SP.. C.A.RLos I>E Gt'$:\IÃ.O - E' hem po,.:!'iH•l qu<- o :\linistro 
ignort> essa requ~k~o da :<ond.'\. 

O SF... LATDELIXO GOlfE~ - A;-nule.;o os apartt-s do~ no
bres Deputados e direi ;w nobre coUe~~L representante àe- llina;o, 
Sr. Delphim :'lloreir:t. qUt- \'::\f ,.,..r ('<.rnu f;l.;o "' !m·ej justi<:a ao 
Sr_.. :'~Iini.stro Odilon Em ;:a . 

).{a!<, dizia ('U. Sr. PrE>-;>illentE". s;. ft•r P~E"''i-"u a eom)lusição 
ue um nlinh:tE-rio nacionali·>ta. que so:- " or-ganize porc!UP adm-, 
dt:- tudo dew· e5tar 0 ~u]m~mo intert'.SS€ da. n~ionalidade. 

As medidas tomada.~ nfto são o r-t'sultado. estou certo. d.:- or
dens E-manada.-; do Governo da Republica. ou dktadll!> ]>elo proprit• 
~lini!!tro .. A respecti'\"a ;:;~ã0 Technica. talvez. l>or un'ln. in!or
mac;;ão erronea dada a :-:. Ex. J)ode.ria. tt'-r acon~lhado :\:< PI'O\•i

dencias indicadas ao ;.:o..-erno il:e Al.."\goas. 

O SR .. Exn.Io TlE ~hYA - .Aliãir. a.C"redito nes!.<.1. hypothese -
um eiTO de in!orm:u;:ô<>s. e ainda porque essas pt-:<quisas de petro
leo 'i'nl .Aiag{.as nüo t>"ti'in t·U:<tando um real ao Estado ou ao: 
Go,·erno Fe-deral. E' inkia.tinl particular. O E~tado ai>en:t..'< pediu 
um t;:>chnico para acompanha; o se-r\'i<;o. 

O S~~:. Fmt."EEP.EDO Ror>RJGt."ES - Todos recebt'mos. com enthu
$lasmo. a. noticia do a,pparecimento de petroleo ~m Alagôas. 

O SR. L.ATDELI~O GO:MES - O .8!". :.\tinistro Odilon B1·:t· 
ga. m~o intelligentt'. cu!to. patriota- !azend'> p:tl't<" de~e elenc!• 
que justifica o ,-a!or do mlwimento actual. de,·e <"star isento •.. 

O Sa. E~ILio DS ).J.o.Y.~ - Acredito ::;.inc~!·amem., QUe o esteja. 
Fac;a~nos-lhe justiça • 

O SR. L..o\.l_:DELIXO GO.liES - •.• de c-ulpa. de qualquer mo
do, porque. como di.o;se o nobre Deputado. ou foi erro de infor
mado .... 

O S~:. F'lCt:"EEItlilDo Rooroct-e;; - Foi. de c-erto .. 
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O SR. LAUDELINO GOi\IES - ... ou foi informa\;ão ca.pcio
.sa qu~ originou o incidente verlfiead0 em .Alagôas. Mas ao assu
inir o compromisso com m<>u Estado, disse que Yiria, como venho, pu
.:nal· pelos seus intereS:E>s e dech'r~u· aos meus EC"leitor~s (]Ue '" pon~ 
to de hom·a a. defesa do sudoeste goyano, pot·que tinha mais ou 
menos a certeza de que lft. como em )..fatto GrOs.o;o, a existencia de 
11etroleo ~ uma verdaãi:'. 

O SR. Frot:EIREDO RooRIC:t:Es Acho que deste debate devia. 
.~urgir o projecto conMdendo verba. mesmo no aotual estado pre
<-ado de nossas fínat.<:a~, de::;tinada a um emprehendimento no 
)<entido de promover essas pesquisas, naturalmente pro\·eitosas nas 
regiões em que existe o pett·oleo. por(]ue isso nos salv~ria. quí<:á~ 

d;~ tutela extr<.~.ngeira. 
O SR. LAUDELlNO GO.JlF.:S- S{" Y. Ex. !~r".\. ~a(;tto" d~ 

hoje, encontrará entrevista dada JlOI' mim. em que abordo o assum
Jlto economico. demonstr:tndo onde d<.>venw1< L· hus:(!Ut' enE.'rgh par.t 
o cor1>o exangue da nacionali;:lade. 

Xão vou trazer '!lrojecto unilatet-al. mas encaro os problemas; 
nacíc.na.es de norte a sul. de léste a oe~te. 

Vejo a grandeza da Amazon!a: vejo o. tamanho e a efficienci::t. 
do Pará: •·ejo o nordeste com todas as ·suas calamidades; ,·cjo 
n sul: vejo de l••ste a oeste - encaro todas IV! necessidades ~U•> 

; injeccão de oleo camphorado: .; reajustamento imposto -pela.~ cü·
cumstanda~. Xão é aquelle caldeamento ,·erificado no tempo dv 
emtilhamento. Xão 1\ bebendo a!':' Iicões. os ensinamentoR do grande 
Mut·tlnho. ma.s t; estudando os pt·oblema.s mundiaes depois de 1014, 
'<'Studan<lo os problema:< na no~a na.clona.lida<le de 1930 para ~. 

B!'ltamos aferrados a problemas limitados e e!lh·e-itm~. lll'OC'U· 

rnndo tirar elementos de fo1·ças ,.sgotadas. Niio Yillllos n~sol\·et· ;t 

. sltuac:ã.o na.cional :tU.I:'TU(mtando impo~tas. ';Irão vamos exigir ouro 
nas nlfandegns: vamos resoh·e1· ywoblema!l nacionaes com t'1t>
mentos que a propt·Ja Xil<:áo oftereee. F., desde que ~oluclont>ml)l!' 

nssim, o caso do pett'(ll<.>o. o <1o bahassu', o d:~. carnauba. o ilo· n"l.'lll· 
car. o d 0 cacáu, o da pecuarfa, o da agricultura. o dos estalef1·os ou 
cl:t fa.hr!ca~ão rie unidade~ nu.\·aes rom a·pt·o,·eitamento dos :produ
~'tos da n~sa Hiderurgia e d:ts 'nO~JSn..o; madeiras, o do ouro com to
IJos esses ~lementos, naturalmente, ~!varemos o Br:-~il. que nii.r.• 
''f>l'E'l melhot·at· tltra \'.;z; ele i~nl)OO'!tOs €"~cot'dltlltte~ o<ohre un1 tln,·n 
jf~ desanimado. 

O pr!meh·o passo d(L o Estado de .\!Rgõa. ... com o prflte>~to co1-
lt-.ct1vo contra o tl·an<>amento que se lhe quer impor. retirando-lhê 
n sond::t rotnth•a para impedir a lmsca. do petroleo. 

Assim. senhores, o tn·oblema nacional focalizado e esmerilna
do por mim. em trabalho que de'l"o apresentar dentro de breves üias 
:\. esta Casa do Congresso, vae justificar perle!tarn11nte 0 morl1t., 
!rtcirm.di da salvac:ão nacional. 

Subsc1-evo o :requ~rimento ant·esent.R.do pelo mustre represrent.an
tP. .de S. Paulo, Sr. Barros Penteado, porque é o primeiro passo 
_pa.ra. a -defesa do estueo do petroleo no Bt<asil. E, S\lbscrevend()-o, 
venho traze1· ao Estado de Alagôas a minha solidarlei'lade ..• 

O S~t. Min"rA Ll:MA. - Muito obrigado. 
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O SR. LA'GDELINO GOMES - . .. e devo dizer que, antes 
desse requerimento ser in!orrnallo .peJo )Iinisterio da Agricultura 
vou ter n. iniciativa de procurar meu paJ:ticular amigo Dr. Fleury 
da Roeba .•• 

O SR. EMILJO l'>E ~fAYA -E' o ~~~·na.tarío do officio dirig-ido ao 
~overnn alagoano. 

O SR. LAUDELI"NO GO!IIES - ... parn que elle me inform('. 
com toda a. leal{iade, o motivo por que exig-e elo E!<tado de Alagôa~. 
a entrega d<t son~a rotativ:t. 

O SR. EMILro Dl!l ).{AY.\ - ~em qu(' tenha ante:;, .iustifk·ado es><a 
attitude. 

O SR. CAitLOs DE Gt;sM.lo- Elle, ent\'etanto. no officio em qu:
pede a entrega da sonda, diz que o engenheiro vae para N<tudar as 
occo.crenclas do petroleo em Alagõas ... E' interessante~ .. . 

O SR. PREsiDENTE - Umhro ao noht-e orador e!'!ta.r íin<lo o 
temr,.o de que dispunha. 

O SR. LAUDELINO GOMES - You concluir. Sr. Presidente. 
AI!Sim, ultimando as minha.« palavras. lavro o m"'l protesto e. 

solidariamente, acompanho oll representante~: do E.!!tllào de Ala
gõas. assignando o requerimento que foi diriA'ido á. Mesa . (.l'tf-uito 
b~n . O orad<Jr é ClUnprim.e1'ta.d.o.) 

Em seguida. é appro\'ado o reque-rimento numc-: 
ro 107. de. 1935 (1• Legü;•latm·a). 

O Sr. Vicente Galliez (Pela ort1Pm.) requer (' obtem dis
pensa dt» interstício para o )lrojecto n. l3R-A, õe- 1935. fi~urnr na 
Ord\•rn do Dia da sessão s~guinte. 

O Sr. Presidente - ::-:omeio o Sr. Clementino Lishon p:tra 
sul.~tltuir, interinamente, o St•. Deodor·o de Mendon<;a. nn. Com
mlssã0 de Constitu!c:ão e Justi~;u. 

C'011tinrwçrio da. 1" rU.~cl/..,lllio dn Jlrojccto 7W11H'ro 5, 
de 1984, perm.~ttind.o a ret'(Zl!d.ação tlc iliploma ll dr. cn
uenhei•·os. urc11 ifrt·tos ,. rr.fJri m rn..~orrn. 

O Sr. Presidente - Entr-a em díscu!!><ito o pro~('to. 

'.l'em a Palavra o Sr . .AU!;"USt0 Corlllno. 

O Sr. Augusto Corsino- Sr·. rresld"nt(>, Srs. De:puuutoM: 
emlNra constrangido ao ter de occupar esta tribuna. em defesa. de 
uma causa em que estft ern jogo a minha pessoa, como en~enhelro ' 
mlli\a.nte. o faço com o maior desassombro. porque trago a. dele~•'-· 
ç-.ão .dos engenheiros do Brasil, na. qualiélade de- membro do Conselho 
Fed.,t"al de Engenharia e Architectut·'l. . 

Não fõra o imperioso d~ver de umn. <lele~ação i!Xpressn. - e eu 
.me ólspensaria de occupar. a vossa attenc;:ão. ap6:s a brllha.n~ e l.r
ref\ftavel orac,;ão do eminente professor e notavél parlamentar - o 
meu presado amigo, Deput.ado Pe-dro Rtlche - uma das gl01·Ia.s da. 
engerJharla nacional. (.-ipoiado.v). 

O Que se preten<le. Se!lhores, não. ;, uma l'eY,~Iiclac;:ão de titulo~. 

porqu_, essoes não têm existencia legal; as escolas . pal'ticula1·es na-
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'('Íonae,.,- que o~ e~pedíam, não se tendo ~;ujeitado á!< exh::-encias da 
legislac..ão federal em vigor. nenhum direito têm de ,·ir pleíte::u· 
<:>gualdade de tratamento em relac;ão ac•;; qu<;>, com cUr!<O!': 1·e~ulare-"' 
,. sob a fiscaliza<:ão offit-ial. ,-êm cumprindo fielmente o!l' fins a 
<Jue se destinam. 

J·;' tl<>R Hntore~ do Jll'Ojet'to o J<Pguintf' JH~ri.:Jd< •: 

··o Dect·eto n. :!3.569. de 14 de Dezembro de 1933. que 
ro:~ulou a profissão ele engenheiro. architecto e agrímenso,·. 
no!u encontrar essas pt·oflssões no r<>girne da mais absolu
t:L liberdade d{' exercício, pois uma ou outra.lei estadoa\, que 
tiatida.mente tent.lra dar prh·He~os aos diplomados das es
col:. .. "! offieiaes. não ern. rtPt>licada, cahil"""' en1 absoluto de!!:u,;o 
e e.~quecirnento. Proliferaram por i.;~ e...:;colas Jl:u·ticu!ar~!". 

alguma .. ~ de grande valor. outra.,;r de meno1· e até mínimo, mns 
todas expedindo diploma~; a que r.C!nhuma ref'tricc:ão de \':t

lidads ou de t·e-conhecimentn se o)lpur,ha. ~ 

Como vêem os meus pt·esado.; colle;;taft. l4o os auto1·e-s do P1"0-

jecto os ])t1meiros a reconhecet· que. em vi!<t:l. do ahand<mo em qu~ 
\"ivi;tm o~ engenheiros diplomad()~ pelas escolas officiaes e officia
li?.ad:L«. -l>rrJli{rr'lra1•t (l"l:g"i~tt·~->;1.' :t palan·a) as e-scola~ particula
r~s. al~UTToM! ele ~ranae \"nlor·. outras <le menor e até de mínimo ... 
Entretanto. SS. EEx. sah<:>ndo uh:uma~; de mínimo ou. melhor. dt> 
l!f'nhun1 vn!Ot·. Pedem >t Camar:t a ILJl!lro\"a<;ão <le wnu ld confe
rindo-Ih(,~ o direito <l~ Tf:'\"alidat· !'eus diplomas; ccmo se se Du
dessf! revalhlat· uma cnusn. CJU(• n'i.o (> Yalida. porqup não !'!it-tisfe:r. 
<h•termlnados requisitos· da Jei. 

Jnjust;L é. pois. a modíffcao:;ão que ~ pretende jntrodu:;::ír n() 
DE:><·retn n. ~3.569. de D.-zemhro de 1933. que regula o <'XE:'rciclo da.q 
profiH~Õe!-l de engt>nheiro. dE:' ni'Chltecto e de a~rimensor. porque el\a. 
v~>m Pquip:u·ar a uma c-lasse que aJlós s~iR nnnos de m·duos estu
do,. ""' nprNitou pnra. n.q lutaR da protlRSão, no engmndecimento do 
nr:lsil, indh·lcluoR que ohth•enun seus diplomas em eRcol~ de men..::I" 
e at~ de rnlnimo valcw, !'!egund(> a ju!'t!flcõttlYa que acompanha. o 
pt·ojrcto em <liscussii.o. 

A appt·ovac::ào deste J>l'<ljecto, Sr. Pre!-litlente. na forma em que 
f•.•l propo!lto, !IE>m nenhuma re~tricc;:iio. importa. num vet·dàdeit·c> 
)Jrivílegio. po1·qunnto -não f verdade que 0 R engenheiros formados 
por escolas particulares pudessem exercei:" livl."emente a profissão 
~em nenhum impedimento. Como llem frizou o meu emin€nte col
lega, Dr. Pedro Vergam. em ~u bt•ilhante votu em separado, "os 
protisslonaes sah!do..<~ das escolas )lnrticulare!'l de en;;-etlhnri<t. ar
~hitectura e agl'!mensur:t, só por abuso ou negligencia das autori
dades ou dos Pt·oprios intere!'lsndos poderiam exercer a profiS!!lã.o ;· 
á excep<;ã.o do Rio Grande do Sul onde \"Ígora va. o systema de. li
berdade absoluta •nesta materl.a, em todos os demais Estadoo da 
~·eo.lern.<;ã.o. o principio que prevalecia. era o da Constituíc:iio de 24 
de Fevereiro". Como pois reconhecer como dh·e!to daquirido um 
neto exercido pot· abuso ou negligenda? 

Accelto corno verdadeiro c- diploma. expedido, fica reconheci'do 
como bom o curso feito nessa.<~ escolas de valor medlo ou mm1mo 
~m que. i'osse- indagado da!l rnaterias leceionadas; se 0 curso roÍ 
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t>ifectfvo ou por correspondt-nci:J.: se o alumno ao se matricular 
a))re5entou prova de te1· feito curso regular de preparatorios. 

E. como Y{i(>m os meus presados collegas, uma Yet·dadeira. ca
lamid'ade. vm decreto egual ao já celebre - decreto rle pt'Qmo
çào sem. média. 

Teríamos. Sr. Presidente. engenheiro!:' <le t;Tande capacidade. 
m<;dia, minim."t ou de nenhuma conforme a escola. que expetUu o 
diploma. 

Dt-pois de prucur:u· mo$trar a <lt";;e:;ualdade de tratamcnlo entre 
os diplomas fornecidos pelas taes e~:~cola.s particulares e as e:;c::o
las extrangeiras conclue o projt-cto mandando: paragt-upho J • • que. 
:t revalidação se faça em qualquer escola oíficial 0 u offlcializada. no 
pr.J.zo de 2 annos, na forma ordinal'ia estabelecid.."l para identica 
formalidade em rela<:iio :lOs diplonms expedidOs por escolaS~ E'Xtt·an 
geiras e terá o mesmo e!feito desta. 

St·. Presidente, ha. em tudo Isso uma gt·ande confusão: 0 <lUC a 
letrt~ c do art. 1° do Decreto n. 23.569. de 11 de Dezembro de- 1!!33, 
<'oncedeu ao~ extrangeiros. ê "O dil·eito do exerclcio das pt•ofis..;ões de 
engenheiro. at·chitecto ou agrimensor <i.quelles que. diplomado::; 
r•or eS<."olas ou institutos technico" ::;upt>t•iot·es extntngeü·o" de eng-·:
llharia, architectura. ou ag~1mensura, apti, curso rc.cn~lar c ·.:alido 
para. o exercicio d-a pro.fiuã.o e1n t odo Paiz 011'àc se acltem 8itltrtdo8, 
tenham reva lidado os 92US diplomas de accordo com a legislação 
federal do enslno supe1·ior'', o que equivale dizer que só é permit
tlda. a re'l-·ali®~õ.0 uos diplomas pot· t>scolas extrangeh·a.'l otrteia·~,.; 

·ou ot!lcialtzadas. 

Como Yêem. portanto, os Srs. Deputados, o Dee1·eto numet·o 
23.569 não cerceou a Ubet·dade de quem quer que fosse, não prohi
lliu de exerce1· a profisl!iio :~ quem j{J. vinha trabalhando n•L data de 
!:;Ua publica~ií.o. como tambem não collocou em posição in!eriot• ao~; 
<l iploma>~ cxtrangelt·os:. o ~ t'om('cidos por escolas Jllll'tlculart>;<, 

Os chamados E"ngenht>li'OR rn·;ni~o!l podt-t·ào conttnu"l' a cxt>t·e•·l· 
~ pt·oCi!!são na. forma a. que Ylnham !nzendo. mns como l!cenciadoll. 
uma. vez que Jlrovem o <>Xet·clclo de suas íunc<;ões, dentro cln~> limi
te.!' ~as respE'ctl\'1\!1 llc<>n~l\!0 c CÍI'C'Um>~Crlpr;ão, "<'Ol not:ts qu.- ;1~ 
dt>~<abonem. 

O Dec•·eto n. !!3.;;H9. tle l1 de Dezembl'o de 1933. qu(' tudo p!·~
vlu. <lef'<cendo a~ mt-nm't'!O üetalhe!l, niio ê um:l. Jel ixuosn. nu1~ uma. 
ol1r,\. que ht>m demonsu·u o gráo de cultura E' progt'e!I!!O elo Br:util. 

A n.pprova<;Õ.o do projecto, na !orma. que foi pt·oposto. import•1. 
St•. Presidente. na inutU~c;:ilo de um dos mais sa.blos d ect'E'to.; ba!
xad~ pelo eminente Chere do Govemo P<'O\'isot·lo - DI'. Getulio 
Vars;a~. E quem o diz não sou eu. 

A Socleda~ Central dos Architectos de Buenos Aire!l. ~dher!n
do aos !~stejos de homenab~m ao Brasil, com o motivo da visita. 
elo Prestdente Getulio Vargas, em memoravel sessão de 9 de Maio 
ultimo con!eriu a .seu illustre hospede a qualidade de !loclo hon<•
rarlo. 

E sabeis, qual o moth•o em que se baseou a refet,ida soc!eddde . 
para conferir o honroso diploma? " Honrar a. Nacão irmã e reco
nhecer o decidido apoio QUe prestara. o Dr. Getulio Vargas, como 
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chefe I'!Upremo do Governo Bra~ileh·o á sa·ned'io d.1. lei que t•e:;ul:t 
a profissão ào engenheiro. do arch itect o e do agrimensor." 

Consta mais da justificativa, a concessãa elo referido diploma : 
"0 decreto do Presl.clente Getulio Var;;a:< excede ao alcance dp uma 
simple~ medidn governamental c!t-cumscl'ipta aos limites de um 
Paiz, para lograr o significado de um novo rumo marcado ~~ le
gislaç:ão social do conti~nte. E sse e:ltempln altamente estimula-me 
f o que destaca o decreto do Presidente Getulio V:u·gas como tn._>

àida governamental de transcendencla continenta.l." 

Estas pal~vras <111<1>< em u-ma n<v~ií.n ' amiga, pol· um•\ as;<ocia<;::in 
de classe. daz n1aiores e mai~ re~peltadas da Ame:·ica. na<:ão em 
que :~ prot'~!'siio e:!til 1·egulamentada deRd(' Hl32. t>nchem c1€' m·:;:ulho 
aos que de qualqu~r modo ('Oilaboraram ou foram ne!lig-naclol'i JlOl' 

seus colle:;as par;t a defesa t' protec<:ão <le seus direitos. 
E não se diga. nem d,~ lonll:e· que foram feridos dit'eito~. que a l· 

guem foi probibi<lo de continuar n e:ocercer a. profls..o:.'io que vinh;l 
-desempenhando na data da publicação do Dl'creto n. 2~.569 de 
11 de Dezemhl'O de 1933. 

A todos o decreto amp;trou, desde os engenheit·os extrangeh·Ol'. 
ao.s praticos d:~ enge-nharia e aos funccionario:< puhlico:-~ e purtlcu
lare!S em o9 at·tigo:< qU{' pa::<so tt ler: 

Al't. :!. • " Os funcC'Ionarios puhlicn!" e O>< ~mnre"ado~ 

J>;u•ticulares qu?. tlentro do llt'azo de seis mezes. contadM 
<la datn da puhlica.c:ão clc:>~te decreto, pro...-arem. perante " 
Conselho d(' F:ng€'nharia e Architectura. que, posto niio sa
Uefac:am a~ <·nndil;õe:-~ do arti~o 1" e seu paragrapho unico. 
Yi'm.. i~ <lata da refel'ida puulica<;ão. exerce.n<lo cargos P<ll'>~ 
os quaes sl' exijam eonhecimento!l de l'n;.:enharia, an:hite
ctura ou agriml'nRur-a. poder-.lo continuar n exe-rcei-o~. ma!< 
não podet·ão ser- lll'OmoYi<los nem remoddos p11r:t outros ca:·
gos tecbnicos. 

Para.grapho uni<'<>. Os :funcdonarios ]>Uhlic:oo; 11 qu(• ""' 
refere- ~ste artl;.:-o dl'\'erão. log-o que haja va::m. se1· tran!lf~
ridos par-.1. outt·os car;;o1< de e;;uaes vencimentos <" para os 
quaes não seja exigl<l:L h •lbllibu;ão technica..-

Art. 3.~ E' ;.::ll·a·ntillo u e:x~:>l'Cido de :-;ua,.; funco.;ões. den· 
h'Q dos linlite!-l ela~ resJ1ect!va~: liceno.;J.s e l'ircum~crip~õ:.>,.;, 
uo~ <trchitt>cto;~ . archit!'do~·constt·ur-torE's t' ~rlmensor!'s 

que. não <llploma<los. ma;:. JIC'enciados. })E'IO!I Est.,dot< e Dl!,>
trlcto Federal, pt·ovnrt•m. com as competente~ licen~IL.~. n 
e-xercício ela!< tll l 'sl1l:t>< fun" I:Õ(" < i t cl:lta •lu pultllc·at:ãn dt-slt: 
decretll, ~em n QtUH QUl' o~ desnhonem, n c·ritet'io <lo Conse
lho de J<:ng-l!nhat'itt l' At·t:hltectul'a. 

P:u·ngmJtho unl<'o. 0:< ra·ot'I>~Hionae>!l de que trntn est<" 
o.l'tigo ]Jerderão o ()h·<·lto ft!l llcent:as se lll.'lxnt•t>m ele pa~:ll' 
os respectivos lmpol!to:~ dumnte um rtnno. ~ com@>ttet-en1 
erro.\1 technlcos ou actos desabonadot•elS, dtvldnmente npu
rn<los pelo Conl'-elho de Engenharia e Archlt~ctura. 

Art. 4." Os diplomados 110r escolas extrangelras q~ sa
tisfaçam a.s .. condicões da allnea c> do art. 1.",- salvo na pnt
te relativa á. revalidaç.:io. prov<wem. p~ral1t~ o orgã0 · fiscu.-
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lizador a que se refere o an . 18. que. á d3.L1. d.1. publlcatão 
. deste decr~to. exerci:tm "· pt•ofis...'<á.o no Brasil, e regiStt·a

rem os seus d iplomas dentro do pra:r.o de seis mezes, con
tados da datn. da refel'ida publieac:ão. seri1. permittido o 
exerci~io <la.s profis~ões respecu~·as. 

Dizer, porem. que um individuo pot·QUe exerceu ille:;:al
mente uma determinada. funcçã_o. de um <lOs r-.. mloll de en
genharia, adquire o direito de saber, de mod<:> n. podet· set· 
eqUi}Jarado ct um eng-enheh·o que. apvs cur:so rel-{ular .b 
seis a1mos, obteve diploma - é aYançar de mais. 

Dur a um pratico. porqu"' obteve do Go\·erno nu de companhia. 
~articulill' a nomeação de cousnltor tech'nico, titulo pomposo com 
•!~te ::lã o di:;tinguidos os niveludore:;, de~enhlsta:.; , ~te.. " tlh·ettu tle 
promoç.ão, até engenheiro-chefe, cargo que dema:nda conhecimentos 
pro~undos de ~n;enharia., é exi git· o impossível: porque. pot· nw.int· 
bua Yontade que tenha.nt, só poderã.o resolvet· os problemas egua.~." 
ou id~nticos a.0 que haviam l'esolYi-do. mas nunca: tr-.J.nspor bart·.-i
ra.s occ:.tsionadas por situações novas. - Silo meros executores de 
serviç:os, ma..'l' nunca. enuenheiros 1JTccticos - como desejam s('r tra
tados, porque, se são praticas, não são engenhelt·os - as escola.s 
não cuidam de -taes prh·i!egios - os engenheiros sem curso. 

Continuar pm· e,;,e caminho C! fazer :1. apologia da incompe
tencía, de morlo a tudo resolver por dect·eto; - € Urat· aos futuros 
<·n~enh~;>iros do B1·asll, aos qu~.> :Wl'N\itam ainda que a g-1·andeza <h: 
no><sa. Patt·ia depende da c·ullu1·a ,. «:tUd(· dt< :<(·U -~ fllholo; . L> t~>~timulu r• 

o incentiYo necesl;arios. 

-Por que procurar s{,mpre dar ao en~enheiro tratamento des
c>~ual :w tias ourt-;ts m·o[b:sõt>s lihe-rnes ·t 1'or acnsn não Íf elle um 
uos maiores coope1·adort"s da g1·ande:>::L do Bt•aJ.; il'! .:-:ãn *' dellt- <1 uf' 

<le}>ende u. resolu~;üo dos p1·oblemas Yítaes pura. a nacional!dt~de -
o p~troleo, o can•ão, n. ~ide1·urgia. n e!ltrada, o JlOL'to, a nav~gaçãn. 
etc. - Pot· que então. l>L'ocut·ar .sempre relegai-o :l um plano ~e

('undario '! 
.N:1o p6de requet·er. em juizo quem não tenha. um (lirolomo de 

:ld~·ogado registrado na Ordem. Não -pode receitar quem nik> 
é medico diplomado por escola of!icial ou officializada. Como. entãu, 
pOde ~r engenheh·o quem '11ÚO obteve diploma, apõs curso regula:·. 
(•onfer1do por escola oíflC'ial ou ufClclalizad<L"! Onde, pai,.. 'l nhedien
cla :i. l<:>~isla<:ão em \'i;;-or'! 

O . que se JH'I:!tende com a approvaçiio do t>rOjecto n . 5 ni'lO G 
a r-evalfd:.u;ão, porque E-stU. não ))Ode1·á te1· logat•, uma. vez que não 
{: WtHdo o diploma; mas egualar aol! <l.lplomus obtidos em escola!< 
<l!!lcill.e" os fornecidos por verdadeiras fabrlc<UJ, ÍL cata. de fregu~
:da, que gc1·a!mente esea~seltL â. pl'Oporçiio que i\ "'xlgldo cut·so 
n:~ular. 

Com0 hem disse o DellUta<lo Pedr:-o Rache e-m seu ma~i>~tral 
di8('urso de comba.te n.o l>rojecto: ·• A revallda~;üo d& diploma de en
c:-t"nheiro expedido J)O!" instituto extrnngelro se1·A tlbtlda n:ur esco
las de Engimharía officiaes, ap6s ::1. execU(:ão de pro\·as de habili
taçã pelo candidato. que <lever&i. -EU! l'equerer satlsfa~er as condi
çõeS ; Jetn1. b oo nrt . 191 do Decreto n. 19 .S52. c!e 11 de Ahril <lo 
1932, isto é: · 
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a) apresentar o cUplotna orig·inal. certificado d~.> estudo~, pt·o

gramm::ts e planos de estudos da. escola que expediu o diploma ou 
certificado, deYE.>ndo estat· t-1-:iH'!>: documento>< <lt'\'idanwnH• le;..:"a.li:>:a
<los , quando ~;>XÍf;ido. v~c•rt!:los para o portuguez J>Ol' u·~tcluc-tnr JlU

blico. Ax prova~ d€' hallilitadi.o, alfm di!<;: o, ;.;f't·ão c·inco m·al't< e dn•··· 
escripta~. 

O cUplo.na <L que !l{" refere esta letra. !J é um titulo ou docu
mento official que se confere a a.l~uem, l!Ot• ha'l:er terminado ura 
curso. Logo, para CQnfet·il-o ,~ necessat·io el';tat· para isso autm·i7~'l.

do officialmente. A38im, revalidar um diploma e:x:trang"eiro é torn:tr 
valido e-m nosso Pai:z o que já o era em seu paiz de oi'igem. 

Com o pre.;~upposto reconhecimento de um direito Que nito exi:>· 
te. ''a.e a. Camara. reconhecer -como validos os di.Dlomas de et<c••
las nacionaes, particulares, »em cursos regulares. i»to é, que não 
foram dados de accot·clo c-om a legislação em Yigor. 

J.;m nome llus l?ll~l'nhei•·ns ctu l":l'asil, que tenho <~ hnnt'" <l<l' 
repre8entar, como memht·o õo Con.o;elho FE'deral de Engenharin- e 
Architeetura, la·nc:o u maiR vehem~nte protesto; e espero que a 
C:unara, medindo a exten...ão da respons.-.L>ilid::ule que lhe ca!Je 
nE'><ta. hora. rejt>ite o Jll'OjE'<·tn n. :; ('. com cÚe. o suhstituto :Lt 
Commissâo de Edu('a~,;ão e Cultura. l)Orque, assim o fn:r.enllo. IH'e!<l.:t 
u1n g-rande sen:·i•:o an Rra.sil tel·minando <le uma ve:-. por toda:< 
com o culto á inc-ompeten<>la, traduzido na facilidade c1e tudo re
"'"1\·er pot· dec:t·eto. 

Et·a o que tinhn ''· dizer. (Pal·uw.~.) 

O Sr. Presidente - 'l't•m a pala n·n, o Sr. D1'>putado Louren
<;o Baet;t Xe>·cs. 

O Sr. Lourenço Baêta Neves - :-;r. l't'esidcnte. sabe bem ~' 
Cam;u•:t qU(• u.m Deputado dt> <'lat<se tem llevere>< inillucllveis tmJ·a 
c•om o~ seu9 rept·e:;entados, ·não pod!'ndo fu~ir no,: con1promi.sl<O~ 

assun1iclos com a ncc-eitac;ão do manrlat0 a desempenha1· na" <'0<"

porações electiv:t!;t. on<ll? SE' :t))l't>f'ente no c-:tractel' <le r<e>prE>sent:ml,• 
classista. 

De8Pl'endido de intere~se~ pel:<.>ORe!:<. sem medir sncrifidos d<' 
comm~Jdidade ou de con'\·eniencias proprias, tem f;'!le obrigação ele 
<·umprir detEH·mina<.;ões <lc Kello< rn'.Lndatarío>'. tOd:L v~:>z que dellas dt·
corram o bem da classe ao completo ajustamento aos i·ntet·esse" 
collectiYos nactonaes. 

E' certo .• Sr. Presidente, que como meios .proDulsores do .pro
gre!lso social, as profh;sões não podem ter interesses collidindo com 
a felicidade commum dt\ Patria a que de\·em precipuamente senir. 

Entretanto. medidas ha eS])('Cialmente beneficiando uma clu;;..'e. 
no amblto de sua vida part!cula.r, sem directa influencia de ordem 
geral e essas medidas, ~e ntto prejudica= a collectividade, t;';m 
tambem de ser atte-n.iidal;. 

Estas circumstanclas, por~m. nfLo occorrem no actual momento 
em relacão ao dever que, como representante da Engenharia Na~ 
cional, vou cumprir. 

Venho tratar de assumpto de largo alcance ~ocial. da mais 
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intima ligação com a vida. cultural do paiz, reterente A organizar;:à•.> 
necessa.ria de uma. profissão que fundamenta a grandeza da Na.:;ão. 

Refiro· me, Sr. Presidente. á regulamentação da Engenharia, 
que :se conseguiu acertada e, agora. :se pret~nde modificar, trazen. 
do- a modificação pretendida, as mail< gra\·c~ consequencias para. o 
nosso progres!fD E' desem·olvimento. que sómente 5(' podem fundar 
em praticas constructivas e nunca na adopção de- medidas desoL'
~anizadoras do exercício consciehte de profissões e~~nciaes á vida 
perfeita. no meio phyl';ico que ~e halJ!ta. 

E essa modi!icaçüo é o motivo uni!'o <le minha prPsençlL n esta 
tribuna, á qual subo sob o im))E'I"itl tlN<Se mandato a que alludi. 

Vindo confiado na attenc:ão .indulgente da C::umtra. tenho Sr. 
President~. a constranger'~me o espírit o. n. diJ!:cordanci:t. em que 
neste momento me v~jo do parece1· que a minha proprin. commi>õ
são - a. Commissão de Educnt;üo e Cultura. qui:' tenho n honra t

o prazer de pt·esidir de u rt.o projecto n. :;. de 1935, 0 rn. em primeiL·n 
discussii.o. F..sae constranJ::imento c:re,;cf' para mim pela circumstan
<:·.ia de ter estado sempre <lt- a ccordo com a opinião victoriosa ele 
meus !'minentes companhcirrJS, nobres a mi.J.:us. cuja luC'ida. intelli
~encia e deYota.mento pro,·ndo á. causa publica que nos ê con(inda, 
slncerament~ ndn1iro. ch<>!o ~ justo or;;:ulho d(' ter a sua alta e 
prestig-iosa confiança na pres!<lencla dos nosso:-; tr:tbalhos, relath·n~ 
i'. í"ducac::âo o cultura. 

'Voltando de Minas, on<l~ por cloit; <lias me ntt·azt>i ela reunli'i•• 
semanal ultima dessa Commi::osã.o, <'Om c•ausa p:n·tit'lpada. fui sut·· 
prehendido. encontrando c1t"SaL'cl!h'n<lo. di.'!ltl'ihuido. e:;tutlado. cliscu
tido. rE'latado .•• 

O Sr.. RAUL BITTE::;:con:T- Y. F.x . clá licença para um apar·te '! 

O sn. LOUREXÇO Rii.ETA NF.:VE~- Com torlo o prazer ou
\'il'ei o <listincto companheiro, que tanto pri.'Zu E> cuj0 t:llento, que 
sou o prlmeiro a reconh~cer, .o.;!.'mp•·e f'? re,·ela no que E>xpõe. Pe
Çú-lhe. toda\•fa, não RUPf>ÜI' flUI' c](';;ejo E'IDJlre!<tat• fPit;:'iu J>t•ssoa l a•• 
caso. Qui.'ro apenas <lefP-ndE>r. ponto que f capital na minha sittm• 
<;ão proCissionnl dE> revrt'RCntantl' da J'.:n;.:enh:u·ia , pr\JCI~o;ào que 
f undamenta. u. grandeza cln. minh:l patrin. Encontrei tudo <tuantn 
ia relatando "'obre o projí"do puhli<:ndo ·no .. Dinr.iu do Poder L "
gislativo"; -a mnteria j;', e-'<tuda<la . <li!'ltribuid:o, r l'latada, com suh
stltutivo. t"m plenario. figurando na OL'dt>m ilo din pnw1. ser di~· 
cutida, com sublltltutiyn, :l.\'ul~u distrihuido Jl:lra a. Jlrimelra. ois
cussão annunciaàa, recebendo o projecto, no coniuncto de .suas pe
ças constitutiva..:: 0 numero 175, de 1935. eomo ~e vê da!:' paginas 
3 . 206 n 3.228, <lo :rt>fe-r[!lo "' Diario ~ de sahbado, lO do CO!'Tente. 

Quero ouvir o aparte <lo nobre Deputa<lo. Tenha :L hO'Jldade. 

O SR. RAUl. ~lTI'llNCOt:RT - Con\·enhú em QUE' Y. Ex. t enhu s i
QO SUI'Jlrehendid0 quanto a o r elato <lo que fez a Commissão. Por 
isso que as ordens do d!a, l$3.lvo excepcões, não costumam ser _fixa
das ant~ipadamente. Só na. hora da sessão dn. Com missão. é que o 
relator apresenta a materht.. Y. Ex ., estando ausente Dor motlv;"o 
n1ais que jus~cado, ha\·end0. <'IA.do notlcln. pol.". _ telephonem;~- .- ... 

O SFt. LOUREXçO BAETA XEVES- Era IIUnl'la obrigação; 
de\'er el~mental' . 
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O Sn. RAUL BI'I'Tl'l::-<coum- - ..• é evidente que. ao chegar ne 
Jl&'inas, tivesse sido surprehendido ao tomat· conhecimento do occor
riilo em. sessão a que não comparecera. Nã0 posso concordar, en
tl"etanto, que V. Ex. tive5se experimentado !'lurm·esa. na distri
uui<;ão. 

O SR. LOURENÇO BAETA. XEVES- EX]let·imentei-a. O pro
jecto não fôra distribuído. Ficllu resolvido, em plenar1o, qu"' n~

l!hun< l)rojecto dCl legi:>latul'a past=~ada se considerasse em ordem 
•k• dia ~em te1· sido desentt·anllado, desarchivado. Assisti á })enui
tima reunião da Comn1is.são e. como Presidente. della. nunca mandei 
<te!mr<'hivm· qun!que1· projecto. 

0 S!L RAUL BITTE~COt:RT - EstOU eom li<-ení;a dl} apartc- ... 
J>~rmitta-me concluil-o. 

O SR. LOPRENÇO B_-I.ETA XEVr~H - Perfeitamente. l'e::a 
~L V. Ex. não ver nu meu modo de fal:tr !'lenão uma questão :l!'> 
fo>ltiu. ::-<üo sei dominar-me em certos moment~ d~ minha vida.. 
::o.Jão tom~ como desattem;ii.o a ·v. I<~x. se er~o a voz para fazl'r
nw nwlhot· ouvido em todo o rE'cinto. 

O SH. RA<:!, BI'l'TB:-:col;R'!' - Qualquet· l!Ut' Heja 0 tl)r.t lla \'07. 

(}t> Y. Ex. serit. ouYidr:> por mim e por mim compreltendido. Se f()l' 

alto, ouvirei bem de!'lta han('aua ou da ultim~l. "!l-Ias. se fô:· hailo, 
JIOr cle!ereneia n Y. Ex .• il'<'i ú lr1•ira (la trlhuna. pa1·;1 ou,·h· ('O!:t 

:oda attençã.o. 

O ~R. LOFRI:;NÇO BAl..:TA XEVE:": - :.luit0 agT:t!leddo ll•)t'. 
toda~ a.s attenc:ões de V. Ex., com m; quae.o:; estou habituado . 

o s!{. ~VI. BrrrKXCOI.'RT - Pois hE'm. o ))l'Ojeeto me !ôl'<L 
õit>u·íoui.do na le~lsla.tura. passada.. Xe.st:<. sut·giram val'ias t·epre
sentaçõe~ a respeito, e V. Ex .. em plena Commi3siio, mais de uma. 
\'t'Z ileclarou que o ::51'. Deputado Raul Bittencourt cr::t o relutot· do 
lJl'Ojeeto e por isso ao mesmo pa~Sõ.t\':t as retn·e:sent:t.:;õe~ afim rle 

que fize"-'<e Os neces..-;ario:-; estudos. 

O SR. LOCREXÇO BAETA ::-\EVE~ - l:-;so quanto au pmjt>
Hu Lac~t·d:t. (] ue é diffcrente. 

0 ~R. RAUL BI'l'TE!NeO{:I!T - 0 pt·uj~etu l..;t(•(•nh tamht'm ffit< fui 

diHtt·ihuido na lPgislatura ~m!'sada .. 

O SR. LOURENÇO BAETA NEVES - r;' pog~í\"el que eu t•g

teja enganado. Mas não m!! o<:cot·re. no momento, lemhram:a al~u
ma cl'-'SS'e>i facto~; em relação ao I>rojecto. Acc;.~ito, entretanto. a ex
~lil:a<;iio. 

O St:. R .u:r. BlTTENCOUirr - Estou JWOCU1'al1do a\'Ívar factos 
que <:ada um de nós pode <~h•idat·. O projecto '\V<:!rneck foi-me di-<
tribuido, como declarei, na legislatura paasa.dn. Sf'-ndo a~sump;:o 

quasi identico. alte1·and0 o Deet·eto de 1 t de Dezembro de 1933. 
entendeu it Conrrnlss.iio que de~·eria hnxer um r·e1ator só . .Quan
<10 mugiram novas representaçõe:c<, j;'~ nestlt leglslatut·a, V. :Ex. 
di!!txofbuiu-ns a mim~ afim de- que o estudo fosse feito de conjun
cta. As:tim. não Incorri em qua!quet· ·falta, nem J)Oder!a have1· su•
l>t·esa para V. E1e ... 
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O SR. LOCRE~NÇO BAET.\. XEYBS - ~ão estou !"('Cr!min>tn
'i<> :~ CornnliRsiio. Y. F.::s:. \'t'rÍI ]JI'\o :<er~uimento ·do meu rlh;curso. 

O Sr:. R.n;L :BmENCO!ir:T - ... ·no fact(> ele eu te1· relatado o 
)Jl'ojecto. Se Y. Ex. não m'o distribuiu. foi porque :t dlstribuic;i't!> 
havia sido feita pelo a.nti;::o rre~;;idente. na outl·a. leg!slatm·a. V. 
E.X., JlOt-ém, tinha sciencia dessa distribuiç5.0 e a acceln~ v a. tant<> 
a&.>im que me enviou ~ ultima.<: representnc:ões sobre o a.ssumpt .. , 
attendendo á minha situação de re.lator. De outt·o lado. se apresen,. 
tei o )Xtrecer foi para o hom credito e o bom nome <i<t- Cotnmi~ã~' 
<le Eclucação e Cultura. 

O 1-'R. I,OURE~ÇO n.-u;T .. \ .:'\E\'EX- Qu(• Y. J·:x •. •emw•-' 
hom·ou, com unm collabora.;:ão hrilh:mte. 

O SR. R.'t.ti'L BITTENCOTT!n' - O nobre DerJuta<lo Sr. lf()raes Au
drade tinha requerido resoh·esse o plenario que o projecto entra~«" 
t>m ordem <'In dia l'!em parecer. S. F.x. tinha r:t7.ão. porque o llerio
do es:tava tt·an~cot·rido. de accordo com o Regimento. 

O gn.. LOGRE~ÇO BAETA NKV'ES - NflO de nccôrdo com 

0 que fkou estabelecido posteriormente. O Sr. Presidente .Antonio~ 
Cru·!os, naquel!a cadeira. declarou. t-m re1·tn momento. sobre rec·~
himento pela Cama.t·a, .pa.t·a. fim de anchtmento, de projectos de uu
tra leglslutum, ;, c1ue pa?.S<u-ei :l ler se o illustre Deputado vet·mit
tit·, em notas que venh" coordenando ~<>hrt• matel'ia re;;imental C' 

tjUe tenho á mão. 

0 RR. RAllJ, BITTENCOF!:T - ]'N'clfto: ll ;;1·. l't'f'llfclpntf' t·e~ol\'l'U 

um;L questão de ot·dem nex'<l" ><enti(lu. quanto it. n·snluci'io d:t )fCill\ 

em defedr ou iJ1defE'ril· o requPt'lmento. 

O ~R. LOtTREXC)O I:.AET.A XEYJ-:~ - Nfto foi o m"'O. 

O !=;n. RAUL BITTEXCOI'RT - .Ant"~. port-m. o emin<:nte ~~· .• l..a
tonio CariC!R, lncontest.rl.vE'lm!'nte um g-alarr1üo para esta Casa. U
nha. a..~im resolvido. O fac:to t! que. cert0 clia. occupatHlo a ca.deka 
Pt·esidencial a quem de c !ir-Pito, em xubstituiçii.o ao :.-lt. Antonio Ctu·
los. na hor:.t ausente, pcw motivn de molestia. 1)07. a ,_-oto.~ e 0 plt'
nario ~·esoh·eu que a mnteria. fosRe discutida S!otll 11are<:er. E r:~. 
aRsum]lto liqnido, E. então, pal'a não deixar a Cotnmissii0 expost:L 
:Ío clamor e :surt>re~t dt'~ta Ca~::t <l~ te1· t•m tli:<cussf1o um vrojectr• 
sem 11arE'cer, · apressei-mf' ('ffi a)>re><entar relatorio, et\1 sE-ssão rep:u· 
l::ü· du. mesma Commis,;üo, ten<lo até (> e;uidad0 t•egiment:JI d€ nãó 
levar pot· escripto o parecer. como se co.~tuma por uma usn n~a d~> 
tolerancia do Reg:mento. Xa. realidade. o relator <leve apresentar 
I>Ua opi·niã0 verballn8nte, ]):trn ser c1iE'<~utida, c ::~6 depoi~;: da ma
tet'hL se1· r>osta a votos é que t1e""• dentro de -18 hot·a:<, elahora1· lla
recer do vencido. Foi o que :fiz. 

O SR. LOURENçO BAETA NE'VES - Agradeço ao nobre 
collega a explicação que acaba de dar. O incidente. entr-etanto, nadn. 
tem de importante, mesmo porque não queria e- nem devo fazer 
carga :nessa questão da ·Pr.es.sa com que foi r-esolvido assumpto tão 
delieado sobre ~ profis.sà.o de· engenheiro numa. Commis>liio que 
tinha. en1 su.,. pre,..idencia ju:;•tamente. o representante directo d<l. 
Engenharia de nossa patria. 
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AllE'~\.3~ t•elatei factos. 

~5.o desejo, caro colleg-a, não tenho o intt'nto de fazer nenhum:t 
allu-são que po:ssa o>er contraria {;, Commissãn a que pertenço, cuY• 
:;ot•ntirnento do {le~·e1· ch·it:o sou o pl'lmeiro a rE>cnnhec-er e dellc 
me orgulhar . 

Já clis:sE' que a puhlicn<;ào em que encontrei todas e~;;;as infor
mações foi o JJiario do Pockr J,Pyi.,lotivo dE> sahhado. 10 do cor
.rentll. 

You continuar. 

liahituado ;~ immeL"(·cida e ~en~rusa attenc;ão de meu!< dignos 
l·olle;.:as de"sa Commi!<sào "'· c>onllt:lct>ndn-lhc,. a delicadeza de senti
mPntos. não cleYo com;klcrar no facto relat.:ldo a In-essa c·om que s~ 
tratou de- a~sumpto tão delicado de minh<l profissão: delle apenas 
•lf>Htac.:u·ei para dt>SCOL·dm· o parecet· com que ;~ dign:L Commis!lão 
al:on:;elhou ou a mo<lifica<;ã.o do Decret., n. :!3. 5G9, de 1933. qn~ 
l'{•J)resenta, sem dU\'it1<l, uma das maim·e~ cun qu!:H.a?. culturaes do 
Hra~il . t•cconh~ido <ln e>~tntn,;eh·n, c-onw um marco ei\·ilizador. 
nil.o aJJ('nas de nosso JJaiz. mas de te>do o continente amedcano . 

O 11os,.;o digno collE>~ot. Dttlutad0 Cot•s !no, no seu l>rllhante dh;
curso. acal>a de relatar o qu<' se JlaSilou na Arg-entina. por occa
slão da visita. JlrE>sidení'ial. O H r. Getulio VarJ;:as r~>c-ebeu n titulo 
4e :;ocio honorario da. ::lodednde Cenu·al do!'C An·hítt>ctos d:t • .\r~ 
:;<>ntína .• Jlt'lo facto de ha\'~1· pt·ornul;::-arlo no Bt·a .. "lil uma. lei que, 
ho.ie, pagsou n. ter esst" caractet· contine-11t:tl C' que elA. }l<trticl<L para 
<1Utras conquistas civílizador:L-:, m ostralldo que 0 Bra..'(i! está na. 
vangu:u·d;t d11. civilização . . 

J-;..••s!~ .cli><cordancia. em que me e n cuntr0 de minha Commis•ào 
.t tambem da EnJ::enh:wla N acional e daR Es<·olas t(>Chnica~ YC t·· 
,Ja.ll-elr:~m"'nte eospalhada..~ por toda a. }IUtl'ia. 

Se e>~th·E'~·•e p~:;E>ntt' ÍL-; dua" l'(>unlc)(>,; de <1uinta E' N<l hbado 
)l:t.q&tdos, n•LS quacs os meus nobre,:; colle,,;-as dec·idiram dessa. que;;
tii.o \'ital parn. o exereicio leJ;al da. Engenhnl'i.a .• eu lhes teri.'l tra· 
ziclo E'scl;u·ecimentos <\e expet·lencl:l <\d•1uirid<t nu. appl!t::u:ftu da lei 
>'-~bia que ór:L prete-nde mô<llf icat-. l>OI' isso que fui Hté h:t pouc•), 
'' }lrC!Iideute do Con.<~elho Regional <la. .p Reg!iio. Eu lhes tt>t·ia pt·o
t·ut·a.do demon.<~tJ·ar com factos do meu conheeimento, como a.ll se 
;oppli<'ou esll:.l. lei com o nuü~ comtlh.•to reconhecimento dó!'< dir eito!< 
,te quantos. sem títulos :LC•!ldemicu!l, hont·adn. e con~cient<-mentc

\'inhnm exet-cendo eso~a profilt:São, 

8(' t'U tivessl' e.'<taõo present e- átJUE'l\:l >< reuni1\e:o. teri:l lido a O!< 
meus dignos collE>,::-a~. <.>orno vou fna>t· : ~,gora. tt·(>cho" iht entt·e>'i:ota 
que, a. propoHlto de-"'>~<1. regulamen.ttt,c:iio !oi publicaõo num jornal 'A'-' 
Mina,; Geraes . 

. ; A lei está sendo a])p\ica.tltt com jul!tiC::~. encarando <.s 
necessidades àas classe'! beneficiada.<;. E ne m podetia ser de 
outro modo. quando no seu esp írito estando a reali:tac:ão de 
legitÍI:na:- ~ivindtca<:ues dl\ nobre t>rofissão cujo exercicio o;.' 

re;;u!QJ1\enta., t:unbem estÍI. 0 reconhecimento <le dil·e itos ~e 
quantos. ~m titulos a,cademicos, honrada e consctentement<? 
:o.•h.-iam da profissão de engenheiro. 
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- A lei não dá. ab~o!utam~nte privll~~;io algm~~ nen• 
el1a pretende. e jámais !Jretendeu isso. .-'o. Nõ~enha.ti« pe!.>s 
que a exerc:em. não t em· a. preoccupa.çã0 ãe prejudicar ni•l· 
guem que 1'Íl"a de h-aha.lho hOTleSto deante- de Seus domínio~ 
funccionaes, m;1s tem. ~orno toda.<; a.o: outras 1)l'afLo: . .<~ões. o di
re-ito de se organi?..ar dentro <la lei. p:ua melhor cumprir ~ua 
missão precípua <!e hem ser,·ir ao paiz. Pt·eenchendo total o 
conscientemen-te sua elevada finalidade, e\·itnndo que á sua 
sombra se desvirtuem pr!ncipio.s de constl·uc.;:ão. de ethic;t e 
ele moralídade administrativa. 

A. situação doR !unccionario!; sen1 titulas :1cademicos que exel'
ç:am cargos technicos está. ller1'eitamente estabel~ida no art. 2 do 
decreto l"egulamentador da profissão, .:!e forma u g:u·antit'-lhes m.:-io 
de- vida, os quaes não são restringidos )leia lei. 

Si". Presidente, Jlarn manter a henemerencia da .. o; decisões sobt'3 
GS trabalhos de engenharia, nesse J)i!riodo de adaptao:;ão da just:t 
e necessaria reg-ulamentação da cla..<!se, pode1·ei citar factos do meu 
conhecimento. mostrando que nos Conselhos, especialnwnte no rl<> 
:\finas. fo1·am attendidos os qu-e est:t,·am dent1·o do ~xet·dcio pra!i.~
sianal em direitos adquiri-do!< peln, ob .. 'lE'rvancia <laR leis impo.st:lll 
e pelos trabalhos c-xecu tadtl$, ]lrO'\'ando n l~;uns ca]mci«l:lde tech niC"'t. 

Chegamo$ a pe1·mittír - e isso pelo !lropt'io espil'ito daquel!es 
que organizaran1 :t lei - que pe~<;oas não quites com a Fazenda. 
P.uh!ica pudessem tel' a cal·teira. comtanto o:uc estiwllsem lançado~ 
para o exe-rcicio de profi.:;sii.o em época ]Wopria ]lOt' occasião d:t 
promulgação da lei, Yindo a. pag-ar os ~eus imposto~ po~terim·mcnte. 
E isso !oi approvado }leio Conselho Fecier:l.l. 

Para melhor estudar o a,~:-;umnto, está convocauo. 11a.ra dr:nt1·o 
ue poucos dia.. ... o Con~;"re~so de todO:'< 0:<' Con>.elhOR Bm~ileiros d·" 
Engenharia para que. em conjuncto, meditem sobre a.<; duvidns 
e :<abre as providencias que forem necessarias, pt•onunciando-se 
assim, aquelles que uJ)]llica.nl a. lei, 1.;obre os meios <le melhor se 
aPPlical-a e apresentando sugge,:;tões que fnrem pm·a n c:on,·eniencia. 
para. o hem e felicidade (h Patl·ía brasileh'<l.. 

Para. se ver que a. lei c>onseguida attendeu :'\!': m:ü.-: :lde;lnta.das 
conquista.q universa.es, ba.stn ler o excellente trabalho -sabl'e a re
:;ulament~ão da profissão de architectos ha. pouco publicado pelo 
eminente profis..qíonal Sr. AdOll>llo Morales de los Rios. 

Sr. Presidente. a lei foi estudada com todo o cuidado: àqu! 
tem assento como iieputados. dois dos ministros que n referendaram 
- o Sr. Salgado Filho e o Sr. ~Vasbington Pire-s. SS. EEx. po
derão, se neeessario fôr. dar o seu testemunho sobre o ca1inho 
e attenção com que foi estudada a regulamentação pa.ra na. lei Pe 
tratar com justiça. aqueil~· que, sem titulo..;;, se haviam incorpor:tdf) 
.:.. J;lrafi-ssão, ajudando o trabalho, t>ela s:randeza de 11ossa tel'l'•t. 

0 s·a. SALGADo FII.l!o - E' verdade. 

O SR. LOURENÇO BAETA NEVES - Obl"i,.ado pelo aparto 
honroso. O meu nobre collega e illustre leader ·da. bancada claasista, 
Sr. Deputado Pedro Rache, esse '\'1llto proeminente; essa. gloria. do 
professorado univer~Sitari<>· brasileiro, esse homem sobx-e quell'l 
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Einstein declarou que tinha sido, em notaveis obras sobre a. relati
vidade, na. America do Sul. a pessôa que melhor entendera. suas 
elevadas theoria!'l ... 

O Sn. PEIDrw HACHIO V. Ex .. me confunde. . . ( niso.) 

O SR. LOL'RE:XÇO BAET)c XE:VE;S ~ , .. o Sr. I'eclro Hache 
provou, ho-ntem, estudando, exha.usti'i/Hlnente. o assun1"})io, a in
constitucionalidade do }1rojez·to en1 discussào e n1ostrou a inconve
niencia çlos substitutivos que não poderemos acceitm· sem rett·oagir. 
ou perdbr de vista. esse 111arco da. civilizaQã.o, voltando fl nehulos,L 
en1 que nos debatian1os para. aican~.ar algun1a causa de aee1·taclo no 
meio profissional. 

Sr. Presidei1te, nlí.o desejo trazer argutnentos n1aiores do que 
esse com que concordo tnlzidos pe.Jo eminente profeôSOt' Pedro 
Rache para combater esse projeeto. Quero. porém, trazer, como vou 
fazer, o prote~.'to_ da n1inha. vrofissã0 contra a, n1odifica~ão desta 
lei; tenho taml)em a ler protestos que de to elo o Brasil venho n'
cebendo, por ·cliversos telegT.an1n1::1s procedentes das A:i:isocia~.ões 0 
E~scolas de Engenhal'Ü3. rdo sul, do norte, do centro. det~ta capital. 
Soli-cib:un essas corporações o ?t111paeo da Can1ar[.t. ptU'tL a enge
nharia, a (JU€ o Brasil tanto eleve e a que aincht n1uito terft de 
clevm·. 

Bsp<'ro, St·. PresWente. que na leitura. dess•es protestos com o 
ardor con1 que eu vou le1· nüo se vej::t desconsideração algun1tt a_os 
en1ine·ntes colleg~;u:; que as·signa:ram. na 1ninha Con1n1i·ssão. o pa
recer 1nandando destruir o decreto ela Pl'Ofissão, ou aos que fo1·an1 
os autore•s elo projecto inicial ou ele seus substitutivos. Não dese,io 
que minha attitucle, explicavel, sem rlul'icla, pois que amo apaixon:<
t1an1ente- a n1inha lH'Ofissão, sejrr:t. 1nal interpretada. Nào n1e Jl<.tssa peld 
n1e,nte off·endep· a. quen1 quet· Cf'UP seja, visto con1o a -engenharia. 
nunc.n .. foi aggTessivn, nas sua•s realizaç:ões , -ella que é un1a pro
fissáo en1inenten1entP construetiva que extende os heneficios cl::t 
n<-Ltul·eza conquistado ao g·usu ep;ualiütrio dos poyo:-;, ella que r;~ a 
nu-ti~ c1en10ératit·tl c1tl..R !H'Ofissõef:-i. 

Sohre a appnJVat~ã 0 do proj-ecto diseutido quei·o, da parte da 
eng-enharia na.cional ·E' por min1 111esn1o. forn1ula1.· urh vehen1ente 
protesto. Sou contnt as modificações que elle pretende fazer do 
decreto n. 23. 56n, de 1!!33, sem que se climin.ua 0 muito que pre.<o 
a todos OLs collegas lig·a.dos il.s Inodi:ficaç;ões pt·etenclida.s e pa.rticular
mente o illustre relator elo parecer ch Commissão e Cultura, o bri
lhante tribuno S t·. Deputado R"ul Bitteneourt, a cuj 0 talento e 
operosicla.cle efficiente. demonstrados nos tn1balhos parlamentares, 
rendo a:s· n1inhas n1tt.iores ho1ne-nagens de H(hnira~ãD. 

Ao conhecimento da. C:U11ilt'a elos De1mtaclos trago os protestos 
que p>~csso a ler. 

Em prin1ei1·o log-ar lel'ei _os seguintes, vindos por oeca.sião da 
apresentação cl 0 lll'Ojeeto n. ;, , clireetltm·ente ao Sr. Deputado Pedro 
Rache, que no momento exercia as alta" flmcções dp Pre;;ic1ente 
elo Conselho Fe-deral ·de Engenharia.: 

"Enge-nheiros São Pau lu congratulan1-se \:r. J:;jx. effectivaçfto 
dPeretu 23.569 regulamentanclo n profiR~ão e soliC'itnrn 'sua actuaç5<> 
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sentido manuten~ão integT<ll t·eferido decreto Qlle. .satiMe;o velha as
piraGã.o dn classe mantendo alto eRpirito liberal com referenda 
licencia_.dos :praticos funccionarios publico~! e en1prega.dos mnpre.srts 
particulares. Esperan1. n1en1hros ... -'\_sse111hléa Nacinnal Ieven1 l11'9.i::"j 

altn. conta nosso ponto de visüc impug·nanrlo infeliz .projecto :Moraes 
Andrade. Attenciosas sau,rla~ões: - Nelson Ottoni de Rezende, 
J"aynlB 1\f.eyer Barboe!fL, Altino Nunes Pimenta. Oscal' Amarante, 
Plinio Penteado vVhitaker, Antonio Luiz Ipo.Jito, J\1iguB1 de Godoy 
Netto. Nilo · Fajardo, Nassim ".'fadruz, Antonio Sal,nati, Antonio 
Greff Borba, Heitor Nardan, H. Mara.ssa, Luiz ~"" '·rJ.nto, Pedro 
França Pinto, .José Amaclei, Luiz Xavier da Costa, Clodomiro FB;TO 
Valle, Ruben Duff1.ues Andrade, Ac.c.ac.io de O!iYeira, Carlos Qui
rino Simões, .José Botelho Guena, .Jorge ·\·V. da Cunh>L Lima, Ruy 
de Siqueira, Aristeu dos Reis. V. de A. Sam11ai0 Primo, Alberto 
B. Cury, Heitor Fajm·do, Hllm·io Dertonio, Luiz Rangel,. Victot· 
Resse de Gouveia. Alfl.·edo B. do Amaral Alcaide Valle,' Raul de 
Queiroz Telles, A.ntonio Mariano cht Costa, Francisco de Salle_s 
:\fa.Jta., Luiz de Mello Mattos, Alfredo Fig;liolini, Pernando de Mo
l'<tes Banas, Anfredo l\1athias .. T. Maria da S. N·eves . .João França 
J>into, Cineinato Cajado Braga, J. C. An1aral, AJvaro ele Souzc.t. 
Lim.a., JDrge de Maeedo Viein1, Luiz Pereira da Almeida, A. Couto 
ele Barros, .José 1\1". de T. Malta, Alexandre M. Rodt·ig·ues, Sylvio 
de _.';lmeida Pires. Luiz de Castro Sette. Luiz Pereint de Queiroz. 
F. Salles de Mendon<;a, Alberto cht Silva Gordo, Antonio Ponzio 
Ipolito, Se1·vulo Pacheco e Silva.,. 

" .. A.s.soeiac:ão Eng-enheiros Ca~'llll)i-nas solidal'ia. resl)osta ConseE·1o 
]-=tegiona.I d·e São Pn.ulo consulta V. S. ven1 trazer seu pensa.1nento 
inopportunidade qualquer altet·ac;ào ·rlecn·eto 23.569 apenas em inicio 
de ·execuçã,a sen1 pr·evia audiencia .desse egregio Co-nselho. Atten
ciosas s:.-tudações: - ~-\... Cangussu, Pre~ddente. ~~ 

"O Instituto J'a ulista de Arehitectos. solidal'io Conselho Re
:;doDal São Paulo applaude attitude Conselho l<'.ederal assumir contra. 
])rojecto 1\Iora·es Andmcle. - Olavo Caiuby, Presidente." 

'"Resposta vosso telegTan1n1a- de 2_G con1n1unico este Conselho 
opinou em l'E'lllliào 21 c.ompleta impugnac;ão qualquPr modificac;ão 
decn~to 23.569 espel'a Assemblé'L Nacional tome clevicl;L consideraçào 
nosso pcmto de vista. - Plinio de Queü·D;o, Pt'e8iclente e1n exe>r
cieio Conselho Regional Siio Paulo .. , 

"Conselho Dit"Bctot· Instituto de Engenhat·üt Sflo Paulo mo
mento inicio execuçào Dect·<;to 23.5 GD referente !'egulam,entaçft0 pro
fissão Enge_nheiros P ~c\.rchit-ectos no BJ.·c.~tsil, antiga asDiração classe 
ap])ella, distincto collega empreste seu concm·so manutenção inte
gral n1esn1a lei a qual en1 vista gTa.nd-e liberalidade para co1n 
}Jl·atien~ -e licenciados Po·nseguirá :elevae profissão sen1 ferir dit·eitos 
dos que 1·eain1ente tên1. 

Attenciosas saudações. - .·\ driand ~1archini, vice-]li'esident<3 
en1 exerci cio. 

"Do Districto Feclet•<J!, Synclieato Centt·al Engenheit·os. asso" 
cfac;ão elasse, contando novecentos engenheiros diplomados . .sciento 
foi apresentado Assemb!é:I Nacionnl monst!'uoso projecto t'E'VOgan" 
do parte decreto 23. õGn, Governo :Pt·ovisol·io, J;eguhLmBnta pt'Ofissão 
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engenheiro;;, ru.·chitecto3. agTimensores, vem ()resente solicitar V. E:-c. 
seja paladino Con,"'t"'esso Nacional nossa causa. Custa crer noasa, 
11rofissão seja tratada modo differente outra,s profissões, com gra
ves prejuízos moraes. matet·ia.es Na~ão. Syndicato confia alto cri
teria justiça.. Assembléa Nacional repel~irá. in limine qualquer mo
clificac;:ão no justo, liberal. moralizador <1~reto "bôa hora a!>$ignad" 
dignissimo Presidente Republica. ~rto npoio Conselho Federal En
genharia A:rchitectura. suhB!:rf'YO·m~ com attenciosas saudao;:~s. -
Annibal de Souza " . 

''De Porto Ale;;r~t. Conselho RE>gíonaJ i.nteiramente solidario 
protesto projecto Morae.o: Andrade ferindo moralidade profis3ional. 
Congregação Escola <le Engenharia tambem solida.ria resolyeu te
legraphar Camru·a Deputa<los nesse sentido. - Pereira N"etto, Pre
sidente•· _ 

·• Syndilmto Eng-enheiro~ Pari~ lanc;n. vehem~mte appel!o esse 
CQnselho ficando solitlario qualquer emergencia. afim chefiat" mo
vimento não seja a.pprova.do 11roje<:to constituinte federal revali· 
da·ndo diplomas quae>~quet· J!:scolas particulares expedido atê dat.tt 
De<:reto 23.569. Semelh~tnte projecto acarreta naufragio parcial con
qulst:t 1·egulamentação profls~ engenheiro e:stá.tuida referido de
creto. Assim pem1anecer situação a.nte1·ior dt-sprestig!o social po
lítico administrativo alme;;-uda classe engenheiros. Prote.stamm; 
contr:~. extensão noS!:Ios privilegies aos aggressores escolas parti
<,ulare.s livres, :.;imil;,I't'"s. que con!orme parecer illuatre Reito1· "C'nf
ver.sidade, Ramiz Galvfto, nume-ro 4.222, dez junho 1924 são ml:;rns 
t>mpre~I.S commercia.es. Confiamos acçã.o patl'lotica. ~se Conselho 
-t'ntldade m:ucima cl:..s!'.e. concorret{~ impedir n.quillo con<leramos ver
dadeiro attentado dir~,>itos adquiridol:l, aquelles labutaram annos com 
~~acrificio tempo h:n-ereH sa.ude afim conquistsu· titulo bon(>Sto efCi
ciente, nii.o imprt>\"isado f.:racloso. Rua H d-e Novembro, l:io. Belém. 
Saudn<:ões cut•de<te~. - Robt"t"to R!bclt·o ~Teft~1. '"ice-[JI'e!'llclcnte." 

··Estudantt•s Faculn:lde EnA"enharin. ParaníL e estudantes Chi
mic-a. Indu~trlal lncorporttdos pedem Conselho encaminhar .,eguint~ 
yossencbL; J.;stutlante>~ f'nl'(>nhat·ia P chimi<';t Pat·anít. indignrulo:.< 
npt·esentac:ão eama:rn Jll'oiecto dando dtreit0.s e.seolns particulat·e.~ 

vem ferir nossos le~itimos direitos e lanc:.tr verdadeira nffront~~ 

cultum naclunu.l, protestRm ener~icamentc perante \'ossencia. "'" 
:pedem reje!c:ão ('órnr>lf't:t projet'to. ~au<lac;:õ~. (a.) Sí!a~ 

Pioli. Pres!<lentt> Centro Academlco Enp:enharia.. Saudacões. 
Flavio Supplic:r <I~ Llolcerda. Presidente Conselho." 

" De Nicthel'Ol' - Pedimos e:,tregio Conselho entidade maxirna 
nos..qa, classe encahe<;:ar movimento protesto contra pt·ojeeto lei re~ 
conh~imento diploma8 sem menor validade qu~ acarreta ões\"1\l<l~ 
ri?".ac::ão vexn.totla diplomaR expeclidu:o instituto" lt1onf'o~. Saucl~õe~. 
- Manoel Paixl\o, Presidente SYndicato Fluminense Engenheiros.~ 

·'EngenheiroE• e architectos munic!paes Distt·icto Federal sct~n
tes foi aprese-ntado Assembléa Nacional projecto tendente refot-mar 
decreto regula exerclc!o profissão engenheiros, architectos, agri
mensore.s. vem :protestar energicamente contra ~ss:1. medida t:ere !e: 
ensino e desmantela genero»o, justo. n(:(."essario Dl'<!reto :!3.569. P€::
tlimos vo~ncia Presidente ConsHho Fed('ral Engenharia setvh' 
.A!lseml>lt;a nosso interprete contra projecto. Saudações cordeaes. 
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- Assignados: Tanct·edo Pinto de Miranda, Aderson :1-Ioreira da 
Rocha, José Henrique da Silva. Queh·oz • .José Ovidio Romeiro Filho, 
Ha~·mond Loui5 Ebert, Osmany Coelho e :OHh·a. Thumaz Pires Rc
bel!o, ::'ll'~l~:>on Ruben Monte. .Ue.noel do,s Sanws Dias, Dahnn 
Laudim, Tharcilio de Queir<Y.r.,. Helio Brito. l\·an Pinheiro de Oli
\'eira, J,!m.a Filho, NRScímento Silva. Luiz Alf1·edo ile Souza R :w· 
,;;e!, Feliciano Penna Chaves, Jerouymo d~ Barros Cavalcante. E\·c
rald-o Leite Pez•eira, :r. Prata Solerinho. Gastão Rangel, Mauricio 
A. du. Silva Telles, Oswaldo Paes A. ).!()nteiro, Antonio da. )lai~~ 
Filho, lfoacyr Ba1·bosa. Paulo Pillh€'iro Gu~es A. Mattos. J. G. 
:Marques Porto. José de OliYeim Reis. Xelson F. de An-drade P!n
lo, Amandinos tle Can·alho, _:'>y]yio llhu.·nadu e .-\ffonsn Eduardn 
l~eidy." 

"l''u.culdade Engenhat'ia. p,\raná, que mais vinte an.nos vem 
se mantendo á custa de •a·a.ndet~ ~ct•ificios col'!lo docente, p;u-a 
com reourso.s limitados ministrar ensino en~nharia. c<?.,ndições exi
gid.u; escolas -equiparadas, vem prot~õstar intermedio vossencla. con
u-d. pt·ojecto apresentado Camara permittini'lo revalidac;ão diplo
mas ·expedidos escolas particulares maioria não poss1.1em idonei
dade apparelhamento e demais requisitos equipar-ação, jamais de
monstz·ara.m intez-esse obtet· e.~se faYOl' que viria diminui!· lucros 
d1t"C<:tores eS$es cursos com pa;;amento quotas !fscali~ã.o. P:u·a
~;rapho unico projecto -e!H:et·t·:~ malm· iltnnot·a!ida.de ]):u·tindo ve:>
>toas sem idoneidade techn!ca comtJrO\'::t.<la. exercet·em profissão en
~-:enheiro dUrante UOfs <lD!lOS, pleite:U'Ü.O deCOi'ridos {'KSC Jll'UZO ('Oil.
tinuação cxerclc!o. S<luda\;Õe~. - Arnnldo Becker, Di.rector. ·• 

- Associa<;ât) engenh!?lros ci\·is sessão hontem realizada re;;oln~u 
<lHPella1· como appelta pat~t que e~se Conselho ot·g-.i.o supremo fi~
ealização exerdcio IJronsslonal el)genb:J.riu.. assuma direc~ão g:eral 
ue!e:;u. direito:; clusse contra. urojecto ac:llJ;t de set· apresentado Ca.· 
m:u·u. Deputados permlttinclo continuem exez·clclo pt"'O!issão enge
nheiro.;. :m~hitectos. a~t·inwn~ores diplom~tdo!! qualquer escola. par
ticular ·nacional até que dl'ntro Pl'nw -dois annos revalidem rest~
l'tivos títulos pe1·nnte escoht official ou offida!izada. Alfm moilificat· 
.. ubstanchtlmente sem nt•nhum moti\'O ordem collectiv:~ e jU>ltifi
que dect·eto vinte t1·es mil quinhentos .sessent:t e nove que fôra re
cebido sympathias :;eraes ~ constitue paclt·fL() cultura brasileirá. as
"im reconhecido imprensa extrangeit·a. esse projecto \'irá. burla.~· 
fin::~ moralizadores lei ensino :;uperiot· ,·igente. Cordiaes sauda
<;ÕI?s. - .Freitas GuillHl.l'5.es. Presidente.·· 

"Dil·ectot·la A.cademlco Pulytechnica. Rio pt·otesta. \·ehemente
mente cont1·a qualquer attentado regulamentaçã.o profissão eng-e
nheiro est)era. merecei' honra ter Y. Ex. como interprete junto Ca
mara. desag~ad0 com <tue classe academica. engenharia tr.~do p<ti:,. 
vet·á. qualquer mutila~üo decreto 23.569. - Ot·la-ndo Barbosa, Pt·e
sidente. ~ 

Agol'n - peço a. atten<;âo da. Casa - (! 'L Escola Polytechnicu. 
da. l!niversictade do Rio de Janeiro, escoh Tcader da. Federação, 
de onde salliram tantos luminares tantos hom~ns que nos le~
ram o bem de que gozamos nos n1eios bt·asUeiros, felicidade que 5Ó 
o engenheiro pode dar . 

• 'l.. Congrega~ão da Escola Polytechnic~t do Rio de Janeh·o en-
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dereçou ao St·. Pedro Rache o seguinte tele~t·amma 
' ~ ·; ~ ... ' , 

ap~esenta<:ão do projecto: 
quando da 

··Exmo. Professor Dr. Pedt·o P..aclle. 

A Cong:reg-..tção d,~ ES<:,))a_ Polytechniea do Rio' Lle .lan~il',> l~v~ .. 
ao conhecimento de V. Ex. que dirigiu nesta. data aos membt·<'"' 
da Camura dos Deputados o telegraroma seguinte n. Congre:;ac,:ãn 
da Escola Polytechnica d 0 Rio de Janeil·o vem appellat· para \". Ex. 
e demais membros dessa Assembléa. ·Para Q;ue não seja con\·et·t:üo .~tll 
lei projecto, ampliando as regalias já. <·oncedida:s ao;; não dipl"
ma.dos pelo decreto numero 23.569 do Chefe do Governo Pron~ol'i~> 
que regulamentou as profissões dos engenheiro,;, architectos e «:;d
ntensot·es. O Dect·eto já. muito liberal só foi rn-omulgado deJ>vi, d<; 
<~·I>Ut·udu estudo em que tomaram pat·te t·epresentantes dus princi
ptte-s Associaçõe~ de classe e elas congn-ga<;ões elas _,scola:s of.!'ici<•.l':.· 
de engenharit~ '(> arcllitectura. recebendo por fim o devir~'l ;l.justnrne-n
to dos poderes JlUblicos para attender a situac;ão dos n:lo r1íplo
nlados que exet-ciam funcçi>es profL<;,;ionaes n!l dHt:.l. da pub!ica
t;ão clo rdet·ido (lect·eto. A Congregac:ão desfu Escol:L C'Jn\'~ndfla 
do acet•to da...; disposic;ões desse decreto ClUt' vem n<l sua execu<;iio 
re('eb€-ndo apphuuso::; dos interessados mesmo nli.o diplomados. Yc-m 
}ledir a. e>1sa egre;::ia Assemblêa. a manuten<:ão inte~t'al uo llel·rf.'lo. 
Ats. cumpl"imf'ntos pela Congt·egac:ào Ruy ele Lima e :-;ilYa. Vii·.,
~·tor da E>'~cola Polyte<"hnica do Rlo {]e- .Janeiro. 

\'êO.e Sn.!. Deputados. como o Bt~tsil se- uniu P<U~l eom, .• :ot·)l' a 
de.~tt·ui<;àco clu lt>l que regul:tnwnta :L pt•ofis!IÜ() <lt' en~enheiro. 

Ainda ha }lrnte~tos: ntto 0 !! lN't>i, ('Utrt-tant<>. pura não fatigo:.:· 
dl'mas!acl<lmente a Camara. 

You ler os que hontem m!' éhe~antn1 hs 1niios. Yi:-u\.,,. <1l' \'H
rios 1>onto>; do Brasil: 

··Directurit) Act~(1L'fllit·n l~scola 'Pltl:;t•·chnif•a ><t•li<·itu \'. Ex. ,.,._ 
íun:os c·outl'a atliH"ln·ac;iio projl!cto 17;; q U(• fel'(" <111'!' Jto..: (')'l·'~<' en . 

;;-cnheiro!>< adquil'lrlv:< t·e-:;ulamentac;iio profi>~l'Ü•). Coroliat>:< sn u<lar;ii,·~. 
- J,u.jz J,)Jra. f'irlw, pre~i(\en~ interino ... 

~nlrec:torio EscohL Bellas Artes faz Yehemente ;wpe!lo V. Ex . 
sentlctu ser ob~t<~do apresentação projecto prl'tenc;ão· llr:enciarlos 0 r:. 
eatudaào nessa eommisSião visto ser altam~nte Pl"E"judicial at·chit~
ctos cliplomado>'!. - ·\·Faterloo Latf'cli'll. presidE-nte. - .lJottt• Li
'IIW·. secretario ... 

·•En.genheiros l>nusileiro.s confiam vo,;s;~ attítucle repul>:<a J>rn
jecto 175 nocivo collecth·idade offensh"() dignidade ~!asse .pt JJui~ 

scwt<Js Reis. membro Con~lho Directores Engenharia Syndicato 
.Bngenh~iros e ;:oecretari0 Conselho Engenha1·ia. -

~Instituto Arehltecto.s soli~ita ene1·gica~ intervenções Yosse-u
c:ia. contr<~ approvaçiio projecto 175 fe1-e dit~itos inconcu.;o,; archi
te-ctos engenheiros pet·mittlndo validm· nh>lomas ~c>scol,. destitu\di\.• 
.idi>ne.1déUle moral e legal. Saudações attenciosas. - _4,ugltsto Vns
CQ1lcenos, presid~nte." 

;; Syndicato Nacional Engenheiros solicita. nobre rept·esentan
te classe transmittir Camara ~puta.clos ·protesto projecto 170\ m(•
difica regulamenta,~âo profissão tra2endo ~rave pt~juizo altR cul
tura. nacional. ~audaç:Õe$. - SM11paio l.acerda:, presidente". 
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"Syndicato Fluminense En~nheil·o.s ~l>t'esentando en.!;e~nhei
Y03 trallalham territorio E~ta.do Rio appella Yos.qencia como l'epre
sentante <·!asse defesa intransigent~ l~i t~gulamenta<:âo 11rofiSsão 
novamente ameaçada. mutilação pelo pmjecto lel 1 i!> qui?. ,-isa sa.
Lisfn.zer interesse:=; rlemolidore!'; lll';<<lnizaçiio ceehni<·a ht"H'lleü·n. 
Sn.udaç:ões. - Lima Brandão, pre:<idente." 

-Conselho Engenharia Qua1·ta Região a.p]Jell:t eminente coll"'
;:a. .se11tido enet·gico combate ·~ubstitutiv0 commissão educação so
l;re profissão engenheiros etc. que ,·em u·azer g-olpe mortal ensino 
en . .:;enharia. no Brasil creando ('Om·Pleta desmoralizaÇ;ão classe. S<lu
da.<;ões. - .·!h·aro Jfrndo11Ç'I. vresidente em exercicio." 

•· Exmo. sr. }lrofessor dr. Lourenc,:o Baeta Xe\'e><. ?.f. D. 
Deputado Federal, representante na. Camara dos Deputado~ do>1 
t>n:;-enheiro~ e archit-ectos do Bras'l. 

O Conselho Federal de Engenht.l'ia e -~rc:hitectura, e1-endo em 
'\'irtmle do Dé<-l'eto n. 23.569, d~ 11 de Dezembro de 1933, e como 
t.al orgão .supremo da classt> dos engenheiros e architectos do Brasil 
tendo conheeimentn, pela lmpl·Pnsa dbl'ÚI, do Proje<·to n. 175, de 
1935. apl-esentado :1. Egt·e~ia Ct~ma.ra do:;; Deputadut;, Yem solicitctr 
:t V. Ex. como digllO rep"re:<enL'lnte da classe <los engenheiros e 
~u·chlteetos, que da tribuna dn. assetnbl~a lavT-e 0 mais energico pro
te!<to conh·a os díspositi\'us contido~ no lll'ojecto. 

De facto, o ante-IH'ujec-ta ela lei de re~ulamentadlo da.s profi~
si3es de en~enheit·o, a.rchítecto e agrimenJ>or foi organizado <luran
te cerca de dois a·nnos c-onse<·utivol'l pol· commi!<Sões nomeadas tle lo 
Governo Feder(\!, constituidali de tt>chnic·os, ]n•of~JJ.sor~s e reprc
~f'ntantes de as!<uciac;ões protis>~ionaes. 

Xo decut·~cJ de tüu lon~o prazn a:< t•eferidal! commis.sõe.s rece
be>t·am, eMt.Udaram e t-esolveram todas as l'IU~~estõe~ e J)édidcs en
derec,;ados pelas a>~::~ot•iacões de tec-hnicos diplomado" e nitn diplo
n!ados. de sorte QUe todo" O>t r·a .. <tOl:: (' int<'t'es~s em jogo pudess~m 
>!el' E'DQuadraodos dl'ntt·u d:t no\'a l~i a ser promulgadn. 

Ficou rE'di0ddo asMim um ante--projecto que, respeitando os di
reitos mlquh·ido.<~ e lt'gltimo~. pt·epar:ws., a situa<;ilo futun\ da clas
se um; en;;enheiros e at·ch!teoctos. 

Tudo foi ot·ganl~(c]o <if' acc01·do (•om ·o:; ]>l't!Ceito,.; adaptado~ nos 
pai~cs mais adeantudos t·· deYidamente adapta-dos ao meio bt·asilei
ro. Ademais 9ei'Vil'am de estudo as lei~ ptvmulguda.s e os prQje
ctos semelhantes de paizes como Portugal, HespanhEL. Fran~;a, 

lnglatet·ra, Polonia. ltalía. Am>tria, Hungria. Cidade do Vaticano. 
E~tallos L'niclos da Ameriea do Norte, Cuba. Uruguay, A•·gentina e 
Chile. 

Es~e illlte-}n·ojecto. depois de entregue ao Governo F'ederul foi 
pcolo meHmo aind<t modificado no sentido de beneficiar mais a(luell~s 
- pratiC'o,.. dit)lomados ~ não di}Jlomado!'l - que »e eneontr:t\'am 
,.m :o:!tuaçõe::; esPecialis'>im:l:-~. 

Dahi t·e~ultou a lcoi j;-1 cJtad,t. t!Ue, l'~"'lleit<tndo tooos o~ rlil·~l

tos, regula o -exercic!o dns profissões de engenheiro, at·chítecto e 
agt·imensor, em to<lQ o tel'l'itorio da Republica. Constitue essa lei 
un\ eot·po de doutrina, ac,ceito sem l'e~lama<::õ~s de estJecio :llguma 
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~·tt; o presente momento e c umprida inte~P·ntmentP c:om n e:XIJE'cli<:i'i'• 
ue milhares de carte>iras profissiona.es - · 

EHsa lei brasileira foi applaudid.-\ em tcdos os pai~es do no!';::o.:> 
Continente e serviu de modelo pa.ra leis semelhantes que estão sen
uo vot:.Hlas. neste morne>nto. n a AL·gentina, Ut·uguay e Chile. 

A juHti<:a quE' della dimann. o QC:etto da;, suas multitllas clis
lH,_'Iições foram tiio apreciada ... n<t Ar~..-e-ntina que a Sociedade Ce_n· 
tral de Architectos dto Buenos Aires confe riu ao presidente Getuliu 
Yarga..'l. em ,;ua recentt' ,-islta ao Prata. o titulo de membro ho
noral"io, não s6 como primeil·o mandatari0 do Povo Brasileiro_ mas 
tambem como homenagem ao Chefe de E stado que promul~u en' 
)lrimeh·u Jogar nn Ainer ica do Sul, t;.l.o acertada. justa e bem ela
horacJ...-. lei profi~siona.L 

Depois de promulf;ada ~ lei. es tabelecet·am-se- no!! Bstado..<> da 
Uniã.o o;; Com;elhos Regionat>!{ de Engenharia e Architectut'a <' 

funcciona n~st.."l. Capital o Con selho Fe<~ral fle Ent;enhõ.Jria e Ar
chitectut-:l. que teve a JH'esidil-o. at~ bem pnu·:-" tempo, a fi~ut·:. 

inconfuncli\'el do illu~tre> en::-enhelro c Dt>putado Federal Dt·. Pedl'C• 
l :acht>. 

Durante qua:<e cle>!s :tOnO!< ~sses ('(lOSC'}h(•S. C'OO!<tituirlo,.; <l!' rn·o
ícssores, teehniC'n» c t'e!H'e::sent.."lntes ·!la!< dh·er!':<t!< as,.ocia<;ües pro
rl~onae~ do pair. t.:m rlevotad<!.mente ser vido :'l <':lU:!n, ela jU!'Iti.;a. 
da moralldad .... cln futut·o !lo Brasil . l·~xet•c· L• ndn funr:ç:õ~s ah,.;olu
tamE'nte :;ratuit.-ts e nem ]ler is;JO menos onero;;;t,.;, trabalhando ~m 
uescam;u para qut' a ordem. n. disciplina t- a mot·al sejam <\Pa·na
gio de nos!!:~ nac·ionalld:ule. t~m todo!; 0~ c(>nHE-lhe!ros. bem como c.:< 
~·onRelhOS de (!UI:' fazem jH\J'te, prOCUL':tn\lo faZr.>J' ( OlllllJll"il• 'I )~j l'lllll 

~qui<lade t> .b'T:tnd(l espirlto conc:>11iato1·iu. 

Surge. Po•-~m. a).."'I'a o projecto n. t ir.. que altet•;t !undamentul
mente todas as boa~, tlil:l[)o~lç;ões cl<t Jel. · que annlquill:l todos ü:< 

<'~o~os (lUt! resllitiram as ROJlclta~õe.l Injustificado,;, que abre ~~~ 

llortas n todos ""' QUf> ~~~~m dh·e!to!l ll<tuldo><. (lretendem tutlo HUh
'l:eri:E'r, tudo mOdl!J"ar )mz·a peor. ;r/l "'''IHln O!' st>us intf>ressf>:< (>~oi"
ta!l i' sacrificando aquillo que d e\·la p :th•at· a<'imn. <le tudo : o no:o~ .. 
o:-rnnde B~ll . 

Sr. Deput:tclu Dl'. Lour enc::o B«etn ::-.=evf>R. Y . Ex. que(, me~

tre acatado, homf'm de bem, technlco cunl<umado e figura presti
gio~ e prestlgi.ad:t ele nossa clasl~e: V . Ex. que tem a autorid;ul~ 

moral para falu.r bem alto no Parlumento Brru;llelro. se dignará -
e~:~tamos certos - acl'elt:u· e trnn~mlttil' á. mui illustn~ Cam:u·a do" 
Det>utado;.• 0 protesto formal t- t>n·et•glt•o que faz. pot· melo de!\: .. 
ufficio. o Conselho Fedet·al de Ensenhat·in. e Architecturo. do Brnsil. 

DefE'ndendo a lei tão ~ablumente OJ•g-:mi:r.!ula, dl?fendenclo o fu
turo dos engenh ... i\'QS <' :u-t'Mte<:to~ . '' Con!-!elh<> l"cdet·al 11 ... F.n~
nharia e Architectut·:~ ~.stá certo qu<:> cumpre com o seu clever par:~. 
(!Qnl a Na<:ii.o Brn~ileil·a. 

Digne-se \'. Ex. nc~e>itar Olõ prot(><tn:< da mais lllta consid·~r:l-

r.:iio e estima. .1r1olpho ~Iorrt lf'll dr. los lUo.~. }lre., i<lente em exet-
clcio." 

~iio deyo pot· mai~ tempo prende r u attenç;ào dos meus pa•tell . 
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Sr. President<>. sirvo-me desses docllmento" para mostrar 
Camara que e!la. irá contrariar a vontade dos engenheiros de todo 
o Brasil, cuja profissão está regulamentada; daquel!es que servem 
honesta e conscientemente a sua patria, para mostrar-lhes. ainda, 
que á modif!ca~iio do Decreto n. 23.56~. de 1933, >rerã. um atten
tado á. nossa propria civ!lizaç:ão. 

Camara. <los Deputados do meu paiz! Attendei aos in teres:!~>! 
<les&1. profissão magniflca. dessa pro_físsão que vos traz o confo~
tu, que domina a natureza, como disse ha pouco, mostrando-se :t 

mais completa àas profissões Jiberaes. d0 ponto de vista. d<t demo
craci~: profissão que liga os po,•os, Ugando O!; continentes. es~tn·i

tando as relac;:õeg entr-e os home-n.s, fazendo o bem que se J>Odt.< 
l.:onseguir, no meio phy.sico. modificando-o be-neficamente. eom in
fluencia. na atmo,;phera mora.! ~rn que vivemos, parl~ telkiela.de t](l 

nosso Bra!líl. (Muito bem. palmct.~. o or<rrlor é crnn.JJrimenta.c/.o) 

).)urante o -discurso do H r. Lourenço Baeta NeYes. 
o Sr. At't'u(ln. Camnra, 1" Yic..-e-Presidente, deixa a ca
deh'U da pt-esiclencia, que .; occupada pelo ~r. J'.:uvalcto 
Lodi, 2" Yice-Presidentt-. 

O Sr. Presidente - Tem a pala.\Ta o Sr. Olh·eira Coutinho. 

O Sr. Olh·eira. Coutinhc- St·. Presidente, eu j:'L ouvlra ta.ltu·. 
ba multo te.mpo, dJ.>stt' projeeto. Crmf("s!olo. pot·ém que s6 hontem. 
~i. tarde, lhe conheci o teOt·. Entrando no recinto, encontrei o no!>sr• 
colleg:.L, :St· . .Pe<lro Rache, com a sua. bonhomia. habitual. mL tri
buna, tenmmlo dur apartes á discussão, :unJstosa mas vivdZ que s~ 
trava\·a entre os demai:s ot·adot·es •.• íúra da. tt·ibu·na. 

l't·ocut·ei, então, ler o pt•ojecto. Se não toss., a minha condi
ção de engenheiro, não tratnri<l. sequer d.L prOJlO!!içüo: bn:starlu. que 
to.~e seu primeiro .si~atario 0 meu eminente amigo, tt quem 
dedico a maiot· !!Ym!lathla, e merecida admiração por toda:; as sua:o< 
qualidade", 0 Sr .. Moraoe~• Anclr<ule ... 

O HtL 1\IOII.-\li:S ANl>RAl>f: - Qbri;.,"Udo u. \". Ex. E' nimia gentile
Y • .êl dt• :;ua parte. 

O SR. OLIVEIRA COUTI::.-.:Ho 
de fazet· qualquer 1-eparo. 

Estou certo. cet·tissimo me!'ltnO. de que H. 1~x., orgunlzando o 
pt·ojecto, pretendeu ])raticat· o QUe lhe parecia ser um neto dE.' ju8-
tí<:a, encontrar uma solução convt>ni{'nte ao intere<l!'!le publico. Nüo 
tenho disso a rnenot• duvida. 

S. Ex., defendendo o projecto, pn~.tir:a.rá :sem <luddu. o ~'Qil><<'

lho que. desde a minha lnCancia, - pa~da, qua:,;i po<lerla d!:rer. 
ao toque da campainha elas audlencia>:< judlcia!·la.N - ouvl ar•reg-o,.,· 
como adequado ao advoga<lo hab!l. onde as razõel'l são tracaR: 
"F'ale o patrono, ao menos - q, linguagem da causa. - Diga por 
ella o que houver de melhor, ainda que pouco; diminua o que lhe 
fõt• adverso, ainda que muito. •· 

E', sem duvida. o que o nobre collega ter-.1 de fazer no. cru;o, ee 
não me ·engano. Longe <le mim discutir com S. Ex., qualqu•r 
ponto de -direito: sou 1eigo na materia. Analysarei. ctPena:s, de 11.10-
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do summal"io, a~ premissas e concluSõel', dB!~ quaes se cleduzi•l ~ 
convenlencia do pro~cto. 

O projecto diz. e1n ~u art. 1.n que ·· ~ pet·mittida :1 re\·atiaa
c;;ào dos diploma-s. de engenheiros, at·chitectos e agrimcn~ort>li, ·;x
J)C{Iídos 110r quae~quer escole.s particulares nacion:?.E>s. :~t,:;. :1 clat:t 
''" Decre to n. 23.56~. ·· Diz mais que ··f'ss.t re,·a!idac:ão se !a.t•ft na 
l:'órma ordínaria. estabelecida para. identica !orm<~!i;l:~<1~ em relacão 
aos diplom<ls expedidos por el'lcolns extranc;eiras e tl'rít u~ mes
mos ef!eitos destas." E em !leu paragrapho 2" 'li~ <pte "ik:L esta
lleleciuo o licenciamPnto dos diplomados pelas es,..o!a~; :1 qw! s':' t·c
fer~ o art. 1•. nas e.specializações contida.'\ no D~cl'H<l n. t :l.f.G!I, 
atf que seja !e!ta a reYnlída<:ão do.~ diplomas." 

.r ust!i'icanuo este m·ojecto, se di:<Se, e com t·azão, que " o l'E>g-1-
nw et·a da maiH al>solutlt liherda(4. de ext>rc:icio da pro!iPSiiu ... 

Cunfe;;sa a justifi<'c tc;ãu que "uma <>U outra lei e><tatlo<tl. que ti
midamente tentar;t dat• )Jrivile1."'ios aos c.;iplomas das esc<>Ja--. of!i
ciaes. - nã.o diz das outras - não !Ora sequer applicada. reconh<' 
cl'! que ·• prollt'eraram por isso ~~o las t>artic·ulart>s. algum:.~.-. <le 
~r:mdc valor, otttrall de menor. e at{, mínimo". Desc~uae><, nwsmo 
enh'l! !<1. 

Diz. deJlois, sobre tues escolas: "toda.g ellas ex.pedindn uiplomas 
a f[ UI' nt>nhuma t-estl'ic.;ilo d t• v;t!illade se oppunhu" . 

.-\qui C'omec:a a minhlt observação. propriamente dit.l. Se o 
re~,:imt-1 N'~t de lihe l'(l•tde. nenhuma situacão t>Xcepclonal ha\·ia p a1·a 
tai'S rliplomas e nem sequer para os officiaes: " Não haYia restric
~;:lo dE' vnlhl:ule, <>mno não hnvla qualquE'r outra: o re,!!'ime e1·a de 
a bsol utu. liberdade. 

Yeiu o decreto e - diz n justificação - "cortou ce-rce tal ll
Jjt•t·dmll' ". - Cortou cer,~e a liberdade. Hem -duvida, mas po<lia !a • 
Zf'l-o, jí~ qu•• ·~t> h·ataYa de- libl'nl:ule não as~egut·ada po1· qualquer 
ll!i." 

O Su. SAt.CAOO Fn.Ho- St! Y. Ex. me permitte . dit·ei; seguin
do o sy.stt-ma c t·eadu pela le~-:"iHlação do Gu,·et•no PrO\'isorio, de rc
~ular as pro!l~ões, como tez com os ndYogados. o:< comme t'ciante s 
u.~ engenheiros e tantas outms lW0fiS.<!Õe.~. Dt> moà.u que isso .; " 
r<!sUltado, como disse, de um ::~ystema <1t' le~isla<;ão <lo Go\'erno l'ro
\'isot·lo . 

O ~R. OLIVEIRA COL'TI=--Ho - Pet•!eitamente, Continua ::t. 

justi!ica<:;1o: ":-tegando mesmo qualquer t>f!e!to no~J diplnmas :~n

ter!ort>s" e conclue, então. que "não ~ j us to, n !'m curial , nem 
humano que ose- lhes negue qualquer dlreft o decot·rente do diploma ". 

Ora, se taes õiplomas niio asseguravam direitt> tLI;;_um - n~m 
f'stes. nem os officlo.es - nüo havia. direito decorrente ; 11elo que 
nfw ~ trata de- negativa de diretto. 

Diz tambem a ju::~tifica<;üo : "Não se lhes dará rE"conheclment<.> 
plen o aos diploma>~, Plll'>t r·e.s]lCit.lr o c riterio legal da. diffeJ•enc iac;iio 
entre o" diplomttdos em e,.;<'nla-s off!ciaes ou officiali:-.ad:ts e os n5o 
diploma.dos ou diplomados por outra." escolas . Dar-SE"-lhes-á o <1!
reito que têm os d iplomados em e:;colas extrangefras: o da "re ~ 

yn.Jidac::iiu d<>:~ <liplomus ''. 
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Se a. revalicla.<:ãe (lo.<; diploma..~ ~ feita nog mesmo!! termos, 
';sob as mesmas restricções'' dos diplomas das escolas ~xtrangeiras . 
.;;e é pOl' tal mn.neit·a que se clt>Y€'tn entender as expN>~~ões ~n, 

fúrma ordina.ria estabeleci<la pHra identicas fot·malidades em r'?· 
lnção aos diplomas exp€didos por es!'olas 1"xtrangeiras", não set·ia 
talvez impossive.l achar mane-ira de concluir acerta.dam~nte (lu<l.l· 
quer coisa sobre a. utilidade ou não utilidade do proje-cto. Di?: 0 

De<-l'eto n. 23. 56!l; 

"Art. 1'' , letl·a c. Aquelles que. diplomados pot· escolas ou 
inSJtitutos technicos superiores extrangeiros, de en~nhada, 
architectur:L ou agrimensura, após cut·so regular e valido 
para o exercício da profis:o>ão em todo o Paiz onde se acha
rem situados, tenham revaliclado os seu" diplomas, dE' ac
cot'do com a legislação fede1·a! do en-sin0 superior ... 

Ora. algumas d~?ssns es-colas cujos diploma!> se quel' reYalidar. 
11iio tinham Yalidadf", ~eque1·. no" ]ll'opt•ios }~,tndo" o>m <lll<' fun<·
cionavam, quanto mais em todo Paiz! 

O Sn. DINIZ Jr:-:ro1: - !':e th·e;:sem Yali<ln:de em qualquer dn:-~ 

Estados, parece·me o.ue setia impcr·tinente, deante do textr> d:1. 
Constitui<:iio, querc.-r legisle.r em contrario. 

O SR. OLIVEIRA COt:TI:"<HO - Le~islllr <"m cont1·:trio. nã('. 
lll<:!U no))rt> collega. porque ellnl'J tinham apena~ valor nesses Esta· 
dos - as que porventura o tinham - e o que C! projecto lhes pr•'· 
ten& dar E um valor em todo o Paiz. o QUe (o coisa muito diversa. 

O SR. DINiz Jt:;>;lm:- ~e a Constltu!<;[w <lttt·ihuc aos Estatlv>< 
o dkeito de organümrem o seu oiY!ltema educacional em todo!< os 
,!;Táo~ evidentemente ÍS"O lhes foi df"ferido em rn?~·to do <T~dito qtw 

ohtiveram ne~se sentido. 

O SR. OLIVEIRA COeT!XHO - J;;ntitu IHll' que :1 actual Con. 
stituir:ii<> -di~ aos Estado>< ess:~ !acu!.daclE'. \ •. Bx. ('ntende QU<• o~ 

diploma~ expedidos por e!l~.s devem >!et· vn.lido.s em todo o T-'«i:r.'! 

O SF:. VIC'I'Orc RussoMA:-;"o - A ConsUtuic;iio então \"ig-ent~ no 
Rio G•·ande do Sul foi consldf"mda. pelo Supremo Tribunal Fe.leral, 
o orgiio justamente interprebttiYo das no~sas leif<. como est~'n:-io, 

ll('rfl:lta·m~nte enqun.drado no regimen de 91. 

(Trocam-sr. 7!.1~?1H'roaos apartes. O flr. Prcsitlcntr., fa.:t•l:<l( ~:ort·(" 

os tum2Jcmos rii"lll ora.aamcntc, rcclam.cr attCIIÇcio.) 

O SR. OLI'\"EIRA COUTINHO - Vou proseguh·. St·. Presi
dente. 

O Sn. MmuES ANDRAIJE- Pedirl<t :tpt>nas ao nohre c)mdnt·. n)~

üthelecida um pouco a ordem na discuseãc> desses faeto.;;, que fizPs· 
se registrar •na sua ora~ãc> um aparte ha pouco proferido :reJo no· 
b1·e Deputado, Sr. Pe-dro Rache. e que, creio, escapou >L vigllante <' 
inf~tigavel tachygraphia da. Casa •.. 

O SR. OLIVEIRA COL''l'INHO 
o ouvi. 

B a m!m Pl'OJH'i•.l, que, nil." 

O SR. Moru.Es ANDRAD&: - ••• tão grande era a cel?.~1n1·.1 e o 
barulho provocado pelos aparte5 reciprocas. Pl!ç:o ~to senhC>l' P·~-
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cll-o R ache fiscalixe se reproouzo religiosamente , Yer<lade;rnm.,ntt•. 
~eu pen!iàm'!nto. Discutia-se da existench ou não de leiS' estadoae~ 
que regulavam a profissão d~ engenharia. Se não me. engano. ou
vi, então, dos labios do -nobre Deputado o seguinte Es"-'13 leis 
estadoaes eram abusivas. 

0 SR. PEDRO RACHI!: - Não dis l!'e is.so. 

O Sr.. MoRAES A:SDR.W& - ='ão disse que a!! le is que r eguhl
Y<itn a p rofissão eram abusivas e por isso não cabiam'! 

O SR. PEDRo RA.CHE - :Mais ou menos. ::-.ão disse bem isso ... 
(Rí.so.) 

O Sr:. MoR.u:" A.NDAAO!ll - Peç:n a o nobre orador mais doi,; mi
nutos. 1>ara que eu saiba o pensamento do Sr. Pedro Rache a p ro
J)<lsfto das l~is estadoa.es que regulamentavam est:~ecialmente a pt·o
ús>Jão de engenharia. 

O SR. PEDRo RACHl!l - Xo meu di;;curso, publicado no Diari.t' 
rlo Pollcr LcgisiO.tivo, está o que pem.o . Xadu. m ais preciso accre~·
ct>n tar, porque já di!!se o que ·qu~:n·ia. 

O SK. ~IoHAI!.'l< A x m:AoE - Qu(.>l' dize t· que Y . l!:x. !o~e á. minha 
lnte rpellação. 

O SR. PE'DRO RACHii: - o aparte que dei !oi que o argumento 
,lo meu d iscurso ~:epousava ·na de!esa. do hem publico e não na do; 
in teres.qe qe classe. 

O SK. MORAES .AxoRADt:: - V. Ex. caro collt>ga, t: muito habll .• • 

O Sn. Pt:Dt:O RACHE - Primeiro l>t·eci<;aria pedir lice!lça a Yo~~::~. 
Excellencia. 

O Stt . M oJtAI!:S AXDttAJJ!-1 - . . . ma:-; n''u fo~;e a :-;s im íL minh.L 
interpe-lla;;ão. No discunm de V. Ex., que ouY! re!!giosa.mente. pois 
<iUõl.Si nii.o apn.neeí, e ftUe li hoJe com prazer enorme. publicado TI --> 

J)iar!o do Poder J,cgislati-l;o, não ha cousa. a lg uma relatiY:t. ás leis 
estadoae;; que t'l';:;'Uiol\'am :1 prnti:-;sào. Sobt·e !.;so foi que j ulgue; 
I>UY!r:- o apat·te ,l~ V. Ex. tlizendu que es!?HS leis eram ahusiva.q, 
Queri:L sahe1· se \" . Ex. aC!il·mn que e ram abusl\·as. 

O ~H. P!WHO RACHE - Xüo me pronunci<:i sobre o asgumpto. 

O S tt. Vtcron Rm;snMAxo - Quando eu me refet'Ül it e x!!lten
ci:t do:~ institutos ><uper iore>< ll\'l'<'!l nm• Estado": n ã u alludia .s6men. 
te ÍL profis..<;à.o lle en!:'enhat·ia. O D et>utado Pedro Ra<'hl', então, d~
cl:\rou que esl!as leis se :o<.·h aY::t.m em c·ontraposi<:ão com as leít> 
i Nkra.<"s, dando u entend~1· que emm incon-Htitucionaes. 

ú SR. MORAE!! A;~DI:ADhl - Xüo de~e-jo. 1~0 mom-en to . e:-ct:tbel~c·~ ~
d.iseut:ssão com o Sr. Pedm ItElche. porque não posso. Quero a pe
nas !Uth.~r !'P. S. Ex. as ('Onsidet·n, ou não. abu~ívas. 

0 !';tt, PF.DRO RACHE: - ::-.ão (lUl"rO empl'egll.r qua.li!icatiYOs tio 
í~rlno<J como ·· a'!)u sn·o" . Mas , {; <;_Ull:$i isso. 

O S tt. MoRAES A:.."DRAPE - Muito oln·igado -a V. Ex. FiXo, em 
lou;> ca.so, esse ponto de vi:;ta, porque opportunamente terei de 
nelle me basem·, p ara a serie de cons!deról<:ôes que pret~ndo dei<cn
volvet·. 
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O SH. l'EDuu RAClilo: - V. J..;x. <leve hu~~:tr-s~ uni<:amente no-; 
ar·~umtmtos expcndidol! em meu <li~ur~:~o. 

O Sn. .\fot:.~I:S ANIIKA~m - Tenho que t·egt~trar torla>< a:; opi
nic}t•!> do." meu>< pt•ezados contrudictores. 

O l:>H. OLIYEIRA COUTIXHO - Pt>t:o. <t~m·:t, Jlt'l"miss[io para 
lll"li'"'L'g:uir nas minha:; considcra«;ões. 

o )';I{. .\1 oKAES A:-:nKAl>E - .M urto obrig:Hlo pei:L ;_::t>ntl lt·~~· de v. 
Ex .. qut.• me pt>t·míttlu t•n·nar Í>t>m d:u·o, nes te pm•ticula.r. o J~n><:t
m ento do nohre <'olle Jl"tL e }ll'ezado rne><trt>, :>1·. P edro l-tac he. 

O ~I<, ~A.MPAIU Culuti:;A - O m·adot· <'st{o. pE>dindo li(·~·n<,::l pant 

um apcu"te- ... 

O SR. OLl \"ETR • .>, COl"TlXHO - :.;os'"'o J>l't?1~ulu colle~a. 

D<•·putado IJelo Hlo Gt~tnde do l:'lul. Sr. Victot· R ussomatw, declarnu 
qu._. :L l'nnstituiti"to do !<t'U t<:><t:ulo <·l':l t • .,, • .,nhN·í<la Jl••lu ~UJlt'emn 

'fl'ihurml e que haYl11 no:< E~tndo:< A't'all\1(' numet·o de t>scola..~ o n de 
se <liploma.vam t'><tudante><. ;.;a~l tenho a oppOt· a i:"Sn . Reconhe
(.;C\ C{ Ut- es.-<a;; fic'scuhts Cncu ltavam a os :<.:u s alumno.s exerect' t" a \l l"•J
fi~io. onde Jd" constitu c ionae>< não '' \"eda~>rem . 

Ot·a. no Rio Gt":nHlt> do ~ui, a lihc-nlad t> lii"OÍÍ~!><ional l'l':L ahso
htl<~ .• '"eo m ou .~em tliplmna.". mail' a in~ que- noutt·os Est:ulos. Ha
,·la lilwt·dad~.> t>at'a <llvlomad n" (• não <liplomadns. 

O exet•('i<"io da !lt'Oris.~ü.n - ohjectu unicu <lo Den·t-to nunw
t•o :!:LãtiH - foi t"<'s;t l\•ado , nos arts. :!" t• ;{" a n:< q u e lH"OWL~:SP.lll, 

dlplom•Hlos ou n:i", 'tU<• - '"ft <la t; t dn (h•cn•tu ... x,·rdalll a prufi,.s:iu ... 

J>(><l('- s€". q u an<lu muit o. di~utit· a!< )Mtlavra>< finat>s tln at•t\J:n 
~". ,. ~u p:u·Hgrapho. Xest t• parti<·ula t·. h;alment!' <lh·ei qut•. em 
uiJ)>ut·t una t"\.'funna, nli'U t·><))irlto ~ indinar·la ú tulelõtricla. 

~Ja,, se o fun<lamento da lmpugonac;ão \- u constitucional e n;, ,, 
:t (.•rtuidacl e-. n nud ntt• l t.~~u·1 :-4t•nt r t"'nat-·diu. tnl·Hnlo no 1·~;;in1en do Dt\· 
(:t·eto 2!l.'i69 . Put·quE'. ~m tal caso. qualquet· actu ([O l~XI'Cuth·o. dan
du o u não dando <'UI1l1Jrimellto ao dispo:<itl\·n. \":te natu ralmente }'!'O• 

\'OCttt· a <LIH'ecia(;ão j uclic!at"ia . 

Quanto ÍL Otttt•a ohset"Yil(;llO du n o ht·E' t'u 1fe~n. >!Ohl"e o e:<pit·ito 
dt: <:las.~€', nunca set·la eu quem }11-et e-ntles.-;e, pol" t ;tl esp!rlto: tirar 
o 1>iio a quem quet• que !os:'<e, dept-ec-iur· me-t·Jtos. pl"ivar dos tnelos 
ue :<Uh!<istt-llcia. quem a Ott'>< OS tl\" I"SSt;! . 

·O de que se tt·ata. aqui, porém. não é do exercido d a prof!ss:io 
mas da equipou·ão de d iplomas . rer;;-unto, então: seria justo d9.7 
a alumnos de quae~quet· ellcO!as, cujo,; cur:~os, na época d."i expe~ 
clic.;ão elos diploma.t<, niio "to :;ahia o que et·am. O!; mE>~mos rlireitos <ln· 
quelle,; q ue-, por fi\V<II' da f ortuna ou do acuso ... 

O St:. YtCT'ni·: Rt:ssoMANO - Da fot·tuna. 

o · SR. OLlVEillA. "coUTI);HO- I~"'<.> nii.o modifica a q uestão. 

O Sn. VICT'O" Ru:;soMAXo - V .. Ex. não deve empt·egar <~ J)a

lnvr,. tortunl\. no se-nt ido portu;;uez, mas no. da. lin~;;u:l bl·u.sileira, 
com acep~ão de dinheiro. 
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O SR. OLIVEIRA COUTINHO -Falo no sentido classico, ge
nuinamente portugue7. da ~lnvr<l. F ortuna: sorte, dest ino, acw;,o . 
A fortuna "dinheiro~ não (; senão um - entre tantos, quantas v~
zes m ais "\'allosos - «os dons Que- ;t fortuna ''d~stlno - dif•trlbue 

.QU negoa. dia. por dia, a ('ada um de nó!< . 

·o s~. VICTOr: Russo:.u~o - A medida que :<e propu:;nll. virá 
-<:Ot't.Q.r a eart-eir:L de innumero:< mO<:oi< ((Ul" Stl formaram com dif
ficulda.de. 

O SR. OLlYElRA COt:TINHO -A desegual~ldl" humana !oi 
~ serH. sempre inevltavel. Corrigll-a dent1·o <los limites do pos!iWei 
-e do ju!'Jto - deve ser o empenho ile tonos nós . 

o ::':~. Vzcrott Rt:f:soMAXo - Com eHsa urgumentad'w Y. 1-;x . 
'\'·em ao encontro do meu ponto de \'Í::< t n . Não podemo:s ter, nefl><e> 
"ls~umpto. solu<:ões unna.teraes. 

O SR. OLIVEIRA COL' Tl::-I'HO - ::"ào ~ hem o ca!!O. O qu .. 
:>t> quE'r é valori:;r.ar diplomas . .Já mostr ei que o exerc.icio de~ p r uti. .. -
, ão estava. re~\lvad.o. H averia - ~:ontinuanilo meu pensamento 
- justl~a t?m dar o mesmo valot·, ::;ob ponto dt- vista scientifico. a u 
cm·Mo de alg uc.m cuws ~gtudot=~ ·~i'lo completamente desconhecldu" 
E: a o de quem, durante seig longo!' anno!:< (e ahi não S!" t1-ata sO Je 
tol"tuna, mas ta.mbem de esforco pessoal), viveu a estudaz· aquellu:c 
·llllLtt>t'ia!l se<Iuctont:~ JJara os que as a preciam. ma!l arida.,j par<l O>< 
<lt>mais. como mecu.nlca racional, calculo intlnltesimal. resb;tencia. 
dos mat('!riae~ P tantil~ outt-<~..-;, alli1s :oemprE' uteis par;~ a t>rotissflo '.' 

O S~:. VzcroR R tr:ssu~tANo - Xiio t enho !etichls mo pelo!l c:-u t·· 
t~n~ a cadem1cos. I 

O ~IL OLI\.'J~IRA COl'TlX.HO - Xe.m e u . 

O SR. .Mo:.O'TE AKRA<:l! - \' . Ex. d~. licen<:a para um 1111art~ ·~ 

O SR . OLIVEIRA COFTINHO - Sendo curto. com J>ru-er. 

O Sr:.. M:oNTE ArmAES - TerH. de ser longo . E' extranho que os 
retH-esenta.ntes da. Engenharia. na Ca!Ja, desejem a vnlorfzacão do:< 
seus tltulos. QUando .se trata da profi!<Sã.o de engenheiro, e esque
çam que o Conselho de Engenharia e Ar<'hitectm·a ex<l!rc:e funcc;:õe" 
technicas propr!as de bacharE>i!'l seorn que os !WUs m<'mbrol< t enhttm 
tftuloso juridlcos. 

O SR. OLIVEIRA COl.iTINHO- Niio ~I bem quaell :t11 

!uncçOos de bacha.reis que exercem os memhros do Conselho. porque 
o l}Ue decidem são questões technia~~ na 1nterpret:u:ão de dl!lpo
<:õcs legklativas . 

O SR. ~o~Te AHRAES - Decidem como engenheiros e não como 
bachare•·· 

O SR. OLIVEJP.A COl'TlNHO - Mru;. no que db; re~pelto ao 
<'X<'l'Cic:-io da profissão de engt>nheiro. Parece-me. 

O SR. MoNTE ARRAE.<~ - No C onselho Nacional de Educacii.o. em
bora engenheiros, julgam !!ohl'e' direno. 
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O SR, OLIVEIRA COUTINHO - Opinam sobre a applicac;:ão 
de• leis no que se rel:u:•ion", technicamente, eom a. profissão. 

O SR; Mo~"TE Amu.Es - Ess.t funcção deveria caber· ao Podc~r· 

J udlcla.rio. que E organizado com hacharei!'!. te>chni<'<J:< nÍLs questõe:-: 
de Interpretação dn. lei. 

O SR. Dt~Iz Ju:stok- :\luito hem. 

O SR. ~fo~"Tl> ARI!AES - Ha da put·te do:< .on~t>nhe!ros a in \"a:<tw . 
num domínio E-Xtr·anho ao de seu pt•opt·io titulo. 

O SR. OLIVEIRA COC"TlNHO - Resvonderei a V. Ex. J·;m 
},rimeiro Jogar, admlttindo mesmo Q.U<' t>s,.;as funcçõe-s que os ' ent;e~ 
nheh·o,. ~xercem no Conselho de En:.;"enharia, se.:fom pl"i•·ativus de 
bach;u·eis. o et·ro e:>t<u·ia na lei que lhes deu es.~ aUl"ihui<;ilO. (Ju., 
}KJ!<.>;o eu · fazer "! 

O SR. "'-loNTt; AKilAKS - \ T. l--;x • .stth(' que temos leis commun:< 
que se subordinam ÍL lei das )e-is, a lei su)lrt'ma. que t: a Consti
tul,.ão: e esta não tlet·mitte :t !iUhllistencüt de:;,;;,~,. Jpi,.; a)Jós ot IIU<t 

}n·om ulg-ac;ão. 

O 8R. OLI \"ElRA. <:OL"'l'IX~O -
4

l'el·l'eit;tm<mte. 

l!:ntão, V. Ex. de\·erã. il• ao11 u•JIJuna ..... <"OUII:L quE' ac-on>~t>lh•• 

a toda ;;ente, QUI\ndo a Consti-tul<:ào ~ \"iola<la. Compa1·e<:a. ·aos td· 
Lunat:s e PE"t.!tt QUE' se t·espe-lt<> a Cum·•tltuit;ii.u. Eu aJ!plic-o n tt·
t,Ul'"" quando a mim n1e toca. 

O S11. :i\1o~Tt> At;llAI'~ - <:onu·a. a Con,;tituh;rw niio põul1• h : t \" <· t · 

lei :d~uma. 

0 ~R. OLIYEiltA. COt:TJXHO - gXJ,eto : ma:-< l(Ut'm t!.,c:lolitú 
se <' llt:"t. ou não cont•·n. <L Constitui<:ão. ~o o>< tt·lhunal"s. J.t. diS.~E' a 
Y. Ex. e reJiito: quem 11entil· o SE"U dh·f'it0 \"iolado. t·om offenfl:t <l>L 
Cnn,..1:ltuição, que vít. ans Tr!hunr~e:< ; fac;a ma i>< : df>fenda->'<e JtOr· 

to<l<>ll Oll meios 1egitimos . 
Estava. examinando o pt•ojecto, analysando-o. pdmeiro. numa 

rcn·ma, mais ou meno11 lo~ica : dlzilt quaes ali premissas, quae!'l :nt 
cunclullõell e ia mo~ttoar que não )larecel'ia .. • 

O sn. Ac•:Rcio TonREs - \". Ex. não acha no Pl"ojecto nada de 
IJP.m "t Ac•ha-o mão t>m ,.eu conjunctn"! 

O 8R. OLIVBIR.A COt:TlXHO - Di!·ei a >~eJ:uh·, "" 0\t' l?~r
m!ttirem. 

6 m;sumpto su::;cltou ·tão caloru!<ôL attenc;:ão. felizme nte corde.:tl. 
CLUt> o dchate j{t >~e vae lll"olon:;ando. Pot· isso. n<w che~uei liL . 

O SK .. l\olol\.-,~r; .-\.I~JU1~ - .Aliás. V. J~x. E"Mtit. di~cutind(.J o as
::!UffiiJto com g-rand~ e-leva~ão c mult.>l. t<et·~nidade. 

O SR. OLIVEI RA COCTINHO - Muito g rato. 

Já li a. alinea c do art. 1" do Dect·eto n. 23 . ü6!l, de 11 de D e
zemhru de 1933 . 

O :u·t. 4" do mesmo DeCl'<!to n. ~::. 569, t>;;tn.tue. por· sua vez: 

.. Art. 4." Aos diplomados pot· escola~ extrnn;;-eiras que, &tti><
tazendo ás con<li<:ões da alinea. c do art. 1", salvo na parte r ela,tlva 
;1. revaUda~iio, ilrovarem. perante o orgão fisca l!zador a que s e re-
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fere o at·t. lS, que. íL data da I'ubltc:tção d_e:;te deCl'eto. exerciam a 
Jll'oflssão no B~·a~il e re:;istt-o.rem os s~us diplomas dentro. do ·praz•J· 
<Je seis me?.es. contados da data. da referida publicação. será per
mittido o exercício dn.s profissões respectiva'!<.-

E' indiS<:utivel que a. ~forma ordinaria- de rentlidaçã 0 a que 
si' ref~t·e o art. 1" do project!l contém implicitamente o preenchi
mento do!< requisitos elo art. 4" do Deereto 11. 23. ~6!L 

Ora. pondo de purte a di!ficuldnde de verl!!car u ·:re:;ulat·l
d:ule dos cursos". nenhuma das E'8COlus que proliferam poderá alle
:::.u· que ><~us cllplomas ''tinha m v a.lid(J.(le 1J(lra. o r:rcrcido dn pr,,.. 
)'iSllrio t:·m. t9flo o Pai::.» 

A ninguem podendo aproveitar, assim. a concessão prevista. 
c·t•ncluo peln não ut!l!dad~ dt:> projec to. 

Hc os portadores de taes diplomas uppellam. não para a '\.'ali
dadt> lej:'al do diploma. mas para o ex~rclcio mais ou menos livl'<.' 
(l;L profi~si"w, o caso ~stii pre,·i!-ltO nos <i\l't.<!. 2" e !l" do Dec:-r-eto 
n . ~3.i;69. 

O S tt. ~lO!tAE» A:-.I>AAIIK - Xi"to quero intt>t·vh· no <lebatt• ne:<t<• 
mnn1ento pura niio att·upelat· a·~ con~!dera<;ões de V. Ex., mas dt>
clat·o qu(• opJ><•t·tunantente- mo.~tr.u·~l que no Decreto não est:'L 
feita <l de!e.s:1 del'l!'lt>~ dh•t>itos dos antel'i<>rE's protl~!llonaes. 

·o SR. OLlVEIRA COt:'TINHO- Diz V. Ex. quE' niw e~<t[l 
!t>lta. a clt>!~,;a de!<S~ direitos ]X\ra "" funccion:.~rio~< '! 

O ~t: • .Mt:>~ A!IN>ItATlt: - Tanto pnr.t "·" tuncdon>ll-io!< como 
Jllt1·:~ m< partlc-ul:H'E'"-

O SR . OLJVEIRA t:OL'TDIHO - Dh·t>i a V. Ji:x. e {L Ca:mar1L 
que f pos:dvel que n o Decreto n . 2:1.569 - que, a liás, é mul tA• 
bom em Reu c unjuncto - haja pon-tos de de•talhes que neces.'!liten{' 
rectif!cm:ão. cuidado$lnlentt> t>studada e feita em t empo opportuno. 
Xão <le,·n negar. Con\·irla. pot·m , esperar um .pouco m a is QUt> pro
~lu7.issem seu~ et'ft>itos. pm·a exame mal"' completo dess11.s falha.~. 

O S11 . .Mon.H·:!< .\ xr>n.U>E - Eniquanto isso, mm•rt>m e~!'lt>g ·profi:'l
sionaell <le fome ••. 

O . SR. OLIVEIR..<\. COL"TINHO - Morret·iam ><e não e~ti,·es.'!t> 

resah·:ulo o t>xerclclo da pt·of!ssão, como es tã.. 

0 S 11. MORAES A:NOl{A.Dt: - Não e>;tú. I sso e que me Pl'OIJOnh<> 
provar a V. Ex. opportunamente. 

O SR. OLH"EIR A COUTIN HO - E OU\'Irel ,L V . Ex·. <>om 
toda a. attenção. 

;O § :!" elo tU't. 1" do tlrojecto di:r.. a !n<la: 

"Fica. estabelecido o li~nclamento dos diplomados pel:u: 
escolas a. que se refere o m·t. 1", nas e,;·peclallzações contidn!'< 
no Decreto 11. 23 . 569, de 11 (lt> Dezembro de 11133, <·tté que 
seja feita a. revalidação dos diplomas ... 

Esta providencia é .perfeitamente ·comprehen>'<h·el, de- .!'lerem 
a rmrovados os artigos, porque. do contrario, ficarla.m os intei:es-. 
sados. durante t>SSes dois nnno~>, em situação indeci~~a. Mn~. ~<t> . 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 14:46 . Página 96 de 98 

-69 

já estavam no exerclcio da profL<ssão ao tempo do Decreto, seu ca~> 
está pre\'isto: r'odem-se licenciar independente do projecto; e. r-'" 
não estavnm, não poderão. 

~ào obstante. o licencio.men.to, mesmo que o projecto t'oss<· 
upprovado, deveria ser entendi~o nes tel! termos: .. dentro da"' mn·
mas estabelecidas tJelo Dec•·eto n . 23.569 ". porque. se não, l'reariu
n.o.s para elles forma de licenciamento .excepeional. 

Dos substitutivos propriamente não trato. não porque os reput-:
melhores do que o projecto, mas porque, regimentalmente, não e~
tã.o em debate nestJt Jn discussão. Assim. sõ incidentemente, canil• 
uma. parte da. discussão -do projecto, ê que poderia referir-me a elle,.. 

De todos. parece-me que o m ais !nnocente. gr-adativamente, do 
maior para o menor. é o da Commissão de Justi<:a.. depoi:!<, o d o 
nobre Deputado Sr. Pedro Vergara, que nos dá um parecer inte
·ressantlsslmo ; e, em terceiro lo~r. o da Commissão de Educ:.u::ão. 
Isto, atiá.s. por . uma primeira tmm·essão ('. salvo melhor e me.i>' 
attento exame. 

Aproveito o momento !Ia ra salftmttu· duas da.~ ob.~erYac;õe-..<l il:> 
:Sr. Pedro Ve1·gar-o~. . .A. primeira .; a. ~eguinte: "ficariam implicita
mente reconhecidos JXU"'<~. todos os ef!elto~, o:>~ seu>~ ~ur>~os de ·prepa
l'ator!o, ainda quando tivessem ,;ido irrt>~u-lal·mentt• feitos, sem oh .. -
uiencia H. qualquer pt·o~rammu o tfil'fnl ... ~ 

::-Jào sei se ficariam · implicitnmentt> •·econhecido~ ma!' creio 
tambem que- sim, e que não ::~er>t Jlequem• inconvenient(.>. 

A outra ob:<er\·a<:iio d e ~. Ex .. €- n de ([Ue, "em doi:< nnno>~. 

em algumas ('asa:<. >~e faria o rnE.'Kmu cut·so que ,;e faz em l<(-'is." 

O Sr.. ·~loi'.UJS Asor:..~.,E - De modo qut>, segundo a d:ls>~iffl'a~:ã" 

<1.,. , •• Ex., o projecto moi~ lnnoc~ntt> ~ o me u , o o•·lginal. 

O SR. OL!V~IRA COPTl~HO - P<lrece-me qut" 'Sim . 

0 SP~ Moi:AK.~ AXLII!AIJI! - Obrigado :\ 'lo", F.x. 

O SR. OLIVEIRA COUTI1'<"RO - X~o dlsst> lnno(·entE' com 
>~enticio dubio . 

O SR. MoJtAEs AN·DIUDK - ~im. lnnocente s tricto X<'niltl . no sen
tido, rig orosame.nte t>tymologlco, dE.> não _prt>judlc:tr. 

O SR. OLI\.EIRA COl"TI~HO - Perreit .. mente; nunca er:1.1 
,;entido pejorativo. 

O S11. ll:lmu.ES ANmv.oe - Comprehend! bem: t" foi por illl<L> 
mes.rno que agradeci com abundanciu ... d'alma. 

O SR. OLIVEIRA CO'LTINHO - Por um exume muito sum
mat•fo, ,pela razão que ji"t disse; pa.rece-me que no JH·ojecto da Com
missão de .Jus tl<:u. o que hu. ê a.pena~ a renovadio de um pmzo 
QUe já. hU.\'Ja. sido extincto e esta renO\'a~àO pode trazer R0\'08 e 
largos abuàos. E fa<:o essa aftinnaçiio porque o projecto estabelece: 
''dentro de 180 di~, a contar. desta lei". 

O SR. P r:EStn&NTE - Arl't'lrto ao n ohre orador que a hora dtt 
st>ssão estf: !! expira r. 
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O. SR .. OL1 \ 'ElH.A COL"Tl:'\HO - . .Concluirei immediatanwntt•, 
~r. Pre!l]dente. 

O Sr~ Acun.cto ToRRES- ~e o nobn' orador me Jl~rmittE" a Jn·o•·o
;;ru:ão <la ,.essão pm· alg-uns minutos. 

O SH.. OLl VEIR..-1.. COl:TIXHO - \'. Ex: estfl clis,llensado rht 
;;.;-ntile7.<~ de requeret· e~sa. pt·oroge.çã.o. Ali>~s. já disHe o essencial 
sobre o JH·ojecto e estou apt-na,., UJH'eciando accessoriamente os sub· 
stitutivo!<, JlOi!t amvll~i as minha·;< {'ons ldera<:Õ('s JJ:u·a com)lletar a 
hor:t m:wma! do encert·am<.>nto da 11essã.o. 

O ~R. !\Iot:A~ Axt>R.Ailt.: - \'. Ex. <llscutiu com muito <·tCet·to. 
A~rHdt!<;o a collahorm:üo que .trouxl" ao delmte de meu pohre JH'O· 
j~· •:t<l . 

O :'>R. OLIVEIRA .COCTINHO - Poln·e. não UJJoiado. Pobre, 
a. minha collahut·a~;ão . 0>~ ti".J.balhol! de V . Ex. são sempre Yaliosol! : 
ou são appt·oyado!!. <)U lar;;amente dehàtidos . Já d!s;;e o que de· 
,;~jawt de es~nciul :..ohre o p1·ojecto. Não abu><arei da ~ti'nerosiclade 
dE> nw'-l~ eoll<.>o:-aR, - e;.;pedalmente do que- l!e propoz reQ'-lti'rer a 
pt·oro,gacão, - O<'cupando-lhes a attencão pot· mais tempo. (Jfttito 
lu·m.. PaTnw.~.) 

O Sr. Presidente - l•' k·a adiud:t a di!!cus:são do 1 p t·ojecto 
n. ;;, de 1 ll34, Hot' h:tver ainda ot·adut·E's insc t·iptos. 

Vou !{'Yantcu :~ ~e.c;!<:i(l, desl~nando Jl:lr:t a •le amanhã a >W
:.ruint~ 

ORDE)! DO DIA 

Votac:iio <l<' tH·oje(•tu n. 13!1·.-1-. de 1!13ii o• leg-islatura) , or;;:t· 
nl:wndo a AJ<~h;tencin Jud!claria: com )mt·N·er dtt Commis :são dn 
Justi<;a "~bre u <>menrl:i: com ~uhstltutivo ao :trt. 18. do proje~th 
(;!,• aiRC11.JiiiáO); 

Vota .;ão do prujE'cto n . 1 ~-.-'1. de 193ã ( 1." le;;;i.shttUt·a). tmn;.;!e 
rfndo do cun;o dE> doutortl.ndo das Faculdades Jurídicas para. o de 
l,a.chat·elado, a s c·adeira~ de Direito Romano E' Direito lnternacion.\1 
Pt·ivado : com ))areee r <kt Commi><Hilo de 1-~tlucu<;ão sobre as emen
tla."' of!t>t•edclas (3." dísctt.~.ttio); 

Continu:L<;fto da ]• discussãu do )n"ojet·to n. 5, ele 1934. Jle t·
mittindo a revuliduç:ão de diploma!! ele E'n)':'enheh•os. architectoti e 
agrimensotc-s: 

2• dl>:icus.•iio <lo Jll"ojecto n. 5:!, de 1~ 35. concedendo pru:r.o -sob1·e 
proce,.so d€' mat·ca!'l de fabricas. que hnja.m sido archlvada.'l ; 

2" di:,scus><Üo do •]II'Ojecto n. 164. de 19!15 (1• legiskttura) a])J)I·o

va.ndo o ~onu·ucto celebra:1<.) em ~~ de .Taneii·o lle 1!135, Emtt·e o G•J
verno Fedenll e u Com!lanhhl 1-odusu·lu.i de Algodão e Oleo!<; 

1• ·díscussií.0 do . pmjecto n. 41, d€' 1935 <1' legislatum), dan:lo 
normag para o ensino -de cultura physica no!! estn.belecimentos de 
~n:;ino prim.:trio, secundar! o e n ormal do Pai~ : com pareceres con
trarJol! das Commis.'lões de Educai::üo e. Cultu1·a., e d~ F!nanc;a.« " 
()rçamento; 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 14:46 • Página 96 ae 96 

-71 

1" dl~cu:4...Qio do projecto n. 43, de 1935 (1• legislatura). cree.nd•J 
o J•;n><lnu Technlco-Pl'O!L-;!'Iion a.l e estahe!eçen<lo o en~no gr!l.tulto; 
com 11111'1'\'t'l'f'l' <-untrat·lo;; da,;. Commi><l<õe,:; <le f:clU<·:u:ão t• t~u\tut·a 

c dt~ Jo'lnant;u~< .,. Ot·c::amento; 

3" ltl!ICUHMI'w do ]lrojectu n . 1:18-A. de 1~:1;; ( 1.' Je;:is!atura ). ,u,.. 
]Jonc~ :'lnlot't• u JH'IIl'.u para o registro dos chlmi<'Q~: 

1" di~<CU~<Kim du tn·ujecto n. 104, de 193<; (1" lej:islatura), w ·;.::L· 
n!;-.andu " L!ut't<o tlc Doutur<tdo e m Dit·eito: com pan.•cet• t•nntntl'iu 
da C'untllllHHiLu llt' J~~duca<;ão; 

DIH<'U~.J<I1o unlcu tlü parecer n. 15, de l!J3!) (lu le:,;i l;lu.tura), 
mundnndu lll't•h 1\·m· a moção propost.L pelo Sr. pt·Ôfessot· Alfredo 
H11141«•11. 1 ~111)1'<1\'llcl>t pela Facultlade de Direito ela Fni\'ersidad .. du 
H lu th• .lnnt-h•o; 

J)JIIt•UMHUU unk~ do requet•imento n. 106, de 1!13ã (1• leg-i,;la· 
tur·aJ. tlu St·. Ohu:ldu Ramalhet~. de informnç:õe,; Mobre a entre~:a. 

dt! l'll f o~ I\ Ulllll rirlllll. J)Oioneza, 

l.t•\'nnt:t-><l' a Sesl>à.o á.:; 18 hot·as e t'Ín c u minuto .. 'f. 
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86." St>ssão. em 14 dt> Agosto de 1935 

PlU<;SJDJO:NCIA DO SR. ARRLlDA CAMAR.-\. 
1 .•· VlCJ<; -PRESIDlO:NTl~ . 

.-\,'.~ 1-1 h o t'H><. C'Omp:tre~m "" Sr>'. : 

.-\tTUrla Cam:u·a. Pet·fdl'tl J .yt·a. r:dma1· (':trvalho. Claro de 
Gculu~·. Laut·o l.ll)lt'><· ,,..,.,,·. Pin;:-:u·ilho, Oc•n:~r0 l'onte. H enrique 
Couto:, C:o<lnft•<>rlo Vi:tnna. Hug-o X:~polt>ã.u. l'lin iu f 'nmJlt>U. Ft·c:h·e 
c],, Anlh'tlllC', F ... !·na ntl(':< Ta,·ot·a, Humht>r tn rlc> .AnnrHrl!' . . In~"' de 
J!n1·ltn. X:tvh- ~z· <IP ()!h·c·i:·a. 1-H~·urfln H : I !'J•[)tu. ~tl\17.a L(· ~l. u. R:~ ;:t) 

l::tJTr>". ,\J'Ila irln J·:""l""· [)umi n~o,.. \'iph•n. .• -\rth•lT CaYah·a nti. :HPi
tc>l' :'1\a!:t, ~-"•· a·n:tll : 1 o•,.: .l.!naa .. \111:111dro l•'o.ntc•,.:. Laua·o l 'a "~''"· Lui:r. 
\'i;tnn:l Flihc'. l'í:llo ~J:n t: :a . ..: . L.~:·"n;·h• Citdr:"i~• .. J:Ji:· To\'at·, H ~'n

riqu .. l )<>cl "'\'<wth . l'l':t<L.· Kt-11~· . 1-:i:o" r'urt••:<. l'inh f·ia-o Cha~""· P ·: 
•lrro "!.·1 X"· ( ' I• ' 111"11 t.. .),(o ·d l':li!n, ·" '"''' )·:n a :r.. '·''\'Í noioo ( ' o :•lhu. T lwa
<lo~m i a ·n ~auti:t:,:u . l':ll·ll •·ír" <I!· J:,.z,..:>u .... :0.1:ctta .!\l : ... h:c<lo, l)r•l phim 
.. \)4.J'Ph·a. 1 •h..-ntot1l11 :\lt llltt .. is•u clr'~- Hal'l'u:O:. Har·ru~ l't ... tllt":ulu. t 4 ;u ·

tl••:o:o dt• :\.lt·llo .'\t•t tu .. Juaquinl ~an1paiu \'itlai. ('~L:0::1l'o t 'l·;lfl o, ~~~ t 

f.'(•do Nittt·nt·otn·t. Ah·c .... ~ l'aln~a . (i~>nH·~ l••en•:1% . .. -\ tU't •liann l .. E:' i ~'-"~ 

F?lbioo At':>nh:c. n .. m in;.:-n" \'•·IJa....... . \' lc·•·ntl' .!\t i;:-Ul·l . Con·C'ia. <la. 
(·., ·~ta .• \tthu t· ~a n t u . ..:. (h·t: t d •• ct:L ~ih'Pit·a. Pttu1o ~o~IJ·t·~ .... l ":tn

("i~t·n I ' t·I'L' ÍI·a. Hupp .Ju nín,·. .Jo:-:l~ .\1 u11r-t•, JJini~ .Junior·, t.'":n·lus 
Culnl•:o-: d'{" Oli\'t•ir:t, \"•·~pu•·í .- ,1, • .-\hJ'• .. U· l~E-"n:no 1:nrlt11~a •• loiiu 
~imp! l<•lo . Fa·,.cl• ·:· ic·oo \\'o!l't•n htttt o•l. J"..,cl'l'o:-; C:J,.,><:.J, Atlalt•Prtu C o>l' 

l'Í:fl, F a nfa I Uh:1:-1, ~i(•tll:tu \" t·J"J.:'lH-· iJ·•l. ~PI•: t ~tii'tu Th•nJill;.:Ut'S. .:\ l •t•l 
du .oot ~:I nto:-·. )! ;, ;·t Í!I :O: l" :-:ilv: l. I ):una~ ( ) !'lÍi'.. ('"ho·r:-: • •:O:tt \ JllU dt~. <>li
\"<..•it·a, .Ju~(· do f '; tt:·cwiniv, J••·llt•o H.:u·h(•. l..t-onc· i" .. ·\l·aujo, l .. ou

!'l·nc;:o '1:-:at·ta :"'t"\"t":-; t X:! 1. 

O i!!r. PrP~'idl•ntE" - .-\ . li><ta clp pt•t•:«•n<.;a ill'<' U><u o c·nmp a t'<!
dmc·ntu <le S~ :o;rs. dt-J>Utado,;. 

1~:-:tlL al,f·t· ta :.l !-t~~sfio . 

O Sr . Claro de God()y (.<.:·tt/1/>lr•n/e, .,r.r,:iudo dr• 2." /:lr•r·rr.' tario) 

)H'oeerle . ;~ lf'itUl':l da ,\c·ta <la :-;.,.,.,.,fto a nLen•tlentr:. a qual <-. Hem 
ohSt>l'\'H(;Õe:<. :I!J]li'U\'Hd<l. 

O Sr. Pre~ídente- l'as>'>'<-sp '' lt-itua·a du ExJ>e<l!cmte. 

O Sr. Edmar Can·alho (S·u/>iJlt'·nt('. xr•rr·;udo (/(' 1" St•cr!'tario) 
l>rO<'·e<le i• lt>itu.a·:• do ~~~;.:-uint~. 

_l';XPEDIE~TE 

D o l"r. l" S~<'t·~ta a·io do ::=:enado <l eo 10 •lo eonente. remettendo 
ox auto,;a·aJ>ho"' da t·eRolu<.:ito do ~emldo. >lfl.Jil'"'·ando o T ra t.ud o de 
Concl!iuc:üo ~ A!'llitra:;-~m N•leohrado entre o Brasil e :t Repuhli<'<~ 

Ot·io>ntal <lo Ct·u;:-uo.y. 
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- Inteirada. Sobe A pi·omul!!•u:ão pl!'lo Sr. PrP::<idente da Ca· 
mara <los Deputados. 

Do 11-HnistE>rio <la l<~duc·at:ii<> e Sau<lE' 1-'uhli<':o. cl .. !t do <·•wrente. 
enYiando infonna<:õe~ -sobre (>s ;;en·i<:<»< <lf' Assist~nt·i<L a C's~·cho
J>ath:os e Pt·ophyh•xia ME'ntal. 

A quem fez a requisic::ão. 

Do Ministeriu <la \"iac;:io t> Oh1·:o.- l'uhll<'<l><. dp 1:: ''" c:ot·t·e nte. 
•·n \'ia n<lo a se:;ulnte. 

TEc-nhu :L llnnr:t <l!! ,.;uhmPttel· ic. <l<"lilN"•r:u:;iu clt> \"V. J·:~;x. a jn. 

du•<a eXJlOsi<.:fw qu~ m P. fui "lll'<>s;,nt:ltla PPiu !:-'1'.. ~lini!ltt·" IIP l•:x
tadl• ela Vktt:ân e> Olwas l'uhlico;t:-;, HUhl'<' a c·c·:-;.~iw ;, "Th,. Lt•t>pohlin:t 
l!:tli\\":1Y Cont·pan,.·. l~imitf:\tT''. c1 .. uan a {trPa :1~ fPl "!'t•no :o:itu ·tda n. \ 
f~aiX:Ula (;"JUnlint7:-n~~. ])UI' !o==t•t• n(~{\(\~:O:aJ•i:L {L ~·t)n~tt•ut•t::io tla :ro= ohrH~ 

dt.' a(•'·~~~o á P~tn-.;tto ~uhul"l•:ana dtt- ... \;undrn··. l·: :-;tt-~ad: 1 ~1...- F't'lTU 

<.111 ;I: m·te. 

Rio dEc- Jano•in1. em 1~ tlP .-'q;o·o:<tu tlt- l!t::ro. 11-t" lla !noi<'JWncl~n(•ia 

<' 47" da Repuhli t•:o - Oct11lio 'T' urwr .•. 

-The Leo)JOidfna f::dl\\'a~· r.ump:r n~· Limitt"<"l M (•<>m " fim tl? 
nu~lhur:u· n :u·•·e~:-t,. :"1 ··~t;u:rtu ~uhud•a na :Ir .. ,\ nuwhn ..... J·::.:tt'õtrfct 41<• 
Yt>n·n do S m·te. r·onfot·nw Ih" snlidl.õll'am o:-; nwt~ulur .. ,_ " ,,·opri~

tal'io" no :-.tc~t·t·o do :\mot•im o· \ ' i!la Turism11. :-;UI•llll•tt .. u :-. a l >!>l'll \'a
~iiu cl~~t~ Mini~te-ri•• o tu·ujt~t:lu t' ur-..;ame-nto nn ru a r-un~ti"Ui'<:;1o 
dt• uma passa::e-m -~UlWI'ÍI.•L· na l'~!c-rirl;, ,.,..t:a:ào " JW<liu qut• P<'lo 
Governo .r'edcm.l lh (' ro,.,.p entl'(·::ue a úr<'a rlP JH~O!II'ie<latl t> dt'Htt'. 
(lue na p~an~t n. :-.1. \'. 5116-.-'o. nnnex:t "" J't':<J>et·tiYo pt·ncP:-;.'<o, np
Jl:u·ec<' pintada a ti nha r·at·mim. 

In!oJ·m>~ndo . que o>< refcrlclo!< )lrojecto e Ul't;anwrrto :-;e t·efel-.!nl 
;,. uhril~ de- nl:tif.Jt" St!;.:'Ul"an'-:a (lo Olf'lhl'w <t('"('(•~!-to .tl<tUE-Il:t t)sttu.:ã o. u 

(Wt. >'U.tÍ.'<:farÚ :l.OS p t •<li<JCIS dt' todt)>! l>>c' intli'l'I"<',_.SiiiÁO>O• :1 ·Jn,:]lt'('lCit'i:t, 

:F'edernl (las l~tradas E ele P<trec·e•· que· "" mesnw" ><e-jal!l. n]lJJI'•l

\'a<lns, l• ('onflrma que a :ire-a )H'rtt>n <' <' ao Go,·e t·nn ~·t>~rat, })OI~ 

foi de:<:tJH'OJll'iacl:~ pal'a fal'i!itat· clo ~<' 1'\'i<:O <lo:> St>nt>:tmt>nt<> d •t 
Baixada l''lumlnensl!'. 

Ouv.ic1o a res1>eito, o Depat•ta mento X:t<'ional <lt> P cn·tn:-; e N <l
Yt',ti'QC:itn infm·ma não h a \'(>r lnt•f.JnVt>nif>nt<> t'm qu r- st·ja a alludida. 
ítrea cedida pm·a o melhnram'€'nto pro.iec:tado. llrt'ír:manrlo que - · 
"em ,·ista das dispwio;c:ie,.; <1.-s...:;e ten·eno, eon!<tltuido ele e"trt-ita fai
xa. t·om.pt·ehend:ida .entre r> limite <la nl'tual ~,.;t:u:ào e -a via l>U-

. lJliN<, não poderi< mesmo ::sEc-r outro o >Seu clest.htll-. 

Diante- -do que Yenho de expúr. e no pre!'UPJ>Ol<to de que o 
m elhot·amento que "t> qut>r >ewH· a ••ffeito {- d e intt>reH?!' publtco, 
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submHto o nssumpto á delil>erac:ão de V. I<::x ... permittindo~me sug
gerir que se solicite ao Poder Legislativo a necessarlu. autoi"íz:lc;:âo 
para !ier cedida. r.. mencionnd<t Companhia a. Íll'(>>\. d~ terreno tle 
que se trnta. 

Rio de Janeiro, 9 rle .J,g-nRto de 193;;. - clfarqi,Cll elo.~ Reis . 

.-\' C.ommi:<s:1o <ie F'inanc;a~=; c Ot·c:ament0. 

Tele-~t·amma; 

De Coyaz- 1~ Ag-osto- Pt'e!'Oidente Camara Deputados- Rio; 
Xnme de!;t>l Assemhlt-a agr·ade~o illustt·ada. Camat-a pelas con-

gratulaçÕE';; a Goyaz nwtivo promulgac::ão Constltu!c:ão. 

Atteneiosas .'!audac;ões. - Hcrmo{JC1l<"& Corllw. Pref<idente .>o.s
womhléa 

Inteirswa-

São, successivumentt>, lidos ~ ,·ão a imprimir o::~ 
seguintes 

PJ:OJECTO 

J,.f(}(1ific:u. pa·ra Q Jlri'}WIJ tr rmn.o tlr 1!)3ií <J..Y ·uorma$ para a a'd.m.is
:l<io c.· foTJnação d<• olfidae.ç no Crn')Jo de Fu.sileiros .:.V<u:a.es ~ 
co-tu. /Jilr<'r.f'r dr1 Gom·miHll!ÍO dt! Scy·r~ra.nça. 

(l•,·nj. ~tl4. d.;o 1!1~r, - St"~Ul'lJn<:a :n - l. • le-~i~latura) 

A" relat;tr o t>roje<>rn n. :!04. de Ma.r<:o de"te armo. rnodificanüo 
:tS nm·mas para a. adrnl!-lsiio t' formação de officiae:< do COrJ)O ue: 
1-'uzlleh·o:.- :-<;Lvae~. de autnria do Sr. Deputado Amm-al Peixoto, sou 
1e Jxu·eeer qu{' S~eja o mel<mu archivado, de yez, que providencia. 
sopre matrlculus par-a o col'l't'n-te anno Jectivo, quasi n ex~otar-se. 

' Ora, mllis de melo anno decorrido, .s~ que haja. sido posta em 
pta.tica. -essa medida de urg-encl:t, de que cogita,·u. o pt·ojecto em 
<LJ)t•eçu. ceHs:t a ~;ua razão de ser, pois no proximo perlodo lectivo, 
ina.ugurada a novn. :Esc-olu. :-<aval, t>.sse <'Urilo de o!!icia~>~ ali '!unc
don:u·á normal e regularmente, de accordo com a. .. dispo~ições do 
Decreto n. ~4. 6~H. de- 12 de ,Julho de 1!134. 

Sala da. Com.rnissão de Segurança :.-.ra.c.:ion4l.l, 11 de Agosto de 
] 935. - Plinio To?trinhQ. Pt·e-sidente em exercicio. - Adehnar Ro
c1ra. R~lator. J)om.ingos Vcl/.asco. - A.gcnor Monte. - H1tm-
1)•·rto Jfoum. - A.berlado .Lwt. 

PROJEC'l'O A QUE SE REFERE o PARECER 

Art. l<> Para admissão no Jlresente anno de 1935, a o officialat>:~ 

do Corpo de Fuzileiros ~ava.es fica em vigm· o disPosto nQS arts. 
13 e 14 do Decreto n. 21.632, de 14 de Julho- de 1932. que ' a.p
prov:ou o Reg-uhunento para o Corpo de Furtilei.ros Nav.aes e os 
art:s. 15 e 1.6 do mesmo ~<'reto modiricadn pelo Decreto n. 23 .4\l6. 
de 23 de Novembro de· 1933. · 
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Art. 2" Revog-am-se :ts di!ivusi<;üe;; t>m <,ontrariu: 

O Dtert>to n. :!4.69~- <le 12 de Julhu de 1~34, estabelece e.m 

S€c"us arts. 33. 36 e 37 a,; condi<;ões l>rtl'(t. forma<;ão dos offidaes dü 
t.~r.po de Fuzileir-os Navaes. creando um curso especial na :Escola 
Su.val. Como csóment€ ~m 1936 a ElCcola tf'n't o seu novo edificio 
com accommoda~ões suUicientes par;.v um €'\eva.do .pume.,·o de 
aosJlira.ntes, é de toda convenienc41 qu.:; durante o anno de I9ar.. 
prevalj!<:a o disposto no regulamento <~.nteriot·. sen<lo os officiae>~ 

fot·madol'l no cur~o de 1'1-eJXll<tçã.o de Off!cia€c"~ da Re.:ervR.. 

~1\a das Se;;sõe~. ~li d-e .Mar·~o <I"' 1935. - . .J.~taral Prixoto. 

Rc{tu1amcnt0 ]Xtr(l. o cor}Jo ck .Yuzileiros :Va1:aes, appror:ado pelo 
Def:rf'to 11. ~1.632. flr 14 11<' .1111110 il<' 1!13:! 

Capitulo T 

.... ·-········ ......................................... ., ......... . 
Cat>ltulo 11 

Con>ültuição rln~ Quaclr·u>' d'• Ponlo de Fuzill'irns Xa\'at>l<, 

OCflcia.eK 

.Art. l ~- Para o ing1·ex;;u ao oC!ieialato U.o Cm,po lle Fuzileiros 
X:Lva!"!-!, oll candidatos de\'Pt'fu> ter o C'Ul'l'n ;,:ymnnshll <'Ompleto. 

Art. 14. l":.u·a aclml~>«l.u de- a:;p!rantt-;~ tL ofrll'ial <lo Ctn'J)u ri,, 
l-'u~ileiru~ X a \'at:~ ,,j,. nH·es>mrir.>l< os ~J;uinte:< rt>qu!sito~: 

l;) tet• de 1~ a :!:i annus 1h· !<ladl•: 

c) ter o cursu g-ymna;rial t•umpleto: 

ri) ter IL rlC'ee:-<snrla J·,hu>'t€'7. _ph~·:;i<-a Jll'OY:ul:t e.~n ln:-;peC"<;ih• 
da >l<I.Ud.•: 

<') aprt!-:;entar r·c:>rthlilo ele i!ln!l<'. folha corrida e uttestndn de
vaecina: 

f) moRtrar·s€' habillta(lo, Plll <'Oncurso. nas Ke!,:'uin t~s mtlter!n.F<:. 
JlOrtuguez. trancez, matheml~t!ca. geographia 1." hlstoria do Bral'lil. 
conf{)r:me O:!! programrnas dos I'E'SI'If'Ctlvos exarnt-R que forPrn op
)lot·tunam<:'nte org:a.ni;r~tdos. 

Pa.ragrapho unt••n. 1-;m !gunldHde de condi<:Õf.'"· terão pre!.?-
rencla os filho:. de funccionario~ ;nilltm·es e civis do ~i!ni~ter!o 

<ln Marinha. 

Ar·t. 15. Oi! a..'lpirante.s de que trata o art. 14 farão um estagio 
de adapta~ão de. um anno. dut·a.nte o qual pode1·tw ter baixa de 
p:-aça, a ]')OOido, ou por con venif'ric ia do ~rYIC:O, a jÚizo do Mi
nist(>l•io da Marinhn. 
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Art. 16. D~pois desse estag-io s;.i..o obrigados a fazer o Curs,; 
<16 Preparação <le Oft'icln.es da Reserva, sendo 'promovidos a 2" te
nente. se forem >qmrov:-Jdos nos exat:neR da!' materia.'l f•onstituti
va~ desse cu~·so. 

P:lr<t·grapho unic-o .• -\o af'pirante a official que no.s respectiYo.s 
<'Xa.m.,,. für !'Cpt·ovado eru mais ~e l/3 da.~ ma-terias será conc.,
di,:o üm !)r~:o:o ra:-.oavel panL nrestar noYo exa.m~. ser.do que um:L 
.;egunda reprovac;iio nas me.sma-. matel"ia>< detel'rninan:j, a haixa d•· 
Jll"tu:a .. 

_R.-grtla;,,•nto tlo Corpo de Fu;zileiros Xat'ae., - Decreto nu-mero 
23.496, d-e 23 a-e· Not't'm.bro de 1:133 - ~uteru.çri.o ilos <~,rts. 15 
(! 16, r sl'ns paragraJ)ho.~ <' 53 do 111-C.Ym-o Rcgulnllnento. aPPr<J
ntllo /)do J)f'cret0 n. ~1. 6:)2. lk 14 de .frtlho de 1!132 • 

.Al't. lii. O candidato approvado no!' exame-~ de QUE' trata o 
;u·t. 14 f(lrôt na tropa, corno soldacln. <"tbo e ~a!'gentn. um estagiH 
de ad:.tptu.::ão de um <tnno, dut·ante 0 qual poàe1·á set· desligado :L 
pedido ou por ennveniencia de servi.::o, a jui:-.o do Ministro da. 
Ma.t:inh:l, 

Ph.rn;::-l'ttpho unico. Findo o t>Rtagio e R"e fõr ju]fmdo nptu. o 
<"<lndidato tE>rit lll~t(;c-t dt> :~,.;pirante n. official do Conw d.- f•'u?.!leirn>< 
:-=a\•ac~. 

,\ z·t. lli. o ... :t:'Jiirante" :1 offi<-im~s ;;:i o obt'i,.:tdo~ a fazer u cut·
"" •lt; c.,.n~l'O de Pre))ar>H;ão ele- Orfic:la<';> da Reserva e. Re j'ot·em 
:•ppro\·:uloo.; nm; exam~ da:s matel"las eonl;'titutivas des~ curso, ~ê

l'it.o. ctevois .lo Interstício de· um annu, pl·omo\·ido" ao no,.tn •lc• 
~~ll!H'!o tenentE'. 

Pa,·:lg-r;Lpho .uni<·o. "'" 'L.sph-anle a offlcial que. nos re!'!)cctiYo.'< 
exarPeH .. tô1· •~J>rovadll em mni:< ,1(, uYn t-en:o das m<'tel'ias. ser:t 
cuneediuo o prazo rn20:l\'Cl llilr"J. pt·est:tr noyo exr.n.E' e, no caso 
tlf' uma Mf'J::unda. reproYHl.:i"w, t~t·;L haixa de prac;él dt" aspil~mt~ a 
Q(fki:IL 

X. 1~1 - 1!13ii. 

< 1• Leglslatur.t) 

llr•fnnua n .lfiui8tr•rio f1a . .trrrk·f!lturcc. com Jlareccres <:011f.ra.rin.v 

(l.iur nn-nMn.{J!JCÕrs de .-t.uricultura. e Fina,nças 

(Pro.!. 1:11 <le .ll13fi - • .\.~t·lcultura 4 e Finunc;u~ lS - 1" le~.) 

Mer~l~eu-noK de-tido E>x:tme o projecto do opero!5n DeiiUW.do 
"\i;1ttu Madtudo. A summula acima di'< hem unHJ. i..:lt;a <lo <lU~ "" 
JH'O))üe u a utm· ('OI H " "l"U Jll'aje('t~•. 

A reforma -do ;\Unistet·io tem idém< t?xcellentes - t>les como 
:~, CI'E':u:ào em tOdos o>l Municlpios .ser,·ldol! pm· estrtLdaY de· fe~ro 
«1e v~t'dadeirns in,.pectoriaR agt·!cola!'. )li'OVida.-< de pessoal nece~

AArlo e de todas as machlnas da lavoura nacional, etc. 

SÓ a execu~ão deste item. do projecto - se ns nossas condi«:õe:~ 
flnanceir3!11 o permittis~m - tería um t<a:luto..r effeito sohre a eco
nomia nacional . 
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::\:fa.~ .. 11a vet·daõ.e. JXII'ece-n<Js lnexequivel. 

Já. o que o .seu a.utor propõe quanto ao ,,n,..ino u;::rieolu. nÜ" 
<:1-eiu terie. a:,s mesma-s \'<.tnta;;ens, pois, ao que 1Íarece , .~;upprfm(:- o 
en~ino ~U):Ierior rleixn.ndo ;~]lell<~s ;;uh:<isth· ''" ('Ul'SOs de a.twencli
r.ado a.;..'"l·icokt • 

Quanto :to ere<lito a;;l'icn\a i.' ít culnniY.a<;âo nndona\. re.-:ll\':d••!-1 
<:E-I'tlls aspe.::tos. :met·ece Oli mtlhore!< ÚJlplausn". 

A JUII'tilha dos lu<~t·os E-Xt-edentes de :!5 vo1· cento, dos em-pr~-

·..Jlendlmentos de todas a,. exp\ot'::l<!ÕE':< indusni<te:< to met•ctlnti>< ex
<'.e)Jtuutlas a;;- a~J·u-pecuarias, que o Governo art·ecadarhl c:om<t lm
IJOStfJ. que Ilat:a. set· l\ll])licadtJ no SE't''"it:<l illl. t•et:orma JH·ojecta ,la. 
não <:l'eio possa >:;e1· aPJ>rovado, üenu·o <lo espírito d" noso;,~ C1Jn,;t~
tuh;iio e da n·osx.L tJ·<Idiçâo. Esc:l)la o ><t-U exmnt> à nos><:t t•c.m)l4'.

tenda e rnelhor ovimu-;t a Commls:<ào cl(> ConS'titui<:âo ,, .Tw<t:,:a. 

T:lmht>m pE"n!lo, QU\c' as alta~ finalidade>< vÍ><:ItKl>< Pt>l<l ;l u trJJ· 

do lJI'ojt>cto terão <le :-~et· l'nc::u·adas nn J)lano <le t·er•onstru<!t;:"<<• t·.:o
twmtca naeiona.l e ,;et:i<t <'<mvenlent<c> que fo~,;e e-lle :llH'CIV~ita•lo ,.,,. 
mu t•.(lnt.-thui.;;:io \':ditl"<< nara el'lte fim . 

.-\.~:;im , <·on<:luo: 

a) acunselha1· a nitv a<'ceíta.;iio do Pl'l)jeeto; 

b) apeo\·eital-C1 cumv et>ntrlhuit;ão J>:ll'a o .plano tle n•t·on>'il'1le

t;ã., t •<·onomic-:1 nacit>naJ. 

:->al:~ da Com.mis,;àu dt> A;:ri<:ultut·a. - , lrthur :>Jt:'i na. l'resi
dent<'. - R. 7'.-1:~.-P-lra I A'ill'. HE-kl.tot· - Joaquim .-t. J;aml•aiQ Vl
tlol. - ltic<IY<lo :l!ac1rnrlo . - Prrwcil'lco tli Flori. - Cid H. tlt! 
CfT.IItro J>r(l<ltJ, - cl!<'lio )1ac::/rf<tl-o. - I-111mlwrto /t , tlr Amlraclt'. -
J O<ÍI) 'l't>.~tt• . 

L'tJll\u ht>lll ob:<erva. a Cummis.«<i•l dt> A;.:-rlcultttt·a , a,.; nus,..as 
con<ll~..-,l·s f inancelr.l.s, h<om l'onh('Ciua,o. não ll<:'t·mittem :t ailopt;ãu 
u<• um Jllnnu de rt!fOt'nl>l. do ~linl:-:terio d:t .-\~rkultut·a. dl' ampl!tud~ 
(](I t>Sboc;adu velo illU!<tl't' De]tUt:LtlO tloutu;• :\1attn ;:\-htdmtlo, 

C t'E' tll' uma Dele.:ucia tl,. AJ.:Ti~'uttura em t!alLt munidph> ~E-1'\· i
•lo !ICJI' l'Strada de t't•I' J'o 1 to Jlot•que niio no!< ><en•i!lo>t JIOI' l'~ll'•HlH'I· 

de nltl:t;.:em IJU nli\'P;.:ac.;ii u maJ•ltlmcL ou !111\' lal'!) , <1:11', a c·a•bt !a

\ 'rnd<H' •tue o JJe<ltu. um nw>~tl'e ti<> a;.:J'lcultUI":t t·al'lvrwl. 11a1'a lrfl
lJalhnr <' Pmdnar orCLiuitarru•lrft' t•tu<ml m1o <IUl'l't'I'Ú tãu <·unliHOtlo> 
nuxl!bu·'t). di!<Llót· cada Dfle~tda .\funlclJIU I dt' uru deJl<~Mltu ele 
~tod:i:< as machtnu .. ~ dt· J:n·uut·a t•adonal , uram1~ !:U'JlU<l", foll'mir.l<l:l. 
Nc. " , d:1s quue~ m' Jll'lmelra~ n ~l'rC'm JmJ;:I~ em lll'esta<;ciE·s fle ll":t. 
annuN. ><U><tentar JK!ll!lO:tl ]li'Uti<'o en1 \'eterlmu·ia t> U,ltn <ln11 t·c.>lta~ 
nho><, <'l'l'ar vinte .:>:;c-ola~ de a;;t·lcultur:t ~ \"eterinarla. lnidar-!<e "a 
.;;"l':·Lnde t·olonizuc.;il tJ naC'Iona-1". <.'om <listrlbut<:ito <le tel'l'ul!, ca~lt:l· 

rnachin<J.s '4~"1.-icol~. anlmzl(>s de l.:'l-"telo. ,;emente <?- aliment:'l\;Uo(l llOl' 

t'lor.e me~es. de !)refet·enela. ao!! doutores e baeh:u·eis (que tGm em 
nÜús con!ian~a ~ m·e!eril'.l~ sem du,·ida, ser tunccion~r!o.< ••u fl:<
<:ae!l ao j)]:tno), tudo iS!"lO t>llVoh't> ;1, neCI:'S,.;iu<Hlt~ I!(' <lespl'S:!:'I fmmer1-
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.,..,s, que o noht·e Deputa<lo. nll{t!<, olvidou E>o;tima1· e ]Jara oecnrr'::· 
{!~ qua~~ nr<o indi<!O\l !\ font.~ de re('(·ita exigida ]leio <li~positivo 

~on:stituicional. não se podt>ndo entender como tal o imtJm~to ]>t·.,_ 
l•lematic·n do exce~;;o de lu<·t·o inilu><tl'irtl nu ml:'rcantil superior a 
:!r. pm· cento do capit>ll inve>t·ticlo nn ex:plm-... c;ão, desde que nenhll-
Ul..lL estimati\·a existe da relação entre a t'Pnda a~;;im ;tufet·i<la. e a 
despe>l"fl nffes~:xria. 

Xão .pareet' tarnbem Que o Bunco dt• Bntt-~il encontre vantu;.:-em 
em xobt·epor á segurança ~o !;eu cadaxtro a infm·mação e a correo;
l>onsabili-dade •lo delegado muni<'ipal do Trabalho. qua.ndn lhe fo:.. 
rf'm solicitadoR empn·~timoi" pelo!; lavrnclm·e!'< que "u~arem o trn
halho nadonal". 

Por e:o;5e rnotiyo_ de :tC.c·orclo com a Commio;são elE' Agt·ieultur;\, 
entende :~ Commissão de Finan~n.s CJUE' o projecto poder-;, c>on;;tituir 
<'lemt>nto par:• t• plnno de m·gani~a~ão eeononücu na<'ionaJ, a <'lll'f::' 
dE' urnn C'ommü>~sfw mixta e uPina pela llUa rejeição. 

Sala da,. ~es~õt:>s, 1 :J de Agosto de 1!13~. - Jocio ,..;imp!icio. Pt'E'· 

sidente. - C[cmmllt• .lT<tri'lu i. - .lmqMl Pri:roto. - Arnalrlo 
P.a.~l-os. - (;r(ttu.liaun nrito. - C'ctrrlo.,o rk .lfrlJo Yf'to. - Pran
~·u Fiz'lr.o. - Pr.tT.ro Firmrza. - .Jnir•• Gr~imarri.cs. -... Carlo.~ L11.z. 
- .-!IJck1nln 'Vf"T{!1tt•irrJ rrsar. - flmrid tlt• rrrn,rrllm. ('0'111 l'P.<

tl·l<"~ões. 

A 1·t. 1." O Co\'t'l'no !'(•fnrmat•l\ o Ministt:>li<> rl:t o\;.;-rieultunt 
!-iOh a~ ~~guinte~ bas:e~: 

1.• Xt!>!ta C:tpitul Jlti't·munect>rão o Mini~tet·io <ln A).:'rleultm·a. 
t-um uma uh·,;c·t<>l·ia. incumhiclo clt• unif<>t·miz-u· t' fl:.;c:all.zut· u>< ""'''
vi~os ereados l>Ot' e~tu lt'i. A elle flcnrão directnmente !:'Uhorclimulcn• 
o ensino :-;uperior -da A;.:-rieultu;·a e YE'l!•rinaria P os !<<'t'Vi<;u!< de ca~ 
raetet' gentl, <·omu n rh· P"'tatl:<tica. JH'lltl'et:ão aoN lnrlinN (• nun·.~,. 
de e~ual natureza. 

::! , • :-.:a>! C~t}llt:ti'N do~ I·~sta<lo~< :-~erro t•!•e>uln umn Dire('tm·h C<>n

tl'al de A;:dcul-tu!·n. " ern todo" O!< munlclpln,.. ~erviclo~ pm· <'str-·•
d:l>< d(' ft:>1·rn. uma Dt'le!"uda !\Iuniclpul ele- A:;;-r!cultura. clut:ula:(. 
;tquella,.. e c~<t:l.M, do )Je!<,..()u] ne-<'!'S:'lal'io :1o,., !'IE!T\'kns qut' lhl'i< enm
ll~tlrem, aproveitaclo,; no prn\'lmE>nto <lm• ]ngat·"'"' o;; aciU:tl'l< (tllw
cinmll'lo~ tln M lniNtf'rlu. 

3. • A:-; Dlre<'tm·ln:-< CentJ'IlE'>~ t!.'rlio ns 
<'innal que forem pr!:'ci!ION. <·ttntt•at·tar:los 
r•t·atl<·(>S nu manejo dos in><tl'Urnl?ntnl< 
u:><uaeR cle><~es in!'lll'umento~. 

me!"tt·es d(' a;:l·i<·ultut·a r:t
no Pài:>: e no extran~l'lm. 
ngr:uio!< <' tra b" lhadorc~,. 

A'R Directol·ia>< Centrael< ficam sti\Hw<Utütdo" o:< patronat<IM 
õtgricolaR, a!)J·endlza<lo~ dp "rtific~><. ]'lORto"' de mo!lta e QURe,.Ql!f't· 
outros estabelecirnentu" de agricu-lturu, \'t'terin~\riu , ~rte>< e o:f'riclo:~-

4, • 'l"o<lo la,·rador ter;t o <lire-it<• d"' \l<?dit· á Directoria Central un1 
mestt·e de agricultura racional. para trabalhar e ensinar gratuita
mente. em sua fazenda. ~ncaminb:mdo seu pedido ~OI' intermedro 

.do dE-li"ga.do municipal dft tntb:llho. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 14:48 · Página 8 de 101 

-79-

5.• .-\0'1 D€1ee.-acia:; Centraes e :L\Iunicipae:< terão em deposito 
todas ~ machinas da lavoura raciona:!, ar;:une farpado. formicid~ 
t! objectos de uso cornmum >t lavoura. 

As machímu; agncolas serão vendidal'l aos lu.vt·a.dm·e:s pelo cu~~ 
to e pa,;:weis E>m presta~ÕE's d~ 10 por cento. a conta~: da primeh·a. 
eolheita. As outra:s met·cadOt·ias serão pagas pelo custo. 

G. • A!J Directorias Centraes terã1> pe~OQl Pl'lltíco, contract~do 
no Paiz e no extrangeh·<J, habilitado 11o conhecimento e tratamen
to da~ molestias <los t-ebanhos e atten<le•ã.o os pe<lídos -dos criado
J'es, m<~.ndando i!" fazenda" o" pt·:\tíco.~ que nella vennanecet·ii~>. e"t u
•l:~nllo <ts molesti:ut, tratando ns rebanhos E" ensinando a trat ai-os. 

7 .• .Junto a. cada D írectol'ia Centt·al serú. 1ns~llada no C!'~mpu. 
pelo menos a 1:!. kllometr()S das eapitae$. uma. escola de a~·ricul · 

tura pratica -~ veterinarie.. onde, a par do:s indispensaveis ensina
menton de cbimica, m~anica.. agronomia e veterínaria, os aprendi· 
ze:o set-:1.o obrigados a ma~jar diariamente os instrumental! a:;ra
l'io,., t>><J)E'<·ialiZflndo-Re todo!! nos J)l'oce ... so:< integraes da lavoura. 
r·acion:d. 

Nesse>< elltab~leocimentos tamhem sto oc>nsinani tn·aticument•!, 
~um t>lll'igatoria mnnípulaGãn •lo~ npt•endizes. o )n•eparn <lo:o sue
eos de <lot·es. fal'inhas. fe<·ulm•. la<'ticinio~. t.>t<,. 

s.• O Banco tlo Bràsil crear·~L H~;encfa.<; nas Cavitaes dol' ]>;sta
rlo:>! I' nas cidades onde eonviet· I" Cucilltará emprestimos de ctedltu 
a~rkula. aos lav1·:tdore:-~ QU4'> u.snrell\ o trabalho r·aciona.l. O valor· 
uo~ ttnJH'E>>~timo>< será. baseado no credito pessoal llu la.>"'l.·a.dor· ~ nas 
for<;al' ela ~uu. Ja.,·out·a, t' s arfL garantido pt>lo abono do delt>gado mu
nicJ!lal do tr·a~lho, que prestarit nquellas in!cwmac;ÕE's á a~enc!:t 

o.Jo Hunco. rícu.ndo solidariamente t·esponst\'1'1 p<>lo t•eemh<ll!<n, no 
<"õL~<• tle fal:sa~ !nfot·n\a<:ÕE'.'{. 

O>< c•rnprestlmo>< s e t·rw Hmnt·tizav('(,. "m lll'e.St~~:õe,.. de :!11 por· 
t·<>ntu :~ paJ'Iir da. J>riml'ii';L ~olheltn. t! o"' ju1·o:-; nun('a ~t>rão supt>
rl• IJ't'l' a 6 Jl<Jl' <'tmto. 

,\rt. :!."O Governo cl:l Cnlãu. tlt! ac<~t'do <'<llll o:~ do:< g~t,;t.lm:. 

in!daM'L a gr:l.nde colonizac:ão naclomtl, para rea,liz,at·. de modo ln
tt-m<<J e l'I.V.Ntemati<.'O, u povonm~nto t' a;;-t·ic ulturac:ão .\lo ><olo patrjo, 

Art. ~.· Em todo:< o~ Estudo>< ~nr que os 1~pecth'OR go\•e1·nos 
l'ntrt-~::u·em tert·as a t·avel.; e irrlgaveli'l, .!lerão estabelecida ::: colo
nbt>O de nacionaes. fomt'<!endo-lhe>:~ o Governo da União - tene
nos !!Uf!icientes á hn-our•t e pequena. c l'iac:ii.o. <~;usas. machlml~ 
111,.:'ricola,;, anlmae.ç dE' C'UsteiQ. !'IPmente!'l e alimentacão pm· dm:e 
ll1E.-Z.fl". 

Art. ~.o Os lot<:"s agt•arlo.'-1. c:u'las. Rnimflell e a<•c-el'tSorio" con!'ltl
tuh-:to. <lesdt> logo. llroprled>tde da!'! !:tmilla>< QUt' nen,. r!!Ridir·em e 
trabalharem . 

l':u·nt;l".illho unico. A famili:t ou qualquer d~ ~u,. membro,. 
que se mudar para cidades O\l povoados, perde•~• -o :;;e u direi t.o 
:o.os lotes e a. todas as bem:feltoria.s e não poderá recuperal-o. 

Art. 5. • Terão preferencia >i. CGn<:~sáo de lote~ o~ douto r e;;, oft 
lm~haJ·€-i» 1: o;; t itulailos p~lns escolas ófficiae:::, o!f!ci:J.liza<lú ,; t> Ji\·re-.. 
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_'\ rt. 6." 0 }U('I'U li(lUÍÕO <JU(' €'X!'€'dE"I· lL QUOta <1~> 25 J>OI' eent~> 

de- remunet·ac:ão do ca.pi.ta! ele tudas as t-xnlora<;ü't>,.; ' indiYi!lu:u•s. de 
tOllaR " " emtn·e>m~ . .;ocit:dadl!s f' cnn:;nn:ios industrktes I' nle-rcan
th<. exceptuada:-;: as acth·illade.; :t~ro-fl<:t·u;Jt'ias. sPrit Jmt·tilhadt1 com 
v Govet•no. quE" o arre-t·:uia•·A ct•mo impo>lto \LUC:l sN·ú Hllf)lic~tdo ex
<:luHil·amente • nu!!' serl'i<;:os ile~ta lei. 

At·t. i. " Revo~nm-se a:.: rlispo,;l<;õe-s ('nl c·untt,. rlo . 

Sala rlas St·s••~Ps. H rl<- Ft'I'·{'J'Pii'O !lo(> l!l::l.'i. - 1'. J-fa tt<1 Jfu
d ,uln. 

]n.~ti(flf' (I,V COIIIliJÍX-<Õr>i t[<• ,,•t/fl.rifl.'< -IIIÍ11ÍIIIOX, l'fllll Jlrt'I'('C('r t•O>ttrfi

TÍ(J cln ('ommí.,.~tio rlt- J,rf!i.~l<tçrio ~IJcittl 

Disu·ihuidn "" nolu-,, <·x- DPputaclo, ~~· . Olii'E'll'a Pa"~""· ('><te 
Vl'Ílllt'Íl'll JII'Oj('C'to sollrp .~niiiTÍtl 11ri·uimo. fui )lOI' ('llt• re-latudo. L'lm

t•luin<io->'<• PE.'l:L nN'<',.:si!l:l(h• !l(' uma enn>'ultn :-oohr~ n~ c·ontlkõ<"" 
tl'l Yi<la. no l'ai:r.. l~l"><a r·nnsult:l <lit·l):ida ao :-;,.. ~in i>' tl'tl dn Tt·aha 
Jho n:<u IW<lia chtt' " r·,•,.:nJt:ul,. P><[WJ':ulu. 1'01 vlsr,. o1a <': ll't•nl'i<o ci<
~!"Çtati~t i<·a!" e d~ t•l"pa·,·ti<.:c1f"s l~l·h ni<·a:-;. PlU t11tl:1 ~ a :-o rt•i.di"n~~ do l•aiz 
.A .. l"f'~pu:-tta fui lHll" ls~o anneX;l a out1·o~ pa],•:i:-:; junto do~ quat•<ot 

nwlhm-e:< ef(eitos "" n•sulractns podia <lm·. 

l"'oi ~>ntão (!UI' o nnl•1'!' l't•la tno· r<'><nlveu. tl <• ""<'"l'<lo 1-nm a Com. 
ml:<><:"to olp L<'J:Í><hu;i'ío) ~•wiol ol<' .o-ntiio. :tpt·<se ntal· um 11ro;ircto t (t' 

c:<num-iSljtifJ. a <JUE> E'I'I'Ont':tlll€'nto• aliít,• fni tl:Hlo o n<lln<' ",;uh,..titutl 
\'o", QU<' r~>eel"•u o n. :!íG, <lP 1:1::r. . !JliE' foi r<>sulYido t'lW:tminhar
~t· iJ J)l<•nat•in ('0hlt1 Ult•Jhol' ~olUt:~'"to ao h)"ohl('l>nla. t• IIUP ju~ :t~Ot":l 

;, e><)>t'l':o. up :<t•o· l>""l'' ~;tu nnl••n1 do <lin. D<•ixou. p<H't•lu. l' . l·:x. 
~Pl'l\ Xl-'.:.:Uinh•ntf•. niio :'- ... • n ~~dtuit~vu )n·•Jjt.:.:•Ln n . :!:~. tit- 1 !1:{-:. :-\t•n;in 

u.s dPnt:li.: q11f' St· lh·• :-c:uc-l·t•tT:·tn (n. :; .. :-. •lt~ 1!t :·:.J.; n. !t:~. d P 1 ~• =~-~; 

.. 1 1\:?, clt• 1!l3ii). 

Hl't't'hE>ndn ago1·a a po•sacl>l Ttrr<,l('(l cl:t(fUE>Ilt> <ll>'t!n('to pm·l:l
me-ntfu'. dtc-1 j(L JI;U'P<'l' l' c-rontl''ll'!o ao!< tlE'ntaio: lll'oj E'ctos, c:omo l1ou 

a;.:-or1L :1. {'Ste. t•nnfh'lnlula a Jll'<'''a)('n<'ia do ]11'"jt"cto numE>t'o ~7ti, 

dp l!l :t:>. 

Sala d>1. Commi~<:.;ii.n ·d(' l,P)::i><ln<;ii.n ::-;o('[al, 5 <l~> ,Julho rle 1!1:!5, -
])roiTato .lfafa. Preside-nt('. - .-t. r .. lfnmr.~ .·\111lr111lr, R('lator. -
Salon.rto Filho, pe-ln. con c:lu"'-'"- - X<H>irr rir. 01i1·rirr~ . - Jmio JJcnr-1-
tlo. - I .. aertt' .<;ctu/Jo.l. JH'h l'f.•,iek:iio <In !Jnoj!"c·t..,, c·ontr:t pnrt'lm, o!'l 
fun•l~un<>nto" d;t. ic1entir~, (•om·lusi(o a que ch(lg-ou o t'ela~or . - -·tl· 
l)(-rto ·"'"'to:o~, u pe-na:-' pPht rt·jt·lt.':•i••. - t·r,ri'IJ.. Ut' i:(, :t1)(~na.:-; pPia ~~'E''"'" 
kic;fw. 

A ConstltUl<:iio Fe-dE>t·ai d('tE't'ntina que '' a. lei tJro~uovcr.-í o am.
.1Ja.ro da procT·ucção c cstalH•Ic>('CT(Í concliçõcll clr trabalho, 1HT ciáttdc 
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•· rr-o~t caiHJ)O.~. f1'1rcf.o rm 1'it<tn o }11'0tçcçr'ir> socir,z ·do tf'II/J(Il1wdor c ti.< 

i11trrc!~Mr.s rcmrnmicos ílo Paiz (art. 121) •. c:;c"JHplificn qu.c ·a l-t'=yç;;. 
Jação do trrtbal.ho o1wdC'ccrli o /11'<>cdto (art. 121. JW\'~tr;raph!• ]o) ri.;· 
·u.;,,, ,.,·a1ario ·mi-nimo. cnJJOZ dr JO;rrt·igfnz•-r. cor~jf>rm~ nx <•o·•uliçik.~ dt>: 
cn.rla rrfli<(o, (IN nf'C('Xsidtir/c.v uormr~-r·.~ tlo I rf/ 1><~1/uufor". (A1·t. 121, 
llal'ag-t·avho 1. ". alinea Z.) • 

A AsN~mhlfn Nacional ConstituintP rÍ~u. <1<·•:-<:<'al'tt•, a um dt)'l 

Jwohlema~ nuti:-< <"OnCt'<J\'l' l'tido,.; (> elo maior· :dean<·..- soda! soludio 
<cl>~olut:~. nadonal. <JU<:' hE'twrlda indi~titwtanH'l\tt> ao~ tt·ahalhado
t·C"~ de todas a~ <·la~~e~.~ ~~ ~~<"ti\"hlHd~:-:. ;to~ quaes 4t~!'i~,L:'Ut"a o dire-ítl''• 
4J UJn ... ~ ,la riu tninin1n r·Uj11 tnnnta ntt .. ~l·J·tt l'Ulll't;i'"ttl llin_~~·ta du t~u:-;1 1 • 

da \"id:1 Pln eada .re~iru . t.lD Pah( t" ntlCJ (loL Jlr01h{~ãu f..• Xt""reida p~;;.•\o 

tnt1Jalhadu1'. 

1-'o""'f' <>utm. a Jnten<:itu dn lf>;.dRI:tdot• t·on~tituint••. hoU\'P~s, • .-,u.-
l·i<Io in>'tit.uit' d"' um mocl., ;;<·'r<tl um:t t't>ia<;i'i.n Pntl'<-' n ><alal·i<> mini~ 

m•• c• a pt·orí>~"ã" <l<·~t'llll'("nhatT;, 1'01<• tr:tloalhador , .. t t•t·ia adropt: tdo a 
pS:]It"~·~:-;i"i.,, JJ!UL"rll "'.•·mlaríus m>•~,J ~ , , ....... •.:u!':'t':1t•·!la•llti.' .u:-o~td: t na k~ 

g-i~lac:üo alieni;.:-e-na ~c·IlllH"t" qup S<1 '+eL·it'i<>a :t tetHh~nl'ln. th• l"l..""~ulYC'r 

0 Jll'nhlenw sob eS><t> a:-<p(•c,tn • 

• ·\. fixa<;fl(J, t•nl lt>i, <lo sah\t•iu mini mo, "i;;nifi<'an<lo " Jnh.-t•\'»11 • 

t.;il.l• 1nlr•~t·a.ti\"iL de• E~trttlft QU(~ E--:-,tlr)ui:lrt• a l"l~rnunt~l':tl.,'"ÜI• 1niniutn d•·

vi,la "o u·almlhadot·. nl1aixu tla. qu:tl . 1. nin:..;u<·tn :wdt !idto "t' utili

:~ .. m.l· do ~~t·Yh.:n dt" nutl'fi'nl, n:;""jo pude ()t•ÍXat· d1• s~·1· ha:-::pada t•an <.1:1do~ 

(.•onc:t·e'tD~. po:-:lti \"o:s, r·oiJI~illu"' n:t~ font(·:o-- 1"(~:..:-h~nH~:·s. tl\1 fnl'rt\:1 a ~(· 

e\·it,;u· os n1:d~fivj11s ~~ ... wi:u.:•.:-=. (' t ... C.l,lllllllih~:-:: ~tll'' d,~~·on't"t'Üiln tlt.." tl:t

d"~ eslinril th·os .. u ·"llnp!t·snlenle :<.,·mpatlz:r nws. 

l;nl11tf(·~ t+'-111 ,jrlo :t,.; <liffi<·ul<hrtlps ,i!t <lt'!'t•ont:r•l"S t'l!l C>lltl'm• 

J):tÍ%P><. <·tompruv,uh< pl'!a. (li\'t'l'sitlatl(• e multiplidcla<lp da 1<';.:-i,.Ja~;i<•> 

J.'l:>!;[lt>(·tiv,l, . .>lNll]ll'<' qu., """ Jll'tiC'UI'a. l't•,;nl\·et• " pt·ub[,.l\l;L solt o pr·i·;· 
ll)a. dt• ··sfJ/ttritJx tHiniJ~tt"ll'i'' atlillf'Ott<:-o a dt.:ll'I'Tnin~Ulil!' tn·ofi:-t~llt->~ ao 

C;'.1n \'cr. tlt· ;-;~ v fH~~2· .:-;Dh ., forn1.a ah~oltaa. Lnte-1-t'r:tdn na Con~t.i

tuh.:;1.u 1-!l·.:J:-::ill•iJ~;J i•quh·al••ntc~ ;"1 fi.x:ll:i"tn IJn .:4:1laJ'iu ,.it~1l, itl~)·an~t·ll 

tli~ t4.Jllu:-O o~ lrah~,.thatitJI"t•:-i, st•Jn llb.;rin.-(;iio ih-· <·la.:o::-;t• ou ]'~·niis:-:~ln . 
. A iln})ortant·ÍH dus :-~ahd••:o-;. fJIYJ[i.'fKiourr,·.~ 11U .'if'r·utulrrr-io.". eotnu 

t a~~" c·,quJH"~ht-ndit\tl~ us c'u'-.. lli-•pt.•ntlPrl\ PX:t·lu~Í\'illllt!nh· da t"tUantf

(];Hl <• e <tr. '1 u;, li1l:ult· elo t1·aloalh<• Jll'Pum:ido, tl,..\'C' :<<'I' "'"tabc-ltdda. 
IH<"dia.ntt• t-nt<·nditnentu (Ur'f•1·r,. pnn·t · (•Jnpr·t·~·;~dul· f' 4•ll\ll1'4. 1l-='t\tlO. :-;ul-

Ol"llinada n. uní(•a · vnndi~:•io ch• tHÍlJ poclí"l" seJ' intc.•d1w il flo ~•lario 
,~ltnl t~:-;tnht--ll.'t·itlo p:tl·a ('a"la. r(•goii1D. :\;L fix:\l;.;lo t\ns s:d:tdns ~,< ... 
c..·und:lt'iu~ intt:•t•\'t .. ln tJ 1 .. ~:-::t:ul~t. 4"!\lal•illt nt•c•t""o..:.:.:::tr!t•. a~lt•n;ls t'Ollll• 

P!enlPntn t•.:•u~J~II"~c~toclt.n~ t' <·ont•íli~Hiul·. n"'la:--::. nfiu na qu~did:nh~ de ar
l •itt'" <·uja tlr·<'is;io !••nh:t f11n:a •h·• h•l, .\.,.;sim tlt''"" :<!:'!' no <JU<• l'lm

"''l'nl' ''" :o.:th•lclad"S lii'Í\'a<la"· fl:!l':t ""' qU:"·'" ;2 t'"t"<tltult.:ii.u Jll'l'>'· 

~·r<'\'t• :t" t'llll"Pnt;ÔE'>l (•OI[t•t•tl\':1:< (ll.l't. ]~J, ]lal'a~l'<t.jJho J..", a]Ín(•a ,;\ 
(.·OlUt~ a 1~i~U·1\t ar~l"hlWiatl:l {I riXHl.'!iÍ.Il tl;:t~ t•lltlt"IÜ~UL~:-t 1l:.t lut·ac.,:i'Í.c1 d~ 
~t.·r\•it.:t.l~ ~ ~H~ a_("ti\'h\;u.l\'"· ])1\\"(•H\, qUl' l"t•\'P~tP\\\ H <"al.'at•l(""'\' d(.\ ~l'J•• 

\·íc..:u llUh!ir•u, t, •.!\PJ•u•;I(Jn 111~1· •·Lit'''I';-.~.-..;Ío. ;"t...: qU;lt•:J.. lhtl' ll'H\th'u"' ni•· 

\"ÍU~, n.;i.o (• upp·]ien\"f'J r, flf'in(~tpjn da i'ttU\'''HI:iio 1'111\tAl•tiVa, t• 01\tlC" 

as uhri;:.;.u:õe:.i e dii·t~itn~ tlt• ('IHI~t.,•gadun•l"õ <> ftnlPt't';,;";ulus tli-""\~·f\ln ~~1· 

reg-ulitrlz•Hlos por .est:otuto pt·llmUIJ.:ado pelu .J·~::;tadn. ji{IC1e·,.;e ;tdmit· 
· dr que H "'"'t<> ca!h;L o dkt>itu {1<' lnteryit· ll'-' fi.x:;r;iio ue- um mininov 
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tallllil'rn pa.ra. oi'! ~>at.1.rlos ·secundados d~s <liversas activi<ladel!! E' C'.l

te;;orkt$ de em:Jlregados, de vez que ao Estado compete, egualm ~n
t{', nutt>rizar as tax:~.i'! que constitue1n a rt>ceítn d11..-; emPJ-esas c<l:l
CtSI<ionaries. 

J'ara não dem.ot·ar o pat·ecet· sobre o Jli'Ojecto n. :!3 d~ l :t::t. 
que me foi 1lístribuido. JH'ocureí roc,tli~u·. em t•apida.s pala\·ra~. o 
;tspecto doutl·inar!o, que elle ~om\)ortu, <le \'t>Z que a soluQão pra
tica cl<> problema exige illYt"Sti~~ão pré,·ia e pormenodmd:l. no 
.. ,amp~1 soda1 11J'al!lleia-o. 

O autot· -do !>L'Ojecto. o Hlustt·e reJ>I'esentante do Dístrir'tn Fe
llt>l'al, :,:,. . Ruy Santiago, collima a. fixaçâ.Q de sa!ttrio.~ mini-mos p u 
'"1 as dh·en><~s .profissões, os 'quo.e.;; serão estabelecidos por "ce>m
tui.,.~Õ~<.'f tU: sala-rios t•m 'rliflcrtmte,, rc{liÕeli rlo }J«iz (ar·t. 1") con.~

tif.·ui<la.<t em. n ·ll'i>l·et'O r{/'1441 rh? rC1)Te.~cntrzutc-.< (1-ot< <"11i·}ITl'tJ<t1.oTCS r• 

r·w.pr~:pafzq.~· .tob a ]JrP-.fiu.enci(l. tle uu•,. JlC8-tO<' n~ttra no-mrruln prl•J 
()oV1"7'1IO Federal (art. 2"). 

T...ttm~nto não ,llod~r opinar fuvOI''l.velmt-nte !i a.clOP<:âo do J)ro
j~<·tu pot-que cunt-~Ub>itancia, em llt>U>< dispos!t·ivos, !~ulu<:ão ~ob fol'
ma que. a meu Yer. cHn•r·~e da dil·ectl'i:-. JU'e<:eituada. na Contsil ni
•:ào I•'ederal. 

Por flutro lado n <·omJ>Iexldnde da m<l>tel'la e a "u:l influencia ~1o 
>'c•lurinn:tmento dos rn·ohlt'rnas de' ot·dem social xão dt' tal m:tl,'"llitu
cleo I}Ul' a. c>la.hor·u<:úo <lt' um IWOjt>No d<" lt'l que ohjectÍ\'E' resOI\:eJ• eon
VP·nleontt'mE'nte :t QUeRtiio elo ~alm-io minlmo, enu·e nós. cm·ece •le 
><t·t· a]1ulado no conheciment<~ ele elementos e:<tatlsticos que pet·mi t
tam formar prevl:unent~;> ()j)inlão exae ta. :<Ohl'(' o <'Usto fla . vicln na·< 
dh'E'I'Ycls t·eglõe-l!.' do Paiz. 

:-:t-~1 conformiclade t';uggit·o. 'pre liminu r ment<.>, que :,;o!i(·jt·~

mo:< :tos í':l'S. ~Hni!H!'Os do Trnl>alho. Indust:·i:t <" Commel·cin e ~la 

•h:-ric:ultw·a que mandem e-><t udnr e ('O!ligll-, para sero?m r<'nv.•tti
dc;~ u t>!lt.t Commissão. <>s ('lt'mento!l c~tatist!c·os indispen~avel" H" 
JH!t'!O"ito c-onhecimento •lo <'UMto du yicJ ,~ na:« cliv<:>•·~l s rt-;r;iÕ\.'s ·~" 
J '• l.i~. tendo em dl!ta m ·indpalmente a a1imt"ntu~ão. :t hnhlt:tc:ão. o 
ves tu>trlo. a. hygiene e o u ·ansporte do tt-ahalha.dor. 

~u.I :J ela Cr>mmi,.;,.ão dp Le;:-ls!<t<:ão gocial. t-111 s d e .Julho de 1 ~~'1. 
OI h•t>ira Pct/JK0/1. 

Art . l. • O :0.-r!nil'<ter!o <ta ln clu~<trla, Comme•-clo e Tmrntlho !m•
tltulr>i. ~commi~eR de Ral:lri<>.s" t>m clif!erentell r egiões do Patx. 
F.:stm'l <'Ommi~!'!Õl'>< tf-m J>Or oh,WetiYcl fixar o !lltlarlo minimo. a.ju.~~ 

t.'tnclo-:~~> it~ lí'l!< 19:>ln•e du•·a<:iio maxlma do U~rh:!lho • 

.A l't. 2." ,\'.~ ,•nm m!s:<õe!'l de- M:tlm·!os ~<' I'Offi))Ol'Üo de um nu
lllt'l'll <.')!'Uni de repre~t>ntnnte!< !lo:< empregndorE'!I e empregados, ten
clc; trf>~< ml'Tnht•ul-1 <'orno mlnimo e ~te c·omo maximo. xendo ~em'J)ra 
um memh1·o \)\'l<l'IÔil n e utn1. nanlt>uclu. !>elo Governo Fwe-r.ll e que 
•u;:"i"'tirít ;-,_ .. reunl&>!t ~omo pn.>t<lden t e · d~t Comm!!l~ão. 

O numero de mt-mhros de- cn.<la commi>Bão ele ~1iario,.; ~er{( !i
XRiiO pelo ::\Uni.soterlo do Trabalho. 
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Os l'e·])r('5:l"nt:~nt~s do~ O?m]wc;;ad•Wl'>< e f,m]we;:-~dos. sl!rão f'~Pi
tos pelos syndiratos, assoeiac:ões ou in;;tituic:ões das partli':< inter't'í'l
~cla.<~, e a escolha podet'ií recahir sobr·<' pN!!';OH>< extranhns co essa~ en
ticl'\d<'>!'\ ele c):~~se. !les(l<> flUI:' <.:c u·at<' <1" Jl?!:'St"' d~ t'r><'onh'.'<'i~la itl•.1-
nei<1a<le e conhecimento sohre o :l~~umpto. 

No caso de não ser·em O>< r·ep!'el'<entantes f'leitos no prn7.o fixado>, 
ser.ii.o nome:.tdos pelo GoYerno Ferlentl, devpn(]O O!< e!'c'nlhiàoc< m·e
eneherem os requisitos otcima. 

Art. 3. As rom;rnissõe:< elE' snlado~ dunu·ilo 1lni,.: anno~. pt>ch•:l

õn ser ret>leitos st>us memhro.<< inàefinidámente. 

CO?!ehJ·n.n.õ.o reunião com :~ m·e>"E>nc:;a ela m>tíot·ia a l•,..ol u t;t. lle !<t-U>' 
membl'o". mas semp['(' deverão e~t:.'lr pre-«enteR dois representa.nte~' 
11elo meono!:<, do:< empre>~ados. quando o num("t'O cleste~ :-le>ja mab de 
doi!'<. 

:Art. 4. As ~·<Jrnn1i~srles <lfl' ~uJa1·io~ lle,·er.ãu lli"Onunci;•r-!'liL .. ~~l

brE' todo pedido {le fixuc:it() de- !'l:l.l:~.rio minimo. qu~ Jlo<leril s~r fPitn 
por algum de seu:> memtwos. pt>la in,.peec:ão <lo tJ•abalho, po1· qual
que!' dos !<~'ndicato.~. nt<-~ociac:õe" ou in~titulc:õe!< interE>~sadas e, n:~ 

falta clN•te,.., por ()pz ll;!<!<Üa!< intN'l',..~'l<la-.:. 

A!'! deC'lsõe,~ se1·ãc. pronunt·!adaR pot• símple" mninria 'lE' Vr\to:< 
do;; pre,.entes e. C'm ca..'<o de em]late. de<·idit·>t <> pt·esi,lent('. 

Art. :.. As rommi!<"''e" <le )<.'\l:u·Io,. sl•t·:"u• <le~!gtuula,.; em n<Jme
l'o i<Uffl<•lentt> !Kll"<l ttttend!'!' todn:< :o,: l'!'gi(•,··~ elo Pn.lz c• ":< d!ver 
><os a:o~J)e<-tos da incluRtt·ln. •lo c·ornmE-n·io, ela a:.:J·icultura. dn:< tmn,.:
POI'tel'l, <ln !"N'vic::o dome!ltil'tl. etc. 

Art. 6, Niio sE' pnllt-r>"t fmwr dt>!><'f>nto" llu ,;alat·io uu n;·llt'nad•• 
Jllll' alimenta.;;iío compl~ta e nlojam~nt<> hygit>nien t• JWI'man!'nt•·· 
,:enito at<" 40 pot· cento. 

Art. 7. o,. re.]lre;ot>ntnnte~ d:< nutoridu<le de appllc'a~i'io desta 
Iel. tt>m :t f:tr.ul<lade para entr:IJ' <"m torl.as •>~ P.!<tllhelf>c•imt>nt.n>< t)U 

Jocae;; comprehendiclos na,; !'lun~ <li~po$ic:ões, <lur:~nte :o~ hor:u< ttn 
<lín. s('>m neC"t>:<!<icln<le de O!'dem <? de li<"enc:a. JlO<lt:'ndn J"C'\'i~al' li\'''''~ 

•.ou pupeis e ordennr o :;eque-stt·o llestel't emqua>!lto tiver re-ln•:•1n ('em 

o cumJ)l·imE>nto dn lei. 

Art. ~. Os "alado" mini mo.: fix:tdol" pela C'ommiss:'i<> dl•Vern ser 
pagmi Lntegt•alme-nte ao sP>rddoJ·. >:~E'rn rNlU<"<;iio )Jm•a retl"ihtlic:iio 
df' empre-!'IHI"iOl" e suh-E>mpl~>~al'iof;. 

Art. li. A;~ cled!'!Ões ~la. Cornmi,;são ~et•i"to puhUcaclns n" form:l 
qll"@ detet·nüne o Ministro do Traba.Jho. A tarif:~, <te l'\ll.lal'ios "erii. 
fixada· nos locaes àon<1e se effel'tue a entre,.~ rle mnter!as jorlm<!~ 
ou de set~\·lç:os aos obre-iJ·o:!", no.« locaE>s nnde )'C' ·e!fectua o pn:,:-amen
to e noutroR u crlrel'io do l'egulamt>nto. 

O sala rio mini mo come<; ará a .,·i~urar 1;; <lia!' de]tui,.; de .puhli

~:ula a decisão. 

Tod.o pntl'iio que inf.-ingir qualquer <In.!' dl~pMic:õe!' de,.,ta !E'~ 
sl"r:'t pa.'lRivel dl" umn. :nulta ('lll dinheiro. 
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Art. 10. Toào l':<'l'Yiàor :J crue fo1· pa:;:(• un1 ;r.J]:lrio inferior !LI' 

fixudo TK·l;t commis.s:1o de sal:l.l'ios. pOde, :L despeito de t<Jda. conven
di-n ern cnntrario, reclamar. U..> seu contractista o comt>lemento do. 
!:><'U ~;alario, sem 11rejuizo da l'<:cla:n:a~ii.o d<> damno,; e interesses quu 
}H•"snm dur lug-J.r. 

A .autoridade )JUhlit"<l fix:u·{•. o pnlzo em que dfc'\'ero.i. ·~er res
tituída a. differenc:u a Jlaga~-. 

A ac<::io prescJ·ev~' dE-pois de um anno, a contar. ]l:lra cada ]la
:.:anwnt<>. uo <lia en1 que estE> se et'fectuou. 

A l't.. 11. QwLiquet· pc>s::;o:1. sem )ll'E'juizo das faculu:ules do .Mi
rdsh·J·ho do Ti·aloalhu, J>nder:, dt:'nuncüu· us infrae~ões da !ll'E''-'ent<" 
lei. 

A::-t. 1 ~. l':u·a d<)tC'~·min:l.r e f!xar a impoJ·t:lnC:Ía dos sala rio~ 
~~.-. lJ urfJenados dP (•ad:J 1•P;.d~io. n~ (_aonilni~sõe.~ (1~ Nnia.rio:-o In~~~ 
c:'cm..:id<•rariio. <:-ntt·e outt·<os t·equisitns. o ,;<:-guintt:: 

<t) natureza do u·ahalho; 

!i) n-cun;os UE'C'E':,<sal'lo~ ;, suh,..ist<:-nel;;. lln ><E:'lTKlor e sua>< re•
])t>t'ti v~l" fam!Ji,.,l;; 

<.-) eostunu~-~ loca:f:l'~ e Jn\'.llt..:u da c.u~a. Uo~ ~enet·u;o; (ie prin1ei~.·a 

n~'t'Hsi<l:H.Ie l' tlos demai~ L'lt'lllt'lltt>>l de CU><to Uti \"ida ]0{':.1]; 

1l) l'l'('(;O cnl'l'entt", na pt•ao.;a. do a.rtir;u eunfe•·ci•mado, hem ('Onl' ' 
" <'Ut<to d" IH'odUl'c;ão Industrial desse at·Ug-o: 

<') l':tlal'io" .. ol'<l~nadol'' ~imil:u·e,. de occup:t<;Õ~>>< nnaloga,.. ~>m 

úUtra.,. rl?;.dões do Pa.iz; 

f) valc>t· da--; mc-rc·adodas ou instl·unwntos d·e \ahOI' necesS<li'ÍII>< 

::.0 ohrPirn, pa1·a execuc;fw dl.' :-;eu tt·ahalho. 

A1·t. 13. P:u~, P>eta!Jel<>c·e·t·, dP mu1lo aPJJt·oxima.du, os <laclos 
quantitatlv<>,; suff.lciente;. p:w,~ alimento!'; de uma boa JtUtdçiio. po
uem a;; <~omnllssõe:-~ de sa.l:u·ios reenrrl'l· :h• tahellas de alimentac;áo 

.:lo exl"rclto. ela. m:u·Jnha. dus {'O!It>g-ios, da>' eadela.s, do,; ln>~tltutus 
,]~; reelu~~'iu e de toKlo e qualf!Ut!t' e:<t:tltt'leeimento puhli(•o ou p~tt'tl

cular QUP ficanl uhrig-a.tlns. assim comu :1s autut·Uades loC':te~. :L 
Jl~'<':<tar tud•>s os tnr~n·ml".s L' auxilio,. soli<·itat1os. 

At·t. 14. O .\Hnistel'io !lu TJ•ahalho n~!.::ulamE'ntat·<i :t Pl'L'><t'llt<' l<•l. 
~·s~f:l-."llJ"an<ln ,;ua fi!i'c;Llil':at:ão l" todu,; as ffi(.>didas tendentes a ):'al'<lll
til· sua ]tlena exeeu~ÜO, nrio ><Oll1E'l1lt> llu :a!<pt•t·to t•X<:IUSÍ\'amE>ntc• 
jurídico e eonstltuciunal ,;enii.u. t:Lmbem. 110 !<ocilll e ePononüeu . 

. A re~ulumentnÇ:ãn de.Yer{t pruv:u· t'ntt·e ouu·os J'eq.u~ltQ:<: a di
•·i...::i.o dus l'fc'~iões e o raio de ac~ão das cummi,.~-:<'k•·,; <to.> slllfll'IQK. 
rnulta.s por lnfraec.:õe.><: loe:tes dt> reunião clns o·ummi,..,.,i)e~: mol,k 
d~ rpstltult:ãn <las differenc.:a,.. <!e salal'io~ a pa):'ill': n~~i>•tro tlL• co:J 
tto:~cto. 

Art. 15. Revogam-SI" at< d!sposi<;ões em (•untrm·lu. 

Snl:t tl.as SessÕE>!", :!1 ele Agol!<to dl.' 1!!34 .• - lhJJ :sn.ntinoo. 
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J u.~t lf it"a~· ri.o 

O P!'("Sellt<' pt•njl'<'to rl<' lr'i J1rCleUl·a ol.m· r·umprimento e >~.Jlpli

c:tção pratica ao ma1'!no twincipin in-"'"''i!lto 11 n titulo 1V <la Onk·m 
Ecouomlca r Socinl <h Constituic.;ãu FE-det•al. (artigo 1:?1 pat·a.:.;T:i)lh " 

1. ", letrl.l 11) a .. ~>'im r·on<'('hiclo: 

"Sal:trío n1ininlu, <·ap;t~~ d"C" ~:tth;r:~~l·:\ ~·ont:'\ll41YH.' a:-:
c·ondicõe~< de ea<la J•eg·i:tO>. n;; nec::essidacle:< nurmae;; tio tr.L
balhador. ·· 

~-\. Cl"(!>teente con.scienda hi.-;turlc·a ele nosso po\·o tt·ahalhadu•·· 
l'!'t:elleu Jll'()fundamente l'EC"mhecid:~ a le~islm:ão su~;i<LI da Revu
lu~;ão X'lciona.I, entii.o tud;t •·on~><uhstan~:iada em tn·ententes e in·~

diavels necessidades da l"ealidaile so'-'i".l ht·a~<ilt>ir.t. J.i:ntre o" m1Jl
tos princípios e dil·eito>< firmado"' ne-nhum maL ... "u;..·T~Hlo nem muis 
urgente do 'que a<tur>lle que- ora n1e lH'eiX·C·Ut»l. Yisanclo a.s~~Ut':.LI' !!. 

c;tda. trabalhador· uma ri:'mutH.'l'a<;;"w mínima net:essut·ia par·a. " 
'de~en\·olvimento ph~'!SiC"u, intl'lll'(' t.Ual ,. mm·al dr> sua J1Pt·sot1ali<la•h· 

humana, no mai;; am1>lo "~ntido. 

--\ -"Oluc;:ão ~~' nox~o ]lt'ohletna ><<.)(•ial. l'll't~-t feita ahstendo-~E' da 
jntJ·uduco:;fw de methorl"~ ou eonc .. itns alht>lo, au nu~su meio amhi.;-n · 
te. m:L'-' unlcamentl:' orientada no "'l"nthlu da,. neeessid<~dl.":< d:;>< 
m:t.s~.a~ ]JroductorHs r~ Hll r~spPitn aos dir(loilo>t l~l~nle-ntare!"i do ho
ntl'nl. ~nt.re os quue" t·ulmina n da suhsi,.tPneia. 

Lan~1~r um olhai· n•tlu,.,pí•t•tivo ""'ll!·e " ,.[tua<:ii.o !10 nosso -tm
bulhador, t- r<-vin•t• um t·•·ime <·ullPt•ti\'u contra n dirPito de Yi<ia. 
Te-mo:s, no Bn1.sil, lu;::at· .. s und1• ni'LO h:t sai:H·io!". " tl'ahalhallor ;.:a
nha do patrão. t"'Omn Jl:t~llltll'nto, " tecto ,. ,, !'I!Ullola. \'Pl'dadl"lt-o 1'{'

;..-:-itne de e~<.'·r;l\·id~o .. 0~ ~a!:tt·io~. r~~l"H ;::E"l~lL ahaix:o do niv("'] nor
mal do <>usto da \'ida. •>ht•i;;:ttttln a um rt>g:irn<"n )lE't'tll~111<'nte de :<Ulo
alim-entação. ~au!:<a pt·indp:Ll da E'"Jl:tnto><:l jH'llg'!'f'>'!<;JO da mot•t:tn
ll:ult- pela tuher<"Uhl><E' que tPm <>nc·n ntt•adu. na mi~<o:>ria <' na fomp tk 
no:"><O tt·:tl:>.'\lhanor. o c·:ompo largu P Jll'IIIJÍ(•io Jl;•nt sua r~nda t(!nelot·co · 
!':.'1, de annlqu!laqào e morte. 

~:L Capital u:1 Repul•li<·a, pat·a um traloalh:tdor C'l>m enc,;u·~n 1+-' 
:!'anlilla dp. tres pe~<soa:o;, l'a><n nol'mal. o sak11·in mínimo {o de ltl$0•!0 
dia.:~·io:<. entJ"etanto, <'><lit )H'o~·aü., rtu.- :L mt'tli:t _:.::(•t·:ol du :<a.lnrio.•. 
entt'io" nó,.., ni'Lo \'ae a i:SIHm pot· ma. 

Em .\ hl'il uo c·ot•t'<'lltl' nnno. os em)lt'E'!'ado~ rla .. 'The L<"opoldln:l 
Rcülwu.~· Compa.ny Limited". dec•.larm·um-"e em. ~t"e\·e. dE'Yido :'1 t•e· 
munern<;ão exlgua. O Chefe do C:overnu Pt'•J~'i5!ol!'iu, numeou um:1. 
corn.mi.<;..o;i"Lo :u·bitt·nl ]Jal·a ju!g:ar o C"<t.so. O laudo d.::ssa commiss~_,,. 
m01::1trou que em 9.ll06 oper:u·ios. 6.072 ou sejam mais de 6(} por cefÍ
to, recebiam salal"f<)>; médios abaixo ele 160$1t00 men~ae::1. havendo 
m.e.smos centena.." desse,; humildes bra,;;ilekos que recebiam o sa
lario mêdio men-1 de 5!!.S7l!7: 

Pat-a que u C!m<U':t. do:< "Deput.ndo.o.; tenha uma no<,:ão elCJ.('ta da. 
<('Xtensão e elos ~Cfeitog dess.tl monstruosa e~plorru:ão sobre o hr«-
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Ç;O traba-lhador, f4l.t·ei umu. ligei_ra ~precia<;ão -sobre as bases scien • 
tifica~ em que repouHa u estabelecimento exacto da Sa.la.rio mini
mo. :!'.1r. B. Seebohm Rewnt1·ee. na s ua obra. intitulada. "Miseria ··, 
fazendo o ~studo da. vida na cidade. ~pois ele uma Intens-a e lo~.

bor!osa inve-8tlgaç:àu, ond~ a osciencla e o.; philoso)>h~ foram am
plamente investigados. chegou á conclusão de que o ''homem t r <l
halhando ~noderadnmente requer 1!!5 fn'Ummas de proteína e 3 . ~O•J 
calorias de ener~ia potencial diariamente e sobt•t- esta ha~e estahe-· 
ll:'ce o c u s to da manut·enç:ão h umana. •· 

Aqui, no Rio df' Janeil·o, nos estudos par,t !ixaçã.o de commnw 
«e alimentação, tendo em conta a. natureza. .physica commum d'> 
nm;.:w operalio, o u·aha.lho que l'ealiza, a-s condições cllmatericus em 
tJUe se desen\·olve e o cust o da vida. chegamos á conclusão de que 
o sahu·io mínimo diarlu par~~ um opernrio com e-ncargo de !amili:\ 
de tre-to pessõa~. Her!a de 10$000 diarlos ou sejam 300$ mens~s. 

o simples conft·onlo desses elanentus, na ·E'X)Jt·essào da.;; cift·as. 
n:osh·<~ que o salui'io mriclio de 58S787 pago a operat·ios da Leoiml
dina. rept-esent!l m~no:s da quinta paxte do ::;a.lario minimo exigido. 
lsso signifi~a .'IUC ao invés ~ .se propot'Cionar alimentos eapaze~ 
«e gerar 3.500 calorias necei\sut'ias <"t vida regulat· do operario, pro
porcionam-se apenus elementos par-<~. produzir meno>.< de 700 ca 
lol·ias: Não ha. organi~mo humano que s upporte, 1>01· muitos a.u.
nos, a sobt·ec;u-g-,~ de es!ot·ç;o de 500 IJC>t' cento, s urgirá. fataimente. 
a morte pot· lna.ni<:iio, .tubet-culose. etc. Nem as ma.chinll$ l!lecani
cas modernas, feitas de aço, resistem âs pressões exag geradal!. Na. 
doquencia. de:o~!les numeras, temos a razão positiva do coett!ciente, 
euort.ne e ~·.ada vez ma.iur de mortandade entre a>~ cl~~ traba
lhadoras de nos:~v Puiz. Collocm· um fim nel!Sa criminosa pra·tlca . .;e
rã. um dos muiot·es l:K'rvlços que- prestam~ á. JlOpu.lação bt-asUeir~~ 

e [~ economia -nudona!. que têm encontt"ado n() bt·ac:o opet·ario a. 
ul:want~ ·pl'inc·iJlal de sustentacão e progresllo _ 

.Aqui me11mo jit. tive occa:<ião de exhlblr e- )lublict~r no JJin:rill 
tla .-1ssnul1léa tlo{·umentos da EMtr.ad:L de J.o~~rro Centra.l do .Bra.sll, 
om4- prova\'a que o ex-Ministro da. Yiaçfio do Go\·erno Provls•l
rio, ~om sua11 reformll!S e medidas admin istrativas, tinha dinünuldo 
dial'la."' de 4$000 para 3$000; além de outroto casos em que diminuiu 
de 12$000 pm':l 7$8011. ~,larlos dim'ios de operartos com ~:! annu.~ 

dE' serv~o e- com encargo de familia de 8 pes!<Oa!l. São situac:õ<--.s 
-angustiosas, comrnum-1 nos meios trabalhadore,;. Cabe aqui re-5al
tar que- a mh a.limeontac:ão da.« famllias proletari.~. principalmente 
para o~ filhos menores, t~ gernlmente a degenere.<:ão e a ~ebili

dade dRs creanca!l e a.ccu!la como causa da mortandade infantil nu-
m:L propor<;ão d('> m:Lil'l de 5(1 por cento. · 

J>ara o bem <kt economia do Bra..:.,ql, impõe-se-nos tomar uma. 
medida immed1ata de· reparação, humana e julf-ta. a. esses attenta
clos cc:mtl":\. o direito de f!UbsLqtencla e contr~t a~ dispo!illcões clnr:l!l 

· do!!· textos constltuctonaes que garantem a ll~Uh~<ist('nc,4~ coit<Hgn~ ~ 
todos' o~ brasileir O!<. 

-~bu~o. n iio m('•os lam&ntavel, re_!rlstra-se com o hllb1to· g~nfl
l'Aliz:H'Io, d(. pag~~· (\.,.:. mulhi.'t'e!:<. salarlos menores. p or ' ~r\-iÇ0:,. ~· ta- . 
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refas abaolutamente identicos aos ilos honwns. Vt~rdadpiro de'!lres
p('ito · a.o art. 121, pomgrnpho lo. lt"tr:1 l1. da Con:Mitui~1o Federal 
<tue diz: 

Prohibic.;âo de c)jf(eren<:u. de :;alario para um mesmu 
tt·abalbo. por moth·o de e<lfHle. l!'exo, nndon:llidadt' <lU <>s
tado civil . ·• 

Convencido de que o eiltabelecimcnto do~ ~lla1·ios ntlnímo.;, .. JIU

ria termino a essas irregularidndes e injustiças. e mais: 

Consider.1ndo qut> o problema dE> . fixação do~ methodc~ pa1·t~ 

estabelecer a imJIOl'tancia lc~tl <le"'"e" ,.;ala rias ><:1hiu <1<' seu H:<Jle<'t· · 
tlout rl.na rto parn Cc)llVertt>r-!<e numn ~r.1.nc!e e un;:-t:>ntt- t•ecll\mlt<:ão 
)ll'olet::~ rla ; 

Considerando que as hases pat·a el:ltes metllodcn: tt!m •lue ><er 
nece~1·la.mente concordantes com os princ:ipius et!onomkoos q u"' 
rfi.g-em a. producçãu e o intercamhio. ~om o CUNto aa. vida de cad,., 
JHtir. ~ em cadil. époL'C\; 

Con,;ide<·antlo que au:-~ trahalhuilot·t-s "<".'u"l:Hlm: Jhll' inllu:-~trl.t~ 
a domicilio ou }101' :~ctuella.'l donde o~ ~alario~ são notot·i:tment~> bal~ 
XOI! ou as Que ocr.upam muJhe1·e.q e menrwes, '> B!<tado de\'i> lt>vat· 
n-;sistencia mediante- impO!'Ih:;õeR dos textos constltur.ionat>:<, llilt':!. 

. estabelecet• os methodo!:! <ll" fixar:ão da remunt>l':u:iio lllinim>t, cumu 
rlf>feAA 41. vida. do.c refet·ldol! traba!hadorett: 

Considerando QUt> to<lus 1111 OC<·upauos )lehL ~ra11dt> imlu:~t;·ia, 

pelo commercio e J>el;t agl'icultur-1, em s eu" di•ersos ramos e as
Jiect~. devem compot· <tt! commi:-~sões de salariv locae.". afim ue que 
po!ll:lll.m, de commum nccordo. t'Stabelecer :.t lmportftncia dos altlnt'lo,. 
.para cada. !ndu.strta. ).lat-a cnda <)eeupaçiio, tendo em cont~ o <:Ust~> 

dôl vida. e as condlc;ÕI!s economiCQs -e- !inanceir.~os das referido!\ !n
rlu.;t rla.l! no mercado intel'no e intern:tclonal. 

Apresento E'Stt> projecto de Jei ft cun..-Jder:u;iic• ela Cama1·u <:E>t'ttl 
ele que tnoet•ecerá HU:t aptn•ovação. não 1111 pelo alcunct> economlc•" 
lle ~ua~ tlnalidade!\, ntas, Jll'inclpalmentt>. peltt ju:-~tl<;a da cau~t QUP. 
;~rupum Ol'l que trM:t.lham e pror.lur.em, contt·ibuidOl~ da m:tir>t· 
Jlet·centJl~em p:u·a. () J)<~der e a riqu .. z:l cl:t "'3.<:~o Bm:<l!eil'a. - RtiJ/ 

Stl.ntíctpo, 

O Sr. Presidente - J·:st:'l finda a leitura. do r:xpec!lente. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela oràr.m ) - Sr. Presidente. Ml. 
~·m~l das ,;essões -de Junho des-te an.no. foi ~uhmettldo ii apredaçlt1 
da Camara. e por ella. appro\'ado um t·equerlmento de ini'ul'nmc:Del't 
de minha autot•iu, ao .Ministro da. Vi:.u;ã.o, t•elncionado com o as>~um
pto do defl~lt da Estt·ada de Fet·ro Central do Bru~il. 

Justi(icando esse· requerimento. chamei a attenc:N,o do !Jlu,;tt·e 
titular do. Viaçfi.o para, a ])()ssib!Udade de, .t1 titulo de expenencb e
no intuito de evitar as lle!ic!ts constantes daquella tmportantlsstmot 
\itl, _ fet'l'l!;&, ~~· ~ ·pratica. o .tr..msporte de mercadorias em auto
eamJnb(5es, a.o lOngo da. estt·ada. de rodagem S. Paulo-Rio, concor
reJNio, assim, com as en1pret,as parücul:u-es que exploram esse 11et·-
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viço. No sentülo de~tn mlnlta ~u~ge-stão. ti'"'"' r. )Jrazet• d~·ler .. hon
tern, no hrilha:ntt• rn:~ tutitnu de~t:l l"llf)itat o f'orrci•> dn .JiawJtii .. <1 
llf';.tuintt> nota: 

.J rorlot:ia como jactor econ.omico 

Quando '''".lnl!--<:ou <:"lH ~. PHulo. na n.dn1ini~'tt•<.!t.;Ü.n ~~·. 
\\'ashing-ton r.ui,;. a f<'ht"\• rh>< ,.,,tlo,·fa><. (•on,.tt·uida;" p:ti'<>i
lel:i.m\"nte fi>< ('"tt•ada,; dl" Íf>l"l'O. JlUu fnJtnt·am adVE-rtencia>< H 

JH'Oilo~itn d>t int·oJn·.-nienda d<>><,..\"l politil·a ro<lo\'Í>H'ia. 8('-
1'ia.nl de n1aiot· t'Jt'(•:-tl!nn - l•on(l:..~r~)u-~t·. t:•ntãu - ~\:-; t·o(l~ ~

Yia>< tle J)~nt>tt'a<;ãn. E ><tas eomp\etariam o ]J<t.pt:'l das E'!-itl'·\

Ua ... ~ flf::.l ff2"1'J"I) Jla Pt·unon1ia naeion~tl + ~ão nh~tante. nãu ~(t· 

ern ~L P:.tu~o. nt:t~ t·nl Olltt·o .... J~:-o:.r;ulns~ il~ P~u·acla:-~ cl<~ l•t•

da~.;aonl f(W:Inl :rpp:tn-~ef'n<lfl lJ:ll•:t (•OJ1CuiTOr ('fl[ll .:.!S Y~:t~ 

fE't're:t,;. 

E.xplka-.st>: f:·e-tto~ mais baJ•:tt<>R. eom a vnnt:tgl'm da,; 
me-z·('tl(]nrin.s, toma<la" 110 puntu tltc> ]lahlda, ~~>rem entt·e-

.':'UI:'s a dumkilio. ~i!, Utrdou u. ;:Tiü~ das emPrE'S.'l.s fen-ovia
ria~ pt·<·judi('llda.:< !li> la eon<.-urrencla. Conc-l;~mam por u::.:a
<!Ú'<'~ qua>'i Jll·ohi\\iti\'õ.t>< par:t " <:'"X{}\OI'a"ii." tl'" E'l11j)!''-'>'H>' tl<.c 
auto-.,aminhií~s . 

. Al;:-um:r,.:, Jlot•?m. mal~ }ll':lt[<·as na il<•fe.~" <"eonoml(':t 
u<' >il?U>< •·apitao>s. tamhem lan<;am autn-t·nminhô<'~ no" i'P

uoyia,, IJ.Ul" llw~ :><àn parnllt•las. A<tuillo quo> pan•<•ia t·on .. ti
tuir 11111 distoaJ·atE'. ,.· lll'"''tura tlt> t·,tJuyia,.: P"l"-111<>1:1~ a es
tJ·ad:n< •l<:< f<'J"J·n. pa~sou ;J S!:'t' Ul1\:t t'<•,·o!uc:tto N·onnmi<·a ,.m 
nlOI,tf'l'ia <ll' h·a.nspol'l<'>"· ;om pl'U\"t'Ítro elas <·la.ss<'s intl'rt•l-!s ,_ 
tlilS. a <lr•s ]li'OdU<•tO!'t'·:< (' :I (]11:< ('Oil:<Ul11Jclort'><. L) ti':IJlt<])<ll'tl• 
rapl<ln <' •J fl'€'t<> l'a:r.naVE•! ~iío ol,>i>< l'aC'tr>rl'.~ d(' pt•n,..p<•z·in:t<l·:>' 
economk·a. 

,S(• P' ' l" un1 ;ten:-oo ftl-liZ (•st{J c1Pn1onstrn~ln n , l'"nl])~11~t
çii" e<·'Jtll>llll('a do tz·anspm·t., t• ,]., fl't't!' l'<>llo\'lari~> .sol>;·,. " 
tt·an><w•,·tr· (' o t't"!'te ll<!l:t~ «">'tra<la,.: <l(• ft·t·t·o. <iU(tndo ,.,, es

talwh•t·e " l'OTIC'OI'l'C'll<'i:t dr,,, doi;; "~':<tf>tn:l><. •·nti'i.ll qUI? :<(.' 

aln-am <'>~Lr:Hla,; do> ·1·od:Jg-e-n1 OJH},.. <tUC'i' qul" t>llas P''"~:lln tJ·a
ze~ l~:i~E' .::1·anrlP hE-n~fi<·ío {I e-~:onon1ia naciona1 ~ ·· 

S1'. I 'resjtlr~n .tf', c•Olllo u~~i~nala \'a. o nffi(•io <la ('"an'~~t·a ;, ~f 

hojl• n:in ohtf'\'<• a honr:~ <lc· uma ,.,,~J)osta. Qm>J•o :t<'l'l'<lit:u·, (•n\tt-

tanto. tenha hilVitlo ext1·a\"iu, l•"i~ !-ldlo qut• o ~t· .. Mlnl;<tt·u <l1L \"ia
t.:tH,, ~klosn e- ~lttt-• n,_•ifl:o:o <~( 1n1u ~~ . ..:f:>t·ia ín<·apaz di:" J"(·t~n·Ll:al' infut"nla .. 
,;iiu df'.s.~a natUJ'<'Zll. ;di;í,.. tii o ><Ím))Jt>,; e r :lo fa<·il <],- !<t•J' fnrn.,dth. 

A ]lt'(Jpll!<lto. <l<>vu ;ti·n rl:~ R;t lili'n.tar (I ue to<'! o,; O!:< dlal'l ~t·lta::~ !"<' 

1t>Yttntarn. 1\es:,.;r t·<>c·into. qua.nto ;, rl€'ntm·a mlni'>'tt--dal ~m r<>><rton
dt'r aos plc'dido:< <l•• in f(_Jt'ma<;•jE's np.)WO\'adn" Jll' li: Cn marn. Lemlwo. :t · 

qUHlquer elo!< illu><tt•t• De-putuclo~, da t'lH\mn.Ja m:~iorin prLt'lamenta1' 
. (>U membro" d•• c·omm\ssõe~. a conYeniencia de >~er c)ah•~raLla. !'lUa ri
to ·ànte!l. me-dida ll";::::i~lnth·,L - "E' ê que ain•h não exi~t€' - que de-
terib.ine ou "fixe um· pra:-.o dentro do llUal o>< ~,.,.., Mini::.tru>< de 1-~l:<ÜL

do dev:-m1 fç,rn•'CE'J' a>' infonmtc:;u('~, quE> lht'~ ><iio pedida><. n ri-que:"i.
nu•nto ile>l'l · Srs. De]>utaao,.. 
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~ " P1'<h'i<lente d:J. R!>Jluhlic;,, :1 mal:-; alta a utoridadE> do Pa;:~. 
t e tn lll~tz<>~< par:t pt•untulg-..tt' o u \'l'tat· uma IE>i. <'. :ttt·. llaJ':l. exerct>l' 
<lete-•·minadas :Htl'ihui<;õe..: tl!" ::<~u t>lt•v:tdu <:an~n: >'l' o Pndet· Legis,. 
l:ttin> t e-m a sua nct.:ilo \'i:::itHla <>, muit;t~ Yl'7.~><. <-N·t·e:ulu. pelo rl~ot• 
do,. Jlrll r.\1,. I'E'!-dme n w<'><, comn t.i\'l'mo:< t>n~<:·j•.• df' \'1'1', ainda ha pou•:•'S 
diU..'<· na cU~(·U,.•ilo do nroj~C'tO ~coht't' " · atlJI!'n\'ttC:tLo dn~ !"onta . ..:: do 
:-;,. . J~r t• si<lt>nt(" éla Repuhlic-a: l'<(' o t• roprin Pcod<.'l' .ludiciarin t•;:r r,, 
;a.·.l~t dr·tu na .... - :"'\U:lS .. ~nh•1H;a~ f: (\• · • · i :.: l•~·:-;. ;, l • :·;tz · ~~. IIU<• nã., pot1~~·11) 

::<<>r posl!'t';:adu ><. t- io(••lJn p •·t-bPn.•in·l. i• inj u><til'i•·a n•l ''""'' ' t>>'Jl<'•' it:' •.1 ~ 
}U·i,·i!t··gín de qu..,~ ;.!<)~lm os ~··~ . .:\.t lni~·tt·t;~ dt:\ 1~::-:t.:t <lu tlP rc-:o;p1 ;11 -
4l<:H·(~nl. ou (' \"iat·~m~ ~Jtcn. llâtJ ,. !"O IIH I IJf "UI t'tJI~'IHfcint. o~ orficio:-\ nu :n·; 

infot·ma~c";e;,; qu.e llle são pedi!la.o;. 

H o ntem ._.,.,l ' ' nohn~ D.-,.uw<l•J ~~·- _·\eu r· t·i•> T•Jt'l'e:< qu,. >'l' m:t
llit't> :<•~tY:.L ne~l.' s~:>ntillr:, P h .. k. no /l irt.rin <111 f'ork·r· / ,t'fli.<la.li ·r:o, ,-,·~n 

c·unsi~o:n>~c1a :t ·N!d:tn1a<:fLo du illu,.;tl'e [)!•puta<ln :O: t·. l'lem<'nte :\l :t~ 

.riani. <lU!:> ('OmH Ht-latfw tla Cummi~:~ilCJ <lt• Vinam:as de:-ixou •h• rur
rnulat• )l>lrf.>c·e•· ><oht·e um tll·ojet· tv dt> lt>l pot'<IU!- n:"ltl lhl• t'uram eii
Yianat~ n!< infol·ma<;ôe!< solícita das :1n sr. )orini>'tt'o da l'':o~l'nll:r. 

Aqui fiea a s u;.:;.:E'Jttâu. ::-:r. l're><i<lt·ntl• . Pm· .,.nlftuantn. limito-me· 
:t t•t-ulr a \'. 1-::x:. se di;;-1w mamla1· offl!·lar no\':tment<- ao Sr. )li
n lstl'o da Yiat.:ão, ~oi ícitanclo l·esr)<>l<t: l ;w nwu t't:'qu e•·i ru.-n t ••. ap)ll'•:

\';ulu a 27 d~ Junho. 

O Sr. 1\tatta Machado - !'t·. I':·Psi<h·nt,··· n" minlm ,Íll\'<' ntu;l<• 
t·ecll.:.:-i um h•·l"l"m:lfl:t l·lo '"' lt<>Tn ll:r1 :Jl . Fiz ll" l' •·llo· f••:'\'tol'"~" 
at•),Piln a ~t:. nt-J·n~•• c·, •tlt~·rt·:• tl•'O p:. t•a q ut•.. (lnl \"('~ de •lPi.Xil t· !'\U : L 

t oJ·tl!fl!l. t.·•lnlo h :t\"l:t : \!'0-;w:.:u i·~alu C"lll t·~~ l: tn\t-1\lu t•ntntnU n t , .oJn :-~na. 

n1Uiht'J', tl:ti7L f'l 't'IU ' l'm J)j;lll)lllltlll:J lllll ~1';..:-Un<lo ho:<)ti t:cJ !lt• <' :JI'Í

da<le. lt•J.':t:O:~~-a ;HH"' fi[ilo~ de· l">. Bo~·:·o . Jl; tJ ';t a fun ,l;•c::'i,) t.J • . U11l 

hH<titUt<J "'lleKil!nO, 

J~!"'foJ'f~i-nl~ )l a )·:, 4'nO\"t""rH't."l' nu n1:q.:-n:1n1n1o in~t !tUf-4ln•· . 'llh.• ~:.·rhl. 
int•ontp:u·a\·t~lnh-=- ut •· Jll!'!f"! a,~· t-VitaJ' . pc·~:t in!'l ~;·u<·(·âu th• t l·:JI •: •HHl, a 

Jllthl'Pl'J l , a nti:<l!'t'!:J (> "" <.' nft>r·:n f<Jrt~J :.'S <1:1 l':•! hi: •t.' <lt> '! Ih-· ln.}j(J'.•

l't-lltl..' :"h.; :-:uas uri;:t.~lh·'. )n·,·p·tl': t r-th ... ~ 1<~íto~ n oK hu~plt~u·:-.:. 

l')c'n~n\'~l ~ .:-;t~nt Í:I a~sinl . ~~·. 1•t•4 .. shh·nt••., nu t·u:u.lt•ugo-:a~· 4l :l viela: 
huje ~in to e [lenso t•<rmu CJUU'Cll':t. 

l'roc:urou-nw. h n •l ia-s. aqui n a C'amai':t. illustt·,. a mig-o, llt•tlln
dn ... nJe (.]Ut:"' n'C)Ul'1"l'!'4:0:P a in~t ·t·y1u. no~ ...t '"''tr'-~ d<l c·a~• ~ d~ urn a t'ti;{o 
puhllc•ado <>m .!ut' :la l tl<'sta (.'ap!t:tl, ~nh 0 titulo "i n imir;u lia Oúr". 
Xe lle ,;e (:LZ E'll•l':vla. l> rwln~i;t cl:t oht'it •lo !-'r. DI'. Pl'<ll'l' l·:rnl',.;t.,, 
_con~u·uind<.J aqui :ir ancl ... nume ru de hospit:ces, 

X:io tenho o P t' a :l<'l' <lt• c ·unh~·<·<•t• pt"><>~nal nH'tH< ' oq U<'ll~ llllt~tJ·e 

comJla[J·kio, mu:o; ha multo o :Hllllit'•l ~inN•t·ameont<' <' " <..'Ollsid ('!'" 
um g-ranõt> llt'usilt-iru: .pot•que. S:·. Pt·.,;.:ich-nt~. n u Jllanet:t t'nt que 
::'-Oil\0~ d~ste-l't'ados l' onde :t dõt• c·ontiidona. 11. \.id a, '"~ a hnnthde 
<.•nnoln'(>Ce e eleva u asttedl, humul\n . 

Sabendo, ~r. P l•esiden t !!. qu~ o Ot•. Pe.clt·o Et'll!:',.to a !lia OJlUtc-n
d as de unt genet•O.Rh <'01'1\~~io :~ pr!mni'Ot<o~· attl·ll)utos do ·os]Jil'it<~ 1.' 

~ t:ra.ncle capacidade t.le tt·ahHlho. e Que- tem i!IS!lO!StO dt- \ ':l.liosoK 
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recut·so,; materiaes como administrador. lastimo profundamente que
e1·ronea comprehensi'ío e formidavel <'Ompressiío do meio hajam iln
pedido que tão nre<-iosa~ qu>tli<lndes <' vultosol< valores se- tfl'nhslnl 
dirigido para fins verdadeiramente uteis. 

No Brasil é unt mal tudo que concorrp para facilitar a. vida 
mt·;;- cidade!:!. 1\Iuito mah< util seria que u esfol'()o e os capitae,.; di,.;
pendidos .para ampliar a assistencia urhana, fossem empt·e~;•:tdos etn 
nucleos. coloniaes n~ Ul't'edot·es do Rio de- Janeiro, onde, em v"z: 
de leitos <le hosplta~s u•t'lamos traban,o. Pi'odUc<:ãu. saude e ,.id:t. 

Penso ainda, Sr. Pre!!idente, que a multlplicacão de e;;cnlas 
)Jrimarias não ê tnmbem pm·a louvar-. Com Alberto 'J'on-e:oo;. ,.rei~> 

que o "analphahetismo niiu é o nosso ntaiot· mal e. dadas certa:< 
c·undi<:ões economica..<~. nas~a u ~<er um he-m ... ·• Em nossas ~s('o!as. 
to<los aprendem para ohte-r um ponto dE> apoio solwe a socied:lrl••, 
que por isso todo o dia m>lis ~ en~ra(]tt~c~ e amea<;a I'Uir :<Oh 
peso formidaYel. 

A escola só :seri:t uttl se nugmenta,.,-se « capal'idade de trabalho. 
Ccmtinu~1ndo como ~. só deixnríl de seor cruel se ele•· o em~re-:;u qu:· 
promette. 

::lr. Pregjdentf.", POm a obt·a pat·a c1ue eonverge todo nosso e>~

'forc;o, vamos perdendo o sentido na nacionalidade· e esquecendo o 
tlevN· que temos de organi.zal-a. O Dr. Pe<lro Ernesto S<1'l"ia. u~ 
d~ seus maio1-e~ archltecto~. ~e th'C's!l:e n \'isãn panorami<'a cl.l 
Pntrla na Slll\ totalidade. 

Victlmu, como todos nOM. da "Ci\'!l!zac.:üo- =.~rti!icinl ctUII' a n•llm 
Republica. procurou construir. n·o seu formol<o corac:iio ecôam ,.,.. 
so!frimentos urbanos, que seu trnbalho e seu oamot· procuram mi
tigar. Ma:;. Sr. Prc~ld~nte, aque\le e este se•ia.m muito mais uteis 
se. appl!cados nas cunstrucc;ões a QUE' me rl'feri. E', poili<. ('Om l<ill
cet·o .pesar que deix.o dt' 1·equerer a. Jnsert;âo do artigo no>< .kulta('"'· 
e pt-ofiro estas ·palavras .pai'Q, mai~ uma Vo?z, reaffh·mat· o que 
})en~o e sinto ela "brilhante ci~·m?.a<;àll-. eTetulora. e?tranha (\t.> O<li<::-o. 
~ue-rra.s e afflict.;ões. 

Et·a Q que desejava cli:.rer. Uri11ito bem. Palma,,) 

O Sr-. ·Pr-esidente - }~stit im'Cr·iptu a "e~uit· n ~r. Det•utad:.J 
Ahelarllo .Mat'inho. que r:ecleu a ve-z <to Sr. Cincinatu Drag:.t, a quem 
uou a pala\•ra. 

O Sr. Cincinato Braga - St·. Prc>sillente! Meu~ coll!':;as! 
Quando me OCCUl>ei do assumpto !•elativo ao pr.·ojecto que appro\'a 
o Convenio de Londrel<. não pude c·hegnr a uma arwecht<;ü.o, por 
ussim <li:-.et· lftteral, do>< ~eUH textos. porque o t~>mpo não foi !-mff!
ciente. 

Como o projecto foi em·iado á Commis,;ão de Constltuiçii.CJ c 
Justic::a. f\fim de emittit· seu parecer. julgo de meu tle\·er apre.qsar a 
ex.posic:ão das rnzões que tenho para votar <-ontl'lt o PI'Ojecto. dn 
modo que u dita Commis~iio a..<~ conhe<:a. :•ntt:>s de elahorar o Sí.'U 

tr-abalho. 

Desejo, Sr. Presidente, deixar bem acce-ntuado que minha c>·i
tica nO' ajuste feito em Londrc~ alcan<:a Qg autore" !lelle. (lue- l'Ü.O 
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SS. E Ex. os Sr::~. Mini:stro>< rlõ.l~ . Rela.;õ<>s . Extet·iore>< . e ~1,. F a 
:tenda. A qua lquer d e!:!Ses cavalheiro,o; ~:u.us.t-ine con !<tt'ang iment•> 
de~':l!-'T:l«::tl· com ess.~ Clitica. A s:-:; . E E:x. 1>~o. pre\'lmne-nt(.>. pe1·duo 
de o fa?.er. Por interesse pessoal m e \1, em hY)lothese ;-~.!g:umn eu o>< 
abo1·recerilt com qualqut>l' espec!e <le commentat·i<>. E:~tando, ])or ê m . 
em jogo o interesse ~IJ1)et·ioz· da. -="ação Bl-;oL<;ilehk<i. não me oon"Side :·o 
cum o direito de calar 1-azõe>:< q ue. no rlnminio dn convívio l>P><><oal. 
serb1m J>Ol' mim :al>::~olutamente s ilenciadas. 

l::ir. .f'1·esidente . <J.naJysa.ndr> o ConYen.io <le L•mure.<. ohnt <'ia 
lni:;>~ã.o flnance it-a. <tUe )>at·a. l:'t o Govl'rno Bl·a.,.Heiro enviou. cons i
der<aremos e!:!Se ~ocumento sob o :seu ns}>eeto t'cunomko. ;;uh u :<>~ il 

a,;pecto fina.ncelro e sob o ><eu a~pecto politi<:o . 

Comecemo!< ·pelo Jll'irneit·n dell~:<. 

Da.da ,. deS<'onfl11.n<:tt ('onti':L <1 sltua<;ão p<Jlitlca de 1 H :lO, a tt- . 
hoje. Pa.l'.J. todos o.q no:'l~'O."' .pugamentu~ externos, a que são annua.l
mente obribrados os .pnrticulares e os· :::-overnol-0 íedet~tl. estado.'\es ~ 
municipae.«. não ex lge a.cturume nte no Bra.."lil nutl·o recurso seniio 
:1..'1 ~n.mbia;es-ouro de nos.<;as eX]Jortac;~:<. 

A QUantas lihras t-stt>t'linas m onta o tot.d dessa,; comhlat•"'·~ 

1;:!111 a .qui: 

19:11. 

193:!. 

11133. 

1934. 

. .. .. .......... . ..... •, ....... . . . ~ .... . ... .. .. . 

19:3::; (estimativa optimh;t',l) .....• •. ..••...........• 

l 

! 

L 

r 
.( 

4!1 . 544 .llUU 

36.630.1)01) 

:lii .i!H).t)llll 

35.H1.fiOH 

:t! . OOCl.I)OO 

Sommu. L 1 89 .4!15 .lllil) 

Mi-<lln. annual: r 37 . S.~O.O!IU. Fixemo..~ hem e~tt' al~m-!!mlo. 

Agut·u. v ejamo>< a quanto montam nof',;as de,;pesa."' olwí;.;-atm·i<~~ 

em C<l.mblae:s-out·o . !-lfto as st>f(Uintes. em nn!<su. v i&.t nowmnl, em 
m!,dla a nnual: 

ciaes .• 

2. Segut·os e seus rec\e~conto~. . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 

3. ~spt>»a~ em ouro das Adminhm·ac;ões Pu
b licas da Uafão e dos E.nad;)s (incluldollo dl
lllom;tcfa, commi,;8Õt>~ no extt-anh"l!it-o e m>~

terlal ''P<U';J. Marinha. G ue r ra ~· Pol iciak Fe
~h·t·al e E!lta.:1oa~!>). . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . f. 

4 . - R t!m<!.;;$4..'! 1e immig1·antes ás res pecrtvas fa
mílias, e dat:~ colonln~ (:nÜo openu·lol'l). em r·e

latori•) d o )f&ni.~tro da. I•'a:z:<nd:t Oswaldo Ara~ 
·nha (J>at::. Sl ). . . .. .. .. ... . . • . .. . .. . .... .. • . f 

:!8. UOO. Ut\0 

:!50 . 1JI)0 

n.OOO.Oi\0 

5 . tl(IO . 000 
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;:; . - J)e('!!)eda:s de- brasi lell'O~ resídín.do ou ''ia
j:J.nd•> no extrangeiro (computn<k o d.-,:ficit 
entre :ourh<tE>s). • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . r 

G. - Di\'ili-:?"Flo.s e outr:L'< l'emes:;<::l.'< de empr("Sa,; 
ext~·a.ngeir-.1:s. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i: 

7. Hemes.;as de pm·ticu!ares. c::omme!·ciantt>s, la
\TrHlnt'e'l, nil(l immig:runt~~- nem c·olonos.... .E 

:S. - !-l~n·i(;O>< normal ciu, Dh1da Publka Externa 
(t'niào, J<:,.taclos. Districto Fe(IN·al e Mu-
nl<>ipios). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J: 

~léd.ia. total da De~mesa An n U<tl. 

:1 • 000 • Hi.hl 

12.000.04'0 

a .oou .01JO 

:!4.CIOU.HI)(I 

81.250 .OOt; 

Chamada a es.«e- total- des;pesas )':'erae-s do Brasil. certas. inev1-· 
taveil;', devenclo toda~< :-;er pagas em moeda. e~trnnge.it·a. anno por 
nono. clut·ante lar;:;-o periooo o e annos futuro;;, ele de<>en nios futurr'"· 
talve?.. 

l'.l{!dia >tnnual dos <lispenclios e-m ouru •••... Sl.:!iiO.IJflll 

:M.;dla annua! <l<L" entracla::< em out·n...... J: 37.880.1/fHl 

l<'kam annu;llrnente sem pa~~tmento........ r 43.3711.000 

Quem con~iderm· cum· a.ttenc:ii.o •t li><t.a das ulto t-a.tegot·!a:S dos 
dispendlo:-o enumerados. certificar~se-;i ele que ha ahi dois ;..rrupu:<. 
e~nciaJ.mentt? dl!<tinctos, de rem~'Sas da Xadio hl'aslleira JlUra n 
l"l.:tt· .. mg-eit·o. O T'rlmeiru grU()O reune o:s n.-.. 1 a :; lnt-lus!ve: o ><e
~undo grutm. os l'ls. 6 Inclusive at(- o ultimo. 

Chamt>rnos a elite l'll!gu.nd0 grUJ)O, n:<. 6, j e 1\, o de didda.~ c:r
f(:n>aH a pa!Jur. Ao primeiro ~~·upo. n!-\. 1, 2. :!. 4 e> :i, f'harnemos '' 
de necc.~sillad,J[•,ç d11. crnn..nu~n1ui.o ,,aciomzl a satis{azrr. De-st<L" n 
~a~fio não podt> prescindlt·. par·a vin•r·. tl':'!lmlhat· p porleJ• p<~;::-m· hll
nestam~nte e inteJ.p-J.lmente a .. <; ~uHs dividas, :;wht·t•tudo a;~ c:lh·ichl,.: 
c-ontrahidr~s pelo The-!<OUi'O Nacional. 

Os dl»[JI?n.tlio:< que denumlnt>J J)it·hlrrx rr JltlfJar (•ornp·"•em->'<> r;,, 
tlua" e!lte;::-orias clistinctas que- .<ão: 

a) <li\·illax de empre!o~t>< nu ll<':<~<•as J>rh·actn>< a •·n•clore-:< extl:an
~~iru~ tatnbem ]Je~st,ax pt~ivatlil~ (c·att""g-uria t':-;t:~ nn qual CR-trrun 
U~ t;UII []('/(!.(7{)8) ; 

b) dividas ele- nosxo~ The~ouros Puhlieo,:, L'lll rn7.iio clt:" emprl•s
timo~ ~·ubscrlr>tos JlUl' partlculare:< no extrnngeit·o. 

Estes dlsiJentllos, sob ns. 6. 7 e ~. !'(> pocle-l'iam :<er multo rE-
du:o~idos e ato:; tempor•triamente supp1·imt:lus. pelo !uct01· psycholo~iPL• 
da grande confiança, intet·na e- externa. na Adminh•tracão Publit'a 
do Paiz. Este facto~- de~al)p>tt·ec-eu pot· comvl<>to. nn n._ctualidar1c.-. 
eontm o Brasil. 

Es~as responsabiliclades deh!tor!a" dos ns. 6, 7 e s. importam 
el!a:s sú, em J: -lO milhõe-s ao anno; e a~ .expm·ta<:õe,; totaes dú 
Brasil em 1934 .somomam anenas E 35 e mel() milhões ... Entre.;;an:1c> 
nós aos cr<-dores extra.ngeiros dos numero:< 6. 7 e 8. todns as cam-
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hiac~ rlp no.~sa.:; C:L'JJOrttu;:õr.~. aina,l assim não .,,. :.;:1 ti~fari:1mo>< Jl,}t" 

completo. poi:;o faltlLriam r 3 e meio milhões ... B t'iC'uri>tmo,;o nes..;:t 
hypothese. sem ·wmn lil1ra .-:iqur-r par:t tndos ""' n()s:<•.>í< lmr,'r""~in
diveis dispendios sob ns. 1. :!. 3, 4. e 5. rett·u eita·ln'<, di~p("n<lio~ 

:Lttinentes :1 propda \•i<l:l da ::-:a<;iio ~ 

Bai.\lta esta considerac:iio para <:temon:<tra1· CIT~<t.ulin,mente qu'i.-> 
ne~ativu. (oi, par:, os intel·es>;e>l Yita.es <l:1 N:H::ãu. a infl"li:r. :wtU<t~à•• 
dn. tJo.ssa missão financeira que po:r. de lado· o uni('u ohje.,th:o que <l 

devia. orientar, e que era n :sU:<IJen.,ãn tl'mplll":lria <lo ><en·i~;o t·nm
IIleto de nossa <ii,·i<la externa .• 

O Que at1~1z íic-ou dito E>xphlna nossa situm:iio nrn·mal. ou )wr
·m~ncntc. 

Corno regirnen pu~s..'lgeiro. J>:tL"a t·e;:-ul:cr Jlor quatl"l> annn" úe 
"'fai"Ço de 1934 u Mar~o de 193!\ (Decreto n. 23.S:W. de ~ de fo'•·
vereit·o de 1934). ficou e),"t:thelecida uma fortt> reducc:i"w rlos J>a).:':t· 

mentas •tnnuaes de nos$1. <lh"ida externa! 1,:m vez de í 24 milhõf""· 
que são a <\nnuidade nol"mal deS!!'.J. divida, ficou ajustado que, m·.~st"-~ 
quatro (UI1108. os <lltos ·pa;;nmentos annuae-s ficariam rl..:luzido" :1 

um(~ média de r ~ milhõe!\ e 400 mil lihra><. 

Estf~ \"el"lflcadu que. da.da a actual de~mo~·:llil" .. ada situac:ào puli
tica, o P::d~ não enCQntl·a !"e('ut·sos suf!i!'iente,; nom }}at"a e~"Je. j;, 
rwuzido pagamento. E foi exactamente elSsa \'t't·iCio-..t~iíu qu.e nw· 
ti \'OU a. ·ida da 11\ÍSl'lit(l S<>U?.(I ('o,qtH ao l'Xtl~l n):E>Íl"fl, P~U'>l {a7-"l' V"l' 

isHo nos nossos creclor~s. 

~ras. :1 ·n~les:"'io niio soul.>c. <lU niw qulz. ou m"'io t>i•<lt- fnzet• ,.,..._,! 
denwnstl~\c;tto no extr>m~eil"o. 

l•';t<;amol-a n(>:<. agora, «>m j.ustlfkatint de- no:<!<<L t\.'L't":l. 

Depoll'l de [)ji)::'O exclu-~lvnm~entE.> o dí!<JWnnio do n. 1 (import:t
<;ões) , nos~,. ~xpot·tm:ões tt·rn a<"l'liS:~do os :<<:"~ulnlPs :o:tldo;; .t 

.no.s~o tuvor: 

1!132. r l-1 . !\R6. Oltfl 

)!!33. X 7.55!J.OO<J 

11134 . !l.!l"i6.0110 

.Média (Lnnunl [ 10.S40.00!f- ae R:tldo mercantil. :,<;erá !':uranthl:t 
essa média"! Nilo o é! Ao contrario. ella ~ posíth·amcnte Incerta. co111 
Jll"Obabilida.de de decllnar. Já no Paiz tem occorrido dt•ficit.~, en1 v e lo: 
de saldo:-;- o dE." 1920 foi de r J7.481.000~ 

E' dE" prevet·-~e <-orno mais pt"O\'a\"úl o declínio. que jA. vae net•o•·
rendo, em nos:sas expot·tac;11es. ma~imE ·~e nossos e<mcorrentE.>s con
tinuarem a :;o7Atl" a pt"C'fel·e.ncit~ nos mercados mundiae!l contra 1ws.~u 
cG/é. Ne-sta hyvothe::~e, aquelle sa1d() m:&lio de :1: 10.840.000 mthir:,, 
ou talvez mesmo de~pparecer&. A expectativa p::>.r~l 1!!35 e a d,~ 

kll·te queda • 
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Tod:~via. ::;ú para <\rgumentm·, admittamos, por optimistica ~ 
l!icpta. hypothese. qu~ ecssa. infelicidade não mais tocar;t I><U~t nós; 
.,; ()lle •• dito »aldo fn \'m·uvel l>e1·moanecerã na alluodida mEdia annual. 

St• tira·l'mos desEe !la.ldo de .t; 10.8~0.000 ll quantia de t X milhi)~s 
'' 41.111 mil líhra;o; pm·a a dh·ída ~:-:terno.. como o exige o schema. te
remvs um 1·e:.to de .r :!.440.4)00, pa.t·a l'azer1l10S face (com elle exclu
::~iv:~mente) aos pagamento" sob ns. 2. 3, 4, 5. 6 e 7, do C;tpitulo I 
retro. p~;,.-amen to>l que ~omma,dos importum em r 3!1. 000. 00(}. nu
m<.>ro redon-do. 

Pa:;m· r 3H.OOO.IJOO com .r :!A40JJ()O f mikt~Tt' que eu não ~ei 
t·Om" ><e faz. '' não se.t· em fallenci:.t de escandalo. 

Podet·-.se->,, senl duvida, redarguh· que, me!'::mo não pag-;tn<lo a>~ 
! ~ milhõE-s ~ -lOO mil ela divida externu, o lm.pa.'l>;>e ot:t:ot•t·et·üL püt•a 
u Brasil, visto C'omo ...,, J: ~0.000.000 nüu poderiam :,;ez· pa;,:us com 
í 10.8411.000. ~fa."'. ~s:-~a r~dargui~ão apenas confirma e for·talece
minha. these, de q·ue. devido iL dc.9con{iança. reinante contl·a a admi
nistL·a<:ão actual, o Bra~il está na lmposslb!lidade de Jl:tg<U' sua Pt"<?s
ta<:;1o •lnnual da. clivirla extet·n:t. ~t'ja esta ele ( :!-l milhões. >te:i<1 de 
í l-1.400.000 a.rlenas. 

B i:sto va.le di~et· que, não consegulndu a. suspensão tempotarla 
o:un1pletu de no~>;O>< J>:t~arnento~ aos c·t·euores (\e nos>ta divida PU· 
hlk:L exte-1·na, a mh;são Souza Costa ft•acas~ou e!'tt'()n<lo>~amente, 110is 
t>m nada. nada, nadá melh•wou nosHa pOsi«;ão de devedor. 

l·~~~A são o:; ~lndos mathemati~os do prohlenHt. Elle-s (}e-mon;;
.tz·am que. am>!ioon.db todo o aalrlo da nosl'la. balan<;a met·cuntil. no~ 
pa~-:am..-nt(>s e:ll:tN'no,. lndecl!nu\'e-1..-., e><tes não poderiam :<er !lol
Yí<lo~. 

11 i - ,1 t1~wco11/iruu;fl a ~<rcrificar CJQ Brfll~il act uol 

.-\~ difficulda.deH oriundas du ue"St>quillbt·io ent.re o .Activo e l>· 

l':t><Hi~·o. n;t. balan<:ct g-e1·al dos PaKámentos. constitu.,.nl fuctu <:ommum 
contt·a u.s naçõ..-s no\':ts, con1o u Bt·a,.;il

7 
as quaes não llOssuE.'m ain(b. 

ll'tl':t base. <le resistenda., fortuna .,.<,onomic.~ accumulada, em ]):t"'

sado ltue ntw .: de "eculo!l e secu1os <lecm·rido>'~. 

O qu€' ~ts acode naquella hnlan<.;a. p;.wa a cOm])ensaçt'w. noA annu>< 
dl' \"Ht:ea:< mo:;ra,., f.· 'L confi<Lt!Çfl que in:<píram: - (. ..,sse ]H'eeio:>o 
valor impon.tlf!t•avel, a qu!' o~ ecunomi,;t>L'< dão o nome de credltu. 
~ão se o vt.. como não se vê 'l corrente electr·ica. 1\fa~. se sente que. 
tanto aqu~lla cont'ian<.;a, como esta corrente, tntnsformnn1 mundos! 

E' àa confiança que tt.m insph-ado, parn <Lttracção l' fixaQão 
<le e:t)Jitaes e:ll:trangeiro~. que tem sido feita a estupenda. e crescente 
lH·ospel'ldade (·P•~ra ><ó z·eferit·-me ao continente ame1·icano)) tle 
todas ao;; joven;;e na~oos que o comJ)õem. ·das quaes neste particul:lr 
:ie de><tacam o Ul'uguay, :-t Argentina, a Colombia, a Venezu&la .. o.~ 

Ell'lt<~dos l:'ni,dos e o Canadá. )lortentosamente E'nriquel'idol'l em cerca. 
ue seculo e meio, apenas. 

E o que é' o progz·es:<o realizado pelu ('o!onía JlOrtug-uez:t tle 
hontem, !ie:::-uncla. potencia a.mertc·una de hoje, que ;, este ~mdito 
Brasil. St>não o milagre de~,;;n confian~a em nós posta. <lesde a hO!':t 
<!.e-· nossa Independencia att; 1930? :>i!e5;;;a hora, nos.<!u,; gnvetas Yinham 
-de ser raspa<l.as. pot· aentr·o (' poz· fúra. pelo Governo retirante, que 
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1w.ra Pot·tu~al c9ncluziu todos os recurso!< do Thesoul·o Í! do .Bancr. 
d:~ ::-<'n~:;ão. Com0~,;ou ahí a oh;·a cyclopica ,1,, conf!:mc:a numa X;l~;,., 
creanc?.. i!"to é, da confian~n em no;:sas admini><t!·nt;ô<'.G puhlk;o~ . 
.sempre e,.-:ercidas; pela pol,rez:, ltom·adn (}Ue tE:>m "ido a re~\~t 

c·ommum de nosso~ e~<tadistas, e peh\ afamnd:t honestidaÕ41, ~eral u•' 
nosso çommercio privo.<'lo. Foi essa confi:mc:a que f~z a ~ran!le 

J)Otencín americana. que hoje somos. gs!i>l c'ontianca. 1>i\o ~ inte>'· 
ron11~u. nen1 mesmo diante do ma!ot· l'HtaclY~n de-;.tE" :"~eculo. qm· 
toi a Guert"R EuropéH: --de 1914 a lDlS, com fra!:'o~ e in>'<uft'i<"iE:>nte-,.; 
:;a.ldos em nos.~ l>alanc:a m<>rcnntil. nosso mil reis >'Ubiu de Y~\lor. 
tanto que nosso cambi() da t:\X.t ·d.;> 111 3/32 "'e aJteou pan, a df:' 1:1. 
e nesta ~t? con<'et·vou. T~"'"H rnf'Hma (•onfia.nc:a não e!<t:t<,nu nE>tn 
mesmo diante c~ ma.br for·midavel cris~ eeonamico-tinanceil·a d;o "His
toria Unh·ersnl - :t derrocada que- explodiu t;m \\'ali St•·eet .. m 
Setembt-o de 19:!!). Log-o rl.epois dess\ turmid:~Yel explos;'w. e airula 
nas a.ttl'lbuic;ões do r>anico mundi:tl, que ella produziu. a eonfian<:" 
nas Admin•i-straçõe:s tlo Brasil attrahin ]HU1l nO»:lO Paiz. entn• ~e
tmnbl"Q de 1929 e Ouruhro de 1!!3(), só em emJH·estimos puhlico><. mula 
menoP. <le 31 milhõe..<; de libras c>ste-t·Unas, d:ts quaes - .miraoi/~· dictlr 

1: 1S.:!11.000 n pleno tlescoherto. e i~to ao lado, em plena <'J"i~,-,.. 

ele um contmt-rclo exte•·ior ele- J: I ZO milhÕPs naquelle anno; 

De!<de CJUP o ~1'- .Gt"tulio Yan:~as recebeu ::t Adminístnu.;ão •{li 
:BJ·as.il das nu'Los do r~ixet·c.ito e da .\fat·inha. I'CJ!l'est-ntado~< pela. Junt.• 
:Militar de 1930, de~õe (>ntào essa superior eunfbn<;a abomdonnu " 
Brasil. .Anoiteceu então rmra o neàito J)Uhllco e Jlat'n. o <'t"editu 
J,orívado. estu tenebro~t nnite qut> dut·a ha. qua~~~ cin<'o anno~! Cinco 
anno., de soffdntentos que cheg:uw..tm ato; capt'il'hosr, .Je\'-r~mento •le 
sangue e-m guet·1·a c:i...-il contt·a o Estallo QUe tunto tem U~tllalhttdn 

}tara a r.iqueza <• para. a confinn<:>t no Bl'a::;il inteit-o! Citwo annio~ 
UE' noite e"cut·~. que :<t> \'ae- trnduzind(} en, custar-nos uma libr:t 
esterlln~t out·o metallico 150$000: em interven(!ão I'!Xtr:m,~;eira n<> 
exercic!o de Jto.·u~:-t ~ovberaniu. interna:' e em indhwlplln,t ...odal hroo
tando de tJOntos varios do l'ai;:. que l<•• >lente am<':u:a~l,, ou pela 
a nal'chifl, ou pelo despoti!'<mo. 

O re~Ulb(l<• (•olhiclo c!(, ~o\'t"l'no flo ~r. Ot>tulío \':u·~'"' f. {'""''! 

Dnhl have1· e,;turado o (luxo e o t·e!luxo dt• eapitaes ,. dt> t·t·~

dlto na . ..; nu~J,M>; l't']:l(!Õtt-1 lnte•·nacion:t(>>!, A Ce.ll~~i"lo de ('ntrada . .;.,. 
capitaes em nosso Pal:r. !'!Cria ~li'ntpr('. pm· ,;i só, um enOt"ntl>~slmo 
enu-nve p:n·u. no!l~<a,.. aC"th·Jdade,.._ M:!s. nt> latlo 1le,.~e facto. c<>oem·r•• 
ou.t-ra. infelioidade: - <: que, em ~uhstitui~:f1o <\esl'll <'on·entt' fh' 
entt·uda~. !l~ formou em ~ntido Inverso a cot•t•ente de Ra.hldu. de ":o
llitae~ pn!'a f<lr:l clu Bt•à:i<U, corrente- dPmt.~n~'~tm<la p_eh• <·llta!<tmphi<·:l 
ruiml du nogso mll Tél>< n:L~ taX!I.S camhia.es. l~!s ahi a tllot~t rb. 

<lê~>eonfiam:a puhllca. lntet•n;t C' e,.terna. conu·a i""'o que nhi <·l<ti't -
dois l'IUPJlllC.:iOl! a um ~ tempo! 

Qu€' tr!~teza, S1·~. Deputado,. d:t .m:;.lot'l:t parlamentllr: Xun''" 
tanto. como de1-1de ll <lepre~Riio de 1!1!!!1, no" t!'r-ia sido tiio <ladivoJ<:~ 
<t m:muteno;;ã.o - r>elo m~mos. ela confian~:t an.tel'ior a l!l:!O! Nunc:. 
tanto, como ne!:'te~ cinco anno~ ele noite escura, necN<Ri.ta,·amo;; ,l,L 
cla.ridade solar atrtundld<l. pelt, confian<:n. '' attt·nhil· pa1·a tod<lf' •J• 
qu<1ranti'l< do Bt·u~il. qU:\e>S marípos.:1s, o~< c:tp!tne->' e uropeu .. apax:>-
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r<-tdos peJa in1n1ine.ncia ele outra grande guen·a! C1neo unnos ;·1. quo 
o destino eruel pareee queree ajuntar n1~1is tres annos ele to:·
lUl'~ts! ... 

O factor psychologico que o Goyerno do Sr. C:etuliu Yn.rg•lS 
tem destruido tem sU<l a.usencia revelad,l nitidamente no desequili
brio ela balança geral de nossas contas, nas quaes nosso activo 
,,_nnual de f 67.880.000 tem a enfrent:w um passivo ele r 81.250.000 
accusando cuntra o Bnt•sil tl diffe1·enç" de L 48.370.000 como retro 
demonstrei. 

llna.g·ino que os getulistas 1ne t·edarguil'iio rn·un1püu11ente que o 
a.ug;n1ento de nossas exportações 1c1e nlet·eadorias seria. o unico nlé'i'J 
de ser allivia-da ou desap.pm·ecida essa c1iffe1·en~;'' de f 43.370.000 
.contr·a o Bt·asil, fornecendo-no::; tal Gtugn1epto a~~ ccunbiaes que ll'J::i 

falünn .... '"\.. pcuete de ;;erdade cuntic1.'.t ne:::>.se ;u·gunH:~nto é n::!inün.:.L. 

Responda. por Ini111 o ~1inistro que n1t.:'tis apaixonadan1ente te!n 
rlEfendiclo a Hevolução de 1930, e que falou do opthno posto ele 
obser\"aç;ão que é o l\finistel'io da li'azonc1::t. _).,qui vftü suas tex
tuaes· pala'\rra.s: 

"As correntes n1igratorias de et·eclito~ entre a nossa e as 
ouh·cts nações coinpletan1, con1 a bala.nç<:L con11nercial, o conjuncto 
do nosso intercambio, podendo-se ava1iar a quantidade de ouro, 
que ellas movüT1entam, cn~ 1'azüo ig1Wl ou; S'ttperior ri eqnivalent,e 
(ta cmmnercio exterior 'de bnercadorias". Helatorio Oswaldo- Ara
nha, pag. 53. 

Ahl este~ a verdade. E -para melhor esclarecei-a direi que, 
tendo nosso comme1·do exterior de mercado-rias, nos cinco a.nnos 
de Govel'no Getulio Va.rga·s, co1·res.pondido a G3 milhões ·de libras 
em médüt annuai, e sendo nosso passivo a descoberto de f 43.370.000, 
como vimos, é evidente, que, se confiança. fosse depositada na 
ad1ninistraçã0 ·publica, nossa situaçã.o se1·ia optilna, e nüo a des
graçada ,situação que ahi esHi .. 

Contra factos, não ·valc.n1 argurnento~. 

TV .-1 econo-núa }mblica. 'rio Brasil "'"· face dn (}rü-Bretanlw. 

Se o Governo do Bra.sil fosse, actualmente- um governo de 
re.al prel'ltigio, dentro e fónt do Paiz, teria sido faeil o exito .(]a 
1nissEío brasileira, no conseguir f;uspensão ele nossos pagan1ento~ 

da divida externa, como facillimo foi a. Prudente rle Mm·aes e a 
Campos Salles haverem conseg·uido o funrlin.rt ele 18D8, que con
sagrou essa. medida. 

O governo e o 'POVO beitannicos sfto justiceiros_ r\.lTaznad;·L 
nossa cnusa em Loncl1·es, em termos ·devidos e verdadeiros, e .clacht 
a base imprescinclivel ela. nossa moralid<tcle aclministratinc, tudo 
te~~ia f·liclo conseguido, po1·que no terreno ecnnnn1iro- ten1os :::L nosso 
favor argun1,entos ÜTPf!pondi \~eis~ \'pja.n1ns ben1 ü;to. 

Os nudnreR credores dn :.'-J;tc~Ctn Brasileira H\n1 sido e conti
n uan1 (l. se1· os inglezes. 

Ten1-no sido, não de_. hoje, 111as shn de sen1pre, desde que 
$Ol110S nac~ào inclc:~n-endenrP. T-I<l n1:-ti~ d~-· un1 ::iWCll]O! 
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Du1-antE~ esse dil:lt:Hll) 11eric•!lo <le t('I11JlO. a G'·ã-Ftt-et:mha. 
tem tido ~m seu f;n·or. pot• a><..,;im d!7Rl', u:m ve-rcl:td<;>it·o e tr~n
<lUilio JH--iv!l~gio dto facto para o;; <?nlPI"e.Stimo;; do nosso The>«>ut·o 
);ac-ional. 0>- tituJos da diúda puhlica hraSil€'il'a, t.,m .Sidt> e ainol~L 

,ão. mantido:; na .. -; hun~ <los t-.tJ)iti\lh<ta.,. ing-le;;:;e,;, durm;te gel·a
-;ões ,;ucces::;iva,;. 

O ntsto t> dL<; .. ~minado Im-J>eriu Britannko mi<> tem tio\,, ..,,. 
l>h~IH'tll - r'in«nceil·amente falado - nt>nhuma eolonja mai" t't>!l

du>t<~ do qu~ o Bl·a,..il para a· economia gt>ml da :::ua metr•Jpocr·. 
1-{ais de- um :st"Culo lle pagamentos. pelo E1·a;:il. cl<? ren<limE>ntu;: 
de L'apitaes ingle7kS.. sem que a Gr-d.-Bretnnha tt-nha ;::-a>'tn jitmais 
lllU \'int.:;m sequE'r e01n :t administ>~tdio e n defe:<a de:<ta c-r•h>nh 
t"inanc-foh·a ~ ~ ~ 4 

D~ emprestimos pul.llicos ext~·rnu,; t>'>'t~L o Br•tsil ;;uhn..-cmTe;,:atlo 
~-um quu.nt41. qu~ ii'<:' aJ)p.roximá dt' 300 milhÕ<:->' de e,.,.t.:rlinus: -
de,;ses. mait< de :!On milhõe-s RllO devidos aol< jn~IE'Z(>s. (.'rmtad··~ 

uunhe>m u>< capitae,. pm·ticulano>>< inl':'lt>~<>s aqui inn•t·thl"~· ,, tnt.tl 
ex<'o.'de muito dt' :::{1) :milhões de )ihm». 

E não (. tudo. _:tl,;nl da>< p•·est:(çüe;. thts di\'iolas. milhüe:< a,• e.<
t.-t·lino" t<:-tO :L11nuaJmentt> c~utaHzado;: do Brasil p,u·a ;' Gri:-Bt·••
tanl1u. a titulo d,;> :-;eg-uroo; e r<.>se~uru.s, dt> frt-tP" mal'ilinw:<. t' :h• 
H:tl<lo,; :1. fan>t' dn t•ommt-n·iu llritunnie••· Al,:.n, <1.:> tuLln !s.-,>: -
il Pl'incípal e,;p]ot'a<.;;"to <la indu.strl:t õo nuru e:<ti< pntn-';:U~> nn g,~t~il 
tt iug-te-.zP~. 

O I·}l"<:t~il~ ~t~ )J\tl' es:o.<".' n1vtiY1•s. dlt"\.t" j{.c !'(t-!' <·unshh .. ra ... l,_, un1 

t•líent;> m<•r .. c-t"clm· dt' t>art!c:ular eHinta. :\Ias alt"m tle:<st•:<, ha •m••·o 
motin1 mi.o nu? nu~ pond~roso, <'omo •·ou ~·~ferir. 

);;HJ,1 mai;: <.>quitatiY" tlu qut• no:<so maim· ('l't'dor. ,._..,.m nnu~ 

.-;:p~·ial ll:ll'a .~i. í'uoperai' para a lll'O~lH~l·idad.- t."{'Unumka tl•.·~:•• 
seu fi>'l (')!{'lltt> •• hnnt·;ulo de\·eclot·. A Gdi-Bretanhu ))P(IE't'la tPr 
:<t>rnlll'(• as:>lm """Pt>l'àllo. <'omprandt' <I ma~imo JlOo<>'i\'E'I dP mt>r
C':t<loria:-:. J>or est<.> <levt>drw Ju·oõu~i<Ta:<. l ~lo t""Wt·in n" onl•':;!l ju,..:a 
t' narut·al d,;~ coi.<<a.>~. 

Entr~tanto, <'omtnel-ci;~lmE'nt~;> f•~land". (. n L·vntral'in •• qu., >'(' 

à{L: - D Rra.~il scmpn· tc111. (!r.wprarlo ,; Grci·Rrdn-u1w mai.~ mcr
nulorias do qltt• a.~ cmnpm. a (}rã-Rrrtnnlm rw TJra.sil. 1~· isto J)O

sitiYamente andar o car1·o adeante dn" hois . .:\la!<. ;. \'E-rdade. ~1'1~1-

Jil'l' tt'm sido essu a Yeraade. 

Somo~ Xa.;üo íooeven<lente dt>Hde 1~:!2. Toda ;:.:-t>nt"' •·ult:t >'al '" 
·qU<• n st-culo XIX foi o >'ecuto <.>m CJUE' a Gt·ii-Bret~Lnha. lWl' :<I!U 
avn.n<;o em lnac-hinat•ia e €-m technka da faht·ka<;fw ir,rlustt·htl, 
t•H"nou della tl'.ibutari:t eommez·dalmente toda:< ns na<;Õ<:·s do Pla
nem. Proporcionalmente. mais do que quaJqUE-l· outr;-L, o Bt·asil. 
sem. dispôr dP nenhuma fabricaçiio iJul·IL~trlai. con~umi:L duran,_t) 
esse ~ulo as rnanuf:(ctul·a::; inglezas. concon·endo ct:<:<im para ,. 
uccumulac:iio da actua.t immensa fortuna hdtannica. 

~o seculo XX, continua n~a clie.ntella cummc't·dul <l l)en<:>· 

íici•u· a bo.lanc:a met·cantn da Gt·ã.-Bz·etanha. Dou aqui os :\l::n
l'ismos dos u.ltlmos 42 annos, já apurado:;. do intet·c:am,)io {'Oin· 

:mercial do Brasil com a Gri.'í.-Br('tnnha. 
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Quadro rlo commercio exterior entre o Brasil 

Exportação 

1893 

1894 

18ll6 

1S!l7 

1898 

1899 

lDOO 

190:! 

19(13 

1904 

1905 

1(106 

1907 

1!109 

1!JJ(I 

1911 

1912 

1913 

1914 

J01ii 

1Dl6 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

19!!2 

1923 

1924 

192.') 

1926 

... ·········· ·· ····· 
················· ... 

· · · · ··· ····· ·· · ..... 
··· ········ ······ ·· · 

da Grã-Bre-
. -t.e.nha 

para oBra
sil: em libra1> 

7.774.51() 

7.526.701J 

7.323.6\IG 

6. 664.00~ 

5.431.:!34 

6.190.286 

!j .389.5-10 

:).820.353 

4. Ui2 .O!ll 

5.3S9.!15G 

5.606.7~ã 

5.987.6Rl 

6.618.1R1 

j .643.451 

4.538.256 

8.115.197 

&.470 .542 

16.426.!185 

11.938.455 

12.657.830 

12.465.115 

6.265.453 

5.151.470 

6.718.137 

7.185. 841 

8.845.911 

10.741.686 

24.289.414 

10.484.657 

10.900.462 

10.996.844 

13.678.306 

16.155.044 

12.610.436 

e Grc!-Breta.nha. 

Exportação 
do Brasil 

para a Grã
Bretanha: 
em libras 

4.636.102 

3.9-10. 000 

3.6H.lG5 

4.058. 68S 

3.736.41!) 

4.601.773 

3.959. 854 

3.846. 547 

4.957.79-lo 

6.207.87~ 

6. 736.107 

6.237.'146 

R.109 .20!! 

9.112.37-1 

8.511.230 

6.984.977 

11.290.126 

17.496 .568 

10.864.01)6 

9.:!60.13:1 

10.008 .367 

7.988 .6:S2 

S. 250 .87!1 

9.036.7-12 

9.985.285 

8 .849.431 

lO .821.100 

12.025.37!1 

5.883.046 

7.655.112 

5.873.038 

4.794.n2 

5.993.229 

4.251.215 
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1927 

192& 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

. ~ ...... ~ . ~ ........ , ... 

99-

14.388.564 

16.034.408 

13.383.149 

7.970.173 

4.1l63.42S 

4.679.059 

6.165.570 

5.748.000 

378. 585 - 870 

4.479.543 

4. 685.075 

7.297.466 

8.111.092 

ã.703.797 

-L049.445 

-1.809.034 

S.466.0GO 

297- 395.010 

Estes algat1smos nã.o são tirados das estatísticas lJrusileiras: 
- são algarismos àe BO(J.rd. of TradP .• r~parti.;:ão official ào Gove-rno 
Inglez em Londres. 

V - Situa.ção cconontica- da Grã-Bretanha em facr:- do Bra-sil 

Vendas üa Grã-Bretanha. ao Bra-sil . . . . . . . . . . . . i 3iS.585.8íO 

Vendas -do Brasil á. Grã-Br€-tanha ~97 .395.011> 

Diffe1·ença. contra. o Bt-asíl • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . t 81.190.860 

Quer dlzer: na be!lança. mercantil :Lnglo~b~·asileira (mercado
rias contra mercado1·ias) o saldo me.dio annua.l, numero redondn. 
é de .E 2.000.000 e7n cada. a.nno contr-a esta. verdadeira colonia fi
na.nceira, que -para o Reino Unido tem sido o Brasil. Tal deficit 
,:; a.vultadissimo para. uma. bn.lan<:a mercantil precarin. como ~- a 
brn.sileira. 

A. ba:la.nça. mercantil anglo-a.rgentinr<. no quinquennio de 1930 
a 1934, unleo de que tenho os -dados, offer~e resultado diametral~ 
mente opposto ao nos.;p. A Grã.-Bt·etanha ne-s:'les cinco nnnos com~ 
prou <1 Argentina 249 milhões de libras esterlinas. E' vendeu-Ih~ 

a.penas 78 milhões de libras esterll.nas. O saldo annual mMio em. 
favor da. A.rgenttna., ele-va-se á quantia -de 34 milhões de libras! 
Reflicta·se quanto á Grã-Bretnnha coop-era a.>.---sim para a '!c<>
nomla argentina... N6s brasileiros, não atinamos na razão des,..~t 
immensa dlfferença contra o Brn~il. que é tão a.migo da Grã
Bretanha quanto a .Argentina, e que contu. aqui empt·egados mai.« 
de 300 milhões de libras de capital britannico. Considerando n.gG-

. ra, não apenas a ba.lanc:a mercantil. mas sim a balançà geral de 
contas anglo-brasileira, verií1ca-se que ella em éfUla antJO exp:·i
me-se mais ou menos por estes algarismos: 

Saldo clu contu. de mercadorias .•... 
Saldo da conta de fretes pa.l:"os a 

a em·prezas de na vegaçii.o 

Saldo da conta de seguro~ e resl'-
guros ......................... . 

Saldo do serYi(!o d<> divida externa 

Em favor- do Em favot· d;L 
:Bre.sH Grã-Bretanhrt 

Zero 

Zero 

Zero 
Zero 

r :"!.000.000 

3.000.000 

{. lSO. 000 
f. 18.001>.00() 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 14:48 · Página 29 de 101 

100 -

Yê-,;e qut' N<~a hala n(;a :;:-era.! rle c-onta~< tudo nos tir:t e nad:L 
· no; dá. 

Bstes nJ;;m·il<mo:s · di:spen:.o•m <'ommentarioSJ . Elles mostt·am a 
l'l)ntrihui<;ão an nual m(){le!\l<J. ma::s constu.nte elo trabalho dos bta
s!lelrc.H, para a gra.ndeza. economica d>J.. Grã-Bretanha. 

lnversamente, a uttitude da G1-ã-Eretanh:L não tem sido a. 
de tunistosa cooperação commet·cütl comnosco. Não a tem sido 
nem n1esmo no ten-dente a. fucilitar-nos. tL nós <•omo devedot·. :!1. 

tne-r:-a :solução de nossos compt"e>mis>~o:s PtLra cont a J>ropria. Grã
Bretanha. '"aiP isso por negar alimento á. ;.,-allinha. q ue lhe põ~ 
o\"<Ml d e ouro . . • Analysernos esta :;itua<;iio. 

C«r11es conoelad(l$ 

O Bra sil tfi'll\ poderosas razões para ::se coin ·encer <le que u:n 
artigo de g1·ande consumo na Grd.-Bretanha. - a <.-tu·ne de vacca 
- pode e deve constltu il· um <lo:i elementos mai:s nujantes <la pw 
ducc:ii.o economica brasileh-a . Basta considerar a vastidão d.l nos>~•.> 

te r r itt1rio, a no'i:m perenne pt·imavera I'W.l::l l"egiõe:s de pa!;.'tage!Ls 
nuturacs pelo no~so l!ertii.o a. dentro. pura q ualquer observadot· se 
capacita.t· de que, sómente com o .desenvolvimento dtl exporta~:ão 
da etu·ne de vacc~l. couros e chifres, poderemos pagar folgada
m.{O.nte nossa en()r.me divida. externa. ~enhum ·pai;;: do Mundo ter.1 
l><tra. esse precioso producto de expot·tu~ãu o custo de pt·oducçf~o 
tão baixo, como o pode tet• o J:kasll . Easta o desenvolvimento ou
sado desse cornmet-cio para despedir:mo-nos de vez da. pobreza. 
J:;nu·etanto, quasi nulh~ ê a coolJerar,;iio a. nós pt·estu.da I>e los iu
:;leze-s nas compt·as del!se nosso producto. E as escassas quantia~ 
que no~ t&m comprado, essas ml'smas estão e-m decn~scimo annu 
!•or anno. 

Veja-:~e: 

ComJJT~ àc carnes C011{lcla<l(J.B fcitns JlC'la. Grti-Brc-lalllla ao Bra.~il 

1!130 

1!131 

1932 

1933 

1!134 

...... ..... .. ~ .. -. ~ . ~ ... ... ...... .... .. ... ..... . i l.H:l . l!IIO 

..... ...... .. ..... .. ... . ·····.·.······· · . .. . ... . ! 738 .49(1 

.í 5l4. 7SS 

! 370. 115 

.t: 275 . 11~6 

Çredot· que assim procede quereri1. receber sua divida? 

A ra.2ão pdncipal desse decresc!mo está. no .protecc!onlsmo 
outorgado pela Grã-Bt·etanha á~> carnes da Awtrolia. ::-..ovtt ZJ:
lan<iia e sobretudo da. Argentina. as quaes entram no9 mercados 
hl'Jtannlcos pag--tndo muito menor lmposto, elo que as carnes- pro
d UY.ida,; no Brasil. 

E' injust.'1. · essa tributa(;ào ce>n tra um pa iz do qual a Grii
Bretan ha .; Q maio!' credor. N() accordo de Londres, porque raziin 

. a missão 6nanceira cedeu em tudo quanto' ê em favor dos in
~lezes. da.ndo-lhes um pão e um pedaco do que o, noe-so, sem qu~ 
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-em c lausula álguma fiquem os íngll'7.el't obri~ados a cor·ng1r, pelo 
meno», a odiosa situa<:ã.o e-m que nos encontramos nos seu.<~ meJ·
cados de curnes, que as Ilhas B!·J.tannicn,. impol'tam par:t !OE'II 
su,.tento? 

Vê-.se da.ro que fa.ltou :i mis$ii.o bmsi!eira n.utoridaàe morol 
Il<l.l'a essa l'e<:lamac;:ão. embora ~·isceralmente justa. Porque razão 
foi tt missão financeira tão pressurosa em compt·ometter o :Sra,;il 
nas remessa.s de esterlinas (que o Brasil não llOS.SU('). em vez d\! 
eomprometter-se em remeSsa.s de carne:-; congeladas p ant pagament .. 
<los congelados int:leze:,;. remessas al!ívhtdas do pes.1<1o !mpl)..<;t.) 
inglez? 

O ~R. Huc:u NAPOJ,&Ão - ISso dependi:\ do ;,tOYt'l'nc) in~;le7., ;; 
não d<l nóo;. 

O ~R. CI:!\'C:lXA'l'O BR.-'\.GA - Eu ignorav~t 1:<!-'U ••• 

O 8n. Hn:o XAPOI.EÃo - !':' u QUt' pare<'!!, IWi::< \' . 1~x. está. 
pt'rg-unt..mclo. 

O SR. Cl~CI:-.1.\'fO BRAf<A - O que part><•e r. que \'. B:x. 
ntL•• e~tít ou\•in<lo '' c::;ue di~o . 

O ~~~- Hn;o .X.\1-'0LEÃo - Ch\')::"Uf'i llt':-<t« momento. 

O 8R. ClXC'lXATO BR.AG.\ - Pot· i:5"o o seu :IJI<tl'te roi llt'!:l
<:abido. 

E..c;tou demonstrando o intet·e~~<•• CJUf' a C'rt•rt-Bl·et;mha tem e111 
f•tcilí~\r t• no!.'!:'O comme1·('Ío - !n.tel"E~sse hl·n.,;ileh·o e-><~e C!Ul' nu n 
rot def~ndido p~ln mi~o financeira - e indicundu ''~' cntl,ttl >l~ 
QUe a mil<l<iio tinha Pllr<• attin~h· tCil <>hje<'tlvo. 

Pl'O:'Iigu. 

Com um poucochito de ·JH'ellth;lo, ls>W t~rl:~ l-lluo íaciln•\•nto: <:!>i1 • 
sc~:uldo; }u·hneil·••, JlOt·q ue ('.St<a itnpo!'lacão, !elt::~ pelo credOt' -é\'O• 
Yt•t·no ingle!. não pagaria tii inaJ)ot<to; :;egumlo. )lot•que ll<~ act ua l
mente n;t Gt·ã-St·et:mlw \'h'a ... l~lanm.;ões a<> ;.:u\·erno hl'itannic•• 
cont!~t o z·eferido 1miJO»to )>rote<·d•ml:-;tu. I!Ut- ft'l't' :1 polJJ'E'Za ln
J;lel'~. e q u(' E>~tít orc:a.<lo ('m r 1:!. ooo. OOtl llt>r n mw. o,, ;.:ra.ml·~~ 
orgãos ··The :l.teat 'I'm.de1< Juurnal", "Tht> !\fan<·h~!!tC't' GuanHan" , 
•·ThE.> Morning Pol'!t" e outros importante~ jO!'l'\n~:s estão vet·bem ndo 
NIS~ lmpo»to. Sh· Ma lL'olm Robertson. emhaixa<l!lr lwiuwni<-u na 
Argt-nt!na. discut·sando em Lottdl·tt-s. d!~:<t• re<>~Jltf'mentc:: "~u~tentu 

que n At·gentina !:'l! enCQntra em >~ltuat;âo esp~lal, "' dt>\'f' ser (:on
sidet'ltdl~ quasi como ]Jcr.rtc i11tt•gra·ntf' tio lm1Jt' r iu Rrilall11ico . Dti
:X(Ii df' cumPJ·ar iL Ar~entina. e . m·•·ulnal'ei~< a muitos milhõe.; •I·• 
lihra!l dE> c:t1Htal ht'ltnnni<'o ln\'el·tido~' naqu~!le p:tho. e que somnm 
mais llbt·as do qut> as in,·ertida!'l t>m qualqu<•l' elos Dom !nfos "" 
Imt>et·lo Bt·lt:mnico". O pinião !n.-u;;v~it:t! 

O Sn. JoÃo K~o;vES- T-anto aRslm qu.-. eom " \"ia~em do \'leP.-
1-'!·e-~idente da A•·~entlna, foi ~tug-menta<la a qunta de im pol't:tc:áu, 
a defl'l)eito do con1·enlo de Ottawn. 

O SR. C!~CIXA'l'O BRAC'rA -E' mttito t>IU ~l<lath·<• o npart" 
<io nolwe· collega, que pec;o ,VlS SI'!<. t;IC'l1~x,·aphn!< t'(':::lstt·art'm. 
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Essa ~ tambem a posição do Brasil. !\Iais de .!: 300 milh<X!8 de 
<:apita ] bl·itannico estão invertidos em nosso Faiz. 

A G rã-Bretanha , importa da Argentina, só m•~ carnes, entl"e 
11\ e 20 milh<X!s de libras esterlin!l-s 11or anno. Eu já. disse que 
a Grã-Bretanha, no ultimo quinquennio, comprou ú. Argentina. I. 249 
mllh.ôes esterlinos de mercadorias de prOducção argentina. tendo
lhe vendi.do a~nes i 78 milhões de mercadorias britannicas. Em. 
cada anno, o saldo medio em favor da. ..Ugent!na é de I. 34 mi
lhões! :Nas vendas pela Argentina. a base das exportações são 
os productos de sun Jle<:uaria, consumidas pelos inglezes. 

O m!seravel convenio de LondrPs, QUe nos enforca Hnance!t·a
m ente. não traz uma palavra de ~arantia para o Brru:ll nes.'>e ter
nn•J commercial . 

Cacfé brasileiro 

.Actualmente a nossa fUndamental resistencia e<!onomice., aquel
b com que em 70 <>! " conta o Brasil para .pagar as suas dividas, 
alicerca-se n·a exportac:ão de café. mQximé depois da derrocada. da 
b or1·acha. Poos bem. Cont>ra no~'So café jfl. começou a offensi >'a 
dos ln;;lezes. E ' extranho, sendo a Grã-Bretanha nosso maior cre
dor! Mas. G verdadeiro ..• 

Entre no~sos concorrentes. n::; 1·egiões em que mais estãe> avut
tnndo as plantações de catê em competir::iio contra o Brasil. sã\) 
as colonia . .<; inglezas, que nella.~ :t])p.licam grandes ca}lita.es da Clty, 
entre as quaes pro\·avelmente muitos já recebidos e outros q u e 
:1g0l':\ Yão re~ber do Bras.!!... 'L'm estudioso viajante disse t er 
encontrado em 1->:en:ra um novo Estado de Sã<~ Paulo <:a1eelro, ~ 
na India. Ingleza. Reg-ifw <le Mysora, outro importante nucleo ca
reeil·o se está formnndo. Essa concorrencia p6de ser decisi\'a contr:L 
o café braslleiro. como decisiva já !oi a concorrencia ingleza contra 
nossn borracha, com o adiante mostrarei. A Grã-Bretanha de ou
tJ·'ora costuma\"a consumir care brasileiro. Em 1917, o Brasil ex
p crtou para a Gdl-Bretanha 519.000 saccas; em 1933, apenas ... 
:1.630 sa.ccas! No a nno de 1930 a importação nos mercados in
;;lezes foi de 689.738 so.ccas. das quaes 353 .944 saccas procedentes 
das colonias brlta.nnicas. Quanto a esta pa-rcella, nada diremos. 
Mas, a s outras 33õ. 794 sacca.s teriam. · sido adquiridas nos mer
cados brasileiros, n os mercados deste P aiz devedor de mais de 
J: 300 milhões esterlinas á Inglaterra? Nã o! Contra todas a.s ra
:.::oa.vels condições commerciaes, dessas 335 .794 saccas forazn com
l•t·a.das a Co-rta Rí~a 258. 637 saccas, que representam a percentagem 
de 77 "I • da importação ingleza e:xúa-colonial. Costa Rica deve 
á Grã-Bretanha cerca de i 7 milhões est erlinas apenas. e o Brasil 
deve m ais d~ J: 300 mUhões ... 

Pe.ra resumir: Na importação global ingleza de. café, cabem 
ás colo!Uas "britannicas 51,3 o1•; a Costa Rica. 37,5 •J•; a outras 
procedencias não brasileiras, 10,3 • jo; ao Brasil, a rkllcula per
cen tagem de 0,90 •!". isto ê, menOs de um por cento! 

Para o Brasil o facto t€-m capital importancia, porq ue sobre 
a nossa exportacão de café r epousam hoje 70 "I" de nossas pos
:;ibill<la.des. economica.s de satisfação das nossas d1vid.as em moeda 
-extrange!re., d!Yidas de que a Grã-Bretanha é o grande credor . 
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O café ·rept·esent:~ na economia pub~ica do Era9il o mesmo cruc ú 
s.'l.litt'l" para o CbHe. as carnes e couros para ,~ At·:;entina. o pe
troleo para o Mexico, o caTváo de pe<lrn par<\ " In~laten·a. et(•. 

Quando os ingleze~. ou outros quaesquet· extmngPiros. ,;ub,;cre
vem ou adquirem titul()s de emprestim<>s brasileiros, elle~ sabem 
perfeitamente que. pa,ra os p agamentos desses emprestimo.:, .., 
Brasil só conta com · libras esterlinas oriunda!! <ln trabalho dof' 
brasileiros. revelado nas expl>rtações brasiieit·as. A attitude. pc'll'
tan.to, dos povos nossos credores, re-duzindo PUlls compra!< n o!< n<"
sos mercados, ê uma attitude inintelligente e a~gt""esslva conh':l <> 
devedo1·. porque Cet'ce~ a e.ste o~ unic-o>< melo..« de- >'Olu<:ii.o <ln ·(]\
vida. 

Ba>~ta. sobre o caso do café! Pa~emo,; ;I ou u·o muitn m ai:< 
~Ye . 

As cambia!'!I-OUl'O, no met·ca<lo hrasi!{>iro. diminuirum íul't" 
mente <'m numero e em valor. desde que a exporta<;ào da bot·r:Lch:~ 
ueixou, s6 el!a. de fot·nece-r•no!< quusi tantos m i"lhõe.s esterlinos 
quantos constituem hoje a exporta<:ão total do Brasil. Basta re
cordar que. em 1910, chegamos a. expc11·tar, sómcnt<' crn borrnc1tn, 
o -dobro do valot·-out·o do servi<:o de no,~a divid;L :l.O>~ ingleze!l n e>',.:;: 
anno. Quet·o dizer: - expot·tmnos L 27 milhões esterlino;;. A;;:Ol '.\, 

em l984, noss;L exporta!;ão de borracha c.ifrou-!*' nu •ínsi~;niflc:tncl:l 

de mC?J,Os de 1rLelo milltiio c s tc rli?tO. 0 1.1 precls:lmentl' no ulgarl!'.!mo 
de 3-'1 mil libl'as e<:~terl!nus, apenas. 

A quem den• o Bra.sll a ho~tilidadt> tle><><e fornlidayeJ trt\nlb(•

Jhúo econom!co ·~ /lOs in);'leze~. S6mente aos ln,c:lezes. O c:tso •pas· 
>:~ou-se a8Sim : 

.. -\' ~ombr·:~. <la a mi7.aile nn~lo-brusUe-ira. no f im do seculo pas
sado. dois cl<ladãos 1ngle7.es, .Tarne!< CoU!n.oo; e Wlckham, auxilimlos 
l>Or consules inglezes acreditado!< no Bras il, !'!Jnl:leguiram, nas flu
l'I!Stas ·do Amazonas. immensa. quantidade de ~emente.s e de mu
das dn. ser ingueira, para serem tren1'.plan tadas nu!i colonia~ in
:;:1€-zas dE> Ceylão, Mala•ia, lndia e Burrna, d E.' on,dE' ·a cultum se 
irradiou em menor pet·ce.nta~em para Cochinchinn.. Borneu e India 
Xeerlandeza. 

O .resultt~.do foi a q_ua.sl com!)leta elimino;u:ão d:t hor1·achtt ln-:L
silei-ra para tóra dos mercadO~< mumlines. . A denota da Amu~onin. 
JICios in.ok~s, fol r~tumbante. 

E ' claro que o.., brasileiros nü.o podem pretender que as · co
lonia.s ingleza,s deix~ de ·produzir cnfé e borracha, se isso lhe,; 
interl\S!JO. . Mo.s, (: tambem ~!aro que . se essas actividades culturaes 
t.:m lesado o Brasil tão profundamente, e se o Bras il ê devedor de 
dinheiros aos · ing lezeJ!I, um sentimento de condescendencla devn
sempre existir para com o devedor a. q uem o credot· lesou de f acto, 
e profundamente. 
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"VI - Nit1ta.Çfio 1ttora~. não do Go1;erno, mas do PovtJ Bra.çileiro, 
at~te a Grã-Bretanha 

•A exposição, que vem feita. demon.stra .;. e\'idenci<t que- o 
Brasil. longe de ha,·er jamais sido um peso mot·to nu. t'!conomb. 
da cornmunhão ~ocial ingleza, tem sido, ao contrario dtsso, um 
eleme.nto poderosu de c ontribuição para a riqueza da Grã-Bretanha. 
Im·ersamente, a Grd.-Bretanha tem sido pa·ra. o Brasil elE>mento 
de enrraquecimento de nossa economia 'PUblica. 

O SR. f"ERXAl:-.-l>es TAVORA - E isso :não li de agD1"a . DesJe 
O!! tempos culonia.e.s, o ouro, n.rnmcado de Minas Geraes e do Bra..:;il 
intt'h"o. ia t€'1', po1· intermedio de Portug-al, aos cofres inglezes. 

O SH. CINCI~ATO BRAGA - lsso r<.>Sul·ta da ana!yst' <.l~s 
relar.õe:~ da 1·ecipror.id:tdE> E'('Onomlca enh·e a Grã-Bretanha e o 
Rl'.!lSil. 

AhstJ-ahindo-st> ilo !;l'llnario econon1ico, pode ser taJvez jnvo
, . .,<]o o :~pecto mora l na reclpt·oc!dade d~ relru;õe ~;~ entre os dois 
.)JO\'o.~ . De:=>:;e kv.lo. tampouco, o Brasil não tem a te_?Jer qua.lque~.· 

an.a.JYse de sua conducta, como amigo constante da Grã-Bretanha. 
~o mnior en\h~ltt' l)ellico tle sua historia, u. Gril-Bretauha teve o 
BnU~il como ~eu ;;ora.tuito alliado. que nâ1> exr;'orou jamais t)l·o
veito::; de qualque1· especie a esse titulo. (3Iu.ito bem.) 

A cau:;a. lla::; causa.-;; WL>~ dlfflculdade!;, que no momento pet·
tul·ham :L economia ))ublica bra.sileira, está na depressão e<:onoxnico. 
<lo intercn.mhio <>ommel·cia.l entre todns as t>atria.s·. Para esse muu
<llal e:~tado dC' causa,.. nen·humamente concorreu o Brasil. que estâ. 
innoccnte desm~. c:ulna. São os europeus os que estender..o.m sobre 
<> mundo u flal{c.>llo ela ><U>I. guerra europé:~.o o desquilibrio da sua 
)Jl'oducGiio technl<'a lndu~tl'ial. as torturas do desempreg(), o odioso 
de :;uas auuu·clli:ll.; P.conomie;.u;, o egoiRtico de s urus tarifas alfnn
·<le;.:a.l'hl~l tn·ohlhiti,·a,;, o de;wait·ado de 8E!Us formida\"ei.s armnmen
ti:;lllOS n1ilitart>><. 0 :< J•esponsaveis pOl' esse desgraça.<lo e::;tudo mun
dial de cou~ niiu :<e a c:h:trn soh o ceo do Cru:z;eiro do Sul. 

Os europeu:; mnnipulat~.l.m e ~tirsu·am sobre nl>~ outros do 
mun<lo ín-teü·o n vroce lfa ~conomlca., com suas batega.s. suas \'en
t(lnlas, seus l'elamt)U.g""H e raios; agora não se podem recusa·r a 
nos dar prazo <L ,que mudemos nossas roupas molhadas e cuidemo..-; 
de nossas avarias cau!<ndas por e~<s.t proct'lla .. (.'lfuit(l be m .) Ju.~. 

til ia super mn1tia.. 

O SR. l<~l(:Ut::Humo Ro01:mn;;s - Suspensito de pa;.:n.mento .; o 
de que precisam. 

O SR. CI~CI""ATO B.RAGA- O Brasil está no s eu direitt) de 
tru.t!).I' de suas con\'en!en~i<Ls ecolbOmioos com a Gran Bretanha, 
d.e viseira ergukia, de e:;ual para egua!, sem consentiT em ser to
mado como um pedjnte importuno, e muito menos como um vende
dor maliciosamente relapso, pant o qual s~ trace termo de bem vi
ver, <Muito b1:m.) O accordo de Londres tem este · aspecto. como 
uditt·nte mostt·norel. O Erasll tlnha o direito de esperar- que suu. 
rnh:1siio íinan<:eira ern Londres houvesse posto esses pontos D·O!'i ii. 
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O Sn.'. FrrmEIRF.J>o RoDRrmrE!' - E' nena que o~ <liscur"o~ ele V. 
}~x. não impressionem o Governo. como estão. realmente, impt'es
síohando a opinião DUbUca. Siio tomudos como opposic:ão quando 
os considero actos de patriotismo. ' 

O Sk, .JoÃo N.b.'VES - O ;tparte do nobl'e .Deputado tht maiot·ia 
(; a ttesta.do da efficienc4t dn :trgm1wntac:ão do oradot. 

O SR. CINCIXATO BRAGA - F:t(:o o Que !"'"""· 
Se tudo il>So tive.,..e >~idn exposto pelu dita missão. (·om ;~~t·l'tH\ 

fit·meza. que não exclue lt mais a.purada polidez, outro teria ta.Ive~ 
sWo o n~sultado c-on~eguidn. ~ím. O pnvo ingle:.:. dentr<' toclos rln 
mundo . .; o que melhore.~ exemt•lo,... tem d<1.do de ))1'<\ticar "uperiot·
mente a. Justiça. Estou con\·encido de que .na,-.; SU<LS rela~:ões o.:nm 
o Bt-asil. a honrada Gran-B!~tan~t niiD deixaria de ser perfeitamen
te justa.. sempre que devlda.mente esclarecida.. Mas, allegada.s por 
um. Govel:"no d!>smor,Llizado. toda.>< N<sa;; fortissimas razõel' perdeln 
completamente sel,l valoz-, ~"Ohre-tullo quando esse ~spt·estig-lu tf'm 
ultrap:~,sa.clo as frcmteil~t:; do paiz. !'Orno é o <'u.so do Br:t~<H. 

O S11. PJu,;stv~:-."'1'1> - Lt>llll>ro no nnhJ'e P~putado que estA fin
(l,t a hora do EJCpf:'cllenh•. 

O ~~~. 1'-'EIIXAxm:,; T.I.Vui:A - "\li{ts, acruillo Que t>S crt>dot·e!l de
Yem reconhe<.~t·. •isto f.. qu<:> a· l'el!c!dadt• clE>lles rt>siu{', nnturalm~ntc, 
~m nos:;o bem estar. (• nn!'su t:nw•J'no ni'w <1uer t-ecunlwcer. mnnte!l
<lo-pe ne><sa politic·a clt: ahson·er camhiaC!s da l:wout·a. m:ltando-a, 
JHlsitivamente. Dent:·o cle pou"c' ten11Ju, t•ntt'<'t" ntu. tl•J·>'I ck al~tncl·•-

1UU' ns pag<unentus ·da <livilla t:xterna. 

O St:. l,.,lGt:Jo~IJU·:Ho HtHiltlc:t~l·;:o: - .\ .SUS.))~n~ão llt.• )la;.ranH.::a.ntos St' .. 

~~-~ um;; fat<J.lídade. 

O SI:. l•'En~AloõDt~s TA''"ItA - Arwl:ulo .• .\ .suspen"ã" ~e-rú. infelir.
lr\(otttC', uma fat<llldade. (.H11il<> l>l"tl'.) 

O .SR. CINCI!':ATO BRA<~A- OI.Jedient .. it ad,·ertenda de- V. 
Ex .. :':r.· Presidente, requ!'il'o me in:.;creYa pat'a uma explk:te:íh• 
l>essoal. em que tennin:trei a Jeltura destat< )l<\ .. ina ..... ou. então, eu 
o poderia faze-t· no momento quP, :L juizo d!' \'. Ex .. mail" conv•:
niente se.in para (>11 tntbalho>< da (.;a.mnra. 

O SR. CINCIXATO BRAG.-\. - ~1uito ;:t·ato a Y. 1-:x. U'lflmn.~. 

O orador ê C1L't1L1Jri:me.ntad.o.) 

O Sr. Presidente -· H:1 soht't.• a nw"". c· \'tlU ~uhmette;· " 
votos. o seguinte 

Requeremos que não seja. designada Ordem do di:.t para. a. sessão 
<le amanhã, 15 de Ago~to, din em que ~ commemora a. as~;mmpç:io 
de N. S. dn Gloria. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:48+ Pág ina 35 de 101 

-106-

S::thl das Seflsões, 15 ele .AF;"oSto de 193S. - J .. eoncio ~lrão. 
Pinto JJo.ntas. - P. "Uatta Mac}la<lo. - Vicente .lf.igud. · -

~l:fartins 'ITeras. - Pra.ncisco Gonçalves. - .-!âalberto Ca·m4rgo. -
J .. ino .!lfachad.o. - Pcd.ro ,Jorgr. - Ç!tldeira. de .<lh•arenga, - Ar
thltr A., Rocha .. - H~J11rro Pirr's. - .lfontc ·.4.rracs.- Paulo .J:far
tllM. - JfottrJ J,itlut. - (;/ r'JiH'nti1LO Li.91Joa.. - FJm mo de .lfl11J(Z . 

- ('ar/o., rl<! r.u.•m.rio • 

.-\ JIPl'O\':tdo . 

. O Sr. Ferns.ndes Ta.vora U ' drJ on/.t·m) - Sr. Pr.,~dente, pe
~o a. V . Ex. con:;ultE> a Casa sohre se consente na. ínsercão, em 
no<>;Ol< •• Annae>< ... tlu t-Xtr:wnlina!"i:t C'Dnfet·encb honte·m re:1lizad:..< 
pe-lo ~r. ~~are~>.~ clt• ~ouza Dantas sobre a <lh•ida· ('XtPrna do Brasil 
l' ::<ua ri?J!ercussüo nru; finan<:us nacionaes. 

O Sr. Presidente - V. Ex. fal'á o obSNJ uio de em·iat' á Mesa 
s~u J'I:'QUel·imen to pot• es(·ripto. 

'\'em r~ .:\l<:'!<a. {; lido e en\'kt<lc. ft Comnlissãu Exe<m· 
ti ,.a. o seguinte 

J: I·:Q 1'1-:I!I~.~ l~XT(I 

l:'olicitamm< 1i. Mt>;;:~ ~~ Jn!*'t'~âo, nos Annaes desta. Camara. ua 
n•Jt:t\'E'I r•rlnfl't'Plll'lll hnntt·m rf'allzada pelo Dr. :O.fal"cos de Souza 
Dantu". na :-~f.<h• tln l.l~a ,J., ('ommPrcio. ~ob o utulo: .O Pt'QblémU 
da::< Div•ida:-~ 1-;xtO'I'IIal<, t·lll "u:ts l'C'lac;ões com o (•ommC'l't·i,, t·XtPrio~· 

<lu Hra:oll. 

X;tl:t ilil!'l ~t•!'<Jo:•·~~·~·. l.f th• ,.\;,!'u:-;to de• 1!~2;). - 1-.. r'rUrnHI~".,· Tu.7Jora. 
l'llttlu Jfttr!IJ/Ji, 

O Sr. Presidente - Esl:·: find:L a hora destinada n<J Ex
JIC'<lientP. \":ll-"P ]JH!'I:<at· ;,, Ordem do tlia. (Pn,uSI'!.) 

Com))'ll'E't·em mu!s, c1ut·ante :1. ]10!':1. <lo E:x
l>Nli<•ntC'. "" ::;rs.: 

-~ ntonio Carlos. EunLldo Loc1i, Agen01· l{<~,bello. Cn.~<leira Al
YarPn;.:a. AC!~"Ilno de Le:i.o, Ah;runr Bastos. Fenelan Perdi;;:::i.o. A~os
tinho Mont~iro, Clementino l.i.shoa, Lino Machado. :\1ag:;~t]\i'">'~ de 
Almehla, Ger.son ~1arque.~. Cai'los Reis, Eliezer Mm·eir:l, A~enO!' 

Monte. Adellnar Roch;L, Pires de Gayoso, Democrito Rocl~L, Pedro 
1fü·meza, l!on.te Arraes. l<'igueiredo Rodrigues, Martins Verns, J:o
><é August<), Alberto Rus2!li, Gratuli:mo Brito. Ma.thias Freire, H.en
l'E'ctiano Zenayde, Sa.muel Duarte, Ruy Carneiro. João Cle'>r•has, 
Osorio Borba, Adolpho Cel~o. Barbosa. Lima. Sobrinho. Antcn~o ·ae 
Góes, Alde Sampaio, Oswa~do Lima, Humberto i.\toura. Simões Bar
bos.-"1., Motta Ldrna. Emilio de Maya, O!'la.ndo Arau.io. Valente de 
Lima. Sampaio. Co.sta, Ca;-los de Gusmão, Deodato Maia. Melchise
dl?k Monte, Clemente Mariani, Pedro Lago, João Mangabeira, Ar
nold 8ilvu. Al"lindo Leoni, Oct:wio ~fang-abeiL·a. ·wanderley Pinhe, 
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Arthur Neiva, Raphael Clncur'"<~.. Edgard Sanches_ At tila Amaral, 
Homer-o Pires, Gl>aldQ Rama.Jhet!!, FranciSc~> Gonçalvt!:s, Nogueira 
Penido, Amaral Peixoto, Juuo de Novaes, Ca;ndido Pessôa., Salles 
Filho, Sa.m.palo Corrêa. Joii-o Guimarães. Raul Fernandes , Levi 
Carneiro. Bento Costa, Agenor Ra.be~lo, Hermete Silva. Acurclo 
Torres, Cesar Tinoco, AllPio Costullat. Lontn~o Cost:t. Cardillo Fi
lho, Nilo A.:Ivarenga. Lemgruber Filho_ Bandeira Va.ugha.n, Fabio 
Sodré, Arthur Bernardes. Carlos Luz, August o Víegas • .João Ber:~l
do, Washi ngton Pires. Artbur Bernar-des Filho. Juscelino Kul:li
t;.chek, Polycarpo Viotti. Daniel Car'I.'Ulho, Christiano Machado, Ma
cario de Almeida. Vieira Marques, José A lkmim, ..João Penido, JosG 
Bernardino, Simão da Cunha. Rezende Tostes, João Henri<tue .• -\.n
thero Botelho. ·Bueno Brandão, P a ulo No;;tueiru, Pereira Lima. 
Waldemar Ferreira , Santos Filho, Osca.r Stevenson, Cat'lota. de 
Queiroz. Moraes Andrade, Vt>rgueiro Cesal·. Gamn Cerquelrn_ Cin
dnato Era·gn, La .. rte !';etul>al. Jor~t· Guedes. l',elix R lhas. RohE'l'L~ 

~\lareira, Justo de Moraes. Mir<~nda Junior. Horac1o La!et·, · J :tiro 
F'ra.nco, Laudellno Gomes. Trigo de Loureiro, Ve.ndonj de Barros, 
Pllmo Tourinho. Abelardo Luz, Dorvn.l i\fe!chíades. J'oü.o Carlo-., 
Borges de Medeiros. Baptlst;L Lusardo, Pedro Vergara, Victor Rus
somano, Raul Bltte ncourt. A..!lcanto 'l'ubino, Dario C~spo. João Ne
ves, Osca.r Foutoura. A niz Badra.. Eurico Ribeiro, Erma.ndo <klmes. 
Pedro J'orge, Francisco di Fiori, .Antonio Carv:llhal, Austro de Oli· 
veira, Arthur da Rocha, Sllvn. Costa. :f'r·ancil:'!Co Moura. A<lalberto 
Camargo, Alberto f;UrE'k . R!canlinn Prado. Yielru. ~tuccdo. Mat·tinho 
Prado, Ferreira Llma. Olivc•it'a Coutinho, Albert<> Ah-are.s. Lima 
T-eL~elra.. Pa.ulo Asl!ump<:ÜO, Gastüo de Brito, Vicente Grultez. Gas
tao, Vídigal, Fran~tL Filho, .Moucyr Bur'bosa. Arlindo Pinto, A u,;usto 
Corsinu, Cardos1. Ayr·e.s. \'ic:<•nte Gou\"t<a . Syt,·iv Leitão. Abelardo 
Marinho, Sal~•<h; l~il\111 , ~·:nll<• .!:11;n-tln><. ).1omt'l' Pai\'a_ 'f:an·l·to l'in
to. ThompwJn Flot't'l' . ( l ;o.) 

Delx~tn d<' c·ompal't>CE'r o~ Sr,.;.: 

Gene1·o:-~o l'onel', Hiheln; Junl<ll', i\lndo Chermunt. D<·m1ot·o •lt' 
. Mendonça. Olavo Oliveira .. }-(>hovah .Motta. José Gomes, Bottu de 
.Mene:Jes. Odon :Bezer!·a. :Mario D omingues. Sev~ríno Mal'iz, JtfeUo 
Machado, Altamimndo RE>quiii.o. Manoel Nova€'s, J- J _ S4:abl-:t. 
Pr~o Pe.i:aiso, Alfredo !\1a:sC'arenl'tas. Ma~alhii.es Xt>tto, F'ranclsco 
' Rocha. Pedro Co.Jmon, Asdt·ubu l So;~re!>. Pereira C!trneiro. H ent·i
que L n ;.:-e, Eduardo DU\'ivier, Xot·aldin o Llnl<J.. ),fa.rti t1s Sonn•:-; • 
.Adelio Maciel, Furtado de Mene7.es, Xe~rão de L ima- Celso Ma
~hado, Jacque.s l\!ontanclon. Abreu Sodre, Blas Bueno. Hyppolito 
do Reg'b, Teixeh-.l Pinto, Meira J'unlot·, JosG C::ssio, D t>metrio a
vier. Annes Días, A hilio <1e A~<~>i!:_ Ric<ll'do ,).[acha.On. R oht>t't<• ~i

mon!leit ( 4~ .) 

ORDEl\f DO DIA 

O Sr. Presidente - A U!<ta dt? jn·e~~'>nt:a lti'CUS<t o cnmp::t
recimento de 252 St·~. Deputados. 

Yal~s,. proceder ú votação da matE"r lu que >:<e ac·hn. :;10bl't> a me
sa ~ dn con~U\nte & Ordem do dia . 

Vão set' j u!;;ados objecto de deliberflC.Üo doi:;; pt·ojecto:;; _ 
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São, succE's!<i\'amentt>. lido~ t> r.onl<i•.lt>l':"lllo~ nhje<· ro 
dE> :'IE>Iiher:u::ão os ,;~;::ulnte,; 

(Pri m<"int Le-;:dslatUl·a) 

Di-'I}JÕr sol>rr 11. collo~iit> llit•rnrchicn tlott nnt>irtlll t!'x rz,._ mariu/l(t 

(~~uranc;a 441 - 1• Le;.:islaturn) 

Art. 1. • Os ;.~!um nos da E.sc:uh• Xa\'lll são c·omsiclet·ado.s ··pra<,:.l:" 
especlaes'', sE>ndn clas~ificados na hiet·at·chb militat· E'ntt·•· o~ g-ua • .-
da,.-m:trinhus e os sub-officia.es. 

Art. :!.o Revogam-se as diRpos ic;õel' em ennu•:trio . 

Sala <1::~ l:-'t>~i'ÕE's, 1:! clt> .-\~O!<to de l!laii. - .·1 mnrnl J>ri.,·nt" 
.T·wlll&r . 

J u.~ti/ic'açtlo 

O proj('c-to \"Ísa ,.quiparat• os a>'llirante~ d~ mal"inh:t ao!< cadet~e>" 
d:t E:scolu .:\filltar, que Pl'lo ~~·r<'to n. 23. 99~. rle 13 de ~lar<:o tl .. 
1934 !oram classificado~ entre os suh-tE'nE>ntes ,. os Hsph•ante~> :l 

offlcial, :u·tigo cento e !lessenta. e sete . 

" ConsideradoR c r>ll1<• 1>~'>~1:~~ <'SI>~da<>:<. o .. <·:tdete,.. IHI ()Onto 11•· 
YiRta dn subordina<:ão hiemn·hlca. fl<'am comm·ehendidO!< er•tre o" 
fõuh-tl'n!'ntes E' HM tt"Pirante,; a nffiei:tl.- - .4.•marn1 Pf"i:rtJI.n ./ uninr. 

x. 1 s.; - 1 ~~3;; 

(Pr·inwh·;r Le>;,:-islatura) 

A brr o c retlilo r1r 2!1 :22!1~66!'! tl(lrn nccQrrrr at> t>a!Jil 111 f' lltn tt :Jit'' 

tl"m tllrritt> !.!II.JJ.fll'l Pf'x.1Ótt r/(' .lfello. RCcre tarin da I)ircctorla 
.Gera.l >in ArR!'II.I!l de Jlllrinlra rlo Rio rir Jtutriro. pro1:C?tif'11t,. c?•• 
t1i/frrem;(1 tT-c 1'f'ttcim t"H toN , 

.\ rti~o unicu. Fica ahe1·to o <·redlto de 29 ::!29~ti6S _pura. oc•Yil' 
rer a.o pa_;,'"a.mento a qui' tem dil•eito Manoel Pe~sôa de )!ello, ~
cN-ta.rlu da Dh·ector·la GE.>r·al du Arsenal de Ma1'inha do Rio de .Ja
nelt-c, proveniente de diffet·e nc::n de ...-encimentos. no pt>ricxlc de 1 
de Janeiro de 1929 ntê 13 éle .Julho de 1934, correndo a despesa por 
conta do credito de rHs 1!1.429 : 849$266, verba I. Divida Publica 
E) Divida Fluctuante. sub-con~i;..-na<:ão n. 1 da L ei n. 5. pe 12 'le 
:Novembro de 1934, re,·ognàal< a~ dispo>li<:ile;; em co ntrario. 

Sal:r. -das ~::ll<Ões •. 14 dt- .\.,1\'0~to de 1!\35. - .liOfiCJJT Rnrbosrr.. 

,Jfl.stificaçnn 

Em face dos considct·and" do )lrojectn n . 12~. de Setembr:> tiO:. 

1906, convertido no De-creto n. l.i32, de 26 ele Sete-mbro de 1907; 
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(Jue eqUiJ):tL·ou. se1n re!';tricc::ão. Of' ,·enciment·J;: d,, ~ec:~et<.1.l'io <1,1 
Ilhl'r,ectoria do Ar,;enal c.Je: :\lar:inha do Rk üe J:meh'<l (hoje DirE>
ctori~ Ger>\l üo .Arsenal de: :.r:.rinl1a) <LOS dos chefe;; de. ~c:.;ã1• da 
Secret:u·ia da :\1al·inha e d<t :ú!i n. 4.911. de 12 dt! Janeiro d~ 19:!5-
que mandou pa~-ar a diíferenc:a d(' Yencímentos e g-L·atifica(,:iio. 11 " 
l~rioõo de Ou·tubro de 1919 a De:~:embro ele 19.23. t•onfonne o dil·d
to que lhe foi legalmente reccmhecido. tende, d<lhi t>m (liante per<·e
bido. vencimentos e~uacs n.o~ c]e rhefe- de l!;ecc;iio. ato' qu.- P<'la L .. i 
e!';pecinl n. 5. G:?:!. de- :!8 dE> Dezemb1·o de 192S. que :tu;..:mentou <h
J 00 !Wr <·.ento o;o vencilnt>nto,. dos runccionados ch·is. e"""' fu ncdu
n,u·io não teve o au~;mento do~ &eus Yenc-imento:-; que Ih., competi;!, 
<>m \'i~ta rlus lE>!s dtad<l.S • 

.. A. parth~ ~1e- Janr:h·o dt~ l~J:!H. l:i~.-.r un1a ~n·nn~a lnt~l'tH'~t:u.:rl-o cl;r. 
lei .. passou o referido funccionario a percebet· vencimento,; inf~l-i<>~ 

r~s ao" dos ·pl'im-e!ros -officiaes de sua ::~ecretaria, ,:;eu::~ ;:ul•ordimLdo~. 
O intere~.•ad<:> reclamou :<u St·. Chefe do Govet·no :t•t·ovi>;od·.> 

que, nor cl€'!;nadlc• de I4 d(" .)ulho ele 1\134. ]lw !""("•>nlH•ct-U u õir:'Ítll 

;ul )la:;:an1ento. 

Xão tl'ndo <'Ste flidn até hoje ef!ectuadu, o present<> JWujeetv 
))rocura !azer, com a;; Pl"OY!den<'in.s que encert·a. 11 apt·o,·e!tnm"'nto 
de c-redito jiL existente p:u·a occorrer, entrE' out!·os. h Jla~anH•nto) tle 
dt'sp.;>sas !<€'m<-lh:tntl;'s ú õe que .se tr.~ta. 

l.~l!';LA.<;-.'i.(l Cl"l'lúlA 

Ll'i ''· ;;, rlf' 12 c~~· S·.n:cu!.?u·o flc 1934 

1 - DiYicla public":~. 

l3) - Divida !luctuante. 

Suh-consh~nac;iio n. 1 - Pant 1iquida<;iio das dh·irlas emT><'hha
clas e n<1o pa~a~. Pl"o\·ind~t~ ile exercicios anteríur:e!". e qu{> a!ndn. 
n<io estejam pres<:L'Ipt:l;:, s~mlo a quantia de !;!l::l7~800() put~L ,,,. 
;.::une-nto <1€' "encimentos a QUt• tem direito o conset·vudor do archi
vo do Senado Federal. Be!isal"io Augusto Som·es de ::;ou:m. l"eín1~·

gr!\do por acto !lo Pre~;iõente da Carna.ra do~ ~putadO!<, de 1~ de 
~ete.ml.>ro de 1934. 19.429:849$266. 

O Sr. Presidente - p,\..,·sa-se i1 mat<· 1·la ~unstant~ da Or
UE'lll do dia. 

Votnçii.u do J>1'ojrt:to 11. 13!l·A, rlt: l!l2io, ll" [,,·.ui.-:

la,'u.rtL). orpa11iza·fl.à,<J a . .:18'~ti$tcltcia. .huliciaria: cúm rw • 
• rpcer d-a Co1nm.·isst1o tie J11stíça sobre a emende..: com 

8tlb.,tit-tt.ti1'0 ao art. 1::! do pro,iecto· (~" di!!CU 0 !ó:Ü.o). 

O Sr. Presidente 
f••i offerE"cida a seguinte 

Suh,;titua·l'õe o texto do at·t. l3 pelo seguinte: 

"Caso o assistido obtenha ganho üe causa. serão J);J.g-os :pel.:t. 
parte aodversa todos os st-.Jlos, taxas. emolumf'ntos e custn,:: do pro
cesso. 
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1-'at·a~rapho unico. Neste ca.:;o. o.lém da' custa.'< qUl' l ho;:~ for~m 

.contadas noll autos, cabe t·á a o pa.tron.o \1n\ honorario de dez por 
<.-ento do valor daquillo que o a~sistldo haja de receber. -

Sala das Sessões, 26 de Julho de 1935. -TI! . Jfonteiro de Rm·
rnr. Filho. 

A esta l?menda a CommiJOsfto de Con!=:tltuidio e .Tul'!ti~a apresl?n
tou :~ seguinte 

EMt:XI'IA-Sl"llzTITt;TIVA 

··At·t. 1:: . Cas o o assl~•tldn obtenha :;\'anho dE' causa. s<.>riio pa
~os ·pela parte ndversa todos os senos, ta.J(:as, emolumentos e cu s
ta>< ·do processo e de seu pN!paro e instrucçâo. 

§ 1. ·~ A~> custas cont::ulas :to patrono do a!;~i!'ti!lo c:ostitu!r-J.o 
1·enda extraordlnarl>t da Ordem dos Advogados, destinada a v f undo 
especial <16 asslstencia aos seus membros. 

§ 2. • O a ssistido, Yencedn;· em li t i !tio acct·ca de intet·e.ss!! Jla
tl'imonial. pagat'f~ n s(·u patrono ,-inte p;,r cento s;-obn• o valor effe
ctiYamente liquida<1c•, na causa quo houver vencido, 

~ 3." Sempre que. n o curso da causa int~rvier, em segunda 
i nst>l.ncbt, outt·o patrono. a t-~t!' C>ll:!t>l'{L um terc;o da remuneracib 
pagc; pelo assistido.,. 

Vou submetter a ,·oto:-; o projecto, salvo a emenua . 

.ApJll'o\'<Ld{t~. SU<'<'esf4ivnment!', <>S seguinte~ arti~-:o.s 

l"nOJECl'O 

N. 139-A - 1936 

(Primei r:\ Le~:i~;ln.turn) 

.Q Poder L Pg!slati'\'o decreta: 

.A.t·t. l.o A Ass!stt•n<·h .Judkiaria, tmra patrocinio ;.:-ratuito dos 
)JObrc,~ <> dos Tnd1'l:• . :!m qualouer juizo. e pc,·ante !'epartl~ões pu. 
bUc~U> e t rihunae>< admini~tratlvo,, communs ou especine>!. !unccio
na HOb a. jurlsdlcçiw da Ot•<lcm dos Advogados do Brasil. 

I•aragrapho uníco. ·Não Sí' concederá o beneficio da Ass!s ten
c-la Judlcíarla paro rtroposltura ou seguimento de lides evlden t!i'
ment~ t emero.rlas. nem :a fa,·or de quem tenha. nf• mf'smo t'l\!;.1, 
e sem ju&to motivo, dl.3penso.do os .ser,·içoR ele advogado que lhf> 
estnvn patrocinando O$ direitos. 

Art. 2.• Co.n.sl-dera-se pobt·e. para os i!ffeitos da presente ld, a 
]Je!S!'oa. ootural. hrasileim. 11u extrange\ra. residente no Brasil, que, 
te-ndo direito a. defender. e!<tiYer impo!lslbi-litada de- pa:m1· as ~ust:u-1 
e -despesas do proce!'so sem .!le pt-ivar de recursos .pecuniarios indls
pensaveis á .m·opt·ia manutenção e ã de sua fa.milta. 

Art. 3. • Os beneficios da A.~sistencia Judiclari;1 consistü-lo: 
a.) n~ is"nçiio do pagn.mento de senos. tu.xns . emolu~ntos, im· 

postos e custas do Dl·oces!<o, que.esquer que sejam s uas especies e 
denominações; 
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b) na isenção· de cau<:ões ou fianc:ns. salvo as ·criminaes e i\~ 
~xigidas para execuc;ii.o pt·ovisoria dus senten~as cíveis; 

c·) na gratuida<le das cecti(lões. tro.slados, l'Opias, puhlicas-fot·
ma!-1 e instrumentos, que fot·em extl'ahidos dos autos. livt-o!'< regi~
tre>: e ·mais documentos ~x:ist~ntes ou archh""ad.<>s nos cartorios P. 

mts r;:;partigões pubUc>a:o; federaes. estadoue:; ou municipu,cs. 

tZ) na gratuidade dos serviçOs profissionaes dos advogndo!'l, Jl':n
visionados, solicitadores. tra.ductores, interpretes, pet•ito, e n1:ti:< 

:runccionaríos, ou auxiliares da Justiça. 

Paragrapho uoico. Os beneficios constante::; da.~ lcu·as c: c d. ;,. 
fínl' , ::;erão obtidos mPdiante requisição e«cripta, 'l quem ~<'Vhr>l' 
presta:l-o..<;. ao chefe da repa:rtiç;ão publica. respectiva. ou ao" sy tt<1i
{':Lto.s de p'rofis~ionaes competentes, P"<"lo juizo do proct":<so em ••n
d.:unentc, ou, antes de iniciado o ft>ito, pelo t-eprPsentnnt(' rh Ot·o1t•nt 
(los Advo;;a.dos de.signa~o no Re~;imo:>nto es-pec-ial rl:t .\!<>'i~te:t~!a 

.Judiciaria • 

.Art. 4." O pedido de beneficio da A:'lsisten(•i:t .Tu.:lic>iat·ia .-.·1·'• 
feito: 

al pelo interessado. ou seu re]H'C'sent:tntt> lt>;;~l. 

b) a favo1· dos indio:;, por qualquet· func-eíonariu do sen·i<_:,) 
o!Cieial de PL·otecc:ão aos selvieolas. 

§ Lu Communícu<lo o 11edldo o.o Juiz do feito, m:m'hl·>, (•~t·J 
suf<tar a eausa e decurso <lt• qualquer praxo, atiõ oito dias, n0 lWt

xiluo. ]lellct dt> nullidade do:; acto,; que se praticarem. 

~ :! ,o O dispol'to no paragmpho anr.-ri•Jr mi.o l'Xcluc a!'< rli:i
;.:-enclas urgente~ ou 'ts~e<,Umtorins de direitos. nem o }lrnzn :le 
~ustt>nlm:üo do prO('{'S:<O se contu,r{l lJUl'a u<ocnpl.iio. extinc-.;üo Ü0 

din·!tos ou fund:!.mento>< <.k habeas-c"TJHIS. 

§ 3." O pedido ~rú de,.pachac1o com a maior ]n·esteza, dt' ~o··
t!'! que tt>nha solu(!ão no J)r:tzo flxaclo no p:.ragro.pho L~ 

At·t. 3." X os JH'oces..:os t,t·irninat>s, o juiz do feito requisitu.d1 
da Ot'dl.'m elos Ad\'ognc\o..: :~ de~<igna<;ão de patrono narn o t•éo, s~m 
<:ti\'o;.;-ado o:-<>n,;.tltuldn. se o re~onheeer pohre. 

§ 1. • O patrono designado. me.iliante requisição c1o juiz ou pe
dido !cito no11 tenno~1 do art. 4." ncompa.nhnrf1 a ca m<a dt-:o.de a In i
do .da furmar.ão lla. culpa até o julA"amento. 

~ :! • • Sempre que ~E' tmtar de réo que nii.o tcnhn ndyogntln 
constituldo ou patrono nome!lldo, o juiz, ao designa!' dia pnra o jul
gamento QU a.o determinar que o prO<:esso seja s1.ü>m-ettido ao Tri· 
bunal do Jury. communicarh o facto ao representantr.> da Ordem. 
indicado no Reg<Ila.mento Especial da Assistenc!a Judiclaria, a1im 
<lu que lhe seja designado um patrono, Nas Ioca.lido.des onde não 
houver repl'esenta.nte üa Assistenda, a. nomeação do defensor <Ser:t , 
feita Delo mesmo .lui:t. 

Art. 6. • No pedido do beneficio da Assistencia .Judiciaria. serã.o 
mencionados, por extenso, o nome do pretendent-e, sua edade, nacio
nalidade, estado civil. profissão e residencia, o objectv do litigio e o 
fundamento ~ sua pretensão, juntando-se-lhe a prova de pobreza 
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e, !'õe po5SiYel, a dos· direitO!< pleite-ados. Esse pedido será assignado 
p&lo pretendente ou. se o não puder fazer, a seu rogo, com dual'! 
testemunhas, mencionando o motivo dessa impossibilidade. 

~ 1 , 0 O estado de pohre;~:a poderÍt cser provado por todQs os 
:rneio.s de Direito e, tambem. pot· attestaclo de autoridade judiciaria 
uu policial, ou ele duaH pe.ssoos idoneas residentes no mesmo logm· 
em (JUe o pretendente. 

§ · 2, ~ Nos lo~res onde náo estivet· or~aní~do o ~el"\'i<:u espe
cial de Assistencia a que .se refere o a.~t. 18, será deferido o bene
ílcio independentemente de rn·ot•a,de pobreza, sempre que se tratar de 
reclama~ão pal'a pagamento d~ remunet'"-<:&o de Opii!rario. ou de em
l~t·egado de serYi<;:o domesti<•o, llOl' importancia não l5U1>erior a 500~00\J. 

§ 3. • A~ autot·idade~ \lUblicus IH"e!::tarão eom \lrgenci<l, iT•dc
llf:ndent<!m•!nt-:- .l€' (ltl:'f'"l"J'l('!' tnx~L:!> ou imJ)t>'<tos. ns informnçõ·~-. 

:-olicita.rlas 1~lo re-pr~séntunte ela. --'' ssistE'nda sobt•e a C(.>ndl<;á~· clll 
pretend~nte. 

s 4." O [>NUdo l' os doeumento!< de><tína~1os a instrui!·., ~oza!:l 
de isen<;ão eon~.<t:mte <lo art. ;: . ~. letl".J. a. 

At·t. i." A (•on<>t>s~iw tio hent-flcio ela As~i!<ten<.'ln .Tudic!a•·ia llE'I'<i 

fc·i~ por portaria: 

a) du J"l'l'l"~se-nt;mt~ da ord~m. de.>ít;n<.tdo nu Re;dm..,oto esw·dal 
n<~. ~ede das ~l'"l;ÕE'>< ou >'~Uh-~co;:ües; 

b) do de-legado :Ir- ,\s:<i>•tt>n<'i••· numt%clo pm· aquelle rf."prescn
tantt·. c·om a])JWO\'a<:ii.n cl<' Consf'lho da Sec<;Üo na cumu.t·ca, termo 
uu tli~tl'letu, qu€' nilu rr.t· ~~~de de se<·çã.o ou suh-seco;:rw. ond<' resicli
l'em no mini mo tre>~ <l<l\"oA':Hlns in&'t'iiltO>< na Ordem: 

c;) do Jui~ cl(.' mal" alta C'at!.'g-oria em t.>Xerclclo nu localidade, 
n•~ tet·mos do :u·t. 11." ''" De<"'t>to n. :!2.4i8. oo 20 de l<'ever·eit·o d·! 
l H33, unde não houn·t· delE"~a<loM dP Al'-1'-i~tencla. 

~ 1.'' Da dec-i~"io ,;u1Jr·1• " pNlldu c-.otht'r;~ l'ecur.~<> clentrn om tl'l'!:l 

dia:•.' ~t>Jlt etfeito 11U."pen;;!;,·o: 

a) Jlal~l n { 'on;ot>Jhn dn ::-\e<'t;iw. :.~e fl"lr proff"rlda. )Jelu retll'eSC'n· 
tantc' rla Ul·clem clt>sig-1mdo nu l'N!UI?I'Imentn e;cpel•lal: 

b) p:wa a ! ru'ltandn suJ.et•!ot· ~'t' f<>r pt·oferlcla Jwl., .iub: 1<-~al. 

~ :! ·" Dn deC'II'IÜu dt-ne,;atut•ia cultet'iL recun10 d~ offldo 11Ue sr:
J,:"ulr:'t ~em emolumento!'! ou !'tL~tas. 

~ :Ln P6dto reclaml-lt· ('ontt·n a ole-<•h<i"in >~oht'e o }l<"Oido ele Assi:-~-

tenda, nu delln rec·one-t·: 

a) o prett'nd€'ntl.': 

lJ) a pat-te ad\·er,.;;t: 

c) o rt'present:tnte do M!n!sterio Publico; 

.fl.) <J representante <l a l''a?.enda Publica: 

c) qua-lquer membt·o ela. Ordem dos Ad\·ogado9: 

f) qualquer au:dlia:· do Jtlil!(), interes!X'l.do no feito. 

§ 4.' Da decisão deflse recurso nenhum outro o:.aloedt. 
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,\rt. !:. • Ce><.~arú. o he>neficio ('!11 A!<><ist~ncin Jutlicinl'ia medin n
t ":! renovac;:iio expressa: · 

a.) ><e tiver !;ido obtido .por M>lo ou n1i1 J'<•; 

b) !iC o as.sistido muda;· tle ~0ndi<;àn finan<- ~irn ddx:.n•h •l~ 1<\' 
<"essita r do beneficio. 

li l." ::>e não houver 111-oces~:,l em jui7.o , a re,· .. ,;a<.;i'<o "'erá de<·I·e
'tada J>Ot· qu'em tive r conee<lido 0 bcnerido, a rctquerimento, tl.:•vi;h
luente in~truí.do. dt> qualquer <l<~::s pe,.so;;.,. 111endona<l:1~ no a 1·t. ;, . ·, 
ll<l1'3.gi'El.J)ho a.·. ~.já hou,·er pelo Juiz <lo feito, 

~ :Z." O a~~lstido será intimado pc~~oallnente ou, "'' nfw ft>t" 
E"ncontrndo llll sécle do .rui~o. na pessô.~ ele ~eu p11.t1·ono. para di:t.;>r . 
em tt·es dla.s .sobre o pedido de revo~<t.:ão da tl><><i.stenda. l-'imulta 
nea.mente >tér[l ouvida a :lutori,."l;tdt• qut• hou\'er feito a <'one(•ssii•>. 
>.<e não fôr n me,.mn ·que !leve decl<lh· da re,·oga<:1io . 

.A I't. ll." Ren1;;acla a <'Oll<'t:'::<são, t<wnat·-se..ão exlgi\"eis us ><ello>'. 
taxas. ~c>molum~ntt>N t- cu>~ta,.; dE- to<lm; ól< a_(• los Jlromovidll>;. 

~ 1 • " Se a rt>VOJ':'ac:ào "<' 1ler llOt· motivo de dó lo ou má ·((· na 
obtenção do beneflclo. egses págamentos sel'":<o exl~tivei~ em dobrn. 
-:<em pt·ejulzo dns pE'nas c·t·iminne~ en1 que houver incorrido o cul
Jl.'l.clo; e do p<t~amento dos honorarlo~S de .!'1t'U patrono. nrbitr:J.do!< 
pelo juiz do feito. de acc•ot·do <'Om <·O!<t urne do l<l;:"tll'. na Jtl·o p r ia 
><en.tenc:~. revocatoria. 

§ 2." A par te. q u~ assLm h ou ver perdklo o lttonet'ido d:< n ><si~
tencia não mais !ata.·á no !Pito a I~tps clt> ~<oln.•t· o::< pa~tnlE'ntos a 
((UP tenha ~<iclo eon<lemnMlo. 

Art. 10. Da. deci~o re,·c•t·atoria •·allt>rii t·N·ur.•o. no ]wazo dt' tt·'!'s 
<'lia:·, ('Orn ,.fft'itiJ SW<'l'E-llSÍ\'0: 

O) f):u·a. o C'on>=~~)ho d41 .l-'ie"<:ão. l<t' fôt' ft>ita )>elo t·epl't'l't'llttll1t'.' 
da O:';~~m d~:ig-nadc no Re-~imento e!<f)ec·ial da ,\sfiistPndn: 

b) par:~ o uresldente <la t<t'<'(;ãn ou ,..uh~><••N.:iiu. ><e fiw fl'i1a t>nr 
deleJ;mdo d:~ n!;~l~tencia: 

c) )mra a lnxtnncln :4UJWt'ior, pnr a,;~a.vo dE' pet-h:ão. ,.., füt· retta 
!H-lo juiz do feito ou X>l'ln ele ()Ue tratH ti ~u·t. r..", ll.'tra c·. 

Para_s.:-rapho unlcu. Da cleds:i0 tle:sst• rt·cunm nt-nhum out1·o 
C'(therfL. 

·Art. 11 . ~em ore <tUe conl<icltot"ILr JJO~<:sl \'<'I c umt>tn· u llt!~l"o :. 
<Jprazimellto da~ ]lurte!j. J)romon.•t•it o putr·onu •In nllsl~tldo tod·1~ 

a:~ dillg-enC'ias J>:U:a a -c:'ons-;>s:ui!·. 

Par·n~rapbo unlco. =--e9.•e c•;xo. do termo ou e~u~rlptura. de """ 
cordo. constanl como sPriio nu;."Q.•< nli c:-u.st.a.f' !lo t>l'flf•esl!O e clt>m ni:< 
despesas qu~ sem a. a.s.~lRtencia ::;ei'iltnl ile\'ldns. 

Art.. l 2. Constlt.ue falt.1. ;:rn.ve n<• ext>rclcio d:t 11rofissãc> o uc:
ceitar o patrono. desig-nado .pela As~st~ncia Judlclar41 quaesq,ue1· 
llonorarfos OU reeomJJensas. salVo 1:1e ficar '))1'0\'1\dO qUe O US~;i!\lid<>. 
pela liqulda.c;:ão da deman-da ou pelo accordo que a flna.li2<>U, cleixoa 
<le est:-a1· nas condl~Oes constante-s do 1u·t. !! . • 
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P:u·a~apho unico. :Xeste ultimo caso. havendo conclemn..~ã.o 
nrc.>)Jot·donal nas custas. o a!;Sistido >lolverã pré\·iameme a parte 
que lhf, coubet· nellas . 

.A.rt. 13. Caso o assistido obtenha ganho de cau.sa. serão pag(ls 
pela parte adversa todos q:; sellos, taxas emolume'ntos e custas •lo 
processo e de seu preparo e instruc~ão. As custas contauus ao pa
trono do primeiro con,.Utuirãn rcr.Ja extraordinari~. da Ordem dos 
.·\dvogados, destinada ao fundo especial de A~sistencia. aos seus 
membr~. 

Art. H. Incflrrerá na.<: JJenas de prisão ~el!ular l>or seis 1n-:>zes 
u um an•nn. ;;usnen>;Üo do <)lnJJI."ep;o, offici<l' ou funcç;ão. "Per doi,·. •1 

seis annos. quem por affeiqã.o, odio, contemplaçã.'o ou para promo
ver interesse oes.soal seu. retardar 011 recusar ·'prestaç:üo de ser
vi.;:a~ solícita.c'los oeln. Assistencla Juuiciaria. e na pena de sus~n
süo por .;E-is rnezes a um an.n0 que se desle-ixar na prestação dv!'> 
mesmos sempre sem lll'f>)Ui%0o da.s san<:c:ões discipllnares previstas 
no Re~lilmento e no~ R("grmentos da Ordem dos Ad>·ogados. 

A1·t. 15. Não podE>rá o pretendente ao beneficio da Assistench 
e.Qcolller seLJ patrono, mr~s !:ler-lhe-á permittido pedir substituição do 
que lh<- fõr cles!~nado. justificando devidamente m.otivo attendivcl 

P:u·:t!;rapho unico. Dn mP.smo modo. póde o JXltrono destinado 
sç.llc!taJ• dilmensa e numea<;âo {]e- substituto. 

Art. 16. Os alumnos ne Faculdades de Direilto. offícines ou re
conhecidas offic!aJmente. que tiverem concluido o 3G a.nno do cur
~o. poderão ser nomeado.~ auxiliares da Assisten<'ia Juuicíari~. 
funcc:ionam1o nas remn·tic:ões publicas e trlbunaes administrativos. 
t'- um.ticando todos os actos forenses que comopetem ·aos solicitado· 
r es. su.ie!tos ás snncc;ões con~tantes dos artigos 12 e 14 desta lei. 

Art. 17. São extensh·as aos patronos designados para a Ássis
rencir.o. Jurlidaria ~1s reg-.J.Iias do Ministex-io P11blico qu<lnto a. nrazos. 

Art. 18. Á Assistenci~ Jud!clar!a. a cargo e. sob a juriad!cção da. 
Orllem dos Advo~os não substitue nem altera as ns.<>istencias e~
peciaes organizadas p-ela <~nião ou pe1os Estados ·[m.ra deterli'l.inadas 
dnsses de pessoas. 

Art.. 19. Á~ • .;sse-mblt?as Legislativas dos Esrodo-s attendendo 
i'l!t Pl'CUliaridade~. locaes. promulgarão no1·mas ;;uppletivas ou com· 
JJ!ement;ares ~ presente lei. 

_-\J·t. :!0. O u~o do nome rle "Assistenc!a Jud!claria" por qual
quer outra instituição. de quolquer natureza .• será ·llllnldll c-om a 
pPna ilo <trt. 379 <ia C:onsolidac;üo das Lei,:; Penaes. 

A:·t. n. Revo~am.se as (]!sposiç;ões em contrnr!o. 

O Sr. Presidente .....:.. ,-ou subn1etter " Yoto"' a emenclu sub· 
stituttva. 

Approvada u referida emenda substitutiva dn Com
miao;;ão de Constituição e Justlc:a, ficando pr;:>jUid!cad<l 
a emenda Drimitiva. 

O Sr. Presidente - O l>ro.iet:to pa!<sa á 3" discussão. indQ 
a.nt~ á re~mectiva Commbsão 1Ja1·a ser redigido. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 14:46- Página 44 ae 101 

115-

Vo;ação do projecto n. 18-A. de 1n;; o• Lc{1isla
tura ); tra111r/cri1ido do curso ck d~tttorad0 d..-r~ Facu-l
dades J1r.ridicas para o de b'lcharela.ào, as ca<ff"i1"(1,8 de 
Direito RQmana c D~eito Tntcrnnciona1 Privado; cow•. 
~arecer da C0711.missfin de Rcl1,Cfl.Çti,n snbn• a.s em~,dcrs 
otterecí4as (3• dl.sct.n~são). 

O Sr . Presidente 

O Sr. Barreto Pinto- (Pcl« ordcn~) - Acaba. V. Ex. de an
nunciar. Sr. Presi.dem,e. a votac:ãu do nroje-r.to n. 18-A. desta le~i:.;
latura. ao ,:qual foram apresenta-das 12 emendas. 

Detidantente estuda.das essas e-me-nda.~ J>ela Comrnl&;ão d~ 

EducaçãO: e C•dtura. o nobre reoresen-tante de São Paulo. Sr. Theo
tonio Monteiro de B arros. no seu parecer. ! <tzendo <Jesde logo um 
1·~sumn l>Qra uso da Mes:t e do plenario. entendeu que qu:nro della~ 
-<).(,veriam set' approY:ldC.!<. rlua~ <:-onside>r:tcl:ts prejudic<tdas ~ a.q d"'-· 
mn.is rejeitadas. 

Houve nor bem. entretanto, aauelle on:-ão tt•chnien atwesent;u· 
quatrc- outras emen!la;;: a. b. c e d. 

Ne sob a letra A), a nro.Pria ComntisSão diz que vi.~ou a.p~n· •,:< 

lmt>edir a ue lnternreta<:;ões menos fieis do texto do :u·tif:O 3." ve
nham prejudicar o;; suru:tituto~ e os livt-e!'! docente" . 

..-\ ~me .. J.:t indlt"adil )'lOIJ o lett·:~, B) ... 

O Sr. . C:UU.cs Rl::l!! - '\". f;x. dít lice no::a pa r:t um aparte? ~ot: 
autor de um do:s p rojectos, reorj!:anlzando O!< curso;; (\e doutorado ~ 
de bacharelado. projecto essE' que merE'<:'eu do eminente relator rlo 
uctu:tl. S1·. Theotonlo Monte-iro ?..~ B~rros, t<Ug"~:"estüe;. no !<entldo 
de ser lc-\· .. do uar.'l. o arc:lbou<:o do plano g<!ral de ensino. Lá no m eo.\ 
r,rojt-cto estn.he !zc! que a C'n!l<'il·a de Dit·eito Intel'n:tcional Puhli<'<• 
ficari:l no curse de bacharelado e a de Direito Tnternadonal P ri
vado. ou Privado Internacional, ~orno quer Y. r:x. nn sua emE'n:!:"t , 
que conhl'Ço, a.liá:~ muito hri!h;•ntt·. pn;w.aria ))[IJ'a o cur;:o d e •lou
torado. Desculne V. Ex. a int~rrup'=ão .. . 

O SR. BARRETO PIN'l'O - Y . E;x. e~tá mt> auxilianrl() mu!J.o . 

O Sn. CARLO!l REI!': - . . • ma:; sou obri_w.1d0. nt'~te passo como 
p ro!essor multo mode.sto que sou (não apoln.dos) , a esC'lar~et· q ue 
essa <lenomlna~o do orador. n que poderei ehan1ar de no\·a nomen
clatura, estA tambem con:sign~da.. num trabalho v~tloroslsslmo do &~. 
rito 1nt&rnacionalista gerrnantco '\Vels!<, que acha que a divisão d ·.~ 

Dir eito Internacional de>•e set· tJ•lplice - Interna clono.l Publico, Pri
vado Internacional e Internacional Criminal. Alills estt1 1r.e o\nit• · 
do o lllustre mestre, Dr. Levi Carneiro. que conhece t.amberu <li't:l 

<livlsiio e. por occasiã.o da Constituinte. tivemo!< ensejo atli de di .:!
cutlr o a.ssumpto. Eis porque !<Ugge)"i, no meu projeeto, a rdornut 
com e~sn divisão. E&tH. be-m •t denominação que o orador rlil. J'l:1rR 
unu1 de>8:!8 11a.rtes do DireUo Internacional. 

/ 

O SR. BARRETO PINTO 
, collaboração. 

Agradeço a V, Ex. a brilhl\nt~ 
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:P.Homanco. Sr. PresidE-nte. o fio d~ mmnas consid~!"a-:;õe~. ->
Yt.· tÜZt"r que a ~rn<:nda da l~tra B. <:rt-a. no ;,• anno. do r:un;·, ·"1,., 
l..:.<:harE-laà~. a c:aõ.,i:!·a de Dire-it<1 _\<:'rt"O. 

-~ ~menda C) da Commis.sã<J trnt.:t da Cadeira d<: Direito J u
<lir:iari<· P.:,naJ qu"' passar>, do 5~ anno d,, <:ursc' <I~ hrt<·hnrel:~d· .. 
Jlarl'. 'J 4• anno do rof"!;m<• <:Ur~l}. 

p,..Ja E-m~nda <4t lctr(i D l a c.-a1eira d~ Direito ln.:lus<!·i:•l. L!e~i>'
l:.t<;:i.o Op~l·.j:•i::c. qu? 1.1 p!·()j-:c:ll) jJre-tend4? r~~t::!;ele-c:~r-. dev~ri1. <:h·l
!ll:.tr-s~ !.>il'eit<J indu~trbl ~ Lt'~,'isla<;â<J do Trabalho. 

~ão (!Uero. )JO!' emQu:tnto. O?ntr·ar no me1ito dessa~ <:meod,l,:. O 
illustrt- rt-lator J):·O<:urvu ex>tn1!nar. todas as emenci:tl' do vl~n:.:-i<• 

~:ntrando em detA::lhes e !ulo'"i:ldo tia regra tão <:Ondemna,·el. a que H·· 

mo:: assio;tido, de ~ dizer símple;.m ente - rejeita<~:.<. ou appro ... a~ 
Sli'm de<:lar.<r oor quE-. 

O SR. T;;>;-.:rraxJO )lo.xn;H<'' IIE BAJ:P.O:o - :l.iuito :t;::mdt-<:·i._,o 
\' . r:::xce!lencia. 

O SR. BARRETO 1-'IXTO- Faço justi<;a. Estou usando de· :<1>
!:ôolut.n sine~ridadt-. d::1 maior franQUt?.ft. O paree~r de Y. Ex. ~-

c·lare. J>redso. 

11-las. <·orno já dE-<'Im·ef. não quero e-nrr.u no meJ·ito da.!' ...rne-nd:Js 
<la (;úmmi~sã.o. porqut- <-nt .. n<lr> Qllto o vrojecto. ainda. nã(l pi'>de Fel 

»Ul">mHtido ,., Y<>ta<:-d.o. A t-m~nda n Qllt' se refere a letra B) dete-rmina 
um novo enc.argo. 

O i'H. CAIW.>ll REJS - \'. Ex. CalCIU ahl E' eu I! nn ll\ "Uil'o una 
E>rn(·nd;l . c·reio qu<- <lt! D:·. Luiz Yianna. cr-eando a. c.adeira de Dirtoi
tH A .. rE-u. E' uma e\'olu<:iio do DireJto. 'Xàn a con<'le.mnn. :tb:>Olll
t:amcnt<·. t- ar<' a<·ho que fJ Direito e\·olue. Pare-ce que 1\ c·rf'o_,.:·ii::~ 

dE- no•·os e nc,.,t·gos d a cn:o:nü:.t. <>xi:.:iria que ;L me-sma. !o;:.;oe á Com
mi;;s:."i<• d.; Fina.n<:as. 

O gR, BARRETO PI~'TO- Y. Ex. est.'t me ajudando. 

:Mas. eomo dizia. ~l'. Pre:<id<ênte. a emenda B) crea.. no ;;• an;'\•l 
dn c·ur.sn df' baeharf'lado. a <-ade-ira di' Dh't'ito Aet·eo. a p ;trrít· -l~· 

1!136. t- não h a \'e rh:.t ll<~ra o 11a~mento do nrofe~so!'. 

(){>(:OJ'r't', por.;.ru. o seguinte: pelo art. lS3 da Con:.<tituic:ã.o. nã" 
Jlod!.'rá ser Cl"eetdo no\'O encur~o ~m aue se lhe concedam ret-Ur$•'"' 
.:.u!ficiente:-<. O nosso Regimento. que se harmoniza. com o Pl't'<:e!to 
da C'>nstituic:ão. estabelece no para.grapho &• do art.. 1S2. que :t!< 

emendas. que ct·earem ou a.u~enta.rem des-pesas ou rel.iuziren> ::\ 
r~ceit.\ l>Uhlica . ~erd.o submettidas ao pat-e<:er da Commi:o:;:ii o <1•· Fi
nttn<;a.-.. 

Con!orm€' St' ~·erifl<-a do Diario d.o Pod<'r Lcuis1aHvo do dL". 1• 
•l ~· Ago~<to. annunclada a \·otac:ão. de um projecto, apesar de encer
l':tda '' dl~cu~"i.n l'('l'luer! u adiamento dn vot..·u:ão ~> Y . gx. .,.uh
Jn4:'tteu {L Ca11a e!<!te requerime-nto. o qual foi upprovado. 

~i'io quero. f' raco melmlO que11tiio de deixar bem chu·o. que nã., 
tt'nho tntere~~~~e d(> t>ertu•·bnr a marcha desse pro,ieeto, tanto C!U~ tt-~ 
a dout:I Commisllii.o de· Educacã o 4:' Cultura entendet· Que a emend'-t 
B) dE>ve ser destacada ll:trn con!;titu ir proj~to em separado, para 
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que a Commissão d<? Finanças JH)steriormeme emit~~ o. St'U ))are
cer, ~u retirarei a minha questrto de ordem. 

5e a m~sma C<11nmisilào entendet· que ,~ cadt>ira de Direit" 
--'o.frí>o. só .!'er-.1 Jecl"ionada <1.-nois d,l promulg-a.;iio do Codi!;o Afr<'". 
ta.n;~m retirarei nlinha que:.<ti:.o .dt- o!·dem. Estou. porén,. em f:.tct· 
d,. Connituio::ão; tenho. él~ <>utn: lado, o Re!;iruentc que <,>>'t.a~l'-"<!.:> 

que não )>C>der:"t rieiJ>«.r de ><er ou,·ida ;t Comm.i,-;sii<> de Fil'll:tnças. 
E. pt-lo projeclo a. reforma. do cur...o· de haC"h<lrt-lado e doutorado .-n
trar~ em ,-i~ut·. ·em 1!•36. 

X o meu lnodo de ,-t>t· •. iu!c:o inrlisven"'t ,·e] ~olií·itar :1 :rudietwc:l 
da Com-missão dE- Flnanc:as . (Jfuito lu-,,.) 

O Sr. Carlos Reis • Prla oNll'm.) - 5'-t•. Pre.-<i.1ent<'. antt-~ d" 
fal•<r ,.orn·e o as.;um1no. e.~lli'ro QU\0' Y. Ex. rt>sol":t a quo>,..tiio tle 
ord"'m SU!;dtada Jle]o) il!u>'ti"E' Do>puta.do ~1'. B:trreto Pinto. porque 
o Q"llt> ,·ou cl.ize-r ~ ~la('ioma, JU>'t:tmenre t>on1 :t materia \'en•;td:~ pot· 
S. Ex. l"ma \"€'7. rt>S<>h·irla ,, QUt':<tào d(' ot·dent. u,:;.u·d •h )lala\Ta. 

O Sr. Presidente - \"cdíit'ando a :Ilesa. qut-. de f<lCto a Com
mL"-;;;io de l':duc:u:iio ;, Cultut-,l apresentou emend."l. quE> ne~·e."sit:\ da 
audienda d:J. Conlmi"-"'-Íi•> ti.- Fill:ltl~;:lS. t·esol\·t- atten<ler ao nvhl'" 
.Dt>put.1.do. enviando o uroject<) com ai' .:m<'l,das :i e>'t;\ ultima Cnm
mi"-"<lo. rE>Tir-anrlo-n <la 0:-.Jem oln Dia. 

Ri?<luer+?-nto!-1 ut•;.!en(·ia ll~:.ra hnntt"'dia=-a discus.~i.o e yutnt:•"iu ~it~ 

proje..•to n. 13S~A, de 193:>, qu.- dispõt> >'<lht"E' n llr;{ZO pa:·:t u 1-..gi~tru 
<lo.~ t•ll i micos. 

S:l.la ,da::; S4<-><.Wei<, H d .. .A~r>st,, de H3i>. - l"icell(t' <h" PO!Il•l 

~llie::. - Fl'a•tcisco de .lloura. - ]foa<.:!fr Barbosa .$oarc.~ - • .J.I. 
l..crto ·'-'UI'I'À'. - _.J..do11,11r. f'ard<Mo A.ltrc., . 

• -\ppa·ontdn. 

O Sr _ Presidente - Em ulwrlií'aÍcia á delih t>l"ao;:ln da C;un:n·a 
v-ou ~ubmet.t.er a inunediata di,.c·U!'I:"iio " YO)tadio u ))roj€'Cto. 

3.• discu.s.siio do llYOjccto n. 13:'.-A. (/.r l!\:!5 j!• lcgislatU-Yll), 
(ÜS/lOIU"k> aobrr.: n prn:::o JJrtra n rroi.~tro dox chimicn.~ (em vit·
tU<lí' de urgência l. 

EnC{>rrada ·:\ di;;cu•sãt) lc' annunc!ada a "\"ota<:àu . 

.APPl"O\"adQ o lH·oje<>to n·. 13!1-A. de l~3ã. 

O Sr. Presidente -· Aeh:lt"l.llu-S(' sob~ a rne!<a a l'elhl4't;fto 

!lnal rlo urojecto quí' acaba dl' st>r vou•.do, t>lll \"irtud<c" da. ur!{l'nci:t, 
vou .Rubmetr.el-.t a ,·oto~. 
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(P!"imeira Legislatura) 

Rectaq:(Io final do Projccto 11. 138-A. de 1935, que dispõe sobre 
o tYrazo para o registro d-os chimico.~ 

<Leg:islaç:ão Sof'iul 3J - Edu(:a<:iio 47 - J.• L:::g!slatura) 

O Poder Le.:dslat.h·o de~reta; 

Art. lu O prazo de um anno estabelecido no pa.ragrapho ;;e
gundo do arti~o nrimeiro do DecrE>to n. 24.693, de 12 de Julho de 
1934, ·para <t registro na repartição compet-ente dos profissionaes a 
q\lf;! e~;se di~;posltivo se refe:::-e. será contado da data da publioo.<::ão do 
regulamento appro\'a<ln nelo D2creto n. 57, de 20 de Fen~reiro de 
1935. rerminando ~,s!<im em ~3 de Fe\'ereiro de 193.6 . 

.Art. 2" Rt-\'O~m-se (tS dispo.siç:ões em contrario. 

Sala rl..'l Com!nissi'io. )4 de A~O!<to de 1!135. - Val!"ntc de Lima, 
Presidente. - Corrêa n'l C'osi:a.. - HeitoT JfaiD. 

O Sr. PresidentE> O ut·oject.o Yae i< sancção. 

Passa-l-'e ;, materia em discu~são. 

Cr:mtinuacão da J • discussão d~ J)rojccto n. 5. de 1934. 
per;" itti:ndo a Y'Cralid-açr'io d-e d4plom.o.s <lc. cn[7C71hciros. arclli
tccta.~ r. agrómn;sore.~. 

O Sr. Pre;:;idente - Entra em di!:'eus~t(l c' pH>jecto. 

O Sr. Moraes Andrade - Sr. Presidento?-, Sr:s. Deputado!'. o 
prcjecto n. 5, de l9::4. que dispõe :-~ob!·e a re\':Uida<;ii.o dos diplomas 
~xoedidOs Oo?-la..~ e::>l'OiaR livre~ de eng-enharia do Paiz, atf a da~t do 
decreto do Governo Pro~·i!iOrio. n. 23.569. que regulamentou a pr()
fissão de e-n;:;c.>nhe-íro. architecto e a~imensor. é dE' minha autoria 
exciu.siva. nitQ ol)stantc• a g~ntileza oom que YO.r!os dos meus colleg':."l:,; 
:st- dignar-am assi;::nal-o. uar,, o apoiamento nece><sario á sur:t aprc
senta<:;ão. 

E.~t.e mvi0c:to tem " dar.,·, dt> 2;í de Ag-osto de l!~34. ou !<eja, fl'li 
por mim apresentu.d<J nouco tempo ap6s a. transforma~:ão <ltt Assem
bléa Constituinte em Camara ordinaria. 

Feliz ou infelizmente - não entro na aprE"eiação do facto -
ta! nrojecto tem -Drovocado ~·erdadeira -te-mpestede dentr<> e f6::a. 
desta Cnsa. e se foss~mo~ tirar a.q <:cmsequencias lo::lcas <los juizos 
formulados. só J)cxieriamO!:S chegar â conclusão de que o humiltle 
a.utOl' ~ re~ponsa.vel E-xclusivo da proposi<::ão seria puro demagogo e, 
mais que i~so, destruidor <lu Iegislaç:ão sobre o ensino, menosprezador 
da cultura. superior do Palz. seria. sobretudo, ddadão profunda
mente incohe1·ente e illogico, porque depois de se appOr tenazmente. 
em tempos anteriore~, .á passagem de 'PrOjectas desmoralizadores 
.do en~ino, porque u.utol'izavam promoc::~s por méóias. v"iria. ne.sla 
altura,. ter s-ob sua respons:tbilida.Qe, projec~o que, segundo esses 
juizos, visa. outorgar titulos scien:tiflcos a dda(lãos qu~ não se sub
metteram ás eXigf!nc!as necessarlas·. 

O Sa. A~TONJO OI:': ('..61!:8 - ~ão dlzemos que tenha sido essa a. 
idêa. de Y. Ex •• mas é mais.ou menOIS isso o que encerra o projecto. 
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O SR. :!\!OP-.\.ES .-L"\DP--\.DE - E:u seria. n1ai.-". ~nconscient" por 
ter. com a minha Jon~Ut uratk..a de ~5 :1.nno:; d.e Yida for.cnse. li:
pois do ma..,useio ele lin·o~ de direito. denoi!' de YiYer o meu dir~ho 
no CJUe elle tem de mais ,.;·ddo - a 1ucta no Fc•r<"> - "u si.':Ma. r<'· 
pito, inconsciente por haver redi;tido pro)e<·to Si'm \"erificar as cu:J· 
sequencias immediat:.ts. n~c:es..<;;.u·ia..,., e 1o~~c-as. a oue <-sse projE-t'to 
c:ondutir!a. 

O SR. PEDRo R.A<:"HC- Att:·:t-.uimol-o ol. i1=ene1·o!'<id(tde e ;::-ran.k:n 
de <-orac::ão de Y. E:;:,. qu0. a~:=:im. est:l s~ndo injusto ,•omno>'co. 

O SR. ~10RAE~ A~DHADE - ::'teria. então. m;io. ])t>ssimo d· 
•.ladão de-ma~o:::::o. ))~rau.:-~ ~nc.-... t~ria dei:xadü 1e-Yar nt"la hond4'1dt..:. ·.:~) 

("0l'3.<,;ã-o •• -

O SR. l\IORAE::> AXD-R.\DE - ... •1Ue meuo; •l.istín••h)o; e re;;
l~t'itabilissimos <'"Ollt>;..~ 1\1(• attdhu..-m. TE>l'i:l. por "';;"c c·,,:·:\cão m,:; 
a visado. contt·ihu:do para a de>'trui<:i"LO da 0t·d~m d.t'ntP> Ja :minha 
Pntria.. 

Se salic:no. tlE-sta 111!\lll-~it~. :t,s con~t11.) uent·ia...~ lO:.!it·.a .. ..; a qu~ l\s 

~u!zos àos meu,; (.<limado~ <'"ll~;:as le\·ariam. - ])et;n qul' !ique pE'r· 
feit.-unente claro <· a ........ -<E'nt,1dll - não (: \lorqu~ tire di,:to o m~no!' 

re;;entimento pe~"''~•l cu m<? ><inta à_. (JU:llquL·r mant>ira tliminuiclo 
por essas a!firmci<:Ô<',:. ou (·on,;E"<lut'nd:\~. E' para jU><tifi<'ar o modo 
l:.f'l"" qu€' YOU. ne~te- momt>nto. <'X]lli<'ar o hi><V>ric'o. a llri:;em e ns 
differentes tr:~mitt>:< l><W qup r>:l:.;,;ou o projt>c.-to <>m qut>:<titn. \"(lu. 
uepois. a.lono:nr-me, ~enh<~l"E':<. na ju::tifkntiYa ua Cotl<titu(']onaliàaJe 
e utilid:1de da medida .:-m debatC'. 

O SR. !IIORAES AXDH.\DF. - l'as,.emo;,;. :':1·. Pr.-~idente. :~o 

hi>'r.orico do oro.iecr.o n. ii. •le 1!134. 

~,.. m~z de Julho. ou ile Alo!"o.:;to do anno passado - n:'io J>osso 
pred5ar rl~orosamente, ma,; foi dt-pois que a Constituinte se tra.n3-
fm·mou t-111 Camara ordlnaria- n·<:-ehi. t•erta yez. por· intE't·medio de 

an1igo n1eu do peito, o l>edi:'lt• aue nle \"!nha d''" nlllaZe:< form:<dns 
J>e1a Escola :!lle-C'nnir·:~ t> Elec-r1·icidade dt> :O:::i.o P.'lulo. p:u:a que lhe,;. 
rc;-media.~ :t :iituac;:i\o. em fat"e <los dL~JIO:<ith·o" do Dt>c·t-etn n. :!3. ã6:l. 

Deantt> desse decreto- ])ermitta-m-m~ que o di~a em re;~umo
esses m~os, a1g"Un» dos quae.- ro~·mado~ huvia. mais de <1ez nnnori, 
11erf-eitamente in,;tallauns n<~ vida, no uso e goso completo do eXt!r
cicio de profissão. lic:ita e honf2"stis::Jimamente executada. fic:wan1, 
pura e simplesmente-. do mesmo a.fas!:a;-:los. ou. pelo menos. :!Ob :1. 

imminenc!a de um ufa.stamento. Porque, Sé é verdade que o De
creto n. 23.569 permittia o llcencla·mento daquelles que, na. ~poca. 
estavam exercendo a. profissão. entretanto, sujeitava os l!cenci~do~ 
il. impossibilidade de rernodio e de ·Promoc:üo. E mais, aquelles Q.Ut> 

não pudessem faze!' prova immediata d€lquelle e"ercicio !lc!!.rinm 
impedidos de continuar na pro!issã.o. 

Explico. prezados <oollegas. essa !ieg-unàn hypothe»e:. Pôde havt'r 
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um engenheiro exe-r<'E>ndCJ ~ ·]Jrofissão. e q1.1e, féntretanto. em de-tet·
minada opportunidade. não tenha como pro~·ar que o !az? 

Púde. 

Em São Paulo. dil"ei uo"' noln·es Deputados, um dos ratlazes que 
me procuraram. mais inst<mte-mE>ntE>. pediu ]lartL lhe remedina· a 
situa<:ão, r>ois, est~Ya rigorosamente, ne8se cru; o. 

Dedicado especialmente. {t::< pericias judiciaes, ft·equentemente 
nomea-do pelos juizes <le direito da Capital para pericias de enge
nharia. de a:::-rtmensura e dp architectura. não tinlia elle o exer
dcio effectivo nem da en::-enhat·ia, ne.n1 ·da agrimensura. nem arehi
wetur:~. Esse mO<;o. f()rrn;Ldo havia mais de ci~~o annos pela. Es
coln de Mecanica €> Electa·icida<le de Sà.o Paulo. perfeitamente inst.u.l
Ja.do na. vida, com mulheJ• e !ilhas a sustentar. tendo a sua profissão 
de- perito, princi·pal, exercitadn com toda a regularidade. não podia 
<'ntretanto, provm· o exetTÍCin deaoa.s pt•ofis;;õe:< :<obre- que e:x:el'• 
citavn a nel'i<'ia! 

EH:-\1' moo.;n. 8-t"nhm·<'s. {';,.ta\'a impit"dO&'\mt"nte- c-ondemnnllo '' 
morrer dt' fom<:> c> 0:1 dl"ixar- morrerE'm dE" fome :oua mulher e seu>< 
filho!\. 

O ~~~. CDHI!P.A tM Co>-'TA - ~e elle t> formndu pela Escola d-e Me
<..'(tllil·a e Elec>triC'i<lacle. l' en~Pnheü·o mecanico e elec>tr·fcista. 

O SR. MOR~\!·;~ ).;"~;DRADP. - O nobre colle~:a não me c-om
prehenderi't noa·qup não qUf't· e o peot: c~~o ;, aquellE' ()UE' nã'' 
<JUE'r vt-r. 

l!;e esse lllt>(:o ..-1·a J>~;>ritt>. Íl'E'quentenumt!' ;weeho E' :1pp!audltl•> 
pelaM pai'tt"s, em )lerlcia.~ de a~:Timensura, at·chltectm·a e eng"enharh 
t-sta.va perf<>ltamPnt.<> !n~tall:ldo no exerci<·!o de Uin<l protl"'!-'ão. que 
o Dl'eref.o n. 23. ãtHI Ih€' tr<t(;ou desse dbl em deant.e. 

0 SR. MORAES .-\XDP.AJ>F; - Não enl. illeJ..:"al coisi>~."Ílna. ne
nhuma, unrqUt' at~ e!'sa <"lata o exer<"iclo dft Perita~e-m níio ~sta\·a 
sujeito :t qu:tlfiU<>J• dinloma :!'Plentifico. Ille1!nl não e1·a, J)Or con"~
gulnte.. 

P~r OLLtl"<> lado. 0 de<·1·•Hu n. :!3. 569, uerm.lttindo <LOS perit~ o 
licencía.In~nw 1>aru a <:ontinua~;ão do exercício da profissão. lh.:s 
impedia .. entretanto. n rl!moc:ão ou a promoc::ão. 

Ora, os meu!-1 prezados collegas sabem perfeitamente Q.Ue niio é 
ppss!vel sujeitar uin empregado publlco ou particular. no e:Kereicio 
de l!ua ·Profissão. á obr:i;.:-ac;iio de continuat· semure no mesmo logat·. 
O decreto impedi;L que o licenc!õl.do fosse remoYido ou promovido. o 
que quer dizer que, J:>elo minimo contra-tempo entre empregado e 
empregador, poder!n elle ver tt-ancada :1 sua profissão, impedido. 
ainda- que seznpJ•e estariu. de ter a sua sltua.c:ão melhot-acla e (]F? 

OCCUJ>.1.r :func<:ão superior. que o proprio empregador lhe qu!zess(' 
attrihuir. 

<1 SR. JoRGE Gt7EL>u"- P~rmitta Y. Ex:. um aparte. Acho Que 
o C.'l>~o au-e Y. Ex. am--esenta não ''E'm em ~tbono ela these que V. E:c. 
estA O.efend~ndo. 
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() SR. MORAES A X DR.j,.DE - Qual <- a rhe,;,.·~ 

0 ~R .• lORGE GUWES - 0U(!tl•nl<' Y. Ex . um minuto. 

0 SR .. MOR..-\.El:' AXDR.-\DF.: - \"; l lll<l>< nOl:< t•nt~ndc:>l', E:<t<>õ; 
fazendo o hi::~torico do m·ojt'C"to. Xii,, h,, these alguma, .ll OJ' em
quanto. Quero mostl"a.l' apenu"'. 1>01· <'>'>'t" hi;~tOt•lco. qual a situaç;i'iu 
anterior e qual 1):\»..~ou a ><er a :;:itu~<:ão l>O!<terior ;to Dect·eto !:~. i;l\!1 . 

() SH. J oRGE ~t:Er,&.~ - Y. Ex . . n;io mt> élelxa <'!nneluil·? 

O SR. ::\íOR.-\E:i; .-\NDR.-\.DE - Por met.hodo. Pet·<Wetn- n••· 
\~. Ex. e os Pl'e?..ados; <'Oile~a;; . m:t:< precil<o !azer~mp ente-ndido. O:< 
1>.?nhores engenheiro><, nest>l QUt"05ti"ll>. manifest<ll'am. d;t maneira mui:< 
clal':\, m a iK in.~ophlSlllaVel " mai" brilhctnte. qu e o >'inmlí""' usn da>< 
m:lthematica.s não dá methocto n nin;.;uem. De.qmethodizarnm. ha r:~ · 

Jharam int.eirament,• o Ut:ohl<>ma. Qnen> PU u ><:u· d(' m~thooo pa;u 
q ue nos entendamos. 

(J ~1:. COAA~A OA l'twT.I ....., ].;""'"' ><r.r;'t o mNhollo jUJ·idi<'o. que u:1u 
conhecemos. 

O ~R. ?rlORAJ:::~ ANDHADE - :\Iethoclo da Lt>1.:it•:~. !!Ut' :\ t11' l 

thematica. não supe1·a: methodo ,;ciE'ntifko. quí" niiu l~to:t:l c·t>nhe:·.-r 
mathematic:J. p ;u ·:1 .sabe1·. 

O :!;u. A,;ToxJo rn.: r.r'"" - E ' .. n~;;no t'nrmlda\·..-J <J,. \'. J':x . 

O Sh . .MORAES .-\XDR.ADI:;- l~;n·ert> a Y. Bx. 

St·s . DE'JlUtadO:S, e i,; a sin1a<;ão que me foi l>E'dlcta t•enwcli:t><st>. 
Recebido o J)t"dido. c umo t>U tinha na hanea<la naulh>ta, tl-t• CJUe '11" 

hon-ro em t'azer ))fu•te. o illust r•·. tl!,;tineto c·olle~a t.• pr.-:r~tdi><simn 

;tJni;::o, Sr. Ranulphu Plnheh·u L im a. illustt·e e gloria chL en~-.-enha l'i: 1 

pa uli-sta Ct11.·1tlto 1w-tn). ctiJ·i;:i-me. immecliatamt>ntt> a ~- Ex . . niw ~.-. 
como collet;;.t, ma~ como di,;c:iJlulo no caso. ::;ujeltel·lh<.' R hyputh<•:-te 
~ mc.e~trt>i•lhe nm ra..«cunho rll' llrojec to. uelo 'lUa! eu mancu1Ya .. ., . 
conhet:et· os tlfplom.-~ clw; fm·mado,; pela B"'e<>hL tle :\J~•·ank<t ._. T~l· ! 

ctrfcidade de São Paulo. ~ - Ex. me di~,;!!': -Acho que" ~u ] lroj<!cW 

;. imprudente e \·:u~ pr••voc:ll' c·eleum:~; en• todo Cl\!1(), <"Un\·er:;e cOJlt 

o nos~'<o yn•ezaclo colle~~t e ami~,i Dr. Pedro Rache. T'resitlcntt· cn 
Conselho Federa.! .ele E ngE>nhnrl:t e Architectut·a e entt-nda-~e eon1 
c-lle a resoelt.o", Xn nll.'>'mn cliu. ou no inlmedia to, dit'i;;i-llll' a u 
nox.~o illustt·e comp:mheit·u. D~!)utadv Pedro Rache. ·que m e di.<~.:. 
mais ilU mencc.;, :~ m~,;ma coisa quun.to ;, impruden<:i:~ tio projel!to ;:_. 
que me a<:ona~lhou con\·ersas!;(> cum os t>n~enheiro" dE> São PuuJn. 
de cuJo Instituto de Enge-nh:lri<t partira o princi-pal mo,•im ento ;k 
<·a.mna.nha. e.m xwol da r <.'gul;tm enta<:ão da prot'l!<$ii.O. F'ui :\ ~ft t) 

!'a ula e procur<-i. no Instituto ele Eng-enhm·ia. o meti tli>' tincto 
amigo, Dr. Plinio de Queiroz, que t: a almu. elo movilltentu . Con
Yersei com S.· s. e com o não m e n u!! pt•ezndo a·m!~o. D1·- Frunci,;(•" 
I·~mygdio da Fonseca Telle"', h'oje. Dlrector da Est.'ola Polyte<·hnit~l 

de São Pau!o e uma d:;.s gloria!'> dn e-ngenharia pu:uU~tn. c omo o f 
tla. engenhat-i.t hydrllulka ('Spt"dalm~nt<: o Dr. Plinlo dE' Quelrn·~. 

C onversei com SS. SS . a J•ropo:<ltr> do -proje-cto : tivemO!; longa di!l· 
cussio aue r.ermfnou com o n~idfl que me fez o D•·. Pllnfo de 
Queiroz, ode que volto.sse no dia seg1!inte, afim de m e entender com 
<>~ membro,; do Conselho Re~ional de Engenha ria e Architeetura de 
:Sito Paulo, que ia procumr reunir no Instituto, afim de trocat·mos 
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idêas. Xo aia immediato. encontrei-me no Instituto, ·com seis c.:u 
eete dos membro!> d:.t.queli.;: Con~Iho. dentre os quaes me lemb!'l'. 
perfeitamente. do D;·. Castro Barbosa; então Vice-Presidente J.o 
Conselho, (!Uja presidencia estava confit~cla a R\nulpho Pinheir,~ 

Lima, Oultro Barbosa, Lindenberg, Simão Magro e mais tres ou 
quatt·o de cujos nomes me- não recol'dc agora . Con ~·ersá.mos cerca. 
üe duas horas a respeito do projecto. SS. SS. entre outras coisas. 
me mostra.r:un qu~ havla um perigo em r~conhecer os diplomas punt 
e simplesmente e Que E>ra prec-iso sujeitat· os cancE:iatos o. pro .. ·ns 
a e compete nela. 

O Sz:. SAXPAIO Ctlltt:FA- Pttrte lo;dca. Que V. Ex . acceitou. 

O SR. MORAES A:-:DRADE - Que acceitei. 

Depois de longa conver~aç:iio. terminá.mos, Senl1ores. huvenl'.~ 
eu rascunh·ldo, numa folha de papel tlo Instituto de Engenharia, o 
projccto que ss. ss. julgava:n menos prejudicial. 

O SR.. AN'l'O~Io DE GóES- :Menos :prejudiciaL Registre-se. 

O SR. MORAES A::s'DRADE - ... tt clas:>e, projecto este quo: 
permittia a re-valida<:ii.o do~ diplomas ~;xpedl.dos das e-.õ.cola~; parti
culare!'.. 

De-pois dessas duas lon!."nS horas de- dl::cussão. quando. entr.;o 
outros, o mesmo meu amigo Sr. Plinlo de Queil·nz; a<,abou con
cordan~o que a reYalidac::ão ~r.a. razt.avel, re:3po~dl textualment~: 
-se \'OCl: :wha bóa u re\·alida<;ão, é porque não presta (risr.>) . .porqu" . 
sua paixão ~ tal que, se a .medida. amparas!-!e el:'st>s moc;:os que d·,'· 
fendo, voct: não :1. admittiria!" 

Ma.~, acertámos que es-sa. :!úr.m>l . .'lCrla acceit~n-el. 

Vc.ltd ao Rio ,d~ Janeiro. estudei noYamente a questão e acl!r0s
centei, entà.·.J, ã. for,mula adaptada ern São Paulo, unic:l c eXclusiva
mt'nte o prazo par:L revalid::~.Ção. prazo que fixei em dois anno,;. 
Logo mais tratarei do Jicencla.rn.en.to dUt'llnte esse JH'azo. 

O Sn. PEnno RAcHE- V. Ex. dá Hcença para'um ctllCl!'te? 

O SR. MORAES ANDRADE- Com todo o LH"n.zet·. 

O Srt. PF.lt>t:o RACHE -'- E' apenas um depo.in~ento. \". Ex. \"ol
ta.ndo d~ Sã.o Paulo. tudo é verdade, })l·ocurou-nlC e eu disse que " 
proje<:to, tal como estava, seria camllo.tido po1· mim. E'. vcrdaclé 
ou não? 

O SR. MORAES ANDRADE- E'. pois V. Ex. a!lega~·>l suo. 
posiçiio de Presidente d.o Conselho Fed<>ral de Engenharia. 

O SR. PEDRO RACHE - Em seguida, passei vara todo" os Con
selhOs Reglonaes o texto elo projecto, e recebi a condemnação du 
Conselho Region~l de Siio Paulo. dE> sorte que houve um qui-pro-quo. 

O SR. MORAES ANDRADE- Não houve q:.t1-Jlró-quo algun•: 
Vou, m:Us ruleuntc·. explicar essa histol'ia toda. 

o SR. PEDRo P-Ac;IE- V. Ex. attesta o que E>stou diz0ndo? 
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O SR. MORAES ANDRADE- Pois nã<>. 

O SR. PEDRo RACHE - Eu hnmediat<.1mente procurei V. Ex. 
e disse. honestamente: acabo de receber a condemnac:ão do px-ojecto 
pelo conselho re-gional de São Paul<>. 

O SR. MORAES ANDRADE- Não ha. duvi.da ... Tambem re
cebi essa condem.naçào, sob a !órma de telegrammas. 

O SR. AscAmo TU.SJNO- Logo. e»tão ambos de accordo ... 

O SR. MORAES ANDRADE - Apresentei o projecto, repitv, 
unica e exclusivamente com nccrescimo do prazo para revalidação. 

Srs. Deputa!los, eu devia a explicação desse hist<~ríco á Camara, 
afim de que, preliminannente, ninguem me pudesse, ·nest:J. alturo, 
accu.sar de px-eclpitado. 

O SR . .A.sCAmo TumNo - V. Ex. foi um modelo de pcrtinacia e 
de paciencia., até. 

O SR. MORAES ANDR-4-.DE- Pt·ecipitado, em todo caso, nii.o 
fui. 

Estudei, consultei, ;d.iscuti, não só com os entendidos. mas tnm
bem com os interessados immediatos. como, aliá.<;, costumo fazet· 
sempr-e que ê posslvel. E apresentei o projecto. 

Veio a tem'Desta.de dos prot.e.stos. Mas não me IJreoccupa, 
Srs. Deputados, essa tetn.pestade; ha multo tempo, na minha terr:1, 
estou acostumado a vêr desEc>ncadeadas as forças. da n:tturez!~ e niw 
me ame<lronto com ella.s .•. 

Tambem não fn<:o o historic•o !Xlra culpar ou accusar a qut>m 
quer que seja. Mudar de opinião. Sr. P1·e~idente. é coisa perfeita
nwnte licita e res})i!itavel. (Muito bem.) :-.;ã,o quero ll!:r:I!T que qual
quer <l,os prezados mestres e amigos a quem consultei tivess~. fl(' 
qualquer maneira, dimjnuido na minha conslderac:ão pelo facto de 
baverem alterado oPinião anterior. 

O que me interessa. iõ mostrar, apenas, que, antes de entrat· com 
o projecto em plenario, lancei mão de todos os meios a meu alcanc<:>, 
não só para não surprehender a nlnguem. como, ta.mbem, para nãv 
a.J)resentar pr~posição que fosse fundamentalmente atacavel. pC>l' 

imprestavel ou perigosa ;i ordem publica. 

O SR. Co!UUi:A DA COSTA - V. Ex. foi muito Precavido. 

O SR. MORAES ANDRADE - Eis. portanto. o historico d•> 
projecto. 

Qual era, Srs. Deputados, a situação anteriot· ao Decreto 23.569? 
Meu íllustre mestre e prezado amigD, Sr. Pedro Rache ... 

O SR. P~Ro RACHE - Fóra n mesti·e... (Riso.) 

O S.R.~MORAES A~"DRADE- ... - me!itre sim
entre outras coisas. atacando meu Projecto, Qt1e era inepto ... 

0 SR. PiiDP.o RACHE - Não. 

di~ se~ 

O SR. MORAES ANDR...!,..DE- ... no sentido juddico. lnepc<!. 
quer dizer. incaoaz de habiLmente conseguiL· o !im IJretend!J.o. 
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O SR. ProRo P..Jo.cm;;- Ao contrario, eu disse que tinha grande 
habilidade. Y. Ex. esrá me 'dando inten~ão diffet-ente. 

O SR. l\lO:RAES ANDRADE - Ped;io! V". Ex. disse que " 
projecto era inepto porque: re:valirl.ar quer dizer dar no\•amente vu
lor, e d~ploma E o titulo offidal que se entreg!\ a alguem a 1H'Ol1Ó

sito de alguma coisa. 

O Sa. hmto RACHE - A ol')inião ê ele Candido de Figueiredo; 
não (: minha. 

O SR. MORAES A:\'DR.ADE - ).I<tS Y. Ex. perfilhou. 

O meu projecto . .J)ortanto, era inepto porque só se l'evalida 
àl2;11ma coisa que anteriormente havia ti-do valor e que o tenha 
perdido. E só ~e revalida um diploma quando existe um titulo 
official. na oPinião do n1estt·e que pet•filhou a definição de Can
dído de Ftguelrooo. 

Orn, meus prezados collega.s. pos~o não saber umn por<:ão •1.? 
coisas nest.e mundo. mas o valor OO.s JJalavt·as E>m minha líng"lla 
eu se!; neln meno~; o valor das Que emureg-o. Não ignorD que re
validat· (, dar novo valo1· n alguma ~oisa qtle o tenha anterior
ment.- tJer<lldo. ma.'l nunca soube aue diploma e .só o titulo offi- · 
dal. Que me P€'t'clõem o~ manas dE' Candido de Figueh-.~do, que 
me ner<lGe a lfn~uistica. ou melhot·. o le.:>dC'o . .elo meu querido ami~o 
e mt>stre .•. 

O S1:. P~::nno RACHE - O l~x!('o. ah!, (· de Candid<• clt> Fi
gueiredo. 

O ~R. )IIORAf.;S ANDRADE - :'1-l<ts Y. f·~x. net•filh<>U a de
fini.;ão de Candido de l''!gueiredo. 

O SP.. PFlnRo RACUF. - Elle (. nwstn~: eu ful n:t c·or: ente. 

0 SR. MOFL\ES ANDRADE - Po!.- entiio qu"' llH'! ne1·!lôe\r• 
o~ mnneR de C:anrlitln d€' Fl.J::'ue!redo. qn,, D<"us ha.ia. ~ QU(' nw 
llerdôe a opiniiio rl'speitabilíss!ma fle te:loii O!; :::eus c1h"<'IJ>Ulc:s, elt
tre 0::1 qunes o meu me.'ltre o Sr. Pedrn R:t<"h(': mas. CIU(• eu sniha, 
diploma não é s<> o titulo officlat. 

Diolom,. ~ um tit.ulo que att.rlhlle :1 al~uem. ou n al;.:-unn 
c•oi~. determinad:~ quali-dade. Tnnto ha cliPlomas o!flt,laes, t·omu 
<lip!oma:s particula.J·e.s ou privado~. T:1'nr.o ha tlíJJloma~ qUC' cl:1o 
::::aranti.as le;::u~s. C'orno ha dinlomas qn~ não as dão. Tn.nto hn 
diplomas exoedidos ·nor autot·idllces 'llUblicm•. corno h;t cl!p!om:~,; 

E"Xlled!do~ pelo primeiro ·· .Toiio hinJnJcrn.. QUC' expec:a um titu!::l 
qualquer, acceito uo:- quem quet· oue ~~ja. 

Eu. Que aqui estou. meus- Prezados ('o]lE-.:;-as. sou portndor ·
não ~ l'>OT falta dE> mode~.i<L que o .(l.igo, r..em porqce se:ia •·re
dencial qne apresente ., nwus nar<'s - cu:t·reg-o, sal•P Deus com 
que dif!iculdade. o meu diploma d~ lmchHro;>l. expedid" pela Fa
<,uldade de l)freolto ele São Paulo, titulo offil'ial. 

O SP.. Al'!Ll::<lllo LEoxt - E' unw da,; ti~uras emin<"ntcl! .la 
clusl!c. ( ~tvoicrd08;) 

O SR. :\IORAEt=; A~DRADF. - A;::-:·aclC'c,iuo a \'\". F.Ex. 
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E can·ego htmhem um outro cli])l0tna. que. 11<'!" não ::<~r offí
cial. não m-e (; n1Emos qlli'rirl<J: o quE> me c-nnfet·lu a Fal"uldari>< 
Lh-re de PhiloRophln e LHt":t>' cl.,- ~ão Paulo, :tnn!'xa :"t l"niv"€-t·Ridafl,• 
<1<• Louvanla. 

R%e diploma ultt-;\-príY•telr>, )mrticularis><lll1"- que não nw ü[~ 
dir·eito algum ••. 

0 S~. JORGE GUEOES - ~las rlit ,;nher a \". Ex. 

O SP.. MOR.-\E~ .A~D}L-\DE - :-õl'io (· " dil>loma qu~ rl:"t sa
bet·: i• o cu1·~o. . .• es!'<(> diploma. dizla. nfLo Yale para mim, rlc 
morln ul~urn. me no~ cru e o outt·o, o official, 

Esse meu se1;undo di))loma. P'-trticul>tri><>!mu, humillimo n~> 
seu valor legar, •t;:!.ministrnth·o uu ••xtet·nu • .- entretallto. meu pr~
?.ado <:ol\eJ::a, tão dinloma. quanto o outro, o cl;~ gloriosa Fa<'ul
d.1de de São P<mlo. 

O SR. :1-lOTIAE~ .AX:OR.\.DI~ - Xão ;. modo de t>nt(•ntle1·. 
\··. Ex. nii.o t.em o <iil·eito tle mu•inr ,; ~entido das nalavrn.s. A 
lingua não é ·m·opt·iedade nossa. comqun nto multo~ collega;~ qut"i
ram c:reur a linJ::ua l>rttsileira. 

O S1t. .loltGE Gl"~::D~s - ~e ~~,;e üiJ>lmna IH'ovC.m (1f." umn e~-

cola c~i~na .. e tE>stemunho <lt> C(UE' \'. · Ex. li(. apt·encleu al;.:-u1wt 
coi~'l e sabe. 

0 i-IR. ::VlORABS ANDRADE - .\gTadt'<.:u o <UJm·tl' do nobt•t· 
collega nu1s V. Ex. h a tle con<:t>rc\at· c·ummi!,:O qu«. conl ;;eu 
apat·te, diminue de met~tue. de 50 "[", mu·a rala1· ling-uagem nu
thematlca. o valot· <!o ar~umento elo illU>~tl'<> Deput:((lo. ~r. PPrll'" 
P.«"he. qmtndo affirm,, que s(• ~ clinloma um titUl<> uffici<Ll ~x

pccli<lo J><Lr~• :tl~u<>m. ::-.:rro (. s:r. n(!i<-iaL .• 

O St!. I'El>l:O R.~ocHE - l';•1·a •lar direitos. !'!. 

0 SR. MORAEg A~DR-"'-DF. - T'enlftc', \". l~x. <linda n~ura 
estii oarallog'lsmando. F:tça o faYor... Conhet:o u.m pouc·o rh• 
Jo~ica ,. t.enho 4~ annos de Idade! ... 

0 St!. l>IXIz J t: ~IOH - \'. E X • niio tem elit-e i to 1le dizer í"so . 
Lembre-se ele OUE' foi meu comD«nheiro de turma e de que t-• hom 
não fal:Jr n~'l.,.; l"Oisns de idade ... 

O SR. :MORAES ANDRA.DE - O que eu (lizia. mE:'u nnbrc 
collegu, é que o at·;;;-umento fundamental cln Sr. Deputado Pedl·<> 
Rache. de que :nii.o ba revalidadi.o. nem diploma, é argument,> 
que pecca pe!:t basto. oel o 'alicerce. 

Ha dinloma~. porq~. além do~ o(ficia.e", exL'Iten1 tambem rU
p1ornas oart.icu!are~. Que E diploma? Diploma é o titulo pelo qtnl 
al"-'1lem reconhece a out.ren1 ou a :,1~-:uma col~a determinmla qua· 
lLdade. 

Ora. se uma personalidade mor-al . .iuridica ,..,. quizerem, .-!. ex
IJedt> um titulo, reconhecendo n determina<lo indiyiduo deter.mi-
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nada qualidade. esse titulo é. pare. todos os efteitos. um .diplomn. 
Se dá, ou não. direito.~. é outra coisa. Chegarei lá. 

O SR. Joam:: G\7EDES - Mas não tem sie:nifi{'n<:ão al;rumn.. .i'f!' 

quem n ~XPediu não Podia dal-o. 

O SR. MORAES .ANDRADE - ::-;ão importa. E' um diplo
ma. Garanto que ha um diulotna QUe V. Ex. Pt"eza acima de 
todos os mais, mesmo acima de seu diploma scient.ifico. 

O SR. Coa&ru. DA CosTA - o que o Sr. Pedro Ra<'he discutiu 
foi " validade dos di-plomas. 

O SR. MORAES ANDRADE - E' outra c"isa. O Sr. Petln> 
Rache dividiu sua argurnenta<;ão em dua<; partes: discutiu o qu~ 
ê revallda<:ão e discutiu o que t: diploma. P.aJ·a Provar que níio 
ha.via nem revalida~ão, nem diploma. 

Estou mostrando que diplcrna existe. Agora, "':lu mostrar que 
ha revalida<;ão. Eu vou com metbodo! ... 

~ SR. PlilDRo RACHE - Estou admirando o methodo de V. Ex. 

O SR. MORAES ANDRADE - E' porque estou falando com 
tl'ieza, estou archi-gelido. ent-eg$latio. ,.ão runto a minima com
moção a me saccu.dir os nervos. 

UM SR. D:E:PUT.>U>O - No entanto, V. Ex. havia começ~do 
com um pouco ma.is de calor. 

O SR. MORAES ANDRADE - E:..otou raciocinando, como 
VV. EEx. deante de um quadro negro. se tivessem de fazer umu. 
demonstrat:ão theoremathica a alumnos. Estou falando com hn
Jiarciali.dade. 

Provei que ha diploma. Vou provar que hc. reval!da~ão. 

Que ê revalida~ão? E' o acto de dar novamente valor a aJs;u
ma coisa que o .oerUeu anteriormente. 

O S.R. PEDRo RAcHE - Desde que V. Ex. entel'lde que ha di
ploma, ~-~tá acabado. E' isto que nôs não ~ntenclemos. E V. Ex. 
não teve a. felfcide.de de nos convencer. 

O SR. MORAES ANDRADE - Volto a dizer a 0 prezado cal
lega que não ha peor> cego do que aquelle que não quer vêr. 

Provei qu~ ha diplomas particulares e diplomas officiaes. Vou 
provar agora que ha reva.!ida~ão. 

Revaliidac;:ão ê o acto de dar valol' novamente a alguma coisa. 
que anteriormente o perdeu. Ni:i.o sei se Candido de Figueiredo o 
diz por estas palavras, lnas dirá certamente que o caso é este. 

O J)rojecto quando od~finiu revalfdacão dlsse mutatis mutandis o 
me."lllO que acabo de aftirmar. 

Qual a situa!;'ão a.ntE>dor ao :Oecreto n. 23.659, de 1933? A si
tuação, evidentemente. no dom.lnío da engenharh, da arcllitectura 
e da. agrimensura. unico domlnlo em que o decreto entrou era da 
:mais completa· e absoluta liberdade na esphera federal. E' certo 
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que Yarios Estados tinham antet·iormente dect·et<lflO leis regulan(lO 
o exercicjo da profissão do engenheiro. do architecto e do agrimen
sor. De outros sei, pot· ouvir dij!:er. no meu E~tado de São Pnuit) 
sei que tal regulam€-ntação foi f~ita pela L~i n. 2.022. de :!r de> n.:-
zembro de 1924, que- no Congre,;so Estadoal foi defendida. pelo illus
tre esPírito do meu nobt·e mestre o Professor Alcantara. Machado. 

Havia, portanto. é fóra. de duvida, nos Estados, pelo menos no 
<!e São Paulo certamente. lei e.~taçloal reguiando o exerC'icio da en
genharia, agrimensura. e architectura. 

0 Sn. PEDRo RACHE - Sem effeito legLtl, 

0 SR. MORAES A~DRADE - Registn,-se- o apart<> dn nllht·•· 
Deputado. 

O Sn. PEDRO RACHE - A~ leis que regulament.avnm o ensino 
E.'XIgiam que houye.!;se íi~alb:aç:ão e. além disso. que fosse seguido 
o curso para verificar ~e et·a equiparado a.o programma. do Go
verno Federal. 

O SR. MORAES A~DP.ADE - ~tou de accol"do t'Om V. Ex.: 
as leis est.adoaes que regulawtm n especie eram imprest:tveis. ino
perantes. exorbiÚtntes e inconstituc·ionaes. (Jfrlfto b<"m.) Foi, po1· 
isso, m1'!u prezado colleg-a, que>, nüo obstante exi!•t.irem. essa!'< lc>is 
em Estado algum do Bt·àsil foram normalmentE> exe-cutndas. cum
pridas e obedecidas. 

No meu querido São Paulo, Estttdu policiado. JWL"íeit<tmentc 
organizado, a Lei n. :l.O~~. do meu pro,·~;>cto ami):;-o,. o llrofe.'\.~<'!' 

Alcantat·a Machado, cahiu immediata.mentl' em desuso. Por quc-'! 
Porque. quu.ndo o governo pretendeu cumpril-a, a:< Pl"imt>inJ.:s rles.. 
obed!encias surgiram incontinenti. l."m estudu mais apumd" d:t 
Constituição Federal levou o governo el'lt.adoal a contram:u·C"ha!' c 
a não c>umprlr n lei que eliE> me,.mu promulgara. 

O SR. OLI\'"EinA Col:TINHo- Y. Ex. p<'rmitta um apat·tl'. nc-!:"tt" 
momento. esclarecedor e até corroborando o Reu ponto de vi~t~t. A 
lei devia ser federal e. ate certo ponto ~ o hlHtorlco <la lei ff'dE:ral 
que hoje existe. Quando secrc.ta.rlo tla. Via~ão no no~ Estado, fui 
soUcitado por numet·osos engenheiro~;, ma~ de cem, para !a7.er -
com aquella facil!dmle que no tf'm)JO do podet· cU~rlclonal"lo :'!!> fu
zia, uma lei com a unica vanta~:em de podet· de:n'azE-1-a vinte e QULl

tro horas depois - ful SOI!CihHlo, repito, U faze1· Unlll nova lef mo
-dificandO esta de n _ 2. 022. que. com (I V. Ex. diz. e muito bem, Prr• 
inoperante e. alem de inoperante. estadoal. Não a fiz, Pntretnntn. 
llúrque. ·ouvido o consultor jurídico da ~ecl"etariu e outros. che).:'U<'i 
íL convicção de que o assumpto era de com[Jetenckl fe.de:·al. Ni!'""" 
sentido respondi ao!l !lol!citnni:es E>, como cons~>quencia, foi pedido 
ao Governo Fedet•al se fizet<~e um<l noYa le-i. que f- o nctu.al Decrt>
to n. 23.569. 

0 SR. MORAES A!-\DRADE - A~ra•de~o o aparte dn meu 
nobre collega, a.migo e- companheiro de representa<:rto, que \·em 
corroborar as affirnutc;Õe-.i! por mim expend1da.-.; antel'iormente. Mn.-.; 
l.'omo sou e~olastico. ou melhor nêo-escolastico. acho, com- meu 
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mestre. ::>ã•,) Thomaz de ~\quino, que o argumento de autorlillt-de <- o 
ultimo e menos forte de todos, \"OU dar meus fundamE:ntos racionaes. 

O SR. O.t.IVEIM CoUTI:s"Ho - Per-dão. X5.o ~ questão de (l.Utori
uade. Dei a'))ena,;, meu elemento hi,;tm·ko da questão. A autori
diidE' não \" nenhunw. no caso . 

. o SR. ~OIL~S ANDRADE- O m·:;-umento de V. E:x:. set·ia. 
ll:trn. mi-n1, ·de valor inelltimavel. Julgo-me. entretanto. na ohri~a
<;ão de justificar, em hre,·es palavra.!S. o <JUe dCabo de affirmar. ist~> 

.; que as leis estadoaes t•egulando as pt•ofissões eram moperante:;, 
exoroítantell, inconstitucíonaes. Por que·~ Porque segundo os dís
).Hl~ilivos inllophisma.veis. claros, da Constituição de :!·1 de Fever~it·o 
- ou da Constitukão da primeira Republica. como se costuma di
zer - em primeiro logfU· era da competencia Jit·ivatiYa do Cong-rc:;
:;o Fedet-a! legislar ~ohre o dit·eito <-ivil e. em segun1o. legi!>lar sohn'> 
u. t1·a.balho. 

Ora, CJ exet·cicio da profiss:lo de engenlleiro, de architecto ou de 
agrin1enso1· enYOlYe, necessa.riamenttt. o exercício clt:> um cDntracto. 
seja. o contracto do engenheiro com ~\quelle que lhe utiliza Q trabalho, 
seja o ~o engenheiro com aquelle de cu.io tl"<tbalho elle se utiliz:\, 
ou, por outras palan·a.'l, o do engenheit·o c<lm Quem encom-menda. 
a constl·ucção, o trabalho de engenhaz:oitL ou agr!mensur11. e o con~ 
tracto do engenheiro co-m seus ol>er-arlo~<. contra-mestres, emprei
tleros, empresarios. São 5empr<" contr"cto>s que en\·olvem lH'<'><ta
!:Ü o de servi<:os especiali.Zf\dos. 

ES-'I<?S contractos .silo do domlnio do clh·eito civil e ningu€m J)Od<', 
bem assim nenhum Estado, mas .só ~L l.'niãv. impedh· uetermin>\dv 
ci<!adii.o de fazer certo contracto, como engenheiro. qUet• com um 
ln'O])I'ietario. quer com seus or>erar!o,;. Só o Congre!L<w> ~acionai 
))oderia limita!' essa liberdnd(! contrnctual. Portanto, se é competen
da privativa do Congresso Fede!"<\1 leg-islar sobre direito ctvn. direito 
e-s~e que •·egula os contrnctos, nec~riamente limitava-><e ao C'on
gresso a competenc!a de legi!\lrtr sohre engenharia e contractoJ> re~
Jlectivos. 

Era tambem attribuic;ão prh·ati">"'L do Cong1·e~so Xacinnal le).:is
htr ~"bre o trabalho. Ha multa gente que- pen:,.;u que a legh•la<;fi<• 
elo trabalho ,; coisa. nova, ou melhor, ~ novidad€' da segunda Repu
bliea. :Xão é tal. Ella. consta da Constltui<:ão de 24 de Fe,·ereiro. em 
seu art. 34, n: 28, attribuída prh·ativnmente ao COIIJ:;"l'€'::1SO -~acio

nai: legislar sol>r~ o trabalho". 

ln..,.qulvocamente, leõislur :;o\n·e "n;.:;enharia. architc.:tut·a e a!;'t_.f_ 
ntensura é legislar sobre trabalho. 

Xão é s6; ha mais. 

Ainda a mesma Constituic::ão de ~4 de Fevereit·o dizia, no t\l"C. 
i2. Jlara.grapho 24, que o e:x:en·icio de qualquel' profissão moral, in~ 
telle<-tu:s.l ou matet-ial. ei·a livre. E\'identenwnt::! não vou interprt>
tar esse dü;positivo ao modo (1n~ pnesado:-; eollegas do Rio Grun:le 
do :';ul ... 

0 SR. SALGADO Fn.:Ji:(l - _-\.Jiá:-<, nem todos. 

O SR. !IIOR.AES AXDRADE - ).[u.51 d:\ gran(le ma.ioríu. 
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• . • que, :seguindo a orientação do venerando Julio .de Castilho!>, 
querem que essa liberdade seja. JJrositivlsticamente entendida. isto 
·e, sem auaJquer t-estric<:ão, 

O S~t. .ASCA::<rlo TtrBI~o - ~unca foi regulamento.da no Rio 
Grande do Sul. 

O SR. MORAES ANDRADE - A liberdade profissional era. 
se.m duvida, condicionada POl' quem de direito, por quem. tinha 
competencia para legislar sobre a materia, e como sô o Congresso 
Nacional tinha competencia pera. legislar sobre direito civil e tra
balho, materin. correlata. no caso, á. profissão d~ engenheiro, as 
rt!Stricções que €SSa profissão podel".!a soffrer só poderiam, ser de
cretadas J)elo Congresso Nacional. 

Por essas razões techniros, :por essas razões juridicru;, foi que 
affirmei que as leis estadoaes, restrlcti'l.-as da liberdade profissional, 
eram inoperantes, não podiam valer por- exorbitantes, de vez que 
saltavam da orbita. da competencia attr!buida aos Estados, e eram, 
pois. inconstltucionaes por contra.riatem dispositivos expressos da 
Constituição Federal. 

Eis porque declarei que as leis estadoaes não existian1 eram 
nullas ou de nenhum e:ffeito. 

Havia tambem leis municipo.es - mesmo no meu Estado - res
tringindo a liberdade profissional, mas taes actos municipaes, pos
turas, ou que melhor nome tenham, eram. com maioria de razão, 
de egual sorte jnoperantes. 

Entendi, nssim, e neMe particular, fino.lmente. estou de plenis
<limo accõrdo com o meu prezado (l.rnigo e not..1.vd mestre, Sr. Pe
dro Rache •.• 

O SR. PI;l!)Ro R.\CHEl - Isto muito me desvanece. 

O SR. MORAES A:XDRADE - ... quando nffil'mou outro dia, 
em aparte, que essa..<; leis erarn abuslvas. São mesmo abu::;iva~. & tão 
abusivos que nos proprios Esta(}os que a.!:l decretat-am, não foram 
cumpddas, v. g, em Sã.o Paulo. 

!'ol'estas condições, qual era a situação dO.'i engenheiros. dos ar
chltectos e dos agr:iruensot'eS? 

E:m Dezembro de 1933, quando veio o decreto nunca assás lem
brado, n. :!3.569, era a <la mais absoluta liberó.::..de, mais eff~ctiva. 
e mais real. juridica e constitucionalmente falando; o que quer di
zer, q-ue podín. ser engenheiro. ,·alida, legal, constitucionalmente, 
quem tivesse competenda. para. isso. isto é, podia dar-se como en
genh€iro quem qui~esse, po!')ia ser recebido como engenheiro aquel!e 
e·mquem 9e quizesse reconhecer competencía para tal. De modo que: 
todos os titulos expedidos por escolas, quer- officiaes, quer particu
lares, valia.m apenas como diplomas <le estudos, de aprO\'eltamento 
scienti!ico, sob a fé de quenl subscrevia taes diplomas. 

Supponha.m os prezados collegas um cidadão diplomado pela. 
Escola ae Ouro Preto, a mais respeita\'el, segundo diziam, das es
colas de engenharia do :St-aSi!; supponham os prezados collegas u.m 
cidadão portador dê um diploma da Escola Polytechnica do Rio de 
Janeiro. r-espeltabilissima sob todos os pontos de 'vi.,;ta; !lupponhum 
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os prezados coll~ga~ um cidadão porta~or -:ie diploma da Escola P!>
lytechnica. de São P:J-ulo, sem du\"ida. alguma um ninho cl~ estudi<>
sos e .-aloroso.~ <lisdpl!nadores elas ma.theme.ticas e sclencías cor.· 
ne>eaS á. arte ela engenharia. Esses homens seri:un. 10em · duTicla. 
dignos de toda a ~nslderação. porque le,.a,·am diploma~ expe-d.kios 
por fE acima de ioda e qualquer suspeita: m~ esaes homens 1.:
yavam uma presumpção j u.ris ta.7ltum .. uma prPsumpção dE>pendente 
de prova em c ontrario, ele que eram proíund:unente çapazl"; nas ar
tes em que se tinham adestrado. 

~uitu bem. 

Agora, sup!)onham o~ prezado~ colleps um outro cidadão. por
tador de um diploma ~ uma escolazinha qualquer de um lo!!'3.rzinh<' 
qualquer. 

O SP.. A::O.'TOXIO DE Gõc::s- Por co::-respondencla. 

O SR. ~fORAES A::.:DRADE- Slm. ~o -:ies~s . 

Esse homem teria a presumpção de competench Que a p(lpu 
la(lào reconhe<:es~e na escola qut> lhe exp~diu o titulo. El·ident·~
mente. isto ê , naQa, nada. nada. 

!•ois bem. qual era. e::>.tretanto. leJ..-almentE'. rt sltu:v;:ão de um 
a de outro'! Ambo~ podiam. <lo me=o modo. !aze1• contractos de 
engenharia. serl'i<;os de agrimensura~ archltectura. Po1• qut>? Por
que <> t>xert.-lclo <l:. profi'!'1iio .,,.,_ liYre. absolutam<!nte livr~ . 

O Sn. CoPJ$A DA COSTA- ::.:em o cüploma. preclsa,·a ter. 

O ~R. !\JOR.AE~ A:-;"DRADE - Attend.; o nobre coUt>ga :10 

re!lt<>. 

O diploma não <la,·a pril•i!e;;io a n ing-uem, porque o exercki-> 
da r>rotissão era Jh·re. 

Qual era. vortan to. o \'alo r do diplomA? 

Era a presump<:iio de competE:ncla a Que j á. me referi, a pr!!
sum~-ão ~ apro\·~it.amento. a prPsumP<:iio de t·studos. a. pres um
pção de e~tagio junto aos mestre>< que poderiam ter transrn!tt!do a 
!Sciencb a os di sei pulos. 

E qual foi a situação creada !X'lo Decreto n. :!3.5&~. <lt> 1933? 
Qual? 

o src . .A~'ToXw oe G6ES - Separo.r o Joio do t r igo. 

O SR. MORAES A~DR.ADE- Isso de joio e trigo;; líterntura. 

0 SR, AXTO:O:JO DE GóES - l'áO; é !a c to real. 

O SR. MORAES ANDRADE - Perdiio. Qual :!oi a situa~iio 

posterior a.o decreto? 

Trancado. n profiSSÜo, só podiam ser engenheiros:. a l'Chit. .. ctos e 
.n!{l'lmensore!i os POrtadores de tltulos ottlclat.-3. 

O SR •. PEDRo R.\CHE - E com Ucenca os não diplom:Wos que 
~ll!!!!!'!!~~llliir' essem exercendo a profis.'lào. I!lso C. Importante . 

do_, . MORAES ANDRADE - Mas jli. me referi á.s restric-
sobre o assumpto. 
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O decreto. portanto, trancou a profis..~o ... 

0 S~. Al\"TO~""Io Dt;; GóES- Como todas 3S outras estão trancadas. 

0 SR. PEDRo ~CHE- Xã.o trancou. porque oeixa, a por-..a aber-
"ta no art. 3. • 

O SR. :MORAES A~"DRADE - Se 'VY. EEx. n.'io me que-1'\'m 
ou,ir, descerei da tribune.. 

o SR. PEDRo ~CHE - Estamos ouvindo com prazer (.-tpoi<~ãos. ) 

O SR. :MOR..-\ES A. .. --.:DR.ADE - Trancou o exe rcido da profi:s
~ão, isto t:. negou aquillo que esm~·a. directamente ligado 3<> diplo
ma, a pre-sumpção de competeneia. ne;;ando a. continuaç-~o do exer
c-ici(). Impediu que es..-.es diplomas, que da,·am uma p r esumpo:ào 
Juris tantum., isto t:, susceptivel .:!e pro,·a. em contrario. de co!llJ)e
petenc!a para o exercicio da engenh.u-ia.. agrimensura <' architectu
ra. continuassem a ter ,-alor. istc- t', ne~u aquell-1. presumpção, para 
só admittir a presumpçã.o jvris ct de ju.rc, U:to Õ!'. susceptiw·! tlê 
Pro\'a ent contrario. naquelles que th·esst'm diplomas officiaes. 

Port.'U\to. o <iecreto tirou aos diplomas desa\S -escolas, que não 
foram contt'mpladas por elle, o ,-:llor que tinb:un. 

O SR. CoRR:E:A DA CosTA - E 3.0!'- que não tinha m diplon):l. t:nn 
bí'm. E Dreciso que V. Ex. o di.,'":!.. 

O SR. ~IORAES A:XDR.ADE - E:;::;es niio ~$tão <'nl apr!'í:<' 
nem !oram impedidos de continuar:~ u-a.balllar. :\teu u..~umpto não 
Yai ah!. Xã.o desviE.' Y. Ex. :1. dlscus..-<:.io. 

O $R. Co~ DA CoSTA - :::-:ão {; possiYel sep3.r:u· aQ.uelle:; que 
tinham diplomas expe.dldos por escolas p;]:rticul:l.re::; dos :oimples 
mestres de obras, que podiam, eJ;ualmente, contrttct:u- trabalhos 
de en;:-enharia. 

O SR. ::UOR.AES AXDRADE - Y. Ex. e:<t!l c.-xorblt.·mdo. ~c 
posso ou não separar uns dos outro.~ . ., unlco jul:.: :;ou eu. 

O SR. Co~A DA CoSTA - Pel:t. logica? 

O SR. MORAES AXDRADE - A los-lca não \'ae ~té l!t. 

O SR. CORR:l;:A DA COSTA - N>L opinião de \" , Ex. 

O SR. MORAES ANDRADE- ror a.hi Y. Bx. nã.o chega J[~ . 
Tenha pacit'ncia . O que quero prov:u· é que o Dec:rcto n. :!3.569 
tirou aos diplomas t'XJX'<lidos pela..-. l'SColns particulares o \'nlor que 
antes tinham. 

O &R. CoRRÊA DA CosTA - Não tinham valor a.lgum. 

O SR. Al>'TONIO DE G6ES- O :rupposto valor. 

O SR. CoRRJ1:A I>A. CoSTA - .Ahi ê que não concordo com o ora
dor. Esses diplomas nada vnlla.m, tanto asalm que Qualquer mestn' 
de obras podia eontract;a- com o Go\'erno traoolhos de engenharh. 

O SR. MORAES A..'lDRADE- Quer V. Ex. ouvir o quQ digo '' 
Vou repetir. porque V. Ex·. :não me ouviu. 
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O SR. CoRR"eA o~o. COSTA. - Üll\'i. Estou prestando toda a atten
~ão ao brilhante ,discur~ de V. Ex. 

O SR. MORAES AXDRADE- O avarte d~ V. Ex. vro\•a o 
·contrario. Se Y: Ex. me tivesse ouvido. verificaria que esse apar
te não e pertinente. não sabe na hyp~hese. Vou, porém, rC!petir 
o que já. disse. Tenha V. Ex. a bondade de prestar attenc:ão. 

Qual o valor dos diplomas anteriorel! ã lei n. 23.569? Era o à~ 
dar pre-sumpcão, sujeita a prova em contrario, de habilitação por 
·parte dos portadores delles. Quem era portn.dor de um diploma 
<lesses, tinha a presumpc:ão d~ competencitt precisa., que cada um 
de nós acce!tava. mais ou menos, não importa. mas ·acceitava. Que 
foi que veio fazer a lei n. 23.569? Acabar com essa presumpção, 
determinando que sô os portadores <le diplomas officiaes têm com
·petencia para exercet· a IJI'Qfissão. Portanto, e~sa lei tirou o \'alo1·. 
meramente J')resumptivo. ]deologico, intell('ctual, que os diplomas 
tinham. 

Eu. portador de diploma de escola particular, entretanto por 
:ser portador daquelle di'l)loma tinha a pre..'lumpção de saber mais 

1do que outros cidadãos que, embora souhesse-m mais que eu, não 
poss.uiam -diploma algum. Entende o nobre collegn? 

0 SR. CORR'f:A. DA COS'l'A - Perfeitamente. 

O SR. MORAES ANDRADE- Agot·a. vejamos se não ê verda
, de. Veio o decreto e cortou e-s~e \'nlor. para dizer que- s6 têm valor 
·- e \"alor legal, absoluto. indi.•cutivel, - o,~ diplomas officiaes. 

Porta.nto, o Decreto n. 23.569 tirou toda 11 valida.de desses di
plomas. Vem o meu projecto e diz: Podem ser revalidados. ]locle 
ser novamente reconhecido o valor clelle~. Como? Sujeita.ndo-se o 
candidato a Prowts. 

O SR. AUGUSTo Coesx~o - Nilo se pode tirar valor de cou.!::t 
que nunca o teve. o Governo nuncu. reconheceu esses diploma.~: o 
Ministerio da Via~;:ão jamais os re~istrou. 

O SR. MORAES A);'DRADE - Pel<.~. tere.eira vez quer V. E~<. 
qui? eu fa<:a a demon!<tro<:ão <la minha these? 

O aparte de V. Ex. é imll~rtinente. 

O Sll. Auaus-ro Coll.sn;:o- Xão apoiado. Tem toda razão e op
portunidade. 

O SR. MORAES A~DRADE ·~ Pe<:o a V. Ex. que dh;cuta. 
('sse lJO.nto com o nobre Deputado, Sr. C·3t'rêa da Costa. a quem jíL 
]'rovei que (!Sse aPQrte não tem ra2:ão. Não posso e· não d~vo. pehl 
premencia do tempo. voltar a este ponto. p~la terceira vez. Tenha. 
paciencia, portanto. meu l)rezado amigo. 

A ~sta altura ê que queria chegar: o meu !llustre- companheiro 
a. Quem muito Que-ro e reS·Pcito. profeSSI'Il' Pedro Rachl?. fez urna 
causa que o caboclo de minha terra costuma chamar de "trucar de 
falso, de beio;:o ..• " (Riso.) 

Disse que tinh::1. carta e não tinha, "Trucou de !al>so" tez aql.Iil
Jo que os jog:adores chamam de 'bluf!. Disse que não haYia revallda-
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c_:ão; affirmou que não ha diploma e ha diploma. Fundamentalmen
te, portanto, talhou S. Ex. Seu argumento. se me tJermittE>. não 
vale nada, rue pelos alicerces. pela base. ,·isto como ha reV"alidao;:fto 
e ha diploma. 

O Sr.. A:NTO!-l'Io DE G6ES - :S n oPinião de V. Ex. 

O SR. :M:OR.AES .A~DRADE - Na <1e Quanto~ mO? ouYimm .e 
quizeram entender. 

0 S~. CoaR~.\ 0.\ CoSTA- Ma.c; ha. bon;; e máos diploma;;. 

O SR. MORAES A~DRADE - J~so f outra co usa. 

O Sn. CoRR&\ DA CosTA - Ha diploma:< falso!', diploma .. < por 
correspondenda. diplomas de 60S000() •.•• 

O SR. 'MORAES rL .... DRADJ': - Ma;;, meu nohre colle~. h a. 
apenas uma dif!erenç:a. 

Lamento que não esteja nqui presente 0 honrado Deputado RI'. 

Louren<:o Baetn. ~eves que. hontem, se int:lammou ta.nto cont1·a o 
mell projecto - ah! s. Ex. está presente - ... 

0 SR. Lol'RE!-l'Ç'O BAETA NE\'ES - Estou OU\'in<lo \". Ex. c om 
· tcxla attenç:ão. 

O SR. MORAES ANDRADE- .. . pat·a ouvir o que \'OU <lizer, 
e que (: o seguinte: -depois que demonstrei peccar pela lmse o :u-
;::ument.o elo professot· Pedro Rache .. . 

O SR. BAETA ~EVES - ~o mudo <le pensar de Y . Ex. 

O SR. MORAES ANDRADE -No meu entender, não! Pelas 
razões do meu discurso. QUe estão claros e que nenhum de ""'. 
EEx. t; r.aoaz de ln!irmar - Pet•düem-me a pre1<um1><:ão - pm·
que ou as palavTQS têm o sentido que tinham na büa. e velha lin
gua portugueza. ou não t~m mal<~, e. ne.~tt,. caso ... viva o Carna
ya.l! ,. Tenham paclencLa.! .. . 

Acabei demonstrando que ha revaUdar.ão. que ha diplomn~; c' 
que. ·POrtanto. o argumento d o nosS<l (Jfstlncto <."ompanheh·o, St·. 
Pedro Rache . .• 

0 SR. LOURENÇO BAETA NE:\'E:S - A que conclusií.o <.:he>;::ou Y . 
Ex. Quanto ás leis estadoo.es'? 

O SR . MORAES ANDRADE - Que eram inoperantes, incons
tiuciona~s. allt e dlsoo.oição da. Con..stituição de 24 ele Fevet·eiro . Ju><
tifiquei com disPositivos da Constitui<:ão. 

0 SR. LOURENÇO BAETA :::-;'EVF.s - Felicito a \'V. EEx. Por est~ 
esclarecimento. 

O SR. MORAES ANDRADE - Tive, atl! OllPOl'tunida(le de .di-
2er a c-ase respeito ao nosso mustre collega. m·ofessor Pedro Rache, 
que, ao menos nesse ponto. esta.vamos de ~ordo. 

0 SR. LoURENÇo BÃET'A NEVES- F'ellclto a VI.', EE:K. por esta
r€-m de accm·do. E' um bom caminho. 
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O SR. MORAES _ANDRADE - Ha, portanto, diploma, porque 
ha um titulo. e ha revalidação, porque bana um valor anterior que 
foi destruido, !*gundo provei, por duas vezes, uma sponte-m-ea, outro 
provocado pelos apartes do nosso collega Sr. Corrêa da Costa. 

O SR. SAMP..Uo CoRRb- A a.ssignatura de taes contractos com 
os engenh~iros arcbftectos e agriJnensores só poderia. ser feita, me
die.nte exhibição de qualquer diploma official. ou não? Podia ser 
com qualquer cidadão. Nesse caso, o projecto não é completo, por
que sô attende aos portadores de diplomas . 

O SR. MOR...~ES DE ANDRADE - E' outt·a feição de que vou 
tratar. opportunazaente. 

O SR. SAlltP..uo CoRJtl:A - Sou todos ouvidos .. 

O SR. MORAES .A..,_DRADE- O aparte de V. Ex. 11rova ape
r,as que V. Ex. ê bom matbematico ... 

O S11. S4MP.AIO CoRR:E:A- Consequentemente, illogico. 

O SR. MORAES ANDR...illE - ... pois, estã incindindo na 
mesma !alta de methodo. 

0 SR. SAMPAIO CoRRt:A - Condui antes de V. Ex. 

O SR. MOR...lliS ANDRADE- ... a. que, ha pouco, me referi e 
prosegue no trabalho cont usionista dos collegas de Y. Ex., hontem 
e ante-hontem. 

Falta de methodo. Vou provar por que: porque n5.o entrei neste 
assumpto: ê assumpto posterior, (: assumpto - como dizemos m~ 
nossa technica de jurisperitos- do merito da que~;tão. E não tra.t\l. 
no momento, do merlto da questão. 

O SR. SAMPAIO CoRRSA - Declaro retirado meu aparte, pat·a 
apresentai-o quando V. Ex. tratar do merito da questão. 

O SR. MORAES ANDRADE - E terei todo o prazer em mos
trar a. V. Ex. e aos prezadO'.q collegas por que fi:~: essa distincç:i? 
entre portadores e não portadores de diplomas. Mesmo porqu1?; ~stes, 
que nada tinham. nada perderam, como posso dizer desde já.. 

O SR. SAMPAio CoRttA- V. Ex •• assim, incorre na falta de me
thodo ... (Riso.) 

O SR. MORAES .ANDR.-\.DE - Trato apenas de uma parte, 
como Yt! V. Ex. da parte que, pelo meu methodo. pelo methodo 
l'eal. pOde entrar neste momento no assumpto. · E é, por outra.s 
palavras, a seguinte: so pOde haver re'l.·al!daçã.o - disse-o meu 
prezado mestre Sr. Pedro Rache - de uma coisa que tinha valor 
anterior, e não ha diPlomo. sem expedi<:ão de titulo. 

Ora, quem não tenha titulo, não pOde ter coisa alguma. para 
revalidar. 

No meu projecto, veja bem V. Ex .• trato da. revalidação de ti
tulas; logo, n.ão pôde revalidar quem não os têm. 

Só uma coisa pOde V. Ex. allegar: é que ftp injusto. ou que 
me1:1 pi"ojecto foi incompleto, que não I"e:mediou todo o m_al. Mas, 
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L.;;so o, outra cois:o~. 
garcmos lá. 

é o merito do l>t'Ojecto. OP!>Ol'tunamente' ch.?-

O SR. A~-rl>~IO DE GóEs- V. I~x. e:>tâ confundindo. unifkando 
todos os diplomru;. 

O SR. !IIORAES .AXDR..A.DE- O que (•U dizia. :;lL P!'e>'idente, 
e que ha revalidação e que ha diplomas. 

Agora. respondo a um aParte de um prezado colle;;:a. qu~ dis~t> 
que eu não distinguia os diplomas hons dos rná.os - di5tinc~ii.o qu<• 
eu mesmo fiz. Dei a VV. Er~x. e!'ta arm.1., quando. na ustificac:ão 
do projecto, declarei que havia esc:olas de grande \'ator, que. h•WÜt 

escolas de valot' médio. e que at{ó bavi01. escolas dO? nenhum \':l.lor: 
de modo qu;o o argumento é meu, devo accentual-o. VV. EEx. o 
que dizem é que eu, reconhecendo que ha diplomas bons e m<\(l:S, 
equiparo-os. confundo-os no meu projecto. Engano compl~to! ... 

O SR. SAMPAio Cor:llf::A- V. Ex. t:- um hahit ad,·ogado. 

0 SR. MORAES A~DRADE - Xão; sou apenas um honH•m 
que. hQ. cerca d~ 15 :innos, tt-m ,;e dedicado continuada.mente ao en
sino e estudado e praticado methodos ntt expo,.ic:ão dM< que~tõe!<, 

E' isto e mais nada. 

:Ma. ... dizia eu niio distingo, então. OI{ diploma>< bons, dos mAos? ... 
Não px-eciso distinguir no projecto: quem os ~-a() disting'uit· não sou 
eu. Respeito tanto ali faculdad~~ de- engE>nharia, as escolns poly
technicas em geral; :!;OU tão humilde admirador dos })Ortadores de 
tJtulos ;S>Cientificos E', principalmente. dos cn-thNlratico!< de~«a::: es
cola.'! Que os expedem officialmente: sou tão t·espeitador e admi
rador delles que, no inv{,s de fazer como VV. EEx. que põem em 
duvida a capaddade desses profe:>sores a})Pl'o\·arem ou nii.c> u.-; vor
tadores dP titulo,; particulares. eu confio ab!!olutamente- na i~en~ão. 
na sciencia, na capacidade pedago~icn e na. moralidade !h;~r:alizadort• 
desses mestres para lhes sujeitar no exame qualquer portador do• 
titulo da mais insignifkante e desmoralizada de todas as e~t'olns. 
E não temo que a incompetencla venha carn)leat· ... 

A d!t!erença ê esta, rn.eus prezados collegas: é que eu .respeito 
os mestres de VV. EEx. e -v·v. EE:x.. niio os respeitam, J>OI'<!U" 
põem em duvida a possibilidade desses me.st1·e" examin,lrem dt> 
facto os candidatos á revalidao:_:ão. YV. EEx. julgant que a 1-e\·a!l
da.ção não ê melo competente para saber se ess~s rapazes são, ou 
não, realmente capazes. A differen~a li e:<ta: .... Julc:-ue-nos qut>m 
qulzer! .•. 

Agol'El, meu distincto collega e mestre. Sr. Baetu !'leves. ct·~:o 

c;,ue posso pedir a V. Ex. que não pense mais, de modo algum. 
que eu tenha menosprezado a. profissão de que V. Ex. ~ um dos 
U!>tros em nossa terra. V. Ex. acaba de vêr. J>Or estas minha~ 
palavras- que, aliás, só vêm confirmar, creio, as minhas attitude~ 
anteriores para com V. Ex. e para com todos os seus collegas de 
profissão, nesta Casa e f6ra della - que sou o mais respeitado,· 
~ humil!mo de todos os admiradores da nobilisslma PI:'Ofissão de 
\'. E,., e o mais acatador confiante das escolas que a profe~;sam. ,. 
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O SR. BAm'A NEVES- Reconhecemos que V. Ex. tem sido mui:o 
attencioso para comno!Sco. Nós lhe agredecernO$ por isso, e eu, par
ticularmente, o faço, em. nome da engenharia naciona l, que tenho 
a honra 'de representar neste Parlamento. 

O SR. MOR..A.ES ANDRADE - Obri~;ado a. V. Ex. Nà.<J insis
tamos, porém, neste J)Onto. Contin'Cio. 

O meu illustre amigo e mestre, Sr. Pedro Rache, affirmou que 
meu projecto é inconstitucional. 

O SR. DlNiz .JUNIOR - S. Ex. não está gostando dessa histeria 
de V. Ex. chamai-o, a todo momento. de mestre. 

O SR. MORAES ANDRADE ----:- Arguiu o meu pr-ojecto dc 
inconstitucional, por que? Porque antes d~ta arguiçã.o, tinha eu 
chamado a attenção de S. Ex. para a disposição regimental que 
estabel-ece que, em primeira discussão, s6 se dJ.scute da constitucio
nalidade e da utilidade dos projectos. 

Assim, é o nosso Regimento mesm.o que diz em seu art. 186 
o seguinte: 

''A primeira -discussão de um projecto de lei ou de re
solu~;:ão será !e:ta em globo, e versará. unicamente, sob't'e e. 
sua. utilidade e constitucionalidade." 

Confirmando tal orientaç:ão, nossa lei fnteroa. diz em seu art. 182 
que os projectos em primeira discussão não admittirão emendas. 
por que nem se p6de emendar a constitucionalidade nem a utilidade 
de uma proposkiio. Ou o são. ou não o .são; ou a têm ou não a 
ti?m. Ou Cesar ou João Fernandes: não ha meio termo. São propo
sições, como se diz em logica, absolutamente dísjunctivas: ou um<~. 
coisa ou outra; não ha meio termo, repito. 

Pol!< bem. O mesmo artigo do Regimento, em seU- paragrapho 1 ~ 
dispõe: 

''As emenda.c; apt-esentadas :Pelas Commissões, em seus 
pareceres, sobre proposi~ões con.sidN:adas objecto de deli~
ro..<:ào, serão toma<la.a em consideração em sepunda discussão. •• 

Q~re1· dizer: neste momento - e eu chamei a attençã.o do meu 
prezado amigo Sr. Pedro Rache - não está. em jogo. não estA em 
questão, não está em wrecia<:ão, nem o ~ubstitutivo da. Commissão 
de Constltui<:ão e Just!~. nem o do Sr. Pedro Vergara, nem o d<~ 
Comm!ssão de Euucacão e Cultura. 

Trata-se. exclush•nmente, da utilidade e da constitucinnalidad~ 
do m~u projecto. 

O mais, o merlto delle, todas as sual. en1endas e substitutivos. 
s6 vão ser dlscuttdo8 ezn segundo turno. 

Ousei chamar <lttencão dos meus 1>rezados coUegas para isto; 
não me quizeram ouvir-. Paciencla! Não lhes podia tolher a palM·ra, 
ma.a VV. · EEx. - perdôem-me que o diga - perderam todo o 
esforço que fb:eram, discutindo. como discutiram, não a constitu
cionalidade ou utilidade, mas o merito do projecto. 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2810112015 14·48- Pâgina 66 de 101 

-137-

O SR. Co~A DA CoSTA - O Sr. Pe<'lro Rache. entretanto. re-
feriu-se á constitucionalidade . 

O SR. MORAES ANDRADE -Sim; o meu ore2.:1do collesa. e 
amigo Sr. Pedro Rache, porque ' 'em da Constituinte e um do~ 
mais infatig!l.veis frequentadores desta casa, !l3.bia. perfeitamente 
disso. Que fez, entretanto, S. Ex? Tirou da Constltuic;ão, cMn doi.~ 
páosi71Jws, uma inconstitucionalidade para. arguil-a contra. o p ru
jecto. Qual ê -essa incoilstltuc!onalidade? 

Vou estuda1-a no momento. 

Aqui está, o discurso de S. Ex. 

S . Ex. só tratou de inc-onstitucionali!l:ule no te-rctoit·o ou quarto 
quartel do seu dLscurSQ. 

0 SR. PEDRO RACHE - Ad1o que e~tfl ate ~I'YJ)h:\clo. 

O SR. ~ORAES ANDRAbE - E st{•. Gt')'phel \'arial< parte~. 
\'. Ex. dls5e. a certa altura: 

''Que diz o art. ' 113. n, 1:;1, <la Constltuic;ão l~ederal? 

'"E' liVL'e o exet·cido de> qualquer pt•ofill!lào. ohser..-ada:- a,. 
condic;ões de capacidade technica e outms que a lei estabelecer 
dictadas pelo interes.'ie publico.-

Concluiu àes<sa clispo.sil:ão Y. Ex , , que meu J)rojecto P.l'a in
constitucional, porque displ'nsava condic;ões de capacidade techni<::L 
que a lei exige. Y. Ex. me pocrdõe. mas não lhe faço a injuria dt' 
suppôr que tirou r-;almente do art. 113, n. l:; da Con stituic;ão, um 
argumento de inconstJtuclonalidade de meu projecto. Foi uma rou
pagem ~om que V. Ex . .sotHedoirou seu discur:<o para Ih!' dat· um 
valor re~ental, n o caso. Foi habilid:\d('. Agora cabe perfeita
mente: "foi habllldad(' de Y. Ex. ·• 

O SR. PEDRO RAc »&- Ac-abo hahilldoso. apren<lendo com V . Ex. 

O SR. !.\10RAES A~DP..ADE - O art. 113. n. 13. que exige 
()apacida<le teehnlca. nunCQ Impediu que se r evall&:u>sem diploma!! . 
Que é a revali<!ac;:ão de diplo ma, •no sentido aca.d!'ollllco, sl'nâo o acto 
:pelo qual uma. escola o!!!cial reconhece cnpa<:ldad ... t echnica ou pro
fiss ional num cidadão que le\'a uin t itulo de outro. escola. até então 
sem e!Se reconh-ecimento. 

Vêem VV. EEx. que eSS>L incons titucionalldnde nunca Nd:;tlu. 

0 Sn. ALBERTO ALVARES - Não desejo inter romper V. EX. n:t 
occaslão, porque isso. em questão de direito, e sempre desasradu\·el 
e perturba o raciocinio. Desejo que V . Ex. me d~ sun. opinião. Em 
face da nova Constituição da Repubilca. o ('Xercfcio de umrt rn·o
fissão indEPende da condiç:ão de Pro'>as d" h n.btlitac;ão '! 

O SR . MORAES ANDRADE - Desde que a iei estabele~n. d e
pende. 

O SR. A.t.BEI\To At.VAIU!:S - Perdão. A lei pode permittir o exet·
cicio indepeooente de provas de qualquer habilita~ão? 

O SR. 2\lOR.-\ES .-\XDRADE - Pódf". 
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O SR. A.l.Bli:RTO ALVARZs - Discordo de V . Ex. inte-iramt'nte, e 
il·ei debater essa questão. 

O Sn. PlmRo R.\CJiE - Já. ,.ê o orador que estou a1>oiado por um 
judsta. 

O SR. MORAES ANDRADE- O nobre <-ollega não leu t odo o 
art. 113. n. 13, que vo u ler . 

O SR. ALBt."RTo AL'\'ARES- Dispen:;;o a. Y. Ex . Conheço-o de cór. 

O SR. M0RAES ANDRADE ~ ~ão acceito a dispensa. Y . Ex. 
não tem o direito de impe.di1· qu<:> eu faç<\ esro leitura. 

O SR .. -\.l.B~;RTo ALVARES - Pensei que Y. Ex. h ltr para mim e . 
queda e"l'itar-lhe e~te trabalho. 

O SR. MORAES A::-:DRADE Reza o artigo : 

" Art. 113 . A Constltuic;.ão ass'egura. a. brasileiros e a. ex
trangeiros xesidente no Paiz a in~·iolabilidade dos direitos con
cernent .. s á. liberdade. á subsistenc!a. á !leguronc:a jndh·tdual e 

it propriedade. nos termos se~uintes: 

13. E ' livre o exercício de qualquer JJrofls~ão, observada~ 

as conüiçõt>s ode cat>acidade technlca e outras que u. lei esta
belecer, dict:lida.-s pelo interesse publico.,.. 

Chamo a att11nç-ão de Y. Ex . para este "que a lei est.'lbelecer" 

O SR. AL:lER'IO ALVARES - ~ão quero discuti!·. neste momen~o. 

para não perturl•ar V. Ex. 

O SR. MORAES A.~DRA.DE -:\las eu quero. De.sejo chamar 
a attenção de v. Ex. pat•:J. isto: ;•que a lei esmhelecer". JXIr:l cs~>~~ 

oração circun1St:utcia.l. • • · 

O SR. ALBERTO ALVARE..<>- I1·ei examinar depob a questã.o e n té 
quero ter o mesmo direito de não ser JJerturbado . 

O SR . :MORAES ANDRADE·- . : . empregando um verbo no 
futuro do subjunctivo; - " que a lei cstal•clecerw. quer dizer que " 
lei pôde, ou ar:teriormente. ou futuramente, estnbel~;cer condi<:ões 
de capacidade tecbnfca e outras, que entendf'r. 

O SR. PEDRO RACHE - Dlcmdas pelo interesse J>Ubl!co. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Sim, dict<Lda.s pelo -intcrc$sC 
Pt'õ~ico. m.a.t como cnte11der. CO?no julua.r. Cl??l•·o decicUr entdo. 

A lei pode estabelece1· ou não, isto l!. se a. lei não estabelecer 
uma tal ou q ual condição de capacidade techníca. esaa não limi
tará o exercício da profissão . Não se trata de saber se convém. ou 
ni'i.o, que a lei es«tbeleo;:a: ~ outra c oisa. 

o SB: ALlmRTo AL''~RES - o que quex:o ~que v. Ex .. com a .sua. 
autoridade, que t odos reconhecemos, de jurista e de gra.nde a.dva
ga.do, dê a Camara e a .. mim a opinião de V. Ex.: em face da. 
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Constituição, pode o Congresso ordinario dar autorização para. 
alguem exercer uma profis&'io qualquer no Brasil, independente àe 
prova de habilitação? 

O SR. MORAES ANDRADE- .Agro.deç:o os c.onceitos üe \" . .Ex .. 
ponderando que o Congr(>sso não pode dar aUtol'Í7-'l.Çii<l a al~em: 
dará a todos. 

0 SR. ALBERTO ALVA~S - E isto. entretanto. ~ o que \'. Ex. 
está querendo. Mas . .deY~mo>; não sahlr da di:;;pu:;;~iio. Quet•o qu•' 
V. Ex. re9ponda. 

O SR. MORAES AXDRADE - E."<tou r~;;pon<lemlo. A C:\mar:• 
<los Srs. J)eputado;; póde dispensar o exercido de determinada pro
fissão. de demonstração ou proYn de capacidaf!,, t<>ehnica . 

O SR. .ALBEir.ro ÁL\'.-\RES - Muito bem. Quer dizE:'r que o Con
gresso Nacional, em lei ordinar-ia, pode autorizat· o exerC'Í<.'io di' um:t 
profissão, independente de prm·a al1-'uma de c:l.pacirladE''? 

O SR. :MOR.-\.ES AXDRADE- Perfeitamente. 
O SR.. ÁI.B'Em'Xo ALv.-\nES - Muito bem! E' ju~tamente. is.~o ql..l~ 

peço fique consignado. 

O SR. :\-!ORAEg AXDRADE 
mente. 

O SR. RAcL Bl'I'"J'Io:x•~m:t~T - Eu de,;:ej:u·ia lemhrar a Y. Ex. e R 
Camara, que o projecto. de que- Y. Ex. é autm·. :~nte!' de il" ao 
estudo d:t Comm!~são <11' F..<lucação e Cultura. tran~<ltou J'K'Ia dt• 
Constitui~ii.o e Ju!lti<:a. qu\'. npstn Casa. (o o ot'J.:"'i" m:ti" alto, P."'ll~ia-
1izndo e technico, pttr;• V<'l'Sat' materia. dC' constitudonalidlld\"; ,. não 
foi o referido proj('C'to at•g-uldn clP ín<·nnstitut'ional ]leio:< .dois hri
lhn.ntes pareceres do:< DeputadO!< Pe!lt•o Aleixo ,. l'<•dt•o \ ·e t·J':a•·a. q\lt• 

tiveram ''oto Yictot•iosn naquella. Cnrnmis;iío. 

O S~t, PFmRO R.-\C'HE - Estamo,; a àehatt.>r " :stthstitutivn quan•l" 
nlo ~ o q11e e!>tá .:>m dfspu.~são. 

O SR. :\:~:ORAl':~ A:-JDRADE - O no~!lo Jlrezado collega. 
Sr. Raul Bittencourt lemhra, com tOtl:t )'let·tinnl'in. quf' u lll'llj,•t·:n 

passou pela Commis;;;"i.o <l•• Con....,titui<:ãn e Justic.:a, onde foi long-:t
mente discutido ... 

O SR.. PEDRo RAcn~;- Que não o manteve-. 

O SR. MORAES AXDRADE - ... ondt- foi sujeito a dois hl'i
lhe.ntissimos parElceres <le nos!lo~; distinctoH coUegas, Srs. Pedt·o 
Alelxo e Pedro Vergat-a, Deputados. respectivamente, pot· :!!.rimL..: 
Geraes e pelo Rio Grande elo Sul. e que n.m'oo!l esses nossos compa
nheiros, e todos os demais membro!' componentes daqueli:L Com
ntlssão espooializa<ia. a mais alta expre.s-o;;âo de constitucionalidade 
nesta Casa, todos os seus m·embX"os não acha.t·am coisa alg'uma de 
inconstitucional no projecto. O que não quer dizer que Y. Ex. não 
IJos.sa. encontrar. Digo. porêm, que este argumento de que lançou 
mão - perdlle-me V. Ex. - não o empregou com bastante serie
·aaae, isto é, não jul~ou certamente que delle resulta~se inconsti
tucionalidade. 
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O SR. PEll>Ro RAc1-u: - V. Ex. pode dizer que f;OU te!11;o n t\ ma
teria. :\[as não pode adeantat que não ~rnpreguei :seriedade ·no u.r
gUmento. 'POrquanto discuti com toda a serie-dade de que clli;punlla. 
Pode ser um attestado da minha incapacida.de, mas h!lo, arlmLl. "'er:'L 
uma infelicidade, quando muito. 

O SR. MORAES A::-.<DRADE - Permitta, agnnt. lJUe tnm~ olo 
su<\ arma, para voltal-li., precisamente, contra. V . Ex. !•'o! h:tblll
dade, ])ara dar feic;:ão, cõr regimental ao seu combate. , . 

Parece, entretanto, que V. Ex. não achou lnconHt1tuc•lonalhlarlc 
~q>enas n o tocante ao art . 113. n. 13. 

0 SR. ALBERTO ALVARES - Ha realmente, u~tt·a,. IOf'UillftllUf:!n
)l:t)idade~ insophismave!s. 

O SR. PEDRo RACHE- .\cho um conflicto: " que niiu r• )Jr o)H·f:t

mente uma derrota. 

0 SR. ALBERTo ALVARES 
as.:;.umpto com o n obre orador. 

O SR. :M:OR.AES A..'DRADE - A nova !ncun14tltuclnnltlldullc. 
argui.da pelo nobre Deputado. ~r. Pedro R.'l.che ç, N•lntlva an u.r
Ugo 121 , letra i .. da Constftuiç:iio Fe·<le!·S.l . EstiL eMcr·lptn t•m ><CU dis
curso: 

O nrt. 121, diz o seguinte; 

"A lei promoverá o anli>UI'O da l>rodU(>!!UO, f'><tnhl•lt•c{'I'ÍL U.."< 

condições do trabalho, na. cidade e nos camtJIII!, u•ndo ('ffi 

vista. a protecção social do trnbalhadot· e ,,... lntrl'"""'"" t>c•o. 
JlOmicos do Paiz." 

S. Ex. naturalmente, queria alludh· no nrt. 1:!1, ~ 1", lt•trtt ,, 
porquP -'!Ó o pa.ragr:tpho primeiro te m letra!!. Db: t~ll· Jll ll,l~trltpho: 

"A Jegislatão do trabalho ohsen·arít"Ot! rw~ulult•J< IU'N•eltos, 
alfm de outros que> coll!mem melhorut• n" t'Onol ! ~1'H·!! <lu t\'<1.

balhador." 

"i) t;egulumentacão -llo exet•cici•> d\' tudm• l l>< ~~t·urt>~><õcti. •• 
O m~u projecto. na opinião do St•. Deputudu l'l•dt•u Hncbe, Iria 

contra essa. disposic;:ão. que manda que " regulu.nwnta~lln do t t·.'\
balho, pelo Congresso; ohedeça á reg-ulamentul:ÜO dltM lll'lltiK!!Õ~II. 

A. regulamentação da p•·ofissão de enJ;enhulrn ' '"llMtn tlo De
~reto n. 23.569 ... 

0 SR. Pli:DRO RACHE - Que V. Ex. )>l•ett>ndf' <lt>llti"Uh', Eis o 
conflicto . 

O SR. MORAES ANDRADE- .• • decreto qu(' meu )lrojecto de 
lei pretende apenas ampliar e não dlmtnulr. De-llejn ltU~.mentar-lhe 
unica e -exclusiva.mente- a seguinte disposição: ~~ dn revl\lldac;ão dos 
diplomas p articula.t"es anteriores. 

O SR. CARLOs P..EIS- P arece que estamos em fa.~to, nhl, cJaQuelloa 
ponto de · Ylsta debatido ha. <lias na Commissiio de LeJ,oilllll~iio So-
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dai: a diffeL·enc;a que ha enti·e .. reg-ulamentar ·• e '· regul~:u··· ou 
··legislar". 

O SR. 2\!0RAES ,\XDRADE - Ainda niio entt·ou em duvida 
essa questiio, que discutimo" naquella Commi»siio e sob1·e a qual 
estavC\n~o:; amhos de pel'felto u~cfordo. 

O S~. CA!U.ol:l REil'. - Dt>K.~l· twntu rit• viE~tn. e <le um modo ~e
nerico foi o que o no:!~o !llu!<tre ·roll{'!:"· :sr. Pedro Rache. que nã.~ ~ 
juZ"lsconsulto como Y. J.O:x., m;l<~ nlm enr.:-enheiro. Jntenn·etou. não 
~orno termo technko. man Ntm ~l~<nlf!ea.:ão \'UI1=ar-. a ex1>r~~ã.o 
":regulamenta1·'". 

O SR. :MORAE~ AXDRr\DB - l>ec,:o <to p1·ezaclo colle~a, 
S1·. Ped1·o :Rache. que nttenda íL restmsta que lhe vou dar. 

0 SR. PEDRo RACHE - Com tu(] o p1·a~er. 

O SR. .!\IORAES AXDRADE- Considero tanto ao mt:u mustre 
c.olle-ga que 11ào quero deixa1· del'lptes=tdo. pol' omi~são embora. qual
quer dos w:;;umentos com que tanto contundiu o }Jrnjecto de m!nhfl. 
autoria. 

o meu Pl"Ojecto amplia. o De1·r~to n. ~3. 569, pet·mittin<lo quo:-. 
alén'l da reva!ida<:iio do:; diploma:; flm• e .... -colas extra,l.:;eiras, seja. per
nuttidn. tarnbem. a revalida~:1o dt> diplomas de to-sco!as. naciona.e!>, 
~xpedidos atf. iL data. <lo !le("t·etu. Que•· rlize1· que. como o decreto 
não tem func<;:ão rE>troaC'tlvn e nÜ<l Jlôcll', <le11~ maneira. infirrnar o:; 
diplomaR anteriores, í'U, rr-!4pt-ltancln ah~l)lutamente o decreto, digo 
CJU~. depois de .~ua r>rumul'-•1'1\;Ü.n - \'dn. bem o nob1·e Deputado: 
não ::.e trat;~ dl' YlJ.,"'Ill'la. nm~< l'im tlf< }lrumul~ac;ão, cou:-;a. mui!o 
.Uh•et·sa - depol>~ clr> ,.UH promuhmt;iu• n(•nhuma E.'scolu pnrticulat· 
póde mais e;\':pedh· dlplomu"' f'Orn WIU~"ll•• \'a]m· de- lH'esumru;ão ju
ridiea. 

o 1neu projecto, JIOI"tantu, nl'UJ lnflrtna em cousa 'Llguma o d·'· 

ereto Sa.lg-J.do Filho, HP~III'IIH·fi lnH·i·W:tlmE>ntE>. 

O Sl!. PEotto ~C"HJ;- E' r,plnllin. \'. Ex. enten<le que nugmentu; 
~u acho que destr6e. 

O SR. 1\IORA.ES ~\XDHADE - O nobre collE>;;a deve esperar 
que conclua. o meu pen,-.:~mentu Mim de Gaber o que vou dizer. 

O SR. P.t."'>Ro RACHE - V. Ex. ent&o n11o tome o meu. silencio 
como acquiescencia. 

O SR. :\10RAES A:-:DRADE- O projecto, como declarei. res
peita íntegra.llnente o Decreto 23.569, tanto assim que. da data. da. 
sua promulga~,:ilo em dE.'ante - não da vlgencia. - não reconhece 
vnlor algum aos dlplon'la.o; }mrt1cula.res e. por isso, só manda l"e

vi;;orar os diplomas anteriores que tal decreto invalidou. 

vV. EEx. e'ntretanto, com paixão que não sei como a.djecth'a!·, 
não. querem ver o que di:~: o Pl'Oject o. mas, a.l)ênas. Q que pensam 
a respeito. Fecharam -a e na "torre de Ma't'fim" dE' uma con viccão 
})reconcebida. de que sou inimigo de. cl~se ... 

O Sn. PEDRo RACH:E: - Xunca fizemos tal juizo. 
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O SR. MORAES ANDRADE - ... só faltando, tah·ez, consi
derar-me ~ seu inimigo n. 1. Entiio, com a razão obnubilada por esse 
preconceito, não· tt;m mais. ~equet·, o projecto. Dogmatizam, do alto 
da Escola Polytechnica, que elle derrue- inteiramente e. regulamen
tação, e tod., a gente acredita. Tal, porém. como declarei, não 
acontece. 

Poderia. si quizeSl'e - e teria feito obra juridicamente perfeit:t 
- inserir, na proposic:ão. que seriam re\·alidados os diplomas expr
didog até a data da vigencia do <lec1·eto. isto é, na data de sua pro
mulgação, mas não quiz fazel-o nara que YV. EEx. niio viessem 
repetir aqui a velha ch<t·pa tãu surrada, ma, .~;-empre renovada, de 
que os bachareis de- Direito srw O.:l eternos chi<!anistas, os eternos 
sophlst!ca,dores d:l$ lei5:. l''uí mai" longe. LeYei meu respeito a 
tal ponto de supersti<;ãu que vedei, na datn. da p1·omulga<:ão do de
creto, a ex[ledic.:ão ele qualqUet· outro titulo. g é n.ssim quL· 
VV. EEx. JXtgam u t•espeitu (!UL• tt!nho pela cla,::~e dos en:;-.·
nheiros!! .•. 

Agora, <l.iscutindo o mel'itn do meu I>rojecto. o que só póde .sE'<' 
feito em :!" tut·nn, Pi'()\'arei a \'\'. EEx. por a mai~ b, esse meritu 
como estou IJl"I)\';L!lclo, mathematic-ament!O', õL sua con~titue!onalidado 
e utilidade. 

VAJuus SI!S. DEJPt:1'AUus - Xiio upoiado. 

O SR. MORAES AXDP.ADF. - O nDbre c-ollega. Sl". Albe!'t<> 
Alvares. pocle. se quiiet'. :u·guir mais ale-uma incon.stitucionaliclad'! 
no projecto. afim d(· qu!O' t'U re~pomla. 

O SR.. PEDRo RAcHE- ::>. Ex. protestou contt·a o a mais b. 

O SR. CARLos RErs - :11:ão h;L lei, lJOt· mais rígida. que pos<Sa 
evitar "cut·andeiros" entt·e medicas, "t•abulas .. entre advogados e 
engenheiros improvisado~ entt~ os grandes e notaveis engenheiros. 

O SR. MORAES AXDRADE - Que1·o, agora. referir-me. ao 
aparte do nobre Deputa.dn Sr. Adelmar RocbôJ. e em que S. J':x. 
perguntava porque ni"to estendo o meu projecto ás outras profis
sões. Direi a S . .Ex. q ]le esse jil (: o merito do pt•ojecto. Qppbrtuna
mente serú. dis-cutido. l-las. si S. Ex. faz muita questão, d~laro, 
<lesde lo;;o. que. pe-lo Re~imento -da Casa, vil;to como o meu projecto 
tendia a re-valiuat· diplomas que o Decreto n. 23.569 invalidou, ~ 
não outros quae.squer. eu nfw [laderia. tratar dos demais, nem in
duil-os naquelb r-evalida<;ão ... 

o Sr.. ADil:Lli!:Ar: RocHA - ::::eria medida. de equidade. 

O SR. MORABS ANDRADE - ... tanto mn.is quanto nfw 
posso, em um sli ·pt·ojecto de lei, !'egulament..·u· todas as prorissõe::o:. 
E' absurdo, é {!esprotJosito que nenhum de nós pôde sequer ter a. 
veleidade de fentar, quanto mais de fazer. 

V. Ex. sabe perfE!itamentt>. como eu sei e não ignoram todos os 
nobres collegas, quanto f diff1cil regulamentar uma profissão. 
v. Ex., portanto não pode pretender que em determinada lei fossem 
regulamentad~s todas e!las: .; mistêr uma lei para cada uma. 

Sel que VY. EEx. virão objectar: Então, como hnpedir os 
•· CUl"nlldeíros" e os "rabulas"? 
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·O Sr.. An~MAR RoCHA - Não din'i is.;;o: mõl<>. existe, no F.io 
Grande ,do Sul uma escola o[íicin.l, chtl.mada 11erlico-Ci!·urgíra. 

o s~. VIC"I"Oil RussoM..tXo - Official, não t 

O SK. ADELMAR Ror.HA - O Est.ado n~conllE"ce a B-"CO!n. tantu 
qu·e os tliplomus pot· ella ;;iio offil'iaes do Corpo dP Saude da Po
licia .. 

O SR. RAüL Bn"l'El::O:Cot:il:"i' - Pet·mitt;t-me •.t»Si~alar uma dt
cumstltnda: f que a re.s~ito da Escola. Medico-Cirurgíca. de Por·to 
Alegre a que;;tão ficou resolvida pm· decreto, t·egularnentando 0 
E'Xt>t·ciclc, de meodicina. E nada tem a ver com este . 

0 SR. :1-IORAE~ A:'I<DRADE - O illustre Deputado pe1·guntllu 
pol"qUe nfi.o levei o prOjE:cto ás -demais profissõe.;. Ha pouco, fiz 
\'ê~, a. out~o -collega, que o juiz du orient.."lçiio do meu .p1·ojecto sou 
eu. Ag-ora. dil·ei a V. E:x:. que o que está em discussilo já ;, con
cernente ~l'J mcrito do p~ojecto e ;;(> d._.\"e ser analy:mdn em segundn 
turno . 

.Afflrrnou ain<la. Y. 1-:x. que o nosso amigo e illustre colleg:l 
~... Levi Carneiro foi a alma ela crea.-;ão do regulamento da Orden• 
dos .Advoga.uo.s do Brasil. ~ão confunda. pm·~m V. Ex. ro.>gul<l
mentac;ão da Ordem com re;:;:ulumentac;ão de P!'O(issii.o .. 

0 Sn. ADELMAR ROCHA - Tl·atando-~ de revali(laçU,o <le ti
tufos, o projecto poderia ahran;::-~r tO<lns :tl' J)rofisl-lões. 

O SR. MORAES .AXDRADE -Tenha a honclade ele ouvi~-m~. 

O SR- AI>E:Lli!AR RoCHA - Com muito prazer. Des<:>jo escla· 
recer·-me. 

O SR . .1\lORAES AXDRADF.: - A tn·of[:<sfl<> de advo~:ulo í<~ 

era rE-gulamentada. E>mbo~r~ lmpe~íeitamentE". entl·e nós, de.sde 1) 

tempo das O~dena<:~ do Reino. a. primeira. das quaes foi puh\icada 
em tempo .cJ.'El Rei D . .A!fonso. que Deus haja, a segunda em 
tempo d'El Rei D. :.\fanoel. o VP.nturoso, e :t terct>ira .ao tl'mpo 
d'El Rei D. Felippe de He!'IJ'):tnhu e Portugal. 

O SR. CARLOS REis - Furam as Affonsinas. m< :.\fanoelinas e 
as Filippina.s. 

O SR. MORAES ANDRADE - Minha protfssiiu e,;tava jft rt>
~ulamentada muitos seculos ante-s de pensar eu em app:u·ecer neste 
valle de lat;rima.s. Faça, r>ois. o nobre collega, Sl·. Adelmar Rocha, 
o favo~ de não confundir reg'ularnentação <le mínhn. pc·ofíRs~to com 
a Ordem dos Advogados. E' outra coisa. 

O SR. ADELM:AR RoCHA - ::-.ito e~tou fazendo eunful'fio algumu. 

O SR. MORAES AXDRADE- Ol'dem doll Advogados é o cor
po disciplinar da minha p~c!issiW. Pois be:in. Quando foi regulamen· 
tad.a esse. Ordem e ct"eados os differentes Concelhos Se<:clonaes, que 
correspondem aos Concelhos Regionaes .cJ.a profissão de engenheiro 
rui, por nímia gentiieza de meus collega.s de São Paulo, um do..<; 
eleitos l)ara a Dkecto1·i'1. da aub-se<:c;ii.o da .Capital do Estado, e po~· 

meus col!egas da Directoria fui guindndo, pela. gmnde bondade del-
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les, á segunda :secretaria dessa Directo:·ia. e do Concelho s~ccional. 
';I'rabalhei nessa Directorin. quasi um anno. ou mais, e. quando fui 
~xilaào da. minh<t cidade natal pttt·a e5tu. mara...:ilho:<a Selm .. oo;tin
nopolis ... 

O SR. Os\\'A[.J)O LrMA - , •. Ex. chama a j;;,-;o exilio. na me"
ma patria?! •.• 

O SR. MORAES AXDP.ADE - Exilio da minha ddnde natal: 
V. Ex. nã.o ouviu o que eu di:<se, porque do contl·:u·ío me teria 
ouvido dizer "exilado da minha cidade na tal" . Podia ser exilado de 
São Paulo para Santo&', pat-a São Bernardo, para Santo Amaro. )ler
tinha. nas cir-cum,•izinhan<:= da Callital pauli~ta. F.:ra sempt·e 
"exilio da minha cidade natal''. 

O SR. Ct.ru..os R~=:ts - Xa ]Jl'Olll'Í:l cidade nntal, }Jodia ,;er exi~do 
no xadrez, como :foi. tJ<•z· ><er re,·oluciomu·ío. 

O SR. MORAE~ .\XDRADE - Como estfL''a dizendo, quandn 
vim. de São Paulo ]Jara o Rio ele Janeiro, meus coltcgas do Cou
celho de são Paulo me en<·:.trre;;nru.m de representa1· sempre aqu'elle 
Concelho Seccional nas se~sõe~ elo Concelho Federal dct minha 0~
<lem, ,essões a QU(' ainda estou tendo n honrn. de comparecer com() 
·representante dos me-tl!< rolle~~ do Estn.dn. 

O SR. PRESIVE:O.."Tt: - A<·ha-se e!!g-otado o tempo de que V. Ex. 
dispunha para fal:w -da Hl'imelra vez. i;oto (-, uma hora. Se V. J:;". 
desejar- proReguii- n:-~:-: sua:l con~itlemc;õel'l, pudf'rei inscreYet-o para 
falar Pela sesunda yez. t>nl nut;·a horu.. 

O SR. MORAES AXDRADE - Se Y. B.x:. o Jlel·mittlr. fic::u-t'i 
inscrlpto par-a un1a s!'::;und:t hora. A·gm~t. entrt'tnnto. em mPlo mi
nuto, quero termin:u· re,.-pomJen.do ao meu pre:r.ado colle~;a. ~r. 

Adetmar Rocha. qul' estou hPm enfronhado {la llmlt:tc:ão do exer
cício -de minha. profis~o. Quando che-~a.rmos ao 1-'l'gundo turn0 
e eu tiver opportunidaclt> dq tratar do :t.«Sumpto, mo~tr:t.rei t1. S. Ex. 
e li. Casa que não usei de dGi!' Pl'!'CI,.; e duas medldà..~, Isto é. que nfio 
meço meu llrh·ileg-io d e lJaC'ha•·d em .ctireito po r um:L c-t-a.veir:~. e o 
dos engenheir-o.; por ouh·a. 

O SR. ADEMAR Ror.nA - Xem »Ul)llOmo:; í,;so. 

O SR. MORAE::;:: ANDRADE- Ha ~5 :1.nnos. t€'nho a~ mão!! Cll

lejad~s da labuto1 cUarla \lo fúro de minhn. terra. ,, niio ha o- que 
mais preze na vl<la do q_uE' a id"a de justi<:a. 

Usando do direito que <' ::-::r. PresldE""nte me lemllrou. mnú> tar
de completarei minha :Lt·gumenta\:iiO sobl"e a constitucionalidade e 
utilidade ão projecto. uníCtt · <·oisa de que se trata em prlmeh·a <li,.,
cussão. 

Ademals. sv me resta agradecer a gentileza dos meus collegas 
em me ouvirem 1mr ti\G longo esp~o de tempo. (Não apoiad-os. Pcd
m-as. O orador é cnt.mpr~mcnta<lo). 
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O SJ'. Presidente - - T~m :L pa](l.Vra o Sr. Raul Bittencour~. 

O Sr. Raul Bittencourt - Sr. Presidente. Srl'. Deputa dor;! 
Não me é licito silenciar acerca do projecto que o.·a se- dl~>
çute. POr isso que <lelle sou r e lator, em nome da Commissão de Edu
caçã.o e Cultura. Ser-me-la, entretanto, d~pensa.vel fazel-o do 
ponto de vista da neçessidade, que elle estava temlo, de <le!eza, pois 
oue ac-.abn õ., me <~nter.erlP.•· na t1;bnnn. o eminente Denutad~ pelo 
Estado ele Sã.o Paulo. s·r. :Moraer; Andrade, auto1· da. mencionad ... 
propo.sl~ão e que, daqui. produziu. na minha opinião, irrespondivc.l 
:::.rgumenta<:ão em fa\·or do texto que. ner;te momento. se discu te. 
Como, pois, a minha tare!a. e minha exnosi<;ão na tribuna e ncces
soria, não sendo autor. ma!l mero col1abora.dor - relator da Com
missão a quem foi incumbido o estudo da materla - occuparei a 
attenção dtl Casa por um tempo meno!l õilatado do que o do meu 
antece~~or. uccentuando. principalmente, algumas questões, :em 
t'aee dns obje0.ções suscitada~< pot· illustrel' or.\dores, entre os quaes. 
em pl'imeiro logar. na. ord~m <"h<onolvJ::ica. o St·. Deputado P edro 
Rache, contt:a o ;;uhstltuto da <;ommis~o de Cultura. 

E' certo qu~ o ·.sul>stituth·o, regimentulmente. não e~tú em 
discu.~são. ::-.Te!lta J)hase. debatemos ,, projecto. npe-nns. 

Tendo, }lor!!m, S. Ex . formulado duvidas quanto :to Mubstitu
tivo, valia :\ ))('nU, :1inda na prlme-im cllscussão, I'!Ue :tlg-uma coi~l 
sej<L ditiL em defe.,a do m f!smo. 

LeYantou-se, entn~tnnto. hontem. aqui. uma <iUe:<tão clc ordem 
lnoral. em v irtude- de al;::-umn~ pht':IHes (•cm!ltnntes do discurso 
que desta trihuna proferiu o illustre Deputado da represl.'nta..c:ã.o 
pro!issional, Sr. Deputado Baet:t Neves, questão que. pot· ser mo
l'al, sobreleva <L qualque-r outra e, JlOI' i><so, nw obt'llo::L a clE>Jia tl';Lt:u· 

l.'m primeiro loJ::IIl'. 

Na 01-aç-.:io tle hontem. ~- Ex. 'leelarou que. re,;t•essan:lo <le Mi
nas Geraes. füra surprehendido porque vim. ausentt> 'IUC estivera 
tão poucos dic..s. em esses poucos dias o projecto ~.0 ;;. ele 1934. des
archiva<lo. distribuldo. e~tudado, rclatado e> pul>licacl<•. 

O Sk; LoURll:N<:o BAt..'"l'A NE\'Es - E mn!l-1 nínda: em a\'UI!;o e 
incluído na ordem do din. 

O SR. RAUL BITTENCol;RT - Quer di?.e r que al; minha.« 
phraBes, procurando reproduzir aqui o espanto de S . Ex .. llinda foram 
1n.su!ficiente; olvidara-me de dual; razões qne accrescem. no animo 
de S. Ex .. a surpresa ou o panico - estava em ordem do dia. e 
publlcado em av ulso. 

O Sr:. LomtENC:O BAETA NEVES - Estou repetindo a phra.se qui.! 
. disse. cuja intenção V . Ex . não es~ interpretando bem . Se V. 
Ex. tivesse ·lido o discurso e cujas provas sô asora me chegara.m 
ás mãos, que ainda ha pouco lhe dei, verificaria que eu não tivera. 
de fôrma. alguma.. a lnten~ão de molesta r a. quem quer que tosse. 
Eu . relatava factos que est<'i.o consignados no jornal da. Casa Je 
10 de Agosto corrente, e aM citava a pagina. V. Ex . • nas provas 
que acabei de lhe offer~er. tem elementos paro. constatar que 
não lhe assiste razão nel:õte sentido. 
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O SR. RAL"L BITTENCOURT - Em que sentid.o? Até agor,l, 
eu só dis.o;e Que V. Ex. Re surprehe·ndera. Xão commentei qual
quer in ten<:ão. 

O SR. Loum;;x~o BA:b'TA ~E\"Es - Espero, para t•esponder. qw~ 
V. Ex. termine se~ discurso. Xão quero interromper suas con
siderações. Aliás, Y. Ex. E.>stá cumprindo :;;eu dE-ver <XJm muito 
brilho. 

O SR. RA l~L BITTEXCOCRT - Peço licença para declarnt· 
a V. Ex .... 

O SR. LouaExço EAh"TA ~h"VES - Responderei com muito prn
zer, pro~·an.do que não houve a inten<;ào que V. Ex. me attribue. 

O SR. RAUL BITTENCOCRT - V. Ex. usará da palana 
quan(]o entender, mas, lle minha parte, devo accentuar que não 
tenho pt·azer nem desprazer que ~·. Ex. aguarde 0 termo de meu 
discurso. ::;e quizet· dat· npat·tes, terá minha licença mais ampla. 
e absoluta. 

O !:;I!. LouR&:-.<.:o E.\ETA x.,-.·y.s - At,.YJ."adeço n attem;:ão com que 
me honra. Al!ãs, é habito de V. Ex. ser sempre attencioso. 

O ::;R. !tAUL BITTI!:XCOC"RT - O nol>re Deputado - dizia 
('U - estava .l<UrJ>!"eSo. Cabe-me reconhecer que e~!l<.\. surpresa era. 
multo ll<Ltural, porque (. a. coisa mais quotidiana. da vida parla
mentar que, quando um Deputado 8e ausente, embora tres ou quatro 
dias, <los trabalhos du. Camara. ao voltar tome conhecimento de 
uma série de ucontecimento.s de que não sabia, pois durante sua. 
ausencla a c~. enl ~ua plenitu·de, continíia a funccionat·. 

Portanto, a. attitude- dl? surpres,~ de S. Ex. é naturalist-lima. 

O qu~> merece reparo, de minha. pa.rte. é que S. Ex. tenha. 
dito que 0 projecto foi distribuldo nesse interregno. ~ão foi t9.l. 
como ae me atigur:L que s. Bx. se apre~sa parn verificar na" 
JlrDVa..'l do seu d!.scurso . 

O SR. LvUJLENC:O BAETA. -"'En:s - E:-;tou apena:-; tvmando not•~ 

de algum; pvnt.os para l"CS1JOnller o. V. l;:x. 

O SR. RACL BITTENCOURT - Aproveito a. opportunidade 
JJara agradecer no nobre Deputa.do a fineza que teve ha pouc.:~, 

dn.ndo-me sc!encia desae terto, pois ê bem exacto - todos o sa
bem - que o mario d-ó Poder I.-egislativa de hoje não publica o 
discurso hontem proferido por S. Ex. O nobre collega., porém, 
teve a bondade de me apresentar as prov::u! dactylographadae;. que 
têm valor ofricia.l, como se publicado fõra. o discurso. 

O SR. GoPOFnEDO VIANNA - V. Ex. permitte um aparte'! 

O SR. RA'li"L BITTENCO'(jRT Com mui to prazer. 

O SR. GoooFRE:OO VIANNA - Quem distribuiu o projecto a V. 
Ex.. na qualidade de Presidente da. Commissão de Educação e 
Cultura fui eu Ninguem :poderia. suppor V. Ex. capaz de se 
.attrlbui~ qua.lid~de que ~ realidade não tivesse. 

O SR. BAErA. NEVES - Certamente. Não contestei este facto. 
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O SR. RAUL BITTENCOt:RT - Honram-me muito os :~r>::u·
tes àe VV. EEx. 

S. Ex. disse textualmente: 

"Voltando de Minas. onde, pur clois dia!; me atra:.:ei na 
reunião semanal ultima. dessa Commissão, com causa. par
ticipada, fui surprehendldo encontrando-o dese.rchiva.do. dí.:~
tribuido, estudado, discutido e relatado'". 

Mas adiante S. Ex . declara. com pala\THS muito cortt>zes. 
que não tem qualquer animo de injurlar, que está apenas rela
tando fuctos. Se S. Ex. cleclaril. que não tem animo de injur.ia.r, 
eu é que nã.o ,..ou intet'J>retar a nJ.mo diverso ás palavras de S. E~. 
Ma~., se S. Ex. declarou t a mbem estar nlatando factos, eu me 
sinto no de\'er de impugnat' a affirma.tint de fact os. que na rea
lidade não occorreram . 

E' exacto que o projecto ne::s.'ll' Interregno foi desn.rchiva.oio. 
:!-;ão ha cont est<1r. O Deput:tdo :Mora~::; Andrade. \'alendo-se do ar
tigo 68. do Regimento, requereu fos:;E.> Incluído em Ordem do dia, 
independente de pareCE.'I'• o nrojecto d e QUE' ('rn autor. Se· tíves!R' 
requerido tiio :somente o desarchh·amento. seria <:onsultada a Com
missão a um ra1>ldo parece r. Niio. 

Houve mais que desarchivamento. 

Estou af'!irmando QUE' <' nohr~! Deputndo tem m:--.. ii.o ao cliz~r 

que foi des.'\rchivndo. 

E!!tou a,preciando os !actos citados: concordo c<>m algun.~ e 
ne):'o outros. Este ;. da.qut"ll~~ nns qua<>s dou minha acquie:<eencia 
e o meu testemunho. 

P'o•· um })roce:.~,;o !<C•. p01· um unlco rt>('JUcrlmentu, o do Sr. 
Deputado Morae!> Andrade, d tltndo . !><' não mE' fnlhn a m~morln.. 
dt> 6 dt' Agosto. o proj!'<'to. ;o o me!<mO t Pmpn qut" <>r•~ <lE.'"<Il"Chivado. 
foi !nduido em Orde-m dn dln.. 

Não ho. duvida, portanto. sobre qU<' o projecto Co! desarchl· 
v:ulo na ausencia. do Sr. DE>put.ado Baeta ~eves e ju~ a RUr · 
pre~. porque não nR.Slstlu o momento em que o Deputado :Moraes 
..t\.ndrade Qpre..-.entou o requt"l'lmento. nuo ouvJu a Me!!a pôl-o a 
\'Oto:.. nl'm n.s!llstlu fL mnnlft"stn<:iio do p len:ulo. 

A-diante, S. Ex. dlz que o pn>jecto !oi di.'ltrlbuldo. 

Eis um to.cto qu e nego. NeR<~P Interregno o pro.1t>Cto niin foi 
dlstrlbuldo; rol .desarchi\·ado <> posto em Ordem do dl<L 

'Cma vez desarchiva.do e posto em Ot-d&m do din., encontrou 
o projecto já anterionnente distrlbu!do. Era eu, desde antes, seu 
relator, como acaba de dnr testemunho expontaneo o nobre Depu
tado ST. Godot:redo Vianna, hoje Qrna.men:to da. Commissão de Con
stltuiç5.o e Justiça. e, na le,;isln.tura passada, Presidente da. Com
missão a que me honro de pertencer. 

O SR. MoRAES A:NDRA.DE - Consta, aliáS, do Diarw IÜ> Poder L e
gisl-ativo, de 31 de Janeii'O, que o pro,:tecto havia sido distribuído 
a V • Excellencia. 
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O SR. RAUL BlTTE::-<COURT- Então!? Se o projecto tivesse 
sido distribuído ·na ausencia do Sr. Deputaào Baeta Neves, só po
deria sel-o por quem lhe substitue, de direito, regimentalmente, n'.L 
presidencia da Commissão, o Sr. Deput<Jdo Laudelino Gomes. E 
como S. Ex., no exercício da presM.encia, não distribuiu tal docu
mento. a ninr;:uem seria ]lt!rmittido tornar conta de um projecto com 
o qual nada tivesse que vet·, senão as responsabilidades geraes de 
rE>.Pt·esentante do povo. )<inguem se inculcaria relator para. apre
sentar parecer, se não tivesse o direito de fazel-o. Teria este Depu
tado ludibriado, mais do que desobedecido o Regimento e a. moral 
da Casa. O Deputado que ~e apos!';as~e de um projecto sem distri
bui~ão !'\I! ria um embusteiro, 

)iào posso comprehender que ~e appl·oxime o pensa.ntento quo 
essa::; pa.lavrll.$ expres~am a quem, no decul·so de ~ua vida, aind::t 
não teve razão de corar e que espera, para o futuro, pelu educação, 
pelo exemplo de seus ascendentes. e pelo 12sforço, ao menos estará. 
altura. de seus pares; nunca ha de relegar o j'lassado até agora man. 
tido. F(\zendo parte desta Casa Parlamentar, desde Dezembro de 
1933. jamais alg-uem de!le suspeitou ou insinuou qualquer improbi
dade. e menos essa de ter assumido um posto que nâ.o lhe era. con
ferido por Oirelto. 

Nego; nego esSe facto. Se a intençã.o de S. Ex. niio foi :t <'le 
me ag~;1:cwar. multo olwi~;ado. Nego, porêrn. o facto, porque sit·> 
inutt>is as nalavras ~aborosa"' e adocicadas com que se emolduram 
ru: a.ccu sac:ões graves. 

Creio ter ~ido ~hakesp .. ;.u·e QUP affirmou quf' muitas veze:; ''" 
:sm·rísos humanos abrig-am punhaes. A proprí:L histeria. demonstr•l 
que attentudos os mais ;;raves tGm sido feitos a urma aggl"'{'N!!Or-t 

~~conéllda em ramllhetes de flores. 

Agradl'<;o u.s palavral-1 gent>t'OR.:L-; d~ l;. Ex .• de hojt- e <.!e h<lll
t<."m, mas emquanto S. l·~x. não tiver retirado :L lnglnuac:ií.o ue qu~ 
eu me apossei de um cloC'umento. inculcando~me rela.tot· liern dl>!· 
tribute-Lo regular, terei ele c·ontiuuar minha defe-~1. menuM llor amol' 
proprio do que para dl;;nldude de meu,. pur·e,;;, qu(' nãn ~e poderiam 
sentir bem sentando-se uo lado de <tuem usurrm clireltus n•gulaJu~ 
pelo Re~o:imento da Ca!la. 

E digo mais, Senhore~< da minha Commlsl-liio. <lU<• /'le um s(,, 
um unico dos s~;;u.s mcmhros, além de V. Ex .. <JUe (.seu Pr·'i':dctentl", 
der <\]JOio liP(lUet• Ú!! !lalaVm!l ue V, l~X, MUKpeitnntlo QUe eu tenha 
:~.busado d:L Commis.siio, relutundu um projcctn sem distrlbul(;iio t·~· 
g-ular; se um unlco dos demaiH no\"é membt·os da CommiH!!úo, exclui· 
dos n611 dois llllPtO\'Ur e U.l)O!u.r esse pen~amento, com esse só te:>
temunho <.>U renunciarei, ali, a.s minhas Cuncçõe.~. 

O SR. L..\UDEf.ll\"u GoMKR- V. Ex. goT-a. na Commi~sã.o do maicw 
acatamento e todo!'! furruam de V. Ex. o mais elevad() juizo no sen·· 
tido mora.! e intel!eNual. 

() SR. LUIZ VIAN:,;A - Allús. toda a Cam:tra. formula e:sse con· 
celto. 

:0 S&. OzoRIO BORBA - O orador está. nat·rando :t verdade dos 
factos e eu sabia. ·desde o n.:pparecimento do projecto. que S. Ex. 
era o ~lat.m·. · 
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O SR. RAUL BITTE~COCRT - Vou nsora provar minha af
firmaçã.o. A .sessão de 6 de Ago,;to, reproduzid:l no Df<trio ão Po
der · Lcgis/.aUt,'O do dia 7. cliz: 

.. Reque1·ime-nto n. !17. Requeiro seja incluído em Ordem 
do dia, independente c:le_ pan~~er da. Commissã.o de Educação 
e Cultura, nos tel'mos do art. 68 do Regimento, o projecto 
n. 5, de 1934. que <lesde .Janeiro do anno corrente se achr~ 
aguardando pa_recet· nes~(t Commissão. - Gt:u·lo.ç Mo·rars 
.:1ml1'a4e • ·• 

A 6 de Agosto, o Sr- Cat·lo~ Moraes Andrade, Deputa.do por 
São Paulo, requereu que o projecto fosse incluido na Ordem do Dia. 
::-\o dia immediato - pa~so ao "Diario'' o<ubsequente, de 7 .:_ veri
fka-se a l>ag. 3052: 

o ~~~- PREsrnESTJ:: - Vo~çào do r~querimento n. 97. 
de 1935, Primeit·:t Lt-gislatura, do Sr.· Moraes Andrade, ;\~ 

inclusão em Ordem do Dia do J>rojecto 11. 5, de 19:14. 
Dlscussiiu unica . .-\Jlpro'l.":>.do." 

Xo ~in 6 requerido; nu dl;t 7 o.pprovado pela Camara. 

O Presidente da. Cam:11':1. tinlla. o direito de e-scolher: ou defe
rirf:r. cz-of{icio G requerimento do Sr. ).!or-aes .Andrade ou o sub
metteria á Cas:t. Por um )>rincipio de 11beralldaJde, resolveu con
sultai-a. A Canuu·:t aJ)provou n requerimento no dia. immed!a.to .tí 
sua apresentac:ão. isto .;, €'m 7 de- A"'osto, 

Pa.l!so, a.gora, ao .. Di:lt·io" do dia lmmediato, R€'Põsuo do dia 8 
d.., AgO!!tO, quinta-feira.: 

"Reuniu-"'"" e><tlL Commi:;sâo. ~ob :t pr~l<idt-ncia <lo Sr. 

V!ce-Presi<len te 

O Sr. Ra.ul Bittencourt aJH'e~entou l>IU'e'--.!1' ><Obl'e o 
projecto n. ;; . de 1934 , ·• 

Quer dlzet· qu!!' eu ~ó apr-esentei parecer ~obre o pt•ojecto :"t 
Comm!ssào no dia S de Ag"osto, ~E'ndo que no <:lia 7 !lo mesmo mez. 
o projecto. por dellberm:üo da Casa, fúra. incluido em 0\"dem do Dia
Portanto, ma!s que desarcbh·aito. a. requE-rimento elo dia. ahte-rlOl-, 
6, de autoria do St". MoraE>s Andrade. 

!das para. melhor obe<l!encia flo Reg-ime-nto Interno. quíz acom
panha\" literalmente o disposto no seu art. G4. Em ,-ez de tmze ~ 
já um parecer Jlrompto, a se1· nss!gnado, :se o.< meus collega..o; me 
honrassem com a suu. acquiescencla. fiz uma exposição. em primei
ra sessiio, e, <lepois de manite;;tar o meu ponto <i& \ista. - appe\1•) 
}Xlra algum dos nobres collegas de Commi-ssão aqui presentes e o 
eram ;lquella ses.sií.o, como Ofl Srs. Monte Arraes e Osorio Borha, 
(não me r~ordo bem se o Sr. Luiz Vianna se encontrava presen
te) - ao terminar 0 ~-elator!o, disse que a questão eru. muito d~'!
cada, que o sul:>stituth•o esboçado não era a minha opinião defini
tiva, mas apenas uma suggest:io. Na&l trouxe escripto. Expuz a 
nta.terla para depois relatar o vencido. de a.ccordo com o art. &4. 

Houve debate. O ::;ubstituth·o sof!reu altera~ões em varios as-
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pectos. Algumas palav1·as foram introduzidas. o art. 4" teve nova 
reda.<:ção. O art. 64 do Regimento Interno declara que aqulllo que 
toi vencido na Comm~siio deve ser relatado dentro de 48 horas pe\.o 
rel.a.tor. Como já esta.'-'" marcado em Ordem do Dia, para o plenario, 
o projecto n.. 5, solicitei do Vice-Presidente, que exercia a Pre
sidencia da Commissã.o, fosse convocada uma sessão para o dia. o;e
gulnte, 24 horas d!êpois, porto.nto dentro do periodo de 48 horas. Era. 
util que não usasse des:;oas 24 horas porque o :projecto já. se acha.
va em discussão no plenario, afim de apresentar o parecer da m<t
teria vencida e submettel-o ti assfgnatura dos meus pares. 

Vou Iêr, agora. o '·Diario .. do dia 10, sabba.do, que x-esume n. 
sessão de 9, daquell<L Commissão, da seguinte maneira: 

·•sob a .r>residencia do Sr. Laudelino Gomes, reuniu-se, 
extraordinariamente. esta Commissão, presentes os Sr~. 
Edgard S>'l.nches:, Raul Bittencourt. Osorio J3,orl>.l, Theotonio 
Monteiro d€ Barros, Monte Arraes, Francis<'o Moura e Luiz 
Vianna. O Sr. Raul Bittencourt ~.nr~>~ent-:>n o seu parecer, 
que foi a.ssignado. sob o projecto n. 5, d.:! 1!1!11. •ll~cutido ll:l 

sessão anterior. Nado. mais havendo a. tratar, íoram encer
rados os t.rnhalhos. 

Estava taml)em pr~sente o nobre Deputado S!·. I'eilr? Rache 
e mais o Deputado AUgusto Corsino. o prim~iro daquel!es· usando 
da palavra, em pondera~ão contraria fl{) ~ubstítut: v o. Quer dizer 
que no dla 6 foi requeddo '' deearchh:nmen:(, ,. ;t :nclu:;ii.,> em Ül'• 

dem do dlu; a 7. o requei'imcnto foi ap(Jr'l\'adLl e df·!'i;mado pura 
Ordem do dia. o Jn·ojecto n. 5: no dia &, eu o relatei, um parecer 
definitivo. ao~ memhrot< da Commíssão. e a 9 apresentei. por e~!
pto, a materiu Vl!>1c!ua no dia 8; só no dia 9. era o par~cer apresen
tado á M-e::m. para QU<'. 24 0 u .tS ho1~.\:; rl~pois. fosse publicado em 
avulsos, como (! .nbs(Jlutumente regulnr. mal .seja apresentl\do qunl
quel· pare~er de r.ommisl'lfto. 

A minha conduct.a, portlmto. foi absolutamente it-rep<•:heusivel. 

O Sr:. Os<mtu BoRt::.>..- Perfeitamente. 

O SR. R.\CL BlTTBNCOURT - Nl'.O!O. pO!' conS(>([Uenda, •1 

facto apresentado pelo R r. Deputado Baeta. Neves, :!e que a mate
da fõrn dlsttibulda. já em . .:n~tribuida antes do lnte~·egno. 

J<i. foi dado o te:;temunho do Sr. Deputado Godoú·edo '\'ümna. 

Não sei quae~ as <·renc::a!< religiosas do Sr. D~putl.ldo :Ba.eta 
Ne\-el!. 

o SR. Lot:R<:;>;Ço BM:r.\ Nll:'.'E!:l - Catholico, apostolico romano. 

O SR. RA.l!L BITTENCOURT - Cathollco, atlOStolico romano. 
que é, creio que !lertence áquelle gruPo que tem r~ em Deus .•. 

O Sr.. LoURflN~o BUJT.\. N~s - Absoluta fé. 

O :SR. RAUL BlTTENCOURT - ... mas não tem fê nos ho
mens. Copa.rt!clpante, 'BO!idario co= as nttitudes de São ThomE, 
.sô accelta como ~-erdru:i~iro o que vê e tacteia. Em Minas Geraes. 
não acredita.va QUE' a Camara estivesse fU:ncdonando em sua ple
nitude, porque não assistia e nii.o via as suas sessões e as da Com-
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missão qu~ preside. )Ias .:; o proprio Regimento que estabelece: au
sente o Presidente da Comn:dssão. assume a Jlr-esidencia o Vice
Pt"esidente da mesma, na }llenitude dessa.s func~ões. Ainda. mu.is. 
pelo paragrapho unico do a.t·t: 77 do Regimento, está dito que. 
quande> o Yice-PrE'..sldente não ,;e- encontra Presente. a.inda. assim a 
sessão se realiza, as;;urnindo a presidenc:ia o mais ido!>o. 

Tenho presente, se Y. Ex: quizer ve-r e tactear, o documento, 
com a assi;:natura do Sr. l\forae:< Andrade. em que se te: 

"Dlstribuido primeit·amente fl Commissão de Justiça; a.o $r. 
Ascanio Tubino - o PI"esi-dente Alcantara l-tachado: ao Sr. Pedro 
Vergara - o Presidente Alcanta.ra Machado; depois. vista ao sr. 
Deputado Pedl'o Aleixo -Presidente Marcondes; finl\lmente (qu..,n
do transitou da Commlssão de Justi<:a para a. de Ed uca<;ão e. Cultu
l'à) • ao Sr. Ra UI Bittencourt. em 20 ou 3() de Janeiro de 19 3á - <• 
Pre.osidente Godofre.:!o Vianna.·· 

Esta não E uma cha;:;a pa1·a ::-;. ThomO: tactear, ma.s um doeu· 
mento !rre!;J>on<li\•t-1 P \'Pt'.dnde-ir<>. que o nobre colleg-a l•o<lerii ver lr~ 
C:unara... · 

{) SR. LOUREN("o BAI:.'TA x~::v&.c: - "'ão .. lYreci~. 

O SR. RAUL BITTENCOCRT- ... po-rql!e :~. di!;tanda. daqui 
a l\Hn:uJ ~rae>' nfw mu is nos semuu. 

O SR. Lot:RENC:o DAI!:TA Xm·E!>- Não <>ontestel is~o. Vou mostrar 
que V. Ex. está <>n~nado. Tratn.-se. positivamente. d~ um mal 
(•ntendido. 

0 SR. RAUL BITTEXCOt."RT - Terei muita íol~t~ e a.leg-d:\ 
em perc.ebet" que foi mal entendióo; mas não poderia deixar de 
formulc.r uma deft~sa, quando >'~e f<:>z uma. accusa~ão. 

V. Ex. affinnou que o projecto !ô= distr!bu!do no interregno. 
A affirmaçí.í.o é imm·ocedente precipitada e ínjUl;ta. Quem a proferiu 
não póde sustent.al-rt. 

Mah; adiante, arfh·mou v. Ex.: 

" .... fiquei :<urm·ehendido por have1· encontr:\do. des
:u·chivado, distribui<lo e ~studndo ... ·• 

O nobre Deputa.do não :<abe como foi que e.studei. Xà.o {, •nc
ce.ssario que partícipe Íl Casa e a S. Ex. em qut>- n1omento, n:> 
meu gabinete, i!Xaminei ~1 materia. Num certo momento - não 
preciso d!zel-o - 1\J)l"eciei o •t"'sumnto. Quando, no di:l. 8 d~ Ago~
to, compareci á Commissãn, n mate!'iu est:1.va e~tuda.da. 

"... rllsr.ut!do ., relt1 tn<lo." .. •• 

Dois !acto..-. que afflrmuu e c-onf!J·mo. Dou meu testemunho. :-<n 
l"Nl.Hdade. nn nU!:lEmc!a de S. Ex .• o projecto !oi discutido e rehi.t.n
dG- não ha duv!da. nenhuma - no dia S de Agosto. Parecer lido e 
a!'l>Jignado no <lia 9. 

Sr. Presidente, resolvi-da esta questão d~? ordem moral, pri
.maclal em hiera.rchiu. e por isso no temPO tratada. em primeiro 
lagar; demonstrad:~ a integral improcedencia da. affirmação accu-
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!iatoria, h ontem lançada. ãesta tribuna. pelo Sr. Deputado Lou
re!JÇO Baeta. Neves á minha pessoa, passo a taze1· o commentario 
propriamente referente ao projecto. 

Não tenho. em rigor. que !alar do projecto. por que a de!esa 
dell& jã foi feita, em termos alt!unente brilhantes e convincentes, 
pelo no'nre Deputado Sr. Moraes Andrade. 

Como, IlOrém, 01< Srs. Augusto Co!'sino. Pedro Rache e- outros 
collegas, cujos nomes não me occorrem, analysa:ram já o proprio 
texto do substitutivo. que deverá. ser, de direito regimental, debati~ 
·do em 2• discussão, niio ~ demais que, como relator. tenha o de
ver de formular !<Ua defesa . 

.Assignalo, de inicio que. !<e o Sr. M:oraes Andrade éo au
tor do projecto, não ~u. com juste2a. a té meSmo regimentalmente. 
o e.utor do substitutivo. Suggeri-o, sim, mas foi alterado pela Com
missão e eu vehiculei. em parecer. a somma. das minh~ ideias com 
os accrescimos nascidos do debate na Commissão. 

O SI!. Dnaz .11;::-:wn- Y. Ex. !oi vencido na Commissão. 

O SR. RAD'L BITTEXCOURT - A Cornmissão, portanto, é 
a autora do substi-tuth·o. Apenas o Relator tem de dl"slstlr dessa 
qualidade, quando -o parecer nn p arte essencial ou na totalidadt" {; 
derrotado pelo voto da maloda. da Commissão. 

O S1·. Pe-dro Rache. ~tntes de tudo, argue o substitutivo de in· 
constitucion;tl. Já me refet•i. e m parte, á circumstancia muita in 
teressante de não t er sido o projecto, até certo ponto, mais extre~ 
ma.do que o substituth·o. t:txado de ln~onstitucional pelo. Commís
são competente. Di~to atê certo ponto, porque, no projecto, durante 
os dois annos de prazo, o eoxerciclo !lcar~ livr~ á pro!issão. ao passo 
que não se dH. e-ss.'\ possibilidade no substitutivo. de maneira que o 
rigor dedicado a este não poderia ser menor ql)e o rigor com qu.: 
a CornmJssão de Constltuiçüo estudou o projecto 1\(ora~ Andrad!'. 

O Sr:. 1\lc!: .. u:s Axr>RAI\E - :r-:ssa. parte da llibetda.de de exercício 
da pro!issfuJ. durante o ] H"fi?.O e-m que se espera a l'evalidacâo .. não 1: 
mais que a conflrma~íio. a in.cht nesse ponto, do Decreto n. 23.569. 
que permitte e:=~se licendamento. 

O SR. PI'..F.SIOE~"TE - Ad\·irto o nobre orador que faltaan apenas 
t res mrnuto1; p;trn t.erminm· n hora da sessão. 

o SR. RAVL BITTf~NCOURT - o~cuparel esses tl'es minu
tos e continuarei <.>om a pahwra na prox1ma sessão. 

Qualquer qu<· !o:-s:<e ll ponto de vil:lta. da Commis.sã.o de Consti
tui~:ii.o e Justi\;a. que é <:rlterio de e.Utot-!ciade, por consequencla., o 
menofl val10S{o nos prob:tntes. quet·o arg\ltnentar como se não hou~ 
vesse o P:ll'ecer do Sr. Ped1-o Ai eixo. nem o voto em settarado do 
Sr. Pedro Ver1.rara: quero at•gumentar com o. prop.rio texto da Con
l!tituicii.o. 

0 .\< artigos a.pontados pelus nobres oradores são de certo ponto 
p:~orclmonio:;;og: o 15&. mil.!' principalmente o 121, letra i, e o l():t 

· numero 13. · 

O 158 .: :u·tigo que o proprio orador, que delle se serviu, Sr. 
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Ped1·o Rache. diz não chegar. de forma als:uma, pura. sustentar. 
por si sú, a inconstitucionaUdade do projecto. E' evidente. O referi
do a rtigo declara vedada. a. dispensa. <le provas de habilitação ti
xada.s e:n leis e regulamentos. Naturalmente-, se o Dec:reto, de 11 de 
Dezembro, marca taes e ta.es exigencias. ninguern, na Republica, 
pode dispensai-a:;. Mas se outra lei ns m.odifica, evidentemente !l 

Constltulc;:ão não é ferida Peio art. l 5B. 

O SR. SALGADo FILHo - Essa. outra lei sô rJOde :J.Iterar nos casos 
üe interesse s-eral. 

O SR. RAvL BITTEXCOL"RT - Sim. 

O SR. ~ALGADO FILHo- E qual é o interesse geral? Seria interes
sante que V. Ex . disse~;se. 

O SR. RAUL BITTENCOt:'RT- E ' o que vou fazer, não im
media tamente . .se V. Ex. me permittit·, !)ara não ferlr a. ordem logi
ca. que ~tou dando aos commentarios do art. 158 . 

O SR. SALGADO Fit.Ho ·- Pois nilo : quando quizer . Desejamos 
ouvir a V . Ex. com a attenc;ão qlle nos merece. 

O SR. R.!!,.UL :SITTEXCOt:'RT - Agradecido. 

A tamosa. lei n. 11. ou !l•A. como depois toí r ectificada. :pelo 
Diarw OJ!icial, ~ lei elas ml>dla.~. Ribeiro Junqueira, contr<~. a. q ual 
tanto ·me bati e contra a qual systemtltlcamente a Commí.ssã.o de 
Educac;:ão <! Cultura deu pnrE'ct:>r contrnrio. m as que a.final !oi ap~ 
prova.da pela, Camat-a, que então accumula.va funcc;ões de Senado, 
e sancc1onada. pelo Presidente da. R epublic!l. ; ~ssa. lei não foi p elá. 
Comm!ssão arguida de inconstituciona l em face do a rt. 158, pois que 
o Sr . Minis tro do. Eüucadio, orgão do Executivo, nü.o poderia pis
pensar provas exigidas em lei: desde (jUC', porém, o legislativo al
terasse a natureza das pro\·as, jâ. não seria. dispensa e s im alte
ra.çã.o. A lei R ibeiro Junq ueim, portanto, fo i m á. como continua a 
::oer, na minha opiniiio. =~ niio incon~;tltucional. e m faca ao ar
tigo lõ8. 

0 SR. OSWAWO L ! MA - ::-<ão ha. lei immora l. 

O SR. Al-BERTO .ALVARES - Pendão, uma. lei que !t<re o ensino 
E p rofundamente immoral. j uridicamente immornl . . 

o SR . D INI2 JUNlOJl - Sob o ponto de vista social, pode s(;>t" . 

Sob o ponto de v.!sto jur!dtco. é jurldlca ou injuridica, constitu
cional ou inconstitucional. 

<Troca-m,-ae outro-s cmartcs) . 

O SR. RAUL BITTEXCOURT - Sr. Pre-s idente, o nobre 
Deputa.do dâ. um adjecth·o llara !1. lei que eu commentu.va de pa>'
sagem. Já. d isse que comb:lti com multa Yehemencia a lei. A 
Com-missão deu sempre parecer ravoravel á. mesma.. Apenas nã!> 
lhe q_u1z dar qualit:icativo . .A lei ja. e stá sanccionada e em vigor. 
Assim, do ponto de vista. j urldlcq, ella é constitucion al em face 
do art. 158 . A-ponteia -a como inconstitucional <liante de outros 
artigos. Mas iss o é velha. hi.storia, que não p r ecisa ser recontadu.. 
Como, porém, o libelo accu1;atorio con t ra o s ubstit ut ivo não en
contra maior funda mento no a rt. 158 da Cons t ituiç:ão, nelle nã::J 
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quero insistir. referíndo-m~ ptin.cipalmente ao!< art,;. 121. lett·a 
t. 113, n. XIII. 

Quanto ao 121, lett-a í. o substitutivo nada ]')Od~ t~r de incons
titucional. A letra i {1e.~~e artigo dechu">t q u<> todas a!< pJ·ofissões 
seráo regulamentadas. 

Porventurü o proje<,to Moraes Amlt·ade, ou <J ·•subRtltutivo 
Cultura", na phrase do Hluo;tre Deputado Ped1·o Ruehe. manda que 
a Engenharia não seja regulamentada 'f 

O SR. SALGA/DO Fll.l:lo - Destróe a lei que t·e~ulamenta a pro
fissão d€4 engenheim. 

O S"R. RArL BJTTE~COl;RT 
nesse conceito. 

\' .Kx. é muito extremndr; 

0 S!\, SALGADO FILHo - ~ão SOU t;ll. 

O SR. RAlCL BITTENCOURT - Y. Ex. concor:da. rtue. en1 
"ez de Yotarmos e discutirmo.s esse proj~to n. 175. vota.~semo.~ 
outro. com esse texto; " Fica revo~do o De-creto n. 23. 56!1 ... " •: 

O SR. SALGADO l<'n .. :Ho - Desde que se doós;;e regulamenta~ão. 

dentro da. Constituição. que ma.ndu. re~lamento.r as profissõei;. 
conslderando-as pot· um interesse- elevm1o, pelo~ interesses nacic
naes, e nüo pelos individuaes em jogo. 

O SR. RAUL BITTENCOURT- lnteoress~ indh·idua{';.; em jn
go, ('- preciso distinguir. 

O S1t. SAr.GAOo FIUIO - Y. Ex. é muito :lUsceptivel. 

O SR. RAUI .. BlTTE::-.l"COURT- Xão (· quanto a mim. 

O !5Jc. S.uNAI>O FILHO- Niio quet·o que V. Ex. interprete com 
segunda intençi""w meu aparte. Quando digo interesses particula
res, refiro-me a.<J!I in:livLdua.es. O nobre Deput~\do Moraes ·Andra
de. nessa tribuna. <lefendendo O projecto, SÓ citoU um ("(l!!O, re~
p(>itaVeJ, sem du••ida. mas d!! interesse individual. 

O Sn. MoRAF..S .o\XDJ\AJ>E - A !X' na.~ <lei o hl11torieo do projeeto. 

io SR. RACL RITTENCOl'RT -
co !lega. 

P..e!'lpondeorei :to nohrt-

Naturalmentf:', r. preciso dlstingh· se hn apenas interesse in(li
\'idual <lo cidn.dão A ou B e o Prll·lamento trata de- f;u;er lei pa1·a 
tavor!.>cet• a e~ses cidadão~> .• :.... ou n ... 

O Sn. SAJ.OADo Fn.Ho- c ou D. 

O SR. RA1.~L BITTE!'COURT - X, Y ou z. ou quaesquer 
outra.'l letras que v. Ex. queir!l. e-m qualquer alphabeto. Se- se 
cogitar de lei dessa nu.tureza. sem consideração da ordem publica. 
evidentemente u. lnidaUva della. .O con<l~mn:.wet. Mas existem 
outros casos em que J~E' consideram direitos indivi(luaes. E' quando 
se trata de dire1to~ adquiridos: .. 

O SR. Mol-."t'R A1t1UES - Dh·elto~ qu'" são lndi\"iduaes. 

0 SR. RArL T:liTTF:~CQ{TRT - ... QUe .sl' I'E'~OlYCm em in

di\"lduos. 
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Se o. C01\stituiç:ão da Republica. que tó a lei mais generlca, a 
que cuida dos tnteresses gera.es. no sentido mais a,mplo, tem toa.i:l 
um capitulo, uin titulo especial sobre direitos individuaes, como 
não vamos tomar em con.sidem~:ão os direitos ind.ividuaes? Qui:' r. 
direito geral senão a somma. de diL~itos indíviduaes? 

O SR. CAnLOs REis - Ale-m do que, conside!;'ando-se mesmo 
como disse o Sr. Salgado Filho, que não ~jam direitos adquirido~. 
(, uma. espectativa de .<Jireito, que se converte J)eríeitamente em 
direito. São indhriduos que u~vam de uma profissão e pretendiam. 
legalisa l-a. 

o SR. MoRAl!:S ANDI'..IDE - ·v-v. E Ex. e5tão desviando a. quc!<
tão. Não se discute o ·merito do projecto. Opportunamente m.os
traro;>!, por q. mais. õ, qual o seu merito. Temos agora que discutir 
apenas a utilidade e o. constitucionalidade do projecto. 

O Sr. Presidente - E!!tá. !in4a a hora da. Sessão. O nobre 
orador sô podent. prooeguír nas suas considera.;:ões, ,e ror reque
rida a pro rogação dos n~sos trabalhos. 

O Sr. Osorio Borb:t (Pela ordem.) - Sr. Presidente, re
queiro a prorogac:ào dos nossos tmbalhos pot" me_!~_ .... hora. 

O Sr. Presidente - O nobre De}lutado remetteriJ. ú. ::.lrcs:J.. 
por escripto. o seu requerimento. 

O Sr. Raul Bittençourt - S1·. P1·esidente. se o nobre Depu
tado, que me honrou com <> requei"lroento, concordar commigo, 
renunciaria. a essa prorogaçiio, visto como :~ hora é tardia e ha na
tural fadiga. em todos nús. t>rinclpalmente agOla, e e._gg!;'avad:L 
porque o plenario e.str• me ouvindo. ("Nií.o apoia®s ocracs.) 

Assim, eu continuaria, durante o tempo que o Regimento ain
da me faculta. na proxima sessão. 

O Sn. PRESlllENTE - Quet·o c1·t:r que :'L Casa. será murto :u,'T':l
da vel ouvir V. Ex. (~f 1tito bem~ ) mas, <Se deseja proseguir nn. 
proxima sessão, posso consldeoral-o inscripto, como é de seu di
reito regimental. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - :\fuito agradecido (l. 'V. Ex. 
Sr. Presiden-te. 

Proseguirt!i na proxlma 3essli..o. <Muito 'bem! ..Palqnas. O 
orador é cumprimento.ào.) 

O Sr. PreSidente - Esgotada a hora.. !ica adiada o. discus- • 
são do projecto e continuará. com a pala:~·ra o Sr. Raul Bit
tencourt. 

O Sr. Cindnato Braga tDi.sct~.rso <'M!iado ti. .Mesa.) 
Exmo. Sr. Presidente da Camara. em exercido. ~ão podendo 
concluir hoie tiüeU discutso iniciado na hora do Expediente, re
queiro a V. Ex. se digne autorizar seja publicado no "Dlarlo d~ 
Poder Legislativo" as paginas juntas que são a parte te'I'Illinal do 
:meu discurso alludido. 

Sala ãas Sessões, 14 <le Agosto de 1935. - Cincit14to Braga. 
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VII - D_iv·ida Externa. 

Dada essa serie concatenada de factos e- razves econ~micas 

. justificath-as •das diffkuldades actuMs do Brasi: em sua balanç:fl. 
de pagamentos. vê-.;;e que está occon·endo agora. no scenario eco
nomico. a mesma situação occorrida .em 1898, sob e>s ~overnos 
Prudente de Mor:t~ e Campos Salles A differenc;a mal!'! assigna
le.vel estú. em que o Brasil tem ngot-:1, para allegar em seu favor, 
na balança de pagamento com a Grã-Bretanha. razões de justlç•L 
incomparavelmente nmis fortes. do que em 189S. quando :tincla se 
não haviam positivado as guerras economicas dos ingl!O'zes eontra 
nossa borracha.. e u_gont contra o caf(o e ;ts carnes. 

Em summa; razõe,; justissimas e pcdet·osshümas !lant un1a 
boa composição o.migaYel. temol-as de ,.;ohra. O que no,; fa!t~t 

actualmente. ~ por completo, (: aquelle 1n·esti:;io mora:! ue PJ·u
dente de :;vrorae~ e de Ca.mpos Su.!1e>;, para infundiL· confian~a nus 
capitae:o;, ~!entro e fóm do Paiz. 

Prudente de :.Vloraes e Campos S<tlle~ denwn,trarn.m. de motlo 
irretorquivel. que foram eoagiclos ~L cau,;at· ~ncrificio$ ao!< nosso;: 
ct·edores, como ultimo rec:.:ut·so de devedor honrado. mas isto .;ú 
ciepOiS de Ulna deflação Ol'(!Umentariu QUE' "USCitoU admiração do:< 
proprlo~ credorel', com reducc;âo dm; cle:-ope:;as publimH n c:.:ercn tlc 
metade dn..o; despesas anteriores. 

Onde estú a deflar;ão orr;amentarin rn·aticada pt>lo l'enhar Ge
tulio Vargas. governnnte diRcricionario? Onde eHtá o prestig-io n)(l
ral -indistJensavel PQra negociações d~>sta ordem? 

No scena1·lo brasileiro sur!tiu agol'a a ~ugge-stU.a de "'usp~nde
rem-l'le os pagamentos da. divid:t extern•t ào Bra..,il. 

su~pt>n<ler pa~amentOs tottt-com·t (: uma <lh·ectrir. erronea. 
Nrír:o 1mf]fl.r rLirirlns t- po,.tulodn que 11i'io pt.él!' !-'E'L' rwo;;-ramma ck 

nenhum governo. 

Nossa uivicla exterm~ está. a r('chLmar uma or1era~ão de con
ver~ão .gf"rn]. no ;;enticlo <le JlOl-a rle aC>enl'(Jo com a~ nos.<ms possi
bilid;u:e;~ r-eaes. Seria uma. opero.(!ão <le g-rande en\'et·gadura. Teria 
de n.ttendet· <L equitativa t•educ<:;ão do l'HJJita.l, em contemplac:ão tl<', 
valot· coL"rente <la;; títulos hra.sileiros na!< bolsa"' extran~eira.s: ,. 
teria de atten<let·. J>U.ra ·o ct~pital aju;;tado, a uma reducc;ão <los 
juros obsoletos :~.·que ainda estamo~ obrigada,;. por criter!o mutu<l· 
rio de 50 ou mais annos at!'a:r.. As condio;:ões geraes da economia iJ'l
ternac!<mal-mundia.J mUollaram complet.1·mente, sem cu1J1Q noslla. 
CumprE' Q.Ue á. noss:1. vida de Xac:ão !leve<lora ~C>jam aüaptadru; ,-,., 
eondi<;;ões modernas. muito menos one\·osa" do que ao; antigns. 

Mas, essa tentativa e essa realíz.·u:ão terão !le aguaraar outr•>~ 
governantes que não os actuaes. Para esse difficil e a.lto oojectivo. 
requer-se u·m governo forte e prestigiadissimo. dentro e fót·a. d" 
Paiz. O gGverno actual. s~ o tentasse, desapparecerla. aos olhos 
do mundo num atoleiro de rioCllculo. o fraca;:<so da embo.ixacla. n
nanceim no tentm· muito menos, (. uma. demonstra<:ào disso. 

Um governo de mornl!dade pollticn e :~dministratlva. que re
cupere para o Brasil n nntlg:t confiança. hoje perdida, poder>~ con-
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tar, para a obra em apreço, com o apoio de nossos credores e dos 
mercados €Xternos em geral. O interesse. dos noss<:.':s credores não 
€Stá em nossa ruln::t. nessa ru!na doloros.-. }Xlra onde estamos sen
'óo conduzidos. Muito pelo contrario: o interess<) o! sempre clnri
. vidente, e nossos cre-dores hão ele ver claro que o melhC>r caminho 
para se ~alv::n-em {: o de nossa propría salvação economico-fi
nanceira. 

Go\·erno haja no Bra$11, e o mll·ro?is bras!leiro ainda l1a de se1· 
vrocurado pelo mundo. pat'a emprego de suas E-Conomias. como v 
·estão .sendo o dolla r e a libra esterlina. 

VIII - .4. actt~açáo rla Rm 1>~i:rwla Fina:ncPlra tlr 19:l:i 

Contra a nua e c ru:l e\·idencía clo.s citrrclo::; alg;~ri..'<mo", a. rn;~

sào financeira. que fui a Londres . e.m vez de nos allivi:u- tenlpor:~.
l"iu.mente do :serviço -de nosso:; emprestímos E-Xtern•)s, f~:>~ o ccm
tl·ario disso: - llei.rou i·11ta.c.ta.~ a~; prcst!!.çóes d.ç nossa divida 1;iar>
rante8 antes tl.cs&a excl~rs(it> jTna:ncciro. 

O problema em equa<,;iio era um só: - conseguir lil.>erta.l' o 
mercado d~ cambio. temporaria-mente, da. intensa lll'Ocur:L de cam
bíaes, prw parte 'elo Go1-·ernQ, p ara o >õel'Vi<:o da divid;t E-Xtt>rna dn 

. .11chema. Oswaldo .Aranhi\. ~t>rviç:o q~ po1· :;i só absorrc todó 011 

qua.si t odo o saldo act·ual pTD'I.>a,;d de 11o.~sa balança 711r:Tcantil. 

Essa procura go,·ernamentut ~ .que traz atfl!c~;ào ús p m<;as 
l>msíleiru:-; . A emtutlxad:~. tin:mcelra. nada con:'leguiu, tlcnr. desi
dcratltm.. no mes·cado em QUt' se concentra o maior nucleo de no.~
s os creclores externos. Flc:ou pactuado que os pa~:runentms da dí
Yida externa con tinttam. regulados 1/t'lo ,qcllrmn de Fc-r:rrriro til: 
1934. é o schem .. Osnldo Aranha, c·om pagamf'ntos em libras e doi
lar ouro. em vez de librn. f' odollur papel. 

Oro.. para esta solu<;ão par:t tudo ficar ahi como clant~:"~. p:u ·a 
c ontinuar a zr.esml~ corda. atada ao no>~N> pe.sc~o... não erct 
necessaria. a ida de uma apparntosn missão f inanc~it·r. ,._ Londrefl~ 

Mas. ha peio1· ·do que i sso ..• 

Essa missão entendeu que ellsa co1·da não basun·a. para. nos 
enforcar. Era precl;.o m~is uma. que ella tra n<:ou em Londt·es (' 
t1·ouxe em sua bagagem, dent1·o <las clausulas do convenío u jus 
tado. 

Vejamos este ponto. 

J~ .mostrei que es tamos na impossibilidade de paga r por anno 
O» oito milhõe.s e quatrocentas mil libras, que estão enforcando 
nosl!a economia nacional, atl·nv~ll do controle cambial lnstltuido 
para as saccarmos brutalmente do mercado brasileiro <le ~X· 

porta.ção. 

Pois bem. O Con\·enio de Londt·es vae n os obrigar a estas 
novas doçuras da forca. : 

1 . ~} a pagar nosso Thesouro N~c!onal, dentro de trlnt:'\ dia.;;, 
a. quantia de um milhão esterlino ( ~ l .000.000). devida a pes
soas do Reino l.Jnldo dn Grã. B retanba, por pessoa"' no BmsU e 
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relativa. á. ven<la de mercadorias importadas no Brasil antes de 1:! 
<le Fevereiro de 1935 (arts. IV e XII do Convenio); 

2. •) a subtrahir da percentagem de cambio sobre o exterior 
r68er·va.do para. as necessíiúu'tes tJ.o ~'l:erno!!! u~ e.nnuidade de 
(;f. 1. 200. ooo) um milhão e duzentas mil libras, afim de liq1tida.r 
os atrazos àl:zs <UvidM com.merci'<tc.~ com pessoas <'lo Reino Unido 
da Grã-Bretanha (e.rt. I) : 

3.o) .se a annuidade anterior de f:. 1.200.000. não bastar, sera 
accrescida de uma a:nnuic'lade S712Jplt!mum.tar de oitocentas e cin
coenta e tres mil llbras (f 853.000) rart. 1); 

4. ") o Thesouro ::-.racional pagará. sobre tudo isso jur~-ouro 
de 4 po1· cento (art. li); 

5. o) os atro.zados, que não forem liquidados com os sobredi
tos milhões esterlinos, sel-o-ão por uma outra emissão de obriga
ções em libras esterlinas, mesmo para. as divíl'].as contra.hidas em 
•mil réis bra.süciro (art. Y); 

Vejo que meus ouvintes estão estupefactos. Comprehendendo 
multo bem esse pasmo, porque essa foi e cont1nua a ser a impres
são repre~iva despertada em mlm pelo Convenio. As responsal>:
lldades de 5;, 8.400.000 por anno. que tanto nos a!fl!giam. passa
saro a ser destes novos mllhões esterlinos a. ?nais. A missão :!!na.n
ceira hesitou em assim augmentar a afflic:ão do Brasil já a!fl!cto, 
e .subordinou seu miseravel eonvenio ao juizo do Sr. Presidente da 
Republica. Que resultou da.hi? 

A Na.;:ão já sabe: - o convenio !oi assignado pelo Governo 
brasUelro e por S. Ex. o Sr. Embaixador do Reino V nido, n 2 7 
de l\'Iar~o ultimo. 

Mas, o que a Nação ainda não sabe G de onde ·vão sahir a~ 
libras esterlinas para. os novos pagamentos das X. 15 milhões é.os 
congelados em apreço, a serem tiradas de um orçaJnento com 
de!icit de mais de 500 mH contos. ameaçado de, com os reajusta
mentos militares e civis, com a nova baixa. cambial, e com <JS crP.
dltos extraordinarlos. subir esse deficit acima de um milhão de 
contos ~m um a11no .•. 

IX - _4. absur<iifkWc do Convenio d.e Direito Privado 

Fixemos na memoria uma distinco;ão capitaL 
Ha no Brasil avultado numero de empresas ou pessoas juri

dicas extrangeiras, e tambem de firmas commerciaes e individuaes 
extrangeiras, com capitaes invertidos na. communhão economi
ca brasileira. Esses capitaes, aqui collocados ein busca de mui 
legitimas lucros, nada têm que ver eom os capitaes extrangeiros 
collocados em emprestimos publlcos, contrahtdos pelos Governos 
do Brasil. 

A categoria de capit."l.e>< privados. ingressados no Brasil com 
muito razoa.vel fito de lúcros, industriaes, ~ommereiaes ou agrico
las, é muito mais avultada. do que geralmente se pensa. E' raris
.simo o neg;ocio verdadeiramente bom no Brasil no qual se não vá. 
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encontrar empatado algwn capital privado extrungeiro, a coouec:u: 
por grandes bancos, fabricas industr!aes, empresall de eloctrici
dade, ~ transportes. d~ variados serlilçag publicos. casas com
merciaes, predios ut·banos para. renda, terrenos pat·n. construcçõe;;. 
até grandes e pequenas propriedades ar;ricol<U~, pelo interior do 
Pai:l.:. As círcumstanc1as surgidas da Cl:'ise economica mundhd 
(crise que o Brasil nií.o creou e da qual é uma &l.s victimas) a!fP.- . 
ctaram de modo profundo todos os movimentos ou transportes tl<:> · 
dinheiro de um..1-S para outras na~õe!l. Outr'óm eram quasi que w 
as .guerras a. ferro e fogo que motivava.m 3-l! quasl-paralysacões 
<las transacções dessa. especre-. Hok em dia ellas occon·em tam
bem nas pacificas batalhas economicas entre os povos, que reci
procramente defendem seus "stocks'' de moOO-a metulllc:L:; ~. por 
extensão. suas cambiaes-ouro. Vêm dahi as mais .serías pel·tur
ha.t:õeG na circula<:ão lnternacion:al dos '\'a.loteR moneturio~. 

N':LS nac;:cie.'i de E;cono.rnia devedora, como o Brasil, essas )X!rtur
bacões se aggraxam immenso, merc& de seus cambio~ erra.tlcos 
Taes perturb::l.ç~s são consi,derada.::;, em todo o mundo, como ca.-;os 
juridico.s de for<:a maiol', dentro dcls leis economica.~. Como ta.es, por 
.suas L'Uinas e devast.a<;ões não podem ser responsabill:r.ados os con
tractantes. sejam estes os Estados, ou o,; particulares. 

Do m~s;no modo que não ha. legitimo !undamt>nto para indemnt
zacões pelo Esrodo de prejuizos ot·lundos do decrescimento ou rl:1. 
ces:~ação da ,·asão de um manancial. por effeito de uma secca pro
lon-~,-ada, do me~·mo modo re:;ponsa.bilidade do Eatado nü.o ha. pelo 
facto do decrescimento, ou da cessaç:ão de val!âo do mnnancia.l lnsU
tuido pelas c;ambiaes-ouro E-nCI·e os po\·os . Não ha como s·espons:l
biliuu- a este ou à. aquelle E stado, pelo phenomeno geral ele de
vrc:~são eco~mlca mundial. L'ma.s das mani!e~;t.uc;v('.s <lesse phc
no!lleno consiste na !orm!davel quéd<t. do CO'IMI~-ercío c:z:tcrior de me1·· 
ca.dorlu.s, -de umu.s para outras na<;õ~s. Sendo aa exportac:ões a J:onte 
unlca das oo:mphte,;, claro ê que estruJ :!atalmente têm de esca.!lsear 
nos mercados tornando dltíiceis. e até impOI!Siveis. como no caso 
odo Bra..<Jil, todos 0 .11 pagamentos lnternn.clonaes, <lesde quando os 
c1·edores desses po.gn.mentos se rec::usem. como ~ tambem o caso 
brasileiro. a receber em especie :L moeM. corrente do Pail!! devedor. 
O go\'erno deste Pai:>: niio t>Me ~r re;:ponsablli7..ado por essa livr(' 
recusa. 

Conseguintemente, nenhuma. obtiga.<;ão lhe assl.ste de se respon
sa.blllzar, a tal titulo, por lucros cessantes ou damnos emergente..« 
de Pedro. ou de Paulo. No comec:o deste discurso Jlt expuz e.s im
lmposslbllida.dcs naturaes .de serem .solvidas toda.ll as responsabil!
d ades debitorias da communhão brn.sileira. com o lnsuUiclente re
curso das ~xportações b~ileira.s, unico manancial de que dis pomo,;. 
Esta. lmpossibilldade não se deriva, da f6rma. oW<:ial ou .não, de 
distrlbul~o dessas combla.es aos que n.s pro~urarn, Esta impossi
bUfdade resulta.. sim, da ratalldade irremo'Vivel de L 81.250.000 de 
l'aga.mentos externos não ser igual a .E 37.880.000 de recursos a.pu
Ta.d05 nas exportaçõe!!, fonte unica daS cambiaes. A fôrma. adjectl\':t 
da dfstrlbulçao otflcial, errada. ou acertada. das camhiaes obtldns 
não altera o twuf.o substantivo de imT,Josa!.billda.~e j{L demonstrada. 

Pois bem . o Governo Brasileiro contracta em Londres chamo.r 
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sobre seus homoros, como debito do Thesouro Nacicnwz, as quantias: 
para cuja transferencia ao .extrangeiro está provado não haver po<~
s!bilidade, pol"que essas transferenclas excedem de muito as foro;:as 
da. nossa economia collectiva. 

Liberal em extremo, o Direito Bre.sileiro, assegura uos capitaes 
partieulares extrangeiros a.pplicados no Brasil, vara effeitos · d(: 
lui:ro-s a seus pr<>prietarios, ga.rantia..s lega.es iguaes ás que usufruem 
aqui os capitae.s na.ciona.es. Mas, claro é que esses capitaes e:l!:tran
geiros tê:l:n de correr no Brasil, naturalmente, os m-esmos riscrn e 
perigos que aqui correm os cct.vitaes 'IUtcionaes. 

~enhuma ·na~;ão do mundo reserva pal."a os extrangeiros melhm: 
situa.o;:ão commerciaJ, do que a de seus filhos. Ora. entre os riscos 
e perigos que correm os capitaes, tanto extrangeiros como nacio
na.es, e:stão os pbenronenos de cambio. Quero d!zer: - estão ~s 
difficulda.des. como até as impossibilidades, por força maior, da 
conversão total ou parcial desses capitaes em cambiaes de outras 
moedas. o Tnesouro Na~cm.al não tem nCZ<la com isso. E ê natural. 
Quando as differenç:as de cambio occorrem no sentulo da alta, os 
capitaes extrangeiJ.•os de particulares aQ.ui applicados duplicam ou 
triplicam seus lucros. E então el!es não procuram o Thesouro Na
cional para com este repartirem taes inespera~os proventos ... 

Por que razão ha de agora ser o Thesouro NaclonaJ responsavel 
por essa difficuldade ou mesmo impossibilidade de obtenção de 
cambiaes, que é obra de uma crise mundial explodida no extran
getro, sem connivencia, nem scienc!a. do dito Thesouro? Por que 
razão se ha. de carregar sobre os hombros dos contribuintes brasi
leiros o onus de pagarem milhi:íes de libnu~ esterlinas que parti
culares, commerclantes no Brasil devem, por conta propria delles a 
particulares com.merciantea inglezes, ou de outra. naclonruidade? 
Quando na Inglaterra ou em outra qualquer na<;:ão, as empresas ·:>u 
tirma.s extrangeiras, ou não, que lá operam, soffrem prejuizos em 
cambio, no decurs1> de seus negocias, por ventura o Governo Ingle:>::. 
ou outro qualquer, chama. esses prejuízo$ a si. para o Theso1:u·o 
Nacional de lá os pagar? 

Não. Isso, nunca! Como os quer~r imputar agora ao Th·:
!'touro Nacional Brasileiro? No accôrdo de Lcmdres, obrigou--se o 
Governo do Brasil nur divida, para pagamento de congelados com
meroiaes de particu!ares! Não do Thesouro! 

O que são taes congelados,- São pura e simplesmente capitae,; 
lJarticulares em moeda <:orrent~ nacional, os qua.es não encontraram, 
cambiaes-ouro, em que se transformassem por troca. Não encon
traram o que de facto não existia no mercado na proporção da. 
procura. Impossibil!dade material absoluta ... Logo: o Th~om·o 
Nacional tem de :pagar! 

Onerosa pilheria! Nunca se fez isso no Brasil! 

Quando a Inglaterra, por acto d~ sett governo, bai%ou de um 
terço o valor da libra e:ster1ina, os proprietaríos de libras soffreram 
formfdavel!i :prejuízos. O Thesouro Nacional inglez não chamou 
~sses prejuizos a si. para os pagar. 

Quando Roosevelt amputou o valor d·o dollar. prejuizos !ormi
<laveis occa1·rera.m. Nin:;uem se lembrou de indemn!zar-se com 
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bmius-ouro do Thesouro Nacional norte-americano. Nos doü:; casos, 
cada um dOs dois governos decretou a desvalorização allu<:lid.a.. isto ~
foi seu autor ostensivo. 

No Brasil, a quéda de nossaa exportações, fonte de nossas cam
btaes, não. foi decretada. 'Pelo Governo Bra.sileiro. Foi resultado da 
crise de depressão economica. mundial, que não invent!1mos, mas da 
qual somos victimas. Como responsabilizar-se o Thesouro Naclon•Jl 
pelas conseq_uencfa.s no Brasil, desse catadisma. mundial formado e 
desencadeado lá fóra ?! Nilo! O Th~uro Nacional não ê nenhuma
men-te obrigado a pagar em ouro, ou em qualquer moeda. extran
geira, as quantias confiadas â. guarda. do Banco do Brasil, para. 
que este as applicasse em camblaes, que -não encontrou para. com
px-ar. O Banco do Brasil tem que restituir a seus donos, <n4 ?JJ.esma 
moeda nacional q2r.e n:cebeu, esses congelados guardados em SU'l. 

.Carteira, para que seus dono.s com:vrem agw-a as cambiaes no can:~bio 
livre. se o q uizerem .•• 

.Z - .A.b,surdi<Wde elo (Jo:nvenio e-n~ Direito InternClciOn<tE 

O Convenio contém deSde seu preambulo uma. medida absurda, 
perante nossa Iegl.slação: é a ge.lva.n:ização. em tratado internacional, 
de um con!isco â. nossa exportação. Faço minhas as procedentes 
observações, a.dduzldas da tribuna desta. Assembléa, pelo illustr\3 
Deputado Alde ·Sampaio, cuja alta competencia nos assumptQs ~o
nomico~; e :financeiros ~;e tem revelado insistentemente nos nossos 
debates. 

A fix<:u::ão arbitraria do valo~· d:J. libra esterlina ~m mil rHs 
papel, <:om reh~o a 35 % das letras de cambio exigidas odos expo!"
taduN!s, E uma medida que não ~!liste á mais pa.ssagefra a.nalyse 
em face àa nossa Con~tltuição Pollt!ca. Por mals que o espiritn 
goveroomenW de despistamento se taç:a valer ta.mbem ne.ste as
sumpto, niio ha como distarçar o facto de que a. in&!bita al)roprlaciio 
de. 31> % de'Ssas letras, para. impo1·-lhe.s arbitraria v:~.lor por mU réis, 
impm-t<l. substantivamente na cobranç:a.. peia. União, de um trthutu 
sobre a exportação. Ora, tru cobran<,:a. é !undatnentaJmente inc.onst!
tuc:i~l, alé-m de nociva á. eeonomia 1>ublica. da Na.c;:ão. 

A qu€ titulo um accOrdo internactonai ver legitimar e;~sa desa~· 
tra.da. ()rientação e decisão do Governo? A que titulQ se concede a 
uma, nação extra.nge!ra um direito negado por nossa Constituição 
PolltlC".a? Amanhã, a Na~:ão com que assim a.justámos estA no seu 
direito de reCI!Una.r o cumprimento de uma medida, que ·a Coilllti
tuiçii.o do BraSil expressamente condem·na. E' a !ntex-venç;ão de 
uma :t:~otencla extrange!ra nos nm;scs negocias de pclitlca. interna.. 
Querez·á a maioria parlamentar sanccionar essa verda.delra. a.mpu· 
ta<.:ii.o de nossa soberania.? Para ond& pretende a maioria levar u 
Brasil? A minoria espera. a resposta a esta. interroí;'açi\o. 

Toç,nel daro que os congelados sii.o dividas de particulares a 
:pa.rtic ulares. O Con'ltenio de l.iOndres não tem porq~ descarregar 
sobre o Thesouro Nacional BJ:"a.Sileiro o encargo de as pagar, e :muito 
menos de as pagar em ouro. Isto em face :lo Direito Interno Civil 
e do Direito Commercial tambem inttll'no . 

lúa.s, ha ainda a con.siderar o Convenio de Londl'es sob o as-
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Pecto do Dh·eito Internacional, e particularmente do Direito Inter
nacio;,al Americano. 

Sób. este aspecto o Com•enio e urna vergonha para a. segUJ:td>\. 
·das l'Otencias mai:s importantes deste continente, O Convenio d&liõ
aforou uma questão .de Direito Interno elo Brasil para ser ella r~oi
·vlda ern Londres -pelo Dir-eito das Gentes. Quero dizer: uma. que:;
tão jut'idic.a entt"e importadores no Brasil e o Banco do Brasil, 
questão de simples comp~tencia. üc nossa soberania interna· como 
Na<;áo inder,~end~nte. fo.í entregue á deliberação de uma potenci:t 
curopéa em collaboraçã.o humilhante para o Governo 'Brasileiro. 
Pot· que razão Inverter-se assim a. ordem juridíca. e natural da~ 
coi·~as? Vou explicar melhor. 

A liqui::lação dos congelados depositados no Banco do Brasil t: 
rE:glda pelo Codigo Commercial Bl'asileil.·o. Quaesquer reclama~õe:> 
tlos t>articula.res depositantes, n serem feitas contra. o Banco, têm 
sett flko no Bra:sil. São dirimidas perante os tribunaes brasileiros. 

O Gover.no Brasileiro foi a Londres. representado pelo embai
xador financeiro Ministro da F<Uenda, e ajustou simplesmente o 
seguinte; - essas. dividas entre depositantes particulares e o Banco 
}}0.Ssam a ser dividas do TheSouro Nacional· do Brasil. e passam 
c. ser rcguladus em convcnio intcnwcional dç governo a goveN!.(I/ 
Como dividas interna.cionaes terito us duvidas oriundas àelles de ser 
resolvidas pelo Tl""ibunal de Haya. Não se trata aqui de mera qu&<
tilo de dinheiro. Tl"1l.ta·se de uma questão de principias. 

Poz· que razão na.'f~ pz-oprlo Governo immlsculr (art. 1n elo 
Convenlo) a uma nação extrangeira, por multo nossa amiga QUO) 

~ja. nas deliberações da. exclusiva com1>etenc!a dos poderes poll
ticos do Brasil? Por que razão diminuir a soberania. do Brasil, com 
clausula. como esta outra: ''0 Governo Bt"Q!Sllefro se compromette. 
a não ass!gnar nenhum ajuste. para. a Uquidacão das dlv!d&s com
lP-erclaes atraza.da.s, com nenhum outro pab::, em cond!l;:ões mais 
vantajosas para o mesmo pai%. do que as coneedidll'S por este 
accOrdo ao Reino Unido~? (Al't. VII). 

Retlicta bem cada um dos que me ouvem :J.t~ onde \·ae a auda.c:a 
âesta clausula, que não tem outro esplrlto senão limitar nosso •li~ 

reito .soberano de cont•·actar com IA.!l na~,;ões nossa~ amlgas ... 

Veja-se agot-o. a cll\usula. IX: "Os governos contractantes con
cordam em que nenhum <lelles, em tem.1JO alpu:m, àlscrimlnará. 
cl:lntra o outt·o ou pessôas no Reino Unido ou no. Bras!!, que!." quanto 
l~ fiX,acão e regulamentação do cambio. quer quanto â. eonceossãn 
de Ucem;al! de importa<:iio impostas com o fim de regulamentar o 
cambio''. {Art. IX). 

Esta clausula ê uma algema brutal á nossa soberania. Por qtle 
nos escravtsa.rmos e. •. em. tem-po aluu.m, como reza. a clausula. não 
nos ser permittido· fixar e regUlamentar o cambio, com dilscrfmina
c;::ões que possamos julgar comrEmfentes n .nós? Em tempo algum, por 
que? Somos, porventura colonla brltannica.? 

Por" t~sta. ~xporessão - em. tem.p() alUt~<m - ficaremos escra~i
sados ·para .sempre, isto e. para até mesmo depois de havermos pago 
o~ oongelados .•. 
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Neti!ta cla.usulà o Governo Bra.:sileiro deixou-se engabelar ver· 
-gonhosamente, dentro da despistadora appa.rencía de :reciprocidaqe · 
entre os dois govexmos· conq-à.cta:ntes. As partes obrigaram.-~ a. 
desistir de providencias que· possam repreaentar limitação da. Im
portação para ef!eltos ·cambia.es. Mas, Para a. Grã-B~tanha dentro 
do reghnen monoetar.i.o {lo Reino Unido, essa desi!!tencia ê pOSl.tlva
ritente anodyna. ou indiffe:rente. Para nós. no Brasil, victlma ain~ 
por muitos. e.nnos futuros do papel drculante inversivet, ESsa clau
sula é uma verdadeira renuncia de nossa soberania, em -mat>er~ de 
vital interesse para nosso reg!~n monetar-io. O gover;no brasileirD 
eitQUeceu que essa clausula. só trell: vantagens para o <:orn.mercio 
inglez. · 

Não ba.sta que o Gov&no Brasileiro amarre ao Thesouro Na
cional na reS'J)onsabilidade de dividas de particulares. . • Não basta. 
o Governo Bra:slleiro subtrair á. soiuc;:ão desses negocias Internos 
aos· poderes publicas brasileiros, immiscuindo uma. potencia. extran
gelra na ·d.ecisão delles ... Pare. cumulo de in!ortunio, o proprio 
Governo Bra.s.!Ieiro, rep~sent.a>:lo por um ~ seus mais graduados 
membros, vae a. Londres a.saumlr compromisso que ê para o Brasil 
uma rest.rlcr;;ão, e um vexame moral toda vez que tenhamos de. 
!!Obre o mesmo a.ssumpto, negociar com ctualquer outl'a potenc1a.! •.. 
Se porventura outra potencla nos cOnceder coopera<:ão econom!:::a. 
tnuito mais e!flciente do que a negativa cooperac;:ü.o <la Grii.-Bt"c~ 
tanha. porque razão ·não poderemos com f'Ssas potencias negociar 
r!m plena liberdade? 

O Convenio de Londres cont~m clausulas que importam no ex\)1'· 
ciclo da. acção de uma. potencia extrangel.-a sobt·e as delibe>t'ações 
crue o Brasil possa querer tomar em frente de qualQUér outra. po
tencia. mesmo do continente americano. 

Assim, o Convenlo de Londres resel'Va para ·uma potenda eu
ropée. a primazia sobre qualquer na~:ão americana. Isto ê uma vel'
gonha.. Fica creado um funesta precedente na poHtlca continental, 
a qual deve girar sempre em torno da. maxlma independencla 
dSJ! nações e.merlcanas, ante lncursões ma.ts ou menos veladas 
do..s potencia.e dE> outros continentes nos negocias internacfooaes da 
Amerlca.. · 

O Converiio de Londres é -nega.ç:ão das doutrinas americanas de 
:M:onroo, de Drago e de Rio Branco. 

Se uma poderosa esquamoa ingleza, ancorada no Atlantlco, em 
!rente da. Bahia de Guanaoora, me mandasse ess~ Conv-ento ·a. mfm, 
como Governo do B7:'3.!!!1. eu o teria devolvld.o .sem assignatura. -
acontecesse depois o que· acontecesse!... O Go'1erno actual po.
seu pésfnho vae a Londres. aJu8tai-o .•• 

Em face de meu protesto contra. essa.s amputações A no.IRI& 
'soberania, talvez alguns digam que eu sou exagg~r(;\do em meu 
brasileirismo. Acredito que baverã opiniões no sentido de que a. 
no!;ão de Patria está. modernaz:nente em de~encia, e de que ao 
.aentlmento do patriotismo deva. sobrepujar hoje em dJa o senti~ 
mento ·do utlllta.riBmo. Sem modificar minha convicção pa.trio• 
tlca. posso todavia palestrar aobre a base exelu~lva. ílo utiUtarl.smo. 
Vejamo•. 
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·Uma opera~ão ·grandiosa, como t-edemptora definiti,.,a de nossw 
• 'difticuldade.s economicas ~ financeiras, comprehendo que seduzias&. 

porventura, o espirito do Ministro da Fazenda odQ BrasiL Cita2-ei 
alguns exemplos: "- uma operação de ·alta enversa,dura, reduzindo· 
:Cortemente os juros obsoletos de nossu dh;i~ publicas. em uma. 
"Conversão· que nos salvaSSe definitivamente as finanças, ·seria 
dil;'na de estudo. Um convenio explicitamente baseado em grandes 
·prlvile'gtos aduaneiros para. n<ls~ exportac;;~; mudando a actual 
·süuac;;ão. -nodt-'R para. o -Brasil, da balança commercia.l anglo-brasi-
1élra, para uma sitoo<;ão de grandes saldos çommerciaes a no8&o 
favvr, quúes por exemplo Ql1l que desfructa a Argentina em f~ do 
R€-ino unido. - serla ainda uma solução seductora para nosso Mi
llÍBtt'o da. Fazemla. Um convenio garantidor. pelo menos, de um:~ 
balal\ça. geral de contas equillhrnda..o;, entre Brasil e Gran-Bret~ 
nha, ainda poqeria impressionar. 

Ma&3 deixm· nossa soberania amputada a troco de mais · uml:l
corda. para nos e-nforcarmos - isto eu não posso cornprehend9r! 
·Fazer um Convento Internacional. de summa gravidade contra nó~. 
em nosso presente, e em no..qso futuro, a troco de onerosissimo 
emprestimo de meia-duzia. de milhões de libras este!rllnu. - isto 
~u ;tão comprehE"ndo! Alienar so~ranla por meia pataca! •.• m a 
raYi!ha! 

~em o principio do moderno utilitarismo se salva., • 

A desgru~;n e a vergonha desta crise de congelados, !ol gerntln 
e tle.senvolvfda no bojo da inepcln governa.ment:tL 

O Governo do Sr. Getulio Vargas, no uso de seu~ podereM dl.:!
<:t·!cionarlos, resol\'eu prern!.er o cambio, como se usa. agora pren
der advet·sw·ios polltlcos. Pat·a esse !im tomou <lua~.> medidas de· 
uma cajadada. ll4 - prohibiu, sob pena de cadeia~ que alguem. a nii.o 
·ser o Banco do Brasil, comprasse ou vendesse. divisas cambi."\es: e 
fixou nesse Banco, entre 58$ e 59S. o preço da ·libra ~sterlina papel, 
que no mercado clanilel!ltino era vendida entrE' 75S e 90$000 -
quando encontrada. 

Desse modo, o Governo Bra.sileiro impoz arbitrariamente f>-• 
moedas extrangeiras um 1:alor artificial em moeda. corrente nacio
nal, valor irreal. multo abaiXo do n ível do met-cado livre. 

Foi essn absurda politica moneta.rla. que gerou . os congelados, 
que tanta. vergonha. nos estão infligindo. A' vista. da taxa. oeticial .la. 
libra esterlina abaixo de 60$, claro está. que toda gente necessitada 
de ca.:tnblaes avanc:a.rla. (e nem tinha outro remedio) sobt'e o Banco 
do Brasil, para alli a.s adquirir, a preço multlsslmo mais barato 
-do que no perigoso cambio .negt•o a.s adquiriria. 

Entretanto, o Governo do Sr. Getulio Vargas não podia, m~
terialmente, dispor d& l!bl.'aS-ouro. ou libras-pa~l (alt!m das que 
a.s exportacõe-1 lhe torneciam) para satisfaze< de modo complete> 
a procura. aqul de camblaes. 
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Mns. os Interessados· na compra. de cambiaes, niio se confor
ma.vam com o ·caso de :torç:a maior, da ausencia de cambiaes no 
mercado. :E então, não por coacç:ào governamental, mas sin1 
por espontan~a deliber-ação delleo.:;, por sua conveniencia delles, pot· 
_.suas insistentes solicitacões delles. at'Ouiam aos guichets do Ban
co do Brasil, afim de entregar nntecipa.damente a este as im·por
"tancifl.IS para com.prn. dns cambiaes que cada um pretendia para 
_seus ne:;ocios _ -

A.ss1m procediam po r dois motivos, ambo~ de interesse delle.!'- e 
não da Nação Braslleirll. motivos (1\l'e são aos se:;uintes; 

. l .n) - . comprar_ libras a. menos de G0$00C, quando íóra dQ dito 
Banco ellas custari~, se encontradas, entre 75$000 e 90$00{). 

2."- - e.ugmentarem suas importa<;&s de mercadorias extran· 
geh~ e ao mesmo tempo defenderem seu credito particular de em· 
presa ou de tirlllã individual. perante os que no extl'angeiro de\'e • 
riam receber pagament os de quantias a serem· d!lqul rernettldas. 
quando houves.<~e camblaes pa r:t ~~ re.me:J!!:~. 

Dou um exemplo: - umA. companhit~ anonYmn emjttlra. le· 
henture.s em libt·as e-sterlinas nu prnc:a de Lonclres. Chegado o df(l. 
dos pagamentos dos juro.s dessas debenturell, lá. em Londre~. os 
credore;;! debenturistas se alarmariam com a ausencia ·de!llle:; paga
mentos, e pos:.ivelmente irlnm a juizo reclamal-os. n.rra.o;tando R 

companh4L a. uma ruidosa. liquidação forçada. Entretal\to, .me 
diante certificado do Banco do Bral:!ll comprohatorio de que o quan
tum dos juros desses debenture.3 em mil rfls bra. .. ile!ros, ~e ach:t\'11. 
sob a guarda do Banco do Bra.t<il, pa.r:~. o !lm expresso da acqui
slç:iio opportunà de camblae!< em tn.,·or da Companhia. em Londres, 
claro é que re.salYado tlc:t\'a l~ !acto o credito da companhia. 
e que os debenturl><ta~C Re conformariam com o caso de tor(!a maio~· . 

Outro exemplo: - na sun. natut'lll nn11ia de vender, os !abri
cantes no extra.ngeil-o exportavam de J:í. para. o Brasil suas mer
caàortws . . Seus ·compradores aQUI, com a respectivu." !actura consu~ 
lar e conta de vencla ou nota promU!sorla Iam pedlr ao :Bane~ 

do Brasil cambio á taxo. ofClcl6.l para o pagamento da. factun. 
~ã.o possuindo o Banco cn.mblaes da e:xporta~.:ão paro. vender-lhe~. 
<l<n·a-lh~ eer t!Clcado de que tinham sido entreg\res á 1\'Uar<la do 
Banco, em moeda nacional, as quantias cot'l'l!ogpondentes ás factu~ 
r ns, para n prefixado fim de eompra opportuna das cambia.es. 
Evidentemente, iSso convinha aos !ntereas~ dos exportadores no 
extrangeiro. remettentes de mercadorius para.- o Bro.sll. Es:ws 
<linhelros, ent.r~ues assim á g uarda do Banco do Brasil, t! que agora 
se denomlnam cem gelados. 

'Vê-se claro que tnes congelados súo o re&-ulUI.do de preteren-. 
c fa ou I!Ol!cita~ão "dos J>artic-ulM'~R intere$sado3 l.'"m· receber pfi.00-
7nentnB na c:&tranneiro. 

O Ba nr;:o lhes não lmn<>:z: coisa nenhuma: - prel!tou-lhes um 
serviç:o. 

Como, pois. acq,uiescer o Governo do Brasil á indeviqa obriga
~ão de pa.gar, elle. Governo, QUe não ~ o de•;edor ao e:xt=ngeiro• 
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milhões este1·linos a serem pagos a particulares extr~ngeirOIS, em 
moeda-ouro, a juro alto, e em curto prazo? Porque a.saumir o· 
Thesolll"o Nacional essa. onerosissima. obriga<;:ão não devida? 

A soluçâú natural e logica seria o Governo Bresllelro liberar 
n cambio e restituir o Banco do Brasil aos oous donos os dinhei
ros confiados ft guarda do Banco. Então. os particulares que .com
:prassem no cambio livre 11!5 cambiaes que entendessem á. .ta%a. 
que lhes conviesse. O primeiro optimo resultado dessa politica. se:.. 
ria ter o Brasil, comp seus alliado~; naturaes contra a. depreciaçiio 
cambial de noeso mil rêis, todos esses donos de congel.ados, os 
quaes .donos se esforçariam pela melhora do ca.Jnbio para a.dqul
rirem libras a preços mais baratos. E' claro que quem tivesse àe 
remetter, por ·exemplo, 2.000 libras cotTespond,entes ao deposito qu~ 
:fizera, não irla !e.zer baixir o cambio para compral-ms e remet
te~-as. 

Iria ao contrado. esfo1·çar-:se por sua alta, para comprar as 
rnesmas 2000 libras com menos dinheiro nacional brasileiro, ou com 
tunto quanto depositára. O segundo resultado dE:$1$1l.. solução seria. 
.grande parte dos dinheiros congelados se1-em invertidos aqui defi
nitivamente. 

Obrigando-se a pagar em oul:"o ritos congelados. o Governo 
Brasileiro perdeu es;;es amados para essa dupla defesa de nosso 
mil ~fs. Ea'W. é a nrimeira lesão que o Governo actual :taz aos ln
teres::~es nacionaes curo o accordo de Londres, Ie.são que as ultimas 
baixas cambiaes documentam : - libras acima de 90$000 ! 

XII .....!. Rt>gun4a lesão aos interesses nacj~maes 

.\ fiXIl'.:<lo urbitrurla do pr~o da libra abaixo de 60$000 foi 
etrecth•ivada ~~ custa de quem ? Do productor nacional, que ao 
E-xportar sua mercadoria, era obrigado fl entr~ga.r ao Governo do 
Brasil as camblaeM-ouro que recebia em paga da mercado:rl.a. ex
portada. Este Governo e.l·bltrnrlamente, lhe pagava. a elle e~r
tndor. apenas 57$ ou 58$, cada librA, !'ara a qual eU~ i1Xportador 
encontraria na )h·n~n de .7õS a. 90$, se lhe fosse permlttlda a. venda. 
a. outrem que não 0 Governo. o~ preju!zos dOI!! productores naclo
naea ~om ~88;1. forma de confisco, for.1m confessados pelo Governo. 
no · preambulo do ·decreto do· cbamado Reajustamento Economlco. 
:o.Jontam tnea confiscos n cerca. de 16$ por libra esterlina da ex
portação b1·aslleira. ~o cap!t\1lo I retro. jâ. vimos que de 1931 a. 
1934. n. ·exporta~ão do Brasil sommou f. 180 milhões esterlinos. 
Rara. era, e diminuta. a eX])orta\:ii.o !.senta do con!Lsco. Durante o 
Governo do Sr. Geh1lio Vargas esse confisco tem correspondldo a. 
maJe de dols milhões de contos de r,;is. equh·alentes e. cerca. de 2G 
mllh~es est~rllnos ! 

A que aJglbelras tem ido essa colossal qua.ntl.a. ? Responde
mos : - âs doa extrangeiros. que têm tido negocias com o"Bre..sil. 
e por duas Vll\3 notar1aB : . 

1.•) pela via aos pagamentos aos credores extrangeiros de 
Dossa divida externa: 
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2") · gela· via dos pagamentos aos cre.cl.Óres particulares ex:
trange!ros, de rendas de capitaes empregados no Brnsil; e, pr-in
cipalmente. em pagam(mtos aos exportaaores extrans-eiros de mer
cador-ias que estes venderam ao Bra.sil durnnte todo esse .pel"iod•J. 

· Assim, o Governo do Sr.· Getulio Varga>S tem sido a.busi\·a.ment~ 

·um ctio aberto para os interesses dos e~trangeiro~. com sacrifício 
dos productores nac!onaes. 

A Republica Argentina recuou a tempo des,:n. desastrad.a noli~ 
tica de barateamento artificl{\J da libra esterlina, que <O o que llD 

Brasil se !az ineptamente contra o!'! interesses nadonae~. Criti
t'üdo por oppol!1onistas na Assembl~a Nacional Argentina, por 
causa desse recuo. defendeu-se brilhantemente o Ministro d<• F:\
.zenda. àr. Pin~o. São pala...-ras suas. di!!CUt·~ando ante aquella 
a.ssemblEa. : "El peso. como todaa las mone<la:; (como i,:;-ualmente 
nosso mil rHs) tiene un nivel. variante. oscilante segun las ne
cesidades.. segun la cantidad. basta segun et choaue de factrJ
res psicologicos que .en esta materia. tienen gt•an influencia. Pero 
tiene un nível. "t:na moneda. que no aumenta en un pai:s, cuya;< 
fuerzas economicas se ponen de Pi-', no obstante no tener res
pa.J.do met."'.lico y a pesar d~ ser inconvertible. tiene un nivel 
<!orno lo hay tenido slempre ... Et peso (cDmo aqui o nosso mU· 
rêis) no tenia peoz'es enemlgos que los QUe se empenabam en 
montenel:'lo .al)oyado en la oose fragil de las dec!sdones autorita
rla.s. y no tíene mejores defensores que los Que quieren hacerio 
reposa1· sobre el fundamento inconovible de la economia urgen
tlna. y en un;a politlca mtlnetal'Í1t y de credito que podrít ser tanto 
mâs f!evera euamto mâs o.li'l'ia<'la se c'llcrrrntr~ la 1na8a proclu
ctora deJ paàs ... 

Pol!tlcn. míope. empeno.dn en no mirar ht rea!idad y en edificar 
un sistema monetarlo y de credito sobre la hase dP. lW nnrntw nr:rrd 
,..n ruin«s '!I del ct>mercio y a.e U>s Bancos UC"t'<l.das a progre&i'!70 es
tancamento v a total c ,onoeza.cl(m. •• 

Aind>~. palavr:~s do Ulustt·e Ministro tla Fuzendn da Argentina; 
"Pretender que la~ divisas extranjerns redudda-8 a e8C(UIIJ) 1XlZU-
1nen por la catM rl<> las ~:l"portrtei0'71e.~. se venda.n artiíiclulmentP. a. 
precios dt' abundancia (en àeRmedro"< de lo;; producto1·e~) y qup lm< 
importaciones aumen ten a fLn de que lo..<; serv!cios de l1t àeuda pu
blica. no se encarescan y suba, da renta fiscal, comporta desconocer 
l:t realidad de la economi>L aJ.,"T>lrla argentinn. No se pued~:> tl-un:<
gredir por mucho tiempo la ensennnza de ios he<!ho,.., La acumuln
clon ince-sante de rondo.<; bloqueados por fa~ta de camblo, que Y:l. 
alcanoo.ban 500 millone.s de pesos mln. era. una de- las conl!~uencia>' 
en extrt?mo pernidosas de esil. actltud ... •• 

E;idEmt~mente, la b·aba artlficlo!S<l de los cambio:> dt'lt1'la1w 
hackt los pr<x!uctores rumle" la mavor f)(trtc c!el 1J~so ele la crisl.q," 

De accordo com essa..~ doutdna.:. o Sr. Dr. Jol!é :Mal'la "\Yhi~ 
tacker, evitou quanto pôde o erro da baixa ;trt!flcial do pre<:o da 
libra, no pouco tempo em que se :u;uentou no 11osto de "''l!nistt·o .la 
Fazenda da Revolução_ São pakwt·as suas, no seu livro ;;A Admi
nistrllçilo Financeira ào Governo Provlsorio", p:t~. 26: "Seria fa
~il persistir no mesmo artiflcio de mantN o Bnnro do Brnl!i!, ar?1i-
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troric:nne~~te, uma tua. alta para a compra de cambiaes, que :por 
lei, lhe eompetia. privativamente, só :fornecendo ao mercado {) que 
sobrasse de suas necessidades e das do Thesouro Nacional; mas os 
incovenientes que atinai ni"sulror!am desta falsa situação. sobrecar
-regando os 7W880s artigos e:cportavei$, destruW!do o creàito do nolt
.so commercio e obsta'~!& a entrada de no'l-"();81 capitaes, pareceram-me 
mais tem!ve!s. que momentaneo desprestigio que adviria daquella 
baixa, que dreumstancias então irremoviveis tornavam inev:lta vcl 
e cujas causas só lentamente poderiam ir sendo corrigidas. ·• 

XIII - T·re& outra& 'leaões aos intcrt>sses nacionaes 

Como se deduz do que •"enho expondo, para as algibeiras dos 
f'Xtra.ngeiros foram ~erca de f. 26 milhões confiscadas á no:os:t. 
oxportação. Agora. o Governo os accrescenta. de mais 15 milhões 
<•sterlinos, que vai indeYidarnentP. :pagar em ouro por congelado» 
ainda existentes! E os que vierem de futuro? 

E pagar em que C'lndições concretas? - ::>restas: 

1) - Pagará em ouro uma divida do Banco do Brasil por de
posito::; em moeda nacional, quando nesta moeda. deveriam ser de
volvidos taes depositos a seus donos no regimen de !lberdade cambial. 

Ao que se sabe, a totalid:We dos .congelados de firmas !nglezas, 
,,ortE<-americanas, sueetas. belgas, francezas, suissas hollandezas, por
tugue::as, etc. excede de :f. 25 milhões esterlinos, que terão de ser 
Jla.gos pio 'l'hesouro ~aciona!, se prevalecerem os accordos feito.~. 

.·· .. 

Os depositoa congelados foram feitos sob a base mêdia de rêis 
59$000 por libra esterlina. que o Banco do Brasil forneceria quando 
as encontras11e l>tl.ra comprar na l>l:'at,:a. Pelos ajustes ultimamente 
:CP.ltos, passa. para o Theaouro Naci<>nal o encargo de pagar esses .25 
milhões esterlinos não mais ao pre~;o mt,dio, receblcfo pelo Banco de 
59$000 por libra; mas, sim o Thesour() Na.clonal terâ. de comprar li
bras nu. praça par:L entregai-as, Estando cada libra-papel no merca
du a.ctual a 91SOOO, é' ob\'lo que a. Nação, pelos ajustes governa.men
taes, vai per>de1· em cada, Ubra 32$000 (91$ ......: 59' = 32$ f). Em 2:0 
milhões·de l!bros.o prejuizo seríi. para a Na<:iio Brasileira de S!\0.000 
contoa (R~ ia 25 . 000 . 000 x 32$ = 800 . 000 : 000$000.) 

Prejuizo colossal. devido exclusivamente â inepcla da Administl'a
o;;ã.o Publtca, de 1!:131 para cá. De onde .sahirá o dinheiro para o pa
garmos, estando já nõs com "deficit'' orçamentarlo de mais de um 
1nilhão de contos por anno? 

II. Pagará em certos e curtos prazos, e ú. vista, divida sem pra
zo certo estipulado. 

III. Pasa,rã. com juros ouro de 4 por cento, e-m Londres, onde :1 

taxa. commum de jures j~ cahiu PQra. de 2 1 (2 a 3 por cento ao anno 
com pl'obabiUdades de reducçã.o I>ara ta.xa.s mais baixas, C()llform& 
prevêem Kyenes e o Professor G. Cusei. 

A misst'to financeira da Bt·a.sn. dtsseram unan\meme\\t~ os jor
naes, foi faustosamente banQ.ueteo.da quMi todos os dias pelo Gove•·~ 
no Insle:<: e pe~os ea.pitaUatas de Londres. Muito naturalmente àepln
.rada foi a ausencia a essas homenagens do Exmo. Sr. PresldentG, 
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<la Republica, que tão vh·a. e d~is!va parte tomou pelo telephone nl~~ 
combinações ajustadas. Está certo ... Ingratos seriam os tnglezes ;;;.e 
assim não procedessem ... Louvados sejam. Apenas direi que·, se <;U 

estivesse em· Londres, naquelles dias, iria a. quem de direito t'w.<'•· 
esta unica. supplica: -'Que naquenas festa.r.~s não fQSSe tocado o 
Hymno NaciOnal Braslleiro ... 

XJV - Ponto obsct~,ro 

Os Srs. Presidente da Republica, o Ministro & FHzcndn e <> Pl·~
sidente do Banco ào Bras11 $tbetn perfeitamente que os cr:mgelado.s 
~m mil-reis entregues á guarda. d{) Banco do Brasil o rorru.n para fhn 
especi!ico, predeterminado: o de terem appllcaçã.o, certa e exduai
va, que é e. compra de cambiaea da exportação. Outra appllca<;ao 
.não podia ser dada a e&;e. dinheiro. Ta-es quantias não podem ser cuu
fundiàas com o depo!i!ito commum, a juros, em conta corrente banca
ria, movimentavet pol:' cheques ào derJOsitante fazendo r~tiro<las, e 
J)Ol' novas pe.rcellas entradas a credito do mesmo depositante. E:'ltc 
deposito commuru ~'!, na sua realidade, um contracto dE" emprestinw 
a baixo juro, feito ao Banco. pelo depositante, com a particularidade 
de poder o credor ou depositante liquidar esse contracto de e-mpre~
tlmo quando elle entenda, sem prazo fixo, saccando por cheque l!eu 
saldo, quando. ao depositante convenha. Sendo, como tlca. dito, Uflt 

cmprutimo de dinheiro a. bai::o }11ro outoruado ao ,Banco. é claro que 
o Banco d.eveiror põde utllizar~se do dinheiro emprestado. Isto €!, de~ 
:pollitado, como lhe aptOU\'er, parn. empregai-o em negoclo!l outros, •Jt• 
modo a. auferir lucros maiores do que o baixo juro pago a ~eua depo · 

.. s!tante!!. Na technlca jurídica ch;~.ma.-se a esse contructo- dcpoait'> 
tun{!Wel. Mas, as quantias em mU-reis confiadas ú guarda do Banco 
especf!icll.damente para. compra. de can1bial'., são um contracto !llt
rerente do :retro deacripto: tanto assim quf' 011 con.!l'elados não vence•n 
juro algum a ser pago pelo Banco, e os donos (Jelle~ não os podeu• 
movimentar, por meio de :'11!-ques ou chequei!; não podem tocar ness·~ 
dinheiro, q·lte tmn de8tLno obriqa.torio. Por seu la.do, dessas quan
tla.s entregues ao Banco para. destino certo. este não p6de diMp<>r. s~>
niio na co]npJ:a. de carnblaell pará o <lono do dinheiro ~uaz;dado pe~·• 

mesma Banco. 

AS!:!!m, emquanto ditas camblaes não são comprada .. ", o destln~ do 
<iinheoiro eJbeJo não podP ser mudado. Esse dinheiro nii.o pode ser 
móv:lmentado velo Banco em outros negocias. E' dcpoaU:o inJunol'Vel. 
E' um dinheiro por assim di~r morto, inactlvo. para]ysado nos c(l
tres do Banco. Por essa razão. recebe a exPressiva denomlna~ão iiP 

coNogw.oo, E' o deposito especlalisslmo, a que os lngle:zes chamam 
deposito in tf'Wit. Não pôde ser gasto pelo Banco. A el'!sas qua.ntiag ,f• 

· Banco s6 póde dar umn de duas app!lca(:lle~<: · ou c:omr>rn ae cnm
·blaes, ou restltu~ão a seus ·proprietarios. HPrmes Cossio, que rece
beu quantias em dinheiro nacional para. entregar camblaes. foi pa.rn.r 
na cadeia. porque gastou o odfnhetro recebido em tnll rêl.!!, e não te\-e 
~o mo entregar a.s correspondentes camblaes. Os donos do dinheh·o 
metteram-no na -prisão .. com to<la Justiça. 

Não ligo· a menor hnporta.ncja_. á cJ.asslfiea<;iio jurídica dos depo
:sitos denominados congelados. Mas ligo irnportancia absoluta. ao lado 
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mc>l·al da operação. -em se tratando de instituto l)ancario g-overna· 
mental. 

Explicada assim a natureza dos congelados no Banco do Brasil, 
torna-se claro que as t-espectivas quantias tinham que sahh· da cl~·
culn.;:ão presas como. f icavam na burra do Banco. 

Aqui e que me parece havet· enigma. um ponto obscUI·o, que con
si:ste em que o Sr. Presidente da Repuhlica. o Sr. }.-linistro oo. Fuen
da e o Sr. Presidente do Banco do Bt-asil. entre si solidarios, com 
toda certeza haveriam de- te-r conhecimento de quanto iam avultando 
esses congelados, á torça aa. 1Jolitíca ca,mbial pelo Governo a;àoptadn. 
ra.m avultando a somma phantastlca, enormws!ma. para ser i.mmob!
Uzada dentro do nosso melo circulante: a mais de Ulil milhão e mtol.:> 
de contos -de reis! Esta immobil!za.;:ão deveria tei' correspondldo a 
uma e specie de recolhimento das nota~ em circulação, com e(feito 
:-o.nalogo ao de reducc:ü.o do papel-moeda. Este -phenorneno deveria fa· 
tahnente ter produzido intensa valorizac;ão sobre a parte do meio 
circulante deixadsl em liberdade de circulação. 

Entretanto, com a: politico. dos congelados, o papel-moeda livre
mente circulante mais e malc; se depreciou! 

Meus livros !!6 explicam esse ext1-anho phenomeno llOr meio dl! 
uma dM pontal! deste dilemma : ou o Go'l.·erno do Sr. Getulio Vargas 
(para compensar na circule.cão a falta das quantias congelada3) 
emittiu papel~moeda clnndestlnamente; ou agiu como depooitario in
fiel, gastando no que qu!z o .dinheiro de }):u·tlculares extra.ngeh·os 
que exportaram mercadoria.<~ para o Bras il. 

Não presumo que seja ,·erdadel:-;~. nem uma. nem outra. dcss:1s 
duas alternath·a.s. Tanto uma. como outra, importa, em tal Impro
bidade administrativa. que na minha posic:ão de oppo~icionista que ro 
ser o primeiro a não ucceltar nenhuma dellas. DeiXo ao proprlo Go 
verno elucidar este 'POnto ob~~euro. Não quero acrt>ditar que tiio srav.: 
falta h11j.n. sido praticada por qualquer dos meus adveranrios políti
cos. Mas uma expllca<:ii.o J)Or parte do Governo Brasileiro se im:r-Õ<l, 
em desaggra.vo da prOJlrlt\. honot~tbili-ddde:· por que o que a. maldade 
humana faz cot"rer mundo. é a notfc!a de que o Governo Brasilelr., 
sastou toda essa enorme- quantia congelada: e nã.o tendo dinheiro l)ll.• 
r~ restftull-<t ,, seus donos. Inventou uma missão !!na.ncelrn. verdade!~ 
ro bando precatot·io. p1u·a pedh· mi~ricordla a os creclore!l logt·a.dos. 

• Repugna-me acreditar em Y~rllão tão deprlment~ para o Brasil . 
Minha convicção pessoal é a de que se, porventura. o GovernQ Br:t• 
sileiro gastou de facto o dinheiro desses extrangeiros e não podia 
o Banco do Brasil restitull-o a, seus donos com a. liberdade cambial, 

. para. que com el!e comprassem cambio em outros bancos; no caso 
desse deso.str~ :financeiro e moral, o que dever:lamos ter feito, custas
se-nos embora. esse expediente os olhos da cara, era. autorizar em lel 
qualquer operação de credito. e a té mesmo a. medida. extrema de 
uma emissão papel-moeda. para. aaJvar-se a honra do Banco do 
Brasil, confundida co.m a honrfl. da N~o. · 

Esta soluÇão pennlttir1a. ao Governo do Brasil· liquidar esse n e
g-oc1o aqui ~ do Pa.i::, :i. .luz' do nosso direitO interno, ~m exPOr 
~ _BraSil a . tratar dQ ~o tã.9 ~bro~ com governo nenhum de ne
nhuma nação extrange!ra. Rou})e. suja_lava.-se em casa. 

.... . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:48+ Pág ina 100 de 101 

171'-

Essa. solução, por um lado, tlnha. a. immensa vantagem de· a.f8.1:!-
1a.r-n()s do pretorio internacional, para .onde nos arrasta o Govern•> 
:Brasileiro com o infeliz Convenio ajustado em Londres com o gover· 
no brita.nnico. E por outt:o lado salvava o credito do Banco do Brasll 
contundido naturalmente com o credito da Nação Brasileira. pelo mo
do como passou a ser administrado pelo gove~no do Sr _ Getuli11 
"\"argas. 

Entretanto, se por desgraça no~ o Governo de. Bra,;il lanc:;o..r 
mão do dinheiro alheio. depositado sob a sua guarda. nesse ca:.lo 
traga a Commissã.o de Fi·nanças, vale dizer. traga á maioria parla
mentar ao plenarlo, e com toda ur:;encia, projecto de lei habilitand(' 
o Governo a quaesquer -sacri!icios J)ara .pagar lntegrn.J.menU· e co:n 
juros todo o dinheiro :;l.l.heio de que o Governo lndevidmnente 1;e haj't 
utilizado, ~ do qual cogita o Convenl0 de Landrel". A minoria quP•' 
Y<lte.J: esse projeçto nemin.e discrepante. r.lD'rQ.ue vae nisso n d€'fesa 
da honra da Nação. 

Paguemos todo o dinheiro. mas s6 0 dinheiro. deixando t·esalvad<t 
nossa plena .soberania. Vão--se os anneia, mas !lquem os <ledo!<. Fa.. 
c;:amos todos os sacrlfielo!O pecunia.riot~, mas que fique inmctn até a 
uJtbna phalange do dedo mlnimo da nossa sol>uania~ {lE' ~~l<:ão u~·t·f' 
APPt"Ovar o Con..,..enlo de Londres, nunca! 

Ninguem conte com o nosso voto para fa.zet··-~l' da hanlh•ira n~l

cione.l mortalha para a nossa independencia! 

O Sr. Presidente - You le•·:tntar a Re~>~lio t>, em oht>diendn 
ao voto da Camaro.~. (lli'.~i;mo para n. de sE'xt<~-ft>lra. 16 à(> co:-l"('nte. :t 

!<eguinte 

ORPE.M DO DIA 

Continuação rla 1" dil((•usAAo do projecto n. :;. cle 19a4. penuittin
do a revalidação de dlpiOl\ló\S de enl!:enhE>h·os. at·chltectos e a,.,·rhn«>n· 
.sores; 

2.• discuS>~<lo do projecto n. 52. ele 1935, cuncE>demlo prazn ~ohr~ 
Jlr:-oceaso de .inarcas de fabricaH, que hajam ~:~Ido archivadul':: 

S • ., discussão do projecto n _ 164. de 1935 (1" Le~isla.tut·a). appro
vando o contracto celebrado <;>m 28 de Janelro de 1935, entre o Go
verno Fedentl e a Companhia Industrial de Algodiio e QleOii: 

l. • dlscussào do projecto n. 41. de 1935 (1" Leglsla.tun~). d<Lnda 
norm!UI para o ensino de cultura physlca nos estabel~clmento~ d~> en
sino primado, secundaria e normal do Paíz: com parecere,; contra
·r-lo:s das Commissões de l!l.du~n<:ão e Cultura, ~ de Flnanc:as e Orl!<\
tllento; 

1. a discussão do projecto n. 43, de 1935 (1'. Legislatura), creaudo 
o Ensino Technfco-Pro!lsslonal e estabelec-enuo o enRino gratuito: 
com ·pareceres contrario:<~ dn.s Comm!J!II!Ões de F.lluca~;ão e Cl,lltum ~ 
de Finan~:as e Or~;:amento; 

1.a discussão do projecto n. 104. ele 1935 (1• Le~tlsltlture). orga. 
niza.ndo o CW'iiO de Doutorado em Direito: com par~er contrario da. 
Commlssão de Edncacão: 

Dfac1Uil!â.o unlea. do parecer n. 16. de 1935 (1" LeAi~!latura), man-
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dando archivar a mo~ão proposta pelo Sr. professor Alfredo Rus'5eH 
approvada. pela. Faculdade de Direito da. lJnivel:"sfd:vje do Rio de 

. .Janeiro; 

1.• discussão do pro.jecton·. ·110-A, ~ 1935 (l" Legislatm·a), .dÍs.. 
·pondo sobre o fornecimento de informações ·de titulas protestados; 
com parecer contrario· da Comnli.<>são de Justi~a; · · 

La discussão do projecto n. 172, de 1934, relevando a presc~i.
p~ão em que porventura tenha incidido o direito de sub-officiaes. 
sargentos e praças da Marinha. á grati.ficaç:ão concedida pela Lei 
rL 5.167-A; 'de 12 de Janeir'o de 1927: 

Discussão unica do requerimento n. 106. de 1935 (1' Legislatu
,·ra). do Sr. Ubaldo Ramalhete, de informações sob1·e a entrega de 
=fé a uma firma poloneza .. 

Leva.nta-se a. sessão {l.s 18 horQ3· e 10 minutos, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:50+ Pág ina 1 de 71 

87." Sessão~ em 16 de Agosto de 1935 

l'RESIDEXCIA. DOS SRS. A.NTOXIO C..-\RLO.S. PRESJDEXT~, 
E ARRUDA CAM.AR.A. 1. a VICE-PRESIDENTE 

A's l4 hor~. compa1·ecem os Srs.-!· 

Antonio Carlos. Arruda Camara. Pereira Lyra. Edrnar Can·alho. 
Claro de GodoY. Lauro Lopes, Café Filho. Fran~ Filho. José Pin
g<lrilho, Agostinho Monteiro. Genaro Ponte, Gerson Murques, Hen1·i~ 
que Couto, Godofredo Vianna, Hugo Napoleão, Adelmar Rocha. Frei
re de Ar. •il"adc, Plínio Poml)l!u. Fernanae._,. Tavora Pedro Fit·Jne7~'1, 
José de B~., :·ba. Jos{, 'Augusto, Ricardo Bar~to, Souza Leü.o. ReJ.,-o 
Banas, Arnaldo Bastos Antonio de Gões. Heito1· Mata, Teixeira Leit~. 
Oswaldo Lima, Fernandes Lima., .Amnndo Fontes, Lauro Passos, Pinto 
Dantas, Francisco RoC>ha, Arthur ~eiYa, Ubaldo Ramalhete, Jair 
Tovar. Nogueh-a. Penido, Henrique Dodsworth, Le\'i Carneiro. Ben~o 
Costa, Acurcio Ton·es, Cardillo Filho, Bandeil•o. Va.ughan, At·thu\' 
Be~nm:des, Bias Forte3. Pedro Aleixo, .Tos(: Braz. Le\·indo Coelh·l, 
Theodomiro StlntiA;;"o, .Augm~to Vles=, Po!ycnrpo Viottl, D:miel Car
'\•alho. Carneiro de Rezende. Chrfstlano Mochado, Mar:arlo de Al
meida, Vieira Mnrques. Jo~t' Bernardino, Simão da. Cunha, Rezemlf.l 
Tostes, Delphlm Moreira, Perelro. Lima, Theoton!o ::\fonteiro de &·u·~ 
ro.s. Barros Penteado, :uomeH .Andt·ade, Cardoso de Mello Neto, Alv<;>:< 
Palma. Jorge Guedes. Teixeira Pinto, Gomes Ferraz. Aureliano Leit~ 
Miranda. Junior, Horaclo I.arer, Vicente Miguel, Pauln. Soare!!. Fran· 
cisco Pereira, Jos.; Muller, Dinh: Junior, Carlos Gome,; de Oliveira . 
.João Carlos. Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Joíio Slmplicio 
Dario Crespo, Adalberto Conêa, Fan!a Ribas, :::-<icolau Vergueiro.
Antonio Ca.rvalha-1, Slh·a Costa, Adalbe-rto Camargo, Alberto Surek. 
Chrysostomo de Oliveira. José do Patrocinio, Ferreirn. L!m(t, Pedr:l 
Rache, Lourenç;o Bactn ~eve~. (97.) 

O Sr. Presidente - A list:1. d(' presf"n~n. ::tecu!'a o compal'e
cimento de· 97 Srs. Denutndos. 

Estâ aberta a Sessão. 

O. Sr. França Filho (Servindo lLe 2° SecrcianJ.:I) procede á lei
tura da Acta da s€'58áo a.11te~ente, a qual (;, sem ohser\•a~;;õcs, 
approvadn.. 

O ~r. Presidente - Pn!t'n á lf'itura dn Expediente. 

O Sr. Pereba Lyra O o Sre9'etorlo) pro,·ede> á IE'itura uo SC· 

~uinte 

EXPEDIENTE 

Of!icio: 
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Do Tribunal de Contas. de 1~ do cot·t·<mte, communicando ha'Ç'e,• 
reçusado registro ao contracto celeb;ado pelo Corumando NO.\"al de 
Matto Grosso com Manoel Diniz Dias da Co~ta, }l::tr<i, o fornecimento 
de rações preparadas ao pessoal d~ :Marinha, no referido Estado. du
rante o anno de 1935. 

- A' Commissão de Tomada de Contas. 

Telegrammas: 

De Bel.;m- 13 Agosto- Presidente Camara Deputados~ Rio: 

Tenho :honra communicar Y. Ex. foi eleita. seguinte Mesa qu·~ 
dirigirá. os trabalhos da Assemblea Legislativa Estado Pará; Presi
dente. Dr. Samuel Gama. Costa !1-!ac-Dowell; Vice-Presidente, Com
mendador Antonio Almeida Faciola; Primeiro Secretario. Dr. Fer
nando Borges Pires Leal; Segundo Secretario, Aristides Reis e Sil
va; Supplentes: Dr, Pedro Nunes ROdrigue:S e João Ferreira Sá. 

Attenciosas sauda<;ões, Borocs LeCll.. Primeiro Secretario. 

- Inteirada. 

De Victoria 
Rio: 

Presidente Cama.1·a Deputado!> 

Tenho alta honra communice.r vossencht instaJlação solemne 
lrontem Assembléa Le;..'islu.tíva eleita hoje- Mesa Mslm constitu!dlt: 
Presidente, Carlos Marciano Medeiros; Vice-Presidente. Francisco 
Cllmaco Feu Rosa: Prlmeü·o Secretario. Alvaro Castro Mattos; Se
gundo Secretario, Mario Lopes Rezende. Reitero ,·ossencla protestos 
apreço distincta considera(lão. 

Saudaçõea cordla-es. - (!a.rlos MarJQ.Jro Mcdciro.~. Presidente. 

- Inteirada. 

Urbano- 13 Agosto,- P1·esidente Carnar:~ Deputados: 
Lleno de compacencia recebi el atento telegrama en el que vues

tt·a excelencia se digna comunicarme que la ilustre Camara de Dipu 
tados dei Brasil aprobó los bonro>lOS requerimientos presentados por 
nobles e ilustres DiputadOJ't congratulandose con mi patria por la fí>
cha. que cornemoró tan digna de fmorta.J recuerdo -en la Hlstoria 
Americana. Dignese- vuestra excelencia. transmitir ml protonda. ,.
emocionada r;ratltud a sus eX<!elencias todos los Hustres representan
tes de la noble Democracia B1~1.~ilera por su noble actitud que com
promete una vez mas la adheslon ::r at-raigada simpatia eeuator!anoR 
presento mmbiem mi :u;ra(lec!miento rendido a. los !lustre Diputados 
de! reque!'imiento sus e:xcelencias senores Pedro Calmon. sanes Filho, 
Xavier d~ OUveirn y :Renato Barbosa.-M~mtel EIU:io Flor. Ministro 
de) Ecuador. 

Inteirada. 

São lidos I? vão a imprimir os segulntes 

PROJOOI'OS 

N. 115:..B ~ 1935 

(Pl'imeiL·a Legl.slatut•a) 
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1'Jstende a.o.s fiei.s ria Delegacia Fi.sca~ de .~fio Ptt-l~lo e da A.lfandena 
de ,.;;antos e outros. os "benejiclos d.o dec-reto numt>ro 4, de lfl35, 
com substitutivo da, 001n·1IÜS.São (/e Fin<WÇa-s â.~ em.r-nrla.~ en1 3a 
clisc;u;são e aa 'J)roiecto. 

(Projecto 95 de 1935- Fjnan~a~ 12- 1" Legb:\{Ltu~·a) 

A legislação fiscal sempre teve os "fieis" ele thesourt>iro ~ de 
pagadores como ··p~posws·• desses exactores. A 1·espons.1.h!l!dndv 
decorrja àa chamada culpa in cligiendo. de modo que 1~ \'ld1t 
funccional dos fieis .sempre reconeu dos respectivos thE>>HlUt'eiJ•n .. e 
pa.gadores - responsaveis pelo,; seus prepo!>1os. 

Dahi a nomeação de fieis ser feita pelo thesoureiL·o ou Jla~a<lrot· I' 
:•pprovação da autoridade indicada em Iel, seg-undo Os casn~ ,. mlnl~
terios . 

.A vantagem dessa pratieo. ent evidente: :t fi.-n<;a. do thel<ourt•ln• 
ou do pagador respondia. pelas !altas ou -de:.'falques veriticad<.,.. n:L 
thescuraria ou pagadoria. O responsaYel perante a Fazenda C'ra n 

thesoureil·o ou o pagador. Xão ha\'la outro. resahrada. a parte <'l'im:
llal que não se desloca\'a, segundo n principio uniyer~a!. d~l llC!-tso1~ rlu 
<lelinq uente • 

.A sequencia ·desse systenla (. im1nemorial na leg-il<l:t<::il.o lllltt·!a. 
Sempre o "fiel" viveu f'nl funcc;Uo do tht>sout·eiro. O .. flpl" i:'l'n um 
"preposto··. 

Antes ela revolu<,:ão de lfl3H, ·~ uniea excep<;iio eru. •~ do!< fl(•i" dt' 
thesourelro da Caixa. de Estabill7 .. ação como (o facil \·er <lo l'~~'JH•<:ti\·.• 

rpgulamento, de Janeh·o de l927. 

Veio recentemente o Decreto n. 4, de :!3 de Janeiro dto 1\135. 11 

deu estabilidade aos wlieis de thesoureiro <la Recebedor!a. do Dl>~tl'IC'lrJ 
1-'ederal e de São· Paulo" • Essa. establlid:lde importou em reconh ef•rt• 
nesses serventual"io.s a condição de- !uncciona.rios, quanto Í4~ Vllnt•t

g-ens e rega:Ha.s; mas. em relação á Fazen<la Nacional- a. d<· t•.cttcf(j• 
rcs. Em taes condições l! indlspensavel se fixem, de vez, ~J.:I'IL.~ ~111<' 
prescrevam a gQrantia da Fazenda, em relação aos valorell n.•ct>lll• 
dos, de modo que se torne sollda e· legal a garantia para "um H 

Fw:enda. Nessa ordem de considera!)ões f: de aconselhar ;L !lxu•;·i•• 
d<. fianças para os "fieis'' que perdem. portanto, essa quulJ.d<tdl' ••a 
a de preposto: regras de carga e àesr;ar{la. doa valores e quantia~< ~·~
cabidas; e preceitos que distlngá.m a responsabilidade do~ actull•''~ 
thesoureiros e pagadores, em rela~;ão a. que vae nascer da non1 ca
tegoria de -ajudantes'' àe!<ses 1unccionaríos, como pas~'\t·ilu a 1'1<·1' 

designados. 

Cabe, pois~ tomar medidas de ordem geral, garantindo a l''azen. 
da no exerclcie> des:;E;S novos e:xactores e fazendo cessar a de "!~re
postos" que se e.xUngue pela legislação emergente. 

Se não houver uma Je~:.1slação que, de modo geral, modifique a 
pratica legal antiga. teremos confusão e trope(;o nas tomadas de con
tas, nas faltas e desfalques apurados, porque a. responSC:oilidade i-rá. se 
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õiluir, á falta de preceitos leg-aes qué <'!i~ciplinem esse novo e;;tad!} 
de coisas. 

Tendo em vista as considerações expostas e attendendo a qu•1 
o systema antigo deverá ser modificado totalmente, afim de que não 
subsistaxn o estado de fusão entre os e:xa.ctores, uns com auto
nomia de funcção - os afiançados e out!"'s como prepostos - lll!l 

:fieiS - COnCJlliiDOS pela necessidade de medidas energicas que VP.· 

nham substituir um systema por outro, em bases uniformes. 

Approveitando idéas do projecto e .<ta.a emenda~.' submettem.,~ 
á douta Commissão de Finan~:as o seguinte ~ubstitutivo: 

Art. 1. u Os actuaes "fieis'' ele the>'loureil:o ou de l)aga_dores pa;>
sarão a seus "ajudantes" e Prestarão fiança propria. arbitrada. na. 
í6rma da legislação ql.le vigorar, devendo ser apostillados os seu.;; 
decretos ou títulos de nomeadio. 

Art. 2. • O Poder Executi\·o t•egulamentarft o modo de entre);:' 
c recebimento de ntlores. pelos ajudantes. não ~6 para definir as re,;
pom;a.blliàades, como para servil· <le b:t!'e fts tomadas de contas de!!· 
ses exactores. 

At·t. 3." No regulamento, que deverá ser expedido 60 dias de
pois de publicac;iio desta lei. se .:-Habelecerá o regimen de contabiU· 
dade para escrípturac;ão dos valores- recebidos e sua prestação diaria, 
de modo que não se accumulem. por mais de um dia., os saldos a rr.!
colher provenientes das entt·e.;m;; feitas pelo~ thesoureh·o~ e pagado· 
res nos seus ajudantes. 

Art. 4.n Revogam-se as disposic;ües em contrario. 

Sala. das Sessões. 12 ele Agosto de 1935. - João Sünplicio, Pre
sidente. - .Qaniel de Can;alJro. - A.dalberto Ca·margo. - Françrt 
Fllho. - Arnald-o Basto.~. - -C'arlos Luz, - A.maral Pef:coto Ju-
71ior. - ClemP'I!te Marhni. - Abelardo Vcru-u~o Ce11ar_ - Joõ.o 
Ouimarril?s. 

PROJ!ilC'l'o .\ QFFl SE nEFE!tE O PARECER 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1,o São ápplicaveis aos fieis do thesourelro do Thesouro 
Nacional, aos dos da Caixa d~ Amortização, Casa da Moeda, das AI
fandegas, das thesourarlas de todas as reparÜo;:ões dos Correios e Te
legraphos, na Capital e nos Estados. e bem assim aos do thesourei
r~s. the.soureiros po.:,-adores .e pagadore-s das Delegadas Fiscae.s do 
Th~souro Nacional, as disposic:ões do Decreto n. 4. de 23 de .Ja
neiro de 1935 , 

Art. 2. • O director geral da Fazenda. Nacional fill.:ará a impor
tancia (].as fianc:as dos fieis. a que se refere o artigo anterior; den
tro dos limites de 2:000S (dois contos de réis). a 5:000$ (cinco con
tos de rl:ls), tendo ·em vista a !lança prestada pelo l'esponl!aYel . n. 
lJ.Ue. estiverem dlí·e<:to..mente _subordinados .. 

Art. 3. o Revogam-se as lU;:posições em contrario. 
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Sala das Sessõe-s, 25 de Julho de 1935. - João Shnplicio. '!?re
sidente. - Joiio G1tt1narães. Vice-President~. - .1.maro1 Pei~oto . 
- Oarloc Lu::!'. - .A,rnaldo Bacto!lo . - Heuriq·u(' DOd8U:'ortl1. - Gra.
t-u-li<l!IO de Brito . - Franr;a Filho. 

Ell\otl>ND.\S E3-I :J• Dll!Ct!SS.ÃO A Qt;E !>!;; ltEFY.RI·: u I'ARJ.::C~:J~ 

?\. 1 

.Accrescente-se no art. 1 . ~. depois da., pala vr~'i - PnJ;';l.dorc:~ 
dQs Delegacias Fiscaes do Thesouro ~acional : - "e aos Fiêis de 
Pagadores do Minlsterio drt Agricultura P de tod.a,; as outras r-e· 
rmrtlções ~m identlcns condi~;õe:'l . 

~la. das 8e.«:~ões. 31 dp Julho de> 1935. - PrntttJJ<f.t·~ T<H' I)7'<J. 

?-,· ., 

R edigir, a~sim, o nrt'. 1 . o: 

''Os fieis uns thesourarla..« t> pngactorias de todas ns repa1·th;õe,; 
da l:nião, que passam n desb.:nar-se ajudantes de thesourarias <' 

(\judantl's de pa,;:adorias, ser:i.o nomeados pelo Presidente da Repu
blica e depois de dez an.nos de serviço publico fedem! s6 poderão 
ser destituidos em '·lrtudt> de st'ntenga judiclarla ou mediante pro
cesso ndmfnlstratl\·o e no qual lhes serít a!-l~guracla plf"na <lefelln . 

Ju~fi/icCIÇ<ÍO 

O Decreto n . 4, de :?~ de Janeiro ue 193ã. <leu esbbilidude ao~ 
fieis de t11esoureil·o c1.1 Reccbedol:'ia do Districto Federal c da dt 
São Paulo. 

No dia 31 elo mesmo .mez e u.nno, o leader pauli~;;til, Senhor 
Cal·doso de Mello Neto apresentou o projecto n· 95, tornando exten· 
sivos os !1wores do cltllldo Decreto n. 4 aos !leis das Delegacia FI~· 

cal de Sü.o Paulo e A.Ua.ndega deo Santos. 

A Commi!tsão de Finttncas npresentou s ubs titutivo. mnndanda 
appl!car a.s disposições do Dec:reto n. 4, de 23 de Jnneiro dE' 1 93~ 
a. todos os !uncc!onar!os da mesma categoria do Thesouro, Caixa de 
Atnortlzac:ão, casa da Moed·a. Alfn ndega ~ Delegacfa .. "! Fiscues. 

Na sessão de 4 de AlwH proximo passado. foi apresentad.'l. emen
da. do Sr. Hyppollto do Rego, incluindo os fieis daS thesouraria.<~ 
dos Correios e Telegra.phos. e-menda essa que mereceu parecer fas.
voravel da C'ommissão de Finanças em 5 de Junbo pro.:rlrno passad& . 
· ·Não Ye.io razões para n.brit--se exeepções. 

Os· direitos. dos fieis de todas as repartio;;:õe!:i da l;nião devem 
&er ldentlco.!t. O que se pretende ê dar esta.bllida.d6, ev ita.x- que. c~m 
fi mudança. ~ tbesourelro~. sejam substltuldos !lels que são fun~ · 
cionarfOs ex~Ilentes. com mais de dez a.nnos. 

Dahi u emenda que apresento, tendo em ·vista o louvavel intuito 
do proJecto em· dlscu, são e o que J:H'eY~ o artigo 169 da. Çonstitulção 
da Republica. 
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Ha. outros factos que de "i.'\""a. voz, se assim entender a Com
missão de Fínanç;as. poderei upt·esentar, e;r~1.'i do disposto no ar
tigo 70 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões. 31 de Julho de 1935. - F,rl•n1wdo Rarrct.o 
Pinto. 

X. 3 

Ondo convier: 

Art. Os thesoureiros e lJagadores· re<:eberão os supprimentos 
de <linheiro ou yalores necessal"Íos e ficarão por elles responsa.veh 
escripturando-os como J•eceita em lhTo proprio, que será balancea
do diariamente. p;:tSStm·do-se os saldos l'e:<pectiYos depoi!l de con!·;
ridos, !>ara o dia .seguinte. 

(~ota. E' o art. 3" <lo Decreto n. 4, de ~3 de Janeiro de 1935.) 

Art. Cessará. para o thesoureiro, ou parn. o pagador, t'tansí<.:
rimlo-a pare.. os seus <ljudantes. a responsabilidade pelas qu:mtins 
ou quantidade de valores por elle entrer;ues a estes, mediante reci
bo. para a t"ealizac;:ão de- pagamentos ou ~·endas de valores. T::te!'! 
entreg-l'.!....o.; :.erão escriptut·adas em livro proprio, sendo cada partida 
assigna.da pelo thesour~iro ou pa;r;n.dor e pelo ajudante que receber 
o supprimento. 

l'aragrapho unico. Os ajudantes m·estarft.o contas diard.as dos 
:supprimentos recebidos. 

(Xota. V. Artigo c; 4'" e 5" do citado de~reJ;o, cujct r~uac<;ão foi 
ouedecida.. ) 

Sala das Sessões, 31 de Julho lle 19~5. - F.<;\nnou1o Barreto 
Pinto. 

Xo a1·t. 2.o, onde se lé "de Fazenda Nacio11al" 

Leia-se: "de. repart içiio respccti1'fl, niío n.a~·tmiw disposição c;r
prcssa. de lei ou reo1t1a·me~to" 

J1tsti{lcação 

Como está. redigido o l)rojecto serão contemplados funcciO.ml
rios do Ministerio da Via~ão (Cor1·eios e Telegraphos). Se se tra~ 
tasse de pessoal do Ministerio <Ia Fazenda, ahi então serla. justifica
da. n. fixação -d:e fiança pelo direi:tot· geral de Fa.zen<le, Xacional • 

.AJ~m odisso é preciso esquecer que, em muitos rê'gulnmentos. ;::s 
fianças dos fieis, th~>soureiro8 E' pagadores, a ex~>mplo dn. E. F. 
C. B. que, aliás, pelo Pl"Ojecto foram esquecidos, 'como de muitos 
outros departamentos. 

Sala <las Sessões, 31 de Julho 'de 193õ. - Edmundo Barreto 
Plnto. 

N. 5 

Accre.c;cente-se onde convier: 

•; .Art. - Terão pre:ferencia para as vagas de thesoureiros ou 
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pagadores, em egualdad~ de con.tlicões, os fiel,; da r~>partição res. 
pecUva que satistlzerem as e:r:lgencias 1egaes." 

Srua das Sessões, 31 de Julho de 193ii. - Gom(.'11 1-',.rra::. 

(Primeira Legh;latura) 

N. 171 A- 1935 

Revoga O:! Decretos n. 24.541, d~ 3 d.e Jtd1to tlc 1934,. que pro11-il>e 
a e:cportação de cafés cont_enào impurc~, estabelece a Ta~cllo 
de Equh;alenc-la. de Dete•tos adm.ittmos no ca./é e dá. C>Utro.~ 

pro-t-"iden.-ciaa, e o Decreto tL 73, de l tle Março dr. 1935, qu~. 
proroqa o prazo para ezccu.ção daqu-cllc. com pa.recf'T fwvur.t. 
vel da C'omm-issc'io ii'c AoricultuTil'. 

{Agl·it:ultura, 26 - 1• Le,;iJ>latura) 

O presente projecto recebeu o n. 171 da prt'\Sante JegJslatura 
visa. nwogar o~ decretos n. 24.541, de 3 de Julho de 193~. ··q~ 
Drohibe a exportação de caf~s contendo impurezas, estabelece a. T~
bella de Equh·alencla de Defeito~ .admlttidos no ea.fêi e dft. outro~.< 
proYJdencias~ e o Decreto n. 73, de 1 de Mar<:o de 1!<35, "que pro. 
roga. o Pl"aZZ ·])Ora execucão· dnquell&''. 

P1·etendeu o Decreto 24.ã41, <le :: de Julho d('o 1934. contl'ibui.· 
para. a "melhoria da sltua.<;á.<l do no~o cn.fé. nog ml!rcados coni'IU· 
rnldores ·•. expurgando a!< impurezas que ha.t>itunlmente o n.compa · 
nh.am .. , con!orme re?.am os co, .... ,itferanda do decreto. e com iSNo 

augmentar a s.'lhida do producto''. 

Com estes louyavels intuitos resolveu o decrE-to cit.a.do prohlbil· 
a export.1.çii.o do~ c:Lf<;~:~ de cl::tSsírica~;""J.o <le t:ypos 2, 3, 4, 5 <' 6 con
tendo impurezas. taes corno páos, pedras. torrões e cascas, e- para 
esse effeilto or~nb:ou nova. Ta.bella de Equivale.nclil. de Defeitos. aod
mlttidos no café. para .!!Ub!l>tltulr n 14- cln.ssiflcac;iio de C<tffê!l da Bol
sa de Nova York, de uSo unl\'ersa.l. 

O Decreto n. 24. 541 que l!!e tornou necessarlo rcvo;;ar, não cht"
gou a entrar em Ylgor. Sua ex~uç:io vem sendo proro~a.d:t e Wl

.llirn está até 1 de Setembt·o do corrente ftnno, dependendo de um•t 
solução detin!ti'lla e pl~na por parte do Poder Le:;lslat!"·o. !toso por. 
que, escapando da. competencin. do Poder ExecuU\·o. no re<;"imen 
constitucional, revogar seus decretos-leis. expedidO>' quanclo Go·v~:>r· 

no Prov!sor1o. limitou a usar da taçul<lade de proro~l-o pnra. ns
slm continuar suspensa a execu<:ii.o attl que o Le~L~lati\·o se pro· 
nuncie a respeito. 

E' o que se nos offerece agora. 

O assumpto jã. nos vem estudado. com conclusões precedidas 
<le amplo debate da. materia., estudos e debates relllizru:los pelo Con
selho ·Federal do Commercio e conclusões pelo me.amo Conselhl) 
approvada.s. em sessão de 25 de Fe\'ereiro proximo pa.<!SE\da, qu<? 
serviram do.ra%âo para o Decreto n. 24.541, até 1 de Setembro pro
Ximo futuro parn nesse interlm dar-se o pronunciamento do Con
gresso Federal. restabf:lecendo a cl~!f!cadi.o pela Tabella de Equi
valenc!a ~ Defeitos da Bolsa de Nova York, o livre transito de 
cafés -inferiores, do typo mi'IÚIUo of!icia.l, e !ivl:'e exportacão dos 
tjpos g de · "·grlndel"S •• e ~·mini ma- de Hamburgo'. 
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E' o proprio Poder Executivo. cujo Chefe é o Presidente dv 
· Conselho Federal do· Commet•c!o, quem ·t·eeonheceu a necessid<tde 
da revogação . 

::-.ã.o pretendemos aprofundar nu. analyse elo merito da classi
ficação. Isso !lOS levaria longe, com o pet"igo de cahirmos em dis
cussões quasi bysantinas. 

O commercio do caré f uma especinlização. com t•equintt's de 
aroma e S'!J_sto. 

O cotns:nercio vive do co~tume. A classificação pela Bolsa d a 
Nova York f uma ~Iongn consuetudine invecterata", . e quem faz u 
preço d o café, são <~ côr, o aroma, o aspecto e a bebidn. e não só a 
simples apparencia.. 

Assim sendo, somos veln. approvn.c:üo do proiecto n. lil. da. 
l . • Li!glslatura. 

Sala das Sessões. 14 de Agosto de 1935. - Arthur ltteiva.. Pre
sidente. - Joaquim A .• .<;am.pa.io Vidal, Relator. - E. Teixeira. Lei
te. - J. V. Ma.ceào . - Pires Gítvoso. - S~mpo.io Costa.. - O~ 
B. de C'<t6tro Pra.clo , - ll1w~ber'to R. . • 4.-ndJrade. - Carrlillt> Filho. 

~ROJRCTO A QUE SE REFER~ O PARECER 

Considerando: 

a) que os negocias de café, no Brasil, ha longo tempo ,;e reali
zam com JJase nas tabellus de classificu~ão adopt<ulus pela Bois:~ 
de N"ova York e de uso universal; 

b) Que o Decreto n. 24.541, de 3 de Julho de 1(134. do Gove1·no 
I•ro\·isot·io, alterou )Jroíundamente aquelle reglmen de commerclo, 
prohibindo a e:xp01·tação <ie cafés que não estivessem de accõrdu 
com n. noya. Tallella àe EqulvalenciJ1 de Defeitos, de,.crlvta nu ar
tif;'o 3o do mesmo decreto; 

c) que grandes tran!ltornos e preJutzos c·ausn!'ia ao commerl";n 
:1. exeeuGão ~!I novas" medidus e criterlos contidos no cltado decret:,, 
motivo por que os fnteres::mdos repreaent::u-am ~o ConRelho Fedet·:tl 
do Commercio Ex_terior, para mostrnt· n.quell~ Inconvenientes: 

à) Que esse Conselho, em data de 25 de Fevereil·o do corr~nw 
nnno e a t•espeito de classl!!eaçã.o de caté e dn. ex.portaçiio fle c:I!<Zt~ 
l.I:Uxos. approvou u.Jgumas conclusõe::~ e entre e-llns us !!egUlntes: 

1) Adopçiio em nossns Bolsas d :L trlhelhL de clu!<.'llff<-n<:;lio rl~ 

ca!~s da Bolsa àe Nova York; 

2) A revoga<;ão do Decreto n. 2-&. 5-H, de 3 de Julho de 1934; 

c) que, em cumprimento dessas resoluções, o Podet· Executivo; 
que não• mais tinha competencta. para revogar seus decretos-leis. 
baixou o Decreto n. · 73, de 1 de :Ma.r~o de. 1935, ·1Jrof'ogCIItl<kJ li'M 
1 de Setembro do corrente anno o p!'a.%o para execu~o- do Decreto 
11 : 24.541. -de · 3 de Jultiç de 1934, o que vale dlzer, . slispendeu· a 
t:.ix-ecuçã.o · do efta.do d~creto e das ·medidas ho,·as' que .elle cónttnha 
~bbre o ·cammerdo de ca.tê ; 
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/) Que se torna nece!!~rio. revoga1· plenn e definith·amente t::>.l 
<lecreto, que não attende aos interesses e ás nece!'sidades do com
mercio, revogação que é da comJ)etencia do Poder Legl.slathro, pelo 
que 

O Poder Legislati\"o decreta: 

A1·t. 1. • Ficam reYogados os Deoc1~tos n. 24. 5U, de 3 de Julho 
de 1934, que prohibe a exportação de cafEs contendo impureza:., 
estabelece a Tabella de 'Equivalencia de Defeitos admittidos no cafo! 
e dá outras providencias, e numero 73, de 1 de Man;:o de 1935, que 
prorogou o prazo para a execu<;ão daquelle. 

Art. 2." Re\·ognm-se a.s disposi~ões em contrario. 

Sala das Se~sõe.s, 7 de .Agosto de 1935. - Javro Pranco. 
Cardoso de Mello Nettu.- 3Iiranda J1Lnior.- Antonio Pereira. Lim.n. 
- Monteiro de Betrros. - Fetbio de Cam,argo A,.anha.. 

Legisla~ão citada: 

Dec1'eto n. 24.ií41. de 3 de Julho de 193! 

Prohibe a. exporta<;ão de cafés cont~ndo impureza~. E-Stabelece :1 

Tabel!a de Equ!valencia tl~ Defeitos -admittido!-; no cufé e d(t 
outl"as proyh\encias:. etc-. 

O Chef~ do G<>verno P1·ovisorio da Republica dolo; Estados Unidl)s 
tlo Brasil, usando das attribuições que lhe confet·e o art .. 1", do De
creto ri. 19.398. de 11 de XO\·embro de 1931, e considerando: 

a) que, em henP!icio do consumo do nosso café no extrangelro • 
.: necessario expurJ,.-nl-li dns impurezas que habitualmente o acom
panhanl; 

l.l) que tal pt·ovldencia concot'l"erít e-xtraordina1·iamente para a 
melhoria. da. situação do nooso c-afê nos mercados consumidores; 

c) :Clnalmente, que, ficando l'E'tidas no Pal.z (lg impurezas que, 
com o café, eram exportadru;, com desC't'i!dito para. a mercadoria c 
prejulzo })ara o excesso .lle })roclucção. poderemofl augmentar a 
Slthidn do producto: 

Decreta: 

Art. 1.• A partir de 1 de SE-tembro do co1'J'ente anno não po
dE>rã.o ser exportados Ol'l ca!lis de classlficao;:ão de typos 2, 3, 4, 5 e 

· G, contendo impurem10 tn~s, como páos, pedras, torrões e cascas; 

Art. 2.o Para a classi!icac;ão dos typos 7 e 8, dever-"se-á obser
\'nr com o tn(l.Ximo rigor a. Tabe-114 de Equlvalenc!a de Defeitos. no 
tocante ás impurezas, taes como pâos, }J(:dra.s, torrões e cascas; 

Art. 3° Dessa. data em deante fica assim constltuida a Tabelln. 
de Equlvalenc1a de Defeitos (ldnlittidos no café: 

1 grilo preto (d~fE.'lto: capital). 

l ·páo grande. 

1 pâ.o regular 

1 pli.o pequeno. 

1. pedro grande . 

1 pedra regulnr. · . · . . ·. . : . 
• • • •• - .... ~ ............... 1 •••••• ~ ••• 

1 

lO 

3 

10 

5 
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1 pedra· pequena .. 

1 torrão grande. . . 

1 torrão regular. 

-.182-

............. : ..... ........... . 

. ··········· ...................... . 
1 torrão pequeno. 

l.casca grande .. . -,. ............................... . 

3 

10 

5 

3 

2 

1 casca pequeno.. . . . . .. . .. . •. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. • 1 

2 ardidos. . . . . . . . . . . . . . .. . . • . ... . . . . . . . . . • .• . . . • . . . . . 1 

2 marinheiros. 

5 conchas. 

5 choéhos. 

2 mal graz:ados. 

:; verdes ... 

10 quebrados. 

1 cOco .. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Art. -4° Na classificação do café éin typos não incluem a cOr, 
o aroma, o aspecto, contando-se apenas os defeitos de accOrdo com 
o artigo anterior. e determinando-se o typo segundo o numero de 
defeitos encontrado.~. conforme a Tabella of!fcial em vigor. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contra.rlo. 

Rio de Janeiro, 3 de Julho de 1934, 113° da. Independencla e 
46o da. RepubUca.- Getulio Varga,. - J"arc'l: do NCt8cimento Fe1·
nandes Tavora. - Oswaldo Aranha. 

Decreto n. 73. de 1 de Março de 1935 

ProroJ.,'"l.~ atl'- 1 de Setembro de 1935 o prazo para a execução do 
Decreto n. 24.541. de a de J'ulho de 1934 

O Presldtotlte da Republica dos Estados Unidos do BrasU,. conal
derando a nece~sidade de ser ampUado o prezo concedido para exe
cução do Decreto n. 24-.541, de 3 d& Julho de 1934, decreta: 

Art. 1.• Fica. novamente prorogado até 1 % Setembro do cor
. rente anno, o prazo para. a execução do Decreto n. 24.541, de 3 de 
Julho de 1934. 

Art. 2o Revogam-se as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro. 1 de Marr:o de 1935. 114° da Independencfa. e 
47• àa Republ!cn.. - GetuUo VarD'(ts. - Odilon Bro.ua. 

E' lida e enviada á.s Comrnissões de Constituição e Jus
tic:a e de Flnltn~a..._ P Orçamento, a seguinte 

1!-."DIC!J\ÇÃO 

(l.a Legislatura) 

N. 7- 1935 

Ind4.oa ac ha neces9id64-e diEI opçilo J)«ra. twnet;ões ezercld48 
em cti!II-'I'Mslldo 
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tl." Legislatura.) 

(Justi<;:ll, 128 e Finan<;:as 204 - la legislatura) 

·Considerando que os .l;ervi<:Os desemt>enhados pelo funccionado 
contractado da Imprensa Xacional, Raul Alves, são ímprescindivei,; 
á bC.u. ordem e segut·an~;a ·dus publica<;ões da Camat·a dos Depu
tados ; 

Considerando que esses set'\'i<:os, pela sua natut•eza, demanuam 
conhecimentos e~pecializaàos; 

Consioderando que. para o bom desempenho das funcções att.d
buidas ao alludído funccionado, são necessarios conhecimento>~ ;.;c
r aes e technicos de I mp;·.,nsa, dos quaes .; pos:suidor; 

· Considerando ter sido o refel"ido !unccionario designado par<\, 
em co~missão, exet·cer um cargo na Policia :Municipal; 

Considerando, ainda; que ambos os cat·gos são exercidO>~ em 
commissão e em horns dí!ferentes; 

Con>~idet'EU\do tet· :~ido conYidado :L o11tnr JlOt" um dos c:u·1,;os qu<~ 
exerce; 

Considerando, finalmente. n:i.o haver incomtJatlhilioades das es· 
pecificadW:J na. Coni<ti tuic;fLO: 

Indico que a C::un:u·a elos DE>putados. depois de ou,·ida.s as Com. 
missões Executiva ~ de- Constitulc:úo e Justic:a. se pronuncie sobre 
se hn. necessidade de op<;ão ll<Lt':l Cunc~;ões exercidas em com missão. 

Sala -das Sessões, 31 <le Julho clt> 1935. - Pr<:dQ Krnv. 

E' lido e Ya e a imprimir uat'ôl ser remettido ás Cumn\1.1;
s~s de Estatuto dos Funcclomu•ios Publico!! e de Fina.nçn..'! 6 
Orç;amento, de accordo <'Om o § ao do art. 146 tlo Regimento, 
o seguinte 

l'HoJRC'I'o 

:::-.. 18ii - B35 

O .• Legislatura) 

Pro,.ove o rea.;!u·sta1r&t'flto econamlco c finallcclro de flmcciot~.ario.y 

pltbliC08 fedcra.CII 

(Estatuto - 2$1 eo Flnanc:ns 20S - 1." legislatura) 

Art. 1.0 Ao Banco dos Funccionarto..<t Publicos é permittido 
ernp~tar aos !unccionarios publicas as lmportancia..<t de que ca
recerem, para a.cq\llslç;ão ou constr ucc;ão de predios destinados ã 
propria residencia. nos . termos e condlç;ões seguintes: 

1.0 O predlo, adquirido ou construido para residencia do funccto
. narlo . constituirá. rarantia hypothecar!a da. divida por este CO!)• 

trahida, ·Independentemente. da!! cone~gnações em folhe. do Thesouro 
Nacional autorizadas na presente lei. 
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2.o A consignação em folha do Thesouro Nacional em ·:ravor 
do Banco dos Funccionarios Publicas poderá. attinglr a 60 % (ses
~enta por cento), <los vencimentos do funccionario devedor. 

3.o Os juros da importancla emprestada ao funccionarlo no~ 
termos deste artigo não poderão exceder de 10 % (dez por cento). 
ao anno. calculadoR pela tabelta. Prlce. 

· 4.o Poderão ser beneficiados com os emprestimos rP1eridos 
nest~ artigo: 

. o.) os funccionarios de idade não maior de 60 (sessenta>" annos, 
cujos vencimentos mensaes não excedam de 7:000~000 (sete contos 
de réis). 

ll) os funccionarios <le Idade nii.o maior de 50 (cincoenta.) annos 
cujos vencimentos mensaes não exceOO.m de 800$000 (oitocentos mil 
réis), ainda q~ já. tenham consignação em folhas do TheS:Ouro 
Nacional, destinada u. pagamento de divida contrahida em data 
anterior fi. do empn!!stimo autorizado por esta lei. 

5.0 Nos casos pre'l"i&tos na letra b do numero anterior, o Banco 
dos Funcclonarios Publicos fico. obrigado a resgatar, no acto de 
realizar este emprestimo. e até o limite de 6:000$000 (seis contos 
de rEis) , todas as diYidas anteriores do tunccionarlo então l!;'araD

tidns com conslgna.<;ão em folh3.8 do Thesouro Nacional. addiclonando 
á importancia total rt>sgatada, 3-<lJJella .que fOr destinada a acquisic;ão 
ou construe(!ão do predio de residencia, aselm ettectuando a unifi
ca.çã.o das -dh·lda~ do funccionario, as quaes só por esta lei passarão 
n ser então r eguladas . 

s.• o_, contractos tle emprestimos, que v ierem a ser feitos por 
to.-.;:a da pre!ôente lei. -deverão assegurar. aos herdeiros do funcci9-
nario falleddo. ante!< <lo rt'S!;'l\te Integral da divida, o direito d~: 

optar: 
CJ) ou pela liquidação irnmediata. .clesta.: 
b) ou 11ela manutenção da mesma divida, mas com a re<luc<:Ü-' 

de 50 % (cincol\nto. por cento) no valor das prestações mene.aes 
consignada!> em ·:rolhas do Thesouro Nacional. e a consequente dil~
taçã.o do prazo necessa.rlo ã., llqutdac;ão intel;i-8.1. da dlviõq, existent~ 
na data do falleclmento do funccionarlo, e lncldencln. &! juros na 
mesmo. taxa, pela pro rogação <lo contracto. 

7 .o Os ·prazo8 de '\'lgencia das conslgna<:ões em tolhas do The
souro Nacional, de-aUnado.s ao pa.ga.mento de dividas contrahida.s por 
:forca. da presente lei, nií.o poderio e:s:ceder de 10 (dez) annos, quandc. 
o funcclonarlo tiver idade znenor de 60 (cincoenta.) annos, e de 
5 (cinco) anno~. quando o tuncclonarlo tl"ver Idade excedente déi'Se 
limite. 

8.0 As con~~J:-n~ões em tolha do Thesouro Naclonal, referidas 
no num~ro ante-rior, $6 poderio ser suspensas após a prova. de re.s

. gate integrai da divida do tuncclonarlo benet!c~ado, meale.nt& plena. 
e geral qu!ta.~:ão do Banco. 

s.• .Em qualquer caso c Banco dos Funcclontlrios Publicoa po
derâ. ·exiJtir-- dos· .eandidatos e.os esprestimos • . nos , termos deste tlr

. ·, tlgo, .o parecer- de :medico. ou de _medlcos, de · confiança · do em
I>refta.clor, acerca do estado de · saudB dOs mesmos candidatos, aoa 
q_ua.es incumbe a despesa dos exames e. proceder. 
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10. O Banco dos F. Publicos. poderá assumir a responsa.bili
<lade do pagamento das despesas dos impostos e taxas; e. bem as
sim, de seguro contra o fogo. e de conservação dos predios de re
sidencia adquiridos pelos funccionarios nos termos deste artigo, 
a·ccrescidas. porEm, as lmportancias dellas ã.s dos emprestimos con
trahidos, p~u·a. serem liquiõa.dos pela mesma tórma. destes. 

11. O Banco dos F. Publicos podení. dispender. facultativa
mente, pam o funccionario de idade inferior a 50 (cincoenta) a.n
no~;~, que contrahir qualquer emprestimo nos termas desta. lei, mo
v·eis e utensUios para suas residencias, de uma s6 vez, atE as se
guintes importancias, a ·incluir no total do emprestlmo garantido 
l)ela hypotheca respectiva e pelas consignações em folha do The
:souro Nacional : 

Até 2.5% ('\.·inte e cinco por cento) do respectivo ven
cimento annual . .Q.uando este fôr inferior a réis 2:400$000 
(dois contos e quatrocentos mil réis); 

AtE 20% (vinte por cento) do respectivo \•enclmento an
:nuaJ, qua.ndo este eHtiver comprehendfdo entre· 2:400$ e 

3:600$000: 

Atê 15% (quinze por cento) do respectivo vencimento 
annual quando estiver comprehendldo entre 3:600$000 c 
5:400$000; 

Até 12% (doze por- cento) do respectivo vencimento 
annual, quando este estiver comprehendido entre 5:400$000 
e 9:600$000. 

12. O Banco dos Funcc:fonarios- Publicas poderá dispender, !:1-
cultatlvamente-, Pür:~. a. fnstallafí:ii.o residencial do funccion:uio de 
idade infer-ior a. 50 (cincoenta) a.nnos, que contrahlr emprestimos 
nos termos da presente lei, pro-..·lsão de viver-es atê 600$000. 

Art. 2.• As consigna<:ões em folha do The5ouro Nacional, de
correntes dos emprestimos autorizados pela pruente lei, ficam 
i.-.entas da taxa de 1!2% (meio por cento) a que ,se. refere .o art. 
20 do ReJl'Ulamento annexo ao decreto numero 21.576, de 27 de ju~ 
nho de 1932. • 

.Art. 3.• O Poder Executivo pleitearâ. junto aos Poderes publi
cas estadoaes e municípaes competentes, a. reduco;:;iio do 50% (cin
coen~ por cento) no valor do impOsto predial relativo aos predios 
que venham a. .ser adquir-idos ou construidos por for~a desta lei, 
até completo resgate das dividas respectivas. e. bem asim, a dis
pensa do imposto de transmissão de propriedade no acto da acqui
sio;:;ão do pre<Uo ou do terreno pelo funcciorw.rio, do pagamento de 
licença. para construcção, ou outros quaesquer Impostos ou taxas 
que venham a ser creados. 

Art. 4.0 O Banco dos Funccionarios Publicas poderá construir ou 
adquirir os predios de residencin. dos funcionarias que contrahi~ 
rem emprestimo para esse fim. isentos; nesse caso, do pagamento 
de qualquer licen!;a. ou imposto especial. 
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Art. 5." O Banco <los Funccionarios Publicos poderá emittir le
·tras, de valor não excedente de 10.000 :000$000, cada. uma, descon
. tavels no Banco do Brasil aos juros -m aximo:;; de 5% ~ anno. cal
. culados segundo a tabella Price 

§ 1." Cada letrn a ernittir no:; termos deste urtif(o será gurarl
tida pela cessão ·ao Banco do Bl'a..<!il de att': ~0% (cincoenta !lO!' cen
to) da!! consignações descontadas n o Thesouro ~tiClonal e outra:~ 

repat·tições pagadora!! em favor do Banco <los Funccionurios. at(: 
0 !imite do que fõr nl'<.'es~trio, parn o resg:J.te de <.'Hda. letra. emit
tlda, dentro do 1>razo do Yencimento nella. fixudo, que nii.o poder[< 
~er inferior a 36 mezes. 

!I ~-" O The,;ouro Nacional ou rep:t;·tiçoes pagadoras recolhe
rão directamente ao Banco do Brasl! os 50% (cin<.:oenta.'pot· cento) 
dus consig-n:u:ões tle que trata este artig-o. atE o limite e~tahe-h:
cido no PnragmJ>ho antl.'riol', que lhe-~ serit communica(!o. 

§ 3." Em ne-nhuma occa!liào, poclerH. o Banco do Brasil et~wu· 
de :!00.000 :000$ (duzentas mil contos) o total das le tras que \'iet• l~ 

descon.tar por fon:a dL• . ures~nte urtigo. 

§ 4.* Ao Ba nco do El·a. .. ll .:; facultado levt~r il carteira de · rt>
deijCOntoll as letras de que trata. este artigo, e u cujo desconto !ica 
obri~;":~do, desde que ~tisfeitas as exigenc!as delle constantes . 

Art. 6." A tlsco.ll?..a<:ão da presente lt>i, fic~lrá ao cargo da. Di
rectorla da Dl.'spesa Publlro, nos termos dll riscallzac:üo já. existento 
pelo decreto n. 21.576, de 27 de junho de 1932 . 

.Al't. 7 .o Re,·o,::um-Sl' as di>;pos1ções enl contl-:u·io. 

Sala. das Sessões. 14 ele Agos to tie 1935. - Ccmclido Pe.c;.,õa. -
Edmar Carva.liJO. - Jpsé Braz. - Xa1~ic1' ele Oliveira. - B ias For
t<'li. - Vieira Jta.rqztc8. - B·ueno BrandKi.o. - João Bera~do, -
.U..:Jtto. Li-mo. - AlllN"tu Ros&elli. - J. A.ugu.9tO - Domingo& 
Vcla,,c.,, - Lino .Macha4o. - Pr(Ulo J(cllv. - _4.1tr;Íia.no Leite. -
Emilio de Mav~t. - Chrvso&tomo ele Olf·n:iret. - Lem.grubcr 1-'i
lho. - Cel'lar Tln.oco. - Theodomiro .<:.antingo . 

J u stlfico.fJiio 

A situação do~ funnccionurio!< publico!< do Pai:. .: e\·Jdente
mente nrecariR. quanto á.H condi<:õt:s e-conomiea,._ (" tlnanceiras. Os 
de vencimentos m e nos vultoso~. nrcando com a!< rt>sponsabilidadc» 
não só dn. propria subsiste-n ela., como a~ de ramlli!l. lutam com ~,.. 

maiores difflculdades. Em geral. achnm-~e pt·esos pot· compromissos 
tt;ndo cOn!<f~nadutc O!i vencimento~ pat·n. ct l'eduN:ào de del>ltos. 

Entre ns de-!!pe!13.!11 dos func<.'lonnrio~<. avulta n de moradia. Por 
l~o o Oenem.ll.simo Deodoro da Fon1<eca, Cht'fl.' do (;o\•erno l'r·o\·1 -
\'lBot·io. ao bo.l:x.t\1' o <leereto n . 7il. (1!' 20 <le >~ctem!ot•o de l S!lO, l'Om 

a redaccúo de Ruy Bnrbo!M\, cons!<le-t·ou que o "Banco dos Func
c!ono.rlos Publicas tinha por fim b eneficiar esta numeras:~. classP., 
tncllitnndo-Jhe- empt•est!mos de .Ulnh.-iro e- acqulxl<:ües -dl.' precllo:i 
pnra si ou suas f:\milas e C(lntrnctos ele Sf'~Uro lle viela ·•. 
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Jã. se estabelecetum condkões para a acquisição óu co.n,struc
ção de predios parn. !unccionarios publicos por meio da Cai:Ea de 
Construcçlles de casas nara os Militares e do Instituto Nacional de 
Previdenc{a. nã.o !:te tendo feito o mesmo para. o Banco dOIJ Func
~onarios Publicos. Convem, ·pois _legislar ::1. respeito, para m~tho.r 
beneticlar a classe dos !unccionarios publicos, principalmente e. que 
tem vencimentos menos vultotiOs e precisa. de melhor con!orto na. 
vida. ' 

Por isso, apresentamos á consideração da Camara dos Deputa
dos um projecto de lei amplamente justi!icado pelo annexo memo
rial do Banco dos Funcc-ionarios Publicos nes,tes termos: 

O Banco dos Funccionarios Publicos. <lesejoso de correeponder, 
cada vez mais, á. finalidade pe.ra que !oi creado, qu.aes as ele soe
correr ao !unccionalismo do Estado com recursos financeiros, pro
jecta !l!lzer um verdadeiro reajustamento ~ vida dos servidores 
da. Nação, Jâ assoberbados por <lescontos varios em seus venclmen
tos. por vezes reduzidos a qua.ntias incompatíveis com o custeio das 
subsistencias. 

Esse reajustamento visa. beneficiar especialmente aos innume
ros funcctonarios e ao f! ·opera r:ío.s da. U nlão de> pequenos vencimen
tos, com 05 funccionarios da E. F. Central do Bre.sil, dos Correi018 e 
Telegraphos e da SaCide Publica e os operarios da E. F. Central 
do Brasil, do Arsenal de Guerra, Ar~;enal de Marinha, da. Inspecto
rfa de Portos. Rios e Canaes e da. Imprensa. Nacional. 

Rea.Justa1ltento ela 'VúW. do pequeno Ftmcciofta.rio de v~m~nto~ 
ac 200$000 a 800$000 

Pelo reajustamento projectado, o Banco do~ FunccionaduR 
Publ1cos pretende não só unificar a divida que os pequenos iunc
clon arlos de vencimentos de ~00$000 a 800$000. têm com estabele
cimentos de credito. associações ou Caixa~. divida essa represen
Ul.da por conSignações mensaes que lhes são descontadas dos ven
cimentos, para pagamento de emprestimos contrahidos, como tam
bem incluir no total unificado, descontos de outra natureza, como 
S('ja o destina-do uara o ''aluguel da casa''. 

Para isso, o Banco encamparA. até o límlte de 6:000$000, a. dt~ 
\'ida. de conslgne.ções de emprestimos do :tunccionarJo; e, simulta
neamente, cuidará de adquirir ou construir para o memno um pre
dlo para sua resldencla, cujo ,·alor, addlcion:ulo âquella. divida, serâ. 
pago no Banco .sob garantia bypotnecaria. do immovel até seu inte
a-ral resgate, por.-coMignaçiio em :tolha. até 60% das respectivos 
vencimentos. a. prazo maximo de 10 annos e juros "Prlce" de 
10% 110 rumo - o que. com uni~lcação, ~1\l.ettará o !unc~onarto. 
automa.tlca.mente, do pagamento de aluguer de casa., .jfi. que ,pe.ra. 
toda sua divida pusstr>i. a exigir apenas uma consignação. que 
e.lêm da vantagem de ser rnlnima, após razoavel prazo . .toma.rã o 
consignante prot~rletario. : • · · 

Ainda para o plano de rea~usta.mento, embora como condio;ão 
facultativa., uma vez o funcclona~io de posse do immovel, jã. n~ 
mesmo residindo. o Ba nco garantirâ. lmmedla.tamente, nos este.be· 
lecimentos em que se abasteça o !unccionarlo, ume. provisão de vive-
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-·res· até 600$000. para assegura1·-lhe a ma.nuten~ão nos primeiros 
- mezes de nova vida economfca, livrando-o de um cle~embolso que. 
de inicio, perturbaria a sua plena estabilidade; 

e ainda, tambem jac·u~tath-a?nent~ -..,... o Banco ga.ra.ntirâ. para 
a resid~neia ·do funccionario, o pagamento dos moveis, utensmos e 

·o mnis que ne~e genero seja [Jre<:iso ú boa hygiene da residencia, 
onde o funcionaria os quizer a<lquirir. abonando : 

yencimental': at(-

" 

200$0011 

300$01Hl 

400$000 

500$0011 

600$00CI 

700$000 

S008,00l• 

500$000 

fi00$11011 

700SOOO 

800$00ll 

900$000 

1:000$000 

1:200$000 

Toda~ e~s.-L~ rlespesas supplementare~ e fueult.atin\s, uma yez 
Yerifica<la;; pelo Banco. ,;erão tamb~m unificadus ao g-lolJo unict>. 

"cujo resgate se1·á prO<'essado pela forma já indicada. 

Ilrmoustrctçi;o 

Est.rulo :tctual ela Yida de um runc<'ionarí•' 
com o ven<'lmt>nto de 

Pag« dt• t>mpt"E>stimo ~oh c·or..-igna~iid 

(40%) 

Idem de- aluguei ele co.sil. •• 

.Syndicntos. saciedades. Caixa de AposE-n
tadm·ia, ::\>Iontepio. etc. 

('om. o rcaju,qtamctlto 

\"enciml'nf.o 

·Serâ 11quitlado o Sl'u emprestimo sob eon
signa.ção. (!m · m;;..ua dp •••• 

~erflo adquiridos mm·eis JJara n sua Im
tm:rw nt~ .. 

Adquirt>m-.se ,·iveJ-el< pur;L a sua m:•nuten
·~::io nos Drlmt>lros mezes ntê . . . . . ... 

Compra-se ou constroe--;~E> um imnlo\·E'! nn 
valor em m~dia dl' . . . . . . . . . . . . . ... 

Ficlt. sómente, com a divida de- réois 
9 :OOOSOOO. pelo prazo de dez unnos. ju-

1'0~ de 10 %· oagando me-nsalmente .. 

Salc:1o elo \"encimento reajustado 

Venc-imento de 

sosouo 

611$0110 

l~SOU<t 

1 :Xúll~Ull'l 

ãOU$\IllO 

600$0(10 

300$000 

:?OOSUf.'O 

152S00(1 

48$0()0 

119$000 

81$000 
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.:f'aga de emprestimo soh consigrm~ão 

ldem, de alug-uel de casa.. . . . . . ... 

Jdein de mensalidades de Syndic:u.tos. socie
dades, Caixa de 'Aposentadoria. etc. . . 

~o.ldo de- seu vencimento . . . . . . . . . . . ... 

Com o reajltstaml'nt·a 

'\·'encimentu de .. 

:;;erá. liquidado o ~eu empreRtimo suh con
signac:ão, em mi'rlia de- .... 

~e-rão adquirido~ moYe-is para. a sua habi-
tação nté . . . . • . . • . . . • . . . . . •....•• 

"\.<lquirem-se Yivet·~;; })ara a ~ua m~Jnuten
çii.o nos pdmeiros meozcs at(o . . . . . ... 

Compra-se ou constroe-se um immon.•l nn 
'\'alo1· em m(o!lia de ............... . 

120'>000 

XQS()00 

6U0$0(HI 

~ ;0600000 

13:600$00[) 

]:o~iea. !<Omente com a d!vid:~ dE> 13 :(i00$UOH. 
prazu de 10 annos, jurol'! de 10% -Pri-
ce, - pagando mensalmE'nt(" ... . 

saldo do yencim~nto reajust:ulo ... . 

Vencimento de . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

}"(tg;t de e-mprE>stimo ,.:oi. consir;n:u:;ão 

Jdem de aluguel de casa .......•.... 

Ic.tem de mansaliàade~ de Syndic:ttos, l'IO-

cieodudes, Caixa de Aposl"ntadoria, etc. 

Saldo dos sE>us venr:imentos ... _. .... 

Com. o rrajustamrttto 

Yen(·imento .... 

será. \iquiOO,<lo O ~\l ~m\W~StÜ'M> ~b Cl>n.-

lfi0$0011 

1~0$000 

:!0$000 

sfgnação, e~ m~d!a de • . . • • • • • • . • . 3:800$000 

ser-d.o adquirido~; mo,·ei:s parn. a sua. habi-
tação atê .. . . .... ... . .. .. .. .. • .. . 700$000 

Adqulrem-:<e vlvel'('s para a Nua manuten<:iio 
nos prlmeh·os mezes 11.té • . • • • • • • • . • . 600$000 

compra-se ou constroP-><e um lmmovel no 
\·a.lor em m.Sdia d~ . . . . . . . . . . . . . . . . 13:000$000 

Fica. súmente, com a, dh·lda dP. 18:100$00, 
pelo prazo de dez annos, juros de 10% 

18~100$000 

215$01j 

85.$000 

180$000 

120$000 

400$000 

300$000 

100$000 

400$000 
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- Price - pagando mensalmente · .•. 

.Saldo do vencimento reajustado 

Vencimento de .........•.....• 

J?aga de emprestimo sob consignação 

Idem de aluguel de casa .................. . 

Idem de mensalidades de Syndicatos, sacie-
. dades, Caixa de Aposentadoria, Mon-

tepio, etc ................ . 

Saldo dm; o;eus vencimentos .... 

Co-m o reaju.sta,m.cnto 

Vencimento de .... 

Set'á liquidado o seu emprest!mo sob con
signação, em media de . . . . . . . . . ... 

serão adquiridos moveis para a sua habi-
ta!:âO até .........•.............. 

• o\,dqu.irem-se viveres panl il. sua manuten
ção nos primeiros rnezes at!! . . . . . . . .•. 

Compra-se ou constroe-se um fmn1ovel no 

200$000 

150$000 

.20$000 

~:800$000 

800$000 

600$000 

valor em média de . . . 16:400$000 

Fica. .'!Õmente, com a divida de 22:600$000. 
pelo prazo de dez annos, juros de 10% 
- Prlce, -pagando mensalmente . . . . 

Saldo de vencimento reajustado 

Yenclmento de . . . . . . . . . . . ... 

Paga de emprestimo sob consignaçiio 

fdem de aluguel de casa,. . ...... . 

Idem de mensalidades de Syndicatos. Socie-
dades, Caixa de Allosentadoria, etc ..... 

Saldo dos seus vencimentos .. 

22:6()0$000 

240$000 

180$000 

30$000 

Com 0 rea.ju.sta:mento 

Vencimento de.. . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Será. liquidado o seu ernprestimo sob con

signação em média de . . . . . . . . . ... 

Ser.w adquirlodos moveis par-:1. a sua habi-
tação até ...•...................... 

Adquirem-se viveres pa1·a. a aua. manuten
~.ão· nos primeiros mezes at.; . . . . . ... 

5:800$000 

9()0$000 

600$000 

.240$000 

160$001) 

r.l!0$000 

370$000 

130~000 

500$0011 

300$000 

200$0(1:) 

soo$ooe 

450$000 

150$000 

600$0011 
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Compra-se ou con!ltroe-se um immon~l no 
valor de ..... . ......... . ... _ . . . . :!0:200.'$0fJO 

Ficn. sómente. com a di\·ida. de 27: 500$(100 
v:azo de dez armo!->, juros 10% - Pri
ce. - pagando menS<~lmente 

Saldo do vencimento reujustado 

·vencimento de.. . . . . . . . . . ... 

Paga ele emvre!>timo xoh consi;;n:l<;ii.o 

Idem ele alu;:ruel de rosa 

Idem de mensalidades de Syndicatos, SO<'ie
dades, Caixa -de Aposent.'\.doria. et~ .. 

SalclQ dos seus '\'Cilt'imentos 

Vencimentos .. de- .• .• 

Ser{L liquidado o seu empres.timo !<ob con-

~7:5003000 

:!SOSO!H1 

220S0Ct 

35$0(Hl 

signação at?. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G : 000$000 

serão adquirido" moveLo. J)at·a •1. !.<U I\. hani-
t.u<;ão até • . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. l:f\00$000 

Adquirem-se yi\·ereR para n. HU>~ mnnuten-
~o nos primeiros mezes até . . . . . , . . 600$1100 

Comprn-se ou constroe-R(> um lmmoYel no 
\ 'alol' em média dE> . . .. . . . . . • . . . . . . . 21:200$000 

Fica s(>mente. r om a <livicla rle- :?S:R00$00, 
.pra?.o de dez o.nno.s, juro::o de- 10% 
Price. - pagando m~nsalme-nte 

Saldo do vencimento reajustado 

Vencimento de •....•........ 
Pago de emprestlmo sob consigna<:iio 
Idem de aluguel de casa... . . . . . .. . 
Idem de mensalidades de SyndlcntO\<, !:10-

ciedades, Caixa de A:pogentudoria. etc .. 

Saldo d(' seu vencimento . . . . . . . . . . . ... 

C'o·m o r('ajw~tnm.e11to 

Vencimento de .. 

Será. J iquidado o seu emprestimo sob con
slgnaç:ii.o a tê . • . . . . . . . . . . . . . ... 

Serão adquiridos moveis para a sua ha· 

28:800$00(1 

320$000 
250$000 

40$000 

6 : 000$000.. 

hita<:iin até . . . . 1:200$000 

360$0()() 

240$000 

700$000 

ã3S$0~ 

l 65$000 

'j'Q0$000 

4:!0$000 

:?80$000 

SOII$MO 

610$UOO 

1!\0$000 

S00$00(~ 

. ~ . -~ 
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Adquil"em-se viveres pam a sua manutenção 
nos Primek<>s me:~~es at~.... . .... .. . 60Q$00li 

Compra-se ou éonstroe-se um immóvel no 
"'alOl' em media de . . . . . . . . . . . . . . . . 28 : 500$000 

Fica. somente, cmn a dlYicL"\ de ~G .3\l0$000, 
prazo de dez annos, juros de 10%-Pri
ce, - paga.ndo mensalmente . . . . . ... 

::;ai<lo do vencimento l"éa.JUstado ..•...•...•... 

36:300$00() 

-18(}$000 

320$000 

A ed;ule maxlma elo funccionario para ser beneflciado POI' e;;~~' 

l'eajuatamento dev.~rá ser de 50 rumos cabendo ao Banco o direito 
u€1 exlgir exame medlcQ quando julgar conveniente. 

No caso de fallec!mento do !unccinar"io a. consignao;,;ão da 
divida unif!cll.da ficará. a.utomaticamentt! re<:luzl,da de 50 por cento, 
continuando a ser paga, nessa base, pelos herdeiro!! do :falleddo, 
com a consequente dilatação de prazo e incidenci<t de juros nn. mes
ma taxa, pela prol.'oga~ão do ~ontracto. 

Tambem os funcçionarios que vencem mais de 800$000 atê 
7:000$000, terão direito de consignar para o Banco dos Funcciona
rlos Publ!cv.s até 60 por cento dos seus vencimentos, para compra 
ou constru<:Jção de moradia, sem quo o Banco. entretanto, encampe 
suas dividas de consignações .de cmpre.:>Umos e de outra qualqucl· 
na.tul"ez(l.. 

Desde o supplente de Pretor no Ministro da Cõrte Suprema. 
do 1 ~ sa !'gcnto ao general à e dhrisão, do sub-o!tic!al ao vice~almi
ra.nte, emfim, a. todos os funccionarlos com vencimentos superio
res a 800$000, o Banco facultará a transacçã.o de compra ou con:;
trucção de casa. nos moldes do projecto. tica..n.do o lmmovel como 
&a:mntla hypothecarla até que o funccionarlo, civil ou militar. re::;
~te -por consignações er:n folha o vn.lot" estipulado no respectivo 
<:1>ntracto . 

Para os funccionn.ríos com1>rehendido.s nessa chave - de mai:;; 
de 800$000 a.té: 7:000$000 - e :;oh ;t condi~iio de não encampamen
to já estipulada, a edade tnaxima será de 50 annos, sendo tambem 
em caso de fallecimento, ·reduzida. a consignação de 50 -por cento do 
aeu valor contTactaào, com proseguímento de :resgate nessa bast), 
por pttrte- dos herdeiros, embora dilatado o prazo prhn.itivo, com c 
con.sequente accrescimo de juros na ·mesma taxa. 

·Aos funccionar!os de 50 a 60 annos de edade será. Cacultadtt 
identlca operação aos da chave de vencimentos superiores a 800$ 
mas .pelo pra2:o ma:ximo de cinco annos. ~em direito a dilatação 
.previSta pa.ra os C8.$0s antEriores, 

Estes, como aquelles. e todo~ os funccionarios em geral, set:to 
suj-eitos e. exame medico; se assim o Banco julgar conve.nlente. 

Pelo projecto deste t•eajustamento, os govei"nos do Djsti"icto 
Fedetal, Estados e munlcipios concederão ao funccionario benell
<.!iado pelo plano isenção do "imposto de ·transmis5uo de proprieda-
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de H · e do })âgamento· de ·licenÇa.· PIQ'a. construcção :e outros. sondo 
reduzido de · 50 por cent(), outroeim, o -Imposto predial~, reduc<:ão 

1!Ssa. a vigorar atê o !unccionario liquidar inteb--ralmel)te o sett 
~ebito. 

Verificada essa liqui.da.ção, QUe o Ba·nco se obrl~a :.1. commu
n icar por ofl:iclo á. respectiva repartição. o "irnJlosto pred~l" as. 
cenderá. automaticamente ao seu real valor. 

J)esde que o funccíona.rio não tenha. recut•sos p:u·u. a. sati~:~fa 

<,;ão regular do "imposto predial" e do .. seb'Uro contra. fogo-. o 
:Ranco adiantará. a irnportanc.la necessaria. que seni addiciono.d:1 
.10 debito existente, sendo assim. en1 t:Ll caso dil~ttado o Pl~d.zo do 
fesgate. 

Por esse motivo, só deve1'á ser su~>pensa a respecth'<L <:onsigna· 
ção mediante communicado assigna.do pelo Banco e pelo !uncciona· 
rio, á autor idade competen'tE>, provando a compk!ta liq:.~ida.:ão d<> 
debito. 

O Banco dos FuncciOoDa.rios Publicas !icam isento dto qualquer 
imposto, municipal. ~tadoal ou federal. referente ál:l OJJerac:ões re. 
a.llzada.s, d e compm ou construcção de ca~as r•u·a. os tuncc!onat·ioi<. 

A lsen<:io de um imposto e licenc:n.. c a l'elluccão de outr-..-. 
sr.rão de plena justlcr.l. com,idernncll)-se nilu x/i a IJI'Otec<;ii•• qui' os 
modestos senldort.-s merece-m do E stano), <'<>lllt- t:~rnh .. m o g 1·antl s 
Impulso que :se dará á indu::~tl'i<l da.<c Clln!:ih'U(;<;õe~. t•om a <~on:-<e· 

quente renda paro o !i~o Ceder.tl e municipal e aul'mentu >hl \' ida 
comrnerclal e economlca. do Munícipio. I'Om :1. melhoria Lll' \'ida as
cendente J>Eie. prosperidade dos ~eu!! habitante~<. 

As c::onsig;nações para o reaiustnnlento ~erão ixent:.t!< 1l:~ '""n 
de 112 por cento. de que trata o artigo :!.0 do Re~;ulnmento <le Con
s!gna~ões. 

Deve-se considernt· tambem qu.,. dl' t>~nes lsen~;õt>.s jã ~o:"oznm 

n. Caixu. de Con>:~truc~;ões do~< Mil-itarE.>:< E.> u IMtltuto XRcion~tl de 
l'revidencla. 

~fnguem l~;not>a. tl. at!lrmativa e t>remente ,;!tua~;ào <lo funcci•J· 
Ilario publico, em particular do "pequeno runcc:lonal'lo-. cujo!'; ven
cJmentos '!6 COtr\prim~m entre OS limites de dUil." R oito centen as dO 
mil ré1s. ainda. assim theoricamente - pode-se dizer - porqunnto, 
em verda.de, 11!. pra.tica esse~ limites >~Üo m:Us compressore~. pois 
que sobl'e elle=:~ jã avanc;ou o volume oo!l con>~lj::;nac;ôel'l é n t'olha. 
!nevitavel .porqu~. a!6ra as despesas regula re:,j do t~cto. ve>~tuado, 
ma.nutenc;ão e transporte. outras despesas surgem !requ~ntemente 
ao pobre. que, não podendo consi~er.ir privilegio do rico n. lll'e!'<t'l'• 
vaçã.o da saudto, appella para onde tem credlto, quando a m (L 'h~·a 

da doen<;;a lhe bat o brutalmE.>nte fi porta. 

Asshn, o ·project o. visando re.a;ularlzal' o. sltuuc;íio cconomi~ 
do pequeno !unccfonario, reajustando-se· ás posses respectl~·as. mà11 
dando'-lhe o necessarlo conrorto, a!óra extinguir as vlcissitudes·m:~.
terfa.es que decol:'rem da. situac:ã.o hoje verificada, impediria que o 
llesespero <11t mlserla chegasse a influir. como muitas vezes aconte. 
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ee, :;;obre Q luz espiritual de!'ses modestos sen·idores, impellin{ia-(;S 
para a treva das idéas extrem.lstas que a .sociooade. em -geral não 
acceita e o Podet· Publico com~ate. 

Sabido, como é, que o SC!J1tro ti., -t•ida actualmente em vigor', 
exigido a. funccionarios. a-ggraYa os vencimentos destes de mais 
uma. consignação. o Banco dos Funccionarios Publicas· vem estu
<.la.ndo uma nova fôrma de seguro collecth·o que nem tanto onernr:1 
taes vencimentos, ra:zà.o pela qual o moderno projecto, que apresen
tará melhor, virá consultar a situa.<;ão afnicti\•a dos funccionariN 
interessados. ; 

Form·~tla de rec1,rsos 7Hr.ra o reuj11stamcnto 

O Eanco emittirã letra~ descontaveis no Banco do Brasil, sob 
~-arantla correspondente a 50 por cento, no maximo. das consígnn
{:Ões descontada!! mensalmente a seu favor, provada por certirliio 
das repartições l)agadot·as. não podendo ser essa.-. letms de pmzo 
inferior u 36 mezes para. resgate. 

l•'OMila. flc pa.uamcnta no varcor-nn 

- o Banco dos lo'unccionarto!'l. Publico!<, pot· cerca de rGis 
25.000:000$ Q.Ueo te-m actua!mente invertido!'! em emprestimol-! J)o:· 
<::onslgnação em folha, arre<::ad."l mensalmente, na .. " repartiç~s pa
gadoras, cifra proxlma de mil contos. 

- Para o pagamento, não ~ú da prlmeit·u. E>nti~são de letm .. ~. 
como -das outras. que vierem a ser feitas, o Banco amortiZ>4t':t 
mensalmente, mediAnte recolhimento ao Banco do Brasil, pelo pro
prio Thesouro. até 50 por cento de sun u.rrecadação que é .no mo
nlento cerca de 500:000$000. 

A emissão seri'l feito. ao juro de 5 por cento ao anno, sobre o ca
pital realmente devido. 

Quanto ao Banco dos Fune>eionarlos Publicas. este taxnrrt. r,R 

emprestlmos do plano de reajustnmento. com o juro de 10 por cen
to ao anno, tambem sobt·e o cnpital realmente devido, consideran
do-se que a dlfferenc;a representará margem necessarht a e.cobert<tr 
as seguintes de~:~pesas do Banco não garantld.·u;; PP!o valo•· hypo
thecario. 

1 % - para. excesso sobre o valo•· real do lmmo\'et 
hypothecado, com a enca:mpa(!ão da divida em folha do 
funoclonarlo, acqulsiçã.o de moveis, vivel"e~. etc.: 

112 % - para despesas eventuaes. 

GGrantla àe pag!l41tento por 1Xl.rt~ do Banco 

Sendo a emis~ão resgatada com o maximo de 50 por cento, • 
mensalmente de arrecadado pelo Banco dos Funcclonarlos PubH· 
os, e sendo essa arrecada-ção processada pelas propr!Rs reiJQrti~~e~ 
pagadoras do governo, pois que a!l consignações, uma vez descon
tadas ao funcclonario, pasmm a constituir deposlto publico sob a. 
guarda e fiscalização directa do Govel"Ila, at~ serem enh•egues ato 
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consigna.tarlo, - nenhuma. outra. melhor garantia poderia ser o:r~
recida. para nranquilla estabilidade. 

Tem & :palavra o Sr. Humberto de Andrade. {Pa·rue..) 

Não está. presente. 

O Sr. Presidente -· Está fin'ia. a leitura do Expediente. 

O Sr. Lourenço Baeta Nel·es (Pela ord'tl11r.) - Sr. Presi
-dente, desejo ser ouvido por toda a. Camara e T>Or isso rogo a. V. E.~. 
solicite sua inteira attençã.o. E' que vou trutar de uma qu~tã.o 1~
vantada, num mal entendido Ja:mentav~l. pelo nobre Deputado Sr. 
Raul Bittencourt, quando, na ultima >tessã.o. desta tribuna. nobre
mente se esforç:ava para salvar o lnde!ensavel pt·ojecto que S. Ex. 
relatou favoravelmente - o retrogradante projecto, em ·mo.tel"ia de 
civilização bi<Uifleira, de n. 5 e seus substituti'•;os, projecto infeliz, 
que manda. modificar o sa.bio Decreto n. 23.569, de 11 de Dezembro 
de 1933, do Governo Pro,isorla dQ Repub11ca.. 

Com um passado e uma conduct.<t moral pautada nas ma.iN pu• 
ras normas dessa Rel!gliio sagrada, que s. Ex., em indaga<;ilo :3\l 
ef!eito lite:rario e orn:unental, deu-me a agradavel opportunirlada 
de mais uma yez de publico confessar corno !lernpre c-o.ntes!lllrel. cc>m 
o maio!.' prazer, em todas as circumsta.ncia.~ dn. minha vida, ná.o ~ 
cl"ivel que nesta alt\ll'a de -minha. existenela desvaliosa (:não apoia
ifos), mas honrada, viesse eu quebrar o padrão do meu viver. 

Nobres Deputados, tol em virtude dessa conducm. que os del~ · 
gados eleitores dos engenheiros brasileiros. cspontan('a. e una.nlme· 
mente, se mintervencão nem conhecimento meu, con!laramme, com 
as outras protfssões Uberaes. o mandato honroso. QlH! nesta Canm• 
ra desempenho, na sua bancada C?!"POratlva. 

O SR. TEnc&:~RA Lm:~ - Com raro bn!ho. 

O SR. LOURE~ÇO BAET.A. ::-õEVES- Agradecido a V. Ex. 
Causaram-me os_ meus dlgnol:! coliegas da. Engenharia., com ~ 

suo. escolha, essa. sensa.;:ilo de sul"l)resa que nii.Q me const;;~. se po~
sa medir, no intimo alheio, a.ttingi-do pelo inesperado dos factos. 

Aqui defenderei sempre, -de alma e coração, mesmo ao SB.('.riíl· 
cio, os seus altos interesses, mas continuare! a nunca: empregar 
processos como o que, no a-rreba-tamento de sua attitude neRta td
buna, 11a sessão de 14 do corrente, .tnjustarnente me attrlbulu o 
nobre Deputado, Sr. Raul B!ttencourt, quando S. Ex .. mngl.ca· 
mente, num arroubo de eloquencia, sob 1nsplr~ão "sa.ke!!pearean'l. ''. 
que seria de -grande successo -noutra circumstanda de applica~·~ 
devida.. transformou minha modestas e d~sallnhadas, .mas since
ras alavt-a.s <le admirar;:ã.o por S. Ex., em !!ores occultando ar
ma. aggressora. 

Sr. Presidente, esta foi maior que a. surpr~sa. de que tra~ou o 
nobre Deputado, sr, Raul Bittencourt. Sr .. Presidente o nobre 
Deputado Sr. Raul Bittencourt na .impetuosidade com qn~ 
considerou o ca.so, tra.nsro~u uma simples dlscorde.ncia de mo
do de inter;pJ:etar ma~ri areg.imenta.l, numa questão moral. 
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O que di.<~se l'elativlimente ao . proje<,tu '!\. 5. qu~ se discute, 
çolhi ou inferi. sem neceseidade ·de ·outros· informes. da ·1e1tur:1 du 
Diarkl do Pod'cr I,egiJl14ti'I.'O. de 10 do corrente, das p~inas 3.20H 
a 3.228, e do avulso que sohre o mesmo projecto encon·trei dlstr1huiciu 
Com c!feito, não pod-eria estc:\r no l)ê consta.nte do referido Dietrio:> ~ 

avulso considerados, primeiras publica~õe~ que Uve sob as ~·lii o.a:l n<• 
minha \'Olta de Minas, um projecto' de legislatura passada. Que ni1tt 
tivesse sldo desarchivado. di~tribuido. estuclado, discutido, relat::du 
com substitutivo. em.iado é Mesa e .~>osto em ordem do d:.1.· pan• 
primeira discussão. Aliás. !S. Ex. declarou di!cordar a pena!! du 
tacto da di.stribui~ão, e tez dessa discordancia o ponto baslco do jul~ 
gamento Injusto dos meus propositos. discordancia que, vou provat· 
s6mente resulta de interpretação diffêt·e.nte que <lumos á ! vnnali
à<l(le dn distribuicão. · 

A ttuestão i!i simples e se coll<'ca nestes termos: alguns, corno 
S. Ex., acham que uma proposi<:ão de legislatura passada, t'!::stan
do distribuida a determinado .deputado de~sa legh!latura. em uma 
.cc·mmlssão. se e:c~:se det>Utado, reeleito. volta fl mesln(t commili...Uo. 
continua nella obrigatoriamente como relatot· da t>roposlção a ~l''"' 
tempo de .seu desarchivamento; outl'o~. como eu. tnlve~. e-:-r!lllC:nrn~n
te. por Isso que -':'OU novisslmo em r>r<ttlc:~ ae- pruxé.<J. parlamentat·es 
pen&"tm ctUc o Regimen-to em nenhum de seus dfSJ>Osftlvo<J ol'>!'i~• 

o Pre~ente de uma commlssii.o de legislatura ,·igente a -muntc-1· E'J<:m 
distribui<:iio !le a proposic;:i10, des:trch!vSida de legi::;latura antel'iol'. 
volta ;1 considct·n<:iio dessa commí::si'ii.o. Tal opinião, entretv. nt~,, ni!• 
impede que, por con~;1derac;:ão ou cortezla ao deputado reeleito, o no
vo Preside nte- ao recebe.- papeis referentes a uma. dessas propo>~i
~ões, os dlatrlbua ao Deputado considerado. eomo !oi do casu. em 
nOSSft Commls.'4ii.o, de um me-morial do Insti·tuto de Engenha .-i:l (lo 
Pará, sobre o !Jrojecto Lacerda. v .. -erneck, encaminhado a ::~ d<' 
MuJo deste anno. ao nobt·e Deputado Sr. Raul Blttt-ncourt, que n·~ 
Ie~slatut·n }Ja:<s<l.da tivera a rtolntar e Sllf.' projecto . 

Sr. PresidentE', em de!iclencll\ de preparo I>roprio e njntla 
pouco affefto a que:.tões reglmentae:s. deduzi, talvez eM'oneamentt-. 
das palavras do eminente. Sr . Presidente, Antonio Carlos. Pl'Of"
r!das n propol'lto de um11. questão de ordem. na lles!!ão de :!~ dt) 
Julho deste anno, publicada no mario (lo Pntl~ LC'gislatf't;o, de 2G 
do mesmo 1nez. que a prn'lte estabeleceu s6mente se consi<lr.r~r 

recebida, por umn. Camara no~-a. uma proposlc:ão de le o,~" islotnr~ 
anterior, depois de haver s !(lo a mesma desarcnivada, a requet'i
mento de algum deputado. desnrch!vamento. que penso blmbeJÚ 
poder determinar um presidente de commissiio. de ac<>ordo com ,.. 
artiZQ 81 dQ Regimento, e os novos P l'3.2:0l! se contam n p~:rttr ~~sl!i:> 
desarch1varnento. 

Considerando a distribuição pelo primeiro modo, que não (: o qu~ 
entrou em jogo nas minhas 'declara<:ões, o -nobre Deputado Sr. Rau\ 
Blttencourt continuou relator do caso. como o seda, se eu es-ti v~"'' 

presidindo a reunião da Commissiío de Educac:ão e Cultura .~ ~ :I" 
cfiln•e.nte. quando, nn actual · legtsl:atura., sU~ pela primeira vez. 
no selo da mesma. commissão, otficlalm.ente, em o projecto considP.· 

·ra.do. de cuja ~xlstencia nunca eu bav.!.a cogitado nem sabido peta 
alllUlles facto de ain<la não t er tido ternpo de examinar todo o ar• 
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<:hh·o da commissão relatiYo á legisla~ão pagsada. E' certo, entre"... 
tanto, que um a.m.igo, nosso illustre collega desta damar:i, certa V(,2 

fa lou-me, em rapi.do encontro ao entrar nesta. Casa, de um projecto 
que devia estar nu. Com.missão de Cultura e Educ<tçã0 sobre enge
l'lheiros, mas entt·e oi! papeis distribuidos nesta nova legislatura. elo~ 

quaes tenho no'tas sempre completas. nada encortt;·ei a respéi!o. 

X essa c.:o·nsilleroçrio a distribuição de facto foi feit:L áquclle Sr. 
Deputado, como. sem necessidade e sem nenhuma. conte.-;taçii.o exi.~

tcnte. S. Ex. demonstrou da tribuna. no mal entendido sobre a 
(lUestão. a 14 do corrente, apresentando á Camara os originae>< ·lu 
projeeto m(llfndado, do qual consta a distrlbuiçii.o u S. Ex. feita •w 
lq; islntura pn:;snda pelo então Prc<>idcnte du. Commi•mão de Educa
ção e Cultura, o eminente Deputado St·. Godot'redo Vlunn:~. 

Con.sidera.ndo a cl.istrib·uiçiío do ponto de t:lsta em. q~tr-. me co!
lOQI!C'·i. talvez erronea, ma~ sinceramente. s6mente agora íol :1 

m~sm11. feita. como seria do ca~o. se eu e~tive~se presente {I n · · 
ferida reunião. na qual. trnzendu o nob1·e Deputado Sr. Raul Bh· 
tencnurt o seu estudo ou' papei-; referentes ao Inconveniente projt•· 
cto. pE-la primeira v~::z. chegado í1 CommiSI\I1a de Educ~ão e Cultu· 
ra, ne!'ta. legislatura. Se tivesse comparee1do a essa reunião, eu co
mo acertadamente fez o eminente Vh·e-PreJJldente, em exercido. 

<J nobre Deputado Sr. Laudelfno Gomes, teria posto em discussão u 
a>lsunmto. ~em mais foa·mnllc'lades, tacitn e !tnpllcitamente comdd ... 
l'lmdo seu relator uquelle nobre Deputado, que já. tlnhn !!Ido del!l
~nado relatot· d:L Qul"stiio na legislatur1\ p:u~s:ula. !acto qu~ teria \'t·

rificado •~ vl11t~~ dos ])apeill tt·azidos iL Commlssào, por s .. 1-:::x., nu 
louvave! Jlroposlto de não deixar mal ·Jlernnte o plenarlo o im}JOI'
tante org-.lo technico a QIK' pertence. Drntro do -~u ·m.odo. crron,.t, 
01~ ntio. rlr cnc11rar " Qll<'lltrio. slimente a li do con·ente !le fl"z a dl!<
trll:lul.:;il.o do projecto lndeCensavel ao nohre Deputado Sr. Raul Bit
t encourt. Fica assim justificado. senhor Pre-!lhlente. porqup atrlrmel 
e reartirmo que o lnconceblvel projecto n. 5, de 1!135. fui U);'Ot1L dl"
tt·lhul<lu no noht·e Deputado ~~·. Raul B.ltte-nt·ourt. 

Quanto ao mais, r·ogo aos Sr~. Deputado:; que leíam o~ tlui~ 
dlscut'ltf.>!4 publicados nu JJiario tlCJ Poder Let7í.ttlati1:o de hon telll 
datado (15 de Agosto do l'Jr.) - o d e nob1·e Deputado Sr . Raul 
Blttfllllcour·t e o do humUde orador. e conl!ultem ..e o caso aind11. ln
te.-ess.'lr, t>:tra !«! convencerom de minha. conducta l!•al. sezia jn·opo
~lto algum de o!fen~a. a quem quer que !<eja, tambem podem ler as 
publlcac::ões citadas noN mesmo"< dfscur:.:os. 

O relato que !iz de !actor reaes, co1n a co1uid-eraç<h <l<J. d.istri· 
b utção, s~gundo o 1n.cu modo f!t' intt:rvretal-4, foi tiio s6mente pal\ \ 
evitar qpe, lá t'óa·a. os meus collegas de protlssão. menos famlllat·l
zados com o modo de trabalho das commissões da Camara, com :t~ 
lnco.nica::; noticias tele~phicas annunclando a sabida do con
demnaeto projecro da Commissão a Q.Ue' t enho a honra. de -·perten
cer, com parecet• favoravel para e\itar depois que, por el!Se facto. 
mesmo por instantes. pudes!!em imaginar ter-me eu silenciado, den
tro dessa Commlssüo. ~obre o ·projecto altaml'nte lesivo aos direi
to:; d~ engenhiU'la e aos fóros de civi l!Dtr,ã o do Brasil. 

E' o que tinha a dizer, Sr. Presidente, para e!lclarecimento d<l 
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Çamara e em testernu~ho ~e minha consideração pelo nobre Jfilpn
tado Sr. Raul Bittencourt. 

Terminando esta eX;Posição e, por imperativo ma.ndato. pas~o 
a ler á Camara dos 'Deputad~ os dois seguinte~ telegrammas 1'"'
cebldoe hontem dos erninen·tes engenheiros Ministros João Felipe 
Pereira, Presidente do Club de Engenharia. e do adiantado indus
trial mineiro. o .engenheiro ~o\.merico Giannetti, Pl't-sidentt- da so
ciedade Mineira de Engenheiros: 

"Deputado Baeta. Neve;;. Em nome Club Eng"enharia ~ 
por deliberação unanime seu Conselho D!rector, transmitti 
dlstincto colleg-..,, lidimo representante classe en~nheiros 

Camara Federal confianc;a em sua acção energica e patrio· 
ti c a com batendo tt.PP rovw:;ão projecto 173, Q. ue virá inilludi
\'elmente anniquilar nossa t-e!,"Ularnenta.ção profissiDnal. Sau
daçõeS. - Dr. João Felipe Pereim, Presidente . ., 

"Deputado Baeta Neves. Sociedade Mineira Engenheit·os 
lamenta tenham tiido a.presentt1dos projectos ~ substitutivo;; 
lei z:egulamenta profissão engenheiro, archltecto, agrimen
sor" e pede seu valioso apo!() e concurso sentido serem re
jeitados projecto e substitutivos que fer~m Interesse enge
nharia brasileira. Cordiaes sa udao;:õe!l. - .timertco Gtcznn~ttt.. 
Presl.dente. ~ 

Sr. Presidente, concluo minha orw;ão com estes sérios protc"'
to:-J, cuJo alto valot· decorre de sua ot·igem e que precisam ser at
tendldos pela Camara dos Deputados, sob a. lnspira<;ão dos alt<:>s 
Interesses do Brasil civlllzado. (!fuito 1Jent. Palmas . .) 

O Sr. Presidente - TE'nho !Wbre n me:<.'\ e vou suhmetter a 
YOtO!; o seguinte 

Rl"Q.Ueremos: 

1) que conste dn acta dp nos!'los tr-abalhos de hoje. um voto .::!c 
jubilo civlco pelo annfv~>rsnrlo, que honteJll tran~correu, da adhe
são do ParA. l'l Independencia. data es~a que raz resurglr, na memo
t•ia histor!ca, as figuras lege.ndarias de Patron! e Baptista Campos. 
pioneiros vo.lorosos do ideal libertaria: 

2) que a Mesa da. camara telegraphe ao Governa,.dor do Esta· 
do do Pará. congratulando-se ~om o seu l>OYO pela passagem de~a. 
data. que tão srand.es fastos r~memora. 

Sala das Seasões, 16 de Agosto de 1935. - Genaro Po-nte Sou
za. - Godafredo Vianna. - Fernandes Lima. - Carlos Gom.es 
de OUveiro. - Claro Godo11 . - Renato :Barbosa.. Pedir o Rache. -
-.o!..~a-nOO Fontes. -Barros Pentead-o. - Octa.V'io 'da Silveira. - Do
mingos Vella8co. - Ve9pucio de Abreu. - Dlniz Junior. -Pedro 
A~=a. -Paula Soares Neto.- Lauro S. Lo'J)es. - Arthur San
t<l/1. - Laef'te Sef'u,b<ú. - Café Filho. -Martins e Silva. - Le
'!:i Carneiro. - AC11li11Q àe Leão. - Clcm.entino Lisoôa. - Fenekln 
s, Perdigão. - José Pfnga.ri!ho. - J08ê Augusto. - Aàalbeno 
Corrêa. -Dario Cre81JO. ~Abelardo Marinho. - Borges de Me-
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deirpB. - Barros CasS~al. - .Arthur Bernarr!es. - Octavio Mo.n- · 
gabeira. ~ Roberto More6ra. - Cincinato Braga. - J. No-t;aes . 

.A.bQttar Bastos. - Agostmho M011teiro . 

O Sr. Genaro Ponte (Pela ordem) - Sr. Presidente. senh'J
res Deputados. Commemorou-se hontem no. Estado do Pará Unl:\ 
de sua>S mai.s notavell$ datas historica.s. A de sua adhesão á Ind•'· 
]Jendencia Xacional. Not.'l.vel e empolgadora é essa. àphemedde nfl(l 

porque () 15 de Agosto de 1823 tenha tra.nscorrldo por entte heroi:s
mos e façanhas . Não. Foi ,placid.a e até risonha de humorismo 11. 

victor.la desse dia. Mas porque ella traz á. lembrança commovello
ra dos nossos tempOR a hr3.\'Urn. lndomita. e o insuperavel denod<> 
da gente de m-inha te-rra. em luta feroz. constante e aati'ibulada 
contl'a. a injustiça e a prepotencia que jam.a!.<~ encontrrmn. lã na>< 
minhas paragens, dorsos apassiva.do::s para su.pportal·a.s ou indole:. 
amollectda.s pnra permittil-as. Encrn.v:ldo no extremo séptentrl,,
nal. insnla~o e qua.si esquecido na angustia ds fita.'! de commu
n.~cção. o Pal'á. lá. longe. nnquelle at01'1Dentado principio do 11!' 

culo 1!1, foi um ninho bravio onde se emplumaram agu!as liberta
rias. E o 15 de Agosto, pelo qual, agOra, eu tflO enthuslasticamen
te me congratulo comvosco, Srs_ Deputados, não representa sómen
tE' o exlto de um .nünuto, mas concretiza a. glorJa de uma geracií'> 
exhuberante e imperecível, symbollza o martyrio de tantos leglon:t
rios da PatrJa Livre que-, multo antes do brado de D. Pedro. j á ha
\-Iam provado os severos castigos Impostos pela Coroa, aig'Tii!ica, so
bretudo. o advento da ldéa cuja elaboração arra.qtou ara o carcen~ 
e nara o tumulo tantas espemnÇ4ls radiantes da minha terra, QU<' 
hoje, em illuminada l'essm·relcão. apparecem no panorama :mlemnc· 
destll. Camara. para a admlracão e para o orgulho da propria alma 
nacional. 

Fellpp~ Alberto Patronl! 

Dentro do crtlneo de Pau·oni ardia uma \abnrela t> tremulava 
uma fla.mmula. DA labare-da r~~.ultou um inc:-endin. Da flammula 
desabrochoQ ~ Llberdnde! 

Fell~pe Al~rto Pa tronl. o moço estudante paraense quo nn" 
velhas biblloth~cas da Unive1·sidade de Coimhrn, estava a ha urir. 
de olhos sequiosos e alma deslumbrada. os novos filtro~ de direi
to publico que M"ontesquieu revelara no seu - Espirlto das Leis" o 
que já ))aviam sido plasmados, nas suas altas bases de-mocratlca,.., 
na Constituição dos Estados U-ni-dos da. America do Norte,- F ellJ>J>e 
Alber tó Patroni que nas suas vlg!Ua,s eru(llms escuta\'a, arrlplado. 
os frasores de. Ba.stllhe. que s e desmoronava ecoarf:'m ile quebrada 
em que!Jrada, pelas serranias mineiras; Felippe Alberto Patt·oni, 
o alluclnado da liberda<le. o nostalgico da Patrla subjugada. não 
poude conte1·, lmpassivel. as duas uzas ne::-vosas de condor qu~ 
palpitaY&m dentro de s~.>u..~ anseios. E squeceu-se de ·si me~>mo, àel
:xando-se levar pela hypnose de seus rinc es. ·Abandonou o conta<:~~~ 
austero de Justlnlano e- mette'u-se no bojo de uma galera que o le
You ao Pará onde se armou cavallelro do novo systema constitu
cional que a metropole portugueze. pretendia aqui estabelcer. E 
cocolhldo .commissa.rio do Parfi., \'Olta a Lisboa para. nessa. quallda-· 
d:-. apresentar á Regel'!cla do Reino os protocollares protestos d:t 
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no"sa sÚbmissào. O c'"orrer -dos d in.s. porêm. lhe traz a. amargura d <:: 
~ll<tlentos e decepçõe... Verifkn. o de.,prE'l'.o da. metropole pelos r e.· 
.,:umm; de ><ua t (•t'l"a . .r~ram hostl~ uo Bl·a•íl as inte n<:Õ'"..s da. C3rte . 
Jo~ não vacilla. Na. audíencíu. dl" 2:! de No-\·emlm, de 1821. frente a 
lrente com o monarca poderooso, ~. M. Serenísslma El-Rei D • .Tnãu 
VI, o moço paraense, Ioh:Jn·:iu para cimu, pequenino .na sua ft'>L;.dli . 
àade de .subdito. mas porte>nte>Mamente 1-:'t·;lnàe nu delh·io àP sua au
ducía. proferiu este discurso. cujas phl':.t."'E'-" de hral'<L não pudemm 
ser ultimadas pela intet·vcn<:flo v iolenta da YU!!..<mla~em QUE' l'etit'ou 
do Pn<:o .a adolesoencia petulante do oradm·. Assim falou e!le: 

"Senhor. Quatro \'E'ZE':< tenho fa.la.do u V . l\L E', po
rt:m, intelicldade, não >~<'i l;e minha. se da PrO\·idenciu <JD1. 

que nasci. !le da Na<;ão ~L que perten<:o. se- de Vol!sa Maje!!
tade qUE: a reg~: todas a,. ve:z:es qu~ entt·o uest:t c:a~a. não 
entro eu para outro fim que não seja accu~ll' o de.slel.xo. 
a nenhuma energia do:3 agentes do poder, com quem V. M: . 
tem repartido a. autoridade que o povo portugue:r. lhe ha 
co nUa do. Acredíte, ~Pnho1·, nu •Jue Ih!' I'OU ~;xpm·. \'. M. 
ainda está cerc1:1.do dt> aduladores. de homens que lhe nilo 
falam a. )mrct Vt'rllade . Toda n. ~entEo' que o cerca. , . ln<la o 
!Ilude e o en~ana. compnnnettenào àe tal maneira tt hono·:1 
''" <'hefe da :-J:u;:i.c. !'\ão l!t> extranhtc• o que neabo de di?.el·: 
t'U u pt·ovn com um facto as~,; tmlpavlc'l, 8eíscenta~ vezt-s 
t!'nho l'eclama<fo t>ro,·iàencla ~. para que de ul\la vez se det·· 
l'ogue o montão de males que opprlmem :L P1·ovincia d•> 1'••
rá.. o Ministt>rio •·oncordO\t commi~-:o no!\ · meios. que condu~ 
:r.iam á l-lUa exec u<:;ão, de~:~culpando-:se com o ConJ.:"re:s!IO. O 
Cun~1·esso <>mflm desatou a:o; mãos «O Mlnis tPrio, decretnn
llu Pm :!!J dt> Sett'mbru a c r p:u;üo das Juntus l! ltramw·inos e 
numlc'ac;ào uo.< G<.n'et·n;ldore~ d:t>< .-\rma.'<: Cinc04"nta oliU><õ 
tt-m jfL d('corrldo~< <ll' J>O!:> que :<e expediu uQUelle decreto, I! 

c\t(, agora o~ mini:.~tros estilo a dormir:!! . A charrua "Gentil 
Alnet•icana" ÕE'stinad~• a nav~)::'>U' para o [>(l.r-.1. estiL ,;urta no 
TE'jo a fa:z:er despe:<a,; á ::'llac;ão ha dois -mezes!!! ~em so 
nomein ~uvernador Jl:tr:l. aquella Provlncla : nem :>e f~ 
)Jm·tir para l;'L a chm-rua! . . . E' muito desmw.elo! . .. E' 
multo dormir! . . . B' pt>r o!l povos do Paré. na ultim:L de
sespera~;ã_o e contt·ibuir )):1.\'a que elles rompam todos os ob
stacult•~ • . par::~. ~e l!bel'tarem do~ seu... tirannos. Fa.lemos 
claro, Senhor, todo.s querem obedecer (t JJei e .não ao ~a
p richo; todôs querem ser bem ~"'vernado..q , Se um mlnlx
terio pela sua n egliJ:(encia ou despotl!<mo. n.presen~ um J:;O• 

~·erno tiranno, os povos deses .J>('ram e .w.codem o j ugo . 0!1 
povos não são be"'tas que soffl'am em 11UencJo todo o Pt>Ku 
que se lhes impÕE'. O Brlu!il quer estar ligado a. Po1·tugu.l ; 
maa se o mlnlstet·io do Reino Unido, (leln sua fr oux!l:tiio 
contribuir pare conlllstencia e '1urru;ão da antiga ti'l'O.nla : 
o Brasil em pouco tempo proclama.râ. a. sua independencia.. ·• 

Attentae bem, senho~s: em 1821, desatlando iras e desprezando 
vindfcta.." encarando um monarea e desdenhando dos seus aulicos, 
pisando com arroganc!a as e.lcatlfas do Paço e - fazendo tUinta.r d e 
espanto os cry.staes de seus candelabros, um jovem paraense amea
çava um throi:to poderoso. vaticinando a· Jndependencfa do Brasilt 
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E \'olfa ao Par-.'\. parri o lUL.'\ triumphal da liberdade. conduzlntlo na. 
sul\'ba&msem humilde os calxotlnl; de uma typographia que havinm 
de ~:;er a alvorada. <la impren !!<l. no Norte dl) Brasil. Fundou "0 Pa
T~e~ .por cujas columniUl cande-ntes perpassavam os coriscos da 
crltfc;~. e zuniam as chicotadas n11 analyse, aten-ando e p;alvanlzan
do 0!1 dominadores da Providencia que tudo fizeram pe.ra calar 
aquell:t \'OZ de 1)3.tnpeiro .e trovoada que esta.va ecoo.ndo por todo!< 
os qua<lrantes do Brasil. Tudo fizeram: persegui~ões. suborno, rou
bo e, já em desespero foi combinado que. um grupo de soldados a;o 
saltasse a offiel.na. ínutllizan<lo os typos, esbnnàalhasse' o prelo 
üestruis!le tudo. ~tronl. swisa.do. frut<tou o primeiro empastelllt
m ento que si'" concertou na. minha terra C'om o tlm de estrangular 
a livre manltestac:ão do ·Pensamento. "O ParacnJJC" proseguia. fusti
~:"ando st pl"epotencia I' estimulando ::1. t"evolta .. O poder do Reino 
desorientava. em coleras lr~medlaveis, contra nquetle inimi~o !<i
lenclo~o que era encontrado ein todas o~ mãol'!, que se ia insLnuu n
d.o por todas as cabe<:a.<;, deixa ndo em cada. consciencia a chammn d"' 
um protel'lto e amea<;a d e um ~vide. FClr(l -preciso acabar com a ví
bora esmagando-lhe a r.ahcc:a. E Patroni ~ rE"<"olhldu ás ma.smorr:u~ 
do Ca.stello a pretexto dt' tet· >1i<ln cond~mnad0 em Li~b<~1 pnr fnlt.t 
dE"> a{'atamento na tala audaclo:~a q ue tom 11121 ·cllrlgfda ao mona rt:a. 

Irln emudeC(>I' a voz d(t lmPI'E'n~a? ~ão. FOrn. encarcerada :\ 
bluSA. tlestem(>rosa do uni\'l'l'l'ltm·l.,. mnK Kaltára para. n. arena a b•t
t!na intrepida do N't•lf>:~la~tlr<•. O <"Oni'J;"n .João Ba'11tlst.1. Gonc:al\'l's 
CnmT>O~~t entrou na llc:n dt· Pt>nnn "m rt~tt' I' O Pnrnr'1·••· !<(> dPlxnu 
de rutrt1· o:o tambore>< clt~ MUn oplnlüo quando t>ll<' t> outl'Os hrnvos 
CClmpanhe!ros foram at .. rrolhn.dos n a Fortal~7 .. H d a B.'ll·rn. Proc·!'"• 
AAdo~< i\ absolvidos voltn " ronc-~:o >• rt>fr!'~a e df> novn :tl{ <"olumnal' 
<l 'O PornNtirl' rompt>ram na offl:'n!<lY:t !nclom:n•E'l . 'Pr~so <11' n n\'o. ll •· 
novo rl'lttltuldo :í llhf'l'tl' lll", c-nntlnuou " ,.aC'Pt·clotf' clt• <'hrf.;r., " ,.: ·•· 
c-om U• l~unl. o sac!'r<lutt> •ln Patrln. ,.l<t·altl!'lancln. <"Um mait< l•n<'l':O: I:t 

n lnt'ln , n,. N'ro~ !' ~ cllMlate~< dn auturldac\<> l'!:'lnol. 

o~ ns.:~nt('M tltL Munut•c•hl:t (':<t:U'I'P<'IIIIll (• demtontavam ('(fiU t1 

t c-m p!'rn .cl!:'liM<' c·onl';;-n ('ll<lhlht•JI<l••· O Gov<>rnadnl' dn,. Armas e Hl>U" 

]11\rtlclal•lu~< np~llnt·am entãn, Ptll'a n fll:lo:t'l.·:<:<Ütt phy:dc-••: <• llU:toiltt· 
pt'lu. madrugnda. Bnptf>~tn C'untJlOll " " \'e<·olhl•t r~ sua <·a~a. t1·e~ fll 
<·lnot~u~ o nssalta\l'nm, t>nt l);'nnhll c>mhol'ratln . hrf'<'h:tndo-lhe a C":l

l>e~:u. e nt'utllbnndo-lh<' n file(.' atl' fJUP. o clclxa.ram . ~<uccumhldo, p1w 

t el'l'fl, Mnii !OI dehald!' ;t ( '0\'llt'!lin, DeCPJ)(:IOnun\m-st> !' clt-xllluil l
rn.m-41P OM empreiteiro:< d <t tncnin . O Paran~11c- Nmt!nuou clarinan<lu 
p:u•n :~ vlctorln do Br:t111l <> pa l 'll o panlt-n ahu•nw :lu llÕs que lho• 
qut'l'htm perpetum· n ju~:o . 

J i• D . P@dro J>I'Onunclf'trn o grlt() do Yt>h-an~.-a~ F.: s;t>t(> mezt>~ 
AJ)/1~ R!! a utoridades dn R~>fno não haviam p eorm!tt\õo q ue no Pará· 
longlnquo e descentraliU~ào. circulasse c> :.<angue a rte!'ial da Patt·ia 
Independente! Na noite de 13 de .Abril de 1923 as autoridades por· 
tugu~~ E>stavarn vigilantes por lhe ter ~<Ido denunciado novo pla n '> 
de revolucão . Farejavam, · c omo mastin~<, pela cidade adorrneeidn. 
o esconderijo dos p atriotas . . Mu nada encontravam. so se escutava 
a voz taciturna do silencio, MliB na eMa n . 124. fi. rua do . Laranjftl. 
resldt'ncla do ita.lbmo .João B.'\p Usta. Balby, ''el:J.vam o cnpÚ:ão .Boa-
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ye-ntura da. Sílva. o tenente Dio~o Vaz ele Moia, o~' alfet-l'!\ Dol'nin~;os 
G<lnoah·es Marreiros. Antonio de Loureiro Barreto e José llfària 
Martins: Antonio Bernat do Couto: o porta-esta.ndarte José Fran
dsco Ferrei1·a: e os civiR Be1·nard,; ele ~ouza Franco. capellão Jerv
nymo Roberto da Costa· Pimentel: l~na<"in Accioly de Cerqueira e 
Silva.: Manoel Jos~ de Moura, !.Ianoel E•-aristo da Silva e Souza, 
Aureliano de JesuR da Costa. Joaquim Manoel e José Pio de Araujo 
~obre, Honorio José dos santos e alguns outros os quaes. ungidos 
:na mesma fé e afervorados no mesmo rito, concertavam os derra
deiros moldes do plano qu{' tomaria vulto na madrugada do di:.l. 
seguinte. Mas a desdita mont:l.va guanla. agoirenta como uma cas
sandrn, ao nosso sonho (renetíco de liberdade. 

As tropas do Re-ino. !)1'<''\'í'nid-!l.s. marchavam ao cn<'<>ntro rlo" 
idt>alh;tns e um viva á €'!-rei D. ,João ''I d€'U o ;::-olpe de morte na 
revoluc;ão que ahortii.ra. 

A Fo~taleza da Bat·•·a c a Cadeia Publica empantun-,ll"am-"e 
de,·orando. mais uma ve?.. a liberdn.dt> de um pugilo de heroes. 

Foi preciso que, a 2 dP Julho de 1~23. a Bahia le~ndaria dés<-:! 
fL Patria o glorioso tributo de ~eu ,;an~ue>. )>nrn que so:<><olJra>:~<'. 
dE'finitivamente. o predo.miniu d:t !lfetropole. 

E .se recordando n!'õ ~poca<; da índe>J)endenc!a nadonal. o Par-J. 
Jii'O!ere com ufania e deslumbramento os nomes immmortaes de 
Patroni e Baptista C:unpog que s<;> l"l<C'UIPem na historin do Bratül 
<•orno doi~ Utans que amedrontaram u:n thrrono: e. se p1·ofere. c;om 
unc<:ão E' recolhimento, O!'! nome!'! de João Balb~·. Boaventura dn 
!-Ul\';l. Domlngoa Marreiros. Antonio Baneto. Dio.r::o :\foll\, Ollveir'l. 
Bt"!lo, Ber·nal do Couto, Josl- ~1'arla Mar·tins. Francl<co Rihe!r-o. Souza 
Franco, Jeronymo Pimt-ntel. Cerquelra t' Silva. José de :\foura. :Ma
noel Evarlsto. Aureliano Costa. Aroujo ~obreo e Honorlo Jo~ê dos 
Santos. con,tella..;ão rutilla e ton!flcnnte <lt' martyl"e>i e estoicos qu"' 
representa\·am uma ~'lloca. não pód<" proferir com menos enthusi
:l.!lmO, respeito, admlrn.;ão <· reconhecimento, os nomes ~lorificados de 
Cockrnne. almfrante-cht>Cí' das Fo~as Navaes do Imr>erlo e Gren
fell. se-u lu,a::-rn-tenente, tr cu.ia lnter·venoão ardilosa se deYe a Yi
ctoria sem sangue que for a nm,.~n udhemo á Inde]Jendencla. St>m 
sangue e sem sacriCiclo.c;, numa hora grave em que a reaccão e o 
choque poderiam talvez occasionar o fraccionamento da. Patria, 
ainda mal se equilibrando nos primeiros pa;>;sos d<.> sua autonomia 
politlcn. · 

Trazendo, )lormnto. para o testemunho do:. noss~ annaes a 
gloria e a bru.\·ura deste~ patriota.~. o que eu tm,go para. () nosso 
convlvlo ll a flropria. tradi<:5.o herolca do Pará, para quem eu jle(:v 
que Re telegraphe. na p~ssôn de seu eminente gove-rnador. levau
.lo-lhe a solidariedade das nos~s congra tu !ações, no dia escolhido 
para a. sagração daquelles que deram os seus talentos, que deram 
o seu sangue e que deram a sua yJda. pela concretização daqu.illo que, 
a principio. era. chimera de loucos mas que, depo)is, roi realidade 
de gigantes: a nossa Independencin.. (.llfuito bem, Palma.a. O orador 
é CU"lPri?ltenta(lo.) 
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Em seguida. ~ appro\'IH!o o requeriml'nto <lo Sr. Gena1·<> 
Ponte t~ outros. 

O Sr. Presidente- Ha sobrl' a mesa, e '\'OU suhmette1· « vot• ~-< 
o seguinte 

Requeremos que, por lnterrnedio da ~IPAA. da Ca.mara. ~eja tele
~raphado aos p residentes da.!< AssemblEas Constituintes dos Estado~ 
no' ~ntido de recot·dar que -:1 Constltui<:ão Federal estabel~e com" 
principio da organlza(iilo do; podere~ le~is;lativos a representa.cão 
das prçf'issões na proporc:ãn de um quinto do total que fúr fixad··· 
para os representantes populares. 

Sala das Sess&s. 16 de A~o:;oto <lt> 1935. - José Mullr.-r, -
D01"1:al Me:lcht<uk8. - OhrSsoatomo de Oli-t:eira . - Antonio Oar
va.lhal. - Albet"to Sure:k. - Francf~Jcn r1l" 3fourci. - _-trthttr "Ubinr> 
âa. Rocha. - MtXtC11r Rarbolftt goare.,, - Fra.ti.CI~oo di FiorL -
Nogu.eirn. Penido . - Pl'dro Jorpc. - Jn.tté Jooo do Patt"Ocinlo. · -
.Adalberto (Jamarpo . - .'!b(."l àott Sa11tost, - Ru,pJJ Jtr.nior. - Oaf,r' 
Fi!h.o. - Corrêa- do. Costn. - D on>.lnn01r Vcllaaco. - Er1mo-r (Jar-
1Jollto. - Ed. Barr~to Pinto. 

E' dado como appro~·ado o requerimento 

O Sr. Wanderley Pinho ( P"ln ord'('m) requer vet·Jt'Jeac;ii•> 
da vota<:io. 

Procedendo- t\ \'erlficac:ão ele votac:iio. reconhece-se terem vo
tado a !;n•or 46 Srlt. De-putados e- <'Ontm llll : total 1~. 

O Sr. Presidente - O t·equ(.'rjmento !oi rejeitado. 

Ha ainda .sobre a mesa um requerimento de lnformac:õe-l< que 
\ 'Se ser lido. 

E' lido, nJlOiu<lo. e t>osto em di><<"U><liÜO o SE'/:UintE' 

X. 10!1 - l93::i 

Requeiro que a Cnmara :wlielte, por intel'med!o da :.resa, Infor
mações ao Poder Ex~utivo l!Ohre a lei e O!l mot!vOH em que se 
fundou para concedet· üenc:ão de direitos aduanetraR e truau,o rela~ 
ti\'WI a dois conjunetos completos !le macbinas para beneficiamento 
e pren..«ngem de a lgodão. importados da Amerlca do Norte. pe1:1 
firma. Anderson Clayton & Comp.. e fie taell ttworelt foram con
cedidos. tambem, n. outras firmas ou particulares. 

Sala das Sessões. 4 de Agosto de 1936. - J-oroC' OóeA. 

Encenada a discussão e adiada a vota<:ão . 

O Sr. AC:urcio Torres ('feia ordem) - St•. President~. nãn 
~!!tava no recinto .quando !!e .verltlcava a vota.<:ã.o. Peço a V. Ex. 
com.pute o .meu voto no numero do.s contr-.u-Jos ao requerimento . 

. O Sr. Vieira. Marques (Pela. ordetn) - sr. Presi~nte, pedi ·a 
palavra n!lm de remetter á ~e.sa, pora os fins de direito, o seguinte 
t elegramma: 
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-Socl.eeade Mint-ira de Engenheiros la menta tenham siilo 
;~m·esentados projecto e substitutivo lei t•eg ulamenta. exercici•) 
t>r of.issão engenheiros a.rchitectos ag1·ímensQre~ ·e pede seu 
valio~o apoio e concurso sentido set·em rejeitados Jlrojecto e 
substitutivo que fez·em. :directarnente leg:itlmos interesses En
genharia Brasileira. Cordeaes sauda~ões. - A.nierico Gian
nctti. Presidente.·· 

O Sr. PN."sidente- E s tií findn a hora destinada ao Expediente . 

Vae-se passu r ;í Oz·dem do dia. (Pau,<;a.) 

Comparecem mais. durante a hora do eXt>ediente. os Srs.: 

EuYaldo Lodi, A~·cnor Habello, Caldeira Alvarenga, Acylin,> 
de Leão, Ab;;uar Bastos. F.-nelon P~rdi);'ÜO, Clementino Lisbo:.1. 
l\{:\{;alhãe.s .de Almeida, Carlos Reis, ElfezeL' Moreira, Agenor 
:<\fonte. Pires de Gayoso, Democrito Rocha. Humher'to de Andrud<·. 
Monte Al'!'aes, Figueiredo Rodl'igues. X'\vier de Oliveira, :\-lartinK 
Ve1~.1~. A.lherto Rosell!. G1·atuliano Brito. llfathia" Freit·e. Samuel 
Duarte, JoH.o C!eophu>i, Ol!Ol'io Borba, AdoltJho Ct>l~o. B;trhosa Lima 
l-lob r!nho, Domingo>' Vleh~•. Arthur Cavalc.'lnti, Alde Sampaio, 
Humherto Moura, SlmõPK Bal'hoKa. !\fott."l Lima. Emilio ele M>Lya. 
Orlnndo .Al'llUjo, V~tlente de T.imn. Sampaio Co!lta. Carlos de Gus
mão, Deodato Main. Mamoel Xovaes. Clemente Marla.ni. Pedro 
1-:'lgo. Luiz: Vianna Fllho, Jo;i.o !\-lan;;nhc!ra. Plntt) Dantat<. Altrcdt> 
lfn~carenh:t.K, A,rllndo f,eoni, Octa\'!o Man~bcira. Wande1·ley Pi
nho, Pedro Calmon. L eonc io C:a\rão. Huphllel Cincu1·ú, Ecl;.:-unl 
l)anche.~. Att!la Amaral, Homero · Pires, F1-anci~co Gonçalves, 
Amaral P eixoto, .Julio dt> XovaeK, Candido Pt>!'<lllln. Henrique Lagt.-. 
Balleil · Filh o, Sampaio Corrt:a. João Guimarães, Raul Fet'lmndes. 
Hermete Silvn. Ce!mr T lno<'o. Alipio Costallat. P rado Kelly, Xilo 
~\h•aren;::a, Lemgrube:· Fllho. Fabio Sodrê. CarloK Luz. Pinheir•• 
Cha"..1s, Cleml'nte Me<lt•;Hio, JoãC> Bemldo. \\·sl..'•hlngton Pires, At'
thUI' Ret·narde!l Fjlho, .l u>'<-t>llno Kubit~chek, Josç.· Alk.mim, J o.i•> 
l'enldo. Matta Machado . .Anthet·o Eott>lho. Bueno Rrand.i'i.o. 'Va l 
demal' Ferreira, Oscar· ~tevenson, Carlota de Queiroz, Vet·~;ueiro 

Cesar, Gama Cerqueirn. Joaquim ii'>n.mpaio VIda!. C"incinato Bragn, 
Cn.stro Prado, Macedo Elltt t.>n cout·t. l•'elix RlhM, Roberto Morei!·"· 
.luRto 1le Moraes. Pahio At•unha. Jail·o Franco. Domin~os Vellnsco>. 
I,.n.udellno Gomes, TrJs;-o de Lourciro. Cor1·êa lia C~;t, Vandoni 
de Bnrro~. Plinio Tom·inho, Arthur Santos, Octavio da Silveiru, 
Rupp Jun!ot·. Abelardo Luz. Dot·val Melchla<les. Bor~es de Me· 
deiros, Ba.pti.sta Luzardo. Annes Dias. P ed1·o Vergam. Frederú:l> 
\Yolffenbuttel, Victor Russomano. Raul Blttencourt. Ascanio Tu
l:·lno. Barros Cassai, João ::-.Teves. O:sca 1· Fontout·a, Aniz Eac.hoa. Eu· 
rlco Ribeiro, Et·mando Gomes. Sebastião . Domin~o:ue,., Abel dos 
S~nto!'l, Pedro Jorge, Frnnr.lsc>o di Fiorl. Au!'ltrci de Olive ira, Arthu:· 
da Rocha, Francisco Moura. Da~s Ortiz. Rfcarolno Prado, Vte ir~~ 
Macedo. Martlnho Prado, Oliveira Coutinho, .Alberto Alvares. L im<\ 
Telxt>ira, Paulo Assum~iio. Gastão <le Brito. Vicente G~lliez. 
J..eonclo Araujo. Gastão Vdigal. Moo.cyr Bar~. .Arlindo Pit:lt•) 
AÚgust~) Corstno, Cardoso Ayres, Vicente C"..ouvéa. Abela!-"do. Mn
rit1ho, Sy\Vlo. Leitão. Salgado Filho. Mor.at>s Pniv;,, Barreto Pinto\. 
Tlu}n\pson Flores (151). · · 
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Deixam d~ comparecer os Srs.: 

Genel·oso l,"once. R!beiro Juniot· •. lf:u·ro Cheri1JOnt.· Deodoro <!e 
Mendonça, I..Jno Mnchado, Olavo Oli\·eim, Jehovah ~i:otta, Jo>~~ 
Gomes, I,Iet·ectlano Zenai(le. BOtto ~1~ ~feneze!'<, Odon Bezert·n. Ruv 
C:1.rneiro, l{ario Domingue:", SeYerino Mariz, ME'llo :\fachado. 'M('l
ehisedek Monte, Alt.amir!J.ndn Requiã.o, .r. J. ~eahr:i: . Prisco Pa~ 
rãi80, MagalhâÉ'>< Nettõ, Asdrubal Soares. Pereira Carneiro, Edu
rirdo Duvivier, Lontra Costa. Nor:tldino J.ima. :\fartins Soare~. 
Adelio Maciel,· Furtailo <le Meneztos, Negrão dP Lima. Cel~o .Ma
chad!l· .João HenriQue. Jacques · Montanõon. Abreu Sodré. P<tulo 
Xogueira. Santos Filho, Laerte Setuba.l. Bias Bueno, H:~o·ppolito tlo 
Rego, Meira Junior. Demetrio X:~~·iet', Ricardo ir:whnrlo. Rul>t>l"t<> 
:Simonse-n. Paulo :\fartins (46). 

ORDE:\f. DO DI.-\ 

Q Sr. Presidente - A lista do> pr<>st>nc:·t. accusa o <>omparPt'i
rn('nto dE' 248 Sn<. Deputado.!!. 

Co11tinuc1çcio tla 1" tli.scusséi.o do projt:c:to ·11. 5. de 1!134. prr
m1ttimw a revalidaçtio d~ dip!oma.v de t>111}en1u;iroR, arcl1 itrctn.~ 
e agri1nC'fi.Sorcq, 

O Sr. Presidente - Entrtt Nlf discussão o projecto. 

Tem a palavra, em continuac:ão. o St·. Raul Blttencou,·t. 

O Sr. Raul Bittencourt - St·. Pn•,.;ident<'. Hrs. Deputado!!. 
Interrompido. na ses,;1o ultim.a. por motivo de tet· finoado a hor:\ 
t-eg-ulamentat·, YOito ã tribuna pat·a Jll'Ose~h· no commentnl'lo qUP 

jfL encetei acerca elo projecto n. 5, tle 1!134, !Te autoria tlo Sr. Depn
t:tdo Moraes dt- Andrade. e do qual sou modesto t•elatut· na Com· 
missão de Educação e Cultura. 

Antes de faze!-o, porEm, uma 'PD.lavro. explicati\"a. Ao enu·at· 
no recinto. hoje, usava da pn.lnvra 0 Sr. Deputado Lourenc:o Baeta 
)<eve!l, que prestava e!<darecimentos em resl)osta á defesa. que eu 
proclamara desta tribuna, na sessão pa!lsada, contra a oc:cusaçãa 
que S. Ex. me havia formulado em discurso anterior. As suas ex
plicn~ões }Jareceram-me cla.ms. S. Ex., alndn não lnte~ralmente 
a-daptado {lS mlnucias t•e;:!mentaes. enti?ndla que era preçi>'O um;L 
nov"a distrlbulç;ão, a um outro relator. do !>rojecto em discussão, em 
vh·tude da mudança. de legislatut':l. Mas reconhecia - como cb
clarou da. tl'ibuna - que. em verda-de, o projecto fõt·a distribuído 
por quem de direito e que. eu era. portanto, legitimo relntor. 

Ouvindo essa dec!al"a(!ão de S. Ex., n mim não cabe senãn 
app!audir a. maneira pela qual o nobre Deputado acceitou e~se 

facto. tanto maJs quanto asseverou que as ::tfflt·mativas ante;;iores. 
baseadas nesse equivoco de interpretação regimental, haviam sidl'l 
pronunciadQs de hõa U·, não cabendo a qualquer de nós du>1dar 
d&sse .. estado de a·nimo de ~- ;Ex. 

Commentava, Sr. Presidente. na sessão ·passad;i, o· aspecto de 
constitucionalida-de dCI projecto· n. 5, em rigor aquillo que deve .sel' 
a qúestii.o essencial de cogita~ão da Camarn, s~mpre que se discute. 

·.:.in nrlmeiro turno. um projecio de lei. 
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Eu declorâra que. ao invés de me . lim.ltar ao projecto n. 5, 
como o Regimento ordenava, era obrigado. do ponto de 'l."ista mor~l. 
a commentar. tambem, a constitucionalidade do ·substitutivo da 
Commissão, por isso que varios oradores. entre os quaes o Sr. Depu
tado Pedro Rache, tinh:un inquinado to.mbem o substitutivo de iTt
constltucional. 

Fiz Sã uma annlyse. referentemente no art. 1511 d:l. Constituiçã!l. 
cabe-me agora. com.mentar. em proseguimento ao meu discurso. a 
constitucionalidade do projecto, em face de dois outros e.rtigos de 
nossa Carta Magna- o 121. na letra>) e o 113,, em seu numero 13. 

O Sr. Deputado Pedro Rache declara que projecto e substitu
tivo são inconstltuclonaes. em face- do art. 121. letra i). a qu~l 

estabelece que todas as profissões de'\•em ser regUlamentadas. 

& o projecto 'Moraes Antlr.lcle e o substituth·o da Commissão 
a.ttenta.ssem contra a. eXistencia ãe uma regulamentação. ~vidente

mente. projecto e substitutivet seriam incetnstituclona.es. Tal não 
acontece, porém. J>ois não ha revoga<:ão do Decreto n . 23.569. cll'l 
Governo Pro\'isorio. que regulamentou o exercfcio da profissão de 
engenharia. architectura e agrime nsura. Projecto e .substitutivo 
revogam algumas di~po~icões do mencionado decreto. Alteram, por- · 
tanto. 1\. ~gulamentação: não n ·re'l.·ogam. não a fazem derrocar. 

O QUe se r>õde discutir. pois. ê se a regulamentac:ão do projeet•• 
6 ou não eonvenient('; se ê prejudicial ou não; se ê uti!, sábia ou 
Impensada. e inadvet·tidamente concebida. Ma!'! isto ~; questão rle 
mer.ito, c niio de- constituc!on~lldade. Do ponto de vista constitu
cional, um proje-cto de lei que altera a maneira de ser uma regula
mentac;ão niio att~nta contra a existenda dessa regulamentação. 
A prorfssiio 'de en~enheiro. portnnto. continua regulamentada. Como? 
Pelo decreto do Go,·erno Provlsorfo, d~ 11 de Dezembro de 1933, 
exceptuadas as dis posic:ões re\·~gadas pela nova lel. mais. os dl~
posltlvos conti<los nessa mesma lei. 

.O art. 121. letra i ) . segundo o qual todas as profissões devem 
ser regulamentada.'!, não t! !erido, nem pelo projecto Moraes Ar.
dracle, nem pelo substituth·o d1~ Commissão de Educa(!ào e Cul
tura. · ' 

Resta o exame do outro artigo assignalado .pelos Srs. Deputado~ 
Pedro Rache. Augusto Corsino e, creio. outros illustres membr~ 
desta. Casa. Retiro-me ao art. 113, o qual determina. em seu n. 13. 
tratando dos dlreitos indlvidua.es, ser livre o exerclelo de quaJquer 
;proti~sã.o. observadas a s condic,:ões de capacidade techn1Cc'\ e outras 
que a lei exigir, ~cta.das pelo intet'esse publico. 

I81!o diz o arUgo. Declm-a-l!c que projecto e substitutivo sã'• 
1n.constituclonn.es • . em face de tal artigo. Como? Niio me ê Uclto, 
nü.o é possivel ao ·meu entendimento c,om:prehender em que coll\de 
o projecto. que estabelece normas regulamentadoras do exerciclo da. 
profissão de advogado - apenas não ldenUcas á& 'l"igentes, mo t< 
a. outras normas - deante do art. 113, n . 13. Acaso o projecto <Mo
raes An&ade e o sub!ltitutivo da Commissão de· Cultu.ra.-:não,;pigem 
condl~:ôe.s de c.apacldade technlca? Exigem. Para-• que o· :diplomado 
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por uma escola, até a. dato. do Decreto ele lf de De-zen-ibro de 1933, 
~ã.o reconhecida pelo Governo Federal, possa exercer depois dess? 
decreto a profissão de engenheiro, architecta OU agrimensor, S€1'ÍL 

necessal:'.ia submetter-se a provas identi<'ll.s ás -de habilitação, quando 
o portador de um diploma expedido por Instituto de ensino extran
geiro quer revalida~ o documento que demonstra a sua capacidade 
technica. Assim, ·pelo proJecto e pelo s-gbst!tutivo se exú;e do en
genheiro diplomado por uma escola, não reconhecida -pelo Gavern;:~ 

f'ederal, que, antes de continuar a exercer a Profissão - pot·qu<
. já. exercia antes do Decreto de 11 de De7.embro de 1933 - preste 
provas de hab.ilfta<:ão semelhantes ás de revalidação de diploma'> 
e-xpeiiidos por instituto E'Xtrangeiro. 

Quero chamar a attenção da Camara para um as]lecto muito 
curioso. Lamentavelmente, o nobre DE'putado. Sr. Pedro Rache. que 
atê ha pou~o. ao que parece. me honrava com o sua atten~;ão e·m 
uma das cadeiz-:ds deste plenario, ausentou-se no momento em que 
mais eu desejava a pre~ença de S. Ex., por isso que desejo accell
tuar - e dóe-me íazel-o na· ausencia do orador de ha dias - que 
o lllustre collega, quando occupou a tribuna opposta. em todos oR 

sentidos neste momento. ennumerau dois artigos importantes do 
Deereto n. J9.ll52. que organizou a Universidade do Rio de J'n
nt>Iro e as normas da rt:>\•alidao;:ão de diploma~ .. Citou o art. 191, 
citou o art. 193, e• perturhadoramente para o audltorlo, não alludiu 
ao art. 192. Se houvesse lldo os dois contiguos e olvidado o subse
quente, ainda. se poderlu. comtn·ehender que seu olhar attento não 
tivesse per!Ul!ttrado att: o E'Xtremo da pagina; houve. porém. um 
salto na contemplao;:ão estudiosa dos te-xtos: do 191 pas.,qou ao 19:i, 
deixando em vasio o 192 e. assim, em suspen.so, indagador. o €!l!lirito 
do !llenar!o. 

O SR. Dr~rz .TTJNIOK - In mcdio sta.t virt1111 ••. 

. O SR. }.lAUL BITTENCOURT- Es~a. lacuna, que 1)01' estar ;t 
mela distancia. como pondera o· nobrt- Deputado, Sr. 'Dtt'oiz .Junior. 
já traz até a su!lpeita ..ie que ~ja o ponto mal.<; virtuoso. Por i~;so 

· que está entre os dois textos citadol'i. é que quero !>reencher, .sem 
nenhuma innova~:ão de pensamento,. senão apenag ler ao plenario 
o !nteressantlsslmo teor do nrt. 1!12 do Decreto n. 19.852. 

Diz o art. 192 do Decreto citado, que estabel~ce a natureza ~ o 
processo das provas a que se deve sujeitar o candidato â re•.:al!dac:ão 
do diploma, provas que de igual !órrna. são exigidas pelo projecto 
Moraes Andrade e pelo substitutivo da Commissão de ~ultura: 

~Acceitos os documentos .•. 

Logo, podem ser acceitos. Quer dizer que ba. em pr.imeiro 
logar, um filtro. A congrega~ão da Faculdade, de posse doa do
cumentos, pode entendel" que a -diploma :!oi expedido por escola. 
jnidonea, de programma insufficiente, de nivel baixo", sem exigoneia 
de preparatorio·!!, e. portanto,· não· acceitar os documentos. 

Isso est:i. · escrlnto ·no =t. 192 •· 

Figuremos, por~m, que o candidato á re"\'alida.çã.o já tenha trans
posto essa barre1ra; que a documenta.~ão tenha ag1·adado e satis!eito 
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ás exigencias technica.s e :10 a.mor ao bem publico. que dev~ anim~r 
·o Conselho Technico du l''aculclade [)t'rante :L qual o ca.ndEd1~to va"' 
pi-estar as provas. 

hosigo: 

"Acceltos os documentos e -satisfeitas as demais exigc11· 
cias do artigo antet:ior, será o candidato submettliio ás seguin
tes provas fle habilitação; 

a) uma prova: pratica e uma oral em c.ada uma de dua~ 
disciplinas, fL egcolha do candidato, dentre as seguintes fun
damentaes: calculo, mécanica e physica. ln e 2& cadeiras ... " 

O candidato, pm·t(tnto, tem de prest..1.r quatro provas. duas ora<";; 
e dua..'l escriptas, resp~ti\·mnente. de duas cadei!"as que set'l:"í.O es
colhidas dentre esta,o; ires - calculo, mecanica e l)hysi.c;~.. 

Continuo: 

õ) uma prova pratica e uma ora)· em cada urna das tr~s 
cadeiras- •.. 

Quer di7..er : seis lll"OVn s. 

~.. . escolhida!< p~lo candidato dentre seis. designadas 
pela cornmis:<ân <·XD.minadora. do grupo de cadeiras referent~.;~ 
á ei!P~cktliàade ou cu•·so con;;tante do diploma.~ 

O candidato. as~im. é submettido o. uma Jlro~·n oral e escripta 
de dua~ cadeira~ dentrl' ns de calculo. m~anica ~ ph),':.<!ca, e. depois 
dE.'s~e exame bastco, fund~mental. geral, attentn fl espeocinUdadp in
culcada no diploma. a f:.>Ncoln. pelo seu conselho technico, indica sei~ 
cadeiras attlnentes :"! o;>!lpecialidade do cnndldato. Dentre E>ssns sei,.; 
cadelrns. o candidato [)l'erere tres. e, da.o;; tres escolhidas. deverá ell~ 
t•restar exame completo, prOY>t ~cl'ipta E> oMJ.l de cada uma; por
tanto, ha uma phasE? «e prova.'l geraes e umrt de m·o,•ns de hA.biH
tação. dentr·o da ellpt>cialicludí' consignada no diploma. 

Não ficam. porl.m. nhi os exigencias. 

Diz a letra ·C": 

··L·rn projecto e'XE"CUtftdo sohre n~!':umpto de qualquer dln 
trE-s cadeiras acimrt referidas." 

Por consequencia. o candidato, al~m de ra:..er clnCI> exatn._.!< 
cada qual com duas provas, isto é. além <1e prestar dez provas • .sendo 
cinco escriptas e cinco orae>;. deverá nPt·esentar projecto referent~ 
4 sua especialidade em .uma dus tres cadeiras da. seguru;Jn pha.se d.
T•rova de habiUta~ão. 

Não se detêm ahi as exlgencias de provas reaes. de provas VIl-
lidas perante o Poder Fed~ral. No simples acto dn. in.rerlp~:ão, a 
desJ)eito do candidato apresentar diplomn. que jà deve presuppôr 
um cur-so secundario, porque a Congregação da Faculdade pôde re
jeitar os diplomas quE" considere inidoneos. apesar disso.·o art. ,191, 
na letra c. que tambem foi emittlda. pelo Sr. Dep.utado Pedro 
Rache, a:pesar de ter s. E;,::. citado outras letros do mesmo artigo, 
obriga o candidato á apresentacã.o de certificados dOs exames de 
!JOrtuguez, · chorographia. e historia do Brasil. 
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Isso no art. ·191. '(!ue re~ula o mero neto da insc;;:-lpção. Por
tanto. quando -se declara Que o portador ele -diploma de escola niio 
reconhecid<L pelo Governo Federal. expedido antes de 11 de De
:zembro de 1933, isto é. antes <1~ ~i:'u\amenta<:ão. mas acceito pelo 
Governo do Estado respectivo, pod~rá. vir a exercer a. profissão in
-dicada no diploma. em todo o · Paiz, depois de l>t·esta.r provas iden• 
ticas ás de revalidaçãO." consta:nt~s da lei vigente. ao se <l~r a.ll8im. 
não se dá de presente, não se oftet·ta por magnanim!d~de, não s., 

presenteia por licença o direito do portador daquelle diploma. exer
cer a ·pr-ofissão em todo o Pai?., ma:;; delle 11E' exige, além de dn
~umentação bastante, pro,·n de cap"'-cida~ technica. perante ns 
Faculdades reconhe-cidas validas pelo Governo Federal. E essas pro
vas são ·abundantes. complexas. numero:;;as, . são, até, eliminatorias 
"PQra. todo aquelle que- não tiver conhecimento <".aba!, profíciencitt 
vrovadn. aptidão technica e cabedal de conhecimentos com que po:o
~a entrent."'lr uma banca E>xaminndorn. em !!~l'i«!' tão minucfoj;n •le 
:twovas de exame'. 

Dah! se vê que> as affh·m'.t~õe:. de varios oradores, que ataco.
ram o projecto n. 5 e seu ~ubstituti\-o, Qlo integt·ulmente exn.gg<.>

.r~d\1..'\. O Sr. ~puta ao PNku, R~l<'he e ct·eio QUE.' algum outro ma!s 
aftfrmaram que o projecto e o sublltitutivo er;~m attentatorlos d:~ 

cultura brru;Ueirll, como :;;.- Ps~à phra.~e. tantas vezes re~tlda na 
vida nacional. campanuda e l'OUJ')~da de bOa con:sistencia verb:ll, 
pudes....e. nlt:m (]t' emocionar os animos, no primeiro instante. con• 
vencei-os, ~~pai!! de .!'e ler ;1!< ahunclllnte.>< · exi,l::'enci::ts de provllS d[' 
ba:bUitaç-:io a QUt» obrhmrn pro~to e :<ulle<tituti\'o o candidato :"1 -

revalldacão do dlnloma. 

O S1:. TEIXP!IIIA Pl!I."To - Tanto o p1·ojecto <'t>mo o suhstituth·•> 
<lii.t) ao candidato a pos::oibílida<le de clemonstrar· :<Ua capacidade p:trn 
.o (.\xerei~io da Pro!i~são_ 

O SR. RAl·r. BITTJ-~NCOURT - Multo bem e n polJsibllldalté• 
·dr.> demonstrar o contrario. i:<to ~. de :ser r ept•ovado. Pm- consf'
~uencla. sah.-agun.rdu. o inte1·es~~e liUbl!co de .maneira exemplar. 

Chegaram a dizer que proje('to e s uhstitutl\'O .et·a quallquer col~•'
corno um novo exame Por· decreto. 

!Senhores! Como por decreto. .!le a reva!ldnc:ão do diploma ~:, 

~ feita dellols dessas exll!;encl::ts?! 

Se, em 1918, se t ive;::se exi~.ido para os approvndos ao abrij!;() 
da epidemia grippal prova dessa natureza. creio que o decreto 
sel'ia multo mais agudo no aperfei~oamento do ensino do que a 
propria lei obrigoa,·a nos exames aca.demlcos. 

O SR. TEIXllURA PlN'I'o - Ninguem delle se aproveitaria. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Ninçuem d elle .:;;e ;:tprovelt.1.• 
ria, evidentemente; preferiria a modet·ac:ão das leis de exame A. 
exlgencla. deste teOr . 

O Sr. Deputado Pedro Rache uffirmou a tê, - e isso eu me 
re-cordo bem que não foi repetido palos demais collegas - · QIJe '? 
substitutivo era anlmádo do~ .mesmos sentimentos das -leis de me.,. 
dias. da le,.,islatura passada·. 
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Em primeiro Jo~r. se tivesse que m e preÕccupar com umn. 
':assa.cad!lhn indlvldunl. niio seria compreliensiveJ "que, tendo eu, 
..fiYStematlc.•nml.'nte. !$Ido contrario, na ultima.' legislatura, a todas 
·as. propo"ic:õel'l de · lei que procuraram facilitar os r.J.gores da prn\·a 
-de hnbillta~i"Lo no <>mdno. vlesse, agora, como relator, acceitar u.m 
Jlrojecto e JH't>pôr-lht' Hubstitutivo animado de sentimentos iden~ 
ticog nos de ltoiM t•ont•·u 1110 que.es tanto lutei ! 

. ·· :vras niio Tnll lntl'l'l'M!I'l JlO•· esse . aspecto particular. 1n:ivado. 

:Sn Commf,...Uu •k• Educac:;ão e Cultura, sy.stematicamente, nu 
.legislaturJL JlUMMI!tln. ll<'l Jlareceres contrarios a todas as leis que 
-Cac ilitn\'um a <'OilCJUII'tn do diploma .. Quer dizer: a Commissão en· 
. tendPu, t:H!>lnl' "t'UII Jllll'~cerea ·uniformes, · que era· preciso ·não re
cuar l'lf'nii.o l•Xtt·enuu· n ltt•uracão de valo::-es . Portanto, se a Com· 
m!l'l"iio. n~oru. ntll'<>~ontrl um substitutivo. em face do project0 ·n. 5 . 

. nã.o ~e pôdl.' t•<>mpt•ehenilel' uue el!a o fa~a animada dos sentimen
to~ que hou\'o• pnra :114 lel,; de média~. porQue os sentimentos qtt~ 
t .:ve fm~lnt, multu an <'Ontrario. de combate. de luta e de extr·~

mo r !gOl'. 

O ~r:. DJXIY. J uxto•• - !\ão ha nada mais ohsoleto. 

O SR. R.\FJ, BlTTE~CO"URT - Aliás, j:l fui asseveradot· tle 
jJensam~nto ltlrmtll'o :tO llP V. Ex .. em t92i. na Conferencia dt> 
Educ:tc:üo. l't>llll1.11111L t:nl C"urityha. quando IA. reprl.'sentei o Rlo 
Grande do ~ui. M1110 l!•to nii.o importa em que. emQuanto não :-;e 
à"- um ~ub~tltutn u11.; t>xnntes. deixemos de o!ferecer resistencln :.t 

qualquer Jll'Cl)lollllto dt• derr!hnl~. subst1tu indo-o pelo nada . 

0 ~li . DINI7. ,JI'NJIIU - C:l:aro. 

O ~R. HAI'l• HITTJ-~XCOURT - Portanto. o Que me parece 
e\'ldt>nte (o quo• h11h111 111' n !!lrma.c:ões feitas de ser o projecto lncon!. ~ 

tltuclorutl, uttt•ntntot•lo fa cultura brasileira, e "equivaler mesmo a um 
exam!'l por tll'rt• .. tu. niio ))(t!lt<am de ·.simples exngger11 de linguagem. 
Dl~o dO' llnjtUIII(I'In, I>OI'QUC SÓ tenho QUe analys.'\l' o que object;. 
vamt>nll' ~~~ dh•rutlu tllt tribuna. sem penetrar no antmo. na emoção, 
ma!H ou Ml•nn>~ uvnlxunndu, que terá. ex:lltlldo n palavra dos or:l
lloreH QU!' nq ui ,.,, rll:l't'nm ouvir. 

O ~Jt. PINI• ,II'N11lR - Aliá.s, ~ um a ttent ado contra a civ!ll
~~~~in <ll' '1 un lqut•l' JHWO confiar-se a pos~lbittdade do curso s up:'
rlot·. ni\n ttl)ll tnnl11 u(lto~. ma-s á.quelles que. mais bem aquinhoado:. 
peln. rortumt, Jliii'I'Unt IC<' · mn.nter distantes das -s uas. tamilia,., 
( A ))Ok&dOII) , 

O SH. RAt!J, BITTENCOURT- l{uito hem. 

Qunndo, pnl'luntu. o art. 113, n . 13. da Constitui<;ão estabele<'<t 
quE' ~ livre '' toXtw~lclo de qualquer profissão, observadas a!t con
dlt;õe~:~ deo Cllllltcldadeo technlca e outras ctue ella p revê. dictad'l.s 
pelo lnter6JIIIO )IUbllco, evidentemente o projecto e o s ubstitutivo, 

·que ora 11e dl~~eute . nuo attentam contra a Lei .M.agna, porq~ a;; 
exigencluH <le cnpucldttde technica existem. Não são e:xlgencia!i 
normaes. ~<~1o toxl~encl&s de excepções; mas os beneficiados sãe 
-tambem de eX.CI.'P~:I\n, i11t0 é, o disposto no projecto e no substi
tútvo é de ·caracter u-ansltol'io. refere-se exclusiva e estrictam.ente 
.aos diplomado~:~ pelu.tt fuculdades reconhecidas de utilidade publica 
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<:.u áquelles cujos -diplomas sejam acceiws pelos governos ~!lto.

<loaes. e aoe: <liplom.a.dos a.tê 11 d.e Dezem"bro de 1933, data em que
foi promulgado e decreta.ào o a.cto do Governo Provlsorio n. 28.589 . 

A esses diplomados antes da regulamentação e a esse.s diplo
mados pelas escolas não l'econhec.ldas pelo Governo Federal, mas 
t·econhecldos, sim. pelos gQvernos estadoaes, s6 e. esaes será. per
tn1tttdo que, ~e futuro. exerçaM a protlssão em todo o Paiz uma. Vt:-. 

~ue prestem pro.,·as identic.ts á.quenas para reYalida.çáo de diplo
mas expedidos por institutos ~)Ctrangeiros. 

o SR. Mo::-.-n: Á.RRAES - E que são muis rigorosas. como 'VOSS.'1. 

Ex. demonstl'ou, do que os proprios exumes a que teriam de se suh
metter se seguJ$8em o curso normal. 

O SR. RAl;I. BI-rTENCOC'RT 
gorosas ·do que e!'.!<eS. 

O Slr. Dz:o;-Jz Jt:XIOR 
geral. 

Ao meno,; muito mais ri.:. 

O S!l. Tl!:VCEIIRA PINTo - ,E' excepçào para casos excepclona~. 

O Sn. DlNIZ JUXIoR - E' exoepçiio que se tornará. res-rn. ~rnl 
logo que entrar em vigor o que dispõe a actual Constituic::ão, por
que aos Estados vae incumbir a organlza.c;:ão de systemas educac.io
.n<leB em todos os graus. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Eu jã t!nhn ouvido. de . outt·a 
feita. do Sr. Deputado Díniz Junto._., o argumento q~ acnba .J~ 
repetir. expendido. certa vez, em palestra particular que com Sua. 
F:x. mantive, e no"·amente expo!lto pelo mesmo Depumdo no Dle
nllrlo quando dlscursavfl outro orAdor. creio Que o St·. Olivell.":t 
Coutinho. 

E' argumento Interessante, que \-ale a pena ser analysado. 

Se a Constttuic;:4 Federal de 16 de Julho e~lece que. :t"e&• 

peitadas as di~ctrizes geraes do ensino (da com,petenc!a federa!)
cabe aos Estados a legislac:;ão complementar, ~;e ê certo QUe nii•• 
se póde invocar essa disposic::ii.o <'lo ponto de 'llista juridico, no 
momento. pois que nem Plano Nacional ·de Educa.c;:ão temos, p6de
se cornprehend~r dahi o sentido geral, a. orlenta<:ão assumida pela 
Constituição. de que tod~ a s questões de mfnucias do ensino ~jap1 
entregues á comptencia do poder estadoal. 

O Slt. DINIZ J'tl'NIOP.. - Systemas educadonaes. 

O SR. RAUL BITTENCO'GRT - •Systema.s educacionaeJ;. re~~ 
peitadas apenas as directT"izes ~eraes co ensino. 

O SR. Di.mz JumoR -- Que :fbau·ão o que ha de politka edtJ
t'Sl.cional. os prUiclpios de- ordem geral, estnbe.lecendo unidade es
piritual~ 

o SR. RAUL BlTTENCOtrRT -O que quer demonstrar qu~. 
se· appellamoa parn escolas que ermn rE>conhecidas :pelos Gover'J'os 
EstadO'tes; ·tiõ,() :appellamos para escolas reconhecidas por · um go-
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~-~~n~ . no qual }lOUCa com~t~ncla se' encontra na matet·ia. Aó cor.-· 
t~á.rio: . appell~-se para o J;oder cons tituído. ,;ó QU~.i" ;:.. nova Cons~ 
t ituiçíi.o ent rega toda. "a. Je.!risla9ão complementar do ensii1o; de um 
.;;ygtepla ... educativo por intei_r? .. 

O argumento. llOis. do s·i: . . !)2putado Diniz ·Junior; ·e digno de 
e'speci'al meditação. pot·que mostru que. embora nã·o se possa appel· 
b.'r pára o aspecto cónstítudonal, do ponto estricta:niente jur ídico. 
pl'ide-"Se e deve-se appenar Jlat·a esse aspecto 'do ponto de vista moi·a·, 
e do ponto de vis ta de~a orienta~ão jurídica, não de ·direito positi· 
vo, uma vez que o t•egirnen de ensino em nol!so pacto fundame l!
tal de agora está desmontado. numa ordem federativa. podendo os 
J-;~titdos legislar não só sobre o ensino In·imario, como nn. pr!mei1-:• 
Republica. mas ainda sohre o ensino secundario e supel'lot· • 
. (.Muito bem.) 

Quero. entl·etanto. n><l'i:;nalar um outro a specto ela questiio, 
que t•eputo lmpot·tante . E ' a resp eito do art . .t ." do substítuth•o, 
que levantou protes to::< da ~rte d e va.rios illu.stt·es · or-adol:'es. •ls 
quae>~ declarat·am que E>sse disJ>Ositivo et·a to.lvez o QUe mal:~ pro
rundamente fet·ia o deereto n . 23 .569. Concordo. O art. ·L" rl<> 
s u bstituth;o e que mais fere a le;.:lslac:ão ,.!~ente. por umà razã •l 
multo s imples: porque o preceito <la legislação vigente que é !un
ditmente fÚido pelo l':Uhstitut!VO fOi O QUe mais attentOU COntri1. 
e f eriu direitos. adquit·ido:; que na realidade pur~cem inconies tec;._ 

O :SR. TEIXEIRA PINTO - De modo QUe- o que pal:'ece um at
tPntado ê uma. reparação. 

O SR. RAUL BITTI<::XCOl; RT Exact.'\.mente; ê umu. r<'-
parac:ão. ))01" ls.o;o que :• legishu.:üo vigente declar<~ que aquelles 
runcc!onarios que j á o et~am ao tem110 do decreto 1le . 11 de D~

zembt·o de 33, e que não t>t-am engenheiro>:~, dia nte da.s exis:en eia.>l 
<lo mesmo .decreto não poderiam mais s e r promovidos . Era-lhes 
n'>dadu a promoç.ão: a.penn><. s e ltouvesse- outro qua.dt·o na repar
tição. onde se encontrst\'am, nüo technico. mas meramente admi
nistrativo. poderiam e- deverhlm, em caso de vaga n esse outro qua
iJro, ser transfe1·id.os para elle num cargo de iS'U:tes vencimentos. 
}}m primeh:o logar, pode se1· que não haja outro quadro ; e m se
gundo, pode occorre1· que esse outro quadro e~teja preenchido 
por longo tempo. •·etardan.do a vaga; e, em terceiro Jogar, quando 
houver vaga e o funecionario fôr transferido· pctra cargo .Je lguaes 
vencimento;;, pode acontecer que no quadro onde elle se encon
trd.va. ao t-empo da. legl$la<:.ão de 11 -de Dezem~ro de 33. houvesse 
mais duns ou tres func~;ões a set·em escaladas )>or me-recimento 
ou antiguidade,' ao }Xlsso qui?." no novo quadro para onde é tran!S
fel'ido talvez a fun cção mn.is e le,·ada correapon"da á de cargo de 
venCimentos identlcos nos daquelle no qual inicialmente teve in
gresso. 

O SR. MoNTE AruuES - Fere, Msim, ·o direito 11~ . ac~sso c 
.ainda direito. de nposentador io. :futura. diminuindo as Yant~ge!ls · 

· ··O ~:{t·. R.<\,UL BITTENCQURT - E, como . pondera. o .nobre. 
De.putado ··Sr. Monte Arrnct>, não só fere o . direito .<'I. -promoção. 
como :ttê . .fts .vantagens -da apooentadorla. porque na b.ora-da· ap<>~ 
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-sentadot·ia· o funccionurio YÍl"'i. a reC€he1· um quantitativo 111uito 
inferior ao que teria se ><ua promoção não tive::;se sido obstad:l. 
Em tal hypothese, incontestUvelmente, o direito ·adquirido foi Je
·sado ... 

O SR. :\IO:O."TE ARR.~ES - Attingido profundamente. 

O SR. RAt::'L BITTENCOGRT - . . . e attinl;ido tn·ofuJlda
mente> E' certo que estavamos em período discrici'on'ario e muito 
se teria de discutir .sobre se, em período diser!cionario. ficam su,;
pensos os direitos ~dquiridos. Confm·me o ,grão e a intensidade 
da revolu<;ão que g-erou es,;e poder discricionario seria admí~ivel. 
ou não. que c dh·eito adquirido ficasse abolido. 

Comó quer que seju, o que se ~·iu, na ol"ientução do Governe 
Provisorio, ao n1eno8 em su,l pha~e mais larga, foi o ucatttmentn 
ao direito udQuh·ido. no acto juridico perfeito e á coisa julgada. 

O SR. MONTE! ARr-.AE:; - Ait;m disso. Ie~i!;]amos 110 momento 
em que está vi,.ente a C'onstituição. que- restctht>lece o pl'incipio 
do direito· adquirido. 

O SR. RA17L BITTEXCOlJRT - Vou chegat· Já. Portanto, 
jã no Governo Pt·ovhmrio. 1mrecer!a um tanto deshal•monlco que 
viesae elle, pelo ·de-<·reto n. :!3. 569, lesa1· direito adquirido dos 
funccionarlos. 

O SR. DINiz Jt:::-:roR - :-<o meu Estado hn. =sOl': frisante!> :.~ 
esse respeito, posso a .. «sever:t r :1. V. Ex. 

0 SR. RAUl .. BITTEXCOt~RT - Se. POI'ém. duvidas l)odessem 
existir· no te~men ,u~cridonm·!o. por uma subtlleza. de intenn·c
tação jurídiCa. em face do uma t'e\'olu~iio que alterou as inst!
tul<:ões; nenhuma J)Ode ha\'eJ• em. face do regimen actual, em que, 
lJela Constitui<:ão de 16 ele .Julho. no propr1o art. 113, para que 
os comoo tentes todos do .;uhstitutivo appellam. se e~tabelecc. no 
·numero 3. que a lei nüo prejudicará. o direlto adquirido, o act'.l 
jurid!co ])eJ•ft>lto e a coisa julgada. 

~e. pois, a Constltui<:>i.o da Repub!ica declara, como norrua, 
o l'€S!lectlyo da lei au di1·eito adquírÚlo, qualquer outro ··disposi
tivo da Constituição · Que appellar para o interesse publico está 
limitado pela salvagu:wd:t <los direitos preexistentes· l!quldnmen.te 
ndq uíridos. 

O SR. MO!I."TE AWtAES - Ha-de "'uhordinar-se a esse· principtu 
mais geraJ. 

0 SR. R.-\UL BITTENCOT:RT - Ha. de subordinar-se a ess9 
limite. 

O projecto não abol'da a questão. mas o substituti,•o, no ar
tigo . 4 • o, procura. am·!mora1·, ··. desbru>tar o. qne pareceu amplo e 
_prejudicial- na. .-disposi<:ão do decreto de 11 ·<te-·Dezembro·de 1933, 
sem •. entretanto, ·negar-lhe .o ·:fundamento intimo, Q.U& • .ficou res
peitado, como o da vantagem de·· que,· em--servi~ publico, :l$ fun. • 
ccões technicas sejam· exercidas por capacidades te~hnic_a:s. 

Que propõe. en.tjio, <! suh~titutiv.o? Que. aquelles·. func.cionarios. 
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que :já o· eram antes de 11 de Dezembro de 1933, continuem com 
os direitos que adquiriram na. datá da. nomeação, istG é, que. SE; 

na data da. nomeação, elles não adquiriram -di:reito algum, porque 
erem funccil:>narios contractados ou funccionarios prov1st>rios, ou 
nomeados em repartições cujos regulamentos não lhes da.vam di
reitos. taxativamente •.. 

0 SR. MoNTE ARRA&S - Accesso. 

O ·sR. RAUL BlTTENCOURT - ... específicos, inclusive o 
de Promo..:ão, -evidentemente esses direitos não vão nascer, não 
sut·irlrão do substitutivo da Commissão. 

A Commissão apenas propõe, no. substitutivo, que sej;un aca
tados os direitos que; porventura, os !unccionarlos houverem ad
qufridt>. no acto de nomeação anterior a. 11 ãe Dezembro de 1933. 

O SR. TEix:enu. Pl::>.'To - Justamente a resalva · dos .direitos 
que existiam. 

O SP.. Mo"'"TS' ARRAES - De direitos preexistentes ao . substi
tutivo. 

O SR. RAUL BI'I'TENCOURT- Um grande numero de func
cionarios •. portanto. que exer<;:am. funcc~s technlca.s e .não tenhMn 
direito :tdquirido para a permanencta em .taes funcções, poderão 
ut~ ~r demfttidos. se- não têm .direito á estabílldade, para. que 
a, V!l'ga seja. preenchida. Dor quem demonstre melhor competencia. 
technfca. Ma.s aquelles que. no acto da nomea~:íio, antes do de~ 
ereto, adquiriram o direito de ser detentores, occupantes do cargo 
.e de ter determlnada11 post<;i5es. Só estes terão se'ls direitos res
peitados. 

Me.s o substitutivo teve a cautela <!& tambem acompanhar o 
esp!rlto salutar que regeu, embora imDerleitamente; a. cllsposl~:ii.o 
attinente ao caso, no projecto 23.669, transplantando. sempre que 
posslvel, o funccionario Que não se pôde demlttlr, de wna. funcção 
techn!oa. de que nii.o tenha satisfeito a.~ exJ.~~:eneias da regula
m~te..~:ão, m:u·a outro car~o não teehnfco. 

Dbi o art. 4 . • do substitutivo : 

"Podendo ser removidos (os funccionarios) para. ou
t.rn funcc:ão . . • " . 

Evidentemente. a lei pennitte a. remoção, e quem sa.be da op
J:)ortunldade da remoc:ão. (, o poder publico .. 

O SR. ~loNTJ:: ARAAFlS - E' o Poder Executivo jui7. da Ol)por
_tunldade. 

O SR. R.AUL BITTENCOURT - E' da autoridade do J;:Jte
cutivo, da autorldà.de a.dmfnistrati'Va. 

.. • • • podendo ser remo">"idos para outias ·funcQões não 
tecimféa.S, desde que de iguaes vencimentos e de carreira. 
com vi:J.n.t.a"gl!ri,.j tambem ig'uaeg OU SUJ)eriOreS f1S do Cnrgo. 
de- que eram detentores" •. 

O SI\. ~ Pm'l'O - Não ha. prejui2o algum. 

O SR. RÁUL BITTmNCOURT- Quer dizer que, se nã.o h<m-
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ver quadro .á. margem. quem· tiver direitos adquiridos. e estiver 
-dentro do quadro techni<:o continua:r!i. com direito á promoçãll. 
E' um inconveniente publico. não ha dUVidà; mas ·uma: garantia 
de direitos individuaes. assegut-ada pela Constituição; · · 

O sn·. SALGADo Fn.Ho - Que se põe acima do ·irite•esse gei'al. 

O SR. RAuL BITTENCOURT -. Srm; porque, quando :1. 
'Constituição não correspond!' ao Interesse ~era!, a conducta não 
revolucionaria mas normal, é propor a revisão da. Constituição. 
A Constituiqão tem. de ser acatada. 

O S~. )loll:re .ARRAES - )lão se· Dõde- ntacar :c Constitui~;ao 
!>OI' uma lei. ordinarla. 

O SR. RAUL BlTTEXCOURT _:_ Quer dizer Que o funccio
na.rto ficará. no Quadro. se não houver um que.dro ·parallelo não 
technico. Se este quadro parallelo existir, o tuncclonario serft 
-transferido <le accordo com o disposto no decreto 23.569. apenas 
com uma dif!ereno::a. com um :~primoramento apenas: ê que o de .. 
ereto do Governo Provisorio estabelecia. que o !unccionario deve
rla. ser transferido para outt·o quadro e para funcção de _igual 
vencimento. Mas pôde acontecer que uma func.::ã.o de igual venci
.mento por si -só não re!lgunt·de o direito adquirido, porque pOde 
não implicar em accesso. 

O SR. Dn,>z JuNioR - P6de ser um c:1.rgo terminal. 

O SR. RAUL ElTTENCOl:RT - Pôde ser um car~=:o termi
nal. O substitutivo f>~tubelec{> ma i<~ esta cond!c;:ão: que o :t:unc. 
cionario Sf>j:\ transfP!'ido pnr(l funcc;ão não techn!ca de igual ven
cimento e de· carreira. com vantagens tstmbem !gunes ou IIUPe
rlores ã...q do cargo de que era detentor. 

O SR. Mo:o.'"!'E ARilAF.S - Resalva, assim. o direito adctu!rldo, 
por Inteiro .. 

O SR. RAUl. BITTE!'l'COrRT - Por co~quencia. o obl<..· 
ctivo do substltuUyo não ~ lesar o t>spirito do decreto 23.569, QUl'. 
evidentemente, foi "'adio e digno de apple.uso!!. mas tão sómento 
desbastar-lhe arestas QUf> parecem perma,.necer ainda pelo textl'. 
em vigor. attentando contra direitos fncontestes. 

O SR. MoRAES PAlVA. - ).fals justo e mai~ humano. 

O Sa. Moh."T!t ARR4ES - .A,ccommodar o esplrlto do projecto :'1 
Constltui~o sO depois vigente. Sendo ('!ln, uma lei superior, o 
decreto .tm de se lhe adaptar. 

O SR. SAOO&Do' FIL'flo - Quando a Constitui~ão foi promul
!;ada. já_ existf.."l. · eRta leí. 

O SR. M-oN'l'!: ARR.li!:S - Se ~ ~terior h.. Constitub::W>, o ~to 
seria inconstituciomil, por a.tt-entar eontra eUa. 

O SR. DINrz .JuNIOR - A Constituição raetlflcott o que o de· 
ereto estabeleeeu .. AlUis; o legislador .nã(i 'Perdeu a taeuldacle :le 
legislar; do contrario, ficaria. condemnado 1i. 'hnmobflidade; .. 

o· SR. RÀ.u"L BITTENCOURT Nas. D~posiÇões Transito-
rias. a.· Constitui~ão estabelece •.. 
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O SR. oi2.U.OADo Fn.ao - POde-se melhorar, ~unca retrogradar. 

O .S~t •. Mo:r."TE ARP..AES - O substitutivo não peorou. não as
gravou, não· retrogradou. 

O SR. S.Lt.GAOO FILHo - A81\Tavou. QUanto ao interesse geral. 

O Sr.. MoNTE AnRAEs ·- Pelo contrario, desenvoiYeu no .'3entido. 
do espjrJto da ConstltulçSio. E desenvolver no sentido do espil."i
to da Constituição. é fazer progressos e nà(l retrogra.dru:. 

O Sa. S.u.o.u>o FILHO - O projecto attende a interesses par· 
ticulare;;, deixando em segundo plano o interesse geral d~ Pa.iz. 

O S.n. T=llA PINTo - Qual o interesse gel:'al do Palz. ttUe o 
'MOjecto-subst.itutivo põe em perigo? 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Pergunto ao nobre Deputado 
Sr. Salgado Filho se não está resfn!ardado o interesse geral. exi
gindo-se provo..s de revalida~;:ão lle diploma, tão abundantes e mi· 
nuciosas como as constantes do projecto. 

O SR. SALCADO Fn..Ho - Com ~ue_objectlvo? 

O Sr.. MoN"l'E ARR.!.ES - O de mora1izar a Pl:'ofissão. 

O SR. SAU:AT>O Fli.Hn - O n.OS$0 nobre coUega demonstrou, 
hontem. aqui. Pxuberantemt>nte. que não havia legislação. concer· 
nente ao a.ssumnto. que não havia. direit.os adquiridos. 

o Sa. MoRAES All.-nru.o~o: - Que-ro. ape-ne.s, pedi!' a V. Ex. que 
preste attenção pam o seguinte: esta qu~tiio de ser ou niio rn.zon.
vel revatidar os dlplom<l$ da~ escolas particulares <: urna questão 
de merito do pro.ie<:to .• , 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Cuja discussão é precipitada 

O SR :Moru.I!:S AN~R.\DE - ••• cuJa dlscuSI!ÜO li vreciplta.da. 

O SR. RAt·r, BlTTENCoeRT - Ma;~ o meu dever de cor
tezia !>bng;t-mc. •í~ vezes. n t-xprlmll' me-u pen!!nmento 110bre llUl'~

tões suscltlldtl-" 1:1elos aparteantes. 

O Sn. Mor:Ar:.<: ANf>lUilE - Compl'eohendl l' pol· Js~o rui em auxi
lio de V. Ex. com e11"11. declarn<:il.o. 

o SR. SALGADO 1-'n.Ho - ~o llcenca p1tra. dl!lcordnr. em a.bso
luto. ele V. E~. Nn prlme!rn discussão temoR de apreciar u utl · 
lida.de do projecto em fac!' d!t Constltul<:iio. 

0 !!iR. Mon.\ES ANURAD.: - U'tllldacle é Umn COI!fl; merito {> OU• 
tra.. V. Ex., QUP. é jurlsperito, sabe perr~Ita.mente que uma colstt. 
é utilidade e outra ~ \'1\ntagem. E nem sem-pre vantagem e.. m<'
rito. 

O SR. SI..LGAno Fn.Ho - Estou me t-e!erindo n vn.nt11.gem ~-
ral. 

O SR. MoNTE Alm.\Es ~ Nem sempre. como af!irma o nobr& 
Deputado Salgado Filho, o interesse geral se sobrepõe ao tndividua·l. 
Quando ~ ConsUtuiçãQ expre~mente assegura um direito ·lndl
"idua.!, este ê ina.ttingive.l pêlo intere·sse geTal.. Então, ·está re
sal'lra.do, e~ re_sguarando. 

·~ 
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O Sa. AmtEI..lANo LEITE - O Regimento prohibe que se discuta, 
-desde logo. o merito_ da questão? Trato.-se. apenas, de uadiç;ão 

O SR. R..-\.UL BITTENCOURT - Sr. Pre..<iidente. o emlnentf! 
DepuW.do Sr. Salgado Filho interpella-m-e de quando eu tomo em 
consideração o interesse geraJ, uma vez que a base do substitutivu 
está no interesse da salvag-uarda de direito:;; individuaes. Res
pondo que attendo a uma dir~ito integral. .. 

O Sa. MONTE ARI!AES - Não ha co!lisão entre o direito indivi
dual e o. conectivo. A Constituíç:ão agazalba a.mbos. 

O SR. RAUL BITTENCOGRT- ... quando, nar-a regguardaT 
os inteN!sses indiv:iduaes. f'Xi:io prol.·as tão abundantes, quaes se· 
jam as de revalida<:ão de diplomas. 

PergUnto a~ora. a V. Ex. Sr. Deputado Salg-ado :Filho. quu 
tem COIJ:I·~ defesa. de sua argU:menta.ção o interesse geral: em que 
momento procura. attendet· ao respeito e aca.tamento aos direito<> 
indlvlduaes adquiridos? 

O Sll:. SAI..OAD~ ~"'Lno - ~O!! momentos opportunos. •\las nã-J 
quanóo ~lles ferem o interet~se geral. E aqui não vejo, aliâs, direi-
tos adquiridos. ' 

O SR. RAUL BITTEXCOURT -- O funccionarlo publico .•. 

O $1t. SAt.oA.D<> Fn.ll o - O~ :funccion:triOo"l publlcos jií. estão z·es
gaardados. Quanto aos outros .• , 

O SR. RAUL BITTENCOl:RT- Estou me referindo aos func· 
cionarlos pubtfcos. 

O SR. ShLOADO F:n.Ho - . . . quanto aos estudantes e !o.nnaâos 
por eacolas partlcuiareK, não vejo qualquer direito adquirido a s<>r 
r-e!Jgua.rdado. 

O SR. RADL BITTENCOURT - SO me referi a. :!'uncclona.rio,;, 
quanto a. direitOS: a.dquirldoR. · ::'llão argument<.·I fóra. dahf. E quan
to aos !uncclonarios pubUcos, ê liquido que estes, no acto da no
meação. tinham direito a. promoc:ão; continuam corn esse direito, 
e a lei que veda sua l>romo(!il.o evidentemente attenta contra. o di
reito adquirido. 

o- SR. MoN'I'Z ARRAES- Muito bem. ~ Tra.ta-se de direlto·adqul· 
t·ldo, deferido, e de cuja funcc;:ão o titular j:L tem o exérciclo. 

0'" Sa. ei.u.aADO Fn..Ho - A !uncçã.o nã.o. é pr<lprtiunente um a!.-
reito adqul.rido, senão uma. espectatlva de direito. · 

O Sa. MONTE ARRAEs - A promoção estâ intimamente Jlga.da á 
tuncçiio. 

O SR. TE::IxEffi..\ PL'\"TO - Ainda. que se tratasse de uma expecta
tiva de direito, irrunoral seria a lei que não admittisse obediencia 
a esse facto, 

O SR. RAUL BITTENC,OURT- E' a proprfa expectativa de 
direito. Alêm <lo que, segundo Pt?OSo, e co~igo vario.s Srs.. 
Deputados. não se tratã. de expectativa de d_i~itos Iiquidos .. 
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O SR. CAI!LOS REis - Ainda horitem aparteei V; Ex., dizen<l<> 
que era expectativa de direito a ·promoção. Agora. expectativ:t 
de -direito á promoção, é differente·. de direito 1t. ser prom'?vido~ 

O SR. RAUL BITTE""COt.TRT- Hà expectativa de promo<:àD, 
mas ha o direito ... 

O ~R. TEIXI'liP.A PINTo - De ser m·omovido. 

O SR. RAUL BITTENCOL'RT- E' exacto. O art .. 4." do sulo:
stitutivo pode modificar os quadros de acesso, urna. vez que a~ 
disposições transitarias re~guardam sempt·e os direitos ·adquirido», 
no momento em QUo? n lei transforma esses· quadros. 

Pelo que se vê. o orojecto é constitucional. 

O SR. Mo~ A.&.~s - Inteil:amente constitucional. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - •.. não attenta contra a 
cultura do Paiz ... 

O Sc.. MoNTE .A.e.I!AE:S - Ao contrario: exa~c:a-n. 

O SR. RAUL BITTENCOl:"RT - ... porque exige JlrovnH 
abundantes e respeita direitos adquiridos, o que não acontecia pel., 
decreto do Governo Provlsorio. e, port(lnto, vem dar correctlv<> 
que ur:;ia partisse !lo Poder Le~islativo. 

Quero me ref~rlr, ainda. a outro e!lpecto da questão. E' que,. 
dentro deste projecto. pelo MCU art .Lo, não se exigem as reval!
da.c;ões de diplomas, quando o portadot· YRe exercer a profissão 
dentro do proprlo Elltado onde tem sêde a escola que o expediu. 

A respeito, é preciso accentuar que o substitutivo em coisa al
guma Jnnova. <l legislação do Governo Pro\1sorio; porque esta foi a 
a .sua orlen:ac;ão. no tocante {~ mt>dlc!na. i'~ phánnat!ia, A odonto-
logia, {L veterlnarla e á advocacia. · 

Pn.~~so a demonstt·~r o que attinno. pela lE'ituru ele um dos 3.1'

tigos do decreto n. :!O.!l31. de 11 de Janeiro d., 1!132, Que regul'l· 
mentou o exerclc!o dn medicina. da odantologla. da ph(l.rmacla <' 
da vef.erlnnria. Diz o nrt. 14: 

''Podem continuar a clinicar r.os re>~pect!vos Estados 
os medlcos. cirurgiões dentistas e veterinarlos que na dat:l 
da ·publicac;ão do presente decreto forem portadores de di
plomas expedidos pelas escolas reconhecidas e flscalizadao;· 
pelos gove1·nos estadoaes. bem como os medico&~. cirurgiões 
dentistas e veterinarlos diplomados POt' raculdades extran
gelras com mais de dez: annos de clinl~a no Palz" . 

Assim. pois, quanto á medicina, o decreto foi muito extrema-do, 
porque, para os medicos extrangelros. diplomados por institutos ex
trangeiros, que já exerciam a -profissão. por de2 annos.. a propria __ 
revallda.cão. que ao tempo ·era exigida, foi dispensada. 

Isto quanto à medicina. Mas annunciE>i, tambem, quanto ao di
reito. 

O decretó n. 21. 592. de 1 de .Julho de 1932, refel'ente a altero
(;!Ões da-daS ao decreto que regÚiam:entou o ·funcciOJ1amento da Or-' 

. dem dos Advogados, estabelece,· em sel) artigo ·2.0
: · 
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"Os &dvogados inscliptos de accordo ~'om o artigo 101, do 
regulamento a))provailo pelo decreto numero 20.184, de 14 d~ 
Dezembro de 1931, que não p~ncha:m os requisitos do art. 
·13, n-0 1, do mesmo regulamento,. combinado com 0 art. 1.o 
d~te decreto, serio. tam~m admittidos no quadro da Ordem, 
expedindo-se-lhes a carteira de QUe trata. o art. 20, apenas 
para o exercido da. profissão no territorio do Estado res
pectivo." 

Quer dU:er que :~ Ol·lenta.c;ÜQ do GoYerno Provisorio, qualldo re
gulament<lu o exercido da medicina, da phal'mac!a.. da. odontologia, 
da veterlnaria é. t.runbem, o da advocacia, atrav(;s da Ordem elos 

- Advogados, foi resguardar, por equ!dade - pois não chego a querer 
sustentar houvesse direito adquirido liquido - o e:xer<:lcio da pro
tlssão ·dentro dos territorios estadoaes respectivos. áquelles que jâ. a 
exerciam, diplomados por e!lcola.s cuja eld<~tencla er:t accelta por 
esses governos. 

Quando no subg!ltu~vo, portanto, se declara. no art. 1.~. (lUe o~ 

engenheiros, os archltectos e os agrimensores diplomados por es
colas equivalentes podem exercer sem revalidac;ã.o, dentro do.s terrl~ 
torlos estadoaes respectivos ... 

O SR. PRESIJWNTE - Advirto ao nobre orador que faltam, ape
nas, 5 minutos para o termino da hora de que <li.spõe, 

o SR. nAUL BITTENCOURT- Concluirei n~ses cinco Dll
nutos . 

. . . quando a Com-migsâo assim estabele<;:e. não innova; apena,:, 
cxtende, por analogia de evidencia crystallno., a.· orientação seguida. 
pela legislação de engenheiros. agrimensores e archltectos. SOmente 
a. fnnovação se encontra naquelle artigo que d[rectamente' r-eproduz 
o pensaménto do project0 Moraes Andrade. quando manda revalt~ 
dar o diploma para o eXerciclo em todo o Pniz. iSto ~. além dlll!! fr<m
tefras do Estado onde to! expedido. 

Tenho assim. sr. PresJdente e Srs. Deputados, analysado, mal!o 
do que o Regimento me obrigava como relator, porque tratei de r..l~ 

guma coisa do merlto do substitutivo e a Je1 interna só :Cala na. 
utilidade geral e na constituclonaUdáde do projectQ, 

Perlustrei, pois., os di\·ersos Itens do· substitutivo, que não negr~ 
!naS desenvolve o pensamento d.o autor da proposl~ão. O primeiro 
e.rtlgo diz respeito ao exerclclo da. pro:fl!!são de diplomados dentro 
do Estado respectivo; o segundo trata da revalfda~ão para o exel'
cicfo <Ia protJssão do portador de diplomas em todo o Palz; o ulti
mo cogita de salvaguar-àar os direitos e.dQulrldos, llquiãos e Jncon-. 
testes dos funccionarlos publicas que adquiriram· tal direito ao tempo 
ela sua notneação, desde que anterior ao decreto numero 23.569. 
de 11 de ~exnbro de 1933. · 

Para. concluir - 'ViSto que o. Mesa jã. me advertiu de estar a 
expirar o tempo - quero chamar a attençãc. da Camara para a 
seguinte particularidade: no ponto de vista constitucional, não ha_ 
~uvida que tanto o projecto como .. 9 .submtutivo ·são procedentes ..• 

O SR. ~ PINTO - Ajustam-se á Constituição. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:50+ Página48 de 71 

-220-

O SR. RAüL BITTENCOURT- ... porque se ajustam H. Cons
tltuic;ão. já .não digo em face do art. 158, . porquanto o proprio 
Deputado. Sr. Pedro Rache não se fundamentou fortemente neJle. 
mas adaptam-se perfeitamente- ao art. 121 letra i), visto como não 
,~;:e derrogu. a regula.menta~ã.o da profissão de engenheiro. antes ha 
.obediencia ao art. 113, n. 13, por isso que obriga n pro•·as de ca,Pa-. 
cidade. Mais que isso: cumpre-se o que até entiio não tinha sido 
attendido pela legislac:iio ,·igente, nesse mesmo art. 113, n. · l<i. 
ao declarar que a lei não prejudicará o dlrf!ito adquirido, o acto 
jurídico perfeito e n coisa :\ul~rnda. 

Se a primeira discu~ão. por conseguinte, se prende ft consti
tucionalidade do projecto, comprebemde-se que quem quer que fosse 
contrario ao seu merito, te-ria, por 'boa norma de di!õdplina mental, de 
concordar ao menos que o projecto, mau, na sua. opinião. era con
stitucional. 

Approvado ~m pr!meü·o turno. pod!!ria ser modificado, poi~ que 
se achava na. primeira eta-pa do filtro parlamentar que tem por 
escopo tão s6mente apuror a con.stitu<'ionalidade ou incon!'titucio
nalldade da materia aprE!'!!entada. 

Tudo leva a crer, portanto. e espero eonfladamente. que a Ca· 
mara. Yendo a crystalina limpidez da constitucionalidade do pro · 
jecto n. 5, da autoria do Sr. :Moraes Andrade, venha a ai)Pl'O
,.a.l-o em primeiro turno. tanto mais quanto ne~ta phase não são 
adrn!ssl~,.efs a"' emend().S. A~s!m. todos aquelles que discordam '~" 
projecto e (lUerem corrigir. uns. o m·t. 1", outro;; o 2", ou quaf'squ••l' 
outras disposições, não encontram. nE?>ste momento. opportunidade 11<1-
ra apresentar emendas traductoras de .suas idêas correctivas. 

Uns entendem que deveria cahh· a n'valldn<:iio e tudo o mail-' 
devcria tica.r. E' obvio para a conduct:t dos que assim pensam, o 
apresent.-tr emenda!< sUJiprimlndo o aL'ti).;'o rcfere>mc, íL remlidaçüo. 

Outros ac·ham qu~ a parte r~lati\'a ao·Oól ftmct>iunat·io:-~ pt·~judl·:·:t 

fundamente o pt·ojE:'cto. . Dt!Yf~t·üo pt·opot· a rNLrada elo arti~o CTll 

que-stão. 

A outro~ se afb:ura que tL re\'n lld:u-:iw llc\'o? ter C'nract~r gera 1. 
não ~6 uara o exerci(:'io õn nrofl~~iio clt-ntro do t~t·rito::-io em que 
foi o profissional diplomado. mas Pttra todo o Pai~. E' ali{ts, o 
l-ensamento do Pl'OPrlo autm•. 0~ ([lle RSl<lm onlnam devet·ão su:;;o
gerlr n suoPrE'Is~ii.o do m·t. !". oura <l.Ut> o tJrojecto ohr!,::uc n tridn!O 
á proya de .revnlld~üo .. 

Outros penS!lm que, 11at't\ ~,>vltnt· Al~um mnl ente-"nd!rlo, a {>X

r.ressão "uUI!Clecle publica... constante de um dos nrti,.-:"o~:< devt:>rh 
sE;r substitui<la pot· outra. ma iR clm•n ou rnlliR restl•lctivn. 

E outros entendem. por su'btllezas te~hnic,tf;, que mandam suh
stituir a palavra "detentor" por "occupantl'!-· que ~ a ultimo. <lo 
:vrojecto. 

Pois bem- todos os illustl•es Deputaclos qu~ querem encontra r 
vehiculo e.fi-m de .fazer val~r sua opinião para propositura de sua.< 
idéas, para corrigenda do suostitl.itivo e do projecto em .seus· dif-· 
ferentetO aspectos, se- o mesmo fosse rejeitado em primeira discussiio 
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teriam as porta,<; cerrnd!i."" e o projerto. 11itidamente con!':tituciomll, 
"ficaria impedido até de ser corrl:~do e de se salvar nquillo que 
nelle ~ncerrft um nucleo d·e verdades. 

Por isso, Sr. Presidente e senhore-~ Dc:putados. <'oncito a cn
mara. a que .. por duas razõe,;, n.ppro\'e o projecto n. 5. Antes d~· 

·mais, porque o primeiro tu,.no diz respeito apenas ú constitucion'l· 
lida.de- do projecto, e essa constitucionalidade é incontestavel: d.:.
]Jois de approvado em prfmeir,~ discussão. o Regimento Jntern<. 
proporciona. a possil>llídade do offerecimento dt' emendas. As:o;in .. 
l"nt vez <lo projecto ser o QUe é, virá. a ser o que pen:sa a Cam.ara 
na sun. totalidade.- não apena.s a conclusão de um parecer de Com· 
missão, nem a propositura de um Deputado, mal' a collabora<;ã•l 
completa e unanime d~ todos os membros d"'l<ta Casa dn Parla· 
mento. 

Era o QUE' tinha a dize-r·. (Palma.~. O oratlor é crwrwir~H·n
to.d.o.) 

Dut·ante o di;·cur~<o elo ~~·. R:tul Rlttencourr o Sr-. 

Antonio Cnrlos. Presidente, deixa u. ca<leit{\ da pr"· 
slclencla, CJUE' ~ occupflda p~lo Sr. Arruda Cam:r.ra. 1." 
Vice·Presidente. 

O Sr. Presidente - Ha .sohrP a me~ e you sub-metter a 
votos, o seguinte 

REQt!EillME:~"To J)E l'RGEXCrA 

Requert>mos urp;enda para discu::~sãt> e vota~ão do projectn 
n. 171. de 193S. que t·evoga os Decretos ns. 24.5·ll· de 3 de Julh•l 
~e 1934 e 73, de 1 de Março de 1935, t"efet'entes á exporta~ão de ca
t~s com impureza~. - e dispensa de impressão elo mesmo projecto, 
no~; termos do (lrt. 147. paragrapho 2. 11 do Regim<:>nto da Cama:r~l. 

Sala da..q Sessões. 16 de A~~:osto de 1935. - Cardoso de Mello 
:Scto. -Jairo Fra11co. - Fa1Jio rk ('amaT{Jo A.ra1rha, -· .-lurclia· 
no Lri.te. - (}astr'i.o Vidigal. 

Ap.proYado. 

O Sr. Presidel'lte - F.m ohetlil."ncln. no voto da Camal't\. \'OU 
submetter a !mmedlata discussão e vota.;ão o projecto. 

l. • tl!11cu.saão do vrojccto n. 171-A.. tle 1935. C 1• 
l.egislat1tm), revogando o Decreto ?I, 24.541. dt! 3 de 
Julho de 1!134 que "proJtfbe a ,.:r:porta.ção de ca/étt con
tendo lm.vureza. c.vtabcle~e a Ta.llellc de Eq1llvalencl11 
de Defeitos adnr.itti.dos no café e dtL outras provldencias ~ · 
e o necrr-to n. 73, ele l tlc Jfa'rço d!' 1!13ú .. qllf' prortJ
ua o pr11zo para. C:IXC1t.çtl.o daquclle; cot~t parec.er favo· 
ravel d.a Commr.i.Rsri.o ile .tnrlctdtura (em ·t..•lrt-u.tfe d~ 

urgencia). 

O Sr, Presidente - Entm em discussão o projecto. 

O Sr. Jairo Franco - Sr. Presidente, venho dizer algumas 
palavras -e expender algumas consideraç;õe!l para justificar o pro· 
jecto ora em (li:SCUsS>i.O, o qual t1Ye a honra de avresentar em plE'-
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r.ario e se destina a revogar <Js decr,etos ns. 24.541. de 3 de .Julho 
~e 1934, e 73, de 1 de Mar çode 1935, decretos esses que probibem a 
e::r:portação de ca!~. contendo impurezns e cream ta.b()lla. nova de 
classlf!ca<,:ii.o para o producto. , 

Sinto-me. mesmo, na obrigação de justificar o projecto pelo fa
cto de, para elle, havet· requerido, não só urgencia como tamber>1 
6ispensa de impressão, afim de que ímmediatamente , fosse discutido 
~'votado. 

Não vou, ao apreciar o rojecto, entrar em minuciaa e em gran
-des porm-enores porque não sou tecbnico no assumpto; e se me 
:~.balanço a dizer algumas palavras de critica. aos aecretos que orn 
pretendo revogar ~ porqlle entendo que nos problemas economico~ 
em regra. ha. um aspecto simples a.ccessivel aos leigos, além 
da outra ta~. dit:ticil e complexa, esta só podendo ser coiDI)>rehendi
da e discutida pelos especialistas ou .por aquelles o.ue se julg~m 
'tael!. 

O ponto de partida d:I.S restricções impostas á exportação de 
ca.r6H baixos to! o decreto n. 1!1.318. de 27 de Aagosto de 
1930, que P.rob!blu a exportação. o transPorte e o commercio de 
catês inferiores ao typo 8, e estabeleceu multas e penalidades pesa
das para aquellea. que intringtssem o prohibi()á.o. 

A medida, pOrém, causaria tão grande 'Prejuizo ao commercio, 
que o proprio Departamento Nacional do <.:tt!é houve· por bem per
m!ttlr a exportação dos ca!~s até o typo 8, embora não permittisse· 
o transito e o comrne4·cio dos de qualidades inferiores. dentro do 
Paiz, transito e commercio necessa.rios para se !armarem aquelles 
t}'POS cuja exportaç:ão :S:oi permittida. 

O Sx. F .uno .ARANHA -E que interessa· sobremodo (1. economl3. 
dos lavradores. 

O SR. JAIRO FRANCO - Chegarei a esse ponto. Por fim, surgiu 
~decreto ilo Governo Provisorio n. 24.541, de 3 de JWlho de 1934, 
que prohlblu a exportação dos cafés do typo 2 ao typo 6, que con
tivessem impurezas e estabeleceu nova tabeU.a de classificação paa:a 
o producto, e, ma!:s. em tom dogmatico, deter~nou que para 1o. 

classltica~:ão niio se deveriam levar em conta o e.roma, o aspecto e 
a cOr. 

Se formos consultar as razões que levaram o Governo Provi
.sorlo a baixar esse .decreto. veremos Q.Ue elle procurou m.elhot·•1r 
Q. exportação dos cafés finos, afim de substituir os ca!ês baixos, cujn. 
eJCJ)ortação seria. prohibj.d.a; tinha em mente tarnbem o Governo in
centivar a producção de cafés tinos e ao mesmo tempo, ·diminuir o 
producçã.Q em geral. 

Todas essas mediàa;s, porém, não deram, nem poderiam dar, O;t 
NSulte.doa imaginados e pretendidos pelo Govel'no, tanto que as as
socia<;:ões de· classe, os entendidos se movimentaram e demonstra
t'aDJ., cabalmente, que a nenhuma daquellas finalidades e decrettl 
poderia attingir. 

Quanto á e:x:portá:ção <lU substituição dos ca:tês finos pelos cafés 
de qualidade su.perio>r· nos mercados externos, os interessados mos
traram que essa sllbstitulção não era posSivel realizar. Em relação. 
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á. Eurona, é sabido que- o commercio de caft. exige productos de 
condjção e typos lnferi'Ores, de modo que, se .restringlssemos as no.;;
sas exportações. esses mercados M-iam n ecessariamente. buscar o pro
dueto do ty·po ~e~jado em outras t>rocedencia::;_ Foi il.<to que ·.se deu: 
á medida que O.ll caf.Os baixos. brasileiros, deixaram de ~er remetti · 
dos pa~·a a Europa, os de outras procedcncias llUgmentavam nos 
m(>rcad<~s europeus. · 

Em reklção a.os mercados americanos cleu-l'õe, de alf:'Uma manei- ." 
ra.. o mesmo phenomeno, porque, >;;e " verdade que os Estados Uni
dos con!;vmem mais cafés de condições superiores. tambem é cert,, 
qu~ lá. o café é vendido em plí e os vendedores a retalho formatn 
diverso!! typos e sub-typos, para satisfazer ao gosto e á exigencia 
dQS consumidores. Assim, para se· obterem essas (lualidades e sub
qualidades, torna-sé necessarlo o caldeamento ~ntre Os catés de apu
rada qualidade e ~!; caté.s interiores. De man~ira que os mercados 
norte alnerlcanos tjnham necessidade dl' se proverem destes cafés c. 
desde que não podiam recebei-os de origem bt•asilelra. fQram bu>l
caJ-o" na Co!omb!a e em outros lY.tizes productore.o;. 

Xo que concerne {L mel'!'lorla dos tYÍ)o~ dt> vroducção., no Bra><il. 
tambem o decreto niio poderia t1ar resultados. pot- Isso que os pre
ços alcancados pelos ca!ês altos ou <le superior qualidade não 
c ompensam o despre:10 e o abandono do,_ de qunlldade Interior. D n 
rne.nelra que não haveria -e Isto dlll: muito bem o memorial apre- . 
sentado pelo" interessados no Const-lh,, dt> Commerclo Exterior -
um fazendeiro Q.Ue deixasse de vendE-r 11eU~< café:-: b!li:xos ou de ln
!Prlor · qualidade . 

Outt-a clrcum!ltancia intet·E's;cante (o :1. se~:uinte: fizet·am O>< "~
tudiosots o calculo do que poderiam conte1· de 1mpureZil.$ os caf~s 
2nferiores. cuja exportação !oi Pr<>hibida e \'erlffcou-se que es~,.. 

impurezas correspondiEun a 1 por cento do .. café exportado. E. como 
se calcula•a a. exportação dos catés de typo baixo em mai,; ou .mt-· 
nos, <loJs milhões de saccafl, ch;;~ou-::~e no resultodu dt> que !ica
ria Impedida de ser l'Xportadn o.nenn:~ uma quantidade equivalente 
a 1 .por cento desse total, ou !ieja. 20 mil ~~acca.s. Quer dizer qiJe so
mente 20 mil MCcM de cnf~ superlo1·, nn. melhor dns hypotbeseN, 
)'loileriam ser exporUldas em !Oi!:ltr dessa,:: 20 mil !ll!Ccn!< de lmpure-· 
~s. contidas em c:tfés baixo.~ . 

Como disse. pois, as medldn..~ visada!< pelo decreto que se pt'e
tende revogar fora.m: lnnocuas " rs bsoluta·mente nüo poderiam a. tt!\\ · 
~ir á finalidade desejada )leio Go\·erno P:rovisorio. 

ya.te a pena lêr, po:rqtre é decisivo para o nssumpto. um trecho 
<lo memorial a que me referi, apresentado pela Associação Com
Tnercial de Santos. pela. Sociedade Rural Brasileira. pelo Centro dP 
Exportadores de Cafés de Santos e pelo Centro d~ Commissarios de 
Caf~ da mesma cidade ao Conselho Fedem! <le Commercio Exter ior. 

Nesse meinoriaJ escreveram as mencionadas associac;:lles de 
classe: 

"A necessidade que tem 0 Bt"tlsil de desen\•olver a el>'POr
tação (~e seus cafés ehamados baixos, para, ao menos nes.s:J. 

. ()ategoria do producto, poder enfrentar o.s concurrentes ex
trangelros e impedir, por essa. forma, que fiquem os merca
dos consumtdo~s completame<hte livres .ao accesso 'do consi-
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dera vel volume de . cates 'baixos de outras procedenciae; como 
o -Robusta" e outros de producc;:ão dn-Afriéa. e Indtas N eer
larideli!IIUI, tal necessidade, repetimos, está mais que compr<~- · 
\"ada." 

Quanto a este primeiro a::specto. isto f, o d:~ lll"f)hibi<:ão d~ <!J~
portar cafés baixo:-;, creio que já dis5e aqui o · sufficiente f~ndando
me · na opinião dos entendidos, p:tr« j ustificar ó proj~to qu~> tive 

·a honra. de apresentat• ·á. camara juntamente com varios Deputados 
:paulistas. 

O SR. FABio A RANI:IA - E' inten>retado perfeitamente os inte
rc8ses ;;era.es da. Javouro. 

0 Sr.·. AURELIANO LEIT& - 0 nobt·e oradur {'Stú. NH:aminh:tJltl,~ 
muito bem a j ustificação do projecto. 

O SR. JAIRO FRANCO· - R el:ttl\'nmentc á segunda palte. 
qúe trata da nova. tabella de clal<siflroção de cariis, ct·cad :J l~lo 
Decreto n. 24 .541, t.·unbem por !Ot·ma alguma se justifica . 

E' sabido que o commerclo de café do Bt·asil hn muit<> t e mJ>O 
5e serve das tn.bellas de ,;:lassi!icu<,;ií,o adaptadas p~la Boba de No
va. York. e não são p1·ecisas muitas palavras JXI.ra. mastrar a con
\·eniencla d~s~ 'identidade de criterio entre a prac:e. brasile !r3. e a. 
àe Nova Yor k porque ella tacilita extraordinariamente os nesoclos. 
tanto tu>~im que. nas c otn<;ôes dlaria!'l do ootê, na.quella ~ld:l.d'!.' . u 
Producto bt-asileiro tset"ve de base-, ao pus!;o que o de outras proce
dencia.s (: mencionado nos boletim; e publlcac;õe::~ a tlEma...-; um:t o lt 

duas vezes semanalmente. 

Em l 906, a Associação Commercú\) d e Santol!, que é um patrt
monio .precioso não s6 do c ommerclo =!~iro como da economia 
paull5ta e . m esmo brasileira, entrou a estudat• a cla.'lsi!icaçâo de ca.
f~, e a commissão por ella nomeada para d a r parecer sobre o as
s urbpto. achou Que nada m a is tinha a fazer s enão aconselhar •t :td~

~ &8 tabella.s seguidas pela. Bolsa de Nova Yor k, porque ellas 
obeldeciam a um criterlo racional, de modo que qualquer estudo qu,~ 
se /i:~.:esse nest e particular teria nor conclusão a adopção. da!>! tahnl
lar e do crit~rio em vigor na Bol.o.;a americana. 

Pois b em. O dec~to. que ora !>e pt·etende t·evogal' modi!i<:r, u 
l)rofunda .e injustifice.vemente esse cr iter-:io, de modo que a mudan-· 
ça traria dittlculdades, impecilhos e pre juizos enormes para o com
mercio. s em proveito e resultado de especle algumo. I?ara n6s. 

O proprlo Governo Prov1sorlo, allá:s, reconhece·;; a proceden<;i~ 
da argumentaçã o que lhe rora apresentada pelos interessados. ·.an
to assim. que o Decreto n. 36, de 30 d e Agosto de 1934 proróguu • 
prazo da execução do de numero 24.541, isto e. dilatou o prazo y;mu 
Inicio de execu~ão das medidas nelle contidas e nos seus conslde
rwnda mencionou que a immedlata (":otecuc:ão daquelle decreto· .:\car
rete.ra enormes prejui:~.:os á lavoura. 

Em Fevereiro deste anno, as associações interessadas vottare.m
.se para o Conselho de Commercio Exterior e pediram que imped!~se 

elle que o Decreto n. 24. 541. viesse a e n trar em execução a 1" de 
Março. O Con>elho recebeu com a PJ>rovação a . .sugttestão e, •.:!Plla. 
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o Decreto ·n. 73, de 1° de. Març:o deste. anno. prorogando nova.'11ent'l 
o prazo de exeeuç:ão .das .:medidas contidas. no s..lludido decreto. 

Esta. agora este prazo para vencer-se, pois as medidas re:;tri.
cth-as de eXportação de cafés ba.i:ros e as que cream novo crittlrio 
de classificação do producto, deverão entr::lr em vigor a 1 u d~ S•!-
tembro pro.ximo. · 

Ha necessidade· de se resolver definitivamente o assumpto e a 
resolução ~ da competencla do Poder Legislativo. Eis porque, at
tend-endo a um pedido da Associação Commercial de santos, apre
sentei á Camara. o projecto ora em primêira diScussão e quo; llre
tende revogar, de vez, o decreto numero 24.541, e m::ús o de n. 
73, que prorogou o prazo para a execução daquelle. · 

Creio, a.ssim que em rapidas palavras justifiquei o projecto em 
debate e tambem e. urgencia que requeri. para sua discussão e vo
tação. Penso, em face dos elementos que aqui trouxe e que resumi 
e diante da manl!estação dO!l lntere&Sados, que o projecto att~n.le 
as .necessidades do commeorcio de café, o que vale -dizer, da economia 
nacional. 

O SR . .AURELIANo LErrE - V. Ex. demonstrou isso conci:!>l. e 
claromente. 

O SR. JAIRO FRA:'Il'CO - Devo, pnra pôr termo ao me:: di~
curso, repetir que não sou technico na materia ... 

O SR. MoRAES ANDRADE - Della. tratou como se techníco !oss<:. 

o SR. JAIRO FRA~CO- ... ~que me servi s-rnndemente para 
:~.qui expender argumentoa e considerações sobre o assumpto, dos 
memoríaes, uos estudos que me vieram ter ã.s mãos, feitos durantr. 
este ultimo anno por todas as associações interessadas no commer
cio c na l"xportação de c a!~. 

O SR. ·FAuxo ARANHA - Y. Ex. dú. licen<:a para: um· aparte? 
Quando um dos maiores torradores -norte-americanos e.stev"' el•1 

S. Paulo. o Sr. Friele, Que torra. um milhão de saccas. !alando ne. 
sociedade Liga Agrlcola Brasileira, salientou bem este facto, dizen
do que os compradores ·e consumidores a.znericanos de café· c~m
pravam cafés :rJnos e cafés baixos. Elle mostrava, por exemplo. qu• 
a. Italia era grande importadora. dando preferencia aos cafês b;<t:
xos. contanto que não cont!ve!">Sem impurezas. 

O SR. JAIRO FRA~CO - Foi, aliás, o que ainda ha. pou<:i.l c,. 
disse, apreciando o commerc!o de café nos Estados Unidos. 

O SR. AURE[.LI.No LEI-rE - v. Ex. justificou a necessidade d.l 
exportaç:ão de ca!~s baixos. 

O SR. JAIRO FRANCO -O aparte do nobre collega m.~ sug-. 
gere a opportuniàade de ler aqui algumas conclusões a que cbt>gil.· 
ram add!dos commerclaes do Brasil em Madrid e .na Hespanha. a 

. regpeito do assumpto. 

O SR. FABIO AluNHA. - .A I~alia e a Hespanha con.somem, da 
pre!erencln, cafés baixos.· 
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O addido á nossa embaixada em Paris escre.ve: 

"Por minha :parte, pooso assegurar-lhe que não sCJ os im
portadores do Havre, como ·os torradores de Paris, reclamo.m 
constantemente a volta ao mercado dos nossets cafés ba!xos, 
que estão sendo s!lbstituidos paulatina e intelligentemente 
pelos nossos concorrentes, principalmente pelo •·Koulllr.n" Je 
Mada.,""a..scat-, pelo "Robusta,., das lndias Hollandeza.s e pelo 
"'Triages ., do Haiti. " · 

'renho, a.s!!im, cumprido a obrigaç:1io em que me encontrav11. d..l 
justificar o projecto ora em discussão e mostrar a necessidade <Ie 
que seja elie discutido, votado e- appro\"ado com urgencia. (.l!·uit~ 

bem; palmas. O tYI'ad.or é c1~mprimentado.) 

Em seguida, é encerrada a discussão e annuncia:la. 
a \'otaç:ão 

Approvado o seguinte 

PROSECTO 

N. 171 1935 

(Primeira Legislatura) 

'() Poder Legislativo decreta: 

Art .. 1.• Ficam revogados os Decretos n. 24.541, de 3 de Julho 
<le 1934. que .uroh!be a exporta<:ão de cafés contendo impureza.;;, 
estabelece a 'l'abella ele EQ.uival.encia de Defeitos admittidos no ca· 
fé e .dá outras providencias. e n. 73. de ~ de Março de 1935. que 
pro:rogou o prazo para a execução daquelle. 

Art. 2.• Revogam-se as disposic;:ões em contrario. 

O Sr. Presidt:nt() - o t~rojec~o uassa (L 2• discussão e fi
gurará ria t~roxima ordem do dia, em virtude de urgencia. 

Nome\o para a Commis!lão Especial, que tem de· estudai:' o 
problema do nordeste. os SJ:"s. Barbosa Lima Sobrinho, Sampaio 
Corrêa. Hel'ectiano Zene.ide, Arnold Silva, Agenor Monte. Emilio 
(le Maya, Martins. Veras, Xavier de Oliveira, Melchi.aedek Monte • 

. J' <?ª-o Cleollha.s e · Botto d-e Menezes~ l 

·Continua a discussão do projecto n. 5. 

C'ontinuaciio da, 1• discussão llo projecto numero 
5, de 1934, 1JCrmittindo a revalidação de diplomas àe en
genheiros. archite.ctos e a,grimen:rores; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:50+ Pág ina 55 de 71 

-227 -· 

O S:r. Presjdente - Tem a. pa,tavra o Sr. Alberto Alvares.· 

O Sr. Alberto Alvares - Sr. Presidente, a Constituição 
de 16 de Julho deu evidentemente maiores attribuições ao poder fe
deral, !lla ordem do ensino e da educação nacionaes. Do oonto do 
vista. thoorico, terã. sido um. acerto, pois que ã União dev~rã ~ber 
maior re$pansabilidade e, .consequentemente, mais ampla liberdade 
lhe deve ser e.ssegUrada. na solução de um problema que ê ante$ 
de tudo eminentemente nacional. Praticamente. porém, a julgar 
pelos antecedentes de quasi quarenta. annos, não ha infelizmente 
motivos fundados J)al"a esperar que a. nova. phase constitucional ve
nha a pre>porcionar ao Brasil urna situação futura de mais presti~ 
gfo da cultura 'scientiflca, litteraria e arti.stlca da juventude e da 
mocidade, cujo esp!rlto EJe vae plasmando ao inr:luxo das mesmas 
tendenci~ e dos mesmos erros anteriores. E' curioso, a este ponto, 
constatar, que a interferem!ia dos Estados, na espbera. do ·ensino, 
~e tem caracterizado l)Or )lm impulso parallelo e em sentido contra
rio ao da União. Detenhamo~nos por momentos sobre este thema. 
Nos Estados, ao menos nos mais importantes da. Federação, ha. cer~ 
ca. de trinta annos, vem o ensino prima:rio evoluindo, progredindc., 
melhorando com maior ou menor intensidade. P6de ser que as 
vezes .se tenha detido a sua. marcha por factores principalmente du 
do mini o orçantentarlo. Nunca, porém. a sua curva de ascen~:ão 
Cjue.ntitativa e qualitativa .terá declinado. O sentido tem sido este: 
mais escolas e ·melhor ensino. Tom~o$ um desses Estados: MI
nas, por exemplo. Em 1906. na vigencia do Governo João Pinheiro, 
o seu grande Secretario do Interior, o Sr. Cil.r\'alho Britto. lan~ 
a mais notavel reforma do ensino popular até então operada. Elle 
dá uma. nova orienta~;ão á. escola, organizando-a racionalmente, de 
accordo com o pr~nclplo racional da economia - a divisão do tra
balho. o ensino. que até então se ministrava por um s6 -professor. 
numa mesm.a classe, nas dl.!ferentes serJes, numa qu~>.si homogenel~ 
dade perturbadora do rendimento do trabalho, esse ensino B6 hete. 
rogenizou se de!!níu em classes disHnctas de serfes distinctas, agru
)lada.s. porém, sob um mesmo tecto e ao influxo de uma orientaçãl> 
geral, Passou-se e.ss!m das escolas iolada aoo grupos escolares. 
Os que são familiares com o trato da pedagogia conhecem mu!t~ 
bem o valor didactico dessa medida de ordem technica.. Deu, além 
disso, uma. feição nova. &os :programma.s introdu:~:indo pela pri·rne!ra 
vez, nos horarios, o canto coral, o que vale dizer a alegria na esco
la. que assfm deixou de ser aqueiia sala triste .de pequenos .seres 
comprimindos na sua natural tendencia para. a vida das colmeias 
trabalhadoras e honestas. 

Imprimiu-lhes ainda uma nova fei~ão consignando o ens!no in·· 
tu!t!vo das noções fundamentaes <das seiencfe.s na.turaes. 

O que. :porém, deu o maior relevo a essa reforma, que maren 
uma etapa na vida àaquelle Estado, :foi a expressão moral da !nte.-
ferencla do governo, rea.giB<\o energicam.ente, qua.si revolucionada
menle, no sentido de elevar o professor, o mestre escola. ao ma!;o 
alto conceito sOCial que elle merece. O a.hi não ê posslvel distinguir 
onde termina a obra do Presidente e começa a tarefa do secretat1o. 
João Pinheiro e carlos Britto foram verdadeiramente apostol!coil. 
Conseguiu-se dess'arte a solidariedade collectiva com a mais no~!'c 
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de todas as tni!Osões apostolares - a do professor primaria, aquella. 
<rue ainda um dia ha de ajudar a salvar o Brasil. Estava lanc;ada 
a boa .semente·na boa terra. E o ensino elementar em··l\.fi.nas conti• 
nuou sempre a evoluir, ou mais ou menos lentamente, m~ sem-In·o 
para frente. Vinte annos depois. em 1926, utna. nova L"eforma s<o 
·opera, em ~utra direcção vindo porém completar a primeire.. Essa 
luminosa tarefa. coube ao grande Presidente Antonio Carlos e av f!~U 
in!.'.squecivel Sec1·etario o Sr. FN.ncisco Campos. O que então s<' 1':'!

ye em vista de preferencia foi aperfei.;:oar as condições de cu]tur'L 
geral e technica do professor, como factor- decisivo de todo ensino·. 

Ao seu contacto foi posta a moderna orientação da pedagogh 
com os sens novos methodos e proces~o~ de didactica e de intu<
<;iio. Os centros ode interesses passaram a contituir a idéa nucleac 
dos probrrammas <;!<;colares e das applicaçõe8 diuturnas. Ao mestn~ 
tempo, <;) pela prlm~ira vez, os tests foram postos ~ serviço õa ho
mogeneizaç;ão das classeJl, sobre a base da· capacidade indlvldua:. 
11roduzindO-Se assim o malot· remllmento do trabalho da esc11~..r. .~ob 

?n.ediàa. Reformaram-se as escolas normaes, impl'J.mindo-lhes um,, 
impressão mais nitidamente technico-profis$ional de accor{lo Cl)nl 

a sua finalidade. Instituiu-se ao mesmo tempo uma especie de es
cola normal superior a Escol{J de .1pcrfciçoamento, J?ara a fol'me.çãl.l 
dos futuras orientadorel'! do enslno -r>rimario no Estado. Eis, ~m 
largos traços, como em. trinta a,nnos tem eYoluido o ensino l)opulm• 
em 1\rina:s Geraes. 

Cumpre assignalut· que o mesmo movimento- no mesmo .sent•
do, nas mesmas dir·ectrizeH, em identico ]Jeriodo, se tem ope!·a,lu 
no Estado de ~ão Paulo e no Districto Federal. 

Ora. emquanto tudo Isto ~ consigna na vida do~ Estados, !';~
nhores Deputado~<. que é que .~e p:\ssa no dominio da União? Ve
jamos rapidamente. ~ummariamente. Até 1898 ou 1899, o regim~n 
escolar era este: ensino s~cunãario ministrado nos gymnasios nf
ficiaes, da Uniil.o e dos Estado;,, e nos institutos de Iniciativa pri~ 
\'a <la. 

Podia o alumnu estuda!', rnule e ·como qulzesse. O controk. 
porem, do ensino, para os effeitos legae~. l-rn mantido e:JCclusivamen
te e tlirectamente pelos estabelecimentos officiaes, unlcos que tl
nhnm a faculdade de ~xpedlr diplomas e certifioodos de exames. 
para lngt't'!SSo nO$ cUI'sos superiores. Graça.<; a esse regimen, a mo
ralidade dos exn me.s era urna realldade pois que estes S!6 se Ili'O
cess..'\ \'Um Jlerante b.c1.ncn..~ exami-nadoras compostas de .Professot··~:ol 
ofíic!aes. 

E, como nenhum interesse commerclul tinham na approva\;tto 
de maior ou menor numero de alumnos, quer do~ zymnaslos. qu~r 
dos institutos prb:ados, as provas e os :seus julgamentos exprimiam 
effectiva.m-ente o grãu de habilitnçiio dos ca.ndld(ltos. Nilo se çonh~
cia o reinado das jacas permnnentes. 1~ quando algum esta~elc,•l
rut?nto ofíic!al ~m qualquer Estado, decahia da norma commum 
de severidade era apontado pela critica que não faltava e cedo se 
recompunha dentro dos nrincipios de moralidade. Não é precí:;•> o: 
nem vale a pena citar as raras excepo;:ões. Fkal"arn, por- Isto mesn,o, 
até ho.ie .na rnernoria do~ contemporaneos. 
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Em 1S89, . parece~nos, surgem pela prímeira yez as equirara
ções. E' claro que num paiz ele tradiç;ões centenarias de um re
gimen de severidade educativa e cultural. em que a lei escripta fos•;;! 
a expres,são autp.entica do direito costumeiro, numa InglaterJ.:a por 
exemplo, o controle directo e immediata do llOuer publico· serhi. dfi
cazmente aux111ado pela cooperação natural da ~usteridade dos co~
tumes. 

Ko .Sra.<;ll, poré:m, em que es..<;e m·e'Ponderantt.> factor hi:sto1·ic;. 
não lJOde ainda exerce.- a. mesma efficiente influencia sol:lre as or· 
ganiza.;:ões sociaes, é evidente que o Governo só deveria. contat 
com a SU!t inte!'Venc:ào. por um .systema de !hscali<:acão que íosse 
capaz: de impedir o transbordamento elos interesses .Pecuniario~. dt• 
oroem privada. no lllano de uma instituição em que :;e joga o des
tino mesmo da Nação: a educação e o ensino nacionaes. Que fez 
entretanto a 'União? Deferiu a flscaliza.<;ão ás mãos da oolitica nor. 
Estados. Como se selecclonam até hoje, na sua grande maioria (sal
vo honro~as excepções), os inspectoreo; do ensino JlO Brasil? Vós o 
sabels: ém regra se recrutam. não nela sua capacidade tec:hnica. 
e não se mantem nos postos pela identifica~ã.o com o escrupulo.:<o 
cumprimento dos seus encargos. senão pela cunha <los padrinho~ 
pol!ticos. E' o nepotismo mais !'erasto q·ue jamais proliferou nt>ste 
paiz, Pelas consequencias que dahi tem sobrevindo para as ge
rações brasileiras. Que está faltando para a analphabetisr:no of!i
ciallzado, de diploma e canudo'? E já. que a hora é dfl con,.ignac;U.o d.
respon.sabilldades, é preciso que consignemos dE:>sta tribuna. que o 
maior re!IJ)onsavel Por essa t.:u·e!a de demolh:ão do patrimonl" 
cultural do paiz tem sido insophismavelme.nte o pode:r legislativo, 
não aPenas pela complacencia com que tem attendhlo r.~ ~olicita

ções irrenectidas da vadiagem. mas ainda por iniciativas. muita.< 
das quae,;;, só podem encontrar explic~ão numa. deturpacii.o mo
mentanea do senso commum. Que-remos !'!!ferir-nos aos t>Xame.s 
po1· decretos. Ha uma gdppe que alcança lo;'rande Pat·te ela popu. 
!ação. Fecham-se momentflnenrnente as escolas. Em se~uida con
l'edem-se exames, po!' decreto legislativo não s6mente ao!! estudan
tes como a quantos o requeressem. Não })arece isto uma loucUt"L 
<!ollectiva? Se se .peà.isse um disparate a uma assembléa de aliena
dos seria. possivel esperar ~ousa egUal? Ma.~. senhores, errare h li· 
manum. est, e a esta expressão da piedade chrlstã. o grande Me!!tre. 
dera a indulgencia de sua Infinita bondade. quando instituiu <I 

IJerclão. 

Lograri!l. talvez o IJOde•· legislath·o redimit·-se da primeh·a 
falta se hou\·esse emendado a mão e instítuido normas severa~ 

de ,protecc;ão á. moralidade do ensino nos differentes gráus de su·,l 
attribulção. Tem-n'o feito? Ao contrario: tem antes perseverado c 
continua a perseverar no erro. 1rma vez mu!s, jú. decretou examt>s, 
num jubilo ge!'al da vadiagem. E pela terceira. vez se pretendt- '' 
mesma causa. posto que e·m p~·oporçlles mais modesta~;, pois é o exa
me por decreto o que se cont6m no projecto em debate. Elle não se 
Umitu. a dispensar de quasi todas as provas de cultura e habillta
c:ão technica a oondldatos aos diplomas do engenheiros. architectm; 
e agrimensores. Dispensa-os, slm. de todas as provas, pelo ]Jrazo <lc 
dois a.nnos, durante o~ quaes poderão entretanto exercer 'a p;-ofis
!15.o. como qualquer profissional legitimamente diplomado aplis va-
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rios cursos de doze annos com mais de 360 provas de habilitação, 
desd~ o gymnasio á ultima eerie das escolas polytechnicas. E' o 
:paragr-apho 1o, do projecto. 

O SR. MoRAES ANDRADE V. Ex:. me permitte um apart~? 
O paragrapho do. meu projecto. que autoriza esse licenciamento. nã•. 
modifica, em coisa. e.lguma, o decreto numero 23.569 que tambem o 
o.utorlza! 

O SR. ALBERTO ALVAREs -Mas, senhores não nos alar~ 
memos com as liberalidalies ' do· pro;it'cto em discussão. Não poderá 
ser approvado pela Camara, porque· viola, no minimo, duas vezes, a 
Constituição. 

Vejamos novamente essa these já aqui brilhantemente sustenta
da pelo eminente scientlsta e nosso nobre collega, o Sr. Deputado 
Pe-dro Rache. 

Diz 1:> art. 112, n. 13, da Constituição: "E' livre o exercício de 
qualquer profissão, o õ~ervadas c.s ccmd.içõe.a de capa.cid.ade tecll.-n.i
ca, e outras que a lei estabelecer, dictadas pelo interesse· publico." 
Quer dizer: a liberdade profissional não ê trre.stricta, não é absoluta, 
llão ê incondicional; ella é ao contrario, restrlcta, limitada, condicio
nal. Está. subordinada âs condições ~e capacidade techn1ca. que são 
dictadas, que são Impostas por um· motivo superior, que é· o Inte
resse publico, motivo ess& que, no nosso systema. juridico como 
.nos de ·todos os povos clv!lfzados, constitue fundamento legal das Il
mitacões até do direito da propriedade. E• o que na nossa Carta 
Constitucional estã. expressamente declarado, no n. 17, do mesmo 
art. 113: "E' garanti{io o direito de propriedade, que não pode ser 
exercido contra. o intereSse social ou conectivo, na fOrma que e. lel 
determinar~ " 

Assim, pois a liberdade de :pr;:>Cissiio garantida pela Constitui-
. ç:ão é a. liberdade ~ub lega, iSto ê. sujeita. á$ condições de capacida

de technlca. e outras. que o interesse social o exige, que a lei re
gula., tendo em vista esse mesmo interesse. O principio coMt!tu~ 
cional significa. portanto. e apenas isto: que no Brasil nenhuma 
profissão é fechada a qualquer brasílelro nem constitue privilegio 
de qualquer individuo ou classe, Todos podem w;pirar e vir a. exer
cer uma pro.tlssão licita, comtanto que se subordinem, antes de tu
do, âs condiÇões de capacidade tecbnica, tendo em vista o f.nteres
.se publico. No ·caso de engenheiro, architecto ou agrimensor, quaes 
são essas condições, no reglmen normal? São evidentemente .e em 
prhneiro logar, as que decorrem da obr!gac;:â.o de se' sujeitarem os 
candidatos aus progre.mmas, seriações e mais e:ldgencias officiaes 
·dos cursOs respectivos, de contormidade com a lei. 

Essas condições podem, entretanto, vir a. ser modificadas ou 
restringidas Pelo Poder· Legislativo'! · 

' . 
Sim, evidentemente, comtanto que não c::ontravenham o interessa 

:publico. · 

Estâ nesses termos o projecto em debate? 

E' o . que iremos e::taliÚnar. 

0 SR •. MORAES~ ÁNl'lRAD.a- E' o merito • ..._ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:50+ Pág ina 59 de 71 

231 

O SR·. ~'\.LBERTO ALV~ES- .PE!ÇO a V. Ex. a paciencia de 
ouvir-me, ·Porque .não estou entrando no merito do projecto senão 
para, mostrar que elle está em contraposição com o dispositivo com;~ 
titucional • . · ·· . · .. 

'O Podet' :Legislati=\·o poderi~ restringir as exigenctas para con~ 
ceder vali~ade aos diplomas cie · éigerihelro, architecto ou agrimen~ 
sor, expedidos pelas tae.s escolas· .particul~res.' de que fala o arti
go L • do pt-ojecto. 

Seria e ser{!. uma concessão injusta, por ser 'contra o 'conceito 
àa equidade, uma vez que se vão conceder favores especiaes de in. 
teress~ individual com !lagrant~· violação dos legítimos interesses de 
toda uma classe permanente de profissionaes a quem se fizeram to
de.s as e.x:igencfa.s da lei comrnum. Em todo caso nã.o sel"ia a pri~ 

meira vez que esta Camara faria liberalidades em materia de ensi
no e cultura. Não estão ah! os anteriores exames por decretos e por 
médiaS redu~idas aP.ós o encerramento do anno lectivo? 

Mas o que esta Camara não pode conceder, .de modo nenhum. 
o que ella não·pode deferir por lei, o que ella não podt> permittir 
por deliberação sua, com o seu con.senti.mento expresso, pela ma
nifestação expllcita da sua vontade, o que ella não pode autorizar 
pelo voto àa maioria. dos seus membros é que aiguem, quem quer 
que seja, eJrerça por qualquer tempo ·e em qualquer iogar do Bra;;;U, 
uma profissão, qualquer que ella. seja. ou a de e.ngenhe!ro, ou a dE> 
nrchitecto, ou de agrimensor, medico, advogado, etc., sem se subor
dina!" a nenhuma condl~ão de capacidade- technlca exigida pelo in~ 
teresse publtco. Isto ê. o que está express:unente na Constituil:ii.o. 

O SR. MonAES ANDRADE- Pe~;o licen<:a a V. Ex. para lembr::tr 
que o meu projecto, s6 no que- diz respeito a.o licenciamento. (; quo 
dispensa o exame. 

O SR. ALBERTO ALVA!U:S- E Isto basta. 

O SR MORAES ANDRADE- Pec::o licença ainda para chamar a at· 
tenc:;ão de Y. Ex. IJe.ra o seguinte facto: o licenciamento não ê in
VE;>nção minha, do meu projecto mas já figura no Decreto n. 23.56!l, 
da autoria do nosso prezado collega S.r. Salgado Filho. 

O SR. ALBERTO ALVAREs - Ha g-rande e profu.nda diffe~ 
ren~;:a entre um e outro caso. 

0 SR. Mo!Wi:S Am>RADE - Qual é? 

o SR. ALBERTO ALVARES- Vou abrir um parenthesis para 
responder ao at>arte com que V~ E:x:. me honra. 

0 SR. MORAES ANDRADE - Obrigado a V. Ex_. 

O SR. ALBERTO ALVARES -·E' que. no caso ·de V. Ex., 
trata~se de diplomas ou pseudo .diplomas de quaesquer escolas d~ 
BI"asiJ, sem· ninguem saber ·que1 a sua idoneidade, quaes foram os 
cursos qual a cape.cidade technica dos professores e dos alumnos. 
Penso mesmo não ser necessaria sequer, a e:x:hibição do diploma pe
rante autoridade alguma, pois disto o projecto não cogita. 
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o SR. MoRAES Az.t"DRADI!- Xem é preciso cog-itar. 

O SR. ALBERTO ALVARES- Bastará., talvez exhibir um pa
:pel, pr-oveniente de uma agremiação que dois ou tres individuas 
chamem de escola, papel a que. se dará a. denominação .de diploma. 
para. que uma pes.sôa. possa e-xercer a profissão ,no minimo por dois 
annos. Ha. portantp, proftmda dlffereno;:a entre o licenciamento a 
que se refere o projecto de V. Ex. e o licenciam.ento de que trata 
a. lei de autoria do grande Ministro Salgado Fflho. 

0 SR. PEIDRO RAcHE - Artigo 3.o 

O SR. MoRAES ANDRADE - Não ha differenc,:a alguma. Não est~
l't!le~o licenciamento e:r:-leae •. Esse licenciamento, que e. lei permit
te, tem de ser dado pelo Conselho Regional de Engenharia .. 

O SR. ALBE~TO ALVARES- ~ão ~o que está no projecto. 

O SR. MoRAl'JS A.'IDHADE - Como não? Onde ê que V. Ex:. viu 
QUI'. no projecto, está o licenciamento? 

O SR. ALBERTO ALVARE:::! - Vou mostrar a V. Ex. 

O SR. MoRAES AND!Wlll:- A lei dá autorização para o licencia
mento. 

O SR. ALBERTO .ALVARES- Então V. Ex. já se esqueceu 
do seu projecto •.. 

0 SR. MORAES ÁNDRA!lE - Ora! 

, O SR. ALBERTO ALVARES- Vou lêr. Devo dizer ao nabre 
t•ollega. que vim para aqui apenas com o Intuito de cooperar:- para 
o esclareclme.nto do assum»to. 

O SR. MoRAES AxoHADII: - Queira ter a bondade de lêr. 

O SR. ALBERTO ALVARES- Fui sem.pre adverso ao methodo 
confuso dn..'l discussilt's, 

0 SR. MORA!ilS ANDRADE- Mult.o bem. 

O SR. ALBERTO ALVARES- Diz 0 projecto de V. Ex.: 
"Fica estabelecido o llcencfa.mento ... " 

0 SR. MoRAEs ANDRADE ...:.._ Jugto. 

O SR. MORAES ANDRADE- Não é autorizado. 

" • . . o licenciamento dos dip!Gmados pelas escolas a 
que se refere o art. 1•, nas especlallzao;ões contidas no De
creto n. 23.569, de 11 de Dezembro de 1933, at~ que sej~ 
feita a revalidação dos diplomas." 

0 SR. MoRAES ANDIW>K - Perfeitament~. 

O SR. ALBERTO ALVARES- A Camara dos Srs. Depu
tados que julgue. 

O SR. SALOA.Do F:n .. uo- O Decreto n. 23.569 refere--se âquellee 
que estivessem· no effectivo exercicio da profissão, d-evidamente u:. 
cenclados. E no substitutivo se permitte o licenciamento a querr, 
haja cursado escolas "Particnlar:-es. 
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0 Sa. MORAES AN'DilADlil- O licenciamento do decreto de'\"'". Ex. 
não dependia ds diplomas particulares, mas do exerclclo da prort;~
são. e.o .Passo que o meu licenciamento não depende do exerclcio da 
profissão, me.s da existencia do diploma. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Aos meus distinctos collegas, 
em nome da necessidade de esclarecimento do proje<:to, peç(). sere
nidade pal'a os -nossos debates, porque só assim poderemos chegar 
a uma. verdadeira comprehensão do assumpto. 

senhor Presidente! O contrario seria. então a. liber.da.de absoluta, 
incondicional. irrestricta, e não a liberdade limitada, condicional, li'
berdade quh lege, que é a consignada na. Constituicão de Julho, con
fçrme já fizemos resalta.r anteriormente. Pe.ra. tanto fôra nrlstêr 
reduzir o n. 13. do artigo 113 á seguinte fórmula: E' Ut.-re o e:cer
cicio de quaJquer protissã.<J - e naila mais. tout · eottrt! E mesmo 
assim, caberia ao poder publlco impõr condições. dictadas Pelo In
teresse publico. Em todo caso. equivaleria á. suppressão singela e 
desabusada do resto do texto para permittlr uma tal interpretação. 
Teriamos então chegado a 'este absurdo hermeneuti<:o: - que num 
texto de lei (e que lei!). que num artigo da C<Jnst.itul<:ão. a lei dw 
lels, ha mais de dois terços da Rua. estruetnr-.1. vocabular. que não 
sign1!1cam nada. que pódem Par Isto supprlmlr-se. á vontade de• 
interpretador. Ora, senhores Deputados, o paragrapho segundo do 
art. 1. • <lo projecto C"stabelece automaticamente a autorl:~:acão pa
ra que os candidatos. que pleiteam os favm·e~ nelle çons.lgnad!r.!. 
exerçam livremente, sem nenhum embaraco. !!em nenhuma prov:!l 
de ha.bllltaçií.o, sem coisa alguma, crerÇ<~m pelo pl"nzo de d~i.~ anth)R 

as profissões de engenheiro, archltecto ou agrlmensm·! Xem o~ ex
trangeiros. Sen!J.ores Deputado~. fornm excluldos cle!!Ref< fnvore!;, 

Eis o que àlz o paragrauho : 

"Fica estabelecido o licenciamento do>~ dlplomnR pela!< !':'IC.,Ins 
a. que se refere o art. 1 •. nas eRpec-lall7..nc;õe>~ contidas no Decreto 
n. 23.569, de 11 de Dezembro de 1933, atl' qrtl' ,,rja frita a rl)!:al•ãa
ç!lo elo~ diplomas. '' 

Ora, o paragrapho primeiro dH. 0 prazo dt> <lois anna!'l. Jlnr:, essa 
revalidação. 

Logo. durante esses doiH annos, OJ.l candidatos podem GXercer 
livremente as ditas profi-ssões, ~em nenhuma prova legal de qual
quer capacidade technica. que a Const!tul~ão exl,::e .prêvlam~nw. 

Eis a primeira c lnsophlsmavel lnconstltucionnlldude du prn
jecto. 

Neste ponto, Srs. Deputa elos, não posso furt.'lr.me a.u den~l' 

de incorporar ao meu discurso o pareocer elo emlnentp jurls'l!onsulto 
brasileiro. Sr. Professor Levl Ce.rnelro, que, !"t li!Ua. ;:;rande autor!· 
dade de um dos maiores cultores do Direito no Bl'asil, 1·eu-ne ainda n 
citcumstancla de ter sido um dos membros mais Pl'Oemlncntes aa 
Commissão Constltucfonal. 

Em aparte ao Sr. Pedro Rac-he, diz s. Ex. o seguinte. 

~ Ha outro aspecto. interessante: o dispositivo faNore•:e 
atê aos extrangeiro5. E, em rela.;:ão a est-es, a Co:tstitulc;ão 
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determina qu~ só poderiam exercer profissão liberal, nos 
·~asos casos de redprocida de; em \•irtude de tratadr,, e os que 
a esth·essem ex~rcendo legitimamente - · o dispositivo foi pro
·posto por mim - na data da Constituição, ·lSto t;,, os ~nge
nheiros que POdem exercer a profissão na vigencia da .Cons
titui~ão são equelles que a. exe~:ciam de . accor<'l.o com . esse 
decreto•dO Governo Provisono na data em. que foi promulga~a 
a Carta F ederal. Entretanto. até a esses o projecto vo.i !a· 
vorecer, permitt!ndo-Ihes o exercicio da prof!1;são." 

Não ha por onde escapar, Srs. Deputados. E então taremos, 
:tos nossos olhos de brasileiros, este quadro sabido da palh~tc'l. do 
Poder Legislativo nacional: - um pobre moco brasileiro, para 
exercer honestamente a engenharia no seu Paiz. e em obediencia 
ás leis brasileiras, precisa, no minimo: cinco annos de curso Í;Ym
nasiaJ. dois de curso complementar, cinco de curso _technico profis~ 
slonal, QO todo, doze annos de estudos. durante· os quaes gasta uma 
pequena fortwna de seus paes ou do seu proprio patrimonio. 

C"m extrangefro, soberana.mente, não precisa. de nada disto: 
bastar-Ihe-â. uma taboleta á. perta e metter mãos á. obra, a quem 
mais der! · 

N"ã.o, Senhores Deputados. não e possivel que essa. injustiça M 

consume eom a responsabi!1dade do yoto de VV. EEx.! O proje
cto tem que ser rejeitado, por tantas \'lola~ões da Carta Constltu• 
cional e do interesse do Brasil! 

Antes, Sr . Deputados, de terminar el:ltas rapldas considerac;:ões. 
quero bordar algumas outras, em torno de assumpto que foi levan
tado por mim na ultima Sessão, quando formulei a'J)arte ao etni
nente jurisconsulto. nosso d!stlncto collega, um <los nomes de !aais 
projecc;ii.o .nesta Casa, pela sua 1ntelligene!a e pela: ~ua cultura. o 
nobre Deputado por S. Pt:lulo. Sr. Moraes Andrade. (lCulto be-~n..) 

O SR. 1\IOR.\ES .ANDIWl& - M:ulto obrigado. V. Ex. €! de uma 
gentileza acima de qun.lificatlvo. 

o SR. LouREs-ço BAETA ~E\-&s - O or11dor está a!flrmando uma 
verdade. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Quando, brilhantemente. des~ 
ta tribuna, justificava S. Ex. o !ieU pro;lecto perguntára eu se, na 
sua. o.plnião autorizada. e em face da Constltultão vigente, tinha o 
Poder Legislativo attribulclo de conceder o exerclclo das profissões 
sem a prova de capacidade,- S. Ex. respondeu-me de modo affir
mativo. 

Tenho em grande apreco. colno todos nós, a. abo.ll~~ada opiniiio 
do nosso illustre col1ega.. 

Devo, entretanto, discordar, e1n parte de s. Ex. O Poder Legi..,. 
!ativo (e ja, o dissemos anteriormente) tem attrl.buição pQ.ra res~ 
trÍngir a té certo limite as provas de capacidade, desde qUe nã.o he.
Ja possib!I!dade de contravir o interesse conectivo. Não pode, toda
via, supprimll-as, e ~ã.o pode :tazel~o, porque acima de. ~ua e.ttriliui
ção, como poder odina.rio, está. o poder da soberania rlacionai, qu& 
instituiu a prova. da capacidade technica. como elemento fundamen-
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tal da defesa do bem publico, que é p~rmanente e se sobrepõe a(} 
interesse ephemero do individuo. 

~enhor Pre.sident~! Antes de insistir sobre esta these. devo con. 
slgnar alguns reparos á critica l!geit"a que se tem feito á nov<t 
Constituição política brasUeíra. quando se- ha. .pretendido qu6 ella 
não corporificou as aspirações e os objectivos da Revoluç5.o, n<~ 
parte re~erente á codificação constitucional das idêas que exprimem 
as tendenclas do movimento revolucionaria que agita. o mundo mo. 
<lerno, sobretudo naq_uillo que attinge a solução do .problema !;Ocial. 
dentro dos limites da economia. e do conceito de liberdade indivi
dual, em face do bem àa comm unhão. 

ora. senhores, esta foi precisamente uma das directrizes im
pressivas da Constituição Brasileira, que, :sob tal aspecto. levou a 
sua tarefa até As fronteiras que não lhe seria dado transpor, scn1 
contrariar as nossas tradic;õe,;;. o~ antecedentes historico!<, raclae~ 
e a lnod.ole moral do ))ovo brasileiro. 

E' curioso rnesrno obsen•ar q~e na nos~a. Carta Federal tin•ram 
lngl'esso certos princfp!os que constituem o fundamento insophi'l
mavel da Jdêa, mater da corrente revolucionaria que agita. o mun
do contemporaneo: - o postulado phllcsophico attr!buldo a Carlos 
Marx, mas que na realidade elle fOra buscar na doutrina de Henry 
George, de que a terra não pertence lndlvidualmente a. nlnguem, é
patrimonio commum da sociedade, e que ao homem cabe apenas o 
direito <.'le trabalhal..a, -na propor(!ão da. ef!iciencla. do seu trnbalho; 
que todo. valoriza.c;:ão da propriedade lmmobillarla. sendo funcção 
SOcial, e não individual, deverá, portanto, ser 3Ubordfnada ao bem 
da sociedade, que <.!e\•e compart!c!par na razão do .sacrl!1c!o social. 

Este é, como se sabe, a conceito economlco que tradull o prin
cipio fundamental do communismo slavo e ode que Renry Georg~ 
tirara. o corollario com que justificou a rallii.o ethlca do ·imposto 
unfco. 

E nós o vemos claramente consignado, em principio, no art. 
124 da Constituição de 16 de .Julho, que preceitua: - "Pro'Vada a 
valorização do hnmoveZ, por motivo de ollras publk:a8, G aWininfs.
tração que a ttver e/!ectu.ado. poderc'i cob1'ar dos õeneficiacl.os con
trllndçáo de melhoria. " 

Um segundo 3specto que lteflne a tendencla revoluci()narla,. 
que vae indubitavelmente se sobrepondo ao conceito de liberdade 
:pessoe.l que tem domlna.do a ordem pol!tica e juridlca, {: sem du
v1çla. o da. predominancfa crescente do fnteresse collectivo, restrin
gindo progressivamente a orbita. dos direitos indlv!duaes. 

Ain<la a esse respeito, são evidentes as conquistas revoluclon~t
rlas consignadas pela nova Constituii;:ão. 

Para. asslgnale.l·o basta, e.ntre outros, citar estes dispositivos 
innovadores: 

"Art. 145 . .A. lei regulará. a apresentação, pelos nubentes, ~ 
provas de sanidade ph:l-·sica e mental, tendo em attenção as condi
ções reg!onae!l do Paiz. K 

A Constituição, que no art. 113 assegurava. n brasileiros é 
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extrangeh·os residente no Bt·asil, a inviolabilidade dos. üireitos con
.cernentas [L liberdade, á subsistencía, á segurança. indhidual e ::.. 
}1ronriednàe, oppõe, entretanto, entre outra·s. esta restricção nova, 
no seu art. 131, tendo em vista o bem conectivo: 

"E' Y(ldada a proprioo:ade de empresas jornaÜsticas .l)OiiticB':l 
cu noticiosas a sociedad.es a.rionymas 110r acções ao portaãor e ·a 
<!Xtnzngciros·. Estes e· a!< 11essõas :Jurídicas não ·llOdem ser· accion~~
tas das sociedades ~non~n1a.s .proPrietaría,· d"' taes empresas. A r~· 
p(msabilidade prlncipal e de orienÚtção intellectual ou adm!nist['a
tiva õa imprenSa. politica ou· noticiosa só 1J(w brit.'lileiros natos pOde 
sl'>' exerC!'ida. » 

As mesma3 tendencias restt·íctivas estão expressas em \""arios 
dispositivos restring-indo a liberdade e a autonomia do município 
em face do E;;tado. e do Estado em face da, União. ~ão vamos 
a.cuui reproduzil-os. por serem do conhecimento de todos. 

Xão é necesmrio, poí'~. contlnuàr- nesta ordem de id~as )llu·a 
deixar bem patente e de modo insophismavel que as linhas predo
minantes que caracterizam as novas armas da Constituic;:ão de Ju
lho .•. são sem duvida as da maior mnpl!tude do direito da collecti
yidade, :fazendo restringir, diminuir o :unbito da effectividade do 
direito individual, em favot· do interesse publico. 

~estas condi<:õe-s, Senhores DE>pUt<ldo·s, e diante da. exis-encia 
expre!!sa ~ taxatiYa do art. 113, n. 13, da Constituição, como seria 
r>ermittido, pot· um metho.do de inte!'llretação de boa vontade, dis
pensa!· a prova prO\'adn de c;tpacidade technicu. pa;-u. o livre e legi
timo exercício da!'! vrofissõe!'l de engenh~iro, o..rchitecto ou agri
mensor? 

Se1·ú que. n(l situação social do Palz. o exe~:ci("io dt>SS!ls pro!is-· 
sÕE·!'> nflo possa por em riBco e a todo instante o interesse collectivo? 

Xin~uem o dirá sinceramente. 

O medico, incompetente na pra.tica dn. medicina, poderá, por 
imperfcia ou !alta de habilita<;ão. tirar. em cada. ca...:;o, a vida a.pe
nas a um de seus cliente5~. 

O e-ngenheiro e o architecto pot· falta de C!\))acidade t~chnica, 
poderã'o ser mu!~s vezes a causa de ·virem .a Jlerder a· vida cente
l'l:lS ou milhares de seus semelhantes. em t~m só momento. 

Bem sabeis que .não' ha aq.ui exaggero. Ufiuito 'bem.) 

Sob c~:>rtos aspectos, a. profissão do engenheiro ou. 'do agrimen
sor (: de muito mais resp(msabllidaàe social do que a. do' medl.cÓ. 

O S~t. BA'i'lTA NEVES - Muito bem. 

O SR. ALBERTO ALVARES- Fonnulemos um exemplo con
creto. Vae construrr-se um theatro publico numa· grandt~ cidade. 
A construc!:â.O é posta. em concorrencia publica' e é attribuida a. um 
engenheiro ·incompetente, que póde bem .vir a ser úm. desses porta
dores dos diplomas. a que o projecto em debate pretende dar vali
dade. Supponba.-se. ainda, que a fiscal!za'\;:ão da construcçáo vá 
ficar a cargo de _um profissional mais ou ~~nos de mesma força • 

.' 
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A obro. se constróe sem a..<:< condi<;õe~ tN:hnicas necessarü~~. 

POrque o constructor não ,;oube nem escolher todo o material ade
quado nem dispõr bem os· pontos de apl)liCa<;ão e de distl"ibuição 
elos pesos e das forcas. 

E' entregue o theatro á rnunici]Ja!idade e á frequencia do pu
blico. 

Certa noite . de representa~ão de qualquee g:rande comedia ou 
õe uma opel'"l, o theatro está. con1o ~e costuma ·dizer. <t clwlw, com 
:1 sua lot.aç,:ào completa de :! • 50() e-sJJect.ador!?'><. 

A certa altura da 1·epresentação. os pontos principaes de apoio 
':! de resistencia não supportam mais a carga que lhes ('St(t distrf
buide.. e lá vem tu,;Jo ubaixo em cinco ou se is segundo>c<, esm:t
gando e soterrando a todos os desprevenidos espectadores. Está. 
ahi a incape.cfdnde technica mataml'O Jlor grosso. (]fuito lwm.) 

Estarei acaso cm'l.'E?gando dema~iado nas tintas do qu:ulro'! C;,rto 
quo não. 

Todos que entendE>m de officio sabem muito lJem que ml con
.!'trucção dos grandes ecllricios. princi}>almente com o em~r('go ~v 
cimento arnmdo, hoje tanto em uso, o calculo <la r~istenci:l- dos 
materla~. por ~xernplo, não f, as.~umpto rnu·a qual'1Ue1· contl<l
mestr~. 

O :';R. RAb"TA XE\'&~ - E' QUestão muito se1·1a. 

O SR. ALBE:'RTO • .\L\"ARES - :;::ituac;ão identlcrl niio póde 
vi1· a ai>I'<!Sl'ntat·-Me pot· culpa do míw ar<"hitecto'! 

Com relação no agrimem•m·, não é menm: a somma ~te lnteres.,;es 
eollecth·os, em que intervem no elCerciclo da sua. profissão. 

Basta lembr:u· as mtXIIc:ões e demarcac:ões ele terras. em que os 
COlt!lictos ~ntre proprietar!os confronttlntes, resultantes de uma 
divisão defeituosa. l:'oiio fi..'! veze~ moth·os at(; de homicídios. quando 
não constit u~m t•azão de q uerellas permnnentes. 

As~lm. Srs. Denutacloo, o exercício das profiS:iões de enge
nheiro, archltecto e agrimensor en\·olve immensas parcellas. dos 
mais grn.ves interes!IE's publicas. 

Niio póde, portanto. ser le-gitimamente facultado a quem não 
;;ati~izer as condições de capacidade technica, expressamente. exi
:;o:ido. pelo art. 113, n. 13, da Constituição. 

E' conll!egu!ntemente inconstitucional o projecto em debate, que 
restringindo as provas de capacidade dos beneficiados, a.tê as aup.
prime por dois rumos, inclusive para extrangeiros, permittindo-lhes 
entretanto exercer profíssõe!> que lhes são expressamente vedadas 
pelo art. 133 ela Carta ConstitucionaL 

O projecto não pOde, pois. ser apprm·ado. 

Senhores Deputados, d-evo insistir sobre o the-m.a, que tem 
constituido um dos objectos da minha. paixão, quer como polit!co, 
qu~r como jornalista, quer como professor •. ·• 

o SR. LoURENço BDET.'- ~E\'Es Professor nota \'el . 
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O SR. ALBERTO AL "f ARES - ... sem haver nunca aban
dona.dQ a. minha condição de fazendeiro. Se quizermos salYar o 
Brasil do naufragío; cumpre assegurar âs gerações moças a effict
~mcla. da, sua cultura. cultura scientiti~. cultura technica, lltteraria. 
e artística.. 

E' preciso. tanto quanto possível. facilitar-lhes as opportnni
dades do saber scientl!ico, mas não ê menos necessario ~ urgente. 
urgente e inadiavel, impõr-lhes ElS res-ras da maior severidade noJS 
1•rocessos de verificação da capacidade e Ida habilitação. Isto ê 
íundamental. Cumpre- re_troceder e definitivamente do caminho das 
concessões facels, das condescendencias sentimentaes; que têm ido 
dos exames por decreto e se inclinam agora a tê para os diplomas . 

Lancemos o nosso olhar para horizontes de mais dilatada~ 

linhas. 

O grande combate se fere no campo da cultura . Mais fortes e 
poderosas são as nações mais cultas. Véde os Estados Unidos da. 
America do Norte. a Allemanha.. a Inglaterra, a França. o Japão. 

Desprevenir a no~sa mocidade é, antes de tudo, desarmai~ para 
ser vencida no comba~e. que não é de :unanhã. senão deste instante 
mesmo. de hoje, dos dias que vivemos. 

Um homem de pensamento. entre o quadro das nossas gran
deus phy.sicas e o da expressão do nosso domínio sobre as innu
meras riquezas d'() Palz. terminou por este conceito melancolico: 
No Brasn tudo é grande, excepto o homem . Que quer dizer esta 
sentenca da critica senão que a grandeza material do B resU t'on
trasta eom a cultura dos ReU!I habitantes? 

Temos as mais poderosas jazidas de !erro do mundo. O Pico 
de Itabira, pomo desejado pelos povos mais cultos, é considerado> 
como oopaz de prover ás necessidades de todo o planeta. durante 
mais de quinhentos annos. Entretanto. YlvemOs na. maior indigent'f:l. 
dos productos ~ metallurgla . . • porctue nos !alta a cultura techniCQ . 

Possulmos o cacau da melhor qualidade que exportamos pol' 
'J)reços vis, para importar em segui&~. os seus productos manufa
caros . . . porque não somos sufflcientemente competentes, para com
petente. 

Produzimos o couro, em larga escala, que o extrangelro no~ 
ccmpra. a preços baratos, para. ·depois nos r evendel-os preparados e 
caros . .. porque não somos s utficlentemente competentes, para com
petir com elles :nessa lndustrin. Niio vale e. pena continuar ne~e 
confronto em que sO se evidencia que a nossa pobreu economlcn. 
t. a expressão palpavel e lnsophismavel dt~ inettlcacia da nossQ. 
cultura. 

Calcula-se que, hoje, cada. norte-americano dispÕe de uma 
energia industrial correspondente a 160.000 calorias. Ha cem a.nnos, 
esta energia não era s uperior a 4.000 calorias. Quer dizer, nesse 
)apso iie tempo. a cultura americana. augrnentou quarenta vezes a 
efficlencla dos habitantes _dos Estados Unidos . 

Ar turbinas. electricas das barragens do Nlagara produzem 
diariamente uma somme. de energia equivalente ao trabalho de nove 
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-milhões de 'opera.rios trabalhando oito horas JJOr .iUa. Resultado· da 
cultura technica americana. 

Detenham~~nos aqui, Senhores DE-putados. A these dariu para 
muitos volumes. 

Entretanto. a hora. já está excedida. 

Apenas uma palavra. 
· · Andrade Figueira, interpellado um dia. por um amigo sobre a 

sua attitude, Pretendendo proc~astinar a. solução do problema que 
terminou com o 13 de Maio de 1888, respondeu-lhe: "Fiz o que 
julguei ser então o cumprimento do meu dever. Em todo caso, fui 
derrota&~., · 

: ' . 
E.s.per.emos, Senhores DeputadO!;, que o illustra.do autor do I>ro

jecto, o nosso eminente e acatad<> collega, representante de s. P aulo, 
que, como bom pat·r!Ôta e homem de grande cultura, irá parod!a.r a s 
pe.lavra..<; daquelle · varão de. J;"Iutarcho tão traspassadas de digni
dade. Ha. \•jctoriae··que. são como as do vencedor de Asculum e 
Heraclf:a, e ha .deiTOtas .avparentes que são victorias definitivas. 
(JI't,ito be-~n. Par·mas. O. orador é CU?rtpr(menta4o e al>raçado.) 

PRO~O D~ RESOLUÇÃO 

~. 7- 1935 

(1.~ L e-.:;isla.turn) 

Substitue o art. 154. <lo Regimento Tlltcrno 

Substitua-se o art. 154 do Regimento Interno pelo seguinte: 

.Art: Lei <le fixação das forcas armadas da. União ê a que 
õetermina o eUectiYo do pessoal do Exercito e da Marinha de Guerra. 
nos v;u-108 quadros e categorias. que os compõem." 

§ 1.° Compete 6. Commissiio de Segurança. Nacional dar pa
recer sobre o proJ.ecto de lei d·e fixação de forças. enviado pelo 
Presidente da Repub]ica, offerecendo-lhe as emendas que considerar 
necessarias. 

§ 2.u Se, atê o dia 20 de Maio do primeiro a.nno da legislatm·a, 
não tiver recebido o projecto de flxa<;:ão das for~s.:..presentado pelo 
Presidente da Republlca, a Comm!ssão iniciará. seus estudos sobre a. 
lei em vigor, elaborando a. proposição, que a.presente.rã. á :Mesa até 
5 de Junho do mesmo anno. 

§ S.o Se. atê 5 de Junho do primeiro a.nno de legislatura, não 
tiver a Mesa recebido o projecto enviado pela Commissão de Se
l,"Uran<;:a, incluirá em Ordem do dia. da sessão seguinte o lJrojecto 
offerecldo pelo Presidente da Republica, ou, se não houver, sob a 
forma de projecto, a propr.fa. lei em vigor. 

§ 4.0 o actual § li•. 

§ 5." O adiamento da -d•iscussão desses projectos sú se :tará 
:pelo prazo maximo dé 72 horas: e -o de. sua votaçãO.l>elo de 48 horas. 

§ 6.• O actual § ~·. 
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1. O intuito pt·incipal da emenda proposta é harmonizar o 
Regimento com o art. 39, n. 2, da Constituição Federal, que dispõe. 
c]Qra e inequivocamente: · 

"Compete privativamente aÕ Poder Legislativo. com a sancção 
do Presidente da Republica: 

2) votar .... no inicio de cada legislatura. n. lei de !ixagão d~M 
forças .a:r•ma.das da. Fnião. (L qual, nesse periodi::J, s6me1\te poderá ser 
moclificada, por inicl.a.th•a do Presidente da Republlca.. " 

A Constituição se refere, precisamente. a uma lei unica: a uma. 
~ô lei, que, norn1almente, vigorará Par cerca de 4 annos, inalterad;t. 
a não ser por iniciativa do P1·esidente da Republica: a uma lei abran
gendo conjuncta.mente todas as for<:as armadas feder:aes - quet· 
do Exercito, quer da Marinha. 

E', aliás, -razoavel que assim seja_ E' conveniente que se faça, 
na mesma lei, a fixac;ão de todas eStsas fo-rças. Ellas se completam. 
Ser:vem ·ao mesmo alto ohjecth•o <-ommum. A Constltuiçiio qu!:o: 
dar á. legislação sobre a materi<L - estabilidade, determinando a sua 
vigencia na forma que acabamos de recordar; e unidade, conjugando 
as normo.s applicaveis ao r.;xercito e á. Mal'inha de Guerra. os qua
dros de um e de outra. 

Póde mesmo con~o~íderar-se que, da e!<tabilidade du. lei. d;l ~un. 

per.rnanencia pelo resto do tempo da legl.~latura, decorre (L necesl=ll· 
dade de sua. unJda~. Votnndo a le! de forças, o Poder Legislath·o 
exgota a sua inic!ath·a e a sua competencla deCorrente dessa inicia
tiva autonoma, pelo resto do tempo da legislatura. Só na legisla
tura ·seguinte, poden'i voltar ú. ma teria - s<tlvo mediante .Provoca~õio 
do Presidente da Republica. Mas então. como podeT!a. ap6g uma. 
votar a mesma legislatura outra lei fixando forG!ll,l da rnlão, au
gmento.ndo-n.s, <lU até dt:ni.nuindo-ag? 

Por Lsso mesmo. o.ínrla que a Constltuiç:ãci do;AAe competenciJL 
ao Poder Legislativo para "~·otar as le!5 de t'llCa(!ãO ode forGas" -
creio que se deveria entender que serâ uma lei aô, e unloo, em cada 
legislatura; mas. ge ella. se 1'efe1·e, nesl'e pal'õso, [t "lei de- nxaç:iio 
de forç:as·•. parece Qüt> po:o; ftml. de toda a duvida o que de~ermlnou. 

2. A letra do preceito con~t!tuciolõal ~ tão clarn. qu::o par('cn 
excluir qualquer inte1·pretac;ão: in claris ce.ssat intr.rpretatfo. 

Ainda. no art. 41. ~ 2" da mesma Confltituic;ão, lle 1~: 

'' ... compete e:cclu"'lvnmente ao Presidente da Republica n 
iniciativa do·s p·rojectos de lei que modifique, durantE' o prazo d<
sua vlgencla, A Lt'i de fixac;ão das fm·c;as armada!'!. ·• 

E' ce1·to que. no mesmo art. 41, § 1", ba uma. referencla á legis
lação, de que se tl'ata e em que se empt·e~ou o numero plural; 
assim, 

"Compete exclugivamente á' Camara dos Deputados e ao ·Pi-e
si~nte da Republica a iniciativa da.s leis ~ fi:roção das forças ar
tnâdas, e, em geral, de todas as leis sobre ma_terla fiscal e !l~n
ceira." 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:50+ Pág ina 69 de 71 

241...::_ 

Não me 'parece, todavlP., que esta e:x:préssão contrarie 0 enten
dimento decorrente <lus dispositivoS! que precooentem('nte im·oquei. 

Ahi ·não se di:~: que se faça. desdobradamente, em vanà.s leiR, 
como se fazia anteriormente. a f!xac:ão das forças federaes. Allude
se a "leis'' de forças, porque, na :::~'~ccessão das legislaturas -
ainda que havendo uma só lei dessa especie em cad;~ qual - ha
verá varias "leis" . 

A Constituição disse, e redisse, que a lei será uma.: será - nã.o 
das "forças de terra, e ma~·". como dizia a Constituição de 91, art. 34. 
n. 17- mas .das "forÇas armadas". E ao determinar a iniciativa
para a propositura, e para a ,·ota<:ão, da!' leis dessa especie, não 
se re!eriu só a uma dellas, mas a todas, á successão della.s. de le
gislatura em legislatura. 

Muito correctament-e. par~nto, e sem contr-adicc:ü.o, ficou re
digido o ~ 10 do art. 42. 

3. A Commissão dos .26, na Assembl~a ConstituintE'. n!io tivera 
essa orientação. 

O art. 46, n, 2. <lo seu pt•ojecto (proj~to n. 1-A) egtnva redi
gido nestes t.ermos: 

l)Or período correspond!!nte a cada legislatura, as Leis 
de flxac;ão das forc:ns armada.<! da 'l7'nlão. ·· 

Era. ali~. a mesma nom'la do ante-projecto do Itamnraty, qu-o> 
assim .dispunha ao determinar a <'ompetencia do Poder LE-~i!"latlYo 
sobre a rnateria. 

" ... fixando periodicamente. em lei;; especiaes, as orJ:;ani:zat;:õeR 
e os ef!ectivol:l de temvo de Pll7.." (Art. 30. n. 15.) 

O dispositivo do projecto n. l-A permaneceu inalterado at;; o 
n·ojecto 1-C, ou :seja até a rt>dac<:ão final. Ahi está o art. 40 n. 2 
em que se- continha. o nrt. 46, n. 2. que jlí. tran~crevi- assim como 
o art. 42, § lJ>, assegurando u !niclatlva do Presidente {la Repuhlkn. 
nara "a.~ 1<':111 deo flxac;ão de fnrc:a.s. -

Só entiío. ao dis<>utir-se a redno;-,ciio final, o"' illustreos D2pu
tados Srs. Mauricio Cardoso e Adoal-do Mesquita, offereceram a 
emenda n. 346, ~m que ,~ut•.:lu a expre;;s'í.o adaptada no :•rt. 3!1, 

n. 2. da Constituidio Federal. 

.A un!ca, e pequenina, <1\ffet·en<:a. deo redacc:ã.o ~stá. em que a 
emenda. dizia: - "' qu.e. n ct~sc período •.. ,. ; na Constitu l~:ão Re iê : 
"a quaJ ". nesse veriodo . " 

Não encontro, nem me recordo de que tivesse havido, justifi
ca~ii.o ou dehate sobre a emendu. n~im adaptada. 

Merece, entretanto. recordado que o Sr. Alca.nta.rn 1iachndú. 
e outros tnustres Deputados pu.ullstns, suggcrl.ram tambem, em 
~menda. (~ob n. 351), ao art. 42. § lo, que onde se lia - •'forcas 
(!<} terra e mar" - se d!ssef\Se - "forcas ru·madas" - funclnme-n

. tando ·nos· termos· seguintes essa' propos!cão: 

"Cumpre não esquecer que 'n.s fq1·~.S armadas hoje compre
hendem tamoom as do ar, não alcançadas pelo texto que se procura 
emendar." _.,· 
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., . Dessa·emendá ré~lta,'alnda, ·evidént:e, 6utra razão.que justifica 
a f1:>rmula. córisa~;racià· ·p'él'a ·constituiÇão. · 

. 4: .A. emênda·. que . .Pt0rio'n!io, : torna .. mals c~ciso. ~ texto do 
.R~gimento,' .~ 'corrige-lhe· alguinâs . .p·\!que:nâ.~ ·"j~_form.,aç~s. porque 
não 'ê em todos os annos - ' ma~ . só no, principio ·de cada iegisla~uja 
~- que se he. de elaborar o Jlr<~jeCto. de iei ·<le fíxiÇão de, fÔJ,:Ça~i .. e 
porque o projecto e-nviado pelo 'Presidente da Republica, quan-do 
haja. - ·e não a lei em vigor - será objecto da õelibei"a<:Íio da Ca-
mara. -

,. 

Sala das Sessões. 8 de Agosto de 1935. ...:.... Levi ·Carneiro. . . -- . .. .. . . . -· 

O Sr. Presidente - E sgotada a. hora. fica· adiada a dfscusil,ao 
do projecto n. 5. de 1934. · · ·. 

Vou Ievantár a Sessão. designando para a de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

2.• õiscu:lsão do projecto n. 171:..A. de 1985 (1 ~ legislatura) , re
vogo.ndo o Decreto n. 24.541. de 3 -de Julho <le 1934, que "nrohib~ 
a exportaç:ão ue cafés contendo impurezas, estabelece a ",['abella de 
:E:quival~nc!a de Defeitos adn:dttidos no ca!ê e dá outras providen
cias'' e o Decreto n. 73, de 1 de Mar<:o de 1935, que pr.oro:;a ·o prazo 
para e"ecuçãt;) daquelle: com narecer favoravel ·da Comml!!são de 
Agricultura (em virtude de urgencia); 

. Continua!:iio da 1• discussão do projecto n. 5, de 1934. per- · 
rnittindo a revalida~ii.o de diplomas de e ngenheiros. archltectos e 
tt:;rimensores; 

2" discussão do projecto n. 52. concedendo prazo sobre pro
cesso -de marcas de fabricas, que hajam .sido archivadas; 

34 discussão .do projecto n . 164, de 1935 (1• legislatura). appro
vando o contracto ce~brado em 2S de Janeiro de 1935, entre o 
Governo Federal e a Companhia Industrial e AI~dão e Oleos; 

1° discussão do projecto n . 41, de 1935 (1• legislatúra), . dandó 
normas para o ensino de cultura physica nos estabelecimentos d& 
ensino prlmario, secundaria e n orma l do Paiz; com pareeeres con~ 
trarias das Commissões de Educaçiio e Cultura. e de Finanças ~ 
Or~amento: 

la discussão do projecto n. 43, de 1935 (1• legLslatura), crea.ndc. 
o Ensino Technico-p~otíssíonal e estabelecendo o ensino gratuito ; 
com pareceres contrarios das. Commfssões de Educação e Cultura. 
e de Finanças e Orçamento; · 

t• ·discussão ·do nrojec.to n. 104, de 1935 (1• legislatura.), orga~ 
nizando o Curso de Doutorado em Direito; c om parecei:' contrarió-
d~ Cornmissão de Educação: ·· 

Discussão lclnica. do puecer n . i s. de 1935 (1• legislatura)·~ man- · 
dando archivar a m<X:ã,o prop.osta. . .oelo Sr .. pro!essor Alfredo .Russe;J, 
·a.pprovada p.ela; Faculdade de .. D ireito da U nivel'$1dade .. i:to ruo d~ 
.Janeiro; 
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:la discussão do projecto n. 110-A, de 193S (1• legislatura), dis
pondo sobl."e o fornecimento de informações de títulos protestados; 
com parecer contrario da Commissão de Justlc;:a: 

1 a discussão do projecto n. 172, de 1934, relevando a prescri
pção em (llle porventura tenham incidido o direito de Sub-orncla.es. 
Sargentos e praças da Marinha, á. gratificação concedida pela lei 
n: 5.167~A. de 12 de J"anelro de 1927: 

Discussão unica do réQuerimento n. 106, de 1935 (1• legislatura.). 
do Sr. Ubaldo Ra.ma.lhi:te. de infat·ma ções sobt'e a entrega de café 
a uma firma Doloneza. ' 

Levanta-se a Sessão ás 18 horas . 
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88." Sessão, em 17 de Agosto de 1935 

PRESIDB):CIA DO SR. AI·!RC"DA CAMARA, l." VICE-PRES!
DB:-<TE 

A'~ 14 horas, comparecet-am os Srs.: 

Arruda Camara. Pereira. LYJ.·a. Edmar Carvalho. Cla ro de G<lé!oY. 
Snmue1 Duarte, ACJ·lino ele I~eiiCJ, Jo:é Pingarllho, Clementino Lis~ 
hõa, Genaro Ponte. Lino :11achado. Henrique Couto, Eliezer Moreira, 
Godo!redo Vianna , Agenor Monte. Hugo ~apoleão. Adelmar R ocha. 
Plínio Pompeu. Pedro F irmeza. Xader de 01i\•eira. José Augusto, 
J\.Inthlas Freire, Souza Leiio, Rego B:J.rros, Antonio d~ Gôes, Heitol.' 
:Mn.ia.. Teixeira. Leite. Simões Barhosa, Valente rle Lima, Fernande'l 
Llma. Deodato Mâia., Amando Fonte..<~, Pinto Dantas. Alfredo Mas
N~r<'nhns. Francisco Rochn. Leonc!o Galrã.o. "Chaldo Rarnalh~te, 

Henrique Dodsworth, Cardlllo Filho, Lemgruher !o'ilho, BandeinL 
Vaughan, Blas Forte-~. Pinheiro Ch:'lga~<. P~ro .-\!eixo. Josê Braz, 
J .. evlndo Coelho, Theodomlro Santiago, Do.nlel de Ca rYalho, Cm·
n~fro d~ Rezende. Christ ilU'Io · ·Machado, ::.tacado de Almeida. Jo!;f 
Bernat·dino. Delphim '!\Ioteira, Theotonio Monteiro de Barros, Barros 
Penteado. .Torge Guedes, Teixeira Pinto. Gomes F f'rraz. Hol'Qcio 
La!er, l"abio Aranha. Domingot< Vella sr.o, Vicente :11igueJ. Corrêa. 
da. Costa. Francisco Pereira, J os(, Muller , Diniz Junio1·, Dona! ~el
chiad~s. Cal'los Gomes de- Olh·eira, Ve?nucío d? Abreu. João Sim
plic!o. A !lc:l.nlo Tubino, Adnlberto Con-f:la, Fanía Ribas . ~icolau Yer
l;llelro, O:;car' Fontoura. Francisco di Fiori, Austro de OJh·e!ra . 
Arthur da R<X:ha.. Framci~o Moura. Alberto Surek. Damas Orti7~ 
J/Jsê do P ntrocfnio. ruca1·dino Pmllv. J.-.ima Teixeira , Pedro Rach.::-, 
Ga.<;tão Vldiga!. Moacyr Barbosa. Arlindo Pinto C SI). 

O Sr. Presid~nte - A lis ta rle nresen~n accus:1. o compareci
mento de .~i Srs. Deput.ados. 

E stá aberta a S'lesJ;iiO. 

O Sr. Sanlue.] Duarte (Bervindo de 2" Rr>crc!llrio) J>l'ocede :i 
l~·itura ela Acta da Sessão anteceden t e. A. qual ê p osta em discussão. 

O Sr. José Muller (S obre rt A~ta) -Sr. Presidente. h ontem. 
o.uando ·v. Ex.. subrnettia a Yotos o requerlme11to do qual tive u. 
honra àe s er :primeiro slgnatal'io. pedind-o que se telE>graphass~ ás 
ÀJSSemblêas Cons tituintes es tadoaes , no sentido de chamar-lhes a 
atten<;:ão .Para o que estabelece a Constitu!c:ão FE>deral. ã.cerca dl1. 
represe)ltac:ão pl'\O!Jsaional. eu não me a chava no l'eclnto e, por 
leso, deixei de justificar e,quelle requerimento. 

Minha iniCia tiva se justificav a perfeitamente e estl·anhei que a 
maioria. desta. oasa, allfaOa á minoria, tivesse pronunciamento tà'.> 
1'ormJda\'el. oopaz de annlquil11u · a representa<;:ão profissional nos 
Estados e nos :Municlpios. 
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E' certo que já o Pat·aní~ ~!lt..1helercu l':Ua. re1wesentacüo clas
sista em um declmo d,~ repr<>:<enta<:iw JIO!itic-n . O E:stado rle Santa 
Cath ::trina. pela maioria oe<'a,.lonnl que apoia o GoYen1ador. est.1.· 
beleceu. no an te- pt·ojecto <'on:<tltut'lonal. dnN> Deputadm d:'l.<i!ll,;tas 
para trinta representantfs }lopular!'~. H.eet>htndo. po1·i'm. o ,·o:·., 
dos classistas. seu Gon•rnatlOI', !1Ul'• alh't ... 110. .A.ssemhléa Con~ti
tuinte Federal YOtou contra n l't'preMI'ntadi o proü;;sional. p or um 
dos membros -da maioria, ncabn «1L• numdnt· :qwese n t n t· em>:!ndn. r e
duzindo e ssa rep>'e>'«mt:t<;ão }1:\l'a. t ô't'P', ou ~<>J:t u m dec·imo d•t •·eJir<·· 
senta\:ii,o popular. 

O que está o<'corrt>ndu c•m \'Hl'ln:< J·~:<r:ulo>~. \!. ~r. Pt·esident.?. 
pÓsltivamente uin trnhalho r•11nta•u n 1'!'Jll'"'u·nt>t<:ão p rofi.,sional, con
quista'. da R~volucão, QUI.' Yne, r •>nw multu~ outm .. "<, por agua aha ixo. 

Infelizmente. <>:; revoluelunm·Ju,. Ntlll :t>~l:lento nesta Casa t :l.)Y"!t. 

niio tivessem pre::;tudo attl"nçitn "· ,.,·, po1· i,..so. houve~s~.>m multo>< 
delles, concordado ~, votn1· c•unu·n o rt-querimento . 

O Sr. Fabio Arlli:tha (No!m· 11 .leia) - Sr. Pt;esidente, ~s~jo 
fa.:zer apenas uma rectifieltçiio ao lnmrte que hontem tive a honr.L · 
de dar. quando falava o nntn·•· Dc>nutado Sr. Jairo Franco. sol))·~ · 
exportação de -ca!t-s baixo!l, 

Meu aoarte !oi re~J<tl'nclo flu. "''I:'Ulllt<" mnneh'n: 

Quando um <los mnluJ'L'" lOI'J'nllort>>~ norte-americanos es
te,·e em s. Pnulo. o 1'1·. l•'l'l'o•h•, tJUe turra. um mllhiLo j~ 

saccas, :falando na :;;odN!IHl~> r.l.~o.'ll Agrícola Bras!leíra, s:J.li
entou bem e!lte !ac tu, cll:wmlu CJU•• oiK com}wado~ e consu
midores amer!cnno• dt' ratl•, (•lllll!li'UVHnl <"a!é,!; tino:; e baixos . 
El!e mostr~n:;L, por ('XC'Ill!Jlo, qUt• n ltnlla era grande importo
dera, dando prP!l'r(•nc·lrt nnl'l· ronf(•r~ I111IXOJ<, comta.nt,~ que não tl
:lressem lmpurezu..oc." 

H a neste apar-te. !'\r. l'l'''"hh•nh•. H)'lt'I111J< um qual!t!cativo que 
n ão (i meu: Es!IS. pala'\'ru " ltl'n n•1••", o qUl' eu disse.- de tacto, f(li 
o l!egulnte : · · 

" Eile mostl·ava, pm• c.>XNll!>lu, •tu" 11 ltullu era importaclot·:'l. •.. . " 

Não õ!sse gr-anae lmpnt·t•c•l"''" c•, ILlll~lm. n.penas desejo 11UPPTi
mir- esse qualificativo. 

E ra o aue tinha n <llzt•t• 

E.rn seguida, (, nJlJll'U\ '11 rtn 11 .\ ,·tn (1:\ Sessão antecedente. 

O Sr, Fresident<.> - l'tti'IKH· .~ c· li lf'ltura. do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1" No'rrdorlo) JWO<:ede ÍL leitura do se
guin~ 

EXPEDJI~NTE 

Officios: 

Do Min!sterio da Justl<:n. e N"~oclo11 1nterlores, de 1.6 d o cor.· 
,:c:nte, enviando aS s eguintes 

l!>.'l'OR~U(!ÕF.J! 
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Exm.o. sr. Secretario da Camara dos Deputados. 

Em resposta ao Officio n. 896. de 19 de Julho findo. tenho :t 
l1onra de passar ãs mãos de V. Ex .. em cópia, as inclusas infOl"• 
ma.ções prestadas pelo Chefe de Policia do Dlstricto Federal sobre 
.Jacob ·Goldschmidt. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta estima e distincta 
consideração. 

O Ministro da Justiça e Negocias Interiot:es. -Vicente .Ráo. 

Côpia - Policia Civil do Districto Federal.- Directoria Geral 
do EXpediente e Contabilidade .;_ Reser\·ado Urgente - 2• secção 

Referencia Prot. 25.823 - n. 6.783. - Em 5 de Agosto de 
l935. - Senhor Ministro - Em referencia ao Aviso reservado 
n. 231, de 26 de Julho tinào, tenho a honra de informar a V. E.."'i:, 
que Jacob Goldschimldt de quem trata o officio da Secretaria da 
camara dos Deputados. junto por côpla áquelle AviSo, foi proces~ 
sado pela primeira Delegacia Auxiliar como incurso no art. 294 
da Consolidação das Leis Pena.es. Por haver assassinado um In
vestigado-r- da Policia 'llUm eomlclo communtsta realizado na. entrad~ 
principal da Estação Dom Pe<Iro ·u, da Estrada de Ferro Central 
(lo Brasil. Qualificado. id-entificado e ouvido naquella Delegacia, 
foi o accusado, em seguida. posto em liberdade, tendo sido o re!~
rldo processo djstrlbuldo â 3• Pretorla Criminal. Expedido por 
aquelle Jul2o o respectivo mandato de prisão prevenUva, não foi o 
mesmo cumprido ainda. por se achar fot"agido o accusa.d-o. .A.pro
vefto o ensejo para reiterar a V.· Ex. Os meus protestos de el~
vada estima e dfstincta consideração. O Chefe de Policia, ·F. Mu!ler. 

- A Sua. Excellencia o Dr. Vicente :rui.o - Ministro de Estado da 
JusU~;:a e Negocios Interiores. Confere. - Emílio Penna, 3• Off .• 
Conforme. - Manoel PonteB. Dlrector de Secção. interino. 

- A Quem fe:z: a requtslcão. 

Do :M!ni.sterio da Educação e sauãe Publica, de 14 do cor
rente, remettendo dois numeras autographos da resoluc;:io legl!l
lativa. ccmcedendo o auxilio de 200 contos ã. Missão Sa.lesiana para 
catechese dos índios Chavantes, a que> o Sr. Presidente da, Re
publica negou sanc~ão. 

RAZÕES DO VETO 

·o presente projecto de lei autoriza o Poder Executivo a con
ceder a subvenção anm1al de 200 contos <le Têis á Missão Sales!a.n:t. 
dirlglda pelo Padre Hyppolito Chovelon, para. auxiliar o custe\o da 
<!atechese dos Indios Chavantes. 

Nada justifica uma lei especial dessa natureza. O auxilio re
ferido não differe das demais subvenções concedidas para fins 
identicOI!f, como · occorre con~ as prelasias salesiana.s do extremo 
norte, que recebem subvenção global superior a 200 contos, de 
accôrdo com as le!s e regulamentos que regem a materia. Não ha. 
pois, motivo qlle justiflque a adopção de· regimen dl!feiente: pat•a 
uma determi·nada missão. assegurando-lhe, :por. lei 1$pecial. 11ma. 

subvenGãO que só por outra lei poderia ser reduzida ou ·SUPPri
mlda. O systema ·vigente, pelo. qual o poder publico auxilia indis-
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tinctamente todas as institUições que julga merecedot·as de amparo, 
é mais :flexív~l. simpl~s e unifor:me, e attende perfeitamente aos 
·superiores _,in~eresses da <;ollectiVidade .. Seria, além do mais, in~ 

just"o c,rear uma situação prhilegiada para a referida missão, quando. 
outras ha. tambem cheias de ,reaes serviços á. catechese e ;;. assis~ 
tencia· dos selvicolas, ir.augut"ando-se, ao. mesmo tempo,. um re
.:;imen de excepção que viria fatalmente provocat" outros projectos 
de lei semelhante e de·sorganizar, por falta do contt-ole indlspen
savel, o actual systema de di!;tribuic;ão de auxilias, que· vem sendo 
feito a contento geral. · 

.Pelos motivos expústos, resolvo vetar, na. fôrma do ru:t. 45 d:t 
Constituição Federal, o presente projecto de lei. 

Rio de Janeiro. 14 de Agosto de 1935. 

GETULIO VAP.<::AS. 

-A' Commissão ele Finanças e Orçamento. 

Do mesmo Ministerlo e de igual data, en,•iando informaçõE>s 
,;obre o contracto firmado entre a Directoria de Protecc:ão á Ma
ternidade e á Infancia e Henrique Alves da Silva. 

-A quem fez a requisição. 

Dois do Ministerio da Via<;Ü.o e Obras Publicas. aP- 14 do co•·
:rente, enviando as seguint.es 

I~FOR:O!AÇÕES 

Em referencia ao o!ticio soh n. !lQ2, de 19 de Julho ultimo. em 
que V. Ex. requisita as infol"mações solicitadas em requerimento 
do Sr. Deputado João Café Filho, rPlativamente ao porto de '!l:a.tal, 
tenho a honra de transrnittir as seguintes informações prestadas 
pelo Departamento ~acional de Portos e Navegaçfto: 

Receita do. POrto de !'\a tal: 

1933. 

]934. 

Despesa do porto de Natal: 

1933. 

19Ul. 

330:060$201) 

393:726$600 

330:060$200 

325:568$600 

Reitero a V. Ex. os ~us J)rot~stos de elevada estima e dis
tinct.a consideração. - _MarCIU€:8 à011 Reis. 

- A quem fez a requisição~ 

:Em resposta ao officio n. 994,_ ·de 7 do corrente mez. em quo 
v·. Ex.. tra.nâm1tte o ·requerimento ap:resentado pelo sr. <ie-.. 
putado Henrique Dedsworth, · pediDdo que o Governo · in!orm~ ·"por 
onde· co~ a despesa -correspondente ao· alugueiJ ·das dependen~ku! 
occupadas pela Secretaria. ~e· Estado da. Vial)ão e . Obra.s· Publicas. 
no edificio Rex, á rua. Alvaro Alvim"--'tenho a .bonra ode info.rmar 
que a despesa em questão corre no a.ctual exereicio Pela verbà 'lá•. 
n. rv_;_al>ra.s diversas . ..:.::. Sub:..consi~ão. n. 10 - . Repara<ffi,O 'é ·íite~ 

. . . .. : ·.: :. ~' . 
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lhoramentos de 'Predlos e' insta.lla.ções - cla.ssificação identica. ft. 
da despesa feita no ex~icio pasaa.do, contOl"mG o empenho · con
stante do contra.cto firmado em 3 de setembro de 1934. e regis
trado, peio Tribunal de Contas. nessa conformidade. em sessão de 
10 do mesmo mez e anno. sendo essa despesa decorrente oo exe
cuç,ao das obras culiteadas pela dotacão em apreço. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estim~ e dls· 
tincta consideraç:iW. - .Marques doR Reis. 

- A quem fez rt requisiç:ão. 

Do Ministerio da Guerra., de 9 do corente. enviando a seguint-, 

MENSAGEM 

Senhores Membros do Poder !..eJ:"iSlativo : 

Transmittindo-,·o:; a exposicão que me fez o Ministro de E,_ 
tado da Guerra tratando da acquisiç:ão de uma tl.rea de 22 alquel• 
res de terras. de propriedade de José Luiz &.rbosa. pelo preço de 
trinta contos de reis. peç:o habiliteis o Governo com a medida. ne

. cessaria. ao fim que se tem em vista. 

Rio de .Janeiro. 9 d e agosto -de 1984, 114° da lndepedencla C) 

47o da Republicn. - Getulio Verga&. 

~:<POSIÇÃO DE MOTIVO(~ 

Sr. President.(' da Republica. 

J osl: Luiz Barbolla. propõe a venda ao ?tolinist.erio <L'l Guerra. de 
um terreno <le :sua propriedade. com uma área de 22 alqueires. 
limitando. de um lado, "Pela. E-11trada de Ferro Central do BM\SII. e. 
de outro. Pela Estrada. de Rodagem Rio.Belto Horizonte. 

Tendo em \'!Sta a. naturP-7~""\ do terreno. as plantações existen
tes, suas bemfeitorlas e a circum!ltancia de ser contlguo ao em 
que se acha lnstallado o Haras Minas Geraes, o· Dlrector de Re
monta do Exercito c= de na.recer que o immovel em aPr~o dev~ 
ser adquirido . .sem tardança, pela quantia de 30:000$000, a.rbitrad::t 
p~lo proprietarlo . .Accrescenta o m esmo Dircctor que es:.e t erreno 
está, situado magnlficamente, em local onde as . condições mesolo
gicas offerecem as mais solldas garantias ao desenvolvin:.ento da 
industria equi'Ila.. 

O Dlreetor do Serviço de Engenharia Regional. informando a 
res'J)eito, declara que " o immoYel vale a. quantia pedida". · 

No rcw;amento "do Mln'lsterio da Guerra -ha. recursós para · se 
attender ao pagamento dessa. despesa: mas sendo vedado- A. Unlii.o 
adquirir !mmoveis sem lei especial que o autorize (Const. da. Rep., 
art.. 17. n. IV) . tenh() a bonrn ~ pedir a V. Ex. se ~~ne o:tJter 
essa. autorização do Congresso :Nacional. 

Em 18 de julho de 1935. - General João Gomes. 

- A' Com:riüssão de Flna n(lils ·e· Orcaniento . 

Do ~esmo Ml~isterio, d~-12 do. corrente, enviando .dois dos au
tographos de •eso~ução legislat!ya, preenchendo a:s vagas . .de ~-. 
gundos tenentes ··dentistas existentes no Corpo de Sa:dde do Exer.- · 
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elto oom os sargentos e segundos tenentes da. Reserva de t• linha, 
·diplomados em odonthologia., á qual o Sr." Presidente· da "Repu
blk:a ne-gou sancç:ii.o. 

MO'rJVOs !)() \"ETQ 

Preencher as vagas de segundos tenentes dentistas existen
tes no ·Corpo de SaO.de do Exercito com os actuaes sargentos e 
segundos tenentes dentistas da re!!erva de 1• llnba. d iplomados 
por escolas orficiaes ou of!icialmen~ reconhecidas. reunindo ~ 
condiçõeS indicadas, é . o fim da resolu~ão sub~ttlàa. á Sa.ncção 
pres14~ncial. 

A medida. proposta é identica. á que· foi negada. sancção em 17 
de junho ultimo pelos motivos então exposto~ e (lUe aQui tra n::;-
crev"O ; 

I 

"Não julgo utll nem vantajosa. a resolut;:ão legisla
tiva que .permitte o preenchimento das vag3.s do posto 
de 2<> tenente dentista. com os actua.es sargentos e escre
ventes diplomados em o~Mthologia, por escolas oUictaes 
ou reconhecidas pelo governo federal . .A medida. não é 
utll porqUe ao Exercito convêm a escolha. dos mais capn-

. zes, em concurso, e com os requisitos ind1apensa.vei9 ao 
ingresso no quad•o do offlcla.la.to do Corpo de Sa.1lde. Este 

meio de solução-concuréo-aJnda. é aconselhavel por se 
a.terfrem valores posltlvos, pOis a .posse de um diploma aca
demieo nã.o constitue garantia de saber ~. Nio ê van
tajosa. a r esolução por estabelecer sitUações dfveraas em 
um quadro l'eduzldo de pro!lssionaes. Ainde. mais. Militam 
contra a. e.dopção do projecto submettldo A. sancc,:ão ::>& 

principios decorrentes d~s Decretos ns. 24.06.8, de 2!1 ·at 
Março e 24.281, de 24 de Maio, tudo ~ 1934, e a deterznl· 

nação do art. 3.• do Decreto n. 29.440, de 24 de Setembro 
de 1931 que níio permltte o p'C'eenchlmento das vagas o~ 
primeiro :posto de dentista sem a reorganização do quadro 
geral do Serviço de Sallde da." Guerra. já. em ela.boret;ão no 
Estado-Maior do Exerclto. Por estes motivos, entre tantos 
outros :ponderosos. ne,;o sa.nccão á medida. proposta pelo 
Poder Legislativo." 

Procurou-se assim mantet- o. doutrin:\ do org~o technieo di• 
"assegurar a forma~ dos quadros do Exercito graças a umtt 
perfeita selec«;:ão de valores positivos, obtida mediante concUn~os 
de admissão" e respeito ao :principio do Decreto n. 20.440 em seu 
art. 3°. 

Substituindo as mesmas razões, como Vimos. acima. vejo-me 
lmpellido a u.9ar da attl'ibuicão que me confere o art. 45 da. Con
stituição' para vetar à. resolução. em aprec:o. 

Rio de .Ta.neiro. 10 <le Agosto de 1935. 

Gl!!rULIO v AJI(;A.! 
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. .....,... .A' C~>mmissão de Segurança Na.ciona~. ..· : , 

Do mesmo Mlnisterlo, de 14 do corrente. enviando infot"'lÍa
ções relativas ao custo da vida, do .operario em diversas regiZ>e.s , 
solicitadas pela Commissão de Legislaç~ Social. 

- A ouern fez a requ!s!cão.· 

Do Tribunal ·de Contas. de 15 do corrente, .-.envian.do o processo 
relativo ao termo do accordo celebrado entre o Govern~ Federal· ~ 
e o Estado de S. Paulo . . para execugão de serviço de fiscalização 
de exportação d& ·rructas. no porto de Santos. 

- A quem fez a requisição. 

Representação : 

- A' Cornmissão de Educação e Cultura. 

E ' llda e- vai a imprimir a seguinte 

Parece~ sobre a.! emenda8 of!erecidas li redacção fina! do projecto 
11 . 126-A de 1935, que reaula. ·<> ca.samento religioso 2mra os 
eflefto~ civis. 

Das diversas emendas otcerecidas á. redacç:ão final do projecto 
n .• . 126 •. . de 1935, ã. Com missão Jl(ll'ece que umas devem ser rejeita
da.s e outras, ora porque melhoram certas ex:prel!Sões. ora porque 
tornam máfs ~lat:O o pensamento da Camara. devem ser acceltas. 

Entre as primeiras. está a que foi o!ferE'clda. ao art. 2• do pro
jecto; 

Este. nos termos em que foi votado nela plenario, não. quiz 
~xigir que as confissões religiosas enumeradas no artigo 1" ou sua s 
uutorlda.d.es sur>er!ores referidas no nrt. !!. .. tivessem extatencta 
dentro· do ·mesmo terrltorfo abrangido pela jurisdlcção do tribu· 
na! jurldico a que ellas devessem c ommunicar quaes os seus mi
niStros a111. competentes t>ara ~ celebração do ~as~ento. 

: Tal como em plenarlo foi 'reéiigldo; ·o artigo 2.". sem tá.zei:- á. 
menor exigencie. quanto a. sêdé ou centro .de activtda,de daquellas 
confissões Ol.t de S\las autoridades siÍ'perlores, ·o que anenas exige, 
para. que ellas passam gozar do direito outorgado pelo arttgo 14li 
<1& ·Constitulc;:ã.o Federal, ê que inscrevam,· nas · Côrtes de Appel• 
laçáo existentes no terrltorio nacional. : os seus · ministros compe:.. 
tentes para a celebracã.o do . casamento. · 

E o qne sem a menor. duvida: resae do à.rtlgo "e~ e:z:ame : As 
·autoridades·· superiores das confissões religiosas coromunica.rão ao 
presidente da Côrte de Appellação nos Estados. no Districto Fe
'!3eral e no 'I'errltorio do Acre, .relação nominal· d~ seus ministro., 
competentes para a celebração do casamento. bem como · quaes
quer modificações .. substituiçõeS ou exonerações supervenientes. 
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Aqui. as pala.vras "nos Estados. no Distrlcto Fede-ral e :no 
Territodo do Acre" exprimem uma ·circumstancla de logar e, :pela 
colloca.ção que lhes deu o plenario. indicam o territorio em que 
tem .iurisdfcção a Côrte de Anpellação. 

A emenda, enttetanto. dá ao artigo esta. redacçã.o : A3 àutori
dades superiores das confissões religiosas. nos Estados. nc Dis
tr:lcto Federal e no Te·rritorio do Acre, communica~o ao president~ 
da respectiva COrte ~e Appellação e relação nominal. etc. 

Assim, com .~!. , trailSJXlsição que fez das paJa vras indicati
,.as da.Q.uella circumsta.ncle. e com a collocac;ão q\le lhes deu no 
periodo grammatical. o que evident~nte quer a emenda indicar 
ê o territorio em que as referidas confissões ou suas autoridades 
superioTes devem ter sua séde. seu domlcillo. o centro emfim ie 
sua. acttVidade. 

Com isso. porém. a emenda. vae de encontro ao que decidiu n 
plenario, cujo pensamento está. claramente manifestado :pelo art. 
4.o, do :projecto, pois all se vê que o ministro inscripto em qual
quer uma das COrtes de ,.APpel!ao;ão ~o Pal.z pôde faze!." o casa
mento no terrritorlo de qualauer outra. 

Parece tambem fL Commissão que não devem .ser acceltas as 
duas emendas ot!erecidas ao art. 7(); quanto ã prüneira, por !la
t"Elm equlvaJentes as expressões "communlcarâ. o occoi-rldo", e !arfo 
;eomm.un!ca.ção do occorrido", quanto â segunda, por servirem as 
pe.~avras, cuja suppressão se pretende, para melhor delimitação do 
prazo de Que all se trata. 

Parece mais que não é de se acceitar a emenda orfereclda. ao 
art. 9.0 ,§ 7:•, pok! o que neste paragrapho se contem. é uma. sequl!n
cfa do que vem sendo desdobrado ,nos que a elle antecedem. 

Parece igualmente que a proposta. suppressii.o do primeiro ou 
que vem no :u-t. 13, § 4.•, letra a), não basta. para tirar certa. aJr.· 

biguida.de ali existente. Incorrera nas Penas de multa de 50Õ$000 
a 5:000$00 e de prisão de seis mezes a dois an·nos. diz o paragra
pho. quem deixar de promover, ou difficultar. retardar ou imp~
dlr o registro do casamento religioso pela forma e nos nrazoa de
terminados nesta lei. 

Com a prJmefoa. canjuncção ou sem ella, póde parecer qoo 
ditticultá.r. retardar e impedir este;lam. não no fu'turo do subjun
ctivo. mas rio infinito e·. assim, sejam alternativas. :não de deixar, 
ll'lGa da PTOmover. 

Por e_sse motivo, dá. a Commissão · ao referido dísposltlvo, a. 
a seguinte redacç"ão : Quem deú.-ar de J)romover e ãinda. quem 
<lifficultar, retardar ou impedir o reglstró' do casam'ento religiôso 
:pela forma e noe p'r:uós estabelec~os ·neste. lei. .· . '. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2810112015 14:51 - Página 9 de 58 

252 

Parece finalmente que a emenda offereclda á. letra. l>) dos refP
l·idO!'C artigo e paragrapho não púde ser acceita. Elle visn. suppri
mir ali as palavras ''Jlrocurar obter", quando a Camara. incluindo
as n aquelle dl.sJ)osith·o. o que evjdentemente qulz toi aPPlicar a 
pena de fíOOSüOO a 5:000$000. tanto a quem obtem, quanto a quem 
tenta obter o registro do casamento reli;;ioso. sem as formalidade:; 
lege.es. 

Achando, pois, que essa!ll emendas 'devem ser rejeitadas. pensa 
a CommisRâ.o que as demais podem ser nccelt.RS. 

~ala das commissões, 16 d e Agosto de- 1935. - 'V(t len.tc (lC Li-mr... 
Presidente. - Vicente JJfinuel. - l"ttrio Corrêa da Costa. - ]{ci'
tor ;lfaia. - ~:O.fathia.q Fr~ir('. 

X. J26 B - 1935 

R c1Gcçlio f inal. cme1uladG. rlc Jlrojecto 11. 126, iie 1935. (P legisla
tura). que rcaula 0 ca.!amcnto relig ioso para ·.:>.~ e!leito:J cí'!'i.~ 

(Projecto n. 7!1 B. 1!135 - .rusti~:a 36 n· L eJ;iSlRtura). 

O P01ler Le:rislaUYo <lecreta : 

Art. l.v - O casamento relh:ioso. celebrado perante 1\Iinisti'O 
c:ln Igrejn Cathollca. dos cu!tos Protestante:;. gre-gos orthodoxo, 
l!!raelitas e positivistas. ou de outros, cujos ritos não contrariem 
a orclem J>ublica ou os bons costume$, prodw:irá os mesmos effei
toll do cnsn.mento civil. nos t ermos .desta lei. 

Art. 2.0 
- As autoridades superiores das confissões religiosa,.<; 

cornmunioa.rão ao presidente da COrte de APt>ella~ão nos E stados. 
no Distrfcto Federal e no Territor!o do Acre. ll rela<:ão nomina l 
uos seus ministros competentes parti. oelebra<:ào do êasamento, bem 
como qunel!l(uer modlf!cuç:ões, substituL~ões ou exonerações sup~r .. 
venientes. 

§ 1. o Qua ndo u. hierarchia c:lesR~ confh~!!Ões fõr unlvenmlmente 
conhecida, a communiCA<:iio \"et·sará anena.<~ sobre ox cargos e :..u:t~ 
eventuaes substituições. 

§ 2.o ·Todos o.q minlstt·os deveriio tra:t.er suas Pl'OYisõea ou t!
tulos de nomeação expedidos pelo!l respectivos superiores. dando· 
.se sempre a ma!m• d!vulgac:iio a qualquer nomeac:ão. ~ubstltulc:ão 
ou exoneração. 

Art. 3. • ..:_ A secretariu de cadà COrte d e A.ppellação anno
tará, em livro es pecial, GS communloo.ções de-te t·m!.nada$ pela pre· 
Sllnte Jei. dando-lht>s tam'bE'm. ampla publlcld>tde, quer pela im
prensa, quer mediante · clrculaç:ão ao!'\ Juize>< d e Direito. oue este!! 
tt·ansmittirão aos -demal3 juiz~s c ompe-t""ntes c aos officoaes ao 
Registro Civil. 

§ 1.• Tendo duvida sob re ~ o rito de confissão religiosa, não 
e!!pecificada no artigo l.n, contraria. ou não, n ordem· public::>. nu 
o!! bons custumes. o Presidente d:t Cõrte d e Aflvellação [Jever:~L 
(letel'minar as providenci:~.s que. 'pa.ra dirimil-a. julll;ar convenieute. 
autorizando. denE"ga.n-do ou cancellando as a nnota<:ões . 
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§ 2.0 A todo cidadão é facultado rem·esentnr ao :!>Iiniste>rio Pu
blico. na comarca em que occorra o allegado. conu·a confissão re
ligiosa. cujo rit.o cont.rarle a ordE'm publ1ca. ou (15\ hons c.ostumc:~. 
articulando factos e indicando. ou offerecendo, pro\'ll.R afim d~ ""~" 
dene~da a seus ministros a faculdade tle celebra!' casamentos cor.l 
e:rreltos civis. O :.'1-lfnistedo Publico. adaptando a~ me-dida:; qu•' 
considerar convenie-ntes, promoverá. a acçã.o penal, se cabivel. e ex
porá em relatorio, ao president~ da Cõrte de AP~lla~:üo, os l'esul
lta.dos que aourar. 

Art. 4.0 
- Os nubentes. habilitados na forma ela le-i civil, tlOd(•-

1'iif1 requerer. .ao juiz comnHente. a celehl·acão do :;eu <'al*tmento 
r.•or rninistl'o de confissão religiostl, cujo nome ou inveKtidura. !it

encontrem annota.dos na secretaria. d1l Ciil·te de Ap~llaç:ão do 
mesmo Estado. 

§ 1° Deferido o pedido. determinal'á. o juiz que o offícial exp~:l 
a certidão de hahllita~iLO para casamento do:s requerente-s. na qual 
mencionará. 

a) nomes, prenome!';, dat:~ de nasc-Imento. p~·of!:;;~fto. clomki
lio e resldencia actual dos nuhentes; 

b) nomes. prenomes. data::; de nasc-lmf'nto, ou de morte, domL· 
cllio e rN•idenciu actunl do;s pae><; 

C) .nome e pt•e>nome do <'onjuge fll>ecedente e n dnta d:~. di:l~O-

lu~:1io do casamento: · 

à) dntn da J>ublico.dio dos l>roelnmat\: 

c) os documento-" ntu·esentado~ pnm a habil!t;l~:ão: 

f) investidura e cal'):o tln Ministro ou o seu nnnw. 

§ !!.o Ess:1. certidão. !Ment.<t de aello. se1·ít <"ntl·e~ue, 111~lo o!f!dal, 
mediante recibo nos auto!l re~pecttvoll, n. um do!cl nu\){>nt~·:<· ou it 
!>f!IISOn. nor elles desbmnda nu. r>etlciio . 

§ 3.<> A certidão valer~ 1111 l'll u cn. .. u.mento d 11111nte tl'lntn clla:a. 
conta.dos de sua data.: rindo eMI44! pruzo. serit nece~rtl'lo nova cer
tidão extrahlda. n requ('rlmento clo~t nuhentt>l<, do!< me~mo" autol< 
de habilltlli:Ü.O· CRl'IO t-lltiL nln.d!L \'IA'Orc. 

§ 4." A certidão. de que trata o pre11ente artigo, não seril ;tUto
rf:zac;:üo oo.ra o mlnltttro rt>ll~-loKo ·celehrur o ca~mento, mas a de· 
claraçã.o de ~e acharem os nubenteH civilmente habilitados a con
trabll-o perante elle, seu coadjuctor, ou delegado, desde qtre com
petente"· llegundo .as leis .da respectlv~~o contis..'láo, e estando regu 
Ia.rmente nnnoto.do::; seu nomE.' ou Investidura nC. Cõrte de Appt>l
la~ão. ainda (lue de outro Esta-do. 

Art. ii.• - O casamento rellgioso será celebrado n<l dia, ho:rQ. 
~ 1ogar 't)re...-la mente designados tlelo ministro quE.> presidir o acto. 
mediante apresentaç:ão dQ certidãO' menc!onad::t no art. 4." e prCl 
enchidas as formalidades do rito respectivo. 

§ 1.• A solennidade terã. logar na. igreja, ou templo, ou em outro 
local designado. ou admitido. pelo celebrante, a portas abertas, pe 
rante te9tem•..tnhas. J)aJ'entes. ou não. dos contrahentes. e na for
ma do rito da re)igiào adaptada.. As testemunhas serão :pelo me-
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nos duas, quando os contrahent;ea. saábanr escrever, ·ou quatro, 
quando al~m <ielles o não .saiba. 

§ 2G .A celebração do casamel\to será. immediatamente suapena<'l. 
s~ algum dos. contrahentes recusar a selenne affirmaçã.o de sua 
vontade de casar. declarar aue esta não é livre e espontanea. ou 
ma.ni!e.star-.se arrepe-ndido a.ss1m como se no acto fôr denunciado· 
hnpedimento fundado na lei civil. 

§ 3.• O nubente que dêr causa. á. suspensão do acto ·'l'!ão eerá. 
admittido a retractar-se no mesmo dia . 

.Art. -6.o - O ministro l&vrarA. ou tarA lavràr. em lingua ver
·lla.cula. logo depois da ~elebracão do caBilmento, o assento res
pectivo em duas via.s de Igual teOr. uma em livro especial e ou
tra em :tolha. :separa.da, assl.gnada. por elle, pelos con;!1:.ges e pelas 
testemunhas. devoís de lhes serem lidas em alta voz e clara .. 

~ 1." Constarão do assento: 

a) a hora, dia. mez e anno e lugar .de rea1ízação do casa
m~nto. com a especi!!cac;ão de terem sido observadas as formali
dades do art. 5." e § 1. •; 

b) o nome do ministro celebrante. com indicação de seu cat"go 
QU investidura e da sua confissão religiosa; . 

C) OS nomes, prenomes, edades. ])ro!!ssl5es, domicilio.s e resi
dencia.s dos <:onjuges e das testemunhas: 

d) a declaracão de ter .sido o casamento celebrado com o 
~umpr!mento das formalidades legaes e observanela. do ritual :re-
ligioso a.ppl!ca.vel; · 

e) o inteiro teOr da certidão do art . 4.0 , § 1;"; 

f) o reglmen de bens do casamento e se os nubentes fizerem e. 
declaracão. a data e o cartorJo em Que foi passada a escrJptura. 
ante-nupcial. quando o regime niio fOr o legal; · 

o> a pessoa. a quem será. entregue o termo avulso, de a.cc_ordo 
com o art. 7.0

• 

1 2. • Suspensa a eelebrat;ão do casamento em qualquer dos 
ca!IOB do art. s.•, § 2. 0

, Be lavrará. o termo, mencionando clrcum
ato.ncladnrnente o occorrido. na.. fôrn:ie. do prlnc!J~io deste artigo. 

· f 3. o Os livros de assento doa · casamentos rellgiosos. celebrá
dos nos termos desta lei, e os documentos apresentados pa.:ra a. 
celebra<:ão dos mesmos casamentos, serão conservados em bom 
estado, e em lugar -seguro, e ahf exhlbidos, mediante· tequlslção 
judicial. sob as vistas do Ministro incumbido de sua guarda.. ou 
de pessoa ver elle designada. 

Art. 7.0 - O ·Ministro. que celebrar o casamento,· entregará. 
logo aos nubentes, a um delles, ou ã. pessOa que designarem, 
medlahte recibo. o termo avulso. e co:mmunicarã- o occ:orrldo ao 
offidal do Registro. Civil prOcessante da habilitação, <lentro em 
setenta e duas horas, se . o cartorlo estiver situado na mesma. 1o
ca.lidade, ou. no mais curto 'Pt'UO. até trlntà dias depois da cele-
bração .do. ca.samento. nos demala r.asos. · 
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§ 1.0 O termo avulso será entre!nle ao 'official do Re.glstro Ci
\"il, mediante recibo dé proprio :Punho,'· ·em li no· especial dÓ rü'ó

. tocollo, ou em· separado. · 

§ 2. • · Far-se-á. sob registro postal.. gratuito. com recibo de 
volta. a .COIJUXlUnica~:ão exigida por este artigo. O func<liona:r1o 
postal verificará o teôr da communicaçã.o. antes de encerrada a 
sobrecarta, mencionando no cert.tficado tratar-se de assento do 
casamento &s 'Dessôas que nomeará. 

§ Z. • A communicaçã.o do caMJnento, exigida por este artigo. 
serã. feita sob registro ppstal. corn recibo de volta. Este resí.stl:o 
<:omo sel'vic;:o publico. sex-á gratuito, e, no certJficado. mencionar-.\ 
o agente postal tratar--se de assento matritrKlnial. referindo o~ 
nomes tios conjuges. Para isso, a carta lhe será entregue abert::t, 
fechando-se depois da verlficac;ão. · 

§ 3." Ao fazer a communica<:ão ao off!c!a! do· Registro, em·i
ará o Ministro, quando houver, as procurac;ões, de um ou de am
bos os contrah~ntes. 

§ 4.D Os Ministros poderão exigir os documentos referidos no 
§ So, em duplicata. afim de conservarem, em seus e.rchivos, exe-m

. plares ãe cada um. 

Art. 8.0 
- O Ministro d~ con!lssito religiosa especificada. no 

art. 1.", que celebrar casamento, estando algum dos contrahentell 
em 1mmlnente perigo de vida, la.vrará, ou fará ·lavrar, no livro 
Droprio, ou em separado. o resr>eCtivo term-o. em dua.s vlas, ·com 
os possiveis req uisJtos do art. 6. •. § 1 • .:~ assignado por ene. 'Pelo 
()ontrahente que souber. ou puder, asslgnar. e por quatro teste
munhas que saibam ler e escrever. 

§ l 6 A se~nda vkt. do termo lavrado será enviada, pelo Mi
nistro celebrante do casamento, ao of!!clal do Registro Ch"il do 
dístricto em que se tiver e!!ectuado. .nos termos e pra zo 4o 
art. 7.0

• 

§ 2.o De posse da segunda via, o off!cial, lmmed1atamente. :\ 
autuará, ou juntarâ. aos autos da habllltação respectiva. se hou
Yel', fazendo-95 conclusos ao- juiz competente, Pl"Osegulndo-se nos 
t'erm.os do art. 20() do Cod!go Ch•ll. 

·Art. s.o - Haver:-fl.. em cada ca.rtorlo do Registro Ch·ll. mais 
um liv.ro - "F" - para registro do.s ea.sa.mentos religiosos. com 
'trezentas folhas e as formalidades dos mencionados no art. ·U 
do Decreto n. 18.542, de 24 de De~mbro de- 1928. 

t 1. o Cada folha desse livro ser;\ dividida em tr~ nnrtes de 
accordo ·com o modelo a.nnexo ao Decreto n. 18.. 542; 1\ esquerdR.. "'e 
lnn~ {) numero de crdem, ac centro, o as~Emto. ílcando, á dtr!'l_ 
ta, esi)aço pa.ra as. notas e averbações. 

§ .2.• No mesmo dia. em que receber o termo avulso. o orncial 
élo Registro Civil !arã. gratuitamente, a in!JCripc;:ão do resament_o. 
lavrando um assento no Uvro "F'', que assignarâ. com duas teste
munhas. ~·em' que transcrevera. na. integra, o mesmo termo, men· 

· cio:nando os documentos que o acom:panhavarri. e as circumstancias 
que julgar convenientes. · 
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§ 3. • O o!fical juntam o termo avulBo e as· procurações. ao!> 
autos da. habiii~ão do casamento, ce~lca.ndo nellt'S a data da ins
crip~:ão e nu~ros da pagina e .livro ·em: ~ue ·a lanczou •. 

§ ' 4. • Verificando a. Inob.servancia de formeJidades legaes na 
.celeb~acão do casamento, o official annotarã., no livro· proprio, a ins
cripção, que !lcarã s\!Stada. e expondo as duvidàs, ·que tiver nol' 
autos da habUitacão, dará. immed~tamente, vista destes ao re
pre13entante do M1nisterio Publico. por tres dias . 

§ S.C) Com o parecer do Ministerio Publico, os a utos ~erão logo 
conclusos ao jUiz para. dentro em tres dias, proferir sentença, de
terminando ·a inserlJM:ão do casamento, sanadas es nullidades reta· 
tivo.s, ou denegando-a, quando . insanaveis. - O juiz;..appllca.rá. -as pe· 
nalfdades de sua. comp~tencla e ordenarâ. a remessa de copias dos 
autos ao representante do Minister!o Publico, 'para a .propositura d'l 
acção penal cabivel. 

§ s.o Se a inscr!pçà.o fOr ordenada. ulteriormente, . :retrotrahlru 
todos o.s seus effeftos á data da annotação tomada pelo official· 
nes termos do § 4°, attendendo o disposto no artigo 1!. 

§ 7. • O registro l! obrlgatorio, e se o off!cial se recusar a fa.zel. 

o, os conjuges. ou o representante do Minister!o Publico, poderão 
requerel..o. 

Art. 10. Se até 60 dias, depois de expedida a certidão do artl· 
go 4°, paragrapbo 1•, não tiyer sido feita. a inscr!pÇão, o otficial do 

. Registro Civil ~ufsitar&, do M!nfsterlo competente; informação es
' crlpta SQbre a celebração do mesmo casamento. A' r equisição atten-
der&, no prazo ode dez dias, o Ministro, envlo.ndo copia. authentfca 
do termo do ca.samento, se o tiver effectivado. · 

Paragrapho unlco. De posse dessa informação. o offlclal jun· 
tal-~a.. aas autos da habllftação do casamento a que se refere. pro
cedendo-se nos ter~os dos pa.ragraphos 4• e s• do :u't. 9o, 

Art. 11. A !nscrtpção do casamento religioso, dentro do pra::o 
de 60 dias constante do art . 10, attribue-lhe os mesmos e!feito& d•, 

. casamento civil, odesde o momento de sua celebraçã<> . 

Paragrapho unlco. Findo o prazo de 60 dias, o registro pt.>derá 
ser feito em virtude de decisão judicial, sem prejulzo das per•alfda
des em QUe tenham incorrido os responsave!s pelo retardt.mento 

Art. 12 . Os acto,s regulados por esta. lei. que competem aos nu· 
bentes, ou ao!! conjuges, poderão ser praticados PC?r elles, pessoal
mente, ou por Pl'OCUrador com poderes especiaes. 

Art. 13 . .....,. O casamento religioso, celebra4o na contormlàa.de 
desta lei. consldera.r-:se-A perfeito. nntes de eua. lnscr1~o, a.flm de 
a.pplicar-se o art. 283, da Consolida~o das Leis Pene.es. 

§ 1. • Commettem os erlmes e ficam suJeitos, respectivamente. 
~ Pl'MS doe arts . 251, 253, 256, 257, 268, 259 e 261, e ~eU9 paragra
phos da Consolidação das Leis Penaes os que praticarem os actos 
previstos nesse dispositivos. ou se servirem de documentos, ou pa-
peis. nelles mencionados, para a celebracão do casamento religioso 
.ou para 19. sua inscrip~ão no Registro Civil. 
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§ ~ ... Para. o efteito da applicaçào do art. 253 da Consolid~o 
<'las· L€is Pena.es, o ministro de ~on:fi~o religiosa quando no exer
cício das attl'ihuições que esta J~:i lhe faculta, é equiparado ao 
funccionario l)Ublico. 

§ 3. o Incorrerá nas penas de )ll'isão cellular, pm· ·um a quatro 
annos, quem se fingir de ministro de qualquer confissão religiosa 
e exercer as funccões respectivas, para a celebração do casamento. 
ou para a lavratura do assento, ou do termo avulso. na conformi
dade <!esta lei. 

§ 4.o - Inconerã. nas penas de multas de 500$ a 5:000$ e de 
pri.aão cellular de seis mezes a dois anno.s; 

a.) quem deixar de promover. e ainda quem diC!fcultar, retru:
dar ou impedir, o registro do casamento religioso pela forma e nos 
P1"a20EI determinados nesta lei; 

b) quem effectuar, obtiver· ou procurar obter o registro civil do 
casamento religioso, sem as exigen<:ias da lei. 

§ 5." Não cumprindo o official do Registro Civil. !)l"Ompta t> 

exactamente, as obrigações, formalidades ou encargos, que esta 
lei lhe impõe, incorrerá nas penas de multa. d~;> 1~!.; ~00$000 a. !!.:000$ 
e d•~ suspensão do exercicio do cargo por um a doze mezes, impos
tas, õe plano, pelo juiz compfôtente, de officio. ou a requerimento dos 
nubentes do representante do M!nisterio Publico, ou do ministN 
religioso celebrante do oa.samento, ouvindo sempre o ofiicial res~ 
ponsavel . 

.Art. 14. Cabe o recurso de aggravo de petic;ão, !nterposto: 

I, por qualquer dos nubentes.e pelo representante do MinisteriG 
Publico, ou da rei!güio de que se traté. da~ decis15es; · 

a) sobre annotal;:ão de cargos, ou nomes, de mdnis•tros na Se
cretaria <le. Côrte de Appella~ão. e nos casos do para.g:rapho 10 do 
artJgo a•; 

õ) .sobre a celebrat:ã.o do casamento por ministro religioso; 

c) sobre a. inscripç;ão <le casamento celebrado por ministro Te: 
lig:loso. 

Ir, pelo o!t:fcia.l do Registro Civil; da imposição de pena -de mul
ta, ou .susgensão, 

A.rt. 15. Entrarâ esta lel em execução, em todo o terrltorlo 
nacional. trinta dias depois de 1:1Ua publicação no DirJrio Ofticial da 
União . 

.Art. 16. Revogam...se as disposiçiles ~m contral."io. 

Sala da Commissão, 9 de Agosto de 1935. ~ Valente de Lim~. 
Presidente. -"Vicente Miguel. - Cor-r'éa da Costiz . ...:.. Heitor Ma.W. 

Mathia.s ·Freire.· 

~ll.t:EJWAS Jt.' ~AOÇÃ.o FINAl. J)() !>!lO.lEC'I'O N. 126~A DE 193~ 

Art. 2.0
• principio: 
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- Em vez de: As autoridades superiores das comissões r:-eli
giosa!! com.tnunica:rão ao Presidente da COrte de Appel!açã,o no~ 
Estados, no Districto Federal e no Tert'itcirio do Aere. a relacâo 
nominal dos seus Ministros ..• 

Diga-se: 

As autoridades superiores das confi$$ões religiosas, no Di!iltri· 
cto Fed~al. n~ Estados e no Territorio do Acre, comm.unicarão 
ao Presidente da respectiva COrte de A"rmella~ão, os• nomes e cargos 
do!! seus Ministros ... 

A.rt. s.o, § 2. 0 ; 

Diga-se: 
- que occorra o allegado -
Art. 4.•. § 3.•: 

- Em vez de - extrahido do mesmo processo de habilitaçã~, 
a reQuerimento dos nubentes -

Diga -.se: 
- extre.hido, a requerimento dos nulJentes dos mesmos au!:L)S 

de habilita<:ão, caso esta ainda vigore. 

Art. 5.•. § z.o: 
- Depois de- de sua vontade-

Diga--se: 
-de casar-

Art. 6.•; 
- Em vez de - no livro especial -

Diga ...se: 
- em livro especial -
- Em vez de - depo~ de lldo.s -

Diga -.se: 
- dePois de lhes :serem lidas -

Art. 6. •. § 3. •: 
- Em vez de - o.s documentos para esse fim apresentados ·

Diga-.se: 
- os documentos apresentados para a celebração dos m~srr.os 

casamentos -

.Art. 7, G, prinC~lliO: 

- Em v.ez de - fará communicação do occorrldo 

Diga-se: 
- comznunlcará o occoz-rfdo -

SupprJma-se: 
- deollois -da ce1ebra<;:il.o do casamento -

Art. 7.•. § 2.•: 
Substituir pelo seguinte: 

- Far-se-ê. sob registro postal, gr:-atulto. com recibo de volta, 
a communtc~ão exigida por este artigo. O funccionario postal ve
rificará o teôr da · comznunicac:ão, antes de encerrada. a sobrecal."-
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ta.. mencionando no certiticado tratar-se <le assento do oo.samer.to 
da.s pessoas que nomeará.. 

Art. 9.0, § 4. 0 ; 

- Depois de - nos autos de habilita<:ão 

Di~....se: 

- darâ-

.Art. 9. •. § 7 °' 
-Passa a ser§ 2. 0 do art. 10. 

Art. lO: 

- Em ve:z <le- ert. 4.o -

D iga--se: 
- art. 4.•. § 1. 0 

-

Art. 13. § 4. • - al: 

- Em vez de- ou dit!icultar

D!ga-.se: 
- di!ticultar -

Art. 13. a 4. • - b-: 
- Em vez de - obtiver ou procurar obter -

DJga.se: 

- ou obtiver 

Ju.tii/icação 

Plga..se: 

Coube-me,.no seio d8. Commissão de Constituí~ão e Justft;:a. ta 
zer a redacçã.o do projecto de lei do casamento religioso, se bem 
que vencido. na. sua elabonu;ã.o, em alguns pontos tundamentae'3. 

Dealncurnbi-zne desse encargo, procurando melhorar o proje
cto. ainda. que . adstricto a respeitar, como respeitei, os votos rla 
douta Com~o • 

.As emendas, que agora apresento, visam eorrigJr certos de!~!· 
tos de fOrma. que fl.Scapa.ram á. minha revisão, ou que ulterlormen
tQ apparecera.rn. 

Confesso, DO emta.llto ,que me não a nimei a · corrigir o dispo~>!· 
ti v o mais obscuro e impreciso. que é o do art. 2 . 0 • pa.ragrapho 3. • 
Por oécasião da votação em a• discussão, a.cc~ntuei que não sabia 
o que significava a expressão do projecto - '"-<kvendo ter OIS Ml
nú3tros as sua& nomeaç:ões e proviSões" A reooc~ã.o foi aJte:-ada. 
lendo...se agora.: "todos os Ministros de""erão tr<Uer suas provisões 
ou titules àe nomeação •.. » 

Não me anime! a emellda.r - porque continua a. ser-t;te ina<'
cessivel o pen.samento. apesar da modificação feita . 

Os Ministros deverão "trazer suas provisões ou t.!tulos de ~o
meação" . Trazer ... aonde? a quem? COH?Sigo mesmo? A'z:t :!;eCr~

. tartas da. Côrte ·da ..1\iJpellação? · 
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Depois: dando..se sempre a maior divulgação a qualquer nome;t
ção~ ... ·Quem dã.? o proprio Ministro? A. ·autoridade superior qu(: 
ó nomeia? A Côrte de Appella~ão? Quanto· a esta. aliás, a me.teria 
está regulada, em re-lação ás <:ommunlcações recebidas, no art. 3", 
em que se determina "ampla publicidade''. Jã. não é pouco. AQui 
se requer - a maior puõlicidade" _ Até onde poderã. ir iss'O? 

As emendas aos demais artigos proeuram melhorar certas c:.:
pressl:ses, corrigir referencias a artigos do projecto •. e algumas im- . 
perfeições de technica. A do art. 5o, .paragrapho 2", <a.ttende a pon-
deração do illustre Deputado Sr. ·Wanderley Pinho. . · 

Sala das Sessões, 5 de Agost.o de 1935. - Le-ci Carneiro. 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir ·o~ 
seguintes 

PROJElCTOS 

(Primeira Legislatura) 

N. 154~A - 1935 

Autoriza o Got:~rno a do.r garant·ia a dma operação de credito até 
a i·mporta.ncia de 50.000:000$000. entre o Estado do Rio Gr•z,J~ 

de IW SuZ e o Banco do BT<UJiZ. d.esti'71ad4 a.o relJOate 'd4 e-mis
sã.o de bonus feita pero mesm.o Estad.o, co·m. 1xireceres ta.vo?"a
veiR das Commissões l!e Justf.t;!I. e ele Finanças. 

(Do Senado - Justiça 118 e Finanças 173, 1• Legislatura) 

O Senado Federal aPProvou e remetteu â Camara dos De'Du.., 
tados o presente projecto de lei que autorlza o .Governo a dar ga
rantia a uma operação de credito entre o Estado do Rlo Grande do 
Sul e o Banco do Brasil, até a. irnporte.ncia de 50 mil contos de rH;;. 
destinada ao resgate da emissão de btmus feita por oquelle Estdo _ 

O projecto estabelece ainda que realizada a operac::ão de c~e
d ito a que o mesmo se refere. ficexâ prohlbida a circulação dos 
l>onus sul-ríograndenses; devendo a lei orc;:amenta.ria daquelle El!~ 
ta.do consignar uma verba annual para amortização e juros do em
P!'estúno a ser concedido. 

A materfa do projecto já foi discutida nesta Cemat:a, voltan~ 
do ao Sena.do por t~r sido reconhecido que, constltuclonalment~ 

:lhe cabia a iniciativa da lei. 

O refer~do projecto ê de toda a con veniencla, não collidlndo os 
seus termos com nenhum preceito legal ou constitucional. 

A Comnússão de Constituição e .Justiça recommenda a .sua at'
provação. 

Sala da Commfssão de .Justiça, 2 de Agosto de 1935. - Godo
tredo Vianna. - Ascamio Tubin.o. Relator. - Let.'i Carnel.ro -. 
Carlos Gomes dJe Olivewa. - Arthur Santos, .pela .. conclusão. 
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.PAREC&R DA. COli.UUSSÃO DE FINANÇ~ 

A me.téria constante· do presenté proje"cto, iniciado no Senado, 
jâ. foi discutida nesta. Commissão. quando .da remessa da Mensa
gem do Sr. Presidente da Republica, solicitando a ·necessaria. auto
rização do PO<ier Legislativo afim ·<Ie o Governo Federal der ga
rantia a uma operação de credito entre o Estado do Rio Grande 
do Sul e ó Banco do BraSil; até a importancia de 50.000:(){10$000. 
destinado. ao resgate da eniissâo de. "bonus feita pelo allud!do Estn
do. Posteriormente â. deliberaç;ão da Comm!.sSã.o de Finanças. !oi 
veri!ica.do que a materia. constante da mensagem presidencial de-

. veria ser de iniclatlyi do Senado. motivo pelo qual foi feita sua re

. messa. a.o mencionado ramo do Poder Legislativo . 

O a3suml)to debat ido amplamente no seio desta Commissão e 
- em Plenarlo. POr !lUa vez foi devidamente eJtam.inado -pelo Senado 
· Que adoptou o projecto n. 154, dando autorlzaçii.o ao Poder EKe
cutivo · uara garantir. "DOr intermedio do Thesouro Na.cional. a. ci
tada operaciio de credit.o. 

Quando do movimento revoluclonario d~ 19&0. anm de fa:tl'l' 
face :is despesa~ decorrentes com o mesmo. o Governo · do R io 

. Grande do Su.l tez uma emissão de bonU3> que attlngiu ao montan

. te de 50.000:000$000. No Jouva.vel desejo de resgatar essa emissão, 
dentro de curto nrazo. o Governo ga.ucbo, cioso de sua. probld!lde 
inconteste, recorreu ao Poder Central solicitando SUa garantia sub
sidiaria. para a ol>eracií.o precitada tendo em vl.sta li fmpossibf!ldatl" 

· de fazer face aos encargos decorrentes do resgate. com urgenc!a, dado 
o volume do credito a reemboliar. Trata-se de uma operac:iio le~i· 
tlma. perteitamente enqua.drn.da nos dispositivos Jegaes como, aliâ.s. 
já fol reconhecido pela douta. Commlssão de Constituic::ão e Justl<:ll 
dest.'l Casa. em \!'leU parecer de 2 do mez corrente. Cumpre aindo 
resaltar que é sim!llesmetne uma oper"a\':âo bancaria, na qual se taz 
m1ster a interterencle, do Governo Federal, por torça de um com
plemento lndispensavel em tránsa<:ões de tal natureza. Não (:, PtJr-

. tanto. um gravame dfrecto e tampouco dlspend!o novo para. o The· 
souro Nacional que, dando a garantia ora sollcltaoo, nos termos do 

· projecto n. 154, do Senado, permittlrli. a retirada. immed.lata de 
taes bonua da clrculacã.o. cessando a. anomalia que se nota. do cur
so do papel moeda brasileiro ao lado do dinheiro g.!I.Ucho. Quando 
outras ra.zws não existissem. no sentido de ser de!erido o pedido 

' do Poder Executivo. bastaria, por .sl s6. a lmperlostL necessidade .d~ 
.. evitarmos a continuação de tal estado de coisas. Nestas condlç~s. 
· sem mais ·in'dagaclles, ·em torno de um assumpto tão amplament·~ 

discútfdo e perfeitamente escla.r~ido, somos de opinião que a Com~ 
missão óe Finanças deve adoptar, como se encontra redigido, o 
projecto n. 1.64. do Senado. 1• Legisle.tura. autorizando o Poder 
Executivo a garantir. por lntermed.io do Thesouro Nacional, um:.-. 
operação de credito a ser ;úustadu. e reauZad4 entre o ·Estado do 

. Rio Grand~ do Sul e o Banco do Braell, até a lmpo:t'tanct.a de rê!s 
50.()1)0:000$, para. o resgate dos õonus emlttldos pelo ~esmo Estado. 

Sala da Comm.lssão de Finança!!, 17 de Agosto de 1935. -Jolio 
. 8fm7>licio. Pre.s!.dente •. - .Aoo.i"bmo co;marJJO,· Relator - Fra.~çr~ 

Fi:h.o·. - Henri(J1le Dod.sworth. com reatric~ões. - Orlando Ara;t· 
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:;o. - Dan-iel de Carvalho, com restricç:ões. - Amaral Pei.:çoto . 
.Abe~rdo Vergu-eiro Oeac,r. - Ca-rdoso de Mello Netto. 

PROJECTO N. 154, Do SENADO /o. QUE SE REFEREM OS PARECERES 

O Poder Legislati'vo resolve: 

Art . 1. o Fica 0 Poder ExecU:th·o $.Utorlzado a dar a. necessaria 
garantia, por intermedio do Thesouro Nacional, a uma. operaç:ão de 
credito a sei." ajustada e J."ealtZada entre o Estado do Rio Grande 
do Sul. e o Banco ·do Brasil at~ a imPortan~:ia de 50.000:000$000. 

§ 1. o A J."e:ferida oueração serâ. destinada ao resgate doS bo
ntLS" emittidos ·pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e de
"l:erA ser :feita de modo que as resnectivas Commissões não sejam 
mais onerosas para o Estftdo do que as constantes de contractos an
anteriores. celebrados. com a mesma finalid!lide. entre outros Esta-. 
dos e o dito Banco. observando.se quan~ ás garantias o que essi!'S 
contra.ctos estabelecem. 

§ 2. • Realizada a operação de credito a <tOe se refere est.'l. Ief, 
ficará. prohihida a circula~:ã.o dos ~onus a que allude o para.grapho 
anterior. 

§ 3. • A verba annual uara o servlco de amorl12;acâo e juros, 
deverá. ser conSignada na iei orçamenta.ria do Estado do Rio 
Grande do SuL 

Art. 2.o Revoga.m.se as disposições em contrario. 

Senado Federal, em 20 de Julho de 1935. -Antonio GarcWJ dtJ 
Medeiros Netto. - Cunha Mello. - José Pwes Be"beUo. 

:N. 186 - 193S 

(Primeira Legislatura) 

E:cclue o a88uca.r de entre as ')}t.erca&oria.! au.ieita& á elevaç<Ío de 
fretes na navegação de ca"botu-gem; ·com pa.reCf!1"es contrario.., 
da3 C'ommi.Bsões de :Marinha Mercante e de Finanças. 

(Vide proi. 91. de 1935 - Marinha Mercante 3 e Finanças 105 -

(Primeira Legis~.tura) 

São muito justas as razões que justi!icam o projecto. ser..do 
innegavel que a fune~:ã.o preeipua da Marinha Mer!lante, a:m:para~ 
da por varias formas "Pelo Governo é attender âs nece~idades da 
producção facUltando a .sua distribuição pelo terrltorio nacional. 

Não só o assucar como a banha. o xa.rque. as frutas. o arroz e 
os cereaes em ,::-era! <leveni el'll aualquer organização de tarifas me
r@Cer um tratamento especial. Porêm, não so por essa razão de não 
se dever em lei estabe~r um tratamento espe~:ial para determi
nado prClducto esquecendo outros em situação exactamente egual. 
como princlpalme~te -p·or jâ. estar sendo o al'lsumuto da 'regulari
zação doA :fretes_ Indicado como um dos PrindJ}aes objectfvos em 
oqualquer Ro1u~ã."o que se v~nha <lar ao problema ·da marinha. mer
-.nte, penS« a·CQ.tnmissão ·que não se deve approvar o projecto,·ser-
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vindo. entretanto, as suas razões de importante elementos a !:.'ill" 

considerado na organi%a~:ão das tabellas de '!r e te. 

Bala da Com.núsSão '<le Estudos da Ma.rlnha. Mercante 21 d9 
Junho de 1935 . - Ãcurcio TON"e.s, P.resid~nte. -A. Oa.Td.o8d Avres, 
Relator. -'- Tetzeira Leite;, - Rf.oa.r4o Macha4o. ~ Ga8táo do 
Brito. -Henrique I.Aqe. -Amaral Peia:oto Junior. 

PAREC!'m DA COMMIS~ 'PE FINANCA~ 

O J>rojecto n. 91, de 1935. Que manda excluir o e.ssucar de en
tre. a~ mercadorias sujeitas :i eleva~:ão de tretes na navegação de 
cabotage.m., funda-se em consldera~:ões brilhanteR e procura attin
gir elevados objectivos. 

Como bem assignala o parecer da Commls&ó de Marinha Mer
cante. o assu.mpto deve ser tratado systema.ticamente em estudo da. 
regularüação dos frentes _maritlmos, Indicado como um dos princl
paes objeetlvos de qualquer soluc;iio que se venhe. dar ao problema. 
da nossa marinha mercante, de tão capital tmportancia para a eco
nomia nn cional . 

Para esse estudo, constitue o projecto aprec!avel contrlbuic;ão. 
Assim, a. Commls'Sii.o de Flnanc;as f: de pa.reeer que o projecto 

não deve -ser a pprovado · pelll Camara. dos Deputac:to·s . 

Sala da Commissão. 9 de Ag~to de 1935. - João Simp~icio. 

Presidente. -Abelardo Verguelro Oesar, Relator. - Adalbcrto Cll
margo (vencido). - França F!lho. - Henrique Dod.swoTth, com 
restr!cç!Ses Orl'ando Araujo, com restricç:ôes. - Da.niel de Cal·
va.lho, com restrlcçôes . - Carla~ Luz. - Amaral Pei:roto Filho. 

Clemente MaTÍMI>O. com restrlcçlSes. 

PltOlEC'l'O 91. DE 1935, A QUB 5& RSFI!:R&M OS PARECEl!IES 

O Poder Legislativo decreta : 

Art. 1. • O a.ssucar. entre outras mercadorias de primelrG. ne
ct~.ssida.de. nã.o poderA. figurar, em tabella de fretes marítimos ap
proTada. ou visada. pelo Po<ler Executivo. com preços superiores' aos 
constantes da tabella. organizada. em 1929, pela Commill!láo de Tll

··ru~as para a cabotagem nacional . 

.Art. 2. o Perc:tem o direito · ll.s subvenções concedidas pelo po
·der pubUco as empresas ne.donaes de navegação de cabotagem 
que, sem permissão do poder competente, coorarem. a partir da 
data d~o publlcac;ão desta tet. preços de transporte do a.ssu~r su
pe.riore:s a.os constantes da. ta.bella. de fretes marltlmDI!I organizada, 
em ~929. -pela Commtssli.o de Tarifas !)ara a cabotagem nacional. 

Art. 3. o Revogam-se a.s dtsposlçi5ea, em contrario. 

· Sala das Se.seões, 30 de Janeiro de 1935. - A.lde Sampaio. 
- Barreto Campello. - .AusntGto Ca1-·alcantl. - Izidro de Vaaconce!:-

1os. - Odon. Bezerra Oavalconte. - J. Fen-elra de ~a. - Luie 
Cec1.ro . -João Alberto. - XtWier àe Otl1J!Nra. -Renato Bar'booa .• 
~ OJeuario Mariano. -Alfredo C. Pacheco -Lacerda Werneck. 
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O Sr.· Presidente - Está finda a leitura do Expedient~. 

Tenho sobt"e a M~sa e vou· submetter ã VQtos o seg"Uinte 

Requer~mos que se;,a inserto. no. Acta dos trabalhos da Sessão 
de hoje da Ca.mara dos Deputados, um voto <le profundo pesar pelt. 
!a.llecimento do Arcebispo -Metropolitano da. Parahyba, Dom Adau

. cto Aurelio de Miranda Henriques. . 

Sala das Sess'Ges, 1 ~ de Agosto de. 19:15. - Math:ias Freire. 
- José Pereira. Lõra. - Gratu!ia.no B~'to. - Sa-muel D'll4rte. __:..._ 
- Café Filho. -Ricardo Barreto. - C<UI4ído Pessoa. - Joaé «e 
Borba. • ..;_ .José Aug1isto. -·Lourenço Baeta :Neves. 

O Sr. Mathias Freire <Pela ordem) - o requerimento que: 
·.acaba d" ser lido, Sr. I>res1dente, logrará, estou bem cex-to, a ap
J)rovação de r.odos os illustres membros desta As~mbléa. 

O talle<:iment.o do E:xmo. e Revmo. Sr. Dom A<laucto Aurello 
de Miranda Henríques. px-imeiro bi;po e px-imeiro arcebisno da. Pa
. rahyba. facto que acaba de occorrer na capital daquelle ~stado. 
enche de profunda magua os cornc,;ões de meU$ conteranneos e re
r.ercute em todos os angulM do Palz. 

Dom Ada\lcto era uma gra.Ilde figura de brasileiro. Não sCI
mente em sua terra natal-era seu nome .pronunciado com admira
cão. porque elte se constituíra. um ornamento da igl:'eja cathoUca. 
enchendo de prestigio o episcopado nacional, e irradiando os !uJ. 
gores de suas obras <le evangeUzac;ão multo além das fronteiras dt! 
sua archidl~e. 

InicJando o estu9o das primeiras humanidades no seminario d& 
Oiinda, !oi enviado depois ao semlnario de São Sulp!clo. em Paris, 
onde sua intelligencia e os perfumes de .aua. bondade o ae.gra.r~ 
um dos mai.s notave!s atur.nnos daquelle celebre educandarlo. 

De Pari·s seguiu para a. Cidade Eterna, matricul-ando-se no Col
leg!o Pio Latino Americano, onde obteve as laureas do doutorado 
em pllllosophia e theologia. Brilhando pela. <:ultura. intellectua.l. o 
;loven estudante brasileiro brilhava, ao mesmo tempo, pela pure~1. 
de seus costumes e pela lUz tutelar de sua fé religiosa. 

Voltando ao Brasil, o novo sacerdote de Christo, foi designado 
para a. directorla espiritual do .semlnarlo de O linda., e para pro
fessor do mesr:no instituto. sendo logo nomeado conego ·de sua ca. 
thedral. Em Ollnda, multo cedo, os merecimentos do conego 
A.da.ucto o lmptu:er.!lm á. a.dmiração de todos. 

Não acoeitando uma. diocese do ~ul do Brasil, acceitou a escolha 
d~ seu nome para. primeiro bispo da Pa.rahyba; de cu:lo munus se 
empossou em o anno de 1894. Do espiacopa.do de Dom A«3:aucto ~e 
e0nta uma nova epoéa Para a. Pa.rabyba. .A.t~ então só o Padre 
Mestre Ignaclo Rolim, em. Càjazeira.s, -alto sertão parahybano, d!s; 
SerlliÍlava 0 ensino, a. mão.s cheias de sabedoria, de brasilldade, d& 
renunCias e do me.iS fecundo devotamento ao apoatolado õa ins-
truéé;ão. · 
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Assumindo o Governo eplscopa.l da Parahyba. cuja diocese 
abrangia tambem o Estado do Rio Grande· do Norte, Dom Adaucto 
dirigiu, immediatamente, as suas vistas para o magno problema 
da educação e instrucção da mocidade, lançando os primeiros fun
·damentos de uma obra grandiosa de evangelização e cultura, qu~ 
está hoje florescente e consolidada nos principaes centros da popu
lação J)arahybana . 

Começaram a funcciol!ar, quasi ao mesmo tempo, em 1895, n::;. 
ea.pltal do Estado, o seminario. o collegio diocesano e o colleg-io 
de Nossa Senhora das Neves. Estes tres estabelecimentos siio hoje 
tres grandes centros de cultura., que fazem .honra ao ensino bra
sileiro e constituem um padrão da a.lta benemerencla do immor
tal arcebispo Dom Adau~to. 

A for:-mação do clero fol uma das mais constantes preoccupa
çõe.s do genio ep1scopal à e Dom Adaucto. A Parahyba foi toooda. 
Ilrofunclamente, do profundo sentimento de f~ que caracterizava to
dos os actos da vida. exemplar do arcebispo. A.g prfnclpaes tamilins 
parahyba.nas enviavam ao semlnario os seus filhos. conf!anJo aoft 
cuidados pastoraes do sablo pr!ncipe da igs:-eja intelUgencl.a.!! em 
nor, que d~llea receberam aprimorados en~inamento.s e estão hojE' 
e~ereeru:Jo postos de alto relevo na. Igreja brasileira, na magistratu
ra, nas letras, na. politica -e nq administração do Paiz. 

Durante quarenta. annos, Dom Adaucto foi o a.njo tutelar da 
Parahyba. Nesse lapso de temP<J. nenhum acontecimento impor· 
tante escapou á orblta dtl sua poderosa e suhtil influencia, mesma 
:no dominio estranho dos negoclos politicos, -na Parahyba, porque 
era sempre o maior interessado, o dynamo t>rincipal, quando não o 
unlco Inspirador dos milagres de abnegação, d~ coragem e de he
roismo pelo bem commum daQuella terra. 

Noventa por cento dos parahybanos que estão hoje, em quasi 
todos os Estados ·do BraJ:Jll, exercendo as suas actlvldades, com bri
lhantismo e .sentimento clvlco, devem os seus primeiros ensinamen
tos à acção cultural do magnanlmo arcebispo Dom Adaucto. 

Columna e luminar da Igreja. de Chr!sto, o immortal arcebis
po pare.hyba.no foi tambem uma columna e luminar da. Patria Bra:
aileira. Todos os grandes JlrOble.mas nacJonaes enchJa.m o seu es
pírito e fmpulslona.vam a sua acçã.o. Suas Carta.~ Pastoraes sã" 
mO<lelos de sabedoria evangel~. de amor patriotico, de segUra vi
são de muitos de nossos pnenomenos polltca-sociaes, 8A!3 quaes eJle 
outorgava sempre um sentimento providencial e dos quaes sabia. 
tirar profundas lições da bondade divina, pondo em continuo des
~oronamento a obra d~quelles homens que pretendem construú· 
-se-m. as forcas eternas, que governam o mundo. 

O desapparecimento objecti...-o do e;!l:traordlna.r!o .arcebispo, ~!'. · 
Presidente. encheu da. mais profunda magua, de uma v.erda.deirn: 
desola.o;:ã0 a. alma cat:holica da pe.rahyba. Mas, a se~nenteira de be
neficios que e1le espalhou ne.quelle solo aben~:oado, durante <J.uaren
t.a. annos de um apostolado dos mais fecu"ndos que Se conhecem. na, 
egreja do Brasil, está. hoje, gragas ao Bom Deus, esplendendo eSU: 
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uma soberba .floresta de realize.ções, que ha de aftrontar os tem:i;>JS 
iuturos ~ dar sombra, e flores, e frutos. cada vez mais bellos e 
mais op!mos. 

A morte não tem podei· sobre as boas obras humanas. Os ho
mens desapparecem ~ face do planeta, quasi como simples meteo
ros" i mas, tudo aqu!llo que elles reá.r:i.za.ram de bello. de santo, de su
blime, fica tudo a brilhar, eternamente, como centelhas de · nossa!J 
almas immortaes nas almas dos homens sobreviventes continuando 
o rythmo omnipotente da Creação. plenificando a Terra de redem
pções continuas inundando todos os vacuos e todas a.s . dores corno 
uma ISim'Pies Iagrim.a de Fé. 

NOs homens de F~. Sr. Presidente, acceita.mos o dia. da 
morte como o dia natalício dos Santas e dos Heroes. O nosso bem
aventurado arcebispo era um santo homem, um verdadeir<> homerr. 
de Deus, na definição do evangelho. Desde a puericia, se revelara 
elle um predestinado da .graça sa.ntiticante. Em O linda, em Paris 
em Roma. na. Pa.rahyba, por toda parte onde estivesse present~. n 
fulgor de suas virtudes creava. um ambiente de sobrenaturalidade. 
Emulo de seu conterraneo Dom Frei Vital Maria Gonçalves de OU· 
veira. Dom Adaucto possuia. a varonUidade doe confessores -da FC:, 
desses grandes bispos bra.sik!iros, que a Providencia tem suscitad.> 
para chantarem na Terra de Santa. Cruz a continuidade do plano 
nacional de salvação publica Iniciado pelos No]:lregas e Anchietru;. 

A Parahyba teve a ventura de possuir no .seu :primeiro bi.S!IO 
e primeiro arcebispo um Qpostolo a São Paulo, que desbravou a 
seara, edificou a cidade nova e restaurou em Christo todas as coi
sas t ocadas por suas mãOl! de Dontitke. 

Morrendo poucos dias ·antes de completar oitenta annos <l(l 
edade, a longa vida do arcebispo parahybano é um .volumoso livro 
de ensinamentos cuja ultima. pagina acaba de ser · escripta, com 
um doçura oommovedora, num ambiente cheiroso de· santidade. 
num por de sol olymplco e multicor, quando o astro-rei mergulha 
em uutro hemigpberto. crea.nno o pa.iliel de uma tarde unica no 
poema lncomparavel das bellas ta:rdes parahybanas. 

A homenagem que a Ca.rrutra dos Deputados do BrasU v ... !! 
prestar ao immortal arcebispo da Parahyba.. Sr.. Presidente, consU
tue um preito cte reconheciment<> de estricta justiça. aos merlto' 
extraordin.arios de um vulto excepcional, que amou e serviu â sua 
Pa.trla no heroismo de suas virtudes evangellcas, na grandiostdadf' 
de suas realizações em prol da educação e da cultura de seu po\•o 
na. evangelização incessante e teeunda -do bem colle<:Uvo, n86 l ut:l.l! 
nos combate~ nos sa.crlficlos pela. verdaàe; pela segurança, pe-lo co
nhecimento, _pelo trtumpho de um reinado, qUe ·não é deste mundo 
e que· por rsso mesmo, é eterno e creado _para todos os homens. -
o ~inado de Nosso Senhor Jesus ChrJsto. (:Multo bem. O o~r é 
óbr~do.) 

O Sr. Lour~n~o Baeta Neves (PeZtj. oTàem.) - Sr. P:real
dente. venho ã. trtbuna em nome dos ca.tholicos do meu Estado, e 
em nome aa' imprensa cathollea. braslle!Í'a, que t enho a bO.nra d~ 
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representar e como prêsidente da organizac:ão que por ella vai n? 
proxfrno anno apr(!Senta.r-se diante do Munào na. Exposição de Ro
má promovida pelo Vaticano. 

Sr. Prestdente. os meus ~om:r>anhe!ros de bancada. ca.tholi-::o~. 

os mineiros que oceupan1 as duas bancadas politíca.s do meu Estad<• 
neste momento. como já. em outras occasiões, neste insW.nte nova
mente se unem á. gloriosa. Parahybe., levando a. esse Estado o seu 
sentimento de pesar ~lo desap:parecimento, do scenario nacional, de 
llma das figuras ma.fs brilhante do Clero Brasíleiro. 

O Sr. Arcebispo D. Adaucto Aurelio de Miranda Henrique~ fnl
leceu naquella ,;erra pequena. ·na extensão. m:as grande nos senti
méntos que envolvem todo o Brasil. A' Parahyba, em nome df' 
Minas Geraes catholica e dessa imprensa, que vou representar. 
venho, unida á sua nobre bancada. pedir á Camara a e.pprovao;:ão .Jo 
requerimento de inserção na ~ua A<:ta doR trabalhos de hoje. ue 
um voto de profundo pesar pelo pa.~samento do grande Principe da 
Igreja Catholica no B.l'ásn. 

O Sr. Domingos Vieira. (Pe~ ordc?n- - Sr. Presidente. n:o 
interesses que 'n~am OR dois Estados - Pernambuco e Parahyhn 
-, a !lnalldade, a -solidariedade, 011 sentim-entos exi.stentel'l entN r:~ 

dois povos e as duas soc2edades, a parnhybana e a pel"nambucnna. 
!e.zem com que todos os jubiles da Parahyba ·!!ejam alegrias de Per
nambuco. todos os rancores· da Parahyba sejam odlos de Pernam
buco, todas as agruras da Parahyba .sejam a!tllc<:ões de Perna.m• 
buco. 

O passado está cheio de exemplos deRta, alllan<:a, exemplos 
Epicos, hel"o!cos e glortosos: o presente uiio de~autor!za aquelle e o 
!uturo reserva-nos mome-nto~< e motl'\·os tle tornarem mais estreitG!' 
este sentimento fratern-.. 

Hontem. Sr. Presidente, era a bancatla da. Parahyba, que pran
tea.va a morte àe um dO!! compa.nbeiros de nossa representação 
pol1tlca: hoje, ~ Pernambuco que- estA na obrJgo,~;:ão de render a~ 
m~smas homenagens a um pa!"S.hybano Ulustre, quando a banca
da da Parahybct solicita â Camara um \'Oto de pe~ar pelo flllle>~i
mento do ArcebiSPf:\ Adaucto Aurelio de Miranda Henriques.• E tem 
razão a Parahyba de se cobrir de- luto com a morte dessa emlnentf" 
figura que -era um espfr!to simples, um padre que f:e.z!a da humani· 
dade a sua tinha de conducta. na vida· sacerdotal. Ao clero de Per
nambuco, elle pertencera até o tnomento de ser elevado á dlgnldau6 
prelatlcla. Dom Adaucto foi um simples e um bom. 

Como preparatoria.no. visitando a Parahyba. ao passar por uma 
casa humilde que então era o Palaclo do Bispo ao ver no Atrio mn 
padre humilde, em posição de porteiro, tive ~asião de indagar dCI 
padre, falando, seo era d!ttlctl se estar com o Sr. Bispo. E subli
nhando um riso de bondade aQ.uelle padre simples responàeu-m~ 
com humanidade, tanto não ser que era com elle que o culio:<o 
falava. 

As pompas do seu principa.do não o encheram de orgulho. O 
Arcebiap~ manteve a mesma attltude de indulgente bond(i.de do Bis
po. Quando as rajajfas politlca.s .enrugaram este lago a2:Ul seren() 
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que" devia se"r sempre a eireja eatholica. não tiveram 'forÇa: "ce en~ 
furial:' o lago azul sereno que o prelado morto vigiava como bom 
timoneiro. 

Neste instante, Sr. Presidente, em que· a bancada parahybane. 
pede um voto de pesar pelo desapparecimento desse homem extra-" . 
ordlnario, a representação pernambucana, solidaria, porqu·e viv~ 
sempl:'e com os 'parahybanos, urrida pelos mésmo.o sentimentos, pe
los mesmos anseiO$ libertaríeis e de justiÇa, vem trazer, pela minh::t 
palavra tosca, as suas expressões· de magoa que ê a 60lidarled'ade 
dê meu Estado com o Estado laborioso <la Parahyba. 

O Sr. José Augusto i.Pela. ordem.) ·- Sr. Presidente, a. ho
m-enagem que acaba de ser requerida pela illustre bance.da para
hybarra. â. mem<:>rla. de D .. Adaucto Aurelio de Miranda Henriques r. 
Iriais que merecida. 

O illustre prelado foi durante muito tempo o chefe da. Egreja· 
no meu Estado, ruo Grande do Norte. Conheci-o IA. Alma bonis
sima, sacerdote dos mais virtuosos que tenho conhecido. deixou em 
cada riograndense um amigo, um admirador. 

E' para homenagear essa .figura eminente que aqui estou, nes'
ta hora, juntando os nOISSQs votos- de saudade e pesar aos solicita
dos á camara pela honrada bancada parahybana. 

Em seguida, e approvado o requerimento do Sr. 
Mathias Freire e outros. 

O Sr. Presidente - Tenho tambem sobre a mesa, e ·vou· 
submetter u. votos o seguinte 

Requeremos seja consignado na Acta dos nossos trabalhos um 
voto de pro!Undo pesar. pelo falleclrnento, em São Paulo, do Dr. 
Deodato ·wertbeimer, medico .notavel, jornalista brilhante, patriota 
Insigne, pol!tfco prestigioso, tendo sido Presidente da Camara e Pre
feito Municipal de Mogy das Cruzes, Deputado em varias iegisla. 
turas, ao Congrefll!o Legislativo daquelle Estado, a quem prestou 
relevantes servii,)OS. . 

8ala das Sessões, 17 de Agosto de 1935. - Gomes Fef'raz. 
C'ia B. de Castro Prado. -Bandeira Vaughan. -Feliz Riõru. 
Alves Palm418'. - Roberto More!ra. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela or~> - Sr. Presidente, duas 
palavras âpenas para. justitioa.r o requerlmentG que V. Ex. acaoa 
de annunc!ar. 

Noticias de São Paulo trazem. o passamento do 1llustre ·faculta
tivo Dr. Deodato Werthelmer, elemento de destaque do tradicional e. 
glorioso Partido Republlcano Paulista. de cujo dlrectorlo !oi presi~ 
dente em Mogy das Cruzes e figul:'a de incontestavel projec'"iio 
quer no seio da sociedade paulista de que era um dos mais· bellos 
ornamentos, quer no scenãrio da pollt!ca do Estado de S. Pàulo. 
;i.~ o à.a.~ni:o do regimen Implantado com a vlcttirla ·do movl.:ái~ntô 
revolucioriario de- 1930.· . . . 
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~ascido em São Paulo em 1SS9, dinlomado em sciencias e le
tras com grande distincçã.o em 1966, 'Pelo celebre Con~sio Anchie
~ e formado· em ]iledicina em 1912. depois de um curso brilbanis
simo na gloriosa Faculdade desta Capital, o Dr. Deodato "\Verth
eimel", resiDia na Cidade de .:Mogy das Cruzes, onde, pelos seus ele
vados dotes de e·.sp!rito, .pelo seu ca~cter adamantino. pela sua 
elevação moral e pela bondade innata de seu coraGão bem forma
do, conquistou a sympath!a e a estima geraes da população local 
f: cidades drcumvfzinhas. · 

·Por occasião da epidemia de grippe, que tantas vidas preciosas· 
cei!ou, empregando sua reconhecida compete:ncia a o serviço dos 
nobres sentimentos humanitarlos de seu coração, o Dr. Deodato 
Weltheimer, pelos asslgnalados serviços que prestou conseguiu gran
gear o respeito e a gratidão do povo de São Paulo, que isso lhe 
demonstrou publicamente, por mais de uma. vez. 

Além de medico de rara capacidade, o Dr. Deodato foi um ad
minlstrador probo e ze-loso, como :f'resldente da Camara Municipal, 
a principio, e depois, como Prefeito l\lunicipa! de Mogy de.s Cru
zes, sendo a sua contr!bufc;:ão para o ·progresso daQ.uena localidade 
uma das mais valiosas. 

Jornalista ibrilhante, collaborou assiduamente na imprensa 
da capital e do interior. 

Director clinico do Hospital de Beneficencia, fundador da "M9.. 
ternlda<ie, Dr. Deodato"', com o seu n orne !!gado a varias Instltui
c;ões de benemerencla daquella localidade, ~oi, em toda-s as manlfes-· 
tações de sua fecunda e proficua act!v!dade, verdadeiro apostolo do 
bem, evangelista da Paz, patriota animado dos mo.is puros senti
méntos e imbui do dos ma.!s alevantados !deaea. 

Como politJco de real prestigio que roi, eleita Deputado em ~-a
rias legisle.turas ao Congre.sso Legislativo do Estado, os Annaes da 
Ca.mara de SãD Paulo a.ssignalam, em traç:os !ndelevel::~, a !lua 
passagem fulgurante. sendo notaveis os pareceres e trabe.lhos que 
relatou -e a:presentou na qualidade de· membro da. Commissãa de 
Hygiene. 

~r. Presidente. com este sin~lo e pequen!no nan{'gyr!co que 
do !!lustre extincto fez a imorens:~. de São Paulo. eu. adaptando-o. 
tenhc justificado Q requerimento de pesar cuja. approvadio espero 
da magnanimidade da Camara dos Deputados. (}l!uito bem. O orador 
ê abraçado.) 

Em seguida, é a.pprovad0 o requerimento do sr. Gam~s 
Ferraz e outros. 

O Sr. Presidente- Vou ouvir e. Camaru sobre o aeguinte 

JU!JQUI!:Rll4»NTO 

Requeremos a in.ser<:ão na acta dos trabalhos desta lltustre 
Came.ra. de um voto de sincero pesar pelo !all«:imento do. D:r . .Al
trred.o Na.scl:mento, preclaz'o. riograndeiiJ!e, Que no desem'l)enho de 
eat'S08 administrà.tivos e politicos pre:~tou relevantes serviços ao 
seu Estado natal. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:51 +Página 27 de 58 

-270-

Sala das Sessões, 11 de Agosto de 1935. - Borges rJ.e Medeiros. 
-João Ca:rlos. - Ascanio Tu.bino. - Oscar Fontoura. - Vespucio 
de Abreu. - Nicolau Verouelro. -Barros Cassal . ....:. Dario CresiJO. 
- Frerlerico Wo1ffebutte1. - Eàmar Carvalho. - R<zul Bittenccmrt; 

O Sr. Oscar Fomtoura (Pela orãe·m} - Sr. Presiden,t.e·, a 
ba.Ilcada. -da Frente Unica, subscrevendo o requerimento em que sa 
pede ã. Cama.ra a insercão na acta dos trabalhos d.e hoje um voto 
de profll·ndo pesar pelo fallecimento, no Rio Grande do Sul, d() 
Uluetre Dr. Alfredo. Soares do Nascimen.to, presta merecida ho
menagem ao homem que, no desempenho de innumeros cargos pu
blfcos e na Slla \"ida social, foi utíl á sna terra e ao seu povo . 

Deputado :l Assembléa do Estado em varlos quatrlennlos, S. Ex. 
revelou-se um administrador tolerante, honesto, digno e culto, um 
patriota. extremado e um defensor exaltado dos Interesses ~a eco
nomia e da grandeza do Rio Grande do Sul. 

En~nheiro militar,. formado em n08sa Escola Superior de 
Guerra nos aureos tempos de 1892, S. Ex. toi para. o Rio Grande 
do Sul e, dentro em pouco, a.põs brllhante actuação no Exercito. 
abandonava a. nobre carreira que abraçara. ingressando na politic:L 
partidarle. republicana, sob a chefia de Castilhos. a cujos enslna.
mentos permaneceu fiel atê a morte. 

Dedicando-se. com · espec-ial oarinho, á. !ndustrla. pastoril 
no seu Estado e no Uruguay, foi um dos mais notaveis propulsores da 
grandeza. economica. do Rio Grande do Sul. promovendo grandes 
b&neticios e melhoramentos para. a pecuaria. do Munlclpio de sua. 
acUvidade nesse sector - o de Santa Victoria do Palmar. 

Corno administrador, sua passagem pelo Governo do Munlclpio 
-do Rio Grande tornou-se notavel, e, ainda. hoje, são proclamada~ 
as suas altas qualidades de ~o;·ernante cuidadoso e progressista. 
que creou no coração e na. alma das seus conterraneos um altólr 
do iml)e('ecivel bemquerença.. 

Deputado ~ AssembJ.;a do seu Estado, grangeou merecido re
no~-e pelo carinho dispensado a todos ·os. assumptos que ali eram 
levados e que de qualquer maneira pudessem Interessar sua terra 
e a collect!vlda·~ rio-grandense. Apoiou, moral e materialmente. 
todas os emprehendimentos uteis que surgiram na. sua terra. Foi um 
plonEIIro e um oo talhado r. 

Aaslm .sendo, Sr. Presidente, as homenagens que a Camara, 
por sem duvida, não negn.rá. ao mustre- e:x:tlncto. ·são as mais justa.~. 
porque proestadas e. um homem que tudo tez para. ser util ll. sU3. 
terra, transformando sua vida num verdadeiro patriarchad~ no melo 
em que vivia. (Muito bem; muito bem .. ) 

O Sr • .Aseanio Tuhino (Pela ordem) -Sr. Presidente, Senhores 
Deputados, o desapparecimento, · occorrldo hontem, na. Cidade do 
Rio Grande, do preclaro Dr .. Alfredo Ne.selmento. g.olpea. "fundo e 
c!upla.rnente a. bancada. liberal, a que tenho a honre. ·de pertencer, 
:porque com -elle se extingue uma. vida. cheia de. simpl.l.cida.de e de 
belleza. ·e cobre .de luto o .!ar do nosso illustre. collega, Sr. Renat!;) 
Barbosa. 
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Sua existencia, na mocidade trabalhÓsa ·e herolca e na velhicê 
radiosa, merece ser lembrada para exemplo dos que ficam. 

Engenheiro m.ilitar de alto valor, o Dr. Alft•edo Soares Nascí
mento fez parte dà ~xpedlção Moreira. Cesar, na Guerra de Canudos, 
e ali toi exemplo de devotamento e dedlca~ão, no cumprimento ri
goroso dos deveres, como soldado e como technico. 

Mereceu um galardão immortal: o seu nome está, insculpido 
elogiosamente nas peginas imperec!veis &s "Sertõe~··, desSO! por
tentoso e redivivo Euclydes da Cunha. 

Ingressando nas lides partidarias. formado o seu espirlto na: 
austera escola politlca de Julio de CastUhos, o Dr. Altredo Nasci
me-nto administrou seu Munlclplo com alto espirito de civi~mo e 
desempenhou · com brilho e proveito. em dlverses legislaturas, o 
Jl1andato de Deputado estadoal, eleito pelo Partido Republicano 
Riograndense. · 

Tive e. ventura. ' Sr. Presidente. como seu collej:;!l. de represen
tação, de gozar do convlvio, tão suave e tão ameno, do Dr. A11r~o 
Nascimento. Tive a fortuna de conhecel~o bem de perto e de sentir 
o palpitar daque11a alma nob-re, de patl"lota esclarecido. 

Pensando. jâ. naquella época, com Miguel Couto. que o .problema. 
rnax!mo do Brasil ~ o educacional , Alfredo Nascimento procurou 
resolvei-o. dentro do sector da sua :t.ctlvidnde, reor,r:anizando m o
delarmente a lnstrucdio puh!lce. do Mtmic!pio do Rio Gmnnt:>. fun
dando o notavei Gymna.!lio L~mos Junior. Que rPCebeu alto elogio 
do nobre e!>J)irlto ele Panclili. CAlogt>r;.~. P. <'rlando. mal,:: tarcle, a 
F::sc(!la dos Pequenos Dellnquentes. 

Sr. Presidente, o prlm~lrl'l TlaS!':II 'lU" o hl)m<>m. dr• n .. vlll<~ - f> 
tambem o primeirn que o approxlma. do tumulo. ;!fJ dm1. MaSRillon. 
C'.omo se naTa. o homem fo!>Ae um crime '"iver. oost-t rru<> ellc exh•t:t 
para ~li merecer ll. morte. 

Tenho, na consciencia. e na memorla, n ach·ertl'ncla <'on~tantt'l 

desses sabfos eonceftos .. 

Multo embora assim seia. Sr. Presidente . . não (, sem profunda 
f!moção que vejo desappe.recer do mundo dos vivos homens da esta
tura. moral de Alfredo do Nascimento, que sã.o pad~:"áo d!.> int-~
grldade e de patriotismo e cujos exemploa contribuem pare. o aper~ 
!eiçoa.mento da humanidade. (Muito bem. O oradof' e ctt.m.prtln.en -
tado.) . 

Em seguida, ê approvado o requerimento do Sr. Borges 
de Medeiros e outros . 

O Sr. Presidente - Ha sobre a. Mesa o seguinte 

Exmo. Sr. Presidente. 

De contormié!Qde com o art. 42 da. ·nossa · Constituição re
queiro· a V. Ex. que seja · incluído na Ordem do dia o projecto 
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n. 110-A. de 19M, que ha mais de 60 dias se ~ncontra sem pa
recer, para. que sobre elle se p!'onuncie o pl~nario. 

Sala. das Sessões, 17 ·de A;;os~o de lS 35 . - Fra-nça Filho. 

Deferido nos termos do art. 42 da Ccmstituiciio Fed~ral. 

O Sr. Damas Ortiz {Pela ordem-) - Sr. Presidente. o as
sumpto que me . traz á. tribuna da Camara é de· grande rele,•ancia 
para os c1uLttf/eurs do Brasil. · · 

Como se sabe, as companhias importadoras de gazol!:na pre- -
tendem desfechar um golpe contra: essa numerosa classe de traba
lhadores do volante. 

Acabo de receber dois offic!os. um do "Centro Beneficente "dos. 
Cha.u!f-eurs de Nictheroy" e outro da "tinlão Beneficente dos 
Chauffeurs do R io de J:meiro". que peço venia ·para. !~r: 

Eis o o!ftclo da ""Cnif-.o Beneficente dos Chauffeurs do Rio de 
J'anetra~: 

Exmo . Sr. Deputado Damas OrUz. 

Respeitosas saudnc:ões. 

Pe~:o venia. para _p assar as mãos de V . Ex., uma cOpia da 
exp~itão que por mim rot lida aos m~mbros das Camaras Re
unidas do Conselho Federal de Commerclo Extet"ior. como rll
presentante autorizado dos motoristas do Brasil; na palpitante
questão da gazollna. 

Tomo. pois, a liberdade- de passar-lhe Inclusa, a clipla su· 
pra, sollcitando..lhe, outros lm, seja V. Ex. o defensor dos pro. 
flsslnna.l!s do volante. perante a Cnmara do!< Dt>putados. dele
gando-lhe. entretanto, pod('res nece!<sat"los. como represen
tante dos chau!feur!< -do Brasil. que !<OU. P:l:-a qug P'>SS"i Y. Ex. 
com ampla. llberdadt> dE> ncc:ão. expor aos vos!los illustres col
legas, o cont('!ído da dit..'l. ex:po:;i~ão e defendei-a com 0 VOSl'IO 

acostumado denodo . 

Certo, pois. que- V. Ex. não delxarâ de ncceitar o ·pt'E'
sente encargo. tornandc-'le o palad-ino dos chautfeurs do 
Braail, apt"oveito o ensejo para reiterar a ·v. Ex. os meus Pl:O
testos de alta estima e consideração. -Alberto Fe-rreira dos 
Sa.u.toll, ·Presidente. 

O officio do. "Centro Beneficente dos Chautteurs de Nlctheroy 
estt\ assim redigido: 

E:m1o. Sr. Deputado Damas Ortiz. 

O Centro Beneficente dos ChauUeurs de Nictheroy. legi
timo representante da classe no Estado do Rio de ;ranelro. 
vem, data venio., pedir e." v." E-,;. se digne, de na camara. 
Federal, na qual com invulgar brilho representaes a num~rosa 
claJ!se dos motoristas do Brasil, com os demais Deputados de 
classe, -suggel"ir ao . Governo da· Republlca,: energicas ·provi
dencias; no caso de augmento dos ·preços da ga.Zolina, pl~--
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. teado pelas Companhias que i!X:ploram esse commercio. de 
accol'do com os itens seguintes: 

a) as cornpanhiás p]eitearn augmentar o pre~o desse car· 
bura.nte em todo o territorío da Republ1ca, o que ainda n:io 
conseguiram devido á intervenção da classe junto aos podere!; 
municipaes, os quaes indeferiram u.s primeiras petições; 

b) deante 'Clessa recusa, dirigiram-se em longo memorial 
a Camara de Comrnercio "Exteriol'. e. antes que essa CamarH. 
se manifestasse, suspenderam e11a.s spo-n.tc sua a remessa de 
.gazolina para o Estado do Rio de Janeil"o, com o unico obj~
ctlvo de jogar a classe de encont~o ás autoridades con!'lti
tuidas; 

c) nesse ínterim, houve pOl" bem, a intervenção do mustre 
Inten·entor Federal no Estndo, que determinou energica" 
pro\·idencia.s no sentido de evita1· o golpe desfet·ido pelas Com
panhias; 

d) a gazoUna neste Estado, sõmente IJaga o imposto fl<> 
3$000. por tambor nos Municlplos de N'ictheroy e São Gon
çalo, gozando de livre transito nos demais, conforme assentou 
o signata.rio na reunião da Cama.ra d~ Commercio Exterior; 

e) pleiteam a.s Companhias nc seu memor-ial a liberdad<' 
do cornmerclo, para o seu producto. o que entret~nta não au
torizam aos seus agentes, as qu(tes siio ohri~nàos ~L ven<l"'r 
])elo pre<:o taxado ~la~ Companhias; 

f) nesse easo ~encontra o proprietarlo tla Gara:;~ Char
rão no Dlstricto Fe-deral, que por -;·ender a ga::wlina por m.-
nos $050, teve c(lSsada a representac;ã.o: 

!1) em Xlctheroy, já. os agentes das empre"a.<J referidas r,,_ 
ceberam aviso que com ellas estão em rleficlt de elevadas im
portancias, isso porque já o Prec:o offlc!al <ln gazoltna f: rle 
l$300, O litl"O; 

h) os motoristas do Brasil. apolam o relataria do illustre 
Prefeito do Districto FPderal e o memorial da Gnião Bene
ficente dos Chauffeurs do Rio de .Janeiro, endossado este por 
varias sociedades de classe de Norte a Sul do Palz. apresen
tadas a Camara de Commerclo Exterior. concernentes no pre<;o 
da gazolina. · 

Pelo exposto, este Centro vem pedir a v. Ex. e aos seuf' 
dignas pares. que examinem com o descortln!o P!ltrlotlco de 
que são possuldol'es, a angustiosa situação em que se debatem 
os motoristas e CGnsumldores de gazolina. no Brasil, provocada. 
:Pela: ganancia daS empresas extrangelras que na a.~sia incon
tida de maiores lucros para os seus acc!onistas querem. a 
todo o transe, provocarem uma sltua~iio de incertezas e ex~ 
piorarem mais esse povo laborioso da nossa extremeclda 
Patria. 

Sem mais, com os protestos de minha alta estima. e ere
vàda. constdera~ão, subscrevo-me. - JotJé .4,lonso Othero, PI"e-
sldente. · 
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Sr. Presidente. ha pouco enviei um requerimento á Mesa e 
aguardo ·a opportunidade de sua discussão para expôr a situação 
afflictiva em que se encontra essa. laboriosa classe de trabalha-dores 
do Brasil, explorada deshumanamente .por um agrupamento de ca
pitalista-s que estão ã. frente dessas empresas extrang.::·iras. 

O app-ello de que me faço E'~o. como acabo de mootrar a e-sta. 
illustre Camara, ê angustioso. O a.ssumpto, portanto,'exige a maior 
esplana~ão. (Muito bem; mu.ito bem.) 

O .Sr. Horacio Lafer - St·: Presidente, subo á. tribuna para. 
est1.1dar. rapida e synthetimmenter assumpto cujo conhecimento 
não encherá. de alegria pattiotica todos aquelles que nelle 'fi'xe.rem 
sua esclarecida atten~ão. · · 

Talvez da pintura que vá. !a:~;er, extro.hindo da ree.lidade côres 
que não real~am a capacidade administrativa dos nossos homens, 
sombreando o quadro de tons algo entristecedores, haie. a impressão 
de pessimismo dos que facilmente se desalentam. 

Não o tenho eu. porfm. Sr. Presidente. e mesmo. o combato 
como damninho e pr.ejudicial. 

Moda ~ hoje transformarem-se as di:f!'iculdades em. gritos de 
desespero; os erros, -em desestima da capacidade intellectual e mo-
ral dos homen.s - o que ~ premente e irreparavel. · 

O phenomeno é univerSal. 

Estudando a sJtuacão' da França, com seus õ50 bilhões de di
''idas, accrescidas todos os annos de 22 milhões. chega um autor 
~ ~onclusão de que a situação desse Paiz é !rremediavel. 

Snowden. apreciando os EstaQ.os L'n!<los, onde a rn1!tade da po
pulação vive de emprestirnos que o governo contrâe e distribue com 
o Povo, acha. que a. situa<:ão dos Estados Unidos tambem não tem 
mais remedio. 

E taes opiniões ouvidos sobre ·a Inglaterra, sobre a Italia. sobre 
a Belg:!ca, sobre todos os paJ2:es do Mundo. 

~aturai, pois •. sr. Presidente, que, entre nós, personalidades 
das mais eminente:>! lamentem; com tal vehetnencia erros. que dêe!ll 
a impressão aos. Iedores desavisados de que, para o Brasi1, não 
h:t.verá. mais aurora. 

Erros sempre existiram . TivemoJ-os no Impet-io; tlvemol-os 
na Republlca velha; tEmol~os na Republica nova e talvez os teremos. 
tambem, na Republica :futur.a. 

O. SR. D~Niz JuNioR- .A. "beira do a.bysmo·• .é classica • 

. O SR. HORACIO LAFER- Difficuldades, qui:~; ci destino que 
fossem inherentes, maiores ou menores, á proprla vlda; mas n6s 

aqui estamos para. vencel..-as. Para combatet• os erros. temós uma 
terra onde tUdo pode sel" feito e onde tudo estA. por· faz~r. 

St-. Presidente, se exponho esta profissão de fê, é porque con
vêin que ·-eua pr!!i:eda. · o eStudo que vou· fazer; ·o ct ual mostrará a. 
condensa~:ão de erros de decenn!os e decennios em no.sáa historia 
financeira. . 
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Deste estudo, Senhores Deputados, resultará um appello que 
todos devemos fazer - o appello do Povo B~asileiro para be-m do 
decôro dos nossos goyernos, para a confiança que deve haver nas 
administrações publicas . 

RegUlarizemos com energia," eom celeridade. a sttuat:;:ão da nossa 
divida fluctuante. 

Entre as funcçõe-.s da divld.a fluctuante destaquemos duas: uma 
pela qual, com antecipação de receita, ella tornece ás administra
ções o melo de moYimentaç;ão; sob o seg11ndo aspecto, ~ uma com
pensação, pois vem cobrir os (/eficits oro:arnentarios . 

.A. primeira funcção ~ util e indlspemsavel: mas sob o seu se
gundo aspecto, representa a porta aberta para todos os desmando,; 
e pode ser caracterizada ~e>mo apr!>p~lação violenta e !ndebita, pela 
a.dm1nl$trac:ão publica... do dinheiro e bens dos particulares. 

E:ssa a parte que vou encarar. 

V1ljamos. Sr. Presidente e Senhores Deputados, qual a situação 
da divida fluctuante do Brasil. Quando a Revolu<;ão de 1930 venceu, 
era ella chaotlca: as maiores duvidas palravam sobre o montante 
e a legitimidade das dividas. 

O Governo Provisorlo nomeou então uma. Commis . .c•ão pal'a pro
ceder ao arrolamento de todas as dividas atf ãquelle anno. 

Pouco de))()is. ))elo Decreto n. 23.298, era ~"sa Commi~siio suh~tl· 
tulda. por uma outra, com func«:ão precipua de examinar l\ legiti
midade das dh·idas fluctuG.ntes e.rrolaua.s. 

Devemos fazer justh:a a esse orgiio, espet'lalmente n dois !un~
cionarios dos mais probos e capa?.es de qu(> o Governo d[l'!põe-, os 
Srs. Mario Carneiro e Elpidlo BOa Morte. 

Mas esta Commissão, diante de 14,0011 pro('essol'!, ela multlpll
cid6de quasi infinita de questões. não pod~rla fazer mais <'!e que 
realmente fez. 

E a consequencia ~ que n situ~ão da divida fluctuante <lo 
Brasil é a seguinte: ~lia está. arrolada atf 1930. Dessa divida n 
exame ainda !re acha no armo de 1923. De 1930 a 1934, os dados são 
imprecisos. 

O que existe. portanto, de minucioso e completo sobre a divida 
tluctuante brasileira é que a. mesma se encontra. simplesmente 
atra.za.da. em 11 annos. 

V~jamos, ~rs: Deputados. qu~ significa. esse atrazo. Não se 
trata -de urna questão friamente financeira, de uma questão de g~ 
binete, Q.Ue se .pulveri%e na colleetivida.de toda. Não. O caso ê mais 
sério, pot"Que ê mais triste. Centenas de flrnlas lndustr:laes e com
merciaes, que tornecemm ã.9 admin1strac;:ões, estão ha decennio sem 
~ber. soffrendo dJff!culdades que não merecerem e sentindo na: 
·BUS.. vizinhança. a ranen~. Centenas ou milhares de particulares 
Que ~ntregamm ao Go~erno tudo quanto tinham, espera.m o pag-<~.

.·mento dessas dlvidas .. pora ·adqurlr novos utenslliQS de trabalh~~ 
Funccionarios hUmildes são cre<lores indigenres. 
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O SR. F'IGUEIRiilDO ROX>RIGt;Es - Estão ahi os oito mil contos. que 
re~lamamos par;. os pobres cearenses, e a Cama.ra depois de ter 
c"óncediõo .a inclusão dessa importancia na v;erbi de . 250 inil contos, , 
recusou em virtude de um véto do Sr. Presidente da Republica. - . 

O SR. HORACIO LAFER- Assi-m se encontram essas !irmas;
às vesperas da. faJiencia, e outros particulares pelo Brasil a fóra, 
esperando . os pagamentos . 

Ha. brasileiros que soffrem sem culpa, numa gx:adação imprcs• · 
sionante que vae do desespero· á revolta. 

A questão .da divida nuctuante. ])ais, não f>: sõmente uma <tu~s
tão financeira, mas assume as-pecto sentimental. · 

O SR. JoÃo CLl!lOPI;l:AS - Por outro la.do os pre~os pelos quaes o 
Governo faz acquisições de material se tornam muito mais ele
va(los. 

O SR. HORACIO LAFER- Não ha duvida. 

O SR. JoÃo CL.EoPFJAS - ·E' prejudicial tanto ao particular como 
n.o Governo. 

O SR. HORACIO LAFER- Vejamos, Sr. Presidente, qual o 
proc('sso QCtual referente á divida fluctuante. 

As dividas arroladas até 1930 estão qua.si congeladas na Com
missão de Divida Fluctuante. As outras estão distrlbuidas chaotlc:~.
rnente nos Mfniste11os, nas Delegacias dos Estados. na Dfrectorla. 
do Thesouro do Minlsterio da Fazenda. E o ex'!lme das d ividas 
:1ntigas prejudica o dos fornecimentos novos, d~terminando que 
elles calam, muitas vezes. em exercic!os findos. 

Por outro lado. o exame das dividas novas difficulta. e ntre.za 
o das velhas e, neste circulo vicioso, se debate m administração e 
particulares. Evidentemente. esta situação não l'ode continuar . 
Precieamos criar um orgão especializado que cuide exclusivamente 
da divida fiuctuante, e permitta limpar o Theaouro dessa avalanche 
de processos antigos, de maneira que os novos que entrarem tenham 
andam.ento rapido. 

Além disso, com esse orgão especializado, precisamos dar celeri
dade. movimento, velocidade ao exame de todas es~s dividas que 
se acham sepultadas ha. d~z e vinte annos . 

Mas, Sr. Pre;,1dente, niio basta sOmente orga.ni2rar o estudo das 
dfvidlis. 

0 SR. FIGUSJREi>o RoDIUGliES --:- E' necessario pagar. 

O SR. HORACIO LAFER - E' preciso liqwtdal-as. 

o arrolamento proce<Udo até 1930 deu uma. cifra impressionante 
de 80() mll contos. Acredito, porém, Que,. révlstas as contas, essa'! 
citraB diminuam de 300-- ou 400 miÍ contos. Do periodo de 1930-o: 
i934. não temos dados preciso!!. Digamos que siÜam outros· 300 mil 

. c:ontos: Teremos de 600 a SOO mil contos para pagár-. 
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E' verdade que o Governo Provisorio abriu um credito de 
250 mil contos para liquidar parte <lessa divida . Pode remos amanhã 
abrJr um outfo de 400 mil contos, mas onde estão os recurso 
abertos pa.Fa esse credite.? 

~os orçamentos deficitarios que, com grande difficuldade. atten
dem ãs despesas de um exercício corrente, evidentemente, Sr. Pre
sidente, não podem.os pensar em tirar dos orçamentos de determl
Tiado anno, <linbelro para liquidar os (/c/iciú dos orc:amentos atra
mdos. 

Qua:lquer promessa., portanto, que e;e ia~ aos ·particularel!. 
ao commercio e a industria, de que a divida fluctuante serâ liqui
dada. e m dinheiro, ~ pura illusão . Devemos agir com sinceridadE'. 
dizer as coisaa corno são, para q,ue não se crie um ambiente peri
goso de illusão, que, uma vez desfeito se transforma em justi!ica.da 
revolta. 

Se não temos os meios de liquidar em dinheiro, niio ha outra 
solução senão a emissão de moedas ou de apo1ices. 

0 SR. FIGUEIIUlDO RODRIGUES - :Muito bem. 

0 SR. DINIZ .Jt:N IOR - A de llPO!ices é a peor de todas. 

O SR. HORACIO LAFER - Estamos diante da seguinte st- · 
tuação: não adianta procurar a form).lla melhor ; temos de procurar a 
menos má. 

'I'enbo a honra, Sr. Presidente, de transmlttir á Mesa. o projecto 
que procura ligat· esses dois aspectos, criando primeiramente um 
orgão de estudo meticuloso e rapido da. <lívida. t'luctua n te brasllelro. , 
e de outro lado, dando a 'forma de liquidat;:ã.o dessas dividas. 

Não sei se escolhi o melhor caminho. Quando o projecto vier a 
plenarlo será, então, occasião de Oiscut1rmos se emissão de moeda. 
é solucão mais vantajosa que a ~missão de apollces. 

Inclino-me de a ntemão, pela emissão de apollces , porquanto, 
conhecendo a nossa mentalidade, tenho o maior receio de que. , , 

O SR. DINIZ JUNioR - Quer dizer Q.Ue os phenomenos de. clr• 
culacão ·nesse particular, são os que menos preoccupam a V. Ex. 

O SR . HORA.CIO LAFER- Perfeitamente. 

O SR. PJNHBJRO CHAGAS - 'I'al como occorreu com as grandes 
emissões dos. emprestimos ~e. consolldação dos EstaAios de Minas 
Geraes, S. Paulo~ Rio.Grande do Sul, temo que essas apolices niio 
encontrem mercado. · Vão ser ve ndid.-!ls na Bolsa e. 50 % de seu 
valor. 

O SR . . HORA CIO LAFER - $erâ pre!erivel isso, a não liqui
dar, a deixar as dh·ldas !luetua.ntes conge.ladas . . 

·0 SR. PINHElRO CHACAS - Digo que entre lfquidar e paga:" 
com 50 %, fazendo u-tnQ verdal..leira intle.cr;ão, preterivel r/ procura~ 
outre forma. 
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O SR. HORACIO LAFER- De emissão? 

O SR. PINHmRo CRAGAS - Devo informar ao nobre Deputado 
que a minoria se estâ preoccupando com o assumpto, de modo a 
não h~ver inflaeção. Opportunamente o prôjecto >~u:rgirá na Ca~ 
Zllara. 

O SR. HORACIO LA.FER- Opportunamente, quando o pr~ 
jecto que tenho a honra de apresentar vier a. debate. justificarei a 
t6rma adoptada. Por hoje, sem entrar ' na questão, quiz simples
mente fazer um appello á Cama.ra., no sentido de que vote uma. 
lei eSpecial resolvendo esse problema, um dos mais tristes da nossa. 
vida financeira. (Muito be-m .: palmas. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - Acham-ee sobre a Mesa dois ~querimen
tso que vão ser lidos. 

Siio lidos, apoiados e postos em discus são os seguintes 

REQUER.I~Elloo'TO!i 

N. 110 

Requeiro, por intermedio da. Mesa.. ouvida a Camara, sejam pe
<1idas e.s seguintes intormac:ões ao Exmo. Sr. Ministro da Fa
zenda: 

a.) qual o l)reco de gazolina. por litro. adquirida pelo Governo 
e destinada ao consumo nas diversas odependenclas do Ministerio da 
c;;uerra; 

b) qual a lmportancla global de cllreltos alíandegartos que re
cãe sobre cada litro de gazollllQ. Importada parn. o nosso Paiz; 

c> qual das empresas Importadoras de gazolina que goza. de fa
vores aduaneiros para a entra da do referido p roducto em nosso 
Pc.l2!. 

Sala das Sl!ssões, 1i de Agosto d e 1935 . - Damas Ortiz. 

Encerrada a discussão e adiada a 'VOtação. 

Requeiro. ouvida a Camara. se:lam solicitadas do Sr. Ministro 
da Agricultura. por intermedio da Mesa. informações que escla· 
recam se a Companhia Industria l de Al~ão e Oleos, Sociedade 
AnonYmQ. com sêde SOC'.l$.1 n~sta capital. ·á rua da Candelarla n. 
44, pagou, ou -depositou, em !6!\!Jla. regular. no dia 15 de .Julho p. 
findo. a la 'Pr~tac:ão semestral do valor de 158:«tZ7$760. relativa 
ao contract~·que 'tem com o Go\·erno Federal, constante da E.s 
crlptura Publica de 28 · de Janeiro dest.e anno. lavrada nas notaA 
do Tabe1Uã.o- :I. Dias Rache, desta capital, de acco.r.do com o 
Decreto n. 24..570. de 30 de Junho de 1934. 

Saia das Sessõe5. 17 de Agosto de 1935 - Gomea Ferraz. 

Encerrada a . ..11scusã.o e o.diada a votação. 

O SR. PRESIDENTE - E stá f inda a .hora destinada. ao Ex
pediente. 
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Vae-se passar á Ordem do dia. (P!l!LSG.) 

· Comparecem mais. durante a hora deStinada ao ExpiMi
ente, os ars.: 

Euvaldo Lodi. _Agenor Rabello, Lauro Lones. Café Filho, 
..rtbguar Bastos. Fene.lon Perd!.gão, Agostinho Monteiro. Ma.~alhã~s 
de Almeida Gerson Marques Carlos Reis, Pkes de Gayoso. Freire 
de Andra.ck>, Democrit.o Rocha. ·Fernand~ Tavora. ).fonte Arra.es, 
José de Borba. Figueiredo Rodrigues. Ma rtins Veras. Alberto Ro
selli. Rical'do Barreto, Gratuliano Brito. João Cleophas, Arna ldo 
Bastos, AdOl'Dho Celso. Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Al<Ie 
Samapa!o, Oswaldo Lima, Humberto · Moura, Motta Lima, Emilio ,te 
Maya, Sampaio Costa, ca.rlos de Gusmão. Melchisedek Monte, 
.Man~l Novaes. Clemente Marlani, Lauro Passos. Pedro Lago, 
L-uiz Vianna Filho. João Man~beira. Arnold Silva. Arlindo Leoni, 
Octavio Mangabeira. Wanderley Pinho, Arthur Neiva. Raphael Cin
curá., Edgard Sanebes, Attila Amaral, Homero P ires , Jalr Tovar. 
Francisco Gon~alves. NogUeira Penido, Amaral Peixoto, Julio de 
Novat-s, Cand!Qo Pessôa, Henelque Lage, Salles Filho. SQ.mpaio Cor
rêa, João Guimarães, Raul Fernandes, Leví Carneiro, Bento Costa, 
Hermete ~ilva, A.curcio Torres, Cesar Tinoco, Alipio Coste.llat, Pr:t
do Kelly, -Nilo Alvarenga, Fal>lo Sodrê. Arthur Bermudes, Clemente 
Medrado, Augusto Víé'gas, João Beratdo. Arthur Bernardes Filho, 
Juscelino Kubltscht-k. Polycarpo Viotti, Vieira Marques, João F:e
nido. Matt.a Machado. Simão da Cunha, Rezende Tos tes. Anthero 
Botelho, Bueno Bl'andão, Pereira L!ma. Wa!demar F erreira 
Santos Filho. Oscar St.evenson. Carlota. de Queiroz. Moraes Andra
de. Vergueiro Cesar, Ca rdoso de Mello Xetto, Joaquim Sa mpaio Vi
dal. Cfncinato Brega, Castro Prado, Macedo Bitteneourt. Alves P a l
ma. Fellx Ribas. Roberto Moreira, Aurelinano Leite. :Mira nda Ju
nior. Jairo Franco. Laudelino Gomes. Trii:'O de Loureiro, Vandom 

-~e Barros, Plinlo Tourinho, .Ar thur Santos. Octa v io da Silveira. 
Paula. Soores. Rupp Junior. Abelardo Luz. João Carlos. Borges de 
:Medeiros. BaptiSta Lusardo. Annes Dias. Pedro Vergara. F~derico 
Woltenbuttel, Raul Bittencourt, Barros <::as36.1, Paria Crrepo. João 
Neves, Ani:: Ba dra, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes . Sebastião Do
mingues, Abel dos Santos. Pedro Jorge. A·ntonio Cervll.lha!, Silvll 
Costa.. Martins e Sllva. Aodalberto Camargo, ChrYsostbomo de Oll
velra. Vieira Macedo, Martinho Prado, F erreira Llma. Oliveira. Cou
tinho, .Alberto Alvares, Paulo Assumpção VIcente Galliez. Le~:mcio 
Araujo, Fra.n~a. Filh-o. August.o Corslno. Cardoso Ayres . Vicent~ 
Gouvêa., Lo11renço Baeta Neves. .Abelardo Marinho, Syl..-lo Leitão, 
Moraes Paiva. Ban eto Pinto e Thompson Flores. (149.) · 

Deix~m de comparecer os Srs. : 

Antonio Carlo!s, ~neroso Ponce, Caldeira Alvarenga, Ribe~ró 
.Junior, Mario · Cbermont, Deodoro de Mendonça, Olavo Ollve!ra, 
.llumberto àe Andrade, Jehovah Motta, José Gomes. Herectiano · Ze
naide, Botto de Me:oezes, Odon Bezerre., Ruy Ce.rneiro, ozorio Borba.. 
:BarboOO. Lima Sobrinho, Mario Domingues, Severino· Mariz, Orlando 
Ara.ujo, Me1lo :Machado, Altaxilirando Requtã.o, J. .T. Seabra, Prlsc"o 
Piualso, ll[agàlbãe~ ::-.eúo, P edro· Calmon, Asdrubal ·soaTes, Pereira: 
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Carneiro. Eduardo Duvivier. Lontra Costa. Carlos Luz. Noraldin:> 
Lima, Martins Soar~. Adelino Maciel. Washington Pires. Furtado 
de Menezes. Negrão de Lima . .Tosê Alkmim. Celso Machado, .rOão 
Henrique, .Tacques Montandon, Abreu ~odré, Paulo Nogueira, Gama 
Cerqueii"!!.. Laerte Setubal, Bia.s Bueno, Hyppolito do J:l.ego, Meil::L. 
Junior, .Justo de Moraes, José Cassio, Renato Barbosa, Demetrio 
Xavier, Victor Russomano, Abllio de Assis, Ricardo Machado, Ca»· 
tiio de Brito. Ro~rto Simonsen. Salgado Fllho c Paulo Mar
tins (58). 

ORDEM Do DIA 

O SR. PRESIDENTE - A lista de pre!lenc:n accusn. o comp~o~
J'f'clmento de 236 Srs. Deputados. 

çiio, 

2'discussão dJJ projecto n .. -171-A de 1935, (1" Legisla
tura), revogand-o o Decreto H. 24 541, de 3 de Julho de 1934 
que nprohibe a exportaçã.o de ca{é.ç cr:mtend~ impurezas, 
cstaobek>cc a Ta.1Jella de Equh·alencla de Defeitos admittid'71t 
no café c dá outra.~ provid~" e o Decreto n . 73 de 1 
dC' 3larço d<" 1935 qr~e proroga o prazo para e:~:ecuçéío 

daquclle; com parecer tavoravel da Commi.ssão áe .âgri
crdtura (em. t •irtmfc de urgencia). 

Encerra(!,\ a <l!scussão dos arts. to e 2" e annunciada a vota-

Approvado~. :-ucces~h·amente. os seguintes artigos do 

PRO.JEC't'O 

~- 171 - 1935 

(1" LegiE'Iatura) 

O Pod<:>r Le;:;-islath·o d~cretn : 

Art. l." - Firam revogados os Decretos n. 24.541, de 3 de .Tu
lho de 1934. que prohihe a exportac:ão de l!a!és contendo lmpureznl\. 
c11ta.~lc.>ce a Tabella de Equi\'alencia de Defeitos admlttldoH 
r• t11l. outras providencias. e n. 73. deo 1 de Moarc;o de 1935. QU~ Tl!'"
roj:l'DU o prazo ·Para a execuc:ão àaquelle. 

Art. 2.• - Revo:::-am-se as di'>POSi~ões em contrnr!o. 

O SR. PRESIDENTE -o projecto passa â s• discussão e !l· 
~:urnrá. na nroxima Ordem do Dia.. em virtude de urgencia. 

C'cmtinva.ção d.a. 1" discussão d<l pro)ecto numero 5, de 
1934. pe!"m.#tinlf,> c revaliooçiio c1e dinloma8 de cngcn11ei
ros. o.rchitectos e a!)'Tim.ensores. 

O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o projeeto. 

Tem a palavra o Sr. Moraes Andrade. 

O Sr. Moraes Andrade~ Sr. Presid-ente, interrompido meu-· 
c!l.scurso de ha tres dias, em que, eu \'inha defendendo a. constitucio~ 
ualldtlde do projecto n.·. 5, de 1934, e depois de ter jnstificado, a uti-: 
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lidade do mesmo, !llleram-se ouvir nesta Casa os nobre De:pute.dos, 
.srs. Raul Bittencourt e Alberto AlYares o primeiro defendendo bri
lhantemente o parecer da Commissão de Educação e Cultura, de que 
S. Ex •. e um dos <Jrnamentos mais acatados (muito be·m). o se
g-undo, procurail4'o demonstrar a inconstitucionalidade do meu pro
j~cto, repisando o argUmento já anteriormente apresentado pel') 
Sr •. Deputado 'Pedro Rache e, mais, accrescentando uma nova al
legaçã.o de inconstitucionalidade, baseca.da no a.rt. 133 da Consti
t.uicão. 

Não fôra a renovação dos argúmentos, feita pelo ·Sr. Albert•J 
Alvm·es, não fõra o especial apreço que me merecem os nobr<i~ 

col!egas que se oppõem tenazmente - digo mal - passionalme'nte, 
á passagem do meu ·projeeto, e certamente -eu não deveria occupar 
de novo a attenção da. Camara, embora o Regimento me outorgue 
direito para tanto, visto que os argumento-3 até agora apresentados, 
as razões at~ este momento expendidas, visando combater UJ.nto a 
utilidade como a constitucionalidade do pr~;~jecto, não ·valem dois 
carac6es. 

O SR. LoUJU:NÇo BAm'A N&l'ES - Na opinião de V. Ex. 

O &,R. MORAES ANDRADE - Aliâ.S. na discussão anterior 
em que já nos encontramos, ao que me J.larece, oS' argumentos 
por m!m expendidos desta tribuna ... 

O Sa. LoTJRENÇO B~E'l'A ~EVES - Com grande brllhantl.8rno. 

O SR. MORAES ANDRADE - Bondade de V. Ex . 

. . . foram, em todo caso. tão simples, ditos de modo tão de~
pretencioso e chão, e a materia ficou de tal maneira preclsaé!A que 
Y. Ex., um dos mais estrenuos combatedores do projecto nada te
ve a objectar âs conclusões a que cheguei depois de chEtmar a at
tenção da Camara para os pontos em discussão. 

Nesta altura entretanto, ~ preciso que saliente uma dlvergen
cia muito interessante, multo de se notar entre os collegas qua 
in vestem contra. o meu pobre projecto. A divergencia é a segUinte: 
alguns representantes. da nobre classe dos engenheiroa, a quem 
mais uma vez rendo as minhas mais c-· •diae!,<>· e sinceras homena
gens, ta:x.a.m Inteiramente, totalmente, ?•aosolutamente, de 1ncons
tituc1onQ.l a proposição. Para SS. EEx. nii.o se salva causa algu
ma do •:a" ao "z'' do alpha ao omega do principio ao :rim. Para 
outros, ~mtretanto, ou melhor, pa.ra outro, o mesmo não se iiâ.. Os 
ctue ouviram hontem com encantrunento. aliás sem nenhum favor 
porque E! apenas de justiça, o discurso do honrado collega, Sr. Al
berto Alvares, notaram que S. E::.:., inquinou de inconstitucionali
dade apenas o paragrapho !$eg:Undo do projecto, isto ê. aquelle em 
que se mantêm o licenciamento durante o prazo de espera da reva
lidaç;ão de diplomas âquelles profis3ionaes portadores de df.plomas 
das escolas particulares. 

Ora, os !llustres representantes da no'bi!issima class~< da en·r;e· 
nharia que reputam o meu projecto inteiramente inconl"titucional 
e que hontem reeeberam, como as alviçaras mais notaveis Q.Ue a 
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C amara .lhes podia dar, a intervenção, no debate. do 3r. Alberto 
Ah-ares, de outra classe, bacharel formado em scienclas jurídicas 
e sociaes como eu, entendo que o Sr. Alberto Alvares esta v a inte
gralmente e·m defesa da these por elles propugnada, certa~enfe 
maia uma vez timbraram em mostrar que não primam pe!o'.perfeito 
methodo na apreciação dos a.ssum'Ptos po:;;tos em· discussiio. 

!;li o illustre repr-esentante de Minas Geraes, Sr. Alberto .Alva
res, inquina de inconstitucional apenas um paragrapho do meu pro
Jecto, paragrapho que outra cousa não faz senão manter uma <i
herdade, uma licen~. um direito que o Decreto n. 23.569 jâ. Olt

torgou. Os nobres collegas hão de concorda~ comomigo em qu.e 'o 
Sr. Alberto Alvares em nada, absolutamente em nada, contribuiu 
para a thes-e da inconstitucionalidade total do projecto. 

Quando muito o Sr. Alberto Alvares teria at)enas procurado.'J 
mostrar que o De<:reto n. 23.56~, já está mais de accordo com ai! 
<lisposiçõe.:s da Constituição FederaL U'nica e exclusivamente, isM. 

Assim, chamando a e.ttenção da Camara para ..-ste .ponto - que 
r~puto ~>ssencial. não porque não queira discutir, com o nobre Df>Pll· 
ta do Sr. Alberto AI vare:;, suas theses constitucionae-s, mas apena:; 
por uma questão de methcdo e para prova1· aos collegas E!ngenhei
ros que SS. EEx. não têm razà()- faço empenho, prellminarmen· 

. te. de pedir a S~. EEx. que vejo prazeirosamente a me cuvirem, 
dois peJo menos ... 

O SR. Lorf\E~Ço B.u:t:.A NE\'ES - Com muito prazer. 

O SR. MORAES ANDRADE- ... que meditem sobre o fn.cto.'J, 
que não justifica, de modo algum, a the~e propugnada e, muito me
nos, a campanha tenaz, permanente. passional com que se te111 
nesta Casa procurado ]E"\·ar os Senhores D..-putados a não appro· 
varem em primeiro turno, o meu projecto, quando ss. EEx. sabem. 
perfe.itamente. que nessa primeira phase nada, absolutamente na
d:J. justifica. que o mesmo seja rejeitado. 

Sr. PN'slclente, a quest.[o .da constituclone.lidade ào project\ 
'll. 5 gyra ~m torno exclusivamente de tres dis.posic;:ões da Const!
tulc;:iio Federal: o art. 113, n. 13; o art. 121, paragrapho 1~. tet-:a. 
''!" e o art. 133. 

As duas prim~iras cl~•posi~ões toram invocadas pelo Sr .. P;!
dro Rache. A primeiro. e'· á ultima, pelo Sr. Deputado Alberto Al· 
vares. 

O art. 113, n. 13, da Constituic;:ão de 16 de Julho, que ·já. li .á 
Camara e cnmmentE'i, diz que e l!vre o ex~rcicio de qualquer ·Profis
são, observadas EIS condlc;:ões de capacidade technlca e outras qu~ 
a lei estabelecer. ditadas pelo Interesse pubUco. 

Ora, Senhores PeDI,ltados, nem mesmo o nobre coUega Sr. AI 
berto Al\'ares te.ve a coragem, dlganH>3 assim, de dizer que a Ca
mara. não pode exigir maiores ou menores demonstrações de capacfdadG 
technfca. Hontem ainda. S. Ex., commentando a resposta (!Ue Ih~ 
dei singelamente a um aparte tres dias atráz, sobre a possib!lida<le 
de a Caillf!ra. dispensar condições de catl:tcldade technlca. para o 
e"ercicio de determin<:l.da profissão, dizi~: - Sim, a Camara põ:::.o 
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-exigir maiores ou menores demonstrac;:õe.s. O que sustenta ê q•Je 
el·la. nã.o pode - continuava' S. Ex. - dispensar q uaesquer dessas 
'cape.cida<'les ou quaesquer õessas demonstra(:ões. 

Mais para dia-nte ml)strarei que S .Ex. não primou pela cohe
rencia. quando admittiu a primeira these e negou a segunda. 

Não -me interoosa, no momento, entretanto, discutir 0 assumptQ. 
Quero, apenas, chamar a. a.ttenc:ào da Camara para aquillo que S. 
Ex. confessou, i.Sto ~. a capacidade, a possibilidade, a competencia. 
de a Ca.mara exigir maior ou menor demonstração, estas ou aquel
las provas ou -condições de capacidade technica. . 

Ora, Srs. Deputados ninguem que examine de bôa. t~ com in
telllgencia clara: e leitura completa, o meu projecto, terá o direito 
de ãlzer que 11€lle ~ dispensaram todas as <lemonstraçOes de ca
pacidade · techn1ca. 

A não ser que esse alguem attfr-me que os professores das es
colas superiores de engenharia.; no Brasil, não têm competenciB. pa
-ra, tecb11ica e moralmente, proceder-em aos exame-s de revaJJ.• 
dação. 

Ora, sr.s. Deputados, não ereto haja. um Deputado brasileiro 
ca.pa.z de levantar semelhante accusa.ção aos nobres professores 
das Eacolas Polytechnicas do Paiz. Não acredito 'haja um Deputado 
brasileiro capaz de suppor exista em escolas offlcfaes ou officiall
zadas, semelhante professor. 

Nestas condições, ninguem que examine meu projecto com 
olhOs ~ ver e com bOa tê, poderá. d[zer que dispensei todas as de
monstrações ou todos os :requisitos de capacidade techntca. 

Realmente, Srs. Deputados, em que consiste o projecto n. 3, 
de 1914, que ora discutimos, si não naquelle artigo singelo, simples, 
propositadament-e esc:ripto com uma singeleza e uma. simplicidad~ 
taes que nem. na Commfssão de Con&tituição e Justiça nem na de 
Educação e Cultura., p~sou elle sem que os seus doutos e nobres 
membros ~ encondessem no dever de completal-o, de augmentar-Ih~ 
as hypotbeses e as decisõe'? 

Faço questão de, mais uma vez, lembrar á. Cal:lUU"a que, nesta al
tura, neste turno. nesta discussão; 11ão 5& debat-e senão meu projecto. 
O nobre Deputado Raul Blttencourt da "Commlssão de Educação e 
Cultura, justi!fcando seu substitutivo, declarou que o fazia por um~ 
questão moral e não por questão regimental, afim de que ninguem 
pudesse jamais suppor que havia passado em julgaào, sem seu 
protesto vehemente e perfeitamente exacto e brilhante, a. accusa· 
ção anteriormente feita pelo nosso nobre collega e meu prezado ami
go, Sr. Pedro Re.che, quando inquinou de inconstltucionaes proje
to e eubstitutfvos .. 

Meu· -projecto, unico em di.Scussão e vota~ão, neste primeiro 
.turno, di:c: o seguinte: 

"Art. 1. 0 E' permittfda a revalldacão dos diplomas> de 
engenheiro, arcbite{!to e agrimensor e::w::pedidos por qua.esquer 
eacols.s particulares nacionaes, até a data do Decreto nume
ro 23.569, que regulou e. profissão referida." 
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"§ -1.0 Essa r~valida~ão se fará perante qualquer escola 
of!lcial ou .ot!iclializada Para identica formalidade .~ 

Ora, Sr.s. Deputados. que quer dizer revalidação? Qual é a . 
revalidação fetta na !orma ordlnaria? Que quer di?. e r revalidm• 
um titulo perante escola offictal ou of!icia1izada.? · 

Vós todos, qu~ me ouvis, e, por isso mesmo. tomaes _ass!!nto 
nesta. alta Camara. L egislativa. sabeis perfeitamente em que con

. sis t em Os processos de revalidação de diploma-s. 

Vós todos sabeis que os portadores de diplomas a serem r e ,·..t 
. lidados são suj~ito!l a exames e exames muito .serl.os, nas suas con

diç;ões te~hnicas especulativas e praticas,. de p rOficiencia no exer
cicio da. propria profissão. -V6s todos. que me ou vis, sabeis · pertei-

. ta.mente que reva lidar um diploma é levai-o a uma escola of!iclal. 
sujeitando-o, preli-minarmente, â apreciação d~se instituto; ê S11-

jeit3.r-se, depois, á. a presenta<;ão e defesa de th~ses varias a propô
sito das mat~rias relativas á profissão concernente ao diploma re
vali.da do, defesas essas ele the .. ''<t'S, provas essas de competencia, e!;
peculativa ·e pratica , que 'IJV . EEx. sabem m uito b em que não- serão 
satisfeitas pelo primeiro analphabeto que se apresente perante es!!.liS 
escolas. Nã{) ser ia ·eue capaz de enfrentai-as e vencei-as com ou 
sem galhardia. De· modo que; pre.s4dos collegas. ra~:o questão· de 
salientar ante a Camara que aquellcs do~ Srs . Deputados que ou-

. sarem ainda. dizer que no meu projecto se commette um ataque á 
cultura brosileim, se dá. diploma de capa~ídade e exercício da pro
fissão sem demonstr:u,;ào de competencia technica dos seus porta
dores. - aquelles que disserem isso estat·iio, i!l&o fo.cto, ips~ ver bi». 
afflrmando que as Congregações dR>! Escolas Polytechnlcas não 
são capazes de. inte\lectual , pre.t lca e technicamentE', verificar a 
prof lciencia de quem s~ apresente para revalidar um diploma. · 

D eixo· esta minha afflrm:t<:ão no bpet~ dn dlscu~'Ü\o para qu!! 
&e:ia leve.ntada p<!los meus doutos conb-adictor es. Eu que preso mul
to as Escolas P olytechnicas, n unca, absolutRm~nte nunca. a dm !t
tlria que o primeiro• analphabeto que .se apres~:nta.ssl! pet-ante es~.~~ 
escolas. com ou sem todos os diplomas do mundo pa.ru. revaUda1-o,;. 
conseguisse a revall,:iu(!iio pot· esses institutos; confio na sabedor!:( 
e n a m oralidade dos p r ofessor es da.> mesma!! • 

.Mas o meu eminente amigo, Sr. Alberto · Alvares disse. hon
tcm, que o m~u projecto é Inconstitucional e attenta contra a. cul· 
tura brasileira, porque pennitte o Ucenciamcntll, no ·pra;r;o de dois 
a.nnos. dos portadore-" desses diplomas, emquanto não fi;r;erem n 
revaUdac;:ão. 

Lembro-me, Senhores de uma da.quellas in terrogações do ve
lho Clccro no Sene.do romano: .. R!sum teneat!s ?'' Sois capazes. 
porventura, Srs. Deputados, ~ r eter o riso, diante de $em~lhante 
'lffirmação 't.. · 
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é que os licenda. Srs. Deputados? E' a lei? Qualquer . um que 
não seja jurisconsulto. ou juri&<perito, que não seja leguleio, ma

. nusea.dor de léis, é capaz de suppor que a lei de pel' si póde licen
ciar algul!m, 'mas quem quer que tenha o minimo trato. longínquo 

· Que seja. com o Direito, principalmente com o Direito administrati
vo sabe :perfeitamente que a lei isoladamente, a lei só por ·si, a lei 
por se~ lei, não licencia ninguem . 

Os portador-es de diplomas das escolas particulares em que 
condic;:ões ficam então? Nas mesmas condições, srs. Deputados, em 
que ficam todos aquelles que não tendo diploma. ofticia!, precisam. 
entrEtanto, obter licenciamento para exercício da profissão. 

·Quem é que expede esse licenciamento? O decr-eto numero 
· 23.569, - e mais uma vez: faço questão de dizer aue o não infor

mei de modo algum. ao contrario. accrescentei-o - o Decreto 
n. 23.569~ diz claramente: 

São os Conselhos Regionaes . de Engenharkl.. Archi
teetura e Agrimens ura , com recurso para o Conselho 
Feder!l.l. 

A proposito desse recurso, Sr. Presidente, opportunamente, se 
houver necessidade. trarei á cam~u·a uma queixa amarga dos pro· 
fissionaes de determ!n0.da região de nossa Patria. que \'êem o~ seus 
recursos, não direi encanecerem, porque ~ursos não encanecem, 
mas, certamente; amare!Jarem nas gavetas de certo Conselho Regio
nal de Engenharia e Architectura. Opportunamente. se hou\'er ne
cessidade, repito. trataremos do e.ssumpto. 

Não hn duvida, entretanto. de que são os Conselhos que Jlcen• 
clam aquelles que, não tendo diploma ofticíal, podem exercer a. en
genharia. DU-o o Decreto n. 23.669 ; dll-o, i]l8() ta.cto, meu projecto. 
eis que - e agora cabe o argumento a contrario «ensu - eis que 
esse projecta e o decreto e:n que se converter - se chegar a tal. 
não obstante a paixão de meus adversorlos - eis que esse projecto c 
a lei em que pretendo transtormal-o não estabelecem qualquer 
forma nova de licenciamento. 

Ora. Sra. Deputados, se o projecto não estabelecer forma no
va de llc:enclamento; se a lei, ·de per si, não póde Ilcenclar ninguem, 
pois é -necessario que a lei autorize E. que um de~rtamento admi
nistrativo qualquer expec:a o licenciamento, segue-se que meu no'bre 
collega. e prezado amigo - que lamento não e!!teJa .aqui para ouvir 
estas minhas considera~ões - expendeu nesta. C!lllle.ro. argumen~ 
to pura e sim-plesmente irrlsor-io. Irrlt~orlo porque a lei niio licen
cia -nlnguem; -!rrlsorlo porque o ConselhÓ de Engenharia e Archlt~
ctura é que ha <le estabelecer esse licenciamento; lrrisorlo porque 
S. Ex. tirou, de um verbo usado por mim no meu projecto, conse
quencla.s que nunca, jame.ls, em tempo algum. em lex!co :a.lgum, 
_poderiam ser encontradas. 

E ê S. Ex •. lustre da. bane."l.da c!~sista.. nobre representante 
vindo do nobllissimo e culto E s tado ele Minas Geraes. é S. Ex. que, 
no seu movimento pu:.-a e simplesmente affectiva contra meu pro· 
jecto, vem empre~r nesta Canutra semelhante argumento •. 
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Ri.$um teneatist Srs. Deputados, sois capazes de conter o riso·? 

Mas--S. Ex. fo! mais longe, e nos seus protestos em favor da 
cultura. da. terra. brasileira e nas suas reminiscenefas historlcas 

·quanto nos dit!erentes a.ctos administrativos e legislativos que 
têm contribuído não para o aprimoramento, mas para a decadencia 
da cultura brasil.J!'ira. S. Ex., na maneira por que te:rminou o seu 
discur.so, não dfrecta.mente, mas, ao contrario, implicitamente in
sinuou que eu pelo meu projecto. seria inimigo dessa cultura. 

Srs. Deputados, S. Ex. não fez parte da primeira camara Le
~islativa; não estava aqui quando 'o seu nobre conterraneo, hoje 
illustre Sena.<lor por Mlna.s Geraes, Sr. Ribeiro Junqueira, apresen
tou o celebrado projecto das médias e por isso S. Ex. tem enor
nle credito de deSi!ulpas, porque não assistiu â. maneira quasl 
apagada com que esse projecto ia. passando, combatido a:penas, 
até terceira discussão, pela nobre Commlssão de Educação e Cul
tura. representada pelo nobmssimo espirfto . de Raul Bittencourt. 

S. E:x:. não sabe que, ao chegar á terceira ~iscussão, o pro
;!ecto passara quasi que em branca nuvem a não ser pelo comba.
te decidido de Raul Bittencourt, porque todos o.s Srs. Deputados 
silenciavam a repeito; S. Ex. não sabe que q~m abriu a a• dis
cusSão contra o projecto R:lbelro- Junqueira e contra <1 substitutivo 
Acurcto Torres !oi o humilde Deputado que hoje occupa a attenção 
de seus ~enerando~ oares. 

Fui eu quem abriu a terceira discussão daquelle proj€cto e o 
fiz com tanba felicidade para mim - não felicida.<le no exer-eicio 
que tivesse então feito da J)alavra - sorte para mim, bôa fortuna. 
individual - e o ,!iz com tanta bOa sorte, com tão boa. fortuna que 
a Camara como que despertou do letha:rgo em que até então jazera 
e muitos Srs. Deputados, ergueram a voz, acompanhando o pro
testo vehmente que. no inicio dessa terceira d-iscussão, o meu Es
tado, por meu fntermedio, fez contra a medll!a. 

S. Ex. tem -enorme credito de desculpas porQue não sabia disto; 
mas devja sa'bel-o, IJOrque .sabe muito bem do resto da hlstorla de 
outras lels e projectos que perturbaram a cultura brasllelr:l. 

Digo isto. não eomo uma defesa. minha, pessoe.l ; eu não pre
ciso me defender. Est(l. ainda por apparece:r 0 primeiro homem que 
possa, com razão, atirar-me em face qualquer col8(1., qualquer facto 
na. mlnba vida. passada, que te·nha por qualquer maneira, dJrecta 
ou indlrectamente contribuldo para. a lncultura dos meus conc1dn· 
dãos. Diga-o desta tribuna, alto e bom som, desaflnndo a quem quer 
.que seja para. dizer o contrario. 

Nã.o sou um e.dv·;gado da incultura; sou advogado daquelle 
sentimento profundo, pro!undo.mente brasileiro, de. justl~:a que jaz 
no recesso da consciencla de c~:~.da um de nós; sou um advoga.<lo da
quella ju&th;a que niio permltte que. de um momento para outro, 
se corte o direito â. vlda de concidadãos nQSsos, o.t~ então pt?r!e!t!l~ 
mC!nte lnstallados em cletc1·mlnada protl~siio e que urn d"!creto, nbu
l'lva.mente, em da.tlo lnBtn.ntc, atirou no me1o da rua. atirou "nas tre~ 
vas exterlures", pela llnguagfmt das escrlpturas. ~m possibilidade 
mais -de defender o piio de suo. fam!lla. o socego e a educação de 
13eus .filb os. 
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Já disse, e não vou repetir aQui - já disse no historico do m~u 
projecto qual era a situaç:âo anterior. 

Vali-me. at~ então. dos adminieulos, PQra mim preciosos, que; 
me trouxe o meu !}rezado mestre Sr. Pedro Rache e o não meno~ 
prezado rnestre Sr. Baeta Neves, quando ambos. ouvindo a minhu 
aff.irmação. confirmaram que antes do Decreto n. 23.569 as leis 
esta.dooes reguladoras do exercício da engenharia eram inopernntes. 
eram ínconstitucionaEs. 

Naquelle tempo, Senhores Deputados, pois que a 1egisla~ào fe
deral não estabelecia nenhuma· restricção ao exercício da eng~
nharia, todos os alumnos diplomados por escola.s offlciaes. ou por 
escolas particulare~. e at~ mesmo os sem escola, po.<;liam exercer a 
p~otissão. 

Como vem agora o Decreto n, 23.569 e corta cerce, corta rent~. 
abruptamente, essa situa~ão? Direis: mas não corta porque permlt
te o l!cen~iamento. Repito eu: corta, pe>rque o licenciamento que o 
decreto permitte ~ uma burla. ,; uma irrisão. E ê uma irri>ão por
que? Porque o licenciado não póde ser promovido, nem sequer rE'
mo>-ido e o "'~>obre diabo" que tor licenciado e que estiver emprega
do, como ~ o so da maior parte da gente, não pode sequer "ter 
o topete" de divergir de seu patrão. porque este poder;l pol-o Im
piedosamente f6ra do trabalho, e f6ra do trabalho que:r dizer -
porque não pode ser removido - sem o pão de cada dfa, e -sem a 
possibilidade de o obter. 

Senhor~s Deputados, aquelle licenclamento ê' um~ Irrisão. Di
reis: ma.'! como ern seu projecto o licenciamento está estabelecido? 
Está. mas no periodo apenas de espera da revalida~ão, porque neste
pe-rldo esses homens não podem tice.r a "ver navios", precisam 
trabalhar, obter a sua subsistencla, mesmo sor!rendo e!lse Ucencia-
1nent0 com todas ns diminuições que o llcE!nciamento lhE!S trar:L 

Sr. Presidente, a Inconstitucionalidade do meu projeeto não 
existe de modo algum. Vós, que estudaes com calma e com segu
ram;:a.; v6s, que Jft lestes e ta1Ye7. e-;te.taes lendo as dJsposio:;ões do 
meu projecto, não podereis concluir com os meU!!. prezados. mas 
multo a.palxomados adversa.rios, que elle se-ja !nconst1tuc~nttl. 

Não o ê. 

O SR. LouRFJNÇO B~~Zr.l. Nl!:\"&S - A nossa causn ê multo bô:t. A 
paixão vem d-ah·l. · 

O SR. MORAES ANDRADE - Senhores Deputados. o meu 
em!nemte collega., amigo e- respeitabfl!s.~Jmo mestre, senhor Baet:\ 
Neves, leu, durante o seu discurso de combate ao rtH'u projecto, 
uma serie ~morme de protestos . Tambern poderl.ll. eu, meu illus
tre collega, ler outra série enorme de applausos á. minha attltude 
aqui na Camara. Não me refiro aos protestos que outros. porventu
re, possam ter recebtdo. Direi dos telegramma.s, offlclos, cartas e 
rnemoriaes. que eu. lnd~vldue.lmente tenho recebido de toda. parte 
da Brasil. 

Tambem poderei ler uma seJ>ie enorme de telegrammas oftl
clos, memorlaes e quejandos papeis favoraveis ao meu projecto. 
Não o ta~l. ~ntretanto, porQue aCho que nOs, membros do Legisla-
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tivo. nesta altura das nossas !uncç:ões ao envez de r~eber as in
fluencias q_ue de fóra nos venham occa.sionalmente arrastar nesta ou 

. r.aquella orientação, devemos sobrepa lrar á.s injunc~ões, aos ped i
dos, ás supplicas e até: mes mo áS ameaças. 

Da minha terra, de amigo meu muit o do peito, cujo nome não 
preciso declinar, recebi telegramma p rofundamente apaixonado co;,
tra o meu projecto. Pois bem, recalcando a amizade, recalcando a 
solidariedade antlia cimentada nos momentos mais duros da nossa 
vida. politlca em Siio Paulo, eu sobre)J6ire1 a este pedido desse meu 

· amiso muito do peito. Nesta. altura, a rrostando a paixão de que 
S. Ex. hoje é uma figura viva, aqui e.stou a defender o proje"'t" 
que a. mais não obedece senço ao mais puro e elevado dos meus 
sentimentos de justiça social. 

Preciso, ainda, d izer duas palavras . •. 

O SR. LouREN Ço BAETA N E\'ES - Serão ouvidas com todo o 
prazer . 

O SR. MORAES A~DRADE - . • . sobre a utlldade do meu 
projecto, utilida.de que jft. ;tustl:Ciquei. mas que o nobre Deputado 
Salgado Filho, cuja ausencia ·lamento neste lnste.nte, julgou não 
provada . S. Ex. acha que o meu projecto não é ut U porque, na· 
oPinião de S. Ex ., elle ln!irma o seu Decreto n. 23.569. 

Poderia começar por uma excep~ão, diria por excepção de 111c
gltlm1dade, no sentido jurtdlco da express.o-. S. Ex. não pode jUl
gar <lo assumpto porque estaria em jogo se fosse e:x:acto o que S . Ex. 
pensa, a sorte de um filho :seu, multo querido, o D ecreto n. 23. 669. 

O SR. TmxElRA Pn,-ro - Estaria. S. Ex. Impedido de julgar. 

O SR. MORAES ANDRADE- EstAria im~do de julgar por 
que seria um julgador illegitlmo. Não vou lá, mesmo porque S . Ex. 
não tem ra.zã.o, o meu projecto, já o demonstrei, não informa em co!_ 
sa. alguma. o seu decreto. Ao contrario; respeita-o tanto que 'e.té 
considera a data da sua promulgao:ão, a o envez de estender o di
reito, como devia. á. data da .sua vJgencla. Mas, não entremos nes
tas conslderac:ões. 

O Sr. Salgado Filho acha que o meu projecto não ê utll po:-
que de qua.Iq:uer maneira, prejudica e. nobre classe dos engenheiros. 

Senhores. objecto a S . Ex. que Isto não e utilidade <lo projecto : 
ê o mer!to do proJe.cto. 

Nós que somos homens do fGro. nós que vivemos e sot!remos 
o direito. sabemos perfeitamente CI.U& uma coisa ê discutir uma. pre
liminar como a constltucionalldade e utilidade de um project o, e 
outra colse. ê discutir o merlto desse pro:lecto. 

O SR. AuRI!:LIANo LEITE' - Não sei como se poderll. chegar a. 
utilidade de um projecto. sem passar pelo seu merlto. 

O SR. TlmtElRA PINTo - E ' justamente o contrario o que acon
teco na Camara . 
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O SR. MORAE~ ANDRADE -Preste o meu nobre <:ollega, Sr. 
Aureliano Leite, um pouco de attenção ás minhas pala.vraa e verá. ..• 

O SR. AURlCLIANo LE:rrJ;J- Justi!iea-d.e. até certo ponto. toda vez 
que s~ trata do merito do :projecto, mesmo em 1~ discussão. 

O SR. MORAES ANDRADE- •.. que ut!lidade de um pro· 
jecto -não signif)ce. isto que V. Ex. está pensando. ütilfdade de 
um projecto não quer dizer bom effeito, effeito salutar que do 

· projecto possa advir. 

O effeito sa.Iutar que do projecto possa advir é o merito do pro
jecto. Isso sô se di.sc:ute em segunda. discussão. 

Quando se- trata da utilidade do projecto, discute-se a possib1· 
l!dade ou não do ~ffeito pratico que o projecto posse. ter. Di,;· 
cute-se a existencia ou não de um acto ou facto anterior que o pro
jtcto vise modificar, alterar, completar ou diminuir. Entendeu 
Vossa Ex.? 

O SR. AURELIA-"íío LP:l'TEI- V. Ex. entende assim. Eu não. 

O SR. MORAES ANDRADE - J\.Ias V. Ex. nã.o pode deixar 
de entender •.• 

O SR. AURELIANO~- Em todo caso, roi um apo.rte sem i:n
portancla. :Não quiz interromper o fio do discurso de V. Ex. 

O ~R. MORAES A.'\!'DRADE - E' de muita importaneia o 
aparte. porque diz justamente respeito ao t;nten.dimento do nosso 
Regimento Interno. V. Ex. ha de concordar commigo que ;numa 
comnllssão, em que luziam os nobres espirltos de Ascanio Tublno, 
de Azevedo Sodrê, de tantos outros em!im, quaes foram os traba
lhadores da lei interna. de nossa ~semelhante tolice não poderia. 
passar. 

O SR. AURE!.IANO LmTE- Concordo com y. Ex. em que sejatn 
esplendldos espirftos; mas não são per!eltos. 

O SR. MORAES ANDRADE - ~ão são perfeitos, mas seria. 
tão chapado o desproposito que decorria do Regimento Interno da. 
Camara. que SS. EEx. não poderiam deixar .de perceber que €rn. 
contra.een.so limitar a. discussão á. utilldade do projecto em primeiro 
turno, dizendo que o merlto do mesmo só se discute em seg1.1ndo 
turno. 

O SR. AURELIA.'Ifo Lm'!'!i:- O Regimento não diz, entretanto, q_ue 
o merito de uma. proposlc;:ã.o só se discute no segundo turno. 

O SR. MORAES ANDRADE -Diz. 

O SR. AURElLIANO LEl'l'lil - Em segundo turn(), o projecto deve 
ser debatldo parcelladamente, e.rtlgo por artigo. 

O SR.. MORAES ANDRADE - Diz, porque sô admitte a.pre· 
sentação de em1!ndas em segundo turno. E se V. Ex. não admitt-:l 
a apresentação <le emendas, em -primelro turno, ti porque o merlto 
do projecto nella nã.o pooe sei.' apprehendldo. 
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O SR. Au!IEl!uNo Lm:r;;:- P6de-se chegar a essa conclusão. 

O SR. MORAES A~'"DRADE -E' claro que se tem de che
.gar. senão V. Ex. attinglrá. ao absurdo a.pontado pelo nobre Depu
tado Sr. Raul Bittencourt, a quem V. Ex. não tev-e o prazer de 
ouvir. 

O SR. .AuiU;:LIANo LEITE - Ouvi · em grande parte a ora~ão de 
S. ExceUencia. 

O SR. MORAES ANDRADE O nobr e Deputado demonstrou 
que não se discute o merlto em primeira discussão, e por isso não 
se pode apresentar emenda. Se estou de accordo com uma parte do 
projecto e não com outra, s6 passo discordar de unia e accordar 
com outra, estudando o merito da questão. Não posso apreseiltat· 
emendas : não posso, portanto. concordo.r em parte e discordar em 
parte. O que quer dizer que não posso avaliar o merito do pro
jecto. 

V. Ex:. sofira. que lhe lembre - eu que ti\'e a fortuna de 
acompanhar os trabalhos dos meus illustres collega.s na. Com.missão 
de Regimento Interno - que a u tilidade <do projecto significa pre
e:ci.stencia de um aeto ou de um facto, que o projecto tenda a modi
ficar, accresc"!ntando, diminuindo ou .alterando. 

0 SR. AURELIANO LEITE- E' uma interpretação habil de Y. Ex. 

O SR. MORAES ANDRADE -Oh! E' o tal negocio: não se 
.:pôde demonstrar coisa alguma·que não se diga que é habilidade. 

O SR. TEixEIRA PtNTo - O pro}ecto vem reparar uma injustiça 
da Iegislacão anterior. Esta ah! a sua utili-dade. 

o SR. MORAES A~DR.ADE- V. Ex. resumiu todo meu pa
lavreado immenso. luminosamente, em meia duzia de e:cpressões. 

0 SR. TE:lxElRA PINTO - :Muito obri~mdo a V. Ex. 

O SR. MORAES ANDRADE - Muito agradecido, presado 
collega , pela contribuiçã o que V. Ex. acaba de tra:~:er á. minha 
pobre demonstração. ·A utilidade (, e\'ldente: a utilidade é indis
cutivel: a utilidade é de clareza meridiana, solar, .de luminosidade 
tropical. 

S rs. Deputados, ao perorar bontem, o nobre collega. Sr. Alberto 
Alvares desejava para mim o mesmo gesto de nobre~:a que An
drade Figueira, em 11!89, dizia., ao passar o projecto de liberdade. 
sen·ll: "Fiz todos os meus es!orç:os para combater o . mal que an
tevi. Não foram pro!!cuos. Pacienc!a .. . Softro a minha. derrota, 
contente, ;porque cumpri o rn.eu dever." 

Srs. Deputados, não sei ~ terl:~. a mesma graride:~:a d'alma; 
cada um de nós, certamente, E mâo jutz e m causa proprla.. Em 
todo o caso, uma coisa eu sei: {: que nunca , na Camara ou fOra 
della, deixei-me arrastar por sentimentos meus, pessoaes, ao ser 
vencedJ:>r ou vencido em urna. pugna qualquer. Aprendi isso, meus 
illustres col\egas, primeiro nos bancos academicos e, depois, na lide 
foreliiSe, onde trequentemente nós outros. advogados de protlssão 
cttectlvn, somÓs mimoseados com sentenças que n~m sempre cor
respondem exaete.mente ao que julgamos ser a Justiça. 'Por Isso, 
nós advogndos ~ fa:t:l71a. .- permittnm-me· a expressão - advogados 
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que vivemos diuturnamente- no Fôro, temos sobre o resto da huma
nidade um e.dmiravel treino de - como cham~ei eu? - confor
mação a.os juizos aJheios .. Embora discordando, acceitamos esses 
juizos e, na maior parte das vezes, não julgamos de Q.uoem os 
proferiu. Nlis os acceitamôs, pura e simplesmente, e viramos a 
jlagina do livro de nossa vida, continuando a viver a JXlgina se· 
guinte. 

O Sr. Deputado A.lberto Alvares disse ser fazendeiro e in
dustrial. Certamente, porêm , S. Ex . não é advogado, porque se 
o fosse, saberia, desde logo, que o seu appello é absolutamente des
necessaric, -porque eu. todos o sabem, sou advogado militante na. 
minha terra •.. 

O Sito AURELIA~o LE'l-m- Cm dos grandes advogados de nos~o 
Esta®. 

O SR. MORAES ANDRADE- ObrJgado a V. Ex . 

• . . estou acostumado a não julgar os outros, e , a. não ser que 
O!< direitos alheios, direitos relativos ã fortuna, á. consideração so
cial e ao bom nome, esteja.m em jogo, não ha bypothese que me 
:faça. saltar, um minuto que seja, flira da minha. serenidade, ~!tar 
do meu preconceito de não j ulgar a ninguem, para. condemna.r a 
quem quer qu-e seja. 

O SR. LoUREN"Ço &ET~> N!:VEs Não se poderia esper:u- outra. 
coisa do nota vel professor que 6 V. Ex. (.4poiadoll. ) 

O SlL :MORAES Ah"'DRADE - Bondade dos illus tres collegas. 
Uma coisa é certa, entretanto, Srs. Deputados: ven cedor ou 

vencido, não t erei de julgar ninguem e nem terei po!" isso merito 
a.J~:um, porque o .treino de vida. activa a. que estou sujeito, ·ha. vinte 
e cinco annos e meio. já serviu bastante para. modificar Inteira· 
mente o meu " eu" e fazer de mim alguem · que, estando pessoal_ 

.mente e unicamente err~ causa.. de modo algUm .perde a serenidade. 

(Mutto belm.; muito be»t. P!lZml%.3. O orador é cu·n~prmr.ent!UW.) 

O Sr. Presidente - ~ão havendo mais quem queira usar da 
palavra sobre o projecto, vou declarar en<:errada D. discussão- (Pausa.) 

E sta. encerrada, f icando adiada a votação, na fôrma do Regi
:mento. 

2.• cUM:usstio do :TJrOjccto n. 52. de 1935, concedendo pTazo 
sobre processo de mnrca.s de t abrica.s, que hajam llido arc1u
'l!aà(r.s. 

O Sr. Presidente- Entre. em dl$cussão o projecto. 

Ha l!obre a mesa uma emenda que vai ser lida. 

E, lida. a.Polada e enviada âs Commissões de Asricultura, 
Industria e Commerc1o e de Finanças e Or~mento o.s seguintes 

EMENDAS SliBSTrrVTI\"AS AO PR.oJECTO }{, &2, DE 1535 
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(2• discussão) 

ArL Lo Fica aberto, durante noventa dias. contados da dats. 
.ãB publloo.ção desta lei. um prazo de 'móra. pa~a que se po.ssam 
quitar os requerentes ou concessionarios o\,t ce.ssionarios de patentes 
de. invenção e modelos de· utilidade, que se acharem em atrazo a~ 
pagamento, que;: das taxas de expedição, quer de annuidad_es, bém 
assim, pera que possam obter a res tauração doe~ resp~tivos 'pro· 

. <:eSE~O.S de patentes e modelos (le utilidade aquenes que tiverem 
sldo attin.g!dos pela pena estabelecida no art. 6" do Decreto.n. 22.990, 
de 26 de Julho de. 1933. 

Art. ' 2<> Aquelle que quizer valer·se do beneficio de que trata 
o arti~o anterior e tiver seu processo archi;ado ou incurso nesse. 
penalidade ou sua patente incursa em. caducidade, deverã. requerat' 
ao director geral do Departamento Nacional rda Propriedade Indus· 
trial a restauração do mesmo processo ou patente, pagando a t axa 
de 50SOOO, em seno, apposto ao respectivo requerimento. 

§ 1.• Só será. possív-el a restaura~ão de IJ)atente de inven~ão ou 
rnodelo de utUidade, que não hajam sido declaradas caducas até fJ. 
data da vubllcaç:ão de. presente lei. 

§ 2.• Concedida a restauração, mas provàdo o uso ou explo
ração effectiva, por terceiro. õo objecto protegido pela pat-ente ou 
pelo modelo <ie utilidade, no periodo do abandono, per meio de re· 
curso interposto dentro do prazo de trinta dias. contac:los da. data 

· da publlcação do. respectivo ·despacho. no Boletim. da Propriedade 
Industrial, essa l'estaura<:ão será mantida, resalvado o· direito do 

. recorrente continuar no uso e goso da explora~ão do objecto oda pa
tente ou modelo de-. utilidade. livre de qualquer onus ou impedi
mento legai. 

§ 3.• A restauração da patente, permitte o pagamento de todas 
as annuidades em atrezo, sujeito, porém, ao accresclmo, á impor
tancia destas, da multa. de 10 % (dez por cento), cobrada por meio 
d e :;uia. 

Art. 3.• Do despacho do director geral do Departamento Xa
cional da Propriedade Industrial que conceder ou depegar a res
t auração de patentes ou de t~rocessos de pat-antes cabe1'â. recurso. 
de qualquer lnteressado, para o Conselho de :Recursos da. Propri~
dade Industrial, dentro do prazo de trinta .dias, contados da data. 
da. respectiva publlcac:ão no Boletim da Propri-edade Industrial. 

· Art. 4.o As importa,ncias das ta.x:as, annuidades e multas_ cUjo 
l>agamento decorra. de djsposlçáo da presente lei. serão reeolhtdas, 
dentro do prazo improrogavel de dez dias, contados <la. data em que 
ror feito ao requerente pelo Boletim da Propriedade lnÇ-ustrlal a 
notificação para retirar as gulas respectivas. 

Art. 5.0 Os ~rocessos e patentes cu.ios interesse.dos tenham 
~lxado de observar as prescripções desta Lei serão considerados 
incursos no art. Go do Decreto n. 22.990, de 26 de .Julho de 1933 . 

Art. 6.0 A presente lei entrará em vigor na data da sua pubU
~a.ção. 
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Al"t. 7.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 14 de A.,ooosto de 1925. - Satlea Filho. 

Encerl"ada a discussão dos arts. 1• e 3°, ficando adiada n. 
votação até que as l"êfel"idas Commissões dêem parecer sobre 
a emenda offet:"ecida. 

3.a. discussão do projecto n. 164, àe 1935 (1.• lcgislat1tm). 
a.pprova:ndo o contracto ccleora.do em 28 ilc Janeiro de 19~5, 

entre o Govern.o Federa-l _e a Com.pam.hÜl- Industrial ãe Algé!àã(J 
c Oleos. 

O Sr. Presidente- Entra em discussão o projecto .. 

O Sr. Gomes Ferraz (Per.a orãeen) - Sr. Pl"esídente, a Ca
mara dos Deputados ê chamada a exercer, quanto á. discussão dG 

projecto n. 164 desta legislatura, verdadeira funcc:ão judic1ar~. 
Negado , registro pelo Tribunal de Contas ao contracto. celebrado 
entre o. Governo Federal e a Companhia 'Industrial de. Algodão e 
Oleos para consolida<:ão de emprestimos hYD"theearios. em virtude 
de. contracto lavrado a 28 de Janeiro deste anho, nas notas do Ta
bellião J. Rache, desta Capital, foi Interposto o 'competente recurso 
.para o Podet- Ifiogislativo. nos termos do art. 101 da Constituição 
F\ederal. 

A Camara, poi3, deverá decidir, como cõrte de ultima instancia, 
se o Tl"ibunal de Contas. negando o registro ao contracto, andou bem 
ou mal. Como poder~. entretanto, dar o seu pl"onunciamento defi· 
nftivo, provendo ou não o ~curso, approvando ou não o contracto, 
se do projecto não consta. o teõr do Decreto n. 24.520, de 30 de 
.Junho de 1934, que autorizou o Governo. por seu representante tegnl. 
o Sr. Ministro da Agricultura, a finnar esse contracto com a allu
dida Companhia? 

Lendo-se o contracto, verificamos, a cada :passo, referencia.s a 
tal decreto, d~paro.n<lo-se logo no inicio da eecriptura o seguinte: 

" ... E diante das mesmas testemunhas, declara o Sr. Mi
nlstro da Agricultura que tcnc~ em vista o Decreto n. 24.520, 
de 30 de Junho de 19M, qzte o au-toriza a, a;ccordar a liqu;daçiio 

ào emprestimo com;cdido á Companhia iooustrlal de Alaodiío 
e Oleos, e a regularizar de \'ez a situação da concesslonarh 
perante o Governo Federal, consolidando o emprest!mo qUP. 

este ja, lhe havia fE-ito anterior~ente ... " 

Ora, ·!:ir. Presidente, o dh!positivo ngimental, no art. 142. ~ 2'<.. 
em virtude do qual nenhuma. proposição deverá conter cfta~5.o de 
lei sem que a ti"anscreva por extenso, é perfeitamente applica.vel ao 
caso. E a Camara dos Deputados jâ decidiu. ha poucos diP.s. em 
identica. questão de ordem levantada pelo nobre collega Sr. Bar
reto Pinto, mandar retirar da ordem· do dia o projecto n. 275, refe
rente ao Trata-do ~ Pedrru> Altas, ~or nã.ú constar do av!llso que 
o acompanhava a l:l"anscrioc:iio desse tratado. 

Afnd·a, Sr. Presidente, penso que do avulso deYe• constar. além 
dos termos do voto vencido do Sr. Deputado ~ogueira Penido. na 
Commissáo ode Tomada de Contas, n decisão, do Tt"ibunal de Con
tas, que motivou o ·projecto. 
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E' e.rtranhavel o.ue um Tribunal vá. pronunciar-se sobre a. jus

tic;:a ou injustic;:a ck uma sentença que não consta do processo que 
lhe é permittido. 

M~ não é tudo. Sr. Presidente. 

Pelo art. 49 do Regimento Interno compete á Commissão de 
Financ;:as e Orçamentos: 

"d) manifestar-se sobre toda. e qualqu-er proposição, mesmo 
aqoollas que, :privativamente, competem a. outras Commissões Pec
manentes, desde que, directa. o-u i ndirecta.mente, immed-iata. ou rf:
mota.mente, concorra. ;IXlra. a.U.Q?!~entar ott di'tnlnuir a. des:Pesa. oou re
ceita pttbUca.s." 

E no art. 50 a.ccrescenta: 

"As propo:sições allud!das nos itens anteriores não aerão .sub
tnettida.r ã àisounão, sem auãiencia. 44. Commi3são de Finanç<u e 
Orça11ten.to . •• " 

Ora, Sr. Presidente, trata-se de proj~to que approva. con
tractos de emprestlmos hypothecarlos !eitos pelo Governo Brasi
leiro á Companhia Industrial de Algodão e Oleos. 

Essa. Companhia. conforme .se verifica <lo proprio corpo & esw 
criptura. é concesslonaria de varias favores do Governo Fe-deral. 
E. pelo espírito da nova. Constituição, art. 142, a União, os Es
tados e os Municípios não poderão ter tran.sacc;!les dessa :natureza 
com companhias de' tal ordem. 

·A audiencla da Commissão de Finanças se faz necessa.ria, ainda. 
porque nesse contract~ ha reducc;:io de juros. ha longanlmlda.de e 
longevidade <je prazo contractual (20 anno.s! ) e ba.. Sr. Presidente, 
<lispensa. de gra.vames, de varias g:Lrantlas hypothecaria.s constantes 
<ie outros contractos anteriores approvados pelo Gi'lverno, como o 
l!lt!o do Cac;ote, em Recife, Nfinarla, fabrica de banha, sabão e oJe() 
orL•to de Areias; usina de São Caetano, usina de Limoeiro. fazenda 
iie Altlnho; terreno <le !'.lossorO e machinar:la. da. usina de Souza. 

Al~m disso. os juros de 6 % que a ·companhia deve a. União 
sobre a lmportanc!a de 3.801) contos estão atMZados desde 30 dt. 
Junho de 1919 at~ essa data e, por esse contracto, 8ciO per<f.oa.dos 
pelo Governo at~ 30 de Dezembro de 1934. 

Ora, ~r. Presidente, a União esta.rã nas condições de m~nter 
essa liberalidade, que. allã.s, já, vem ele GovernO!! passados? A res
posta deu-nos ainda boje o brUha.nte parlamentar, Sr. Horaçlo 
Later, na Impressionante exposição que fez sobre a. situe.!:ii,o finan
ceira do Paiz. 

Nestas condições, levantando esta questão de ordem, consulto 
á. V. Ex. se consente na retirada. do projecto da ordem do dia, a.!lm 
de ser ouvida a Coxrunissão · de Fina.ncas e para, eUeito de- serem 
transcriptos no a.vulso o DecNto n. 24.520, a decisão do Tl'Jbunal 
de Conta!! e o parecer, em 3epe.ra.do, do Sr. Nogu&tra. PeDido. 

O Sr. Moraes Paiva (Pela ordem) - Sr. Presidente, estou 
de a.ccôrdo com o nobre Deputado Gomes Ferraz, na .parte em qu& 
so!Jclta a transcl"fpção do Decreto n. 24.520, de 30 de .Tunbo de 1"9"34, 
J)ara conhecímento da Camara. 
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Quanto .:W .apreciações feitas em torno da ll:'g-alidade ou ille
galidade' do contracto, este já foi devidamente estudado pelo Tri
bunal de Contas, que subrpetteu á considet"a.Çã.o da-camara, exclu
sivamente, por ter havido omissão de um dispositivo, o Regula
mento Geral de· Contabilidade l"t1blica. 

_.1\.ssim, Sr. Presidente, reservo-me pe.ra. em momento oppor
tuno discutir o assumpto; e, quanto á ida do projecto á,. Commís
sâo de Finanças, julgo desneeessaria, 1p0rque, se assim :Proceder
mos, todo contracto subrp.ettido á Commissiio de Tomada de Con
tas dev.erá ir áquella Comrnissão, perdendo assim a. Commissão da 
Tomada de Contas a razão de ser de ISUa existencia. 

O Sr. Presidente - Resolvendo a. questão de ordem susci
tada pelo nobre Deputado Sr. Gomes Ferríi.Z, devo declarar a S. 
Exc!a.. e á Casa. que o teôr do contracto se acha ~o avulso á pa
gina 5, não· .sendo obrigator!a a transcrip<;:âo do Decreto, pórqu~:o 

não vem citado no texto do projeeto, nem no parecer. 

Fin(l!m~nte, não ha necessidade de audiencia da Commissã.o 
de Finanças, por se tratar apenas de approvação ou rejeição do 
contractQ. De modo contrario, todos os pt".ojectos que versassem 
sobre ~ontractos tedam que ir á Commissá1> d~ Finanças e d!'i
xaria, asirn, de ter rozão a existenda da Commissão de Tomadas 
de Contas. 

Em face disso, não ê !JGSsivel retirar o projecto da ordem do 
dia. Cumpre á. Çamara aJpproval-o ou reje!tal-o. 

Contin'Cla em discussão o projecto. 

O Sr. Goxnes Ferraz - Em virtude da decisão <le V. Ex., 
que ncato, vou enviar á Mesa um requerimento nesse sentldo, afim 
de ser ouvida a. Camara opportunamente. 

O Sr. Moraes Paiva - Sr. Presidente, Sr.s. Deputadoo, os 
minuciosos pareceres das Commissões de Constituição e · Ju8tiça e 
Tomada de Contas, bem, como o voto dado pelo iUustre Deputado 
Sr. Le'Vi Carneiro, <lli!pensarn suppleinentos. para demonstrar a. 
procedencla do projecto que manda .approvar o Contracto celebrado 
em 28 de Janeiro de 1935, entre o Governo Federal e a Companhia. 
Industrial ·de Algodão e Oleos. 

O motivo uni~o que levoa o Tribunal de Contas a recusar re
gistro ao contraeto :!oi faltar a. parte final do dispositivo do .Regu
lnmento Geral de Contabilidade Publica eontida na letra f do § 1" 
do s~u art. 775. 

O S&. Dnnz ~umoR - Pois não ha dispensa do pagamento de 
mll e tantos contos de juros? 

O SR. MORAES ~AIVA - Sr. Presidente•. o Tribunal deo 
Contas .não tem sldo uniforme nas suas -decisões. O dispositivo que 
levou aquell€ In.stltuto a rejeitar o ccntracto é de todo improce
-dente. no caso, em vista da .Constitufgão de 16 de Julho. Anterio~
mente W exige nela. era nece.~Jsaria, até, indispensa vel, visto como 

. tlnhamcs o registro •·sob protesto". Actualmente, não; .os con
tractos ficam em suspenso a.tê o pronunciamento do Podei:" Legis
lativo. 
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Disse de inicio que o Tribunal de Contas não tem sido llni:tor
me nas suas decisões. Clausulas ha. consideradas ~ssenc1aes pelo 
§ lo do art. 775, bem mais illlQ)ortantes que a oonUda. na letra. f, 
que o Tribunal de Contas ora exige que conste dos contractos, «>ra 
tem dispensado. A clausula c, JJOr ex-emplo, em que diz •·que deve 
,:fa:rer menção eXl)ressa. da. disposição de lei que autorizou a cele
bração do ccmtracto e bem como da verba orçamentaria ou cre
dito addicional" . 

Clausula desta natureza, antes. da Constituição de 1934, o Tri
bunal tem dispensado. 

No contracto entre a. "Companhia Telephonica Riograndense, 
1>ara. ligar suas linha.s. com as extrangeiras das fronteira", o Tri
bunal ~ Contas. aprecie.ndo esse ccmtrecto, mandou :registral-o, de 
accordo com o voto do Relatol.", que entre· outra3 razões dis6e: 

"Sendo assim parece-me que não procede a impugna
ção; no caso <:oncreto, da validade do contracto por não 

conter, entre as suas clausulas, a declarac;;ão expressa. da 
lei que o autorizou. 

Desde que não se trata de um contracto pr-opriamente 
da natureza dos que alluode o nosso COdigo de Contabilidade, ;para 
tlrovimento dos fornecimentos, transportes, acq•.!!si~ões. alienações 
alugueis, -ou serviços relatlvos aos diversos departamentos da admi
nistra~ão publica (Regulamento· do Codígo, =t. 764), contra.ctos 
quE! hão de ser reallzados IJera simples execúçã.o de .serviços au
torizados na Ieí e dentro do quantitativo e da duração dos cre<lttos. 
ã <:onta dos quaes <leva correr a despesa. (Regulamento citado, ar
tigo 767, letra 1'>), é intuitivo que 86 .[J(lra e.ste e que .se deve exi
gir, sob pena de null!dade, a. expressa <leclaraçã.o da lei a.utoriza
toria e da verba pela qual tem de ser custeada. a despeza. 

No <:aso, porêm, em questão, o contracto nã«> está. com
prehendido naqueUe numero; nãe> fol celebrado, para exe
cuo;:ão de ~erviço autorizado em lei expressa, nem ha pre
cisão de credito votado para. que elle possa ter execução; 
como é. pois, que se pode eiXlgir, para. a sua. validade, a. 
declaração de uma fo1"Dl.all.d.a.de que, por inexistente, não 
era posstvel dar-se ? Não é, 'POrtanto, cablvel, na hypo
these, a exigencia do art. 775, § 1•, letra e. do Regula
mento do Codigo, na qual assentou a sua. obje<:~ão o corpo 
instructivo." 

E.' co'!lo este, outros muitos casos poderia citer. 

O Tribllnal, Sr. Presidente, tem d!spensad~ dausulas ~en
claes desta. natureza e bem mais Importantes do que a que mo
tivou a. recusa Ido registro do contracto em a"Prec;;o, isto é. a sim
ples decle.rao;:ão de que o Governo não se responsabiliza rpor ind.em
niza.~;ão alguma, se aquelle Instituto nã.:> denegar o registro, clau
sula. que, como disse. considero conveniente em e.lguns contractos, 
menos neste, que não trata. de despesa nem de receita, :tnas, Sim
plesmente. da llquida~;ão ~ debitas da Companhle., da consolida
ção de emprestimos, da.s disposit;ões d~ contractos anteriores, con
tractos este.s já .apreciados e approvados pelo Tribuna.! de Contas, 
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e que, sobretudo, ·perdeu a sua maior signi!ic:ao;:ão. deante do nO\'G 
preceito eonstltuclonal. 

Ainda ha · mais, sr: Presidente : ha e"ide-nte conflicto entr& 
o Regulamento Geral de Contabilidade Publica. e o Codigo de Con
tabilldade, e 'O Tribunal, apreciando, já tem decidido, ora mandando 
prevalecer -di:spositivos odo seu Regulamento - o que não tem ca
bimento, porquanto o que devia sempre prevalecer é o Coálgo de 
Contabilidade e nã-o .O seu Regulamento. A. respeito, o saudoso Mi
nf.stro Agenor de Roure. ·relatando um contracto, assim se meru
testou : 

"O art. 775, contraria os arts. 244 & 767 do regula
mento e o Tribunal poderia .escolher entre eUes, embora 
deturpando o plano geral do Codlgo de Contabilidade, s& 
esse art . . 'i75 nos contrariasse tambem e muito claramente 
o art. 54 do proprio Codigo. 

Entre a. Lei e o Regulamento, 'deve prevalecer a lei." 
Entretanto, o Tribunal resolveu mandar observar o Regula

mento. Mais tarde, moditlcou essa sua decisão, para fazer preWle
cer o Co<llgo, voltando ma.is uma vez a fazer valer o RegUlamento, 
'de accordo eom o voto do Ministro Camitlo Soares, que oass!m se 
pronunciou : 

"E' evidente a. contradlcção literal entre os diiipOSiti· 
vos do Codigo -e os do Regu]ame·nto de Contabilidade; esse 
antagonismo, porém, não pôde subsistir, e um dos dispo
sitivos tem de prevalecer sobre o outro, e a meu ver s6 
pôde ser obedecido o do Regulamento. " 

·Tendo. ainda, o Sr. Mini!tro Tavares de Lyra cmittido o seu 
•oto, fazendo, entre outras, as .seguintes consldera.r;:ões : 

"E• evidente portanto, o a.ntagonismo entre o Codigo 
e o Regulamento; bem como entre os dispositivos dos arts. 
244 e. 775 deste ultimo, j{l. citados, e outros que poderiam 
ser citados. O do art. 229, §' 1°, letra a. por exemplo, do 
qual se deprehende que o contracto póde ser considerado 
o proprio instrumento ~o empenho. 

Foi em conseguencla -da collfsão e ntre esses .dispositi~ 
vos que o Tribunal ·de Contas vadllou, a principio; em sus. 
jurisprudenc:!a. sobre a hypothese em apreço, resolvendo. 
por fim. fazer respeitar o que prescreve a. letra c do art. 
775 do Regulamento. " 

O Cod!go de Contabilidade, entretanto, no seu art. 106, assim 
determina. : 

"0 Governo organlza.râ. as: instrucções provisorÍas que 
forem necessarias parn. a. e·xecução da presente lei. de· 
vendo, outrosim. expedir, de accordo com os preceitos desta · 
e dentro -de um anno - o Regulámehto Geral ·ode Contabl-
llda..de Publica." · 

P ortanto. terminarei com as palavras do Ministro Agenor de 
Roure: 
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" Se o Codigo, que (; a Iei, não tem tal e:x:igencia para 
validade dos contractos, o Regulamento, em contradicção 
comsigo m-zsmo~ exorbitou ao cree.r uma. nova condição de 
nullidade- õos contractos, quando a verdade é que essa 
nova condição aberra do sy.stema de ambas as leis, isto 
é, da lei e do Regulamento approvado com força de lei." · 

Assim, Sr. Presidente, para não me alongar mais, e á vista do 
e'X):Iosto, tratando-se, como se trata de- contracto um pouco afas
tado dos modelados pelo Codigo de Contabilidade e- seu Reg-ula
mento, contracto que, além do mais, não encerra privilegio ou 
manopollo, nem acarreta novos ODJ.ls para. o Thesouro Nacional -' 
ao contrario, procura liquidar o debito da Companh-ia, consolidan
do einprestimos e àisposiGões de contractos anteriores - muito 
acertada andarâ. a Ca.mara appl."ovando o projecto· apresentado pela 
Comm!são de Tomada de Contas e que ora se discute. 

Era o que tinha a dizer. (Muito llem.) 

Vem ã. Mesa e é posto conjunctarnente em dis
cussão o seguinte : 

IIEQ=IMF.:N'l'O 

Requeiro seja ouvida a Commissão de Firiano;:a.s sobre o pro
jecto n. 164 que (IJ)prova o contracto celebrado em 28 4e· Janeiro 
de 1935, entre o Governo Federal e a. Companhia. Industrial de Al
godão e Oleos, com prejuízo da discussão. 

Sala das Ses.sões. 16 de Agosto de 1935. - Gome& Ferraz. -
Diniz J·uniQT. - Jorge Guedes. - Julio Novaes. 

Em segulea, ê encerrada a discussão do pro;!eeto n. 1<54, 
de 1935 (1• Legislatura), ficando ad!Ma, a VOta(!ãO, na forma. 
do Resimento. 

1" discu88ão do projecto n. 41, de 1935 (P lepEBW.tura), 
oonào normas pera o en&ino de cultura phiJISicct nos eJJta
belecimentos de ensino prtma.rto, aecunà4.ri0 e worm4l ·~ 
Paiz; com pareceres C01ttrorios das Com-missões de Ed-r«:ll· 
ção e C!Utura, e de Finançels e Or!('!lmento; 

Encerrada a discussão, ficando a.dkl.da a votacão, t:la 
forma do Regimento. 

1" dfBC1Uisão d.o projecro n. 43, 6e 1935, (1" Leota-latu
ra), creando o Ensino Technico-'pTofis:9iqna~ e . eatc.'be!c
cen.do o ensino oratuito; com pareceres contrarioa d48 

Comm"aões <ie Educação e C1tltura e de Finanças e OT _ 
çamenro; 

Encerrada a discussão, ficando adiada. a vota~;ão, na. 
forma do Regimento . 

1• clt!c11.ssãQ do projecto n. 104, de 1935 (l" legiSlatura), 
ornanWndo o Cu.rso de Doutorado em. Dfreiro; com pa
recer contrario da Commi8sã.o de Educat;ão; 

Encerrada a discussão, ficando adiada. a votação, na 
forma. do Regimento. 
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Discussão 1mica do parecer n. 15, de 1935 (l•LeoislatJI
ra), mandando arck>var a 'IIWÇCÍo proposta. pelo Senkor 
Professor Alfrédo RU$se!J, a.pprova.da pela Facu.ldade de 
Direito de. Un.tt;er8iã<rde (/.() Rkl de Janeiro; 

Encerrada a dlscu!lsãO, ficando adiada a votac;:ão, na 
forma. do Regimento. 

ta di$cu.ssão do projecto -n. 110-A, de 1935 (1• Legí82a
tura-, d:ispondo sobre o !ornecitmenta de inform-ações r7e 
tituws protestados; com. parecer c~mtrario oo Oarnmr.isséio de 
Justiça; 

En<:ert-ada a di-scussão, ficando adiada a. votac:ão na 
forma do Regimento. 

t• ~SC?Usãc iü;J projeeto n. 172, de 19 34, relevan® a 
pre$cripção em que porventura. tenhq, iniciado o direi.to de 
811-lJ-offki!U!s, aargentos e pr~ da. Marinha. á gratifica

ção concedkl.a, pela lei n. 5.167-A, àe 2 d-e Janeiro de 1927; 

Encerrada a discussão, ficando adiada a votat:ão na 
_forma do R!!gimento. 

Discussão 1mica. oo requerimento n. 106, de 1935 (la 
Legis14tu.ra), ao -Sr. Ubald.o R.amtalhete. de infomt,açõcs 
11obre a entrcoa de ca.té Cf uma, fif'l1Ul, po~:m. 

O Sr. -PresidentP - Entra. em discussão o requerim~?nto. 

Tem a. palavra o Sr. tTba!do Ramalhete. (Pa1tsa..) 

Não está presente. 

Não havendo oradores, declaro encerrada a di!ICUssão. !lcnnclo 
adlaOO. a vo~ão. 

Exgottada a materia con!'ltante da Ordem do Dta. dou a palt\
vra, para explicaçiio pessool, ao Sr. Lourenço Baeta Neve-!!. 

O .Sr. Lourenço Baeta Neves (Faro e;rpli.ctwão pessoa!) 
- Concedida essa licen.:;a, Sr. Presldente, ua.sso ao assumpto que. 
me pr~uua no momento. 

Yenbo trazer mais um protesto do norte do Palz, oriundo da. 
gloriosa. Escola. de Engenhat-ia de Pernambuco, a qual, no te1l?
gra.mma que vou ler. diz o se~n~inte: 

Deputado B:1eta. Neves - Rio, de Recife: 

"Congregação Escola. Engenharia Pernambuco protes
ta. toda. vehemencla ultima investida modificar Decreto 23.569 
regulamenta profissão -engenheiro. a.rchitecto. agrimensor e 
appella valiosa 1nterter-encla vossencla sentido ma.ntel-o in
tegralmente reJeitando projecto Moraes Andrade a..ttentatorlo 
direitos legitim.os pro!lsslonaes. Sauda<:ões. - Luiz Freire, 
Director pela Congrega~ão. ,. 

Tenho, Sr. Presidente, sclencia, que me foi dada pelo nobre 
"lea.der", o eminente Sr. Raul Fernandes <!e que a S. Ell:. foi 
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passado telegramma nestas mesmas condi~ões. S . Ex. me det;. a. 
honra de mostrar o despacho _que havia recebido. 

Em seguida vem. o protesto hontem formulado .numa memora
vel sessão da Escola Polytechnica do Rio :O.e Janeiro que, co,.mo sabe 
V. Ex., é uma das mais perfeitas e mais completas do continente 
~ui-Americano, de onde têm sahido ·os luminares da engenharia 
por todos .admirados pelo conforto que têm proporcionado á vida 
nacional e pelo progresso material com que têm evtélencie.do a civi..: 
lizaGão do Brasil. 

Diz o officio da Congn~ga~ão da Escola Polytechnice., que tem 
a data de 17 de Agosto: 

··Exmo. Sr. Dr. Lourenço Baeta. Neves: 
Tenho .. a honra- de communicar a V. Ex. que a Congre

gação da Escola Polytechnioo., em sessão realizada_ a 16 do 
·corrente, vot<lu, pol· unanimidade, urna moção de apoio á 
Dla:nuten~ão da lei de regulamenta~ão das profiss8es de en
genheiros e de architectos ta-l como se acha instituída. 

Sendo V. Ex. um dos mais esforçados defensores, na 
Camara. dos Deputados, da con~Servação da actual lei profis· 
sional, recomendou-me a Congregação da Escola PolYtechni
ca, que levasse ao conhecimento de V. Ex. a .sua delibera
cão, o que faço com a maior satisfação. 

A V. Ex. apresento os meus protestos de elevada esti· 
ma. e dlstincta consideração. - Luiz Cantanhede, director 
em exercício. " 

Vêm, em seguida, S1·. P1·esidente, maJs dois teolegrammas; um 
da Sociedade de Engenharia do. Prefeitura do Districto Federal, 
que traz a sua solidariedade á o.c~ão dos representantes profissio
naes nesta. Casa, e que diz: 

"Soci~a.de de Engenharia da Prefeitura. do Distrfcto Fe. 
deral .solidaria· vossa. defesa Decreto 23.569 regulamenta pro· 
fissão engenheiros congratula-se brilhante attitude e. pede 
estender aos demais De-putados, mantem mt!sma c;iefesa. su3 
soJ!darfE>dade. - .4.l-m fr Pedro, secretario interino." 

Ainda. mostrando solf<la.rledade com a nossa attftude na Ca.
mara, vem do Syndtcato Fluminense de Engenheiros o seguintes 
telegramma; 

"Synodicato Fluminense Engenheiros applaude enthuslas
ticamente attitude vossencia combatendo escandaloso proj<.· 
do lei 175. Saudações. -Lima. .Brandão, Presidente". 

Pe<:Ó a V. Ex •. Sr. Presidente, que mande acompanhar roeu 
d!scurso desses documentos que aqui são apresentn~os. 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando pa. 
ra. a de segunda-feira, ·19 do corrente, a seguinte 

ORDBK DO DI.\ 

3a d!seu.58ão do .projecto n. 171·A, de 1935 (I• Leglslo.tm:a). 
revo~~do o Decreto n. 24.541, de 3 de Julho de 1934, que (prohibe 
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a exportação 'li~ cafés contendo impurezas, estabelece a Tabt'lla d~ 
Equivalencia de Defeitos admittidos no café e dá outras 'Providen
cias" e o Decreto n. 73, de 1 de Março de 1935, que proroga o pra
;r;o pare. exe<:ução da,quelle; com parecer :favoravel da Commissão 
de Agricultura (em virtude de urgencía); 

'Votação do .projecto n·. 5, de 1934, permittindo a revalidação 
de diplomas de engenheiro-a, architectos e agrim-ensores u• dis
c~sacw); 

Yotação. odo projecto h.' 61-A, ·de- 1935, determinando regras }lelae 
quae.s são as "sociedades decla rad?-S de utilidade publica; tendo 
~arecer, com substitutivo, ás "emendas" (211 discussão); 

V{)tação do projecto n. 164, de 1935 (1• Leglslatut-a), appro
vand(> o contracto celebrado em 2& de Janeiro de 1935, entre o Go
verno Federal e a Companhia Industrial de Algodão e Oleos (pre
cedendo a votação um requerimento do Sr. Gomes Ferraz (3~ d.is-
cussãio); · 

Votação do requerimento n. 106, de 1935 (la Legislatura), do S~
Ubaldo Ralnalhetc, de informações sobre a entrega de café a uma 
firma po.loneza (cU.scuasii<J uni=); 

Votação do requerimento n. 109, de 1935 (1' Legislatura), do Sr . 
.Jorge Guedes, de informações 5 obre isenção de direitos para ma()hi· 
nas de bene!!cíamento de algodão. a uma' !Irma corn.merc)al (à<..-. 
<nU~siio unica.); 

Votação do requerimento n. 110, de 1935 (1• Legislatura) do 
Sl'. Damas Ortlz, de informações sobre o preço da_gal!:olina auqul
rlda :pelo Governo e destinada ao consumo na.s diversas dependen• 
elas do Min!sterlo da Guel'ra (àiscuaão -u.nicG); 

Votação do requerimento n. 111, de 1935, (1• Legislatura), do 
Sr. Gomes Ferraz, de Informações sobre o pagamento de uma pr~
taçã.o semestral por parte da Companhia. Indllstrlal de Algodão e 
Oleos S. A •• relatlva ao contra.cto que tem com o Governo FederEll 
( rlisCU$8~ U11ÍCQ.); . 

2' discussão do projecto' ~. 101-.A., de 193õ cr• Leg!slatllra), or
.;:a.ndo a Receita e :fixando a. Despesa para o e;oterclcio de 1936; com 
parecer da Commlssão de Flllanças e Orçamento sobre es emen
das apresentadas em 2• dlscussã.G; 

Discussão unlca do projecto n. 115-B, de 1935 (1- Legislatura) 
estendendo aos ttéls <la Delegada. Fiscal de São Paulo, e· oda. AI~ 
:fandega de santos e outros, <lS •be~etic1os >do Decreto n. 4. de 1935, 
com substitutivo õa. Comm!ssão de FJnanças As emendas em 34 

di:!c11ssão e ao projecto. 

Levanta-se ;1. Sessão ás lll horas e 35 minutos. 
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89.a Sessão, em 19 de Agosto de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE; 

ARRtJDA CAM .. !\.RA, 1.." VICE-PRESIDENTE E EVVALDO 

LODI. 2.• VICE-PRESiDEKTE .. 

A's 14 horas. comparecem os Srs .. : 

Antonio Carlos, :r~nuda Cama.ra, Euvaldo Lodl, Pereira Lyra, 
Agenor Rabello. Edmar Co.rvalho, Lauro Lopes, Café Filho, AC)'• 
lyno de Leão, Abguar Bastos, José Pingat·Uho. Cl-ementino Lisboa . 
Lino Machado. Gerson Marques. H 9nrique Couto, Carlos Rei>s, 
Elie:1.:er Moreira, G<ldof redo Vianna, .Agenor Monte, Hugo N a poleão • 
.Adelmar Rocha . Freire de Andrade. Pl.inio Pompeu, Humberto de 
Andrade, Monte .Arraes . Xa\·ier de Oliveira. José Augusto, Rica.-do 
Barreto, Ma.thias Freire, Souza Leão, Rego Barros, Arnaldo Bas· 
tos, Antonio de G6es, Domingos Vieira., Heitor Maia, Oswaldo Lima , 
Valente de Lima, Fernandes Lima, Deodato Ma.ía. Lauro Passos. 
Pinto Dantas, Alfredo Ma.<;cn.renhas. Francisco Rocha, \Ya nderleJ 
P:lnho. Leoncio Galrüo, Homero Pires. Ubnldo Ramalhete, Jair To
var, Henrique Dodsworth , Salles I''llho, Sampaio Corr~a. .Toão 
Gulrnarãe!!, Hermete Silva, Acurclo Torr-es. Allplo Costallat, Proilo 
Kelly, caro.illo Filho. Bandelre. Vaughan, Arthur BP.rnardes, No
raldlno Lima. Blas Fortes. Pinh!'lro Chagas. Pedro Aleixo, .TosO 
Braz, Levindo Coelho. Theodom!ro Santioego. Augusto Vlegas, Ar
thur Bemardes Filho. Daniel de Car~·alho. Carneiro de Rezend!l. 
Chrlstiano M6chado, Mncar!o de Almeida, Delphlm Moreira, Theo
tonio Monteiro de Barros, Verg-uelro Cesar, Cincina.to Brasa. Mace
do Blttencourt, Alves Palma. Jorge Guedes, Teixeira Pinto, Fel!~ 
Ribas, Aureliano Leite . .Justo de Moraes; Domingos Vellasco, I.Au
delino Gomes, Corrêa da Costa. Plinlo Tourinho, Arthur Santos, 
Paula. Soares, Francisco Pereira. Abelardo Luz, Dorvai Melchiades. 
Borges de Medeiros, Vespucio de Abreu. João Slmpllclo. Frederico 
Wolftl'nbuttel, A.o;canlo Tuhino. Dario Cres po, Adnlberto · corr~a. 

Fan!a Ribas, NJcola.u Verguelro. Oscar Fontoura. Ab.el dos Santos . 
A.ustro de Oliveira, Chry.sol'tomo de Oliveira, Josê do Patroclnlo. 
Ricardo Prado, Ferreira Ltmn. Lima Teixeira. Pedro Rache. Lou
renço Baeta Neves. (111. ) 

O Sr. Presidente- A H;;ta d(' pres~nc:n accusa. o compareci
mento de 111 Srs . Deputados . 

Está aberta a !<E'.!Isiio . 

O Sr. Café Filho (Supp!entc, servindo de 2• Secretario) 
procede á. leitura da Acta da s~iio a ntecedente. a qual, ê sem ob
servacões, a.pprovado.. 
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O Sr. Presidente - Passa-se ii. leitura do Expediente. 

O Sr. Pereir& Lira. (1 • .Secretario) procede á leitura. do 
seguinte 

EXk'ED!ENTE 

Do Tl"ibunal de Contas. de 17 do corrente, communicando haver 
negado registro ao accordo celebrado na Dele~cia Fiscal do The
souro Nacional. no Estado do Par:i, com a tirrna Pires Guerrei~o 
& Comp., para arrecadação do· imposto ae· transporte. 

·- A' Coromissáo de Tomada de Contas. 

Telegramma: 

De Recife - 16 de Agosto - Presidente Camara dos Deputados 
Rio. 

Congregac:iio Escola Engenharia Pernambuco protesta. toda 
vehmenc.ia ultima investida modifioor decreto numero 23.569 :·e!rll
lamenta profissão engenheiro archit-ecto agrimensor e apr>e}la. ;·a
liosa. interferenc!a. Vo:;:sencia sentido mantel-o integralmente rejei
tando :projecto Moraes Andrade- attentator!o direitos Iegitimos 1'1'0-
fiss!.onaes. Saude. - Lu!z Freire, director, .pela Congrega<;ão. 

São, suc~essivamente, lidO:> e vão a imprimir os 
seguintes 

PROJECTOS 

(Primeira Legislatura) 

Reda.cçcio, para 3• discussão rfo projccto 1~ •• 75, ãe 1935. (llCC regutq. 
o i1trtt1nento rí 'bamlrira nacional, in8titltido tJC1·-J ~ 1. • do artigo 
163, da Constituição. 

(Pro.iecto 236, de 1934. e 183, de 1935 - Segu!'llnca lS 

(Prime!ra. Le:;islatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1. • Todo brasileiro ê obrigado ao juramento á bandeira. 
nacional. na forma e sob as penas desta lel . 

Art. 2.o Prestam o juramento Í!. bandeira nacional, de accor
do com os regulamentos milttares: 

a) os cidadãos incorporados ao Exercito, á. :\farinha 0 âs po
licias militares; 

'b) os a.lumnos dos colleglos militares, quando conc1uirem o 
<:urso; 

e) os que recebam instrucr,:ão milltar nos estabelecimentos ci
vis de educacão; 

d) os que perten~m ás escolas de instrucção militar. 
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Art. 3. o São obrigados a inscrever-se no Cartorio do Registro 
Civil no districto onde residem, afim de proferirem o juramento á 
bandeira nacional: 

o:) os cidadãos que .não tenham sido sorteados ou não foram 
convocados para o ser'l-iC:o militar: 

b) os que conseguil"em Isenção do mesmo serviço por qualquf;!r 
motivo, excepto o de Incapacidade 11hysica: 

c) e. em geral, todos os brasileiros de ambos os sexos que ainda. 
:não tenham p~stado o juramento á band~ira nacional. 

§ 1. • Essa inscfipç:ão serii. feita no primeiro semestre do anno 
1mmed!ato Q,O em que completarem os homens 22 annos e as mulli.e
res 20 annos de i!dade. e deverá conter nome por extenso, filiação e 
data <1o nascimento. 

§ 2. a O escrivão do Registro Civil darã ao interessado m~· 
diante t'i!querimento ,-erbal e paga um mil reis de custa. certidão 
dessa inscri:pção. 

Art. 4. a Feita a inscrlpc;ão. que se encerrará, annualmente, no 
dia 30 de .Junho, serão nominalmente convooado os lnscrlptos, por 
edita..es. para que .no dia 7 de Setembro compare~am ao logar e :1 
hora. previamente de~ignados, afim de prestarem o compromisso á. 
bandeira. nacional. em acto solemne e com a presen<;a das autori
dades civis e militares. 

Paragrapho un!co. A convocac;:íi.o sel'á. feita: 

a) pelo cornrnandante do corpo de patente mais elevada, onde 
se aquartelarem llnidades do Exercito ou da Marinha; 

b) pelo 'dlrector de repartlc:uo milit.-'l.r, onde não houv~r tropa 
do Exército ou da Marinha: 

c) pelo commandante de unidades das policias militares, no 
falta das autoridades acima enumeradas; 

à) pelos juizes de direito. na s(ode das come.rcas; pelos juizes 
munlclpaes na sMe dos termo!! e pelo;; juizes dlstrictaes. nos di!·· 
trictos. quando ah! não existirem unidades do Exercito. da Marl
lllha e das policias militares. nem repartições militares. 

A~t. 5. a Deant& do pavilhão nacional e observrudo o ceremonial 
prescrlpto para o co~promisso ~ bandeira nos regulamento~< do 
Exercito, será lido pela autoridade convocante e repetido pelos com
prom!ssandos o seguinte juramento: 

"Prometto servir ao Brasil, na hora da alegria e na hora do sof
frlrnento, no dia da gloria. e no dia do sa.crificio; 

Prometto respeitar n Liberdade, a .TusUça. e a Lei: 

Prometto defender, na sua. pureza. o legado moral, e na. sua 
integridade, o pntrlmonlo territorial que recebi dos meus o.ntepas
aadosM. 

Art. 6.~ Os nomes dos que prestarem o juramento serão p~os 
offlclaes do Reglst·ro Civil r&mettidos, atê 31 de Dezembro, á Cir-
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cumscripção de Recruta.tnento, afim de servirem para a, verifica
t;:ão de que tro.ta o art. 'i. • e serem relaccionados. os dos homens, 
como reservistas de a• categoria. 

Art. 7 .o A Circumscripc;;ão de Recrutamento, mediante requeri
me.nto acompanhado da certidão de que trata o 11aragrapho 2 _o do 
art. 3.o e feita. a verifi~ç:ão <ie que o nome do interessado consta 
da lista envia.da pelo Cartorio do Registro Civil, dn.rá ao requerente 
um certificado gratuito de que prestou juramento á. bandeira na
cional. 

§ 1. o Esse certificado para os homens se ri\. o de reservista oe 
a• categoria. 

§ 2.• .Aos que não tenbam feito lnscrirlção no pr-<lzo do l 1.• 
do art. 3. • sómente se concederit. o certlfica.do deDois ele prestado 
o juramento á bandeira. naciona l. 

Art. 8. o Nenhum brasileiro poderá exercer func.;:ão publica. 
electi~-a ou de nomeação, ou qualquer profissão Uberol. sem proval· 
que pre:.<tou juramento á bandeira nacional. na fórma prescripta 
·Desta lei. 

Paragrapho unico . . Toda. autoridade que iler posSE" ae i~nc~ 

çã.o 1)Ublica a br:wsHeiro õe Qualquer ~exo ou lhe rí>golst.rar· o di
t>loma. àe profjs..«ào liberal, sem a prova de que prestou jur,_m.,.nto 
â bandeira nacional indemnizará.. no primeiro ea:.o. >• fazend'l pu
blica dos vencimentos ou .\:!Ub:<idios porventu ra recehi«los p,•!•.• •:ue 
illegalmente empos~ou e pag-ará, no segundo caso. multa <le n:n me-..: 
<lCM< seus Y<>nclmentos _ Na reincidencin. soffCrer<\. pena <1e- tlemis~ã.o, 

rn~ante processo adminil:ltraU~·o em que lhe ser:l ;;:-arantida am
pl~ defesa. 

Art. 9 . <> Todo aquelle que. pro \·adamerite. não e :o<tlvf'r quite 
eom as obriga.;ões po.rn com a ~<eguran.;a n:tclonal. e!<tatuida nc3ta 
lei, será suspeDBo de suas funcc~s publicas !ederat>:>. estadoaes ou 
munlcipaes. até q11e sane a falto.. 

Art. 10. Perder=to seus tUreltos politicos os brasileiros dt.• atn•. 
bos os sexos que por rnoti~·o de con\'lc~ã.o t•eligiosa, philosophka ou 
politlca se eximirt>m das obrigações impostas por esta lei . 

,Art. 11. As disposições desta lei ·nü.o se appltcam ao;; que, na 
presente da.t."l.. hou,·erem ultrapasslldo :1 idade fixada no pa:-agra
:pho lu do art. 3. n 

Art. 12. Revogam-se a.s dlsposi<::ões em contrario. 

Sala. da CommiSl!ão, 17 de Agosto de 1935. - Pllni·1> TolWit~Ttl), 
Pre!ldente em exercicio. - Auenór Monte. Relator. - A.lipio co~- _ 
tallat. - lium.õerto .Mo-ura. - A.àeZmar .Rocha. - Domi11,90:r Vcl- ,. 
lcuco . -Antonio Pereira L inr.a, com restric:ções. 
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PROJECTO 

~. 139-A - 1935 

(Primeira Legislatura) 

.Recl(lcção, para a• discus.sã,o, do project.o n. 139, <Ze 1935, que orga
niza a .4.ssi3tencia Jud.icitr.rii 

(Justiça 31 - 1• Le~~:isla.tura) 

O Poder L egislati\'o decreta: 

Art. 1. • A A:ssist€ncia Judiciaria, para patrocínio gratuito dos 
pobres e dos · lndfos. em qualquer juiz;o. -e perante repartiçCes .pu
blicas e tribuna€s administrati\•os communs ou especiaes. funcclo
na sob a jurisdicção da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Paragrapho unico. Não se concederá o beneficio da .Assisten
<:ia Judiciari6 para propositura ou seguimento de lides evidente
mente temerarias, nem a favor de quem tenha. no mesmo caso, e 
sem justo motivo, dispensado os serviços de advogado que lhe es
tava patrocinando os direitos. 

Art. 2. ° Considera-se pobre, pare. os €f!e!tos da. presente l€i, 
a pessoa natural, brasileira, ou extrangeira residente no Brasil . qui"!",_ 
tendo direito a d€fender, estiver Impossibilitada. de _pagar as custo.s 
e d espesas do processo :sem se privar de recursos pecunlarlos in
dispensaveis á propria manutenção e á de sua. !nmilic.. 

Art. 3. o Os beneficios da .Asslstencia .JudJc!arla. consistfr-:i.o: 

a) na isem:ii.o do pagamento de sellos, taxas. cmolwnentos, im
postos e custas do processo, t;uaesquer que ~j«m suns especles e 
denominações; 

l>) na isençii.o de cauções ou flanc;:as. =lvo as crimlnaes e as 
exigidas para execução provtsoria da.s sentenças cfveis: 

c) na gratuidade das certidões. traslados, copias, publlce.s-for
mas e L"!Strumentos, que· forem extrahldo8 dos autos. livros, regis
tros e mais documentos ex.ist€ntes ou archivados nos cartorios e nas 
1-epartil;:ões publicas !ederaes esta.doaes, ou municlpaes; 

d) na. gratuidade dos serviços ·profil:lSionaes dos advogados, 
provisionados. solicitadores, -traductores. int€rpretes, peritos e mais 
!unccionarios, ou auxUiares da Justiça.. · 

Plu-agrapho unico. os beneficios constantes das letras c e t.Z. 
in fine, serão obtidos mediante requisição escrfpta.. a quem couber 
prestai-os, ao chefe da repartição publica respecth·a ou aos synài
catos de pro!lssionaes competentes, pelo juiz do processo em tul-

' damento, ou. antes de iniciado o f€1to, pelo representante da Or-· 
dem das Advogados designados no Regimento especial da Asslsten
cia. .Judiciaria. 

Art. 4.o O P!!dldo de beneficio 'da Asslst€ncla Judlclat·ia. se!'â. 
feito : 
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a) pelo interessado, ou seu l"€presenta.nte legal; 

b) a tavot> dos indios, .por qualquer func<:ionario do serviço of
ficfal de protec.;:ão dos selvicolas. 

§ 1.° Comm.unicado o pedido ao Jui?- do feito. mandará este 
sustar a causa e o decurso de 9ualquer pra:zo, até• oito dias, no ma
ximo, pena de nu!Iidade dos a.ctos. que se praticarem. 

§ 2. • O disposto no paragrapho anterior não exclue as diligen
cias urgentes ou asse.curatoria.s de direitos. n~ o prazo de susta
ção do processo se contará para usocapião, extinc~ã.o de direitos 
úu fundamento de ha.beoa.s-corpus. 

§ 3. ~ O pedido será. despachado com a maior presteza. de sor
te que tenha. solu.;:ão no prazo fixado no paragrapho L • 

Art. 5. 0 Nos processos criminacs, o juir. do feito, requ!sitnrâ 
da. Ordem dos Advogados a designação de patrono para o r<:o. sem 
advogado constituído, se o reconhecer Jl<)bre. 

§ 1. 0 O patrono designado, mediante requisição do :iuiz ou pe>
dfdo feito nos termos üo art. 4 ... acompanhare .a. causa. desde o 
in!cio da formação da culpa ato', o julgamento. 

§ 2.o Sempre que se tratar de r~o que não tenha ad\'o~aào con
stituido ou patrono nomeado. o juirz:, ao deslgl'lar dia para o jul~ 

gamento t>U ao determinat> qUI.' o processo seja submettido ~o Tri
bunal do J'ut'y, communícaro o facto ao repr-esentante da Ordem. 
:Indicado no Regulamento Espeda! da Assistencln. Judiciaria., afim 
de que lhe seja dl!'signado um patrono. Nas localidades onde não 
houver representantl's da Assistencia, a nomea.c:ão do defensor serâ 
feita pelo mesmo julrz:. 

A1"t. 6.o No pedido do beneUcio da. Asslstencla Jud!c!ar!a serão 
mencionados, por extenso, o nome do pretendente, IS.UQ. edade, na~ 
cionalidade. estado civil, profissiio e resldencia, o objeeto do litigio 
e o fundamento <le sua pretensão, juntando~se-lhe- a pro\·a de IJO~ 
breza. e, se pos.sivel, a dos direitos pleiteados. Esse pedidQ seríL as
slgnado pelo pretendente ou. se o não puder f~:~zer, a ~eu rogo, com 
duns testemunhas, mencionando o motivo dessa, lmposslbUidade. 

• § 1. 6 O estado de pobrel!:.> poderà ser vrovado nor todON os 
meios de Direito e. ta.mbem. por attestado de .autorld,.c'.e judic~t~ 
r1a ou policial. ou de duas pessoas idonea.'> rel!lldentes no mesmo Jo
gar em que o pr-etend~nte. 

§ 2. • No~ lagares onde não estlYer organh:ado o servico esl)eclal 
de Assistencla a que se refere o art. 18, será deferido o be~f!cio. 
independentemente de proYa de pobreza, sempre que se tratar de 
rec~cão para pagamento de remuneração de operaria, ou de 
empregado de :serv1~o domestico, por itnl)Órt~:~n~la. não superior a 
500$000. 

§ 3. o As autoridades .pub.lica.s prestarão com urgencia, indepen
dentemente de <tuaesquer taxas ou impostos, as 1ntorm~ções solici
tadas pelo representante da Assistenc!a sobre a condio;;iio do p~:e

tendente. 
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§ 4." o pedido e os documentos destinados a instruil-o gozam 
de isenç;ão constante do art. 3. u letra a. 

Art. 7. o A concessão do bene!ic:io da Assistencia Judlciaria se
r~ feita ~or portaria: 

a) do representante da Ordem. designado no Regimento espE'!
cial, na séde das secções ou sub-secções; . 

o) do delegado de Assistencia, no.meado por aquelle represen
tante, com approvaç:ãa do Conselho da Secc:;ãa, na comarca, termo, 
ou districto que não fõr séde de sec<:ão OJl sub-secção, onde residi
rem no mínimo tres advogados inscriptos na Ordem; 

c) <lo Juiz de mais alta categoria em exercício na localidade, 
nos termos do art. 9. o do Decreto n. 22.4 7 8, de 20 de Fevereiro 
de 1933, onde não houver delegados de Assistencia.. 

§ 1. o Da decisão sobre o pedido caberá recurso dentro em tres 
· dias, sem effeito suspensivo: 

a) para. o Conselho da Secção, se fõr proferida pelo represen· 
tante da Ordem designado no regimento especial; 

b) :para a instancia superior se fôr proferida pelo juiz local. 

~ 2." Da decisão denegato~ia caber-d. recurso de o!ficio, que 
seguirá. sem emolumentos ou custas. 

§ . 3. • Póde reclamar contra a decisão sobre o pedido de Assí~
tencia, ou· della recorrer: 

a) o pretendente; 

b) a parte adversa; 

c) o representante do Ministerio Publico; 

d-) o representante <la. Fazenda Publica; 

e) qua.lquer membro da Ordem dos Advogados; 

f> qualquer auxiliar do Juizo, lnteres~ado no feito. 

§ 4.• Da decisão desse recurso nenhum outro cab-erá. 

Art. 8. o Ces:sarâ. o beneficio (la Ass!stencía .Judiciaria mediante 
revoga~ão expressa: 

a) se tiver .sido obtido por dólo ou má. !li: 

b) se 'o assistido mudar de condição financeira. deixando Ü6 

necessita!· do bene!lcfo. 

§ 1. • Se não houver processo em juizo, a revogação .será de
creta<L'l. por quem tiver concedido o beneficio. a requerimento, de
vidamente instruido, de qualquer das peS3oa.s mencionadas no arti
go 5. <>, paragrapho 3. o, se já houver, pelo Juiz do feito. 

§ 2.o O assistido será intimado pessoalmente ou. se não for 
t:ncontrado na sêde do Juizo, na pessoa. de seu patrono, para ICli.zer 
em tres df.aa sobre o pedido de revogao;:ão da asslstencla. Simulta
neamente· será. ouvida à. a utorldade que houver feito a concessão, 
~ não fôr a mesma Que· dévé decidir da ~voga.çã.o . 

.Art. 9. • Revogada a. eoncessã.o, tornar-se-ão e:x!giv.eis os sellos, 
taxas. emolumentos e custas de todos os actos promovidos. 
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· § 1. • Se a revogação se dh-. por moUvo de dólo ou má. t.;, na. 
obte.n~ã.o do beneficio, esses pagamentos serão exigíveis em dobro, 
sem prejuizo &,s penas crimi:naes em que houver incorrido o cul~ 
pado, e do. -pagamento d9s honorarios de se _up_atrono, arbit're.dos 
pelo juiz do feito, de accordo com o costume. do Jogar, na propri<~, 

sentença revogatoria. 

§ 2. • A .parte, que assim houver perdido o ben·~!icio da 6ssis
tencia. nãÓ mais falará. no feito antes de solver os pa gamentos ?, 

que tenha sido condemnada. 

Art. 10. Da. decisão revocatorla caberá recur.so , no prazo de 
tres dias, com effeito suspensivo: 

a) :pax-a o Conse\ho da ~ecção, se for feita pelo representante da 
Ordem designado no Reg-imento especial da· Assistencla; 

b) para. o presidente de. secção ou Sllb~sec~ão, se fõr feita pot• 
delegado de ass~tenc!a; 

c) para. a Jnstancía superior, .por aggravo de p etição. se fôt' 
feita pelo J11iz :dQ feito ou pelo de que trata o art. 5 . " letra C· 

Paragra.pho unico. Da decisão desse recurso nenhum outro 
cabet•á, 

Art. ll. Sempre que con~iderar possivel compor o litigio a 
aJ)razimento das partes, promoverá o patrono do asslstldo todas a:!l 
diligencias para o conseguir, 

Paragrapho unico. Neste caso, do te~mo ou .e>~crlptura de a c
cordo, constarâ. como ~erão pago.s ru; cus tas do processo e demais 
despesas que :sem a asslstencia seriam devidas. 

Art. 12 . Contitue falta grave no exerolcio da profissão o ac
Ct>itar o patrono. designado pela Asslstenclc. Judicia.rla, quaesque~ 
honorarios ou recompensas, salvo se ficar provado que o assistido, 
pela liquidação da demanda ou pelo accordo que a fina lizou, deixou 
de estar nas condições constantes do art. 2. • 

Para grapho unico. Neste ÚltitnO caso, havendo condemna.c;:ão 
l)roporcfonru nas custas, o assistido solverá. previamente a pa.-te 
que lhe couber nellas. 

Art. 13. Caso o assistido obtenha ganho de causa, serão pa
gos pela parte adversa. todos os sellos, taus. emolumentos e cus
ta.~ do processo e dê seu preparo e instrucção. 

§ 1. o As custas conto. das ao patrollo do assistido. const1tulr1l.o 
renda. extraordinaria da Ordem dos Advogados, destinada ao fundo 
especial de Asslstenc!a aos seus membros. 

§ 2. • O assistido, vencedor em lltiglo ~rca de Interesse patri
mon!al, pagará a ~eu patrono vinte por cento sobre o valor effecti
ve.rnent& llq11idado, na causa que houver vencido, 

§ 3. o Sempre- que, no curso da causa., Intervier. em set;unda. 
instancla. outro .patrono, a este caberá. um terço da remuneraçií.o 
paga p~lo assistido • 

.Art. 14. Incorrerá nas penas de priSão cellular por seis mezes 
a um anno. suspensão do emprego. of!icio ou tuncção. por dols a 
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·seis annas, quem, por e.ffelçã.o. od1o, contemplação ou par ;pro
mover interesse ~soai seu, retardar ou recW!ar a. preitação de 
serviços solicitados pela. .A.cssistencia Judiclarla, e na ;pena. de sus
l)ensão, por se-is m~ea a um a.nno quem se desleixar na presta
ção dos mesmos, sempre sem prejuízo da.s sancç:ões di:sciplinares 
previstas no Regulamento e nos ReJ:"imentos da Ordem dos Advo
gad~. 

Art. 15. Não poderá o pretendente ao beneficio da Assistencia. 
escolher seu patrono, mas ser-lhe-~ permittido pedir substituição 
do que lhe for designado. justificando devidamente motivo attendivel. 

Paregrapho unico. Do mesmo modo, Pode o patrono desi
gnado solicitar diSpensa e nomeacão de substituto. 

Art. 16. Os e.Jumnos de Faculdades de Direito, of!lciaes ou re
conhecidas offici<:l.lmente. que tiverem concluldo o 3" anno do curso, 
pod~rào ;,er nomea.dos auxiliares •ela Assistencia .Judiciaria, funccio
na.ndo nas repartições pubiícas e tribunaes a.dlninistm.tivo:S, e pra
ticando todos os actos forenses que coonpetem aos solicitadores, su
jeitos ás sanccões constantes dos artigos 12 e 14 desta lei •. 

Art. 17. ~o extensivas aos patronos designados para a Assis
tenda. Judiciaria as reg-.allas .do MiniSterio Publlco quanto a prazos. 

Art . 18. A Assistencia Judlcia.r!a, a cargo e sob a. jurisdicc;ão 
da Ordem dos Advogados, .não l:IUbstitue nem altera as assistencias 
especia.es organizadas pela L1 nião ou pelos Est<l.dos para. determina
das classes de pessoas. 

Art. 19. As Assembl~as Leg islativas dos Estados att~ndendo 

fts peculiaridades loooes promUlgarão normas s uppletivas ou com
plementares da. Pt'esente. lel. 

Art. 20. O uso do nome de ".Assiste nela Judíciaria" por qual
quer outra instituição, de qualque r natureza serã. punido con1 a 
pena do art . 379 da Consolldac:ão das Leis ~enaes. 

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commissão, 16 de Agos to de 1935. - Waldem.ar Fer
reira, Presidente - P eàro A.lei.To, Relator - A.scanio Tubtno . -
DO'III.ingos Vieiro.. - God;:)tredo Vianna. - .Levi Carneiro. - Car
los Gome.s de Oliveira. 

· E' lido e vai a. imprimir para. ser remettido ás Com
missões de Seguranc;a Nacional e de Finanças e 
Oro;:amento, de accor do com o ~ 3. " .ao art . 146 do Re
s·iment o, (J seguinte 

PRO.JECTG 

N. 1S7 - 1935 

(Primefr3 Legislatura) 

Autor® o Póder E:recutiv o a mandar a.brir C011.CUr6o no Corpo 
de Sa.ude élo E:rercito no Quadtr<> dos Cirurgiões Dentistas 

(Seguran<;a 4.1 e F lnanc;:as 20G, 1a.. Legislatura) 
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O Podet' Legislativo decreta: 

A.rt. 1. • Fica o Poder Exe<::utivo autol"izado :t- mandar abrlr 
<:oncurso no Cor~o d~ Saude do Exercito activo para o preenchi
mento de vagas de segundos tenentes do Quadro de Cirurgiões Den~ 
tistas. 

Art. 2.• Os actua.es dru!'giões <lentista:s contractados diploma~ 
dos por Faculdades o!ficíaes ou .equiparadas. cujos diplomas este
jam registrados no Departamento :Xacional de Saude Publica, te
rão preferencia, em egualdade de condições, no preenchimento da:; 
vaga~. 

Art. 3. • Aos cil"urgiões uentistas que actualmente .!le acham 
no exerdcio <la profissão no Corpo de So.ude do Exercito activo, 
como contra-ctados ou não. com mais (le 5 annos de serviço, são 
dispensadas q uaesquer exige nelas referentes á i?dade. 

Art. 4.o Fica aberto o, credito nec~?Ssario para. o pagamento 
pela verba p~oal, correspondente ao quadro completo dos Ch-ur~ 
giões Dentistas. do Corpo de SQudEt do Exercito-. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Jltstificaçcío 

O projecto que submettemos á apreclncão da Camara dos Se
nhores Deputados \."lsa normalizar a :situnc:ão funccional dos pro~ 
t!ssíonaes de Odontologia a serviço das forc::a.<: armada.~. Por outro 

.Jado, urg-e rel!tabele<:er pelo concurso que é o meio natural da se
lecçãr>. o antigo Quadro de Cirurgiões Dentistas, de mol,le a corres
ponder ás ne<:eSSidades actuaes do Exercito, preenchendtl a sua im~ 
portante finalidade. 

De ha muito que o Que.dL·o de Cirurf;i.õe~ Dentistas do Exercito, 
em virtude da :situao::ão de abandono ~m que se encontra. tMnou-se 
um problema cuja solução não convem que seja protela-da. A. Ca
mara dos Senhores Deputados conhece o estado deveras lamentavet 
do serviço de assistenda odontolog:lca nas regiões mllitar.•s do 
Pai:z. 

() profissional contractado sem g .. rantias, sem direitos, sob o 
arbitrio dos commandos instaveis e das pre!erenclas raramente ju->
tificaveia, jamais terá animo que necessita para o desempenho 
cabal <la profissão. Como contractado, espera a cada momento a 
rescisão oo cont~acto. Entretanto, as forcas armadas niio podem 
prescindir dos serviços profissianaes da cirurgião dentista. tanto Em 

t-empo de paz como na. guerra. 

Evidentemente, muito pouco ~ possivel e.s:perar do militar af
fectado por perturbaçõe.~ de arce.da denta1·ia. A ef!lc!encia deste 
depende antes de tudo de pma. relativa }lyg!ene. Grande parte das 
enfermidades que obrigam ao mllitar baixar ao hospital, têm sua 
orig-em em· fôcos infecciosos da cavidade oral. E' notaria a de:fi
~n<lia -da nossa educação sanita.t"ia. E' precisamente das camadM 
populares que sae maior contingente para a forrna~;ão do Exercit~ 
Nacional. Esse contingente, que Ingressa nas fileiras já portador 
àe perturbações dentarlas por def!ciencfa de educação sanitaria ou 
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. por falta. de recurso..-; materiae8 poderia -invalidar-se em rigoro;;u 
criterlo de se!ecção, pa.ra os misteres das annas. 

O voluntario e sorteado necessitam de permanente e bem appa
relhada a.ssLBtencia odontologica. Muito lucrará. com isso. o Exer
cito pela. possibll~dade de contar com homens sadios, odillpostos e 
adestrados á altura das ne<:essidades de um Paiz grande e futuro-
250 como o nosso. 

A :preferencia. em condições de egualdade a.ue este projecto 
ma.nda. assegurar ao~ contractados, ê úma justa. medida. de amparo 
aos que já. desempenharam, ha annos a. profissão para cujo exer
cício venha a. demonstrar em prov-a publica as habilitações exigidas. 

Sala das Sessõe~. 16 ôe .Agosto de 1935. - Silvio Leitão. -
Abelardo Marin-1w. - Teweira Lef,te. - O,sorio Bo-rba. - LeJn
cío G. Araujo. - Heit01" Maia. -Pedro RachE". - Barreto Pinto. 

Franct.sco 'de Morrus. - Salga.do Füh.o. 

O Sr. Presidente - Está fi,nda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o Sr. José do Patrocinío. 

O Sr. José" do Patrocinio- Sr. Presidente, está f6ra. de 
duvida que -somente os casos de summa. importancia, provocam o in
teresse {!aquelles que de!lejam a man::ha. ou a quêda. desses mes
mos casos. 

Aos interessados pelo desenvolvimento, cresci) a especta.tiva 
roceiosa de que algum impecilho venha embaroçar a sua carreira; • 
nos revoltados. porém, cerca o cuidado especulativo. no lntulto de 
encontrar recursos '])ara dar um golpe de !orma. qUe a. desmorone 
fatalmente, sem deixar vereda para novo surto. 

Surge em torno da representa~;;ão classl.!!ta nas Camn.ras, uma. 
c<Unpanha contraria por parte de homens a quem eu anteriormen
tfl julgava capazes de favorecei-a. 

Não vejo motivo para a affronta que essa. gente opposta volun
tarlament€ :w nosso la.do. constituindo-se adverse.ria. da nossa queii
W.o. cla.ssi!Ique-nos com termos deprimentes, qualificando-nos c?m 
pejorativos, os mais vis, como se não fossemos socla.Yeis, como se 
não fossemos brasileiros! 

Debalde, com um esforço lnutil, a.uerem os nossos antagan!c::
tas embargar a ordem natural dos acontecl~ntos. 

Charles Gu!de, tratando sobre a escola classtca ou liberal, na. 
época. em que somente o direito privado era. conhecido sob o con
trole do feudalismo porque o direito publico al~m de estar sob a im~ 
posi~ de monarchias absolutas, era cheio de falhas grn.vis.simas, 
dizia: 

''As sociedades humanas são governadas por leis naturaes que 
nós não as poderiamos mudar mesmo que o Q.Uizessemos, DorQ.ue não 
temos interesse em modlfical..as ainda. que isso nos fosse dado fa
zer, porque ellas são boas ou pelos menos. as melhores." 

Continuando, dizia. ainda o cele'bre sociologo: 
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"O papel do legislador, se elle d~ja asse!;Urar a ordem. so
cial e o progresso, limita-se portanto, a desenvolver tanto quanto 
pl)ssivel, as iniciativas individuaes, ~t afastar tudo quanto possa 
peial-as, a imp~ir somente que ellas tra.~m prejuízo~ umas as 
outras." 

Ente nós, classistas, nenhum prejuizo se nota. 

Ao contrario, levantant es~a campanha, porque temem a nossa 
a.tUtude, ·vêem em nossa conducta, a formação de um bloco capuz 
de supportar aos torturas e sahir inexpugna,•e! com vantagens na 
víctor:la. 

Revoltam-se desse modo, mo somente po1·que a. bancada classis
ta estã se mantendo unida, firme no seu propos!to de de!esa ã. po
litica :S)'Ddical, .sem intromissão no.s casos contrarias a esse ponto 
de vista, casos utopicos, sem re.sulte.do .pratico, que sO têm por tim 
perder o que de,·e ser aproveitado: - o tempo. 

J!i. houve quem dissesse atf. que o. representação classista, de
turpava lllS votações. 

Outros, classltícaram-n'a como 1Ult.a trarnJ/í(71traçã;., escandalosa 
'do Slflitema que nos reoe os destinos. 

Foi e. quadra em que Aristotele.s julgava. que -um<~. boa consti
tuição não devia. conceder o titulo de cidadão a. um operaria." 

Estamos lon-gamente distanciado do período ~m que seS"Jlndo 
Paulo Rouquier, "os opcrczrios romanos, com a mesma. classificação 
de escra\·os, traziam nas costas das mão:;, gravado a fogo, o nome do 
imperador. " 

Hoje além de vivermos na. !!poca em que a liberdade se expan
de com largueza, estamos no Brasil, o Patz· de um Povo cuja lndole 
1-epelle energicamente toda a oppressjio, todo o suborno .c to~ a 
vmanta. Mantendo-se nessa attitude, dentro do progra.mma. da 
acçâo que temos traçado desde· a fundação do "Comité Nacional de 
n:epresenta.ção da. Classe Proletaria.., .- estamos causando inquieta
ção aos velhos ·Pollticos, os quaes eu niio quaJWco de ma~; 
porém, atfeltos como toda a. gente que vem se dedica.ndo ha. mul
t o tempo numa mesma. profls!ião, ~em e.dmittir re!orm!l:!<, .sem tole
rar alterações os chefes de hontem, fanatizados, t e!mlll'D em· fa
zer guerra a um systema .Imposto pelo momento actue.l, em que as 
massas querem ser representadas directrunente por sl mesmas e 
pelos que apo!am as finalidades propicias ao seu evoluir, traba
lhando ta.lllbem abnegadamente sem o Intuito de serem o.cclarna
~os benemeritos, sem outros desejos senão o de estabelecer no Paiz 
as . normas de paz e prosperidade. 

Para a 1n!l'tailla.ção ~os syndlcato.s de classe. a luta não foi 
menor. Conheci governadores de Estado e chefes politlcos, os qua.e.s 
se diziam amigos do Povo e manda.ra.m muita gente á cadeia, tão 
sOmente porque- organizava ilS seus syndicatos, para a reivlndica
~ão dos ~us direitos .!lOCiaes e polit!cos. 

o SR. JoSE' AuauSTo - Isso foi antes ou depois da Re\•o\uç;ã.o? 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO -Antes. 
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O Szt. JosE:' AL'"GUSTo - Antes da Revolução não havia repl·e
sentação de classe. 

O S.a. Caa±soSTOMo DE OLIVEIRA - Mas havia classes organi
zadas. 

O SR. JosE' AucusTo - Fui governador de Estado na. ReiJubl!
ca Velha e nunca embaracei a organização de classes; ao contrario. 
sempre a facilitei. 

O SR. CHRYSOSTO:MO DE OLtvEtRA. -.A ac:cusação não foi dirigi
da a V. Ex. O nobre co !lega era representante do Governo, mas 
não era o Governo inteiro. 

O ·SR. JosE' AUGUSTo - E' predso saber-se de onde vem essa. 
ogeri..sa. 

O SI:. DA:.IAS ORTIZ - Antes da P.eYolu(;ão as dass~s n5.o se 
podiam organiza1· . 

o SR. JosE' Al.·ousTo - Emquanto fui governador de Estado, 
na Republica Velha, nunca houve festa do operariado. acto prati
cado pelo operariado, reunião de operarias ou empresas pot· estes 
organizadas que não me encontrasse para ampa:r.a.l-os. 

0 SR. CHRYSOS'l'OMO IIE OLIVEIRA - E' que V .Ex. confunde 
festa. do operariado com organização para a sua defesa. 

O Sa. JoSE' .At:cusTo - Não confundo. Melhoramentos, defesa, 
serv·íços em favor do operariado, tudo mer~eu o apoio do meu Go
v-er.no. 

O Sa. CHR.'l:'SOSTOMO DE OLn'EIRA - Todos os Governos permit
tiram festas de operat•ios, mas nunca a reivindicação dos direitos 
destes, que hoje, tem uma tribuna dh·re, para deCesa. de l!~us ideaes. 

O S!(. JosE' At:oUSTO - Em todas as partes e tempos, nest11. 
terra, o operariado gozou de ampla liberdade. 

(Trocam-$e outros apartes entre os Srs. Jo11é .4.uqusto e ChrY
soS'tomo de O~tveir<~. O Sr. Presidente recUl.m.a aUençiW.) 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO- Desejo responder ao aparte 
do nobre Deputado pelo R. Grande do Norte. Sabemos que toda a re
gra tem excepção e V .Ex. mereceu, de facto, Her destacado dessa 
re:;ra. Vem-me até a memoria o que dizia o fallecido·Barãc do Rio 
Branco. que se orgulhava de ser monarchlsta servindo a Repu
blica. 

O SR. JoSE' )I.UCUSTo- .Agradeço a excepção q"Ue V. Ex. faz de 
minha Pessoo. Não h~ de ser, porem. como excepçiJ.o que V. Ex. 
m~ cite. 

O SR. JOSE' DO P.ATROCI:N!O- Se V. Ex. niio acceita a ex
cepção, ficará então, co!Iocado entre as despotrus. 

O SR. JosE' AuouSTo - Nunca as 1'eivindkações operarias, 
Q.uando legitimas, deixaram de encontrar o apoio dos homens pu
blicas do Bro.sil." Estes nunca foram inimir;-os dos operarios de sua 
Pa.tna. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2810112015 14·53- Página 14 de 97 

O :SR. PIIIDI!o CALXON - Os Annaes desta legislatura. u.ccusnm 
muito mnlt~ destemerosas attJtudes ãa representação política, en1 
defesa dos lntere11t~e8 dos proletarios, do que da parte da representa
ção protJ.sslonal. (Protestos da bancada profissional.) 

O SR. JOSE' DO PATROCIN"IO·- Um dos governaãores a que 
alludi, ainda hoje ndorn.do peto povo !ane.tico que o <:ondU?= .noe bra
ços de toda a v.::r. que elle apot·ta no Estado Ne.tal, chegou ao pon
to de deportar um contl"l·raneo, bacharel em direito. porque esse 
grande socialista fundou syndJcatos e doutrinava os trabalhado
res, enslna.ndo-lhel4 ~tce11 pt•ece}tos que a Constituição actual já ado
doptou, faltando upeonu,. dnr·lhes a execução completa. do que par
cialmente, .t(l. ~ tc•m ft>lto nl,;uma coisa. 

Agora, a. lndhrn~llo C· contra os classista nas Camaras. 

Vêem ..omt•lltt• t'f'f'DOIIIIC7110..S t1'apaç;a.s, bonecos automatos e ou
tros epitheto., onat- tlcrL ~>em \'lsivet a contrariedade de quem estA 
intima.m~nlt• JlloCIUlu rtort conceitos caducos, sem querer olhar â 
f1·ente·, n~m contt.rl'hrnc\t•r que a. ampulheta .social trans!orma. pe· 
riO<licamentto o" t•l)lllumeM, queiram ou não queiram as opiniões 
arra.tgadlllt no dl'MflOtiKmo, acceltem ou não. os intransigentes de 
tradio:õea vencldu, 

A repre,cent.açlo de classe não ~ uma "escrc3cencia. representa
tiva !orJo.dn. pela. cll'mLu:;ogia. populaceira ., • a.o contrario, ella se dis
tancia. deMHI' ponto e~ dnhi a revolta dos communeiros que se torno. 
na.vam III!UI 114vert'll.rlos gratuitos. 

A repre.llrntnc:ll<• "" claP.Re· ~ a. voz leJ::itima da. ~e.ção Brasilei
ra. que ttLit~ SH'IoiC llt•UIC ur~üoS~, sl'm intennediarios a quem s e tor· 
ne devedor dto oh114'qUIOII, 11em nux1lios prestados para futuras alle
saç~s. em t1'1X't\ dt- um \'nto. QUe nem -sempre ~ compensado. 

Elelto11 Jlor um ,.urr1·n~lo mais .pratlco do que os 'J)oliticos. por
que os c:olcltorcoll 11fw llt•ll'll'ltllos. enviados especiaes dos syndlcatos, 
o repre~~entunto 1ko ••ln~t~Ml' nilo to.z o suborno e não tem temJ)o para 
fraudar ntc tolll'h;lk-11 IIU" ..Ao apuradas immediatamente aPós a vota
c;:ão, com u t•rttlllllll!ll &I~· qu~:n\ qulzer verificar. 

O SR. ,\1Jld.MAII HuciiA- Assim tambem occorre quanto aos Te· 
presentArthlll pollti,•OI!I. O Tr/l)unaJ que a.pura a.s -elei~ões é o mesmo. 

O Slt. JOI'iW 00 J•ATROCINIO- Aqui mesmo tenho ã. minha 
frentE> um poUUru quto. Hegundo li nOs jornaes do m ez passado, 
esteve Am<'11.4:1ldu d" lll'r <leportado. depois de haver tomado posse. 

O Su, \\'ANIIItlll..lfY PJ:O.Ho - Isso não corresponde a que 
SE> facu. ~Oiflo 1\Ji 11l~th;&-1 classistas. Dentro desta Casa. ouvi colle
gas <de V. Ex. 11l1or"m que as eleic;ões classistas nada valiam. A t· 
firmaram, meo11mo, qUe t>llns tlnhrun sldo forjadas no gablnete do 
Ministro. SiLo, polll, cluM"Istll8 contra ci&Ssistas. 

O S~t. CIIKYIIDII'rOMo nR OLJVEIJU - :s'esta legislatura nunca foi 
OUVIda taJ aCCUIIIlt;40, 
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O SR. FI!IRREIRA LIMA - Naturalmente foram vozes descontentes, 
que levantaram; por sentirem seus interesses pessoaes contraria
dos. A verdade ê que {) pleito ce>rreu em absoluta,calma e liberda
de. sem a menor. intervenção · de -terceiros. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO - A eleição dos classistas é 
-moralizada, honesta. 

O SR. PEDRo CAt..M'o~>- Não queira V. Ex. comparar a repre
senta~ão politica, crue encarna a soberania nacional, com a eleição 
dG classistas, sobre a qu~Ü accusaçõe.s aqui foram. :feitas. 

O SR. DAMAS ORTiz - Accusaç;:ões descabidas, que não :oodem 
ser provadas. 

O SR. '\\"ANDERLEY PINHo - O orador mesmo foi quem provocou 
t--ssa-s ac':!usações. nas primeira!! se>ssõt>e da Camara.. Como vem, 
agora. faz€ r o elogio das el€ições classistas?! 

O SR. J'O~E' DO PATROCINIO- A i!leição, propriamente, foi 
legal, :foi sincera. O Tribunal, sim. ê responsavel pelas fraudes 
occorridas. 

Desejaria que os nobres Deputados me respondessem onde ha 
mais legalidru'le: se nas elelqões feitas e aput·adas no mesmo dia, 
ou naquellas que se processam, :ficando para depois a apuração, 
dando Iogat• a ei!Bes ca.sos Yerg{)nhosos de urnas fraudadas, d·~sappa
l'€Cidas, etc. ? 

O SI:. PEDRO CAI..:MO~ --·Responderei a V. Ex .• se me der pe:-
missiio para um 1marte. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO- Com todo o prazer. 

O SR. PEDHo CALMo:-; - Nós, representantes da soberania na
cional, correspondemos a uma realidade· dem<><:ratica ou a uma 
ficcào, mercê dn. qual as instituições se mantêm; VV. EEx. são 
uma -esperanç;a que ainda não se posit!~·ou. · 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO - Xão a.poiado. A prova t! 
_que aqui estamos. 

Certamente, causa vexames a noss..<t attitude, mantendo-nos im
pa.rciaes ã.s questlunculas ventiladas aqui e tornando-nos exigent.:>s 
lts que nos dizem respeito . 

Talvez, pela falta de um diDioma que faça jüs ao annt>l sym
bollco ode annuna.r direito, o operario, não po.;;.sa. n~ opinião dos 
reclamantes, representar os seus companheiros. Fatal engano. 
Quanto mai·s o homem sabe ou Julga saber, tanto maior a balburd:a 

· estabelecida no .meio dos doutos em que discute. 

Demais, em falta dessa theorla que· forma a vaidade dos ~e.pi
·entes, nós estamos habituados á -pratica com· que. resolvemos os 
casos mais di:ftlcefs nos no!:Sos syndicatos, que são, ~m maioria. vet·
dadeiras colmeias a trabalharem incessantemente peln. prosperidade 
actu~J. com intensa ramificação para o futuro. · 

Não podemos fazet• di~;~Cursc.-s que: empolgu_em a.. a.!;si.Stencia; nü.o. 
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faremos allocu<;:ões, compostas de phrases cla!:lsicas; po~~m, sabemos 
legislar tão benl quanto o douto mais compet~nte desta Camara, 
porque para se pe-dir pão, basta se tel· fome. 

E n6s sabemos muito bem das necessidades da no!;sa claSii'(!, 

sabemos perfeitamente que o pi"Oblema se resolve com a. acção di
recta e .não com pala"-ras bonitas.· 

A nós, não attingirão jámais os insultos atirados pela i!l'lpie
dade fidagal desses que resolveram ficar em posição extrema á. 
nossa. sem que 1>ara tanto déssemos motivos. 

O SR. ABGtiAR BASTOs - Desejaria que V. Ex. th·esse a bon
dade de informar qual a attitude dos classis~ na hora em que Ol! 

syndicatos el"am invadidos pela policia, os operarias presos e morta$ 
na via publica? Foi de inteira passividade. Não reagiram. Foram 
os Deputados políticos que, da tribuna, deff.nd<;>l"am os companheir0~ 
de ll ~ Ex.! (M1tito bem.) • 

O SI!. F.&I\REltRA Ll:MA- V. Ex. esquece que o nobre Deputndo 
Adalberto Camargo se pronunciou a respeito de:s..<~es factos, tm
yjando á Mesa da Camal;"a um requerimento para Que o Ministrf) 
ãa .rustlÇ(I. informasse o motivo das prisões effectuadas no Syndicatl) 
dos Banca rios desta cidade. 

O SR. E1lM.4.& CARVAI.!-Io - O nobre repre~nta.nte elo Parít., 
Sr. Abguar Bastos. naquella hora. foi á tribuna concitar os traba
lha.dores a se jogarem contra as autoridades const!tuida.s. 

O SR . .JOSE' Do PATROCINIO- Prosigo: 

Essa oppo::;i~ão aos representantes de clas~e.;;, quer actuar no 
mesmo ponto de vista da .A.ssembl~ L~gislath·a Franc~za óe apojs 
ri. Revoluç:ão de 1848, que destruiu todo <> programrna. tl"ac:;a:lo pe!Q 
Governo Provisorio, de melhoria ao trabalhadol", porêm, já (, tarde, 
para a derrubada. 

Ainda que Os galhos sejam podados e cortado o tronco. já.mnls 
conseguirão extinguir as ral::c::es. cuja semente foi lanc;:ada num 
campo fertllissimo de segura. pl"oduc<:iio que se tornará a rebentar 
viçosamente·, tornando e. florescer e a produzir os fructos que em 
breve tempo ficarão sazonadOIS. 

O .SR. Dol!4l:Ncos VELLASCO - Quaes os adver:;arios da rePt·e
sentação classista? 

O SR . .TOSE' DO PATROCINIO- V. Ex. frequenta a Camar:~. 

como eu; V. Ex. lê <Js jor.naes como eu ... 

O Sa. DoMINGOS VELLASCo - Mas quae.s são esses adversarioa? 
V. Ex. ·sabe que na malol"ia ha. de!en~ores ~xtN!mados da represen
tação profissional, entre elles eu que- a defendi na. Constltuinte, em
bora julgue ser máo o processo pelo qual os a.ctua.es classistas 
!oram feitos . 

O SR . .TOSE' DO PATROCINIO -E' o mais con-ecto, o mais 
legitimo, o mais legal. 

0 Sit. DOMINGOS VJilt.LASCO - A}(;m disso - permitta o nobre 
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orador que .eu continue - essa. opinião sobre o processo pelo ctual 
tora.m eleitos VV. EEx. ê tambem defendida. pelo Sr. ~putado 
Abelardo Marf:nho, gra.nde campeão da representação profi65ional 
nesta Casa. S. Ex . compartilha do mesmo pe-nsamento que -em[tti 
ba dias. 

() SR. AJ!:I!:L.\l!Do MARINao -.Desejo apenas que fiQue esclarecido, 
juntamente com o aparte do nobre collega, o seguinte: a. modEllidade· 
de elei~ão é, de "facto, no :meu modct de vt!r, a peior possível. Mas, 
quem se- diz democrata, quem defende a democracia, ctuem se julga 
representante de tão famosa soberania. -popular deve ter presente 
em seu e&pirito que· apenas duas eleições de classe se fizeram at~ 

hoje, embora defeituosas. ao passo que, durante 108 annos de demo
cracia, -sómente os governrudores, os presidente das Republicas, os 
che!etes, os grandes e pequenos cabos eleitoraes elegeram os re
presentantes do Povo. 

0 SR. CHRYSOSTOMO DE ()LivmRA - Muito bem. 

() SR. DoMJ='IGOS VEI.LAsco - - Essa declaracão não invalida o 
que disse. Podemos e devemos melhorar o processo de eleição dos 
representantes classistas. Esse meu po.nto de vista. Fui e continuo 
s ser partldario da representação profissional na Camara Legis
lativa. 

O SR . .TOSE' DO PA'rROCINIO - Re6pondendo ao aparte, devo 
dizer que as N!torma.s não .podem ser feitas de uma 156 vez. mas 
pouco a pouco. 

() SR. CARLOS REis- Apoiado. A representa~ão de <:Jasse ainda 
l!!!ltá no seu inicio. 

o SR. ABJ>l.AKDo MA.!uNHo - seria interessante que e58e debate 
tivesse consequencfa aproveftaveJ, qual a dos nobres Deputados da. 
minoria .se comprometterem a a.presentar uma lei regulamentando 
as elei!:ões profisslonaes. no sentido de se evitar e. interferencla do 
Governo. 

(T1'ocam-~c outr'oa apartes. O 81'. Presidente pede attenÇão.) 

O SR . .TOSE' DO PATROCINIO- Devo dizer que entre a mi
noria ha muita gente a quem devo lmmorredoura. gratidão. Não 
podemos, porém, aconselhar a minoria e. -seguir rumo dftferente ao 
do seu programma. Aliás, a minoria é semp_re oppo.s.lção. Só ~e 
~nte feliz em combater o Q-Qverno. 

O SR. DOMINGOS VEU.ASCO - Isso na c>piniã.o de V. Ex. Poder
se-la dizer tambem q"ue. a representação de claase é sempre da. 
maioria. Argwn~tos que não t~m Qualquer slgnitfcação. (.A.potactos 
e não ~oiaàos.) 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO- E ' .necessario que os que 
querem melhorar as erei<:ôes dos classistas se preoccupem tambem 
com o interesse de assegurar ~ suc.s reeleições, nós tratamos dos 
de outras autoridades na escolha dos represente.ntes politicos. 

Já. é tarde para º rectlo, porque já é tempo para a actlvl
dade . 
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Emqua.nto os poUticos se preoocupam c om os s eus partidos, 
com o interesse -de assegurar as suas reeleições, nOs tratamos dos 
nossos syndi~tos, zelando ·Dela causa <los nossos companheiros. 

E, a ssim, todos laboram na. obra reivindicadora prole·taria; todos 
traOO.lham pela evolução economica, moral, politica e s()cial . 

No ímpeto da l:i\l:l. contraried:l.de. da mruúfesta~ão de sua ira, 
os reyoltados não f izeram exceJ)l:ão. não distinguiram categoria . 
Clnssil"ica.ndo a todos os repr esenta.ntes, na. mes ma espbera, forant 
injustos, esquecendo-se de que entre o~ cla.s.oistas, figuram pessoa~> 
.de valor aquilatado pelos seus feitos anteriores; .Pessoas que j á de.s
empenharam funcções importa.ntes na magistra tura, no commercio. 
em , varios ramos do funccionalismo publico, n o ensino e até t'lll 
:Miliisterio, como cbde principal ! 

O SR. D .. uus ORTiz - Pessoas que collaboram nas Commissõ~s 

t echn!caz. 

O SR. J"OSE' DO PATROCINIO - ~erá possivel que esses in
divíduos de credito firmado, de conhecimentos compro\·ados, passem 
todos ll<lra alguns d esaffectos. como nullidades, c omo en:rerto.t a 
opiniões de- outrem? 

A odiosidude está perceptível! 

A indignação estA ao alcance de qualquer obser\'ado.- impar
cial. que ·se detenha n. fazer um rapido exame em torno du.s s u:ts 
roaneira.s desastradas. 

Deixa.ndo a. margem os -repr-esentantes de cla.~ses que trouxer am 
para. a. Cam.ara os seus nem~ aureola>dos por fe itos anteriorel! nos 
diversos ramos das suas actividades profisllionaes, conY~m sal ientar, 
que os leigc.s. os obscuros, os que não trouxeram tama nem tro
phéos, trabalham no me-smo sentido, coopet'am no mesmo proposlto, 
o proposlto de esta~lecer no Pa.!z as normas da concordla. J)ai."CC. a 
harmonia. da !amUia brasileira. e pOr termo !t.s agita~ões pr ovo
cadas por' homens ·que deL'Clam a. recta. da. Yerda de, para seguit't'm 
·p or desvio das vlngantas pessoaes . 

A hancada classls•ta nesta• Camaro. tem tanta lmportancla, que a 
sua. acçiio está. cSe.ndo notada exigindo e despertando sl.mu!til.nea
mente a attençílo dos que lhe detestam e dos que lhe apoiam. 

O certo ~ que todos nós estamos desenvolvendo a nossa acçH.o 
em favor dlrecto da nosea. causa. com proveito da conectiVidade bra
sileira, porque, ã proporção que a classe proJetaria tOr sendo be· 
netlclada, melhor tornar-se-á tombem a ~ltuatão nacional. despcl'
tando ~m todos o desejo •de trabalhar pela. m esma causa num 
accOrdo mutuo de resultados pro\•eitosos. 

Esse. ~ o nosso intuito. 

~a es~ sendo a .nossa funeção. 

O q~ dentre todos parece menos interessado, ~ um que iâ te\·e 
, um ges~ digno, senão tão digno quanto aos dos outros . 

E' Ermando ~rne!l, o repre9entante da lavoura. pelo Esplrito 
Santo. 
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Ve.mol-o aqui sempre quieto. Não vem á tribuna; não aparteia: 
Dão faz disturbios nas reuniões; porém, já providenciou quanto á 
escolha de um predio, no seu Estado, :para ins.tallar uma escola 
sob as suas expensas, destina.da aos filhos de operarias. E~ a formll. 
externa. do cascalho, contendo internamente o brilho do diama.nte! ... 

No mez passado, Altino Rocha.· recebendo communicação da 
greve' dos· Operarias da Italo-Brasileira, em S. Paulo, veio â. tri
bunha, esclareceu a:s razões das grevistas e depois, foi até aquelle 
Estado acompe.nhado por mim e pelo nosso companheiro Austrto 
Ideart e au, empenhou-se o mais possível para d-ecidir o movi
mento. Se não conseguiu a solu~ immediata conforme a deSejara 
pelo menos, com as providencias tomadas perante o.s autori.od.ades, 
elle poude acalmar os anirnos e mostrar que o classista estã. na Ca
mara para trabalhar em favor dos operarias, em qualquer tempo. 

O Deputado politico (com raras excepções) em tempo de eleição 
pro:~t.ima., iria aproveitar a .oppol'tunidade para mostrar prestigio e 
exigir- o voto em troca do favor despendido. Longe da realizéu':ão 
de um pleito, porém, não sei se o político não se incommodaria., em
quanto o classista é o companheiro de sempre, o amigo atte.nto As 
drcumstancias mais graves. sem allegações, sem propaganda, sem 
visar recompensa. 

Ahi está Chrysostomo de Oliveira, radio-telegraphista e repre_ 
sentante do transporte, pelo Districto F€del'al, que, depois de fazer 
uma brilhante ,figura na. Conferencia Internacional do Trabalho. 
ém Genebra, onde, graças aos seus ve.stos conhecimentos no idioma 
de Sidney Tl'ioma.s, elevou o nome do Brasil com a dignidade peculiur 
ao homem trabalhador, voltou consciente de havel" desempenhado a 
tarefa -de que foi incumbido. 

O SR. CH!IYSOS'l'Q:Mo DE: OUVEIR4 - Multo obrigado a V. Ex. 

O SR. JOSE' DO PA'I'ROCINIO- Cumpro apell:U3 com o meu 
devel", salientando o papel de V. Ex. naqu~la Conferencia, 

Regressou incognlto para a maior parte dos seus pares. 

A verdade, porêm, é que el!e, fazendo parte deste grupo qua!UJ
ce.do inutll, desempenhou, com galhardia. uma missão em que 
tnlvez multo deixassem a desejar algUns dos que querem sobrepujar 
a e!ISe mesmo grupo. 

Alberto ~urek e Adn.lbel"to cnmargo empregam tanta activi
dcl.de nos negoclos parlamentares e- syncllcaes, Qlle nOs outros jâ. nos 
acostumamos a chamai-os de preoccupa.dos. 

Niio ficam aquem Silva Costa, Francisco Moura, Abel Santos, 
Pedro Jorge e o repr-esentante da. Ln.voura, Euric:o Ribeiro. 

Semelhante a. um conselheiro ou chefe de Estado. Interessado , 
pela ordem, em nessa ba.ncada, temos Antonio CarvaJhal, outro 
deputado classista, incansav~l na. vigilancia entre os demals, para 
que as noss~ for~ ~t~;!am sempre equilibradas no mesmo prumo-
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E 3JS8im por diante-, nenhum de nós pennanece em oclOfli· 
dacre. 

Todos ProduZem. 

·Todos trabalham. 

Menos estoroa.dos .:não foram os companb~iros que toma.rain 
parte na. AS5emblêa Constituinte e na . ca.mare.. ordinarla. paeeadu. 

Todos empregaram a sua activ.id3de ta.nto Quallto po.ssivel. 

Até o ex-deputado Alvaro Ventura, cla.$s1ticado como a.naJpba
beto, n~ entrevista dada por wn douto il. im,pren€oa. :pelo fa.ctu 
daquelle represen~te trabalhía.ta. ter-se revel.a.do na. Camara., ade
pto da doutrina. commumsta, doutrina que foi propagada. por pbi
lOBOpb~ como Carlos :Ma:rx, Leoo Tolstoi. Leuine, Sa.int Simon, Ba
cunine, Frederico Engels e tantos outros. até esse, não foi prodifi:O 
;no tempo parlam.enta.r, porque teve a cor~m de pregar sem recato 
o ideal que elle julgava. eapaz d; melhOTar a. .situação dos seus re. 
~reaentados. ' · 

Eu comprehendo perfeitamente a maneira de ver dos nosso' 
combatentes; ~i que elles, descendentes da fidalguia, com a. in
tJ.uencla. dos potentados pele,. llgac;ão de seus antecessores, querem 
tel" a. prima.:lia -nas iniciativas, para recebet"em os louvores do povo, 
que ê julgado sempre por esses be.nemerltos. como elemento infe
rior; não· confiam ou t~em a a.c~ã.o directa. dos que sahem da. 
plébe, impulsionados pela. força. das ci.rcumstanclas, julgam-nos tal
vez !alhos de conhecimentos e incapazes de tomar um logar ao lado 
de Suas Excellencl.as. 

Dahi, todo esse raneor, todo esse protesto contra a repr~.n
tação classista composta na. sua maioria de b()tnens pobn!S de bens 
pecuniarios, modestos, sem conhecimentos profundos <le Utteratut-a. 
phllosophica, porém, aptos a resolverem os casos referentee á.s ques
tões que t"epresentarn. 

O SR- SALCADO FILHo - Legitimas de!ensores de sua classe. Fol 
:precisamente esse o motivo que levou o Governo Provisorio a. Cl."ear 

e. representa<;iio .Profissional, E !oi tio sincero em seus objectlvos 
que, tendo sido um m1n1stro QUe Presidiu as elelcões. não houve 
uma s6 voz discordallte sobre a. l~ura, honestidade e impafcia.llrla.de 
absoluta com que ease ministro orientou o pleito classibta. (Muito 
bem.. ) 

O SR. CHRYSOS'rOHo D!l OI.lVEIRA - Na. qualidade de derrotado 
oaquelle.. occaslão, solidarizo-me com as palavraiS do ex-:Mtnlstro 
do TrabWho. 

O !SR. JOSE' DO PATROCINIO - Felizmente, temos dete·n· 
sores como o Deputado Sr. Salgado FJJho, qUe acaba. de :Pronun
ciar em· nosso favor palavra& que muito noe confortam. (M'!Uto ~.) 

Entretanto. a. n6s outros. pouco Importa conhecer Q.ssumptos 
condem.nados he. muitt> pelo bom lileoso; nã.o nos intereasam os IU'gu
mentos nulliflcados pela$ mentes elevada.S aos ~!tos idea.es. 

O l)rofundo conhecimento desse direito convencionado a vontade 
de. eade. indh1du~. ~om o flm de reS()lver . os ~asa~ que lhes dlz!!m 
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. respeito particular, sem attender á éollectividade e quando a attende 
é para prejudicai-a. n6s os operanos, dispensamos ~e bom grado. 

Formulada no tempo em que a.s sciencias cónstituiam privi~ 
legtos especiaes, a philosophia do direito, que já passo.u de ser posta 
á 'margem :~>ara evidenciar-se o direito da philosopllia, appa.rece- n o01 
cheia <le tantas complicações, com· cara.ctere5 tão hediondos, cor

·:í-ompida. por concepç005 tão· absurdas: moldada em oP iniões · tão des• 
connexas, fundida num cádinho ·tão fragil, com materiaes tão im
Prestaveis · pám · sol.idifical-a. qúe· o sablo Leon Tolstoi definiu-a 
como "a :faculdade de mandar commetter aquelle asa.ssina~o coll~
ctivo que pomposamente se chama guerra. A. faculdade de vender 

· os ·proprios ·bra~os e a proprla vida aos que possueQl capital e )lro
Priea.a.de. A faculda.& de um só individuo prender, encarcerar, de
portar, e matar os homens que julgar· necessarios. A causa prin
cipal da immoralida.de, a mentira abominavel que se chama Direito··. 

Os -operarios e seus fieis conductores querem a. evolução, apro
. veitando do preterlto o que tiver utilidade e desprezando. perem
ptoriamente as tradiçõe-s vãs que podem servir como bons do
cumentos para completar a Mythologia. 

O a.ctuai chefe temporal da. Egreja Romana, referindo-se. á. 
questão social, define em uma das suas PQstoraes, que "a odesorden1 
existente entre o patrão e o operarlo é devida. ii. compensação mal 
:feita. entre- o capital e o trnbalho". 

Aliás, com phrases ditferentes, porém, na mesma finalidade, 
Jâ I:..eão XIII. entre outros conceitos, houv€ra se exprimido quo;,: 

.. 0 Estado devia s6 intervir Uim de melhorar a:a condições da. 
classe operaria. que const!tuia a malorta da. sociedade". 

Isso fez a. revolução de 30, que se outra oolsa não trouxesse de 
utilidade a.o Pai%, .bastaria. e. institulciio do Ministerio do Trabalho 
onde as pendenci&s entre patrões e empregados são resoh-idas il.e 
modo summario com menos etiquetas bur<:JCr-atlcas que em outl"'.ll 
repa.rtlcões. 

O SR. SALCAOO Fll..Ho - Em bene!lc:lo da ordem publlca e c'lil 
!)regresso do Pa.lz. 

O SR. JOSE' Do PATROCINIO- Isso fez o Governo P rovl
sorio, apoiado na vontade . dos que defendem a. nossa Republlca. 
democratlce. dando uma. constltuicã.o UberaA. em que. a repreeentaçii.o 
d.e ela.see firmou o seu advento abrindo a.s portas · deste grande 
l>a12 para. as conQ.1ili!t.as por que se- tem batido e!llles milhões de 
sacrUlca.dos que vertem o !leU sangue oa.s o:ttlclnas, nas fa.briCIUI, 
nos campos, nas vlllas e nas gt'flnd~ metropolea. conseguindo cont 
os seus braços o alevantamento -desta Terra. promlBBora - o 
l3ra.811!!! (Muito bem. Palmaa. O on:àor é CtlmprlmentGdo.) 

.O Sr. Louenço Baeta Neves Ó>elo ordem) -Sr. PrealdentP., 
vou ~vantar uma. questão de ordem. Antes, porêm, a!bn de justt
fJcaJ-a., preciso lêr alguns documentos que a el!ll. se reterem. 

Tenho em mãos, para addlc!onar aos multos protestos que de 
todo o BraSil têm '\'indo contra o pt'Ojecto n. 5. que vae hoje ã 
votação, os ~gulllt;ee telegrammas: 
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"Deputado Ba.eta. N~ves- ca.ma.ra - Rio - .Assembl~a. 
geral Syndleato Engenheiros Pern.am.buco protesta. contra. 
appro~o projectos visando a.nniquilar legitimas diti!itos am
paradOs Decreto n. 23.569.- Ger./Pino Pontes, Presidente-." 

Este, agora, é do Conselho Regio>na.l do D.istricto Federal, que 
teve, a. organizal-o a. figura. conh€-Oedlssima e reconhecida. como 
profissional eminente, o Sr. Dulphe Pinheiro Machado; 

"Sr. Dr. Lourenço Baeta. Neves - ca.mare. dos Depu
tados - Conselho Regional de Engenharia e Axchltectura 
5" Região, com séde Districto Federal, vem perante V. Ex. 
solicitar se digne, na qua.li~e representante Nação e da. 
classe de engenheiros, ev:ita.r a.pprova;;:ão Pod,er Legislativ" 
substitutivo apresenta.dQ projecto 175 que altera espirito 
engrandecedor Engenharia. ,e Architectura Nacionaes. Pro
fl.SSiooaes bra.s.lletroS coDfiantes acçã.o V. Ex. aguard.a.m 
maioria camara. :negarâ. apoio projecto em causa, mantendo 
:integralmente dispositivos constantes Decreto 23.Mg, de 11 
de Dezembl'o de 1933. Respeitosas sa~ões. - Pereira 
Ltm.a, Vice-Presidente em exe-rcicio." 

Em seguida.. ~jo lêr um officio ba. pouco recebido do Es
tado Zeader da Federação- São Paulo- onde se e·ma.nclpou, pelas 
suas grandes obras, a engenha.rla nat;ional; onde eldste uma. Es
cola. Polytecbnica. que dieta normas a todo o continente ameri
cano; a que Ra.mos de Azevedo, o glorioso e saudoSo pro!lss!onal, 
deu a. mais perfeita. da.s organl.zaçGes que jâ. se :ttzeram na. .Aine;. 
rlc.:r. do SUl. E• àe São Paulo que parte este novo protesto a ser 
jtmte.do aos muitos que eu jâ. trouxe- â. ~ dos Deputados do 
Bra.sll: . 

"Conselho Regional de Engenharia. e Architectura. -
&• Região - Sêde São P&ul.o - N. 39S - São Paulo, lS de 
Agosto de 1936. - Sr. Deputado - Tenho a. honra. de com
mun1car a V. Ex. que, em reunião ·hontem rea.ll:l:ada., este 
Conselho Regional de Engenharia. e Arch1tectura, tomando 
conhecimento dos termos do projecto n. 171>, a.pprova.dG pela 
Comm!:~~~~ão de Educacii.o. que modifica d!sposicões do De
creto n. 23.569, de 1933, pelo qual ficou regulamentada. u. 
profissão de engenheiro, Q.rCblteeto e agrimensor, resolveu 
considerar o referido projecto como contrario aos interesses 
do. Engenharia e da Architectura nactonaes. Este Conselho 
está. certo de que V. Ex. saberá. defender com o brilhan
tismo que lhe- ê pecuUa.r as co>nqutsta.s tão arduamente con
seguidas pela. classe que V. Ex. tão di~mente represent'l. 
na. Cama;ra. Federal. 

Aproveito o ensejo pe.ra reiterar a. v. Ex. os protestos 
de minba alta estlma. e distincta cooolderaciio. - A. Oout'<> 
de BM'r08. Presid~nte. " 

Sr. Presidi!nte, o Deputado Sr. Clemente Medrado, membro 
destacado da nobre bancada. de moeu Estado, tendo. ha pouco, de 
ret:lrar-ll& mo.mentanea.mente · do recinto, pediu-me lêsse t.nlnbem 
alguns protootoá que lhe chegaritm e que são o.s seguintes: 
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. "&ociedade Mineira de· Engenheiros "lam·enta. tenham. 
Sido apre~tadOs . projectos' e ·sllb:Stlt'iJ.tivo. lei l"egula.menta 
exel"cicio profi~são engenheiro architecto agrimensor e pede 
aeu valioso' apoio ·e concU:r'.so sé'ntiao· ·serem rejeitados pro-
jecto e substitutivos que ferem directamente legítimos in
teresses engenharia brasileira. - Cordeaes :saudaç:ões. -
.áme·rico Glannetti, Presidente." 

"l3e1lo Horizonte, 13 de Agosto de 1935. - Exrno. Sr. 
br. Clemente Medrado.:..:_ IÚo. âe Ja.neirô - Prezado senhor. 

Estando a classe dos . engenheiros .muito desprotegida 
na politica, appareceu a plenario. um --substitutivo da Com-' 
missão de Educação, ao proje.c:to que regula a profis-siio 
de engenheiro, e como este substitutiyo não está em condi
~ões de ser levado em con.side~o pelo plenario do Poder 
Leg-i-slativo, porque vem ferir de cheio áQ.uelles que, ciosos 
-doe lSeUS de-veres e convictOs :no respeito á lei, procuravam 
abraçar wna profissão Ubeml, .porque p1·ocura desmoraliza.r 
=a classe·- que sõmente procura o progres:!!o do Pa~. porque. 
a. sua. apresentação é inti!iramente esporadica. porque vs 
engenheiro!:) estão protegidos, jà, pelo Decreto n. 23.569, de 
11 de Deze-mbro de 1933, que regulalnE!ntando a c1-as9e, vem 
a· ma.ts de um anno dando o:Ptimo resultado em. Minas e em 
todo o Paiz, porque devem se reaUzar no :Rlo·-de Ja.ne1ro, no 
dia 22 deste um Congress;o, controlado pelo Conselho Fe
-dera.l de Engenharia e Ârchitectura e composto de membros 
das diversas regiões· espalhadas pelo P:aiz, que ev-t~nte
mente irã. apresentar á Camara. os senões que jâ tiverem sido 
notados no citado decreto. venho protestar COJ'Itra tal substi
tltuivo, como presidente do Syndicato od'OS Engenheiros 
Civis. 

Isto posto, os engenheiros civis residentes no Estado de 
ll/Unas Geraes, contam com o.apofo pessoaJ de V. Ex. e àe 
seus amigos nesta A.ssemblêa e.o combate a. este substitutivo 
que em tão má hora. veio da Commissão de Educação. 

Sendo o que se me offerece no momento, sou de V. Ex . 
.AJn. Att. Obg. - Clovla i!e Mat;talJtãea PinM, Presidente 
do Syndicato dos Engenheii'oS Civis.,. 

Relativamente a essa prof!ssão, nãÓ ha multo dizia a para
nymphados meus,. na U.nive'l"aidade de Minas Geraes: "tão bel la, 
tem sempre- novas e gJ.·andes pl"omessas no meio brasÜeiro, cuja 
;grande riqueza natural. praticamente. estA ainda em simples 
potencial. â upera de um Impulso vita:llza.dor. E essa vltalize.<;ão 
h!L de dar o technico verdadeiramente appa.relhado para exer~r 
a. sua. missão desbravadora e valorl!zadora ão :meio. aproveitando 
os seus recursos, .apertelçoondo as suas relaçi:ies communicativas, 
da sociedade em geral. " 

P.ois b~m; para tal e tão·necePsa.ria vitalização, 1\\ preciso que 
apparelhem.os a nossa mocidade, não nessaa escolas que proll!eram 
pelo Pai:l: inteiro, á. sombra de politica desvãrtuade. da sua ele
vada finalidade.,. que. obedecendo a intuitos egoístas, nã-o visam 
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os interesses dJa. Nação, no prepaJ."ô àa nova geração que se ·forrnll. 
pa.ra servil-a., exercendo com sdencla e conscientemente, a pro
fissão de engenhedro. 

Sr. Presidente, eu ia ""levantar uma questão de ordem, mas o 
estado de emotivid.ad-e, ·em que me acho, me impede od:e continua~:. 
Dou a9Sim, por te~:minada. a minha oração .. (Muito bem. Pahnas.) 

O Sr. Presidente - Ha sobre a Mesa um requerimento d"l 
informações Que vai ser lido. 

E' lido, aPQiado e posto em discussão o seguinte 

_REQUERIMENTO 

N. 112- 1935 

(1" Legislatura) 

~""'.• Requeiro que, por intermedio da Mesa da Cn.ma·ra, sejam pe
didas informações ao Ministerio do Exterior sobre as conclusões 
dos estudos a que chegou -o Conselho Federal do· Com.merclo Ex
terior sobre o sal nacional e a livre importação do sal extrangelro 
como pi'etendem as sociedades ru~:a.es do Rfo Grande do Sul, de 
Minas Gemes e de São Paulo 

E mais: 

a) Se o Conselho, dos estudos e im.-estlga~ões feitas. chegou 
fJ. conclusão de tornar-se necef!saria a importa\':;ão do sal e:!ttran
g-elro, como medida de inter-esse nacional; 

à) Se foi feita ao Governo alguma sugg:estão para. qualquer 
medida. de na.tur~ administrativa no sentido de promover a baixa 
do prec;o <lo sal produzido no Paiz, eom a -reduccão dos precos de 
transporte ou outra. qualquer providencia; 

c) ~e possue esse Min!aterio informações da Embaixada do 
Brasil no Uruguay ou ose póde obtel-as sobre o pre~o do sal bra
sileiro no mErcado des~ paiz. 

Ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte : 
a) A quanto montou nos exerclclos de 193Q, 1931. 1932, 1933 

ê 1934 a arrecadar;:ão do imposto federal de cons.umo solsre o sai 
nacional. com especl.f,lca,cões de sua procedencla por Estados; 

à) Se out=-s.s taxas .são cobradas sobre o sal nacional e a quanto 
se elevou a arrecrade.r;:ão com a. especlflcar;:ão ~dicada. no item a; 

"" c) Qual toi a im-portacão de sal extra.ngeiro e quanto alcanc;ou 
a aJ."reoa.dar;:ão do respectivo imposto nos annos de 1930, 1931, 1932. 
1933 e 1934; 

d) Quaes as taxas a que está sujeito o sat extrangelro alf'ln do 
imposto de im-portar;:ão ; 

e) So nas annos ~ndlcados na. letra c fez o Brasil expD!"tll\':;iio 
. de sal; para que paizes .e a. quanto ~ elevou a mesma; 

Ao Sr Ministro da Vla~ão : 
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G) Qua.l o preço do transporte de uma tonelada. àe sal dOs por
tos do }tio Grande do Norte á. Capital Federal é· desta. aos dos Rio 
Grande do Sul; 

b) Qual o preço do transporte d& uma tonelada de Bal por 
via :ferrea da. ca:pital Federal a Uberaba, em Minas ~raes. 

Al>l Sr. Minl5tro do Trabalho ; 

a) Se está. regulado o labor nas sal1D8.s nacionaes de modo. a 
assegurar ao indiViduo o trabalho de 8 hora.s. desca.nso setnanal, 
:férias, etc., ou se, em easo contrario, o Ministerlo, por seus or
gãos technicos, .Procede a estudos ;ne.ssse se-ntido de modo a dar 
regulamentação especial á actividade operaria na.s salinas, atten
dendo as condições de hygiene dos se~:viços nos crystal.iZadores e 
de embarque do sal; 

1l) se, ao contrario do que se pede, no it~ a., o trabalho nas 
sa.11nas ê regulado pela lei que deu normas ao .serviço na ind,us-
tria em geral e se. nesse caso, está sendo ella appl~; · 

c) Se o Ministerio tem dadoa sobre o numero .ae operarias 
occupados no serviço de aalina.g por Estados, se pôde indical-os 
ou estimai-os bem como os de pessoas de famllia. de caCe. opera
rio de modo a se conhecer a. quanto li!O~ o numero daquelles que 
tiram a sua. subsi.stencla, directamente, da. indll$trla sa.llte~. no 

.. Brasil. 

Ao Sr. Minfstr~ da Agricultura: 

Se o serviço geologico e · mineralogico desse Ministerio pro-. 
cedeu a. estudos e inves~êies sobre o sal, produzido no Rlo 
Grande no Norte, Rio de Janeiro, Cearâ, Sergipe ~ outrOs Esta~ 
dos e quaes a-s conclusões a que chegou para a appllcacão do sal 
nacional ás xarqueada$ e ás necessiodrules do C()IIsumo interno. 

·sala das Sessões, 19 de .AgOsto de 1935. - Ca.té FilhO. 

Encerrada a discu~são e a..diada ~ votaç:ão. 

O Sr. Presidente - EsU finda a hora destinada ao Ex-
pediente. 

Vai-se passar á Ordexn do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais, durante a hora do Expediente, os Srs.: 

Caldeira .Alvarenga, Claro de Godoy, Mario Chermont, Fene
lon Perdigão, AgoSfsnho Mon-teiro, Magalhães de Almeida, Pires 
&! Gayooo, Democrito Rocha, Fernande111 Ta.vora.. Pedro Firmeza. 
Josê de Borba, Figueiredo Rodrigues, Martins V~raa. Alberto Ro
selli, Gratulia.no Brito. HerecUano Zenaide, Sa.xnuel Duarte, João 
Cleopha.s, O!ltlrio Borba, Adolpho Celso, Barboaa Lima. Sobrinho, 
Arthur Cavalcanti, Alde Sampaio, Teixeira· Leite, Humberto .Mouro. 
Stmôes Barbom, Motta Lima, EmUlo de Maya, Orlando Araujo, 
Sampaio Costa, CarlOs de Gumnio, Melchlsedech Monte, .Amando 
Fontes, Manoel Novaea, Clemente Mariant, Pedl'o Lago, Lum Vi-

anna FUho, João Mangabeira, Arnold Silva, ArHnd:o Leoni, Octa-
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v1o Mangabeira, Pedro Calmon, Aithur Neiva, Raphael Cincurá, 
Edgard Sanches, Attilla .Amaral, Francisco Gonc;alves, Nogueira 
Penido, Amaral Peixoto. Ju1io ~ Novaes, Candido Pessôa., H~nri· 
que IAge, Raul Fernandes, I..evi Carneiro. Bento Costa. Cesa1· 
Tinoco, Lontra Costa, Nilo Alvarenga, Lemgruber Filho, Faoio 
Sodré, Carlos Luz, Clemente Medrado, João Beraldo, WliJShington 
.Pires, Juscelino Kubitschek, Polyoarpo Viottf, Vieira Marques, José 
Alkl:l:)Ím, Qelso Ma.cbàdo, João Penido. Josê Bernardino, Matta 
Mache.do, Simão da Cunha. Rezende Tostes, Anthero Botelho, 
Bu~o Brax:tdão, Paulo Nogueira •. Pereira · Lima. Wa.ldemar Fer
reira, Santos Filho, Carlota de Queiroz, Barros Penteado, Moraes 
Andrade, Joaquim Sampaio Vidal, Castro Prado, Bias Bueno, Ro
berto Moret.ra. Miranda. Junior, Ilo.racio La.fer, Fabio Aranha, 
Ja.iro Franco, José Cassio, Vicent-e Miguel, ·vandoni de Barros. 
Octavio ~ Silveira, Rupp Junior, Josê Muller, Dlniz Junior, Car
los Gomes de Oliveira, João Carlos, Bapt.istà. Lusardo, Renato Bar
bosa. AnÍl.es Dias, Pedro Verga.ra, Victor Russomano, Raul Bitten
court, Be.rros Cassai, João Neves, Aniz Badra Eurico Ribeiro. 
Ermando Gomes, ~ebastião Domingues, Pedro Jorge, Francisco 
di Flori. Anto.nio Carvalhal, Arthur da Rocha., Silva Costa, Fran
cisco Moura. Martins e Silva, A<lalberto Ce.ma.!-go, Da.mas Ortlz. 
Vieira. Macedo, Martinho Prado, Oliveira. Coutinho, Alberto Al· 
v~s. Pa.ulo AssumJXão, Gastiio de Brito, Vicente Gallie:z:, Leoncio 
Araujo, Gastão Vidigal, Ji'I:ança. Filho, .Moacyr .Be.rbosa, Augusto 
Corsino, Cardoso A.yres, Vicente Gouveia, Abelardo Marinho. Syl
vio Leitão. Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes Paiva, ~reto 
Pinto, Thom'Pson Flores. (113). 

Deixam da com'DO.recer os Srs. : 

Generoso Punce, Hibeh·o Ju1üor. Deodoro de;, Mendonça. Ge
naro Ponte, Olavo Oliveira.. J'eh,()vah Motta. Jos~ Gomes, Botto de 
Mc.neze.s, Odon Bezerra. Ruy Carneiro, Mario Domln~s. Seve
rino M.ariz, Mello Machado, Altarolrando Requião, J. J. Seabra. 
Prisco Pa.núso, Magalhães Netto, A'Sdrubal Soares, Pereira Car
nei.-o, Eduardo DuVIvler, Martins S<~aros. Adelfo Maciel. Fur-

:tado de Menezes. Negrii.o de Lima. João Henrique, Jacques Mon
tandon, Abreu Sodré, Oscar Stevenson, Gama. Cerqueiro, Cardoso 
de ~:reuo Netto, Laerte Setubal, H)·polito do Rego, Gomes Ferraz, 
Meira. Junior, Trigo de Loureiro, Demetrto Xavier, Abillo de Aa
sls. Alberto Surek, R!~ardo Machado, Rob_erto Slmonsen. (140). 

10 

ORDEM DO DIP ... 

O ·Sr. Preside -:ate- A lista de presenç:a accusa o compare
cimento de 254 Srs. ~putados. 

Vai-se proceder á votac;ão da materia que se acha sobl'e a mesa 
e ·constante da Ordem do dia. 

Vão ser julgados obJecto de dellbera.c;ão quatro projectos. 

Sã.o successivaroente, lidos e considerados objecto 
de delibera~ão. os seguintes 
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PR01.oc'l'OS 

N. 189 - l935 

(Primeira Jeg3slatura) 

Concede uma subvenção d Associação B,.asile1ra 
de 0.-nnbate á TUberculose · 

(Flna.n~ 209 - Primeira legislatura) 

O Poder Legislativo resolve : 

.Art. 1.° Fica. o Poder Exe<:ut!vo autorizado a conceder a. Asso
ciação Brasileira de Combate á Tuberculose, .um.a subvenção ari
nual de cem contos de réis • 

.Art. 2. • .A.s d espesas de que trata o ·arL . 1. •, correrão por conta 
da Verba 21 - Subvenção - do MiniSterio da Educal:ão e !:ift.1ide 
Publica . 

.A:rt. 2. • Revogam...se as disposições em contrario. 
Sala. das Sessões, i!m ..•. de Agosto de 1935 - Canàldo Pes-

.!Oa. ·. 

Justi!ieflÇtio 

_A Associação Brasileira de Co.mbtlte á. Tuberculose, tun<dada. 
nesta CapitAl, em 18 de Março de 1935, é u.ma. eociedade pa.rt1... 
cular, cu:ia finalidade phUa.ntropica. já. se tem evfdencla.do, em 
varias opportunldad~. no amparo aos t11berculosos pobres,· jã. ten
do edificado hospitaes, bem como sanatorios e ambulator!os es
pecializado.s. destinados, não sómente e.os ind1ge.Dtes, como tam
bem á.s outras classes menos abatides, da. populacão ca.1ioca. 

Dos intuitos human!Wlos da referida Associação, como ~e
saro os seus estatutos, não se inclue, apenaS, o soccorro 1mme
d1ato ao doente, mas o incentivo aos estudos ecienti!lcos relativos 
â. tuberculose e o seu incremento, pela propaganda e pela acção, 
dos meios preventivos e premonitoree .do mal. 'Nada mais ;justo, 
portanto. que se amparor tão. benemerlta. Al!aociacã.o, organizada, 
em boa hora, por um grupo de 'abnegados ·brasileiros. 

i 

I 
N . 190 - 1935 

CFinanc:a.s 210 - 1" ~gislatura) 

Dispõe 8\Jbre re~ação da. dtvlda. fluctv.ante 

(Fina.nca.s 210 ._. 1• legislatura) 

Art. 1.• Fica 1nstituido no Miin1ster1o da Fazenda. sob a. de
noml.naç:ã.o de Departamento (!.a DWid'oa Fr.uctuo.nte, um oruão 
especl4lmente destinada a. centralizar os servlcos de arrolamento 
~scrlpturação, IfCIUlda.;:io ·e ~nto das dividas da União Que. 
por Qualquer motivo: não tiverem afdo registradae· pelo Tribunal 
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de Contas e · sUQS delegacias, ou não o rorem. no decu-rso do anno 
:tina.nceiro em. que for~m contrahldas ou no periodo addicional no 
exercido co~o~te. 

§ 1. • As dividas que não tiverem sido vagas dentro do exer
cicio financeiro ~ que pert~ncerem (arts. s•, 9o, e 10 do Codigo 
de Contabilidade da União), mas que, na vigenc!.o. do mesmo exer
cicio, tiverem sido registradas pelo TrfbÚnal :d~ Contas ou suas 
delegacias. continuarão· sujeitas ao regimen estabelecido pelo Co
digo de Contabilidade, em seu art. 76, e .pelo Regulamento Gelill 
do Contaobilide.d_e Publica, ~m seu art. 456, letra õ). 

·§ 2.• As dividas resultantes de ve·nchnento.s, gre.ti!lcações, · sa
la.rlos, diarias e outras vantage.ns do pessoal titulado, contractado 
ou commissionado, mensa.llsta ou diarista. a. .servit;:ci da União, f> 

;dos aposentados, jubilados ou re!onnados, e as .proveni~ntes de 
: pensões de rn.ont~plo, meio soldo. ou quaesquer outras, ·que não 
. tlverem sido pagas dentro Idos respectivos exerc!cios financeiros. 
:rnas para cujo ~ento t enham sido. opportuoo.mente, d!stri
buldos cred~tos á.s estaç:ões pagadoras, contl:nua.rão subor-dina
das âs dlgp.osições cÓnstantes do Tit. IV. CaiJ. UI, Seccão III. e 
<::a.p. V · do Regulamento GerâJ de Contabilidade Publica. 

§ 3.o A divida fluctuante a que se retere o art. 440 do Reg. 
G. de C. P .. cotl!!ltltuida. pelo papel moeda em circulação, ou 
moeda fiducia.rla. :por letras e bilhetes do Thesouro. e pelos de
posito de que trata o mesmo Regulamento ·no Tit. III, Cap. I. 
~cção V. - excluldas as despesas empenhada9 (art. 173 - 7•), 
mas não registradas pelo T. de C. ou po~: suas delega.;:lSes. 
éont!nuar{t. a. ser regulada pelo disposto no Tlt. IV. Ca:p. VI, sec. 
ÇãQ III. do dito Regulamento. · · 

Art . 2" O Departamento da Divida Fluctuante. embore. su
bordinado ao Mlnlsterlo da Fazenda, na parte concernente â sun 
organização e ao regime a que ficará. sujeito o seu pessool, tunr::
~lona.rá. como Instituto autonotno. e, n(:SSe caracter. ente.nder-ee-A. 
cllrectamente com 0$ Mlnlst~:os de Estado, com o Tribunal de Con
tar, com o Consultor Geral da Republica, com a Procul'lldorla. 
Geral da Fazenda "' com as diversas autoridades a.dminJ.statlvas 
da Uniã.o, sobre to&!s as providencias neceesa.rias á execu~ão dos 
serviÇos espec!ficados no _art. anterior. 

§ 1" OS tJapmentos ordenados pelo. Depa~:tamento da Dlvtia. 
Fluctuante. uma vez ·registrados pelo Tribunal de Contas. :;eriio 
eftectu.ados - pel&.s repartições · pagadoras, ou po~: . intermedlo do 
do Banco do Brasil, . com os recursos orçamenta.rlos ou extra
orcamentarl.os que, para tal fim. forem postos li. disposição do 
mesmo Departamento. 

§ 2.0 Para os etfeltos do paragrapho e.ntel'ior. o Depa-rtament o 
promovel'â. · dlrectamente, as distribuições de credlt~ que torem 
necessa.rlas e entrarA em entendimento com ·o Banco do Brasil 
afim de habilitai-o a . attender aQ!t pagamentos de que fôr incum
bido. 

§ ao No caso de pagamento devido em .virtude de execu~ii.o 
de -!entença ajuizada depois de 16 de J'ulho de 1934, os rec~rsos -ne• 
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~essar!os â liquidação serão postos ã disposic;:ào dÓ Presidente ·da 
COrte Suprema. nos termo9 do art. 182 da ConBtituic;:ão Federal. 

Art. 3.0 O Departamento da D1Yida. Fluctuante será con.sti~ 
tuido por uma D!rectoria e duas Sub-Dlrectoria.s. a. PI'Ímeíra. das 
quaes 'terá a seu cargo os !lerviços de protocollos, ficbarios, 11rro
Irunento e escripturaç.ão das dividas e o preparo e e:xpedic;ã.o das 
ordens de pagamento e da. corN!.SPOnd.encia. e demais actos da. Di;_ 
rectoria, e a. .segunda organizac;:ão e instruccão dos. processos a~: 
pagamento, o exame oas reclamações ou requerimentos concer~ 

rnmtes ás divi<das a. liquidar, e as informações e pare<:eres neceS·· 
sarfos á. so!uc;:ão dos assumptos dependente.!~ do Departamento. 

Art. 4. •· O ,pe:~soal do Departamento, alêm d() Director e de 
dois Sub~Directores, constará de um cartorarlo, 11m porteiro, e tan
tos officiaes. dactylograpbos, protocolll5tas, oontlnuos e serven
tes. quantOs forem ne<:essarios a. boa. marcha do serviço. 

§ 1.o O Director, que serA de lh-re nomea.<:ão do Presideil'te da 
Republica, mas, gempre que 'POSSível, escolhido dentre os Directo
res ou Sub-Directores do Thesour.o e do proprio Departamento, 
senrlrà em comm!ssão e terâ os mesmos vencimentos e vanta
gens d"O<S Dlre<:t<H"es do Thesouro. 

~ 2." Os Sub-Dlrectores, e cartorario e o poo"~e!ro .serão tunc
clona.rios erfectivos, lerão os mesmos vencimentos, vantagens e 
garantias. e aue. n()tneacão se tará : quanto aos primeiras, por 
tr~DSferencia de Sub-Dire<:tores do Thesouro ou ptom()Ção de oftl
claes ·maiores de notorio merecimento; e quanto ao cartorarlo e 
ao porteiro, por tra.ns!erencia de :tuncclonarios, de categorias 
equivalentes, do Thes.ouro ou de outras Repartições de Fazenda, 
ou por prom<~<;:ii.o de funccionarimJ de categorias lmmed!ata.mente 
inferiores. da.s meemas repElrtic;ões. 

§ 3 . • Os offlciaes, cujo numero e categorias serão flxadoa 
~1o Ministro da. Fazenda, mediante proposta. do Dlrector do De
partamento, tendo em vima as· necessidades do serviço da.s Sub
DirectorJas, do Cartorio e do Gabinete da Directorl.a., sel"Virão em 
commissão e serão tirados das classes O<XTre.spondentes do · The
souro, por designação do Mtnsterio, sem diretto a outras vantagens 
al~m das dos pronrio.s c~gos. 

§ 4. • 08 dactylographos protocoll!Stas, oontlnuos e serventes, 
cUjo numero .será. fixailo nas condições do pal"aggl'Q.pho anterior, se
rão contracta.dos nos term06 da legislação. em· vigor, ou destacados, 
tempOra.rJa.mente. do pessoal jâ. exi&tente · llQ Tbesouro e demais 
Reparti<:&s de Fazenda. Na. pr!mefre." bypotbese os vencim~tos 
respectivOs serão tbtados pelo Ministro da Fazenda. dentro dos re
cursos destinados ao <:usteio do DePartam(!nto, me.a não poderão ex
ceder aos dOtS funcclonarios do Thesouro, de (!gua.es categorias.. :NG. 
segunda hypothese a. nenhuma outra vantagem terão direito, alênt 
dos vencimentos dos seus cargos etfectivos. 

§ 5.o Os quadros fixados nos termos dos paragra.phos 3.0 e 4." 
poderão ser ampllados ou reduzidos 11egundo as· convenieneias elo 
.serviço, observadas as ~ondi<;ões est41.belec1das nos mesmos para.~ 
·graphos. 
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Art. 5. o Servirão de base ao arrolamento das divldae qu~ já se 
encontrem nas con-diç;ek!s previstas ;no art. 1. • desta. lei: 

I. A relacão orgallliza.da pe1a Cornanl$são apuradora da Divida 
Passiva da União e .por ella apresentada ao Ministro oa Fazenda. 
de conformidade com o art. 5. 9 do decreto numero 21.584, de 29 
de Junho de 1932, completada pelos requerimento.s apresentados 
pelos interessados nos termos do art. 2. 0 ~citado decreto e dedu
~das as dividas cUjo pagamento já tenha sido eftectuado por conta. 
:do credito de 250 -mil eon.tos aberto pelo Decreto n. 23.298. de 21 
de Outubro d.e 1933. 

li. Demonstraç.ões organizaõas pe\a Contadoria Central da 
Republioo, das despesas empenhadas nos dive-rsos Minisrerlos e suas 
depenclencias, .no decurso .de cada um dQs annos de· 1931 a 19&4, 
<:ujo pagame.nto não tenha $do requisitado na vigencia. dos exerci
cios financeiros a que pertenciam e que, ate a data da presente lei, 
não tenham sido pagas pelas verbas de "exerclcios findos- ou por 
creditos esJ)ed:aes. 

III. Demonstr~ões organizadas pela Directoria competente 
do Thesouro Nacional, â vista das rel~Ões a que se retere o § 4. 0 

do art. 78 do Codigo de Contabilidade, das obri~ões a.ssumlcl.s.s 
além .dos credJtOs votados, ou sem credito, em cada um dos a.nno~ 
de 1931 ~ 1934 ~ que, atê a data da p~nte !e!, não tenham. sido 
pagas. 

IV. Rel~ões organiz:.das pelas Contabilidades dos diversos 
Ministerícs, das divida-s conttahiclas pelos ml!llmos e pelas suas de
pendencfas em cada um dos annos de 1931 a 1934 e que· por qual
quer motivo, não tenham sido, opportunamente, incluida.s nas de
monstrações a. que se retere o paragrapho unico, art. 248, do R. 
G. de C. P., llem comprehendida.s nas relac;:ões de que ti"ata o Co
digo de Contabilidade -da União em seu art. 78, § 1. o, nem, ainda, 
mandadas pagar por "Exerclc1os Findos- ou por creditos· especfaes. 

V. Requerimentos devidamente sellaodos, apresentados, a par
tir da publlcaç:ão da presente lei. aos Ministerlo.s competentes ou 
áS Delegacla5 F!sce.es do Thesouro, por aquelles que se julgarem 
credores da União, por fornecimentos, obras, ou servi~:os prestado'! 
em cada um dos a.nnos de 19.31 a 1934, e não pagos e..tê e. data de 
requerimento, devendo este mencionar precisamente: 

a) o nome da pessOe., firma. ou empx-esa. que tlver reali:I!S.do o 
fOrnecimento, executado a obra ou preata.do o serviço, cujo pag~
mento é reclamado, e o a.nno em que occorreu qualquer desses 
fe.ctos; 

b) a. repartição em cujo prove~to toi realizado o fornecimento, 
executada a obra, ou prestado . o · serv:fço; · 

c) a importa.n~a do pagamento reclamado e a nature2a 110 
fornecimento, obra. ou eervlço; 

d). a da.ta da conta respectiva ou !olha de pagamento. a. repat-
tigão a. que foi apresentada e a ~poca 'em que iss'O occorreu; · 

e) eguaes Jndlcaçõea em rele.ção a quaesquer requerimentos 
anteriores reclEUD.anào o mearno pagamento. 
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Pa.ragraph(> unico. ~ão serão admitt!dos .requerimentos ref-e~ 

rentes a divida.s provenientes de aotos ou factos anteriores e. 1931 •. 
salvo se se tratar de divida relacionada ou que tenha sido ob~to 
de requerimento n~s termos do Decreto n. 21.584, de 29 de Junho 

. de 1!ia2. 

~-\rt. 6 ... Quanto ás dlviJas que, a partir d a publioo~;ão desta 
lei, ficaram na sitpat;:ão indi~da no art. 1.o, far-se-â o arrolamento 
A vista das de;nonstrações e relações · daqui por diante organizadas 
de a.ccordo .com o a.rt. 248, paragrapho ·unico, 4o R . G. de C . P .. 
com o li 1.o. art. 78, do Codigo de Contab1l!dade . 

§ 1. • Para completar essas demonstrações e relações, nos casos 
em que se derem omissões e naquelles que s6 tiverem chegado ao· 
conhecimento das Contabilidades dos Ministerios depois de organl_ 
zados e expedidos os alludidos documentos, serão enviadas novas 
re-lações ao Departa mento da Div-ida Fluctuamte, ou simples of!i
clos com todas as indicações necessarias á. identificação das dividas 
e dos credores respectivos. 

§ 2. 6 Como elementos s ubsidlariOg para o arrolame.nJ;o das dl
vidas a que s e refere o presente artigo, serão re~bldos pelo d e-par
tamento os requerimentos que lhe quize·rem -dirigir os interessados, 
pedÍ11do os pagamentos a que se julgarem com direito, desde que se
jam obse-rvadas as exigencias do artigo anterior, alinea V. 

Art. 7 . • Dentro de 60 d!a.s da pubJ.!caçã.o desta. lei. deverão 
se-r reme ttldas ao Ministerio da Fazenda. as demonstrações e rela
çôes a. que se referem as .alineas li, III e lV, do artigo S. •, a.s quaes 
eerão encaminhadas a o ~partamento Jogo que o mesmo fiqu e 
installado. 

Art. 8. 0 Para attender ao pagamento das d!vjdas que forem 
sendo a.tTOJada.s pelo Depat·tamento. nos termzy.s dos a.rtigos 5." e 
6 .o fica o Governo autoriza;do a. emittlr, desde já, apollces dos valo 
res de 200$, SOOS e 1:000$ vencendo juros annuaes de 5 por cen~ 
to, resge..taveis, por sorteios semestrae-s. dentro do prazC> de 30 an~ 
nos. a partir de 1940. 

§ l.o A emissão desses titulos será telta por !léries de cem mll 
contos até o total de 60G.OOo-:ooosooo, ca'befldo ao Governo, â me<li~ 

da que fôr l!'E'ndo conhecida a. somm:1. das dividas arroladau. soii
citar os augme·ntos necegsarJos . 

§ 2. • As dividas menores de 200~000 e .as frac.;ões .de~ qua n
tia compreflendidas em dívidas ma iore!l, ~rli.o J)dgas em moeru'· 
corre-nte na. ®ta. ~a. liquidac:ão. 

§ ii. o Para. o Ett:etto.s do dispost<> no paragrapho ant-erior. serão 
consldera.dru; englobadam~nte a:s dividas m~no1·es de 200$000, per~ 
tencentes a um mesmo credor e 11(1 mesmo anno 'financeiro. ·-

§ 4. o Os titulos a.ppllcados na liquidação das dividas a que se 
retere este a.rtlgo poderão ser utilizados, a pert!r de 1940, em toó"s 
os pegame·ntas que tlvGrem de ser fetos ~ Unlã.o, atê c limite de 
vfnt& :Por cento (20 por cento} da jmp<>rtwncin e. pagar, desde qu& 
esta não se ;la fnterior a 400$000. 
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§ 5 . • Os titulas assim recebidos pela União serão, para todos os 
~ffeitos; equiparados aos resgatados. 

§ 6. • Logo depois de recolhidos á thesoura.ria geral do Thesou
ro Nacional ou áS thesourarias das Delegacias Fisoaes, & de serem 
devidainente escripturado.s, na u.niformi~ dos arts. 158, e 159, 
do R. G. de C. P. serão elles assie:nalad'os, de modo bem visível, 
por meio de carimbo, com a Pfl]a.vra " Resgatado", seguida da índi· 
cação desta Lei, deste artigo ·e de seu parag.rapho 5. o (Lei n ... .• 
de . ... .... .... de 19&5, artii;o 8. o, paragrapbo- 5. o). 

§ 7 . • .A.s thesourarias qUe receberem esses titulas ficam obl'i
gadas o. remettel-os semestralmente á Caixa da. Amortização, m e
diante as formalidades legaes, para. serem a li incineradas, na forma 
do art . Ül do R. G. de C. 1?. juntamente com os resgatados por 
-meio de -sorteios. 

§ 8. o O pagamento dos juros e o ·resgate dos titulas emittidos 
em virtude da. presente lei ob-edecerão ás disposições constantes da 
sub-secção I , secção II, Cap. IY, Tit. IV, do R . G. -C'e ·c. P. 

Art. 9 . 0 O ' !'egulamen to para a execu<:ão désta lei deYerá ser 
expedido dentro de 60 dias d a data de sua publica.c;:üo; estabelece•·~ 
as regras a serem observada.<; em todos os trabalhos do ~parta~ 
mento; <eSJ)ecif!carã. as o.ttl'ibuicões e deveres do se\t pessoal, e mo
.cmica;rá. o R1!gulamento Geral de Conte.bilida<'le Publica e <> do The
souro Nacional no que !ôr indlspensavel para harmonizai-os com o 
disposto nos artigos anteriores. 

Art. 10. Ficam sem effe1to, desde a data da jmbl!cação desta. 
lei, os saldos· dos ~rEdJtos abErtos pelo d.e1:reto numero 23.298, de 
27 de Outubro de 1!)33, e dos destinados á. liquidação elas d ividas. de 
exercfcios findos do per!odo de 1931 a 1934, salvo na pa.l'te corre:!* 
pondel!l. te a despe-sas j6. registrodas p.elo Tribunal de Contas ou sua01 
de~gaclruo & que, ·POI" qualquer motivo, .não tenham sido n.inda pa
gas, e na que, pelo Governo, for jUlgada. neoessaria ao8 pagamentos 
previstos no p&ra.grapho 2 . 0 do art . s.•. 

Art. 11. Logo que !ôr publicada a pr.esente lei. ~nsldernr-se-lí. 
.ext!ncta a Commissão Encarregada <la Llquldaçã.o <la DiYid:t Flu
ctua.nte, creada pelo Decreto d'3 27 de Outubro de 1933, cabendo eo 
S~ret.e.rlo da Com.missão e aos seus a.uxllia~s a guarda. dos re!!
ll~tivos processo.s, papeis. Uvros de escrlpturatão. ,material de ex· 
pedlente e moveis, até que .se installe o Departamento ora Institui
do, ou sejam designados, pe-lo Minlsterlo d& F~enda, -outros !une· 
clonarlos para. terem. sob sua responsa.bilidade, o .referido material . 

.A.rt. 12. 0 , Para attender á installação e custeio do Departamen
to, comprebendendo pessoal, material e- outr~ despeeas, emquanto 
não existir verba. ()l'Çrunenta.ria para ta.es fins. fica aberto ao Mi
n.Jst.e:do da. Fazenda. o credito de r~ls 500:000$000, que, para os. ef
!eitos do a.rt. 183. da Constitui~ão, serA custeado pelos saldos da~ 
verbas da receita (Lei n. 62. d'e 1935) . 

.Art. 13. Revogam-se a.s d!!lpostções .em contrario. 

Sala. das Sessões, Hl de A-gosto de 1935 • .:.... Bof'~kJ IA!e<Í. 
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N. 191 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Conctide o credito de setenta contos para a.s despesas com a.s co-m~ 
memorações à<:t data de 1 de Setembro. 

(Fina.nc;as 211. t•_ Le:;isla.tura) 

A 'Camata dos Deputados resolve: 
Arti-go unico. Fica o Presidente da R~>publlca autorizado a abrir 

o credito de setenta contos (TO..:A}()0$000). para o :tim de cu-stear ns 
despesas com as commemor~<:les da data~ 7 d-e Setembro' do an
no em curso, devendo essa. quantia .!K'r retirada da verba destint~da 
ã.s subven~ões do Mlnisterlo ,da Educação e saude Publica: revo
gadas as disposições -em contrario • 

Sala das Sessões, 19 de Ai;osto de 1935. - Ca.jé Filho. -
Carlota Pereira áe Queiroz. 

N. 192 - l93ã 

(Primeira Legislatura) 

Begu.ta a.s · lYI'ofilr~es d-os meàicos e eLos enferm-eiros de bordo> 

(Le:nsta.ç:ão Social. 41 e Flnanc::as 212 - 1• Legi!;!at.ure.) 

Considerando que em face da Con.stltulção Federal de 16 de 
.Tulho de 19'14 (art . 123) os que exercem profissões liberaes ~ão 
equiparados aes tra.balhndores. pare.. todoa os etteitos das garantias 
e dos beneficios da legislacào social: · 

Considerando QUe o me-dico e o enterm~iro de bordo não são 
funcclon:u'ios publicos porque faltam-lhes os caracterlstlcos J~gae,c 
dessa !uncção: 

Considerando que funccionarJo publico, segundo a technlca 
jurldlca. .sO ê aquelle que exerce permanenteme-nte um munu, pu
blfco. um cargo ne. orb!ta adminJstrs.tlva, tem titulo de nomeac;:ão, 
paga sello no Thesouro, presta compromisso legal.e -o que ê mal~:~ 
importante- tem remuneraçij,o dos Cofres Publ~cos: 

Considerando que e. nota. caracterlstiea do organismo poUtico . 
dos !uncclOI16.rlos. consiste na hioera.t·chfa, e a do organi!;nlo econo
ml<:o na remunerac:ão dos serviços; 

Consiàeramdo ainda que em ta.ce da. Carta Poi1Uca do :Pafz, que 
é e.. lei Mater, rtcou prohibida a differenc;a de .saJ.a.rio l)(lra um mefl
mo trabalho; 

Consldera.ndo que a~: compo.nhfas de na vega(:ão ao vende :-em 
o bUhete de pa.sse.gem assumem tacitame-nte, com o passageiro. a 
obrtge.çã.o de transportal~ tncolume ao seu desUno e tambem :~. d•· 
P1"18S~-lhe attenc;:ã.o. 1o'ig!lancla e asslst~ncla ~dica immedlata; 

Considerando que as companhias de navegação, são universa.1 e 
civUmente respon..<ravels pelos aconte-cimentos !unestos occorrldos a 
bordo,. com seus passageiros e tripulantes; 
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Considerando que, para cumprimento dessa. obriga.;:ão juridica., 
as com:panhias sem:pre tiveram medico a. bordo de ·seus navios, com 

. sala.riO.!l pag"OS exclusivamen~ pelos seÍJ.-S COfres; 

C<msiderando _que as compamhias jamais f~eram deposito, no
Thesouro, dos vencllne.nto.s que deveriam ser pagos a.os ·medicos e 
aos enfermeiros de bordo, porque sendo este.s seus assalariados ellas 
não podiam prever qual o qua.ntum a que "teria direito cada um 
desses profiSSionaes; 

Consi-derando que o De<!retó n. 16.30(), de 31 de Dezembro dP. 
1923. antes da extin-cção do Departame-nto Nacional de saude, e.steve 
em vigor durante onze annos. e nenhum deposito foi feito no The
souro, _conforme determinava o artigo 1.335, do citado decreto; 

Considerando que aJ)esar do Decreto n. 16.300 em seu art. 
1. 342 ·determinar q U(' os .medicas de- bordet seriam nomeados em 
comrnissão, após concurso e por portaria 'Clet Ministro da Justiça e 
Negoeiets Interiores, com e:x:cepção <Ie meia. duzia, os me'ClicCI'3 d& 
bordo, em numero superiox- a. ses.!renta, sempr~ eXerceram e e~er.cen\ 
a profissão sern lhes ter sido exigida semelhante .prova ou condição. 

Considerando que o Decreto n. 16.300, já. referido, s6 num or. 
noutro ponto ê que foi applicado contra. as compamh!a,s, e co:!tra. 
os medicas e os enfermeiros apenas- na parte que os sobrecarre~va 
de serviços, .sem onus para o Estado, e com inc<mtestavel prejuizo 
a esses ~rof.~onaes: 

Considerando que a convenção .sQI!litarfa e internacional de Ha
VI4llll. não transformou o medico -de bordo em funccionario public•> 
e que tambem o mesmo não resultou da convenção sa.nita.rifl. intel·
l'l&c1onal de Montevidêo, em que o :B.Tasil tomou »arte; 

Consluerando q1.1e aberre. dos prJ.nctpio.s mala comesinhos d& 
moral administrativa obrigar o medico ds bordo a. p~tar, ao mes
ma tempo e gratuitamente servlc;:os de outra especie, como são os 
de hygienistas. que importam em fiscalização; , 

Considerando que a. Sa.ude Publlca., como orgão fiscalizador, 
não .pode contin~ a incumbir o medico de bordo, de exercer fis
~a.lização contra as proprias companhias, as quaes presta elle. tam
bem serviços como medlco dos passageix-os e dos tripulantes e de 
quem recebe os sale.rios como u.nlca remuneração; 

Considerando que a Saude Publica. tem sacrificado muitas ve
zes os --serviços e os interesses patrlmoniaes c1aa companhias, com as 
incumhencia.s &Was aos me<Iicos e aos enfertUelros, de bordo, que 
constl'angl.:lamente se v~em obrigados a cumpr11-as. -

Consider-ando que· a Inspectoria Sanitaria da Mal'!nha Merca.n
ti!, para fazer a. !iscal!Z:U.:ão da hyglene de bordo, não necessita de 
se utilizar, l)Or mais tempo, do m~dico de borao nem da creação 
de um q-uadro de verdadeiros inspectore.s sanita.rlos marlttmos qu~. 
a exemplo do que aconteceu com o quadro dos inspeetores sanlt<:.~ 
rios terrestres, vai onerar de m\lito o erario publico; 

Considerando que o medico de bordo. fornecemdo ãs autoridades 
sanibuias de cada porto um memorandúm informativo sobre et es-
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tado sanitario, fornece dados á fisca112ação ~ não impede Q\le essas 
mesmas autoridades inspeccio.nem o navio quando entenderem ne
cessa.rlo; 

Considerando que os medicos e enfermeiros de bordo devem se 
libertar, de uma vez Jl(ll"a. semp~, da. Sa.ud.e Publica, que s6 tem 
servido para sacrlfical-os obrlgando.os a prestação de ~rviços cvn-
tradictorios ~ divergente-s;- · 

Considerando que aos medicas e aos enfermeiros de bordo. 
foi llllegada. inscripcão no Instituto de Previdencia, por não l!lt:tem 
funcclona.rioa publlcos; 

Co!I.S'idernndo que os medicos e os enfermeiros de bordo ,.il,o 
descontados obrigatoriamente para o Instituto dos Marítimos e que 
este Inst-ituto :lá co~edeu p ensão á família de um dos medievs de 
bordo. ultima.llliEmte fallecido, por considerai-o· essencialmente ma
r1tlmo: 

Considerando que os medicos e enfermeiros c onstituiram-&e em 
syndicatos de empregados profisslonaes os Qua.es para terem per
sonalidade juridlca foram reeonhecidos r>elo Ministerlo do "l'rn.ba
lho, Indu!rt:ria e Commercio, que tinha autoridade paxa :fazel-(); 

Considerando que a expedição da. carta syndical collocou os 
medicas e os enCennefros de bordo, d·ebalxo da. pr~tecção das leis 
socfa.es qu-e emanaTam do GovemÓ Pro\Tlsor!o, e que tel!do ·sido 
e..pprovadas pela. ConsUtulnte dev~m ser rigorosamente. respeitadas ; 

O Congre690 Naclone.l resolve: 

.Art. 1.o Os medlcos e os entermeLros de bordo prestarão a bor
do servi~:os aos pas9agelros e aos 'tripulantes, como med!cos e en
fermeiros dos na v! os, de accoroo com a legislação em vigor e de
term~n~ões dos conventos lntemo.elonaes de que o Brasil seja. Ki
arna.~io. 

Art. 2.o Os medicos continuado. i!'ntretnnto. a fornecer ã au
torldad9 sa.n!taria de cada J>Qrto, lnformacões sobre o estado sanl
tario. de bol'do, por meio de um ?lle'm•)rand.um, ficando a esse. a.uto
ridade n.ssesurado o direito de fiscalização directa a bordo. quando 
o j ulgar necessario. 

Art. 3. 0 Os actua.es !nspectores samfta.rlos e os entermeh~s de 
bordo f!OIUll completam-e-nte desligados da Inspector la Sanfta.rta. da 
Marinha. Mercante , ~ndo-thes as:!legura.da s todas as \'antagens e re
galias conferid~ aos ·maritimos e regendo-se seu embarque da -m~s
ma f6rma que os das demais classes maritlmas. 

Art. 4. o os syndicalizadl:ls t~rão preferenc!a para o exerclcio 
da. J>rofiggão e isto será. estrictamente observado de accordo com a 
lesfslação social ~m vigor. 

Art. 5. • sera. creado um que.dro effectivo e outr~ $ôUpplementar 
para. os m.edlcos e os enfermeiros de bordo, s~ndo nelles !·ncluidos 
todos os que estiverem em exerc1cio de suas :tune~ões a tê 30 <1.: 
J'Wlho de 1935 . 

Art. 6. o o quadr() effe<:tivo dos rnedic().1! ~ o de .~nterml!lros se~ 
rã. composto i!e tantos pro:tissl<ina.es q uant os sejam necessarlos aci 
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serviço das companhia$ ou emPresas de navegação. uns e outros de
vidamente matriculados na Ca·Pitania do Porto e· constituldos inicial 
mente por aquelles que contem mais ~ dois annos de· embarqu; 
effectivo, desde que não tenham desembarcado ha. mais de .dois an
nO<$, e aquenes que exerçam o serviço de !iscalizar_.ã.o hygioeníca. nos 
navios cargueiros; atracados ilU ancorados no porto do Rio -de J<J.
neiro ou em qualquer outro porto onde se fizer necessario esst> 
servi co. 

Art. 7. o O quadro supplementar dos medlcos e enfenn'-'!i.ro::l 
será. c!Jmposto no ma.xi.mo de 50 por cento do numero fixado pa.rn oa 
quadros effectivos exigindo-se para ingressar provas de capacida
de profissional e idoneidade moral. 

Art. 8.0 O.s quaàros supplementares :fornecerão profisslonaes 
para preencher os claros abertos nos quadros er!ectivos, tenão sem~ 
pre em vista a idoneidade moral e profissional, alllada ao requisi.· 
to da antiguidad4:! da inscripção. 

Art.. 9. • Os medicos constituirão urna. unica. classe e fioo.rão 
equiparadils quanto a. salarios, regalias e vantagens a()S primeiros 
ma.chlnlstas ~e 1" class~. ' 

Art. 10. Os enfermeiros «lmbem constituirão uma unica clas$a 
e ficarão equ)pa.rados q11anto a sa!al"'os. regall~ e vantagens aos 
ãegundos ti!legraphistaa dos navios de barra t6m. 

Art. 11. Os navios de passageiros terão obrigatoriamente a bor
do um medico e um enfermeiro e os nav!og das linhas Manác>s
Buenos Aires e transoceanico~. alO:,m -de.~ses profi:,ssionues, mais uma. 
enfennelro.. 

Art. 12. Todos os navios cargueirO!! com mais de 250 tonela
das terão obriga.toria.ment& enfermeiro a. bordo. 

Art. 13. Os -m-edfcos e os entermelr()S ficarão pertencendo ã 
Reserva NavaJ, nos termos da letra c, do art. 480 do Decreto nu
mero 24. 288, de 24 de Maio de 19 34 . 

.Art. 14. Cada. companhia. tem. um medico, chefe do seu De· 
parlamento de Saude e que !H!>rviTâ como intel'IIDed1ario entre ella 
e a Sa.ude Publica.. 

Art. 15. Aos m-edloos e enfermeiros serâ. contad'O todo o tempo 
de servl~o prestado âs complllilhfas ou empresas de navegação ,até 
o. pl'E!sente data para o ef!elto de aposentadoria. 

Art. 16. Serão aproveitados nOs que.(!ros todos O>!l' medicas no
meados, com ou sem concurso, até 30 de .Junho de 1935, por porta.
rlas dos Mlnlstros da · .Tusti~ e da EduC-a~;;ã.o. e, outrosím. aquelles 
que foram tambem nomeados. em commiasão, pelo Chefe <10 Gover
no ProvJ.sorlo, tudo indel)enden~ de qualquer outra prova de oa.
pacfdade; respeitado desta forma o direito adquil"ldo . 

Art. 17. Serão -egualmente aproveitados nos referidos CLUadroa 
todos os enfermeiras-guardas nomead011 em com missão. ·com ou sem 
oo:ncJ,lrsO, atê 3~ de- Junho de 1935, por portarias do director da· De
fesa. Sa.nlta.rla. Ma.rft.ima e Fluvial e do chet'~ do Serviço sanital:'!o 
da. Marinha. Mercante, de. accordo com o art. 886 a,pprove.do pelo 
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Decreto n. 15.003, de 15 de Setembro de 1921, tudo illdepE:ndente de 
qualquer <mtra prova de capacidade, respeitado desta .fôrma. o di· 
rei to adquirido. 

Art. 18. RevogQm.:.se <lS disposições em .eontrat·io. 

Sala das Sessões, 12 de Agosto de 1935 . .,ácurcio Torres. 

O Sr.· Presidente - \r ou submetter a votos a redacc;ão fi
nal do projecto n. 126-A, õe.1935, regulando o casamento religioso 
l)G.ra 0-'1 effeitos civi.s. 

A' redacc;ão inicial e ás emendas a. Commissãc de Redacc;ão 
offerece e\ seguinte 

IIEDo\oCÇÃ.() SUBS"l'l'l.'U'l'iVA 

Reãacçáo fínd-~, emendada do projecto n. 126-.A, de 1935, (l.a Le-, 
Di~Zatura-), que regufa. o casamento religioso para os effeitos 
ci'V~. 

(Proj. n. 7S B· 1935 - Justic:a 36 n• Legislatura) 

O Poder Ledslativo decreta: 

Art. l.o o casamento religioso, celebrado perante minlstro Ja 
Igreja Cathollca, dos cultos protestantes, grego · orthodoxo. lsrae
l.ita e positivista, ou de outro cujos ritos não contrariam a ordem 
publlce. ·ou os bons costumes, produzirá. os mesmoo effeitos do casa
mento civil. nos termos de~ta. lei. 

Art. 2.o AS autori-dades superiores das confissões religiosas 
communica.rã.o ao presidente da Corte de Appellação nos Estados, 
no D!strlcto ~eral e no Terrltorlo do Acre. a relação nominal dos 
seus ministros competentes para. celebração do cs.sa.mento, bem 
como quaesQ.uer moditicações, substituições ou ~onerações super
veniente!!, 

§ 1. o Qua.ndo a hferarchia dessas co,..~es !Or universalmen
te conhecida, a communicac;:ão vers:>-:1:. apeno.s sobre os cargos e 
suas eventuaes substitui<::~. 

§ 2. o T<ldos os mfnistr()s deverão trazer suas provisões ou ti· 
tulos de nornee.c;:ão expedidos pelos r-espectivos superiores. dando
a& sempre a maior divulgação a qualquer nomea<:ão. substituição 
ou exonere.cão. 

Art. 3.o A secretaria de cada COrte de Appellao;ão annotarâ.. em 
livro especial, as communicac;:ões determinadas pela presente lef, 
dando-lhes tambem ampla pub!Jcidade, quer pela imprensa, quer 
medla.nte .circula.ç;ão aos Juizes de Direito, que estes transmittirão 
aos demais juizes competentes e aos offieiaes do Registro Civil. 

§ 1. • Tendo duvida sobre se o l'ito ele confissão religiosa, não ' 
eo;;])ecffJea.tla no artigo I, • contraria ou nã.o, a .ordem publica ou os 
bons costumes, o Presidente da. COrte de· Appellação devem deter
minar as providencias que,. para dlritnil-a, julgar conveniente, au
~oriza.ndo! denegando ou caJncellando as annota~õés. 
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§ !~0 A todo cidadão é facultado repr.ooentar ao Ministerio ·Pu· 
bUco, na comarca em que occorra o allegado, contra confissões re
ligiosa.'!, cujo rito contmrie a ordem publica ou os bons costumes. 
articulando :factos e indicando, ou o:!t-erecendo, prova9 a!im de ser 
denegada a seus ministros a :f:lculdade: de celebrar casamento com 
effeitos -civis. O ~Unlsterio Publico. adoptando a:s medidas que con. 
siderar convenientes, promoverá. a ac~o pena.! se cab!vel. e expo!':i, 
em relatorio ao presidente da Côrte de Appell.ação. os resultados que 
apurar. 

Al't. 4. o Os nubentes, habilita.dos na forma de. lei civil, p~rão . 
requerer, ao jui:z: competente, a celebra~ão do .:eu casamento por mi
nistro. de confissão "'lliglosa, cujo nome ou investidura se encontrem 
e.nnotados ;na secretacta da. COrte dé Appelia.ção do ~nesmo Estado. 

' 
§ 1 . 0 Deferido o pedido, determinará o ju~ que o oftlcial e'l[J)e<;a 

a certidão de habilltação para casamento dos requerentes, na. qual 
mencionará: 

.Art. 4." Os nube.ntes, •habilitados na forma dQ lei civil, t~oderão 
requerer, ao juiz competente a celebração do .geu casamento por mi
nistro de eo.nli~âo religiosa, cujo nome ou inv~stidura se encontrem 
annotad<>s na :SeCretaria _da COrte de Appellacão do mesmo Estado. 

§ 1. 0 Deferido o pedido, detennlnarâ.. o juiz que o ofticial expeca 
a certidão de habilltacão para casamento dos r~querente!'l, na <JUf.\1 
mencionará: 

a) nomes. PTenomes. data de nascimento, profissão. domicilio 
e residencla actual doR nubentes: 

b) nomes. prenomes, datas de nascimento. ou de morte, domi
cilio e residencla a.ctual <lo!! naes: 

e) nome ~ prenome do conjuge preced·ente e n ~t.'\ da. dissolu-
~ã9 dn ~asantento: 

d) data da publlcaçãCI dos nroclamas: 

e) os documentos apresentados para a habllltac;üo: 

j) investidura e cargo do Ministro ou <> seu nome. 

§ 2. o Es~a ce~tldão, ·isenta de !!ello, será entregue, pelo· oft!c!a.l, 
mediante reclbo noa autos respectivos. a um dos mubentes. ~u ê. 
pessôa por elles desig·nada na peti<:ão. 

§ S. o A certidão valerá para o cue.mento dul'llllte trinta dias, 
contados de sua data; findo esse prazo. sera. ·necessaria nova ~er
tfd.ão -extre.hida. a reQ.uerimento dos nube.ntes, dos mesmas autos de 
habilitação, C!Uio esta a·ilnda vigore . 

1 4. • A certidão, de que trata o pre~nte artigo, não será auto
ri.zação para o r:ntnlstro religioso celebrar o casa.znento, mas e. de
claração de !}e achArem os nube-ntes civ1lmente habilita.des a can. 
trah!l-o pePánte elle, l!!eu coadjuctor, ou delegado, desde que compe
tentes, segUndo as lels da. respectiva conf·lssão, e e.rtanéio regular
mente a.nnotados seu nome ou investidura na corte de Appell~ão. 
e.inda que de outro Estado. · · · 
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Art. 5 . • O casamento religioso será. celebrado no dia, hora e la
gar prêviamente designados .pelo ministro que presidir o acto, me
diante aPresentação da certidão _men~ionada no art. 4.o e preenchi
das as: formalidades do rito resPec_tivo. 

. ' 
§ ·1, <> A solemnidade terá. Jogar ne. egreSa., ou templo, ou em oU· 

tro local designado, ou admitt!do, pelo celebra:nte, a portas ·abertas• 
pera-nte testemunhas parentes ou não dos contrabent:es e na tor:zna 
do rito da religião a.dopta-da. As tes-temunhas serão pelo menos duas, 
quando os contrahentes saiballl e l!crevet, ou quatro, quando argum 
delles o não saiba. 

§ 2 . • A celebr~ão do ca.samt~nto serA immediatamente suspen
sa. se algum dos contrahentes recusar a solemne a.ith-macão àa sua 
vontade de casar. declarar que esta não ê livre -e espontanea. ou· 
m.a.n.ifestar-se arrepetndido, assim. como se no aeto f{Jr denunciado 
imJ>edilnento fundado na lel civil. 

§ 3. • O nubente que od'ér causa. á. suspensão do acto não será. 
admittido e ·r.etractar-se no mesmo dia. 

Art. 6.• o ministro lavrará.. ou fará. lavrar, em língua. verna-· 
cuJa, logo de:t>6is da celebmçáo do .ca.satn~nto, o assento respectivo 
em dnas vias de egUal teôr, uma em livro especial e outra em folhb. 
separada.. 8.Siligmadas por eUe. pelos co.njuges e pe1e.a testemunbas, 
depois de lhes serem lidas em v~ alta e clara. 

§ L G Constarão do assento: 

a) a. hora, odia, mez e anno e lagar de realização do cm1amento, 
com a especificação de terem sido observadas as formall.dades do 
artigo 5.• e paragrapbo l.o; 

õ) o nom.-e do ministro celebra.nte. com ind!ca~ão de 8 eu car;:o 
ou investidura e da. s-ua confissão religiosa.; 

c) os nomes, prenomes, edades. protl.ssões, dom1c!J1o:~ e ·reslde-.n
cias dos conjuges e das tetem-unbas: 

à) a declaração de ter sido o caSIUnento celebrado com o cum
primento das formalidades Iegae>:S e observan<!ia do ritual rel!giOB'> 
applfcavel; · 

e} o inteiro teOr da certidão do art . 4.o, J)aral;I':tPho t.o: 

/) o regimen de bens do casamento e, se os nubentes fizerem a 
õeclat•ação, a data e o cartorto em que tol passada. a escriptura an
te-nupciru, quando o regl.men não for a legal: 

g) a peE.~~ôa a q_uem será entre~e o termo avulso, de accot·
do com o art. 7 ,G: 

§ 2. 0 Suspensa. a celebrac;;ão do casamento em Qltalquer dos ca• 
aos do art. õ,o, paragrapbo 2 . 0

• 11e lavrarA -o termo, mencionando 
étrcumsta.ncladamente o oecorrldo, na fonna do principio deste 
artigo. 

§ 3.0 Os livros de assento dos .casamentoa religiosos celebrados 
11os teunos deeta. 1e1, e OS' documeDtos apresentados p~ a. celebra-
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çã.o ·dos mesmos casamentru. serão conservados em bom estado, e 
em lugar seguro, e ahi exhibidos, mediante requisição judicial, sob 
as vistas do Ministro incumbido de sua guarda, ou d~- pessoa por 
elle designada. · 

Art. 7. • O .Ministro, que celebrar o ca-samento, entregará logo 
aos nubentes, a um delles. ou á pessoa que designare·m, ~ante 
reeibo, o termo avulso, e communicarã o occorrido ao ofticia l do 
Registro Civil processante da habilitação, dentro em setenta e duas 
horas, se o cartorlo estiv~r situado na mesma localidade, 
ou, no· mais curto prazo. até trinta dias depois da celebracão do 
cas~nto, nos demais oasos. 

§! 1. • O t~rmo avulso s;lrâ entregue ao official do Registro Ci
v!l, mediante recibo de proprio punho·, em livro especial <lo proto
conq; ·o'U em separado. 

· § 2.o Far~e-á sob registro postal, gratuito, com recibo de volta. 
a communicação exlgida por este artigo. O tunccionario postal 
Yeri:flcarâ o teôr da communicação. antes de encerrada a sobrecar
ta, mencioonando no certificado tratar-se de assento do casamento 
das es5oa.s que nomearã.. 

§ 2 . 0 A communicáção do casamento, exigida por este artigo, 
serã feita sob registro :po.stal, com recibo de volta. Esse registre. 
como serviço publico, s~rá gratuito, e. no certificado, mencionará " 
agente postai tratar-se de asse.nto matrimonial, referindo os nomes 
dos conjuges. Para Isso. a carta lhe será entregue aberta, fechan
do-se dew!s da veriflcac:ão. 

§ 3.o Ao fazer a communicação ao otficial do Registro, envia
rã o Ministro, quando houver, as procurações, <te um ou de ambos os 
contrahentes. · 

§ 4. • Os Ministros poderão exidr Os documentos referidos 11u 

pãi-agrapho 3 . •. em duplicata, afim de conservarem. em seus a rchi
vos. e~nlares de cada um . 

Art. 8 . • O Mini mo de confissão religiosa especificada no art . 
1. •, que celebrar casamento, estando algum dos contrahenies em 
immtnente perigo de vl-dn., lavrará., ou farã la'\'l'ar, no livro proprlo, 
ou em separado, o respectivo termo. em duas 'lrM\s, com o.s possiveis 
requisitos do art. -e.•. paragrapho 1. • assignado por elle, pelb con
trahente que souber. ou puder. ass!gnar, e por quatro testemunhas 
que sa.Ibcun ler e .escrev~r. 

§ 1.o A segunda via do termo la'\·rado ser:i. enviada. pelo :Minis
tro celebrante do casamento, ào otttcia! do Registro Ch·il do d!strl
cto. em que se tiver effectuado, nos termos e pl'azo do art. 7. •. 

§ 2. • De posse da segunda via, o', o!flcial. 1mmt'dlatamente. ~ 
aut11ará. ou juntará aos autos oda habllltac;:ão reSJ)ectiva. se· houvE>r, 
f~ndo-os conclusos ao juiz competente, pr~e,;uindo-se nos tertn05> 
do art.. 200 do Codigo Civil. 

Art. 9.~ Haver~. em cada. cartorlo do Registro Civil, mais ·um 
ltvro - "F" - para registro dos casamentos religiosos, com t!"e· 
·Zentas tolhas ~as formalidades- dos mencionados no··art. 43 do De
creto n. 18. 542, de 24 de Dezembro de 1928. 
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§ t:O Cada folha dMSe li~·ro será. dividiOO. em tres partes de ac
Óordo com o modelo annexo ao ~éreto n. 18. 542: â esquerda. se· 
lan~rà o numero ~ordem, ao centro, o assento, ficando, a. direita, 
espa~o para as·notas e aver~ões. 

§ 2.• No mesmo dia. em que receber o termo avulso, o offici:ü 
do Registro Civil fará., gratuitamente. a inscripção do casamento. 
lavrando um assento no livr-o "F", que assignará. com duas teste
munhas, e em que transcreverá,· na integra. o mesmo termo, men
cionando os documentos que o acompanhavam e as circumstancia"l 
que julgar convenientes. 

§ 3. o O official juntarã o termo avulso e El'!l procuraçõEs, aos 
autos de habilitação do casamento, certificand'O nelles a data da 
inscrípçãa e numeros da pagina e livro em QUe a. lançou. 

§ 4. • Verificando a inobservanc!a de for.malidades legaes ,na ce
lebt:ação do casamento, official annota.r'cL, no livro proprio, a inscri
pçã.(), que ficar& sustada, ~ expondo as duvidas, que tiver nos au, 
tos da hab!litação, dará i·mmedlatamente, vista destes ao repres~n
tante do Mlnisterio Publico, por tres dias. 

§ S.o Com o parecer do MiniSterlo Publico, os !_lUtos se·rão logo 
conclusos ao juiz para, dentro em tres dias, proferir sentenc;:a, de
terminando a .Jnscripção do casamento. sanadas as nulUdades rela
tiva-s, ou denegando-a, quando insanaveiS'. o juiz applicara. as pena
lidades de sua competencla. e ordenará e. re-messa· de ccipias do~ 
autos ao represéntante do Minlsterlo P11blico. para a propositura da 
a.cção penal cabivel. 

§ 6. o Se a inscripção for ordenada ulteriormente, retrotm.birá 
todos os seus ef'feitM á <lnta. da annata.ção tomada pelo o!f:iclal, nos 
termos do paragra.pho 4 . n, a.tte·ndido o disposto no artigo 11. 

§ 7. n O reglstro ~ obrtga.torio, e se o offieial se recusar a faz<:!-1-o 
os conjuges, ou o representante do Ministerlo Publico, poderão re
querel-o. 

Art. 10. Se até 60 dias, depois de expedida a certidã4 do ar
tigo 4. 0 , paragrapho 1. •, nã.o tiver $Ido feita a inscripc;:ã.o, o official 
do Registro Civil requisitará.. do :Minlsterio cor.n;petente, informação 
escripta sobre a celebra~ão do mesmo casamento. A' requls!c;:ão 
attenderã, no prazo de od-ez dias. o :Ministro, enviando copia authen
tica do termo do casamento. se o tiver effectivado. 

Paragrauho uni~o. De posse dessa inform~U:ã.o. o officle.l jun~ 
t.e.l-a~â aos autos da habilitação do casamentQ a. que se refere. pro~ 
cedendo~se nos termos das ~~~ 4° e so do art. 9°. 

Art. 11. A inscrlp~ão do casamento religioso. dentro do prazo 
de 60 dias constantes d~ art. 10. attrlbue-lhe os mesmos effeitos do 
casamento civil, desde o momento n~ ~ua celebração . 

Parag-rapho unico. Findo o l)~ de 60. dfe.s, o registro poder!\. 
ser feito em virtude de -d!ecisão judicial. sem prejuizo das penalidades 
em que tenham incorrido os responsavel.s pelo .retarda:mento. 

Art. 12. Os a.ctos regulados pol." es·ta 1-ef, que competem aD-9 

nubentes, ou· dos conjuges, poderão ser pratlca.dos por eUes ,pessoal
mente, ou 1)01' procurador com poderes especiaes. 
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Art. 13. O casamento religiOSo, celebrado na.. confo&'lllldade 
-desta lei. considero.r-s-e-á perfeito, antes de sua insçrip~ão, afim de 
app!icar-se o art. 283, da Consoli~ão das Leis Penaes. 

§ 1• Commette-rn os crimes e· ficam sujeitos, respectivamente. 
ãs penas dõs arts. 251. 252, 253. 256, 257. 258. 259 e 2!>1. e seus 
paragra.phos .. dEI Corisoli<lação das· Leis Pena.es os que praticarem 
os actos previstos nesses dispositivos, ou se servirem de documentos. 
ou papeis, :rielles mencionados, para a celebração do oosamento re
ligioso ou para a sua ínscripção no Registro Civil. 

§ 2° Para o effeito da aPPlicação ·do e.rt. 253 da Consolidacão 
das Leis Penaes, o ministro de confissão religiosa, quando no exer
cício de..s att;tjbuições que esta lei lhe faculta, ~ equiparado ao 
funccionar1o publico. · 

§ ao Incorrerá. nas penas de prisão cellular, por um a quatro 
a.nnos, qu.ern se .fingir <1e ministro d:e aualauer confissão religiosa. 
e exercer, as func~ões respectivas. para a. celebração do casamento. 
ou para, a lavratura do assento, 'ou do tern:;o avulso, na conformidade 
desta lei. 

§ 4• Incorrerá, nas )Jenas de multas d~ 500$ a 5;000$ e de 
prisão cellular de seis mezes a dois . a.nnos: 

a) quem deixar de promover, e :linda quem dil'fícultar, retard:l.r 
ou J.mped!r, o registro do ~sarnento reHgioso pela. forma e no~ 
prazos ~terminados nesta lei; 

b) quem effectuar, obtiver ou procurar obter o reldstro clyil 
do casamento religioso, sem as e"!genclas da lei . 

§ 5" Não cumprindo o official do Registro C!vU. prompta e 
~xactamente, as obrigações, formalfda.des ou encargos, que esta. lei 
lhe Impõe. incorrem nas penas de multa de 200SOOG a 2:000$000. e 
de suspensão do exerclcio do cargo por um a doze mezes, impostas. 
de plano. pelo juiz competente. de o!ficio. ou a requerimento dos 
nubentes, do representante do Ministerio Publico •. ou do minil';'l:ro re
ligioso celebrante do ce.samento, ouvido sempre o offi~lal respon
savel. 

Art. 14. CGbe o recurso de aggravo de petição. Interp.osto; 

J;, por .qualquer dos nubentes, e "Pelo representante do ~inlsteriO 
Publico, ou da religião de qne se trate, das decisÕEs: 

a} sobre annotação de cargos. ou :nomes, de ministros na Se
creta.ri8 da COrte de APr)ellação e nog casos do § 1° do art. a•.: 

b) sobre a celebra~:ã~ de casamento por ministro ~Ugioso; 

c) sob!'e ~ lnscripção de casamento celebrado por ministro re· 
ligioao. 

II. pe1o offict:l.l do RE>gistro C1yil, da imposi~ão de pena de 

multa, o~ suspensão. 

Art. 15 . Entrarâ esta lei em exeeuc::ão. em todo o territorio 
nacional, trinta dias depois de sua. publicação no DiaTiO OtticW.l da 
t;ntão. 

Art. 16. Revoga.m.se as disposições em contrarlo. 
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O Sr. Presidente - O projecto vae á san~ção. 

Passe-se â ma teria ~onstante da ordem do dia. 

3.~ discus-são do prr.>jecto n. 171-A, de 1935.(1.a legisl<ttura), 
'l'evoga.nd.o o Decreto n. 24. 541. de 3 de J u.Iho .à e 1934, que 
"'p'l'ohibe a ezp<Wtaçã.o de cafés c·:mte'ltdo impure=.s, eaf(l.belece 
a Taõeila <k Equ.ivalencia de DefefJtos culmtittÕÕQB no caté e 
da»ào ou;h-08 providencias» e do Deereto n. 73, ae 1 de :Mar~o 
de 1935, que prO'I'OfJG o P'f'O.Zo para e:recução daqu.elZe; con~ 

parecer /(VIJ()ravel da O<nnmi.!são àe Agricultura (em 'l)irtude 
ãe uruencia.} 

Encerrada a diseussão e annunciada a. vota!:ão . 

ApproV"ado e envia-do á Commissão de Reda~o;:ão o se
g-..llnte 

PROJEI<:"l'O 

N. 171-A - 1935 

(1.• Legislatura) 

O Pooer Legislath·o decreta: 

Art. Lb Ficam revogados os Decretos n. 24.541, de 3 de Julho 
-de 1934, Que prohibe a exportação de ca!és contendo impurezas, 
estabelece a Tabclla de Equivalencia de De:Ceitos admlttido!:l no 
caro;· e dâ outras pro,·idencia:;, e ·n. 73, de 1 de Março de 1935, que 
prorogou o prazo para a execução daqu~ue~. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em contrario. 

Votação do ]YJ"ojecto ?1. 5, de 1934, permittindo a. revali
d.açá() 'de diplomas ãe engenheiros, arcMtectas e agrimensores 
(l• discus.~ã·õJ.) · 

O Sr. Presidente - Vou submetter a '\•atos o projecto. 

O Sr. Albet"to Al~ares (Para enCQ>11linhar a votação) 
srs. Deputados! O voto que ides proferir, <leiiltro de POUC<IS ini!
tantes, exprlmirã, de modo in~uivoco, se a Nação, ainda convalea- . -
cente dos sacrlficlos da Revolução, poderá ou não contar com um 
dO$ orgãos da sua sobeoo.nia, rmra a tarefa do apparelha.mento de.. 
su~ juventude ~ da sua mociàAde. afim de que entrem no grande 
combate da _vida moderna, armadas dos unicos instrumentos com 
que hoje se apresentam os povos civHizados no campo das compe
tições pacificas do trab'alho: a cultura e. a technica. · 

Se votaes pelo projecto sujeito nesta hora ao vosso jUlgamento, 
tereis significado que, ao Brasil culto. e .por Isto, ao Brasil ~ort& 
de amanhã, preterís um f)aiz de contra-mestre$. Tereis pronun
ciado o voto da vossa. mais profunda indifferença. pelos desth1.os da 
~~- . 

-Mas isto ella tem o dever de não esperar dos mais. altos :repre
sentantes da slla vontade. E a vontade da Naçãó é ·caminhar para. 
deante oe para cinla. E' o que se traduz nos protestos vehementes 
que. de todos os sédores dó pensa-mento brasileiro; viei'àm ter aos 
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nossos ouvidos, como um brado de revolta contra a po~bilidade de 
vir a con:summ.ar-se, aqui hoje, ilna.!s uma etaPa do pro&-ramma ~e 
obscurant!:smo que a segllillda Republica IniciOu, trabindo os seus 
mais solemnes compromissos com o pov'o. 

A situacão sobre a qual Ides decidir é a. seguinte: - O Go
verno Provisorio, após longa etalloração e J>õUa. :pôr tenno ao chãos 
da liberdade licenciosa do exercicfo das profissões de engenheiro. 
archltecto e agrimensor, approvou- o Decreto n. 23.569, de 11 de 
De~mbro de 1933, regulando"<> def!.nitiva.me.nte com QJPplausos de 
todas as corporações scientifica.s do Paiz, Qp:e o mesmo decreto veio 
Qttingir, com os seus preceitos moralizadores. 

Esse decreto vigente valeu ao BraSil-e ao seu Presi~ente as mais 
expz:éssiva.s demonstrações de admiração <las nações, nossas vizi
nhas. O conceito argentino é que a lei brasileira. pelo seu alcance 
social, deixa. de ser um systema. de regras profissionaes applieavels 
ape,ina.s ao nosso Paiz, para interessai" a todo o continente amerlca.no. 

. Pois é esse systema que está. neste instante periclita.ndo e serã 
mutilado se. approvardes'o Jlro:ieeto -em debate. 

O projecto, segundo já desta. .trlbuna foi esclaredõo, o projeeto 
viola duas ve:z:es a Constltui~ão. 

Elle. P0nnftte POI" dois anno.s o exercicio da. profissão de enge
nheiro, arcbiteeto e agrimensor, sem nenhuma prova de habili
tação, quando o n. 13 do art. 113 expressamente exige a seguran.;:a. 
da capacidade technfca.. ~os ta pelo interesse publico. 

Eis o que dlBpõe o pa.ragrapho segundo ~o artigo primeiro do 
rprojecto: uFlca eatabeleciào o licenciamento dos !Upl<n114do8 :Pefo-3 

eacolaJt a t;lue ~ retere o artJoo primeiro, etc ••• , até que 11eia feita 
a revnlfdação eLos dip~ ... 

Para que ma!s claro'? Não é o licenciamento irrestricto, incon
d'ic!onal? Por que se pretende, por um methodo ccmtuso, dar odifte
~nte interpretação G. um texto cujo sentido ê â propria. evidencia, 
que se vem sophlsmar? In~erpretatio cessat in c«tris (não ha in
ter])retac;ão, quando a lei ê clara) é a ~gra da bermeneut!ca. 

Mas não se limita a este unico caso o de-srespeito do projecto ao 
preceito ccmstituclonal. 

Db: o art_. 133 da Con&tituição: - "Exceptua.dos quàntbs e.Ji:Eir
cam Iigitimamente profissões I!bera.es, na data da. Constituicão, e 
os ea.sos de reciprocidade intern.acional admittidos em lei, sóme:nte 
poãerão exercei-as n!l brasUeirç.v-natoa e os naturalizados que te
nheni prestado serviço ·militar ao Braslt, etc. " 

. ora., o art. 1• do projecto que se vae Yota.r permltte expl"essa
-meute. a validaçã.o ~e diplomas d~ quem quer que seja, nacional 
QU extrangeiro, expeàidoa por qua.esquer 4ilSCOlas particulares na• 
cio.naes, até 11 de Dezembro de 1933. 

Eis porque o nobre Deputado Sr. Levl carneiro. eminente ju
rista e membro que to! da. Commf.ssão Constitucional, proferiu a 
seguinte e fulminante sentença sobre o projecto que ora. se· vae 
votar: - "He.. outro aspecto interessante, ~z S. Ex.: - o d1$po-
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sitivo favore<!e até aos ext:rangeiros. -E em relação a.estes a ConsÚ
tUição detertnina que s 6 poderiam exercer. protis..<-ão liberal, .nos 
casos <i& reci-procidade, em virtude· de tratado, e os que a estive:ssem 
exercendo Zeuitim<J~men te,. na de. ta da Constituição, isto é. os en~;e
nheiros extrange!ros ~ue Podem exercer . a profissão na vigenc!a 
da Constituição. !!ão a q_uelles que a exerciam de a ccOrdo com esse 
decreto do Governo Provisorio. na data em que foi promulgada a 
Carta. .:FederaL Entretanto, até a. esses o projecto vae favorecer , 
permitUndo-lhes o e:x.ereicio da profissão, conclue o ,illustrado 
St·. Levi Carn~it-o . " 

Senhores Deputados! Não devo· subtrahir-me ao dever de l~r . 
. neste instante, !!. Camara. u-ma noticia altam~nte illustratl\·a do 

thema. sobre que <~e vae decidir. Dlz u:rn dos o r sãos . da. imprens a 
odiaria. o brilhante ES'tado de Mina6. de Beno Horizonte: 

" O Departamento de Educação está a braços com 1lnl. novo 
processo administrath·o. para apurar a falsificação de titulos de 
matriculas concedidos por uma escola particular, que fie ~arrogou 

a. coxnpetencia de fazer denti;tas e pharmaceuticos, õa. noite parn 
o dia. E stão e.nvoh·ldos no rumoroso processo innumeros individues. 
entre · os quaes elementos ligados -á prOl> ria !iscalizaçã·o, sendo de 
notar q ue a m a!ortn. delles é constituída pela propria. adminlstra~ão 
-do estabelecirnento, que concedeu as inde\ida.!S matriculas e fez 
eXPedir tituloa-dlplotnas em con!Ucto com as disposições Jegae!\ , 
Concluído o processo. o Ministro da Educacão f.al-o-ã. remetter ás 
uutorldades competentes, etc.r· 

E is, Senhores. um dos tristes exemplos do que se pas$a nesta 
hora e de ha multo se vem perpetrnndo contra o patrlmonio cul
tural' do Brnsu. por escolas .Particulares . 

~ão. Senhores Dcputa.do<r, cumpre reagir severamente·, rl.'at::ts· 
com for<;a. Impetuosa, se não qulzerdes ter a vossa resoon.sabWQa.:iE, 
lndls~oluvelmente l.lgada A derrocada que então ha de vlr, pois. que 
elJQ. jâ, se avlzLnhll! Basta de condescender contra o futuro rla 
:i?a.tria! O pro~to precisa. ser rejeitado: são os imperativos da let 
soberana, são os · imperativos da ordem const itucional, .são os irn · 
:perntivos dos sagrados lnt~resses da Nação, que de todos os. pontos 
do (lua.drante \'Os tem mandado o seu oro~esto, numa unanimida<le 
conforta.dora, porque exprime ctue o Brasil aitlda Yl\'e, que reage e 
quer n.ssegurar o seu logar nos QUad.-os dos pOYOS mais cultos do 
conUnente>. 

Antes de- deixar·esta. tribuna··quero dirigir um a ppello ás nobres 
bancadas de S. Pauto. officina em que nesta hora se caldeiam e.s 
torças culturaes das novas- gera~ões bandeirantes, ·para a constru
c~ão granltlca do Brasil forte, do Brasil tnvencivel, do Bras il maior! 

A ' maioria. e á minoria do meu Estado natal, para. que n os 
ajude a defender aquelle Datrimon!o m oral das· su~ energias c ons
tructore.s q_ue têm sido um .ante:paro á eaudal de dissolução da cul
tura brasileira; a. Minas que ·guarda. o instincto da. honestidade · dos 
pa.ato~s e dos monta.nhe20es, Minas ·cujo galardão ·maior. deste mo
mento de a,ppreheniSões • do Mber scientifico, é a sua Universidade·! 
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.Aos .dignos representantes de Ferna.mbuco, offic:ina da cult u ra 
jurldica nacional! 

.Aos nobres representantes da Bahia. que ao profern:em o seu· 
voto t enham bem viva. a memoria do .genio tutellar de Ruy Bar
bosa! 

Ao Rio Gra.nde do Sul, que não deslustrarâ. as conquistas uo 
pensamento que guardam os nomes de Julio de Ca..stilhos. Silveira 
Martins. Barros C8.ssal. 

Aos dignos representantes da terrn de Lauro Muller. glorb 
que !of .da engenharia brasileira! 

A' intrepida bancada do Di..stricto Federal, onde não se assenta 
apenas a metropole do Brasil, mas o centro de gravide.de da cultura 
nacional . 

. I 
Aos dignos e cultos representantes do Amazonas, Pa.rã. :Mara-

nhão.! Piauhy, CA!arâ, Rio Grande do Norte, Para.byba, .Alagôas. 
Sergij,e, Espirito Santo, Rio. de Janeiro, Para.nã, Ma.tto Grosso. 
Goyaz, que com seu esforçO vêm contribuindo para 'a Ul.refa cultu.cal 
brasileira, fundando escolas e dandO-lhes a e!ficiencia de.s conquista.. 
mo~rnas, a toda a rep~ntação Daclonal, em que vejo o proprlo 
Brasil, um uJ.Umo appello de quantos v~m nestes dias combatendo 
pela vtctor!a dos pre~eitos de severidade das leis de verificação da 
competencia! 

Não vos enganeis: .....;. na apparente simplidda<le de uma. reval!
àação de diplomas, e na e:xpressã.o da tolerancia para o exerelelo 
temporarlo .de WDQ profiesão, sem ·a. prova de babilita~:ão, o que na 
realidade resa.lta. e perma.necerâ. fixarlo, pelo voto que Ides profer!-:
é esta alternativa: ou pelo Brasil culto ou p!!lo Bro.sil dos contra
mestres ! Escolbei! (P~Ztnq .) 

O Sr. Salgajlo Filh~ (Para encambthar o 'VOtaÇ<io) - Sr. Pre
si!knte, não e o desejo de que :tlqpe Intangíve-l a legislação na qunl 
collaborei que me traz, ne~te Instante. a. tribuna: ao contrario, é 
ó propasito deliberado. de que o acto salvador de uma profissão não 
seja conspurcado pelo projecto em debate. 

Neste momento, Sr. J;>residente, temos que <Hscutir a utlllda.de 
a constituclonalldade do proJecto. Felizmente, para. aquelles que v 
combatem, as <lua.s questões se resu.mem numa s6, porque estudar a 
utllidade col't'esponde a estudar ta.mbem e. eonst:ltuclonalidade, ou 
melhor, a infringenc!a :Oagra.nte da Constituição . :r;>ela propasição 
aquJ apresentada, pCir Jss.C> vem ferir uma classe, da qual. Sr. Pru
sidente, - pOde-S& e.tflrmar, sem receio. de errar - depende o !u
turo do nosso Palz. 

Cogitando-se da ~vação da 'lii'Oflssão de engenheiros, venho pe
dir a attenção da Camara no se:rrddo de verifice.r o que vai votar. 

E ste projecto, ~hores Deputados, não só constitue gra:ve 
attenta.do á. utilidade publica. aos ..!lltere!lselt 'nacionaes. como, a.lnda, 
A Constituição Federal. Por Isso. 1l18Sê e'u que, estude.ndo a consti
tucionalidade do projecto, iriamo' • . :lO mesmo tempÓ, e~ a eua. 
utilidade. 
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Quando occupava a tribuna .,.m dos defensores da. medida, ou, 
melhor. do seu substitutivo, - o t~ual, neste me>m-e.nto, não está em 
dei:Klte, pois vamos, exclusivamente, deliberar scibre o projecto --o 
emine-nte relator da Comm!ssão Qe: Cultura, ~di a S. Ex. me in
dicasse o ponto em que os interesses nacionaes estariam ~sguar~ 
dados pelo projecto em discussão. S. Ex. prometteu fazel~o; to
davia, a não ser no momento .em que estudou o substitutivo, na. 
par:te referente ao funccione.lism.., publico, · S . Ex.. quanto á pro
fissão propria.mente dita. nãO nos .asse em .que· o projecto vinlia am
l)drar os interesses nacionaes. E~ta questão, entretanto, ê de caPital 
importancía para o assumpto em debate, porque, como sabe a Ca
mara, a Constltuic;:ão, mandando .-e.gular as profissões, ·determi.nou 
que, ao fazel;..o, · tlvesl!emos todos n6s em attençã.o os lntere5ses pu
blicos, ·os interesses naclonaes. os interesses da. collectivida.de. 

O meu illustrado collega por !oão Paulo, cujo nome declino com 
a maior sYmpathia. Sr. Moraes Andrade, defendendo o· projectó ~:: 

_indicando-lhe o historico, teve opportunidade de frizai., em gre.nile 
rasgo -de sinceridade, que esse projecto ' lhe foi .suggerldo, não p!;!lo 
interesse publico . .não pelo interetlSe da co1lectividade, e sim pelo 
interesse individual. que p6de fal1ar ao nosso se.ntimentalfsmo. á 
nossa. affectividade, mas que, forçosàrnentil, tem que ficar subju~ 

· gado aos interesses naciona ?~- alevantados, que estão em jogo. 

o Si!- MOEU.Es A~~RADI!: - V. Ex. que -não ignora a lic~ão de 
Ihering, sabe perfeítam~mte que uo interessk in'(ijvidual ferido está 
o proprlo Intere-Sse coll~tivo. o proprlo ~ntf-t"e~ ~a conectividade. 

O Si!- ·T.e:IJCil:JitA. :PINTO - O intere.!l~e coll~ctlvo ê que está acima 
do intE'~se individual. 

O Sa. ALBERTo ALVARES - N• caso de v'?la~:iio. de um fnteres~e 
• legitimo. o direito Individual symooliza exn~..amente o interesse <1;~. 

collectivldade. Esta sim ê a l!ccão de Iherln~. 

o ~!t. Mo~~AES ANDRADE - E' o que prr ten~ V. Ex. O nobre 
Deputado detorma o que disse lhenm:·. 

O Si!- ALBE8To ALVARES - Quem o est". deformando é V. Ex. 
Niio confundamos os conceitos ju~:ldl-cos. 

0 Si!- MORAES ANDRADE - Quem estA e<lnfundindo ê V. Ex. 

O S!t. MoNTiil AIIRA!!$ - O que se estJ defendendo não é o in
. teres se pessoal, ape.nas. · •• 

O SR·- SALGADO :FILHO · . Sr. Fresldente, a Constitulc:ão 
Federal. que se votou aqui -em 19S4. no trlta~: do d!J;eito de proprl<!~ 
dade, determina que esse mesmo direito :.ssegura.do em nossa org-a
nização socl.a.l, quando estivesse-m em jogo os interesses da collecti
dade, os interesses na.ciona.es, C.evia SI: r MCrificado, em beneficio 

_ da .sociedade_ Hoje não.~ mal~ possive!, no estado actual da noss!l 
civilização. fallar·:!!e em direitos lndivi"'laes. contra direitos collecti
'"05. (Muito bem.) 

o SR. MoRAES A~"DRADÊ - Niio ha taL 

.() Si!- RA.UL BrrrENco~ - Def-sa do direito lndividual, sim ; 
contra o interesse publico. nã<l. 
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O SR. MoRAES Â.li."I>lt.o\DE .....:. Nunca; absolu.tamente, nunca •. 

O .S11. MoNTE ARRAES - Não . ha ~nteresses publicas em jogo. 

O SR. SALGADO FILHO - J'!:a mais que interesse publico: o 
interesse de uma collectlvide.de a• I otissional e, mais ainda, o i-nte
resse .nacional, Q:ue não podem sr r sacrificados a.os interesses indi-

. vlduaes. · 

O SR. MoRAJIIS A:ro."I>BAOO - O interesse nacional determina que 
não se deixe sem P"ão homens pert~-itamente estabelecidos em uma 

· .}lrofissão. 

O SR. SALGADO FILHO- O lnte-resse da. nossa nacionalido.de. 
o interesse do BrlU!il ·repousa. Principalmente, na. hora. hodierna. 
nessa profissão que se quer sacrlticár. (Apoiaào8 e não apoia!Ws·.- ) 

O SR.· MoRAES ANDRADE: - Não se quer eaci'lficar causa. alguma. 

O Sa. ALBERTo ÁLv..uu~:S - Quer se sacrificar a cultura do :Brasil. 
E ' o obscurantism:o! ·(Trocam-se outro$ apartes.) · 

O. SR. SALG.ADO ~lLHO- Disse, Sr. Presidente, que os inte
resses naclona~s estão em jogo, e ê por elles que ve~ho aqui pro
pUgnar, lendo. p~ -avivar a. memoria dos mel.LS iUustres collegas. 
o n. 13 do e.rt. 113 da. Constituição Federal: 

E' livre p exerclcio de qualquer pz::ofissã.o, observadas 
as condfcões de capacidade technka e- outras que a lei 
€'Stabelecer. díctadas pelo interesse publico." 

. O SR. Mol!>."TE ARit.AEs - O substitutivo .não visa. outra coisa. 

O SR. SALGADO FILHO -E' o .projecto, e não o substitutivo. 
_qUi?, de accordo com o Regim~nto devemos estudar. · 

o sR. ~oN'l'Z Aim.u:s- o projecto é seguido <lo subStitutivo. 

O SR. SAl..GADO FILHO - Só o projecto é que está em debate 
- e eu, com a Constitulcão em mãos. peço aos meus lllu~tres pares 

-vot.a.N!m ·contra. -el~~ pois vem ferir não sO os interes~ de uma 
profissão, mas os da propria nacionalidade. 

VIvemos em Pal:z: já taxado. por nota.vel m-edico. de ser um 
gre.nde hospital. Para remediar esse mal, as medidas prophylatlcas . 
dependem hoje inais . da. engenbarla sa.nltarla. iDOs campos do que 
propriamente da medicina, enc-enharfa que, presentemente, acho pri
mordial no Brasil. Não é poss!vel sa.near~se o sôlo para "bem cu1-
tfval-o e colonizal-o, Independentemente da en~nharla ·nacional, (\U~ 
nos deu vultos =o Fron.uri, · Telxelrs: · soares. Sa.turninci de Brito, 
para. ~ falar dos mortos; (~J!O~~) ~ · que;· dentro destá. CaiHl, 
conta. com homens da enverg-Q:dura de Siunpa.Io · Corrêa, verdadeira. 
gloriá: da. nossa epgenharia. (M-itMo "bem.) · 

O S~ Mo!tm .A.tuu.Bs - Todos cancoroamos com esse conceito . 

O SR •. SALGADO FILHO - Em beneficio da. nossa. na.clonali<:; 
dade. ~o povo, do colono. l!le que ta:nto necessltalnos para. c ultivar e 
povoar este 1mmenso Pa.\z. cU.,os dois .t erços territorlaes estão com.-
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pJetamente abandonados talvez peJe. falta. de se.neamento, pela falta 
de prof!SSiona.es eminente-s, que precisamos attrahir para os campo'>• 
para o interior e não para os centros urba.nos •• . 

o SR. MoNm ARRAEs - O substitutivo não CQntrarla. esae obje
ctivo. 

O SR. SALGADO FILHO - O projecto quer apenas ~plomar: 
quer apenas que alumnos de escolas pa.rtlcularea venham hombreat" 
com homens da cultura de- Sam,pa.io Corrêa e tantos outros que 
dignificam a illOSSB. engenharia. E' CQntra isso que me insurjo 
e pew o apoio ih Ca.mara., pois não vamos neste instante votar 
apenas pelo futuro de uma. profissão, mas contra o progresso do 
Bra!Jil, contra o s:Nleamento do Brasil pe..ra. q~ se dê de mão bei
jo.da. a alumnos de escolas particulares, sem fiscallzação do Es· 
ta.do... -

O · SR. M(IIUES ANDRADE: - De mão beijada.. não apoiado. 

O SR. &AI-GADO FILHO - ••• os mesmos direitos, as mesmas 
regalias de' que gosa.m os alumnos das Escolas Polytechnlc:u; do 
Brasil. (Mmw 'bem. Pamta.s. O orador é cwmprimentado.) 

-·o Sr. Sampaio Corrêa (Para enoemmhar a ootaçéo)- Sr. Pre
sidente, sei Que, mesmo ~tre os da minha profissão, fui "Sem'P!'e 
considerado um esplrito liberal. Por isSo, sinto necess!da.de. ma1S 
que nunca. de justlticar meu voto contrario ao projecto apresentado 
~ Ca.ma.ra. dos Deputad~ pelo illustre representante pauUeta, pre
zado amigo, Sr. Moraes ~e. 

Não irei, nesta altura. dos debates, encamfnhal·o• para qualquer 
discussão em que· me Vi!';le. forçado a aecetta.r ou a contestar as 
opiniões dos mestres de D!Mlto, como Iherlng, que h& pouco, a.pezar 
de :sepultado ha varios annos, !a provocando neste recinto uma pe
quena tempestade. 

Não. Sr. Presldente: nã.o desejo tra.ta.r c!o uaumpto do J)onto 
de ·vista constitucional, multo embora. e. deltberaçlo de hoje haja 
de ser tomada tendo em vista as dlaposl.ç~s da. Co>natltulçii.o, por
_v&ntura. feridas pelo projectt> a aer votado. Não entrare! nesse ter
reno. Recordarei a scena. a que a..ssisti, quando estudante da Es
cola Polytechnlca. em· comJ)Q.nbla de Ferne.ndo de Magalhii.es. 

Meu velho mestre, Liclnlo Athanaslo Cardoso. como o nosso 
presa.do collep. Sr·. Pedro Rache, te.mbe.m professor de meoe.nlea, 
no exerclclo de sua funcção de cathedra.tlco, pof V!U'ias vezes -
quatro ou cinco,. se me não talha a memorla. - havia ·levado ã. re . 
prova<;âo detennlne.do· e.lumno, creio que filho do Estado do Rio 
Grande do· Sul. Indignado, dispoz-Se t> moço a aggredir Lfcinio car
doso •. . que era, nessa occasl.ã(l, segundo-"'.D&nista da Facplda~e de 
Medicina., cunio que completou mai.s ~e. exercendo cam talento 
e- grande superioridade a. . clinica· bomeopatlrlca.· nesta Capital, on:l.e 
adquiriu. ·por isso, um novo nome: Llclnio . Cardoso não reSJpondeu 
~ a~essões: seguiu tranquillamente atraves9Mldo o Largo de 
São Francisco de ~à.ula e entrando. em Ouvtdol', sem uma sô :t'es
"POSta. âquelle que .. o insultava.. a.ccusando.a .de desconhecer 06 pro

. prlos prlncipios de mece.nica, pôr elle leccionaão. na. Polytecbnica.. 
~emando Maga:]"nã.es e e~. receiosos de que· o velho mestre viesse a 
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ser ·de facto aggredido, resolvemos acompanhar os dois á distancia 
e testemunha-mos Q.ue a reacção do professor veio, incontida, quando, 
ao · alcançarem a· esquina da rua da Quitanda, do alumno reprovado 

· partiu esta c.cC1lsação: 

"Emfim. <'! sempre um cidadão Que, Em~ aula de anatomia. na 
Faculdade de Medicina, liga dois musculos, pensando fazer a Ug~ão 
de duas c.rterias ... '' - balela que corria en-tre os alum-nos daquellu. 
época. 

O velho lente, que ate então não reagiu. parou e respondeu 
calmarne.nte: - ~Moço. ·p6de aizer -que ignoro os princípios da 
minha cadeira. E' livre o seu di~ito de 'garantir que não sei me· 
canica. Ma.s não diga que desconheço anc.tomia, que liguei' doi!t 
rhusculos Densando fazer ligadura de dua.s a.rterias." 
I 

Era, Sr. Presidente, o brio ào estudante que se revoltava. E. 
por isro, para que me não revolte. como estudante de Direi!<) Co.n~
titucional, não quero abordar o assum:P.to desse ponto de vist!l, 
para não chegar á J:?esma tempesta:de que ainda ha pouco se ia. 
formando. 

O SR. JoÃ.o NEVEs- V. Ex. não correria o menor risco. 

O ~R. SAMPAIO CORREA - Sr. Presidente, qLle diz o pr~
jecto em sí? O Ulust:re Deputado Moraes Andrade, seu propdo 
autor, o 'sustentou da tribu.na. dizendo a. nós outros: "Que quer v 
projecto? A revalidação de diplomas. Deseja submetter os port.'l
dores desses }')al)els, que resolvo agora ch.amer de diplomas, expe
didos em épocas diversas por escolas varias, cuja exJ.stenc!a at~ 
podlamos Ignorar, a provas de rebab!lltac:ão. Esses candidatos serão 
obrigados a ' uma revalidatáo. Diz o projecto ctue e na,' deve rã. ser feita. 
perante as co.ngregacões das escolas superiores . Contio na honeo;
t!dade dos professores das escolas suPeriores." 

Ta.m.bem, Sr. Presidente. confio na honestidade dos professorea 
das escolas superiores. Entretanto, o projecto <le S. Ex. nüo le-
varA. a essa revalidação a que S. Ex. allude. 

Diz o art. 1" que é permittida (1. revalidação dos diplomas ex
pedidos por quaesquer escolas particulares naclona.es. 

O § 1° determina que essa. revalidação se fará perante. qualquer 
escola. -official ou otficla.lizada., dentro do prazo de dols a.n-nos. na 
f6rma ordina.rla estabelecida. para identica formula em relao;:ã.o aoa 
diplomas. 

O SR., TElxE1RA PniTo- E' isso mesmo que elle quer dizer. 

O SR. SAMPAIO CORR~A - O f 2" determina.: 

•• Fica. estabelecido o licenciamento dos diplomados peln.a 
4;:scoias a. que se retere o art. lo, até que seja feita a revali· 
dação dos diplomas. " 

o,sa. XA~ DE OLIVli:tRA- }>oi.' tempo indeterminado. 

O SR. .ToRCE Gumm - Ahi é Q.ue eatâ. o "caroço". 

O SR. SAMPAIO CORR'E:A - O llcenc!amento é, pois. per
mittido antes da revalidac:ão. 
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O SR. CA'ItNli:IRO Dl!l REZSNM: - Permitte-ee a runcção antes da 
re'V!'lldação. 

O SR. SAMPAIO CORRb- Logo, o lkenciamento, isto é, o 
·exercício da. profissão passará. a ser feit'Cl sem re ... ·álida<;ão prévia 
dos diplomas. · 

No caso, tanto faz que se conf~ ou não na superioridade das 
congregações das Faculdades superiores. de vez que o licenciamento. 
para o exer-clcio da profissão, ê permittldo mesmo antes dessa re
validac;ão. 

O SR. MoRABS ANDRADE: ~· Mas, o licenciamento ê o mesmo do 
Decreto n. 23.569, isto é, só pelo prazo maxitno de. dois a.nnos. 

O SR. SAMPAIO CORRl:A- Se o licencle.mento é o mesmo do 
decreto, não ha neceJtSida.de, absolutamente. de· dispositivo que re
produza disposicão existente em lei anterior. 

Por isso, Sr. Presidente, voto contra o projecto. (.Pa~.) 

O Sr. Moraes Andrade (Para enC(I.m.inhar a. -z;otaçiio) - Va
lho-me, Sr. President da trlbuna. para encaminhar a. votação do 
projecto n. 5, de 1934, porque aqui posso servir-me do alto-falante, 
de que niio dispomos ciuando no.s manifestamos das ba.ncadas. Ne
<:eSslto do e.lto-.!alante, afim de que minha v<>Z se avolume, mUlti
pllque a sua intensidade para romper, de vez ••• 

O SR. JoRGE G1Jllll83 - 0 dique. 

O SR. MORAES ANDRADE - Dique, talv~z ·não seja, ma..~. 
para. romper a armadura. passional que cerca:. os ouvidos dos meus 
prezados a.dversa.rlos, e que não os deixa eScutar as minhas expl1-
ca<:ões reiteradas, repetidas por duas Vezes nesta tribune., (lUlUldO 
tive de sustentar o l)rojecto em votação. 

Sr. Presidente, prelimlna.I'mente, ê' preciso que convide · meuii 
nobres antagonlsw a. despirem-se de uma. eloqueneia. que não tem, 
positivamente, app!lcatã.o ;no oe.so em apreço. que os concite a estu~ 

-darem, sclentitlca e cahnamente, dotados de espírito matheJDatico, 
da que SS. EEx. t~m dado pesslma prova neste debate o problema 
q uA se apresenta â discussão. 

Sr. Presidente, tem-se dito, contlnuade.mente. que meu projecto 
1ntfrma, demole, abroga ou deroga de fôrma c.onipleta. o Decreto 
n. 23.569. ~ 193$. 

· Não ê· verdade. Preciso se torna •. mais uma vez,. que a ca
mara inteira saiba.: o meu projecto, ·de maneira· alguma. diminue á 
efiiciencla, appllcabllidacle ou os et'!eitos praticos ê technicos do 
referido' decreto. CNã.o a~.) 

VV. EEx. 1>0dem dizer quantos ."não a.póial!os" enten~rem. 
O que VV. EEx. não ;podem fazer, '!lão fizeram, atê agora, niio 
tentaram, .sequer, fazer, - é mcstra.r ande, como, 'J)Or que, ou 
quando o meu projecto d1m1nu.e a eWciencla do Decreto n. 23 . 569. 

O SR. Tli:cc:El[AA PI~"To - To«oa os oradores attil'ma:"Rill que o 
projecto era. conmrio aos interesses nacionaes; ma.a nenhum delles 
o provou. 
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O SR. MORAES ANDRADB - Agradeço o aparte. do pr"eza.do 
çollega. 

OuVimos, Sr. Presidente, desde o inicio da di>;eussão do pro
jecto n. 5, uina avalanche de palavras; um dispendio prodigalis
simo de eloquencia; ouvimos palavras, palavras e mais palavras; 
não se ouviu um s6 argumento s6rio, uma s6 razão segura. uma. s6 
demonstração exacta das affirmaçl5es que se vinha.m fazendo. DesafiG 
meus prezados adversatios a indicarem onde, cGmo, por que, quando, 
o projecto n. 5, de qualquer maneira infirma o Decreto n. 23.569. 
Que determina e!le?! Regulamenta o exercicio da profissão de en
gen·heiros, a.rchitectos e· agrimensores. Regulamenta esse exercício 
como? EXigindo dos profi-ssionaes titulas de valor otfJcia.l que os 
.re:1:ommendem ao exercido das profissõe;g. E que mais? Estabelece 
:'o licenciamento para aquelles que, anteriormente á data do decreto 
; jâ exerciam a mesma :profissão. 

O SR. 'l'EIXEIM Pl=o - Qua~l uma defesa de the~. 

O SR. MORAES .A..-...DRADE -Esse Ucenciamento, entretanto, 
vem cen!ea.do, Umita:'do, r'!stringi~o. no Decreto n. 23 • 569, peJa C()Il

tlnuação do ex-erciclo da profissão, no mesmo Jogar e sob as mesmas 
condf~;ões anteriores~ porque impede que o profissional licenciado 
s~ja promovido, {)U removido. Q)ler dizer: o profissional licenciado 
que, por qualquer razão, queira deixar o cargo anteriormente 
occupado, para desempenhar carg" de .Igual categoria, não o poderã. 
fazer. Isto significa o . seguinte: esse licenciado ficará. eternamente 
escravisado ao Jogar anteriormente exercido, sem possibllldade de 
modificação alguma. 

Srs. Deputados! A vós que tendes o senso de justiça social, 
pergunto se Isto pOde, porventlJOO., ser accelto, numa. cidade me
dfanamente policiada, medlanamente civilizada.? 

Reduzir-se um tech!ÚCo % profissão liberal á posi<:ão de es
Cl'avo do patrão ê a maior fg.nomlnia que se pOde fazer neste mo
mento, nesta altura da. ctvmzaçãu - e é o que VV. EEx .• meus 
prezados adversarics,· querem que continue. E' esta ignominla, é 
esta situação deploravel de escravizados que VV. EEx. desejam 
perdure, a dominar, a. hnped!r o livre exerclcio daquelles profis
sionaes anteriores ao decreto, pel"!eitamente installados na vida e 
no exerci cio da l)rofissão. 

Mas. Srs. Deputados. se nãu houvesSe outras razões, bastaria. 
. esta para demonstrar a utfl!dade .do projecto: i! a propria justica. 
social, ê o direito que tem cada. clrdadão brasileiro de dispôr de- sua. 
pessOa, ê a rel')ressão desta ~a.v!ssima injusti<:a social que o D~ 
ereto n. 23.569 praticou que meu projecto visa reparar .. Bastaria. 
esta, como razão bastante, a da utilidade social. 

O SR. SALGADO FILlfO - V. l!lx. éatâ sendo incoherente. Disse 
que o projecto ~ada mais fazia do que ratl!1car o decreto. 

O SR. MORAES ANDRADE - Mais uma vez os meus adver
sarios cercam seus ouvidos de u!.\ escudo f'Ormidavel, que lhes nãG 
perrnitte ouvir aquillo que vou ciDiendo. e mai!$ Uina vez confirmam: 
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.não ha peior cégo que o que não -:tuer \'er; ~~ão ha peior surdo que 
-o que não quer ouvit" ; não ha petor andar'lho que o que não quer 
-ca.minhar. E é a si~nação de VV. EEx . 

Eu disse e map.tenho: .se nâc• hou~sse outras· razões demons - . 
"trath·a.s da. utilidade do meu prc,.-.ecto bastaria e sta: a de impedir 
-QUe profissionaes. a.nterio.rmente perf.~itamente estabelecidos n a su::.. 
.profissão, e que o Decreto n. 23.56?, t olheu no exercicio da. mesrr.a. 
ficassem reduzidos á pâ.rlas, a. ~avos. a submissos a todos· os ca
prichos dos seus patrões occaslonaes. 

E' n utilida de do meu projecto. Mas, continuo. 

L evanta-se agora uma inconstitucionalidade: a de que meu pro
jecto permittirâ e r evalidação. mesmo aos extran!;eir<>s portadores 
de diplomn.s de escolas particulares. 

Srs. Deputados. é preciso muita vontade para dizer sernelhant<l 
coisa! 

De quando 6 a Constituição da R epublica? De 16 de .Julho de 
.1934 . De quando é o Decr-eto regulamentador da protissão de e11-
.genheiros? De ll de Dezembro de 1933 . Quer dizer que os unicos 
que pOderão revalidar diplomiU! são aquelles que os obtiveram at"! 
essa data, sete mezes antes da. vjgencla da Constitufr;ão, em época 
-em que qualquer extrangelro podia perfeitamente exercer .profissão 
libere.!. 

E ~ deste quilate, meus collegas. ê por esta. cravelha que se 
11;;am n.s inconstitucionalidade~ leva ntadas pelos ad~·ersnrlos do m e•1 
projecto. 

Srs. Deputados. ~ preciso muita coragem para se a.rgumenC.!' 
·desta maneira. E ' preciso uma paixão sem tamanho ... 

O SR. SAt.aAI>o FILHi) - Replllo a. lns inuacão de V. Ex. Temos a 
coragem da.'l nossas ~onvicc:ões. 

O SR. MORAES ANDRADE .•. para que se- enxerguem in-
constitucionalidades em semelhante projecto. E' preeiso que· nã o 
se queira, de modo algum. ler e ent('nder a Constituição pa ra 
acceitar argumento de tal ordem; que a Constituição pudesse im
pedir a re\'lllldac;iio de "diplomas de extrangelrc>s que. sete mezes 
antes da sua promulga<:ão, JA os Unham expedidos de accôrdo com 
a liberdade absoluta. que- então h avia. para o exercido da pro
fissão . 

PerdOem-me os · Srs. Deputados, nes te momento, o lmpeto a!fe
ctlvo com que subi A. tribuna. mas os meus nervos estão posltlv:J.
mente sobrecarregados com estas cinco sessões SllCCessivas, na!!' 

· quaes se vem dizendo. redlzendo, r epetindo contlnuadamente, O!:' 

mesmos 'argumentos de- nonada, os mesmos argume-ntos, sem ramo 
e sem principio, c ontr-a o meu pro,ieeto . 

E' Preeiso. de uma vez por todas, que cesse semelhante ma
neira de a.rgtltnentar. Posso errar - sou um homem como qualquer 
outro - posso errar. mas o que não posso, em hypothese alguma. ê 
ttdmitUr QUe me atirem As costas r esponsabilidades que não tenho 
e que a.eto alg'Um de- minha vida auto:Jza f;e leva.ntem co.ntra .mün. 
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Advogado da. incultura ?! Tem graça semelhante apodo. Fica. 
entretanto, tão abaixo do meu passado, que não devo sequer res
posta a elle! (Pamws.) 

O Sr. Lourenço Baeta Neves (Para encaminhar a vota
ção) - Sr. Presidente, acaba a. camara de ouvir as ·Palavras que 
S. Ex. o nobre Depu,tado por São Paulo, Sr. Morae& Andrade, pro
nunciou desta tr.ibu.na em defesa do projecto Q.\le apresentou â Ca
mara. 

Nenhum dos que estão contra S. Ex. deixa de reconhecer em 
-;spirito· a elevação que é ca.racteristica dos grandes homens do 
Brasil -e dos professores notaveis como Sua Excellencia.. 

Rendendo essa. nossa. homenagem, admiramos a tenaci.dade com 
que, por uma causa que não é bôa .•• 

O SR. MoRAEs ANDRADE - Não é bõa na opinião de V. Ex. 

O SR. LOURENÇO BAETA NEVES - ... o nobre Deputado 
vem PQ.ra esta tribuna, imJ)ressionando com sua bella vhrase e com 
sua figura empolgante a Casa toda. 

Mas. Senhores, eu venho mais umoa. vez pedir á Casa sua at
tenção para este projecto e evocar o que se passou na Argenti
na rela:tiva.mente ao assumpto. 

Tenho em mãos a publlcacão official que dá ao Sr. PresldP-n
te da Republica, como representante do Brnsll. honras de archi
tecto honorarlo naquel!a Republica, hon;ras que S. Ex. teve tam-
bem no Urug:~.a.y. · 

No momento em que esta lei., considerada. lá !6ra como tradu
l'ándo o espírito de adeantamento do Continente, e que ::Jerve de 
base .a. expa.nsões de CO['dfal!dade, nesse -momento de paz, antes que 
seja assfgna.da. defln!tiv:unente a paz entre os palzes que estiveram 
em contenda, antes dessa lei entrar, como se vae dar, na Legislação 
Argentina. ê ell6 modificada. C'Ill .nOl!so Po.rlamento. Isso signifi
ca o mesmo que devolvermoos â.quella.s Republicas aos titulas de hon:. 
ra que deram ao Brasil por não m&ecermol-os mais. 

Pec;:o Sr. Presidente, seja publicado o appello que ve!u ele São 
Paulo e aqui lido do Sr. engenheiro Alexandre de Albuquerque. 

O S~t. Co~ D.o\ CoS'1'.o\- E' um dos ~ndcs engenheiros pan
llsta.s. 

O SR. LOURENÇo BAETA ~EVES- O aue o nobre colleg:1. 
diz é uma verdade que todos folgamos em reconhecer. ::-l'ós, enge
nheiros, encontramos naquelle homem um grande vulto que estf&. 
:1 frente de nossas :profissão como mestre !ncomparavel. 

Pedindo seja transcrJPto em meu discurso esse telegramma, quo 
jâ li em sessão passada e que não reProduzir, pax-a. não mais fa
tigar a Casa. faço um appelJo a. nobre banca.da do glorJoso Eetaüo 
de Sã.o Paulo e peço Ucença para. re,petindo o que dl.!!se na U:niver
si4a.õe de M.inas Gecaes. a. pronosito da Engenharia. Desta tri
buna vou fazer uma synthese interrogativa que dâ como l!'espos
ta o 11apel socle.l do engenheiro. synthese alcançando as maiores 
rea11zaç11es do mundo, em cu.ia resposta o engenheiro. justam<:!nt')> 
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julgado, apparece çr:nno o =aior factor do progresso material e da 
Civilização da terra. Foi uma synthese feita.. quando na Universida
de referida, eu anotava, cheio de enthusiasmo, á mocidade da Es
cola de Engenharia, o ma.ravilhoso Estado de São l'aulo, como 
lea.der desse movimento confortado1· pelos fóros da Engenharia Na
cional; ~nhores, fóra. da religião, quem primeiro presidiu os gran
des feitos do mundo? 

Quem, abrindo estradas, rasga as selvas que o selvagem habita 
:pat"a ir buscal~o e !ncorpot"al-o á civilimçã.o? "Z!lem rompe os mon
tes que as rochas tornam resistentes? Q:11em saneie. os valles que 
os pantanos fazem pestilentos? Quem conquista o deserto de que 
a aridez exclue a vida? Quem faz fructificar o campo, que, IS€nl 

a machina, não po.d.e produzir? Quem arranca da terra as riquezas 
e as utílidades que nella se· encerram? Quem ediflca cidades. esta
belecendo abrigos para os lares? Quem abre as communicações do 
mun~o, pelas ter-ras. pelos ares e pelos mares, estreitando as ;.·e
lações. dos povos? Quem, em summa, dá. ao homem tudo o que 
elle possue de. conforto e de bem estar? -

E a humanidade responderá. agradecida: o engenheiro, nas mo
dalidades varias de sua profissão. 

!;ir. Presidente. os processos que foram usados nestas conqui:s
tall todas, longe -de serem regras para applicação inconsciente da~ 
quelles _que não se preparam nas escolas perfeitas, estão hoje, e_per
!eir,;oados. condensados em <:ar·pos de doutrina, não em regras exclu 
sivas, mas em princípios que regem a a:pplicação (las -regras, ensi
I•.ando nos cursos su-periores da engenharia. 

São esses principias, que norteam o estudo da engenharia. nas 
escolas slll,)eriores 'bem organizadas, e que não podem ser estudados 
nem ente-ndidos. nessas escolas def:flclentes, cujos titulos, agorA. 
pelo projecto em votação, qaerern trazer n=a se lguala:rem aos ad
quiridos naquelles ln5titutos sclentificame-nte estabelecidos. 

Di!putados de minha terra, não é ctivel que a Camara, tendo ap
provado todos os a.ctos do Governo :Provisorio. escolhesse hoje. para.. 
modifl<:ar, exe.ctamente, aquelle que nos deu tanto YUlto diante da 
c!v.!Uzaç:ii.o americana. A approv~ão do projecto ;n. 5 nunifiearia 
a ac~iio de uma prothu!li.o diante daqulllo que ella deve. reabnen
te, ser, de constructlVQ e!!~clente do -progresso 1Jras1lelro. 

Meus nobres pa.res da. Cama.ra dos Deputados do Brasil, atten
dei bem. E' grave este momento. Não pennittaes que o projecto 
n. 5 possa. ser a])pro..-ado. Salva e a.sslm nossa Patrla, no que se r~
:tere ao legitimo amparo da. sua engenhruia.. Com a rejeição imme
d1a.ta desse pt"ojeoto, prestaremos devida homenagem ·a essa. pro
fissão a Que ta.nto deve nossa terra. (Pa-limM prolongadas· no Te
cinto.> 

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos o projecto n. ii 
de 19S4 e que tomo-u o n. 175. nesta legislatura.. 

Vou ouvir a Cnmara sobre o vrojecto exclusivamente. porque 
o substitutivo. de accor<lo eom o Rel!,"l.mento só poderQ. ser levado 
em eonslder~ão. em s.<egundo turno_ 

E' dado como approvado o projecto on. 5, de 1934. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:53+ Pág ina 56 de 97 

357-

Os Srs. Pedro Raehe e Barreto Pinto (Pela ordem.) re
querem verificação da votação. 

Procedendo-se ã verificação de votação, reconhe-se 
terem votado a favor 39 Sr-s. Deputados e contra 13-i; 
total 173. 

O Sr. Presidente 
Archivo. 

O projecto foi rejeitado, Yai passar 1\o 

Vem á Mesa a seguinte 

OlilCLARACÃo DE ~·oTo 

Votei a favor do projecto n. 5 de 1934, pelos seguintes moti\•os: 

Tendo sido requerido pelo nobre Deputado Sr. Moraes Andr;'!-
de a vinda desse projecto a plena1·1o, para ser incluído em orde.m 
do dia, independentemente de parecer da Commis:são de Educação, 

· esta offereceu em curto prazo o seu parecer. Como se tratava àe 
primeira discu·ssão só competia ao ·parecer regimentalmente, exami
nar a constitucionalidáde e a utilidade do projecto. 

Assumpto delícado, cujo "dossier" em poder do relator- encerra 
algumas centenas de manifestações prõ e contra, deliberei. como 
membro da. CommLssão acceltar si et in quantum os termos do re
latorio, anm de que. no plenario, com o amplo debate e com a pu
blicidade delle resultante, se pudessem colher os subsídios necessa
l'ios ã. formação, de um juizo seguro e definitivo para as outras 
discussões subsequentes. Isso mesmo declarei na Commissão ao sull
:lcrever o relataria, que agora, por emquc.nto mantenho, reservan~ 
do-me para. nova manifestação como membro da Commissão quando 
se der nova discussão, .iii. agora esclarecido com outros e valiosos 
elementos colhidos em primeira discussão. 

Sala. de.s Sessões, 19 de Agosto de 1935. - Th. 11-Ionteiro d6 
Barros Filho . 

Votação do pro}ecto n. 64-A, de 1935, determhtan
do regras pel= quo.es são as sociedades àeclarackr.s rle 
utilidade publica; tendo parecer, com substitutivo, ás 
e11.tmda.~ (2" -:Uscussão). 

O Sr. Presidente - Durante a 2• discussão foram. offereci
da.!i uma emenda pelo Sr. Deputado Barreto Pinto e outra pela 
Commissiio de Legislat;ão SociaL Ao projecto primitivo e (cs duas 
emendas a Commlssão de Constituição e Justi~a apresentou e vou 
submettel' a votos o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

O Podel' LegiSlativo decreta: 

Art. 1. " As sociedades ·civis, as associações e as fundações cons
tltuidas, no Paiz, com o fim exclusivo de servil" desinteressadamen
te â collectivldade, podem sel" declaradas de utilidade publica. Pi'O
vados os seguintes requisitos: 

a) que a<lqulriram personalidade jurldice.; 
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b) que estejam em eftectivo funcciQn~mento e serVirent desin-' 
teressadamente â collectlviàade; 

c) que os cargos de sua directoria não são remunerados. 

Art. z.o A declar~ão de utilidade :PUblica será feita em Dec .. ·e~ 
to do Poder Executivo, mediante requerimento processado no Ml~ 
nisterio da Justiça e :!'!egocios Interiores ou em casos excepcionaes 
c:r-otticio. 

Paragra.pho unico. o nome e caracteristicas da sociedade, ·as
sociação ou fundação declarada de utilidade publica .serão · inscrt
,ptos ern livros especiaes, e. esse fim destinos. 

Art. 3. 0 Nenhum favor do Estado decorrerá. do titulo de utili
dade publica, salvo a menção do titUlo concedido e a. garantia do 
uso exclusivo, pela sociedade, assocla.!;ão ou fundação, de emblemas • 
.flamrnu!EU!, ban~iras ou distinctivos proprios, devidamente regis
trados no Ministerio da Justiça. 

Art. 4. o As sociedades assocfacões e fundações declaradas de 
· utmdad~ publica ficam obr.lgadas a apresentar todos os e.nnos. ex
cepto por motivo de ordem superior reconhecido, a criterio do Mi
nisterio de Estado da Justiça e Negocias Interiores, relação cir
cumstanciada. óos serviços que ·houverem prestado â conectividade. 

Parographo unico. Serã. cassada. a declaração de utilidade pu
bUca.. no ca.so de infracção dest~ dispositivo, ou se por qualquer 
motivo, a declaracão exigida. não for apresentada em tres aJmos con
secutiYOS. 

Art. 5. • Será tambem cassada a decle.:m.ção de utilidade publi
ca. mediante representa,zão documentada do orgão do Ministerio 
Publfco, ou de qualquer interessado, da séde da. sociedade, associa· 
çii.o ou funda~âo, sempre que se prove.r que ella deixou de preencher· 
qualquer dos requi&i.tos do e.rt!go 1. • 

Art. 6.• Revogam-se as dl.s'poslções em contrario . 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a. vo~ão) - Sr. 
Pres.ldente, quando o projecto n. 64 estava. em plenario, durante a 
3• discus.qão, com parecer. da Commlssão de Legislação Socle..l, tive 
opportunldade de apresentar-lhe urna emenda. subst1tutiva.. deter
minando regras segundo. as auaes seriam as soc1edatlell declaradas 
de utilidade publlG~.. 

Examinada a. proposição pela. Commlssão de Constituição· e Jus 
tiça, entendeu esse . or~ão technlco de o!!erecer um substitutivo. 
cuja vo~ão acaba de se1· annunciada. 

Na minba emenda, ~r. Presidente, datada de 8 de .JUlho do 
corren te anno, tive occasJão de chame.r a atten<;ão da Com.missã.o 
para os seguintes pontos. que julgava tndispensaveis para melhox 
ex~ucão da lei: exigencia da p~:ova de tuncclonamento; substitui
ção do simples acto do Ministro, por porta.rla., e e. prohibição de in
gressarem nas repartições publicas os representantes das sociedades. 

Não de:;;ejo, s~. Presidente. á. Commlssão de Constituição e
.rusti~a. a mesma sorte penosa que acabe. de ter a Commissão d& 
Eduooção e Cultura, vencida nesta Casa, por maioria bem expressi
va, ·llo project-? de revalidação de titulas de engenheiros. 
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Muitas vezes, no plenarlo. tenho criticado com certa vebemen
cia, a Commissão de Constituição, numa attitude franca e sincera. 
Desta vez Por~m. estou de mãos dadas com a Commissão e ~o li 
Cam.ara acceite o substitç.tivo tal como esta. redigido. 

O projecto de lei em debate é mais do que justo e, ao mesmo 
. tem-po, evitarã o gra-nde trabalho que o Congresso a.té então tem 
tido com a vota~ de leis especiaes, concedendo 0 titulo de utili· 

. da de publica á.s instituições. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (]l,[uit-a bem.) 

O Sr. Presidente - Vou submetter a YOtos o substltutivú. 

Approvados, successivamen.te, os arts. 1. • a 6" do 
substitutivo. ficando prejudicado o projecto prlmiti\'O. 

O Sr. Presidente - O projecto l)assa á 3.• discussão. 

Votação rlo projecto n. 1.64, de 1935 (1' Legislatu
ra), approvando o centra.cto celeõra.d.o em 28 de Janei
ro àe 193ii, entre o Gove11no Federal e a Compa.nhia 111: 
4tutrial de Algodão e Olcos, precedendo a votação 1tm 

requeri-ntento do ~enhor GO'tri-U Ferra-z (3• discussão.) 

O Sr. Presidente - Vou !!ubmetter a votos, em primeiro la
gar; o requerimento. 

O Sr. Ubaldo Ramalhete (Para enca?ninllar a t:otação) ... 
Sr. Presidente, a ssignel vencido o parecer da Com missão de Toma~ 
da de Contas , que conclui favoravelmente ao projecto n. 164, .des!t: 
anno. 

A especle é a seguinte: o Tribunal de Contes negou registro ao 
contracto celebrado pelo Governo com a. Companhia Industt·la.l de 

· Al&'odão e Oleos, por omissão. na respectiva escriptura, de um:t 
condição exigida pelo Regulamento de Contabilidade, sob pena de 

·nullldade do contrecto . 

.As Commissões de Tomada de Contas e de Justiça, ouvidas a. 
requerimento do relator do projecto na primeira dellas, entenderam 
que a condição exigida pelo Regulamento de Contabllldade podin 
ser dispensada, dizendo atê o relator da de Justiça. no seu parecer 
que era e:z:cusada e constitula uma verdadeira superfectação . 

.A Commissiio de Tomada de Contas, pelo voto de seu rela tor <

:da maioria de seus lllustres me-mbros, reconheceu a. proposição em 
causa como utll e necessarin. li. defesa dos Interesses da Fazenda. 

O SR. MoRAES PAI\'A- Necet~!:IO..ria, não; conveniente. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Com·enlente e util a os In
teresses da Fazenda - rectlfl<;a o meu nobre collega, Sr. Deputado
Moraes Paiva, em aparte que, entretanto, não altero. o que eu ar- 
firmara. 

Sr. Presidente, trata-se da appllca.ção de um dispositivo legal' 
(lo Regulamento de Contabilidade, lei em ''!gor, por i:so que e. Con
stituicão Federal declara que continuam t"ID vigor. as leis qu: ex-
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.pressa ou implicito.tnente não contrariem os prfncipios constituc!o
naes. E este R egulamento não collide, de modo algum, com a. 
Constituição. 

Não ê licito á Camara deixar de applicar a lei em '\rigor a um 
caso concreto, pois se assim fizesse seria escolher, a seu juizo, a. 
opportunidade, o momento em que deve considerar vigente unia. 
certa lei. Não tem o Poder Legislativo competencia para, ao tratar 
de determinado assumpto regulado em ·lei, deixar de parte os prin
cipies de ·uma lei. quaesquer que seiam as consid€rações que sirvam 
de ro.zão de decidir . 

Se o Regulamento de Contubilidade declara. em seu artigo 775. 
letra. d. paragrapho 1. • ·que contra.cto algum pode ser celebrado com 
a Fazenda Publica, sem que se Inclua a. resalva d.e não responder a. 
União por lndemnizações, caso seja negado registro pelo Tribunal 
de Contas ; e , mais. que o contracto que não tenha tal condição é 

- nullo ~ Tribunal de Contas não podia da.r registro ao contracto 
em apreço, l()esde que não consta da respectiva escriptura a clau
sula exigida pelo referido Regulamento de Contabilidade. 

Sr. Presidente, uma vez que o Tribuna) deixo11 de registrar 
o contre.cto - all-egando quE> em táce da lei o mesmo é' nullo -

·não teni a Camara competene!ia para mandar restabelecer tal con
tracto e cc>mpellir o Tribunal a registral-o, porque, então, se· Oarta. 
o caso do Poder Legislativo sobrepOr-se ã. propria lei em vigor. O 
que se pode fazer, se a dis posic;ão lega] não é nece.ssarla, não ê util, 
é derrogar o Condi~o de Contabilidade. alterando-o nesta parte, ou 
revogai-o, mas nunca deixar de applicc.r a lei. Corrigir o acto do 
Tribunal de Contas, praticado em obediencla a um dispositiYo legal 
Yit;ente, não é competencia. da Camara dos Deputados . 

Eis, Sr . Presidente, a.s razões que me leYaram a advertir os 
meus !Ilustres colle,llas de Commissão, ·no l!ent!do de ser mantida a 
decisão do Tribunal de Contas, que se acha, con!orme acab«? de ac
centuar, absolutamente dentro da lei; ricorosamente enquadrada. no!t· 
dispositivos do Cod!go de Contab!lidade. 

Nessas condic:ões, espero que a Ca mara negarã. seu ''oto ao pro' 
jecto ora em votacão. (Muita bem.) 

O Sr. Moraes Pai v:>. (P<Jra. enca11~inha.r a. votação- - · Sr. 
Presidente, diS.:lute-se o . requerimento do digno Deputado Sr.. Go
mes Ferraz. pedin.do que o projecto n. 164 seja encaminhado ã. Com
missão de Financ:as. Relativamente ao requerimento, não procede G 

pedido do nobre collega, pois nii.o se trata de receita ou despesa, 
mas exclusivamente de apurar a procedencln ou improcedencia dt~ 

uma decisão do Tribunal de Contas. 

Assim, Sr. Presidente. crenda a Commlssiio de Tomadas :1e 
Contas. com a.ttribuições para apreciar os ae!tos do Tribunal de Con
tw!, rnziio alguml\ perdura para !!t>r ouvida n. Commissão de Flnan
~:as. porquanto, Ae eMta tlvesAe de .ser eonsultnda, niio mais se jus
tl!lcarla a exlstencla daquella outra Comml11sil.o. 

Deante destes motivos, entendo que a decisão da Mesa, niio re-
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mettendo o projecto á Commisaão de Finanças, foi acertada e dev& 
ser mantida. 

Em referencia á. approvação do contracto celebrado entre o 
~overno Federal e a Companhia Industrial de Algodão e Oleos, ne
nhuma razão, a meu ver, tem o illustre collega, Sr. Ubado Rama
lhete. S. Ex. confunde o Codlgo de Contabilidade com o Regula
mento Geral de Contabilidade Publica. Não ba exigencla alguma. no 
Codigo de Contabilidade mandando constar a declaração_ expressa. 
de que nenhum contracto p6de ser e.pprovado sem a clausula da 
responsabilfdaãe do Governo, caso não seja o mesmo registrado pelo 
Tribunal de Contas. 

O SR. VIEIRA M ARQUJ;:s - Esse ponto está. dirimido em ~flnldo 
<la Cornmissão. 

·O SR. MORAES PAIVA - O Regulamento Geral de Conta.bl
lida.de não Pode ir além do estatuído pelo Codigo de Contabilidade, 
e ·quando ba confl!cto entre duas leis. uma organica. 0 Codigo, e a 
outra o Regu1e.mento. 

0 SR. UBALOO RAMALHETE - Ambas são leis ordinarias. 

O SR. MORAES PAIVA - Não tem razão o nobre Deputado. 
Uma lei é esnecial. o CodiJ~o de Contabilidade, a outra. o Regula· 
mento. foi approvada por um artigo de lei orc:amente.rla. 

0 SR. UBALOO RAMALHETE - Amoo~ sfio leis do Congresso N<J.• 
c!onal. E' preciso examinar apena~> se algum dispositivo do Regu
lamento de Contabilidade. lei nacional. collide com qlll'tquer ;prin
cipio constitucional. Neste co.so, sim prevalece o disposto na lei 
basica. 

O SR. MORAES PAIVA - Diz o Codigo de Contabilidade na. 
narte que determina seja ex.peiiido p Regulamento: 

"O Governo organizará. as !nstrucções primarias 
que fot"em necessarias para execução da Pt""eBente lei, 
devendo. outrosim. expedir, de a.ccordo eam os preceitos 
desta e dentro de um anno -o Regulamento Gemi de 
Contablltdade Publica." 

o Regulamento não pode ir além, como disse, do que determlt~:\ 
o Codlgo de ContabiÚdade. Não tem cabimento a exigencia de> R egu
lamento de Contabilidade, E tanto não tem, ctue no proprlo Tribu
nal de pontas as dec!Bões não têm st.do uniformes. 

Na sessão passada, St". Presidente. quando da discusão d.o 
assumpto, demonstrei Que ha controversia entre o Codlgo de Con
tabilidade e . diversos artigos do Regulame-nto. E o Tribunal <le 
Contas já. tem decidido desprezan-do clausula!'! cons!derodas essen
ciaes, constantes do Reg-Ulamento, porque o Codigo n~o as exige, 

Diversos Ministros do Tribunal de Contas. entre os Q.uaes 
desejo destacar as figuras preeminentes de Tavares de Lyra e do:> 
sa.udoso Agenor de Roure. t~m fundamentado.· ~m longos ,•ot011. 
essa demasia. do Regulamento de Contabll.tdade, :fazendo exlgen
c!as que ni!.o constam do Codlgo. 
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Citarei mais alguns casos: O Tribunal de Contas, em sessão 
de 25 de Abril de 1934 (antes da Constituição, portanto), m,a.ndo!l 
registrar o contracto celebrado entre o ~partamento Nacional 
de Saude Publica e Bastos Dias, tendo o relator. nas razões do 
seu parecer considerado que a exigencia constante da clausula cQ 
do paragrapho 1. •, do art. ii5, do Regulamento Geral de Conta
bilidade Publica. embora considerada essencial, al~m de contradi~ 

ctorla, encerr'l. uma disposição inutil e, proseguindo nas suas con
sideroc:ões, ainda diz que a clausula não ê essencial, é demasiada. 

No contracto entre a Estrada de Ferl'o Oeste de Minas e Ri
beiro Costa & Comp.; e outro, o Tribunal neoott registro, porque nó 
mesmo não constava a declarac:ão de que trata a letra. c) do para
grapho 1.", do art. 775. citado. 

Ainda o illustre Ministro Tavares de LY!-a, dando o seu yoto 
quando o Tribunal apreciando o D<.!dido de reconsideração da sua 
decisão recusando registro. sob o mesmo fundamento, ao contra
do realizado entre o 11inisterio da GuP.rra e o. Companhia Calça
do Bordallo S. A .• em sessão de 7 de ~ovembro de 1927, assim se 
<·xprlmíu; 

·'O Poder Executivo, de accordo aliás com o ponto de 
vista que, de modo geral, tem predominado no Tribunal. 
entende que, verificada a divergencia entre o Codigo e o 
Regulamento. deve prevalecer o primeiro. E' tambem a 
opinião .. , 

E termina o Mini ;;tro Ta v!ll'es de Lyra : 

"Embora f!lia.do á corrente dos que pensam que o Co
digo deve prevalecer sobre o Resui'ctmcnto. acho que é pre
ferlvel o registro Msol) protesto'' que importará em sub
metter o a~sumpto ao conhecimento e resolu~ão da Poder 
~g!slath·o que, assim, ter::t. opportunidade de se manifestar, 

em definiti\'O, a 'respeito do mesmo, enviando que continuem. 
a subsistir di'\·er,qencias perturbadoras da segurança de no:;
sas dec!.s~s. •• 

O SR. UaAr.:oo RAMALHEn'E - Mas que diz o nobre ·Deputado 
quanto á ex!gencia que a Cornm!ssão de Tomada de Contas exa
minou e que deu lagar á de-nega~ão do registro do contra~to'! 
V. Ex. pode apontar decisão do Tribunal de Contas quanto a (le
masias do Regulamento. mas não quanto a essa, que v. Ex. 
mesmo, na Comm!ssão de Tomada de Contas, reconheceu conv~~
niente para a defesa dos interesses da Fazenda.. 

O SR. MORAES PAIVA - Sim, conveniente; não' podendo, 
entretanto. ter !ort;a para fulminar o contracto, principalmenté 
agora, diante do novo :preceito constitucional que s6 considera pe:.-
feito e acabadf> o controcto regí!ltrado pelo Tribunal de Contas. 

O SR. UBALDO RA.ll'l.u.HETE - Mas é uma lei em vigor, os ter
mos da Constituü;ão. 

O SR. MORAES PAIVA - Sr. Presidente, a letra c. do arti
go 775, que é de muito mais efficiencie, nois determina que todos 
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os contractos devem fazer menção expreasa da lei que os auto
rizt; ·esse '!lispositívo, nus ê tambem condição essencial, consoante 
o Regulamento. sob pena. de nulUdade dos contractos, tem sido 
desprezado peLo Tribunal de Contas, algumas vezes. 

Esse Tribunal, .na vigencia da Constituição, que estabelece• 
que nenhum contracto pode ser considerado perfeito e acabado 
senão depois de registrado, quel' fazer prevalecer a parte final 

'do dispositivo da letra f que. embora conveniente em determinados 
: casos aos interesses da Fazenda, ê uma. demasia e por isso não 
· 'Pôde ter força para annullar um contracto que estâ plenamente 
garantido. 

Era o que tinha a dizer. (.ll'f-rtito bem. muito bem.) 

E' dado como rejeitado o requerimento do S1·. Gomes 
Ferraz. 

O Sr. Oswaldo Lima (I'cla ordem) requer verificação da \'O~ 
tação. 

Procedendo-se á verificação de votac:ii.o, l'econhece-se terem 
votado a favor cinco Srs. Deputa-dos e contra 165: tote.l 170. 

O Sr. Presidente - O requerimento foi rejeitado. 

Vou submetter a votos o projecto. 

E' dado como approvado o seguinte 

PROJ!\ICTo 

X. 164 - 1935 

(l• Legislatura) 

A Camara dos Devutados resolve: 

Art. Lo l'~lca approvado o contracto celebrado em. 28 de Jlt
nelro de 1935, entre o Governo Federal e a Companhia Industrial 
de Algodão e Oleos, relativo á liquida~ão do dehito dessa ernpres;, 
e á çonsollda.ção dos emprestimos e .d,as cllspo!ji~ões dos contracto::~ 

anteriores, nulncionados no alludl.clo contracto de 28 de .Janein>, 
devendo o Tribunal de Conta!! fazer o <!ompetente registro. 

Art. 2.<> Revogam-se as disposicões em contrario. 

O Sr. Ubaldo Ramalhete (Pel<l. ordem) requer veriflcacão de 
votação. · 

Procedendo-se ã. ver!fica~iio de votação. reconhece·.o;e. terem 
votado a favor 127 Srs. Deputados e contra 3<; total 164. 

·o Sr. Presidente - O projecto foi nppro,·ado e vae á Com
missão de Reda~ão. 

Tenho sobre a Mesa e vou submetter a voto,: o seguinte 

IIEQUEIUMEN'l'O Dl:l URCENCI.I. 

Requeremo~ urgencla para discussão e votac;:ão, lmmedlata, do 
projecto n. 115 B, de 1935. 
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Sala das Sessões, 19 de Agosto de 1S35. - "lf<Jraes Paiva. -
:Ba.rrcto Pinto. - Henri.q1te Dod.sworth. - Co.-!é Filho. 

Approvado. 

O 'sr. Presidente - Em obedlencla á deliberação da Cam:u-a. 
vou submetter a lmmediat.'l. discussão e vota~:ão o pt·ojecto. 

IJiscusséio 1121ica d:;;o projecto 12 .• 115-B. rle 1935 (1• le!!is
latura), estendendo aos !leia da. DelegacÚJ, F~caz de B. Pa·ulo 
e de Alfa.ndeoa ae Sam.to$ e outr<», os 'beneficios do Decreto 
n. 4, de 1935, com. 81tbstitutivo da C01nmissúo de Finanças eis 
emendas e1n 3• df8c~Usúo c ao pr;;ojecto. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

Ha sobre a mesa o seguinte 

REQUEIU:MENTO 

Requeremos destaque da p3.lavra ~actuaes" constante do 
Qrt. t•, do substitutivo apresentado pela douta Commissão de 
Finanças. ao projccto n. ll5_B, de 1!13!i: 

Se. la das Sessões, l 9 de Agosto de 1S35. - Jforaes Paiva. 
Edmundo Barreto Pinto. 

Em seguida t; encerrada a discussão e annunciada a 
votação. 

O Sr. Presidente Durante a 3• discussão deste projecto 
tora.m ofCerecidas as seguintes 

E;lo1E;).'DA$ 

~. 1 

Accrescente-se no art. 1", depois das palavras - Pagadores 
dns Delegacias Fiscaes do Thesouro Nacional: - •·e nos Fieis de 
Pagadores do Mlnlsterio da .Agricultura e de todas as outres re
}>artições em ideptiC<\s condições". 

Sala das Ses~s. 31 ue Julho de 1935. - Fernandes Ta vora. 

x. 2 

Redigir, assi.m. 'o art. 1": 

"Os !leis da.« thesourario.s e pagadolias de todas as reparti
ções da União, que passam a. designar-se ajudantes de thesou
l·arias e ajudantes de pagadorlas, serão nomeados pelo Presi
dente àa RepubUca. e depois de dez annos de serviço publlco fe
deral só poderão ser· destltuidos em virtude de sentença judlcia:ria. 
ou 1'1le!Uante ])recesso t<dministrativo e no qual lhes sem as~gu
rada plena d"'!esa.. 

Sala das Sessões, 31 de Julho . de 1935. · - Eà-mundo· Barreto 
.Piflt.•. 
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N . 3 

Onde conviEr: 

Art. Os thesoureiros e pagadores receberão o:;; sul)primentos 
-do dinheiro ou Yalores necessarios e ficarão por elles responsavnis 
escripturando-se como receita em livro prop-rio. que será. balan
ceado diariamente. passando-se os saldos respectiYos depois de 
conferidos. pare. o dia seguin~e . 

Art. Cessará para o thesoureiro, ou para o pagador, transfe
rindo-a para os seus ajudantes, a responsabilidade pelas qÚant!as 
ou quantidade de yalores por e!le entregues e. estes. mediante te
cibo, pare. a realização de pagamentos ou vendas de valores. T~es 
tntregas serão escripturadas em livro proprio, serido cada parti<1tt 
assignada pelo thesoureiro ou pagador e pelo ajudante que receber 
o supprim~to. 

·Paragra.pho unico. O;; ajudante"" prestarão contas d!arias 
dos supprim~n tos recebidos . 

Sale. das Sessões, 31 de Julho de 1935. - Elt»l·ltnào Barreto 
Pinto. 

~o art. 2", onde se l& "de Fa.:::enà<.z Nacional~. 

Leia-se: "'d4. rcpartiçrío resj>Cctiva. 11âo havelHlo dispoafçlfn 
~pressa. de lei o" regulamenro·•. 

Sala das Sess<le.s. 31 de Julho de 1935 . - Edmtr.nclo Barreto 
Pinto. 

N. 5 

Accrescente-se onde convier: 

•• Art. - Terão llrefert>ncia J)<lra as vae:as de thes~ureiro •>u 
pa~dores, em igualdade de condl<;ões, os fieis da rl'partlc;ão re!'l
pectlva que satisfizerem as exlgencia..'! legaes". 

Sala das Sel<sõe:;. 31 lle Julho <le 1935. - Gomes Ferraz, 

O Sr. Presidente - Ao projecto primitivo e ã.s emendas. a. 
Commissão de Fil)anças ot!ereceu o seguinte 

SUBS1'ITU'l"IVO 

Art. 1." Os e.ctuaes "fieis" de thesoureiro ou de pagadores 
passarão a seus "ajudantes" e .prestarão flanc;a. propria, arbitrada. 
na forma da ·legislacão que vigorar, devendo .ser apostnkldos os 
seus decretos ou tJtulos de nomeac;ão. 

Art. 2. • O Poder Executivo regnl.Q.men~arâ. o mo elo de en~ 
tregs. e rece·bimento de valores, pelos aJudantes. não s6 para. de
:tinir responSQbllidades, eomo para servir de base ás tomadas !1e 
contas desses exactores. 
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Art .. a.o No regUlamento, que deverá ser expedido 60 dias. d~~ 
;pois da publicação desta· lei, se estabelecerá o regimen de conta
bilidade para escripturação dos valores recebidos e sua prestação 
diaria, de modo que não se· accumulem. por mais de um dia, os 
saldos a recolher proveniente das entregas feitas pelos thesoureiro>~ 
e pagadores aos seus ajudantes. 

Art. 4." Revogam-se as dh;posições em contrario. 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar C/• 1-"\Jtação)- Sr. Pre
sldo:nte, o projecto n. G5, da autoria do illustre "leader" da ban
cada paulista, mandava conceder apenas aos fieis de. Delegad~ 
Fiscal de $. Paulo e da Alfandega de Santos os benefícios no 
])ecreto n. 4, d.e 1935. 

A Commissão . de Finano::as, no o r"""'~' P.mittido em 25 de Julho 
do mesmo anno, mandou tornar extensivos os favores aos fieis 
da Casa da Moeda, da Caixa de Amortiza.çã.o, da Alfandega, das 
Thesourarias dos Correios e Telegraphos das capitaes dos Estado~ 
e das Delegacias Fiscaes: 

Chegado n ;1rojecto ã terceira discussão. tive opportunida1·? 
de dizer. Sr. Presidente, que nada mais razoavel do que conceder 
esse beneficio aos fieis de thesoureiro e da PQgadores, dando-lhe~ 
a estabilidade. de que, att então, não gozavam. 

Apresentei, assim, Sr. Presidente. emenda tornando extensi \'c) 

c;, beneficio a todos os fieis -Wl.s thesourarias e pagadorias das re
partições da União, passando elles a denominar~se "ajudant~~ 

da thesourarla'' e "da pagadorla" e outorgando-se-lhes a esta
bilidade assegurada aos demais funcclonarios publicas pela Consti
tuição Federal em seu o.rL 169. 

O SR. PJo.1JLO MAR'l'It-:s- Aliá.s, a expressão de,·e. ser "ajudantes 
de pagadores" e •·ajudantes de thesoureiro", porque pagadm·ia ( 
a repartição. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. Presidente. ainda bem que 
o.. Commissão de Finanças, no parecer de 2 de Agosto corrente. 
do qual foi relator o Sr. Daniel de Carvalho, tomando conheci
mento das diversas emendas a-presentadas em plenario, julgou 
merecedora dE> toda a $ua atten~iio a minha emend~ que mandava. 
tornar extensh·os os beneficios e. todos os fieis das thesourarias e 
:ragadorlas das repartições da. União. 

Nestas condições. jft. não se trata de um projecto para certa. 
e determinada repartfcãa. mas para todos os fieis que, "como se 
declar;t no proprio ·substitutivo ficam attingidos pelas vantagens. 

Darei o meu voto .favor~.wel ao projecto. reclaman.du, porém, 
·O destaque da palavra "actuaes", na fm·ma do requerimento, qu~ 
subscrevi. rio mustre Sr. Moraes Pah·a, meu nobre nm!go e collega 
da bancada.. 

5!'. Presidente. como vê 'V. Ex. dentro do prazo regiment~l. 
acudindo ao ~ppel!o d~ V. Ex., procurei ser breve. ~xpondo meu 
ponto de vista. favm·avel 'ao projecto que torna extensivos os fa
vores a toda essa classe merecetiora do ~1mparo do Poder Legia1a
th·o Fede1·al. (JJitlito bem.) 
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O Sr. Acurcio Torres (Pa.ro- enc<t·minha.r a 1;otaçâo) -
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Moraes Paiva envfQu á Me-31t um 
requerimento que, e. meu vê:r, não pôde ser l'ejeitado pela Ca
mara. 

O nO" ore i! m ustre Deputado, Sr. Daniel de Ca rvalho. rela tot· 
do prQjec to da Commissão de Finan~:as, Qferec-eu substituti...-o que, 
de certo modo, logo no Iníc io da. redac~ão do art . 1•, não satisfaz. 

S. Ex. dando vantagens aos fieis de.s thesoura rias. pas sando
os a agentes dos respectivos thesoureiros, us ou da expressão 
·•actuaes", restringindo, assim, os favores da. lei, as vantagens 
nella concedidas, os direitos e dispos-itivos estabelecidos a todos 
aquelles .funcclonarlos que, no momento da sancção deste pro
jecto, se achem no exercício das funcções . 

P enso. · Sr, Presidente, que esta lei não eleve restt·ingit· us 
seus favores apenas aos a.c:tuaes servidores das thesou,m·ias : :.~o 

contrario, deve ser uma lei. .. 

0 SR. BARRETO PI!II't'O - De ordem geral. 

o SR. ACURCIO TORREs - ... que abranja. a todos nquell~s 
ctue servem ou que venham a servir de !leis das caixas das the
souranas. 

Sendo as~im , a. minoda vem declarar 1t. Camara que. <la rá todo 
apoio no pedldo· de -des taque formulado pelo nobre Deputado, 
Br. M oraes Palva, esperando que a acomJ)finhe o seu brilha nte 
membra e relator do projec:to na Commi.ssão de F!nan~as, o nobre 
Deputado Danlel de Carvalho que • .l!Opezando as ra2:ões que t odos 
nós temos trazido no debe.te deste proje<:to, não terá. duvida. em 

• \'ctar o requerimento de destaque rejl'ltnnclo :1. p;~lavra "ac tuae:." 
contida no inicio do art. l" do seu substitutivo. 

O Sr. Daniel de Carvalho (PGru, encam~ltar " votnçiio) -
Sr. Presi-dente. o meu objectivo com este projecto, em que tive a. 
bôa fortunll. da c:ollabora~ão de um do>' ma is competent~ I>epu
tados em assumptos ·economicos e financeíroH e de admln!stra~ão, 
o Sr. Paulo Martins •.. 

O SR- PAVt..o !dARTL."S - ::'.'lulto agradecido ·a V. Ex . E' hon
d«de ... 

O SR. DANIEL DE CARVALHO !OI aca bar com umà. 
situação a nomala. e dar solu~ão definitiva a esta que stão dos !ic!s 
das thesourarla.S. 

Havia o regimen anterior, en1 que os :!lei::; e1·am preposto'3. 
regimen que, a. meu vêr, não deu mão resultado. De maneira 
alguma eu terla collaborado para. a sua. extln~o . 

l.:'ma ve:z:, porém, que o Governo Provisorlo abriu brecha 
naquillo que vigorava. e começou a fa:z:er l-egislação em outro sen
tido ~ra mist~r uni!orntizar essa 1egislacão, para que o erarlo 
pu'bÍico não v iesse a ser prejudicado, em consequencla da nova 
doutrina esta.tuida pelo Governo. 
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O nosso intuito, assim. era a generalização da medida. em 
vez de acceitar uma ou outr4 das emendas que têm sido apresen
tadas no sentido de alargai-a apenas. Queria:mos fazer uma lei 
geral. Uma vez, porêm, que, em vista ãa discussão aqui havida. 
se verifica que o emprego da palavra "actual" pode determinar ... 

0 SR. MAR10 CHERMONT ....:_ Urna dupla interpretação. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - . - . dunla interprztação, 
o que não é o nosso objectivo, conforme poderá dar testemunho 
o illustre Deputado, Sr. Paulo Martins, que, como disse e repito, 
collaborou comm.lgo neste _proj e c to ... 

O SR. PAULO .MARTINS - Com muita honra e prazer." 

O SR. DANIEL DE CARVALHO .,..- ... não tenho duvida em 
concordar com o destaque desta l)alavra, J)ara que fique bem claro 
o meu pensamento e 0 da Commlssão d& Finanças. 

Em seguida, ~ oa.pprovado o projecto n. 115-B, de 1936. 

O Sr. Presidenté - Vou ouvir a Camara sobre o requeri
mento dos Srs. :Moraes Paiva e Barreto Pinto, de destaque da 
palavra "actual" . 

.A.pprovado. 

O Sr. Presidente - A pala\·~u foi destacada e o project
"-:U á CommisSão de Redacr;ão. 

Votação do requerimeuto n. 106, de 1935 • (1" legi.slatura), 
elo Sr. tJ!Jal!W Ramalhete. de informações Mbre a entrega "de 
café a mna flrnta p·.)lonc::a (discussão uníca.) 

.A.pprovado. 

Votação do Tt'QI&Crimento ?1. 109, de 1935 u· leoislatura), 
ào Sr. Joroe Guedes, de informações sobrt" i~tençã<J de direitos 
para macMnltB de beneficiamento lfe algodão a uma !irnl(~ 

commcrcial (dil>cussã.o un!ca.) 

O Sr. Presidente - Vou submetter a "o'"~ o requel"imento. 

O Sr. Jot"ge Gued.es (Para encaminhar a t:ota~rio)- Sr. Pre
sidente. a lavoura do algodão tom nossa tel'l"Q, sa"be-se. ·surgiu no 
ltorcleste, onde se dEc';envol\·eu. constituindo hoje um dos factores 
prindpaes da economia daq uella região brasileira. Depois, com a 
crise do ca!é e o consequent~ desastre que São Paulo soffreu, a 
cultura do <.tlgodào Implantou-se neste Estado e tomou grande
\i'Ulto. Os numl?ros indicativos da colheita de 1934 nos Esta<los bra
sileiros suggerem bem o interesse que o plenar!o de-\•e ter pelo re
querimento cuja votação enca,minho neste instante. 

A colheita de 1934 - e estes numeres já forãm para aqui tra
zidos pelo lllustre Deputado, Sr. Botto de Menezes - f vi a se
guinte, em mUhões de kilos: Parahyba, 40; Rio Grande do Norte, 
20; Pernambuco, 22; Cear~. 20; AlagOas, .12; Maranhão, 12: Pia uh~·. 
8; Pará, 5; Sergipe, 6; S. Paul<;J, 115; outros Estados." 24. A. pro
ducção total foi de 284 milhões de kilos. num Y::tlor .de 456.198:290$. 
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.A. colheita de 11l34 - e e.stes numeras já foram para aqui tra
Os numl;!ros citados dizem 13ignificauvamente o que já. é o plantio 

do algodão em nossa tetta. 

Dado o ambiente creado, nasceram indUf'trias como a do desca-
. roçamento do algodão e da sua pr 1nsagem. Essas industrias se dis
seminaram Dor varios Estados, err. grande numero e com pequ~os 
capitaes, pois são ellas de vulto reduzido. Os ·capitaes são todos 
na.cionaes, não tendo havido, até este momento. qualquer inversão 
de capita.es extrangeiros no sentido de Incrementar essas pequenas 
industria.s. 

Acontece que agora, com esta. situação que se creou, surgem fi:."
ma.s que desejam a concessão e;;:pecial de isenção de impostos de 
entrada para o Brasil de machinarios, ·trazendo. portanto. deSYan
tagem para aquelle sque ji1 se implantaram, para <J.S pequenas in
dustrias que não gozaram daquelles favores. 

Jâ. ~s jornaes de nossa. terra se· levantaram contl."a tal isenção 
a essa flrmQ. Vou apenas citar dois delles. Um é o Estf;ldo de SáQ 
Paulo~ jornal que todos conhecemos, publicado na capital do meu 
E!ltado, orgão de .grande circulação e que defende, como occorre no 
momento, grandes interes.ses de Sã.~ Paulo. Tal oPinião ainda G 
mais acceitavel porque a.quelle jornal afina o que eSCl"eVe mo.is ou 
menos pelo pensamento official de São Paulo. Disse, er.tre outras 
palavras, as seguintes, extrahidas do discurso do Deputado Botto 
de lilenezes: 

"Uma fabrica americana conseguiu, gra<:as a esses fa
vores, montar muitas usinas no El'ltado da Parahyba." 

Este facto, no seu entender provoca desorganização na vido. eco
nmnlca do Estado, porque a ch•ilização da industria. algodoeira vae 
matar a vida dos descaroçadores. A importac;ão de machinas, gro.çns 
aos íavores concedidos, equh-ale n. declarar guerra de morte a 900 -
novecento~. é este o nõJmero - descaroçadores, que estiio no nor
deste, no Estado da Parahyba. 

Não fol só o E.otario ele S. Paulo que se referiu uo ~sumpto, 
tambem a. A Gazeta. 

Antes, porém, lerei outro to.p!co do Estado de S. Paulo. pubU
cado num outro numero desse me&mo jornal: 

"Por ordem do Sr. Presidente da' Republica, acaba o 
Ministerio da Fazenda de communicar á Alfandega de santo~< 
terem sido disp1msado.s dos di~!tos de impor-tao;ão 15 insbll
lacOes de beneficiamento de algodão'' . 

Depois o commentar!o: 

"Calculamos tenham sido installados em s. Pnulo no 
anno em curso, mais de cem usinas de beneficiamento de al
godão, identicas áS 15 cujos direitos acabam de ser dispen
sados •. .A.s cem mac:hfnas, Importadas •por brasiletro.s. pa
garam todos os direitos exigidos pelo fisco altande~rio, de 
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modo que se acham. no momento, em desigualdade com (1.S. 

recent~tmente introduzidas entre .nós." 
Diz mai'l o mesmo jornal : 

~ Ha, por~m. uma maneira facil 'de rep:1rar essa involun
~aria ínjusti~:a : ê a restituição aos nacionae s dos direitos de 
importacão." 

Ora, Srs. Deputados, como se vê dos trechos que eu, apenas, 
resplguei e li. Qquelle orgão de publicldaàe se manifesta contrario 
ao acto do governo. 

Não basta isto, porem: .4. Gazeta, brilhante vespertino paulis ta· 
que não ~ da mesma corrente do Estado de São Pa1tlo, tamb.zm 
aponta o facto e o conderona. Diz a G<Jzeta: · 

kTal não se deu, porêm. A firma. Anderson. CL:I.yton & 
Comp., não s6 afastou a concurrencia dos japonezes e ln
glezes. c:omo está. levando a ruina {ls tirmas nacionaes. E ' do 
interior do Est"'.do que nos chega o clamor das vict!mas. -
O acapa:am~;nto se vae processando impiedosainente, a es
magar os usineiJ&Os e commmi3sarios. A grande !Irma, com 
um capital de 100 milhões de doltares dl.stribuidos pqr todas 
as suas agencias do mundo inteiro chegou. viu e venceu. 
Xenhum obsta.culo antepoz o 'nosso governo ás suas activi
dades, muito ao contrario, lhe fez concessões e favores que 
constituem um novo e monumental Panamà. Porque ê precit;D 
Saber por que processos e a que pre\:O essa tirma se intro
metteu em nosso Paiz, alcnm;andCl aquillo que não lhe podiam 
dar, legWmamente. Deve haver da .parte dos poderes publicos 
o maior empenho em não sacrf!lcar a iniciativa nacional. os 
capitaes nacionaes, o estor\:o nacional, aos Interesses dos 
"trusts." 

Tambem o Syndlcato Patronal de lndustrla.s Textis, de São 
Paulo. se mani!estou e em 13 de :\(aio deste anno, telegruphou ao 
Sr . Presidente da Republica nos seguintes termos; 

··~enhor Doutor ~tulio Vargas - Dignissfmo Pl·e
sidente da Republ!ca. - Rio. - Autorização concedida por 
ordem Vossenei6. para importação machinas beneficiar a l
godão por parte uma firme extrangeira nos leva data ventn. 
fazer seguintes considerações. Como roi evidenciado ult!m9.. 
conterencla naCional algodoeira nossa. eleva.c;:ão pot~ncia al
go(IOeira mundial ê devida. só esforco inlciath·a. privada, ele 
brnsildros sem nenhum concurso iniciativa ou trabalho e:x:
trangeiros . G!'l'lc;as tal iniciatlva e esforc;:os· de brasileiro.'! 
apparelhamento beneficio algodão está. ;Sendo remodelaJo 
de accordo nosso surto algodoeiro. sendo de prever-sce den
tro muito pouco tempo desapparecimento lacunas ·que ain
dQ existem no beneficiamento algodões nacionacs. Todas 
JlUI.chinas empregade.s bene:Ctciamento foram importadas 
com pagamento direlt<?s e talthS devidas. Isen~ão direitos 
aduaneiros beneficio f irma. extrangeira representa privilegio 
que firmas na~lonaes . não tiveram e vem crear situação ch o
cante disparidade entre beneficiadores nac!onaes e firma em 
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apreço. Quaesquer allegações feitas perantE· Yossencia sen
tido ju!>tifioor isenção direJtos que faz objecto presente não 
procede pois que ilnplantação entre nós nova empr-esa be
neficiamento por mais perfeita que seja sua entrosagern 
não virá. beneficiar fonna a.preciavel algodões que produ7:i· 
mos ll. custa tantos e· tão patrioticos esforços. Estamos cer· 
to.<~ Vossencie. meditando sobr~ ~itua~ão firmas beneficiad•)
ras já radicadas entre nós se dignará reconsiderar seu a.cto 
nã.o creando assim precedente lesh·o interesses rnachinista!:J 
brasileiros. Respeitosas homenagens. - Ernesto Died.eri· 
chsen. Presidente Syndicato Patronal Industrias Textis Es· 
tado S. Paulo. ·• 

O SR. PRESIDiilllõTE - Attençãa! Lembro ao nobre Deputado 
que está findo o prazo d~ que dispunha. 

O SR. JORGE GUEDES- Peço a Y. Ex., Sr. Pr-esidente. 
apenas dois minutos de tolerancia. 

Altm dos esclarecimentos que acabo de dnr no plenario, ha 
ainda mais: a isenção E inconstitucional. 

O projécto n. l30·A, deste anno. diz: ··Revoga o artigC> lQS 
do Decreto n. 24.023 •. de 1934, com .parecer contrario da Commis
são de Justiça, e voto em seiXtr:ulo do St·. Leão Samp:1lo ... 

Recorrendo ao projecto qu~ acabado de citar, YV. EEx. ve
rificarão c. procedencía de quanto acabo de affirmar. 

E' inconstitucional o projecto, porque as antigas e recenVs 
disposições ~manadas dos Pod-~res Legislativo e Exe.cutivo. rer,~

rentes â. isenção e reducção de direitos e taxa.s de Alfamlega, tc
ram consolidadas no Decreto n. 24.023, de 21 de Marc:o de· 1934. 
Ahl se encontra tudo que, at~ então, havia a t'e!!peito: os casos e
o material sujeito a ~s.se beneficio, a fórma de o proce~sar e a 
competencin para. concedel". 

Esse decreto foi eJCD·edido pelo Chefe do Governo Pro\·isorio 
para vigorar no regimen discrfcio.narlo ~ asS'im se explica que apó!< 
enumerar os casos legaes de isenção e reducçã.o de dii"eitos e taxa..,, 
se estabelecesse o seguinte: 

Art. 015. Quaesquer isent:ões ou reducc;:ões de direi
tos não previstas neste decreto, só poderão ser concedi-
das pelo Chefe' do Poder Executivo. · 

Essa disposiçã~, admissivel no regimen dlctatorial, t; incom
pattvel com a sltua~;ão legal em que entrou o Pai~ com a Constl
tu!c;;ão de 16 de Julho do anno passado. 

De facto. em vigor o art. lSO citado, annul!ada estaria a prin· 
.clpal funcc;ão da Cama.ra, qual a de Or<;ar a Receita. Publica da 
União. 

O ar:t. lOS, do Decreto 24.023. ~tá. portanto. revogado desde 
que tol sanccionade. a Constitul<;ão de 16 de Julho. 

E' uma coisa sobre a qual não pode haver duvida. 

Pois. ape:r.ar dlsao. o Chefe do Poder Executivo concedeu D 

.despacho Uvre de direitos e .taxas paça descaroçadores e preM-.'1.8 _ 
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de al~odão a favor da. firma Anderson Clayton & Comp., com 
fundamento no ji;.. referido artigo 106. 

Tríplice attentado, Sr. Presidente. 

l. ") porque esse artigo de lei está .-e\·ogado: 

2. •) pot"que, .se estivesse em vigor, a competencia do Che!e •.lo 
Poder Executivo seria pal'a conctr:ler isanr,ão de dh·eitos sóment9; 
e elle concedeu isenção para taxas aduaneil'Qs ; . e 

S.o) porque concedeu isen~ão em beneficio rle um.a. firma ex• 
trangeira. depois de negar favor semelhante a firmas nacionael:i, 
que importaram Q mes mo material pagando d ireitos . 

Vou ler, vara conhecimento dos Srs. Deputa dos, o requerirnen· 
to que formulei. Eil·o: 

-Requeiro q\le a Carna1·a solicite, por intermedio da. 
];fe;;a, informa<:õ~s ao Poder ExecutlYo s obre a I·ai e os mo
tivos em que !je fundou para conceder isenção de direitos 
aduaneiros e taxas relativos a dois conjunctos completos de 
machinas para beneficiamento e p1-ensagem de algodão. im
portados da· Arnerica do Norte. !X' la firma Anq.erson Clay
ton & Comp. e se t a es favores f<,>ram concedidos, tambem, 
a outras firma::; ,)u 1)6rticulares . ·• 

Era o que ~u tinha a diz~r. (Palmas. O orador e cmnprime1~· 
todo). 

Em se:;uw~. (: approw1do o reque1·1mento numero 
106, de 1935. 

VotQt;ão do requerimento n. 110. tle 1935. (l" L'!• 
Silll.,.tura ), do Sr. DD.mas Ortlz, de Informações sobre 
o pre<,:o cln. gnl'>olina. adquirida pelo Governo e destina· 
da ao consumo nas diversas d<>pendencias do !o.Hnis
terlo da Gui'rra (disculftliio unica). 

Approvado . 

Votar;iio do requerimento n. 111, de 1935 (1~> Le· 
g!slatura), do Sr. Gume'! Fen·az, de informat_:ões s~>· 
bre o pagamento de uma presta~ão semestral por pa r, 

te da Companhia. Industrial de Algodão e Oleos, s . A., 
relfltlva ao conti-acto qu~ tem com o Governo Fe~c
ral (di8cu8stio ttnica). 

O Sr. Presidente - Vou submett~•· a \'Otos o reauerlmento. 

O Sr. Moraes Paiva (Para enca1ninhar a votaçã·.>) - Sr. 
Presidente. as mlnha9 .palavra!! não são de opr>osição ao requeri· 
m~nto do nobre Deputado Sr. Gomes Fen-az. Cumpre~m~. entre• 
tanto, declarar que o mesmo não t em absolutamente cabimento, 
porquanto. de accordo com a Constituição e o Codiso de Contablll· 
dade. os contractos só são validos depois de regis trados pel~ Tri· 
bunl\l de Contas. 

Ora, se o contracto. em questão não tof registrado pelo Tri· 
bunal de Contas, e só agora a Camara manda .Que o seja., claro ~s
tá que u·ma clausula. ~onstante desse contract0 não podia ser 
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cumprida, porque a e:xecu!:âo do mesmo ficou suspensa até o pro. 
nunciamento do Poder Legislativo. 

Era· o que tinha a. dizer. sr .. Presidente, para esclarecimento 
da Camara. (21!-uit\? bem; tmuito bem.) 

Em seguida, é approvado o requerimento numero 
111, de 1935. 

O Sr. Presidente - Passa-se á materia em discussão . . 

2.•. d.iscu.s:.cio do projecto n. 101- A, àe 1935 (1" Legt.s
latura) , orça?tdo a .Receita e f i xando a. Despesa para o e:cer
cicio de 1936; com parecer da Comm•issão de Finanças c 
Orçamento sobre as emendas apresentcdas e11~ 2• discu~o. 

O SJ;. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

Tem a palavra o Sr. Salle~ Filho. 

O Sr . Salles Filho - sr. Presidente, surgem, afinal, para. 
o debate das respectivas emendas, os orçamentos pal"a o exet'CIC!'-1 
financeiro de 1936. Ao contrario das praxes de outrora, não vêu• 
acompanha.<kl.s dos pareceres em que os relatores se empenhavam 
no exame, a fundo, da situação do Palz e cujos relatorios eram 
verdadeiros tratados de finanças publicas, como os que assigna
rom a passagem. pela Commissão de Finanças. de Montenegro, 
Serzedello Corrêa, Carlos Peixoto, Homero Baptista, Cardoso de 
Almeida. e tantos outros illustres e saudosos parlamentares -
para s6 citar dentre os que jã, deixaram de existir. 

O parecer sobre a receita. como os demais relatorlos da des
pesa, limitou-se tamlfem a breve:' considera~Oes sobre us P.men{SQ.'I, 
seguidas da sua accelta~iio ou recusa. Quem qulzer conht!Cer A!J• 

peotos da. nossa sltua~,:ã.o financetr>o. atrav~s est4 etapa :1:1. elahora
ção orcamentarla, nad'l. terá apprehendldo, a não ser que a: propos
ta do Governo, que con~ilgnava li.O entrar na Commi!liião de Fi~ 
nan(:l!s, um dcJfclt de cerca de 2"0 mil cont.os. já chegnu ao ple
narfo na casa do~ 600 mil. Sei bem, e aprei:!So-me •!:n tieolarar 
antes que m'o diÇ'Ilm, que esst. accresctmo proveio. ~m ~o"Tande 
parte, de providencias determina~ por 1mP?SiçOes lega.es e pela 
necessidade de serem computndat• verbas impresclndl\·'!1~ fl l!:.'(e
cucão de serviços e que não havlllm sido consideradas. !.!a..'l isso 
não importa a conclusão que det-on-e. pura · e simplesmente, da. 
veritlcacão do facto: a Commlssão de Fina.nc:as, no :~e.::-undo turn'> 
dos debates orç:amentarios. não p....te ou não quiz corre~r.cn<ler ao 
que se dev:la ·espemr da sua aotu~ão. promovendo ou dertnlnrl" a 
marcha firme e mtrans!gente para o almejado equlli!·.rJo c>rça
mentarlo. 

A não ~er no Minlsterio do l!:xterlor. cu.io Relator. o illustre 
Deputado. Henrique Dodsworth. s& bateu francamente pela redu~,. 
ção ·das despesas. e no Minlsterio c~ Just1.;:a, onde o illustre · reDre
sentante ·de Ale.goas, Sr. Orlando de Araujo, demonstrou sua nlti-
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da orientação de accOrdo com os reclamos da oPinião, nos demais 
Mlnisterios a translsencia com as difficuldades determinou o adia
mento dos c6rtes nara o terceiro turno ... 

Sr. Presidente. a não ser o esforco vão e individual de al;. 
guns espirUos obstinados, a verdade e que sobrele·va, neste instan
te. ao que narece. a todos os demais ~ssumptos. a questão politi
ca." em torno da qual as divergencias são, aliAs, meramente for
maes conservando-se a maioria e a minoria no me&no ponto de 
vista - da manutenç:no integ-ral e absoluta do regjmen da. demo
cracia. liberal sobre cu.ia:o linhas· fundamentaes !oi elaborada a 
Constituição vigente. 

Estará o Poder Legislativo correspondendo, assim collocado, 
aos verdadeiros interesses do Paiz, ou, ao contrario disso, estará. 
contribuindo por omls~o para. mais ainda, aggravar a a situa
ção di!ficil em que nos encontramos? 

Sem embargo da justiça que faço ao patriotismo da Camara 
não hesito em a!firmar que. pelo menos, estamos perdendo um 
tempo preciso que deveria ser consagrado á solução de proble 
mas inadiaveis, e que. por outro lado, não estamos. de forma. al
guma, seguindo as directrizes mais convenientes, ou mesmo tna1s 
necessarias, despercebidos de que taes problemas envolvem o· nos~o 
11rogresso e a estabilidade das proprias instituições que se pre~ 

ten de defender. 

E apolo-me para fazer essa afffrmaUva, num postulado pad
:flco e, poder-se-ia dl7:er. universalmente demonstrado nos nossos 
dias: não ha ordem possivel. não ha instituição estabilizada onde 
Imperam mfls condi<;ões economica.s e !lnanceiras, cujas crilles res
pondem qua::~i ::;empre pelOs abalos sociaes. 

~o proprio caso br:LSilel>:o (: comcic<;iio geral que a insurreição 
de 1930 tol pre(•ipibda nela crise tlnancelra e economfca. decorren
te de erros longamente accumulàdos; e sendo e\·!dente que nunca. 
foi peor. soh certo::; aspectos. a situação da economia nacional e 
das !lnança.q d·o E~tado. do que actualmente, é obvio que por ah1 
l! que devla começar a actua<;ão do Poder Legislativo. s ecundando 
o Executivo ou l!ObrepOndo-se a ene. se e. suo. Iniciativa não satis
fizesse âs exlgencl~US da!'! soluc;ões lnad!o.vels. 

O SR. OSW.u.oo LIMA. - Isso l! multo materialismo na apre
ciação do phenomeno revolueionar!o. AS dLusa.s da Revolução 
nilo são só economíca,. ... Tambem quando a vontnde do Povo não 
está. representadu r ealmen te no systerna adaptado, ha desequJll
brlo. Q.Ue provoca revolucii.o. 

O SR. SALLES FILHO - Eu não disse que era exclusiva
mente. Disse Q.Ue Q.uasl ~mpre, na malorla dos callOs, e até no caso 
bras ileiro, se pensava isso. V. Ex. estA. pois, de aecordo comml
go: não é razão unlca e indlspensavel. mas é causa adjuvante, 
que J)Teclpita os acontecime ntos e t«z eorn que de desencadEiem a!! 
revoluções. E' o que se pode deprehender de minhas palavras. 

:r.raiorla e minoria. divergem, entretanto, quanto â. 'forma por 
que o Estado combate o chamado extremismo; mas uma e outre. 
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:~e compra~m em enaltecer, :Por palavras, um regime~ IJara. ct~j:t 

~onsolidação- é preciso dizer a realidade - nada está sendo feito. 

Não indago - é pr-eciso fazer esta observação - se dentro 
da.s l!nha.s da democracia liberai se .p6de hoje manter o Estado;
o assumpto exorbitaria do P.onto de vista immediato em que m~ 
quero conservar, reclamando explanaç;ão muito mais ampla. 

O SR. 0.7WA.LDO LIJ>rA - Dentro da liberal democracia p;:u-eç,, 
que não·: Os Estados Unidos, que nos deram a democracia exls· 
tente entre nós, constituem uma prova disso. 

O SR.. SALLES FILHO - Mas não deixarei, todavia, de ob• 
servar que a authentica democracia liberal. neste momento, não 
está. sendo praticada. nem mesmo na França. onde os esforços do.SJ 
estadistas em manter a -estructura desse regimen não e-xcluerr. 
medidas economicas viscen;Llmente contrarias â. sua índole . Mas, 
ad.m.itta-se Q.<~e a Constituição de 16 de Julho, em cujo texto se 
encontram- disposições ~ara todos os paladares. possa assegurar a 
exiatencia do regimen democratico por eUa organizado. asseguran
do á. Nação a unidade, a liberdade e a justiça. 

Não terei duvida, aida. ass1m, em proclamar que, embora to
dos os esfor~os appal"entes do Estado convirjam para esse fim, al_ 
guma coisa pa::a que ella seja assegurada - a bas e economi
ca e rinance!ra, indispensavel a qualquer organização social. 

E' isso justamente o que se observa neste momento, e o que 
atormenta os que se preoccupam com o assumpto: a ausencla <;!e 
medidas destinadas a por em ordem nas finanças publicas e a pro
mover o reergulmento economico do Paiz. 

Coincidia. com a. Revolução de Outubro, Sr. Presidente, o fim . 
da ultima. tentativa de reforma. financeira. Com a evasão das ul
timas moedas de ouro dos emprestinlos destinados á. establliza<;ão 
monetar!a, ficava. de !acto e virtualmente extincta, toda a possi
bllfdade ele darmos â circulação do papel moeda, um lastro real c, 
tal qual acontecia, com a experlencia anterior, da Cr.J.lxa. de Con-. 
versão, sahlamos do ensaio em condições peore~S do que nelle en
travamos. 

E' curioso recordar o episodio. 

Quando se· organizou este ultimo appat•etho a legisla.<:ão que o 
creou attr1bu1U-lhe as importanclas que constituíam os fundos de 
r~te e garantia de papel moeda ereados pela lei n. 581. de 20 
de J'unho de 1889. 

Ora.. o destino desseS! fun.:!os, embora sendo o mesmo. devia 
ser attingido ;por caminhos. diversos. 

Pelo resgate, diminuiu-se o volume da clrcula~ão, tornando-se. 
portanto, maior o seu valor, nas bolsas camblaes, todas as ve2:es 
que houvessem de ser feitas as permutas entre o papel mo€da r. ns 
dividas isto é, contribuia-se, gradualmente, para a eleva(:ão da 
iaxa. cambial. Pelo fundo de garantia e.ssegura\•a-se, parnllela e 
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paulatinamente, a. conversibilidade da moeda. tornando effecth·a, 
num !uturo mais ou menos proximo. segundo as condições finan~ 
ceit"as do Paiz, a promessa de troco das notas em circula<;ão. 

A Caixa. de Conversão, limitando a taxa cambial e lançando. 
por outro lado, em circula<:ão, .avultadas !mportancias de ,notas. 
embora conversíveis, impedia. effectivamente, a ascensão da taxa 
ca.znbial mas não obstava a. sua osc!lação no sentido contrario, ·c, 
longe de resolv-er o problema do resgate, não fe2: senão tornal~o 
dependente das condições intrínsecas ao funccionamento do aD
parelho. 

Desde que essas condições o determinaram ~!e desarticulou
se e voltamos á situação anterior, já. então sem dispor dos meios 
que seguramente conduzirrun ao alvo a que se de-stinavam. 

Com a estabiliza<:ão, determinada pelo Decreto Legis1atiYo nu
mero 5 .163, de 18 de Dezembro de 1S26, aconteceria o mesmo. Ex
tincto, pela ev(tsão do respectivo la.stro, ficamos com a. circula
ção accrescída, embora em pequena escala. de notas que não fo
ram convertidas e o Thesouro sobrecarregado com os compromis
sos· decorrentes dos emprestimos contrahidos .para o funccion~
mento da instituic:ão, o que quer dizer - em Iogar de UD::la ta.x:\ 
cambial fixa como se pretendia obter, resultou a sua quêda pela 
~correncia das circumstandas que KlE'sfavlc:>ra,'lelmente influem 
nns trocas lnterna.cionaes. 

O SEI. DtN!z JUNIOR - Nes= mesma opportunidade. com>:' 
jornalista, tl\·e occasião de salientar. 'e ha dias, repeti aqui n!l 
Ca.mal:'a - essas causa:; passam despercebidas ... - que, quando 
este ouro nos vem, antes de chepr já está organizado um "com
plot" PlU"a seu regres.o;o. Assim f uma illusão ~ustosissirna e dolo
l'Osissima para Qualquer povo. 

O SR. SALLES FILHO- Exacta.mente. Assim apreciada sob 
o t~eu verdadeiro a!>pecto a sttua~ão ftnan<:eira do Brasil, neste 
momento é, pois, a mesma ou peor <lo que aquella em que nos en
contravamos ~ntes de l g25, - com um:~ vu1tosa circulação do;; 
papel moeda., sem lastro, tendo ap.enas para seu amvaro o valor 
da imposl<:ão legal e com os onus de coml)romissos externos, re
sultantes da experi('ncia !racassada. com a aggTavante de nos en
contramos diante de uma crise economica sem precedentes. 

Parece Q.ue s6 essa con_stderaÇão bastaria para absorver, in
tegralmente. a atten<:ão dos responsave!s pela dlrecção do Estado; 
- Poder Executivo e Poder Legislativo. 

Mas, m:ús delicado ainda, ê o quadro, porque esse estado -:Ie 
c:otsas ~corte precisamente quando o mundo inteiro começa a 
convalescer da. ultima crise; os negocias já remontam a 75 por 
cento do que foram e por toda a parte medidas adequadas vão 
sendo aÇ!optadas no interesse de ca.da Palz emqua.nto n6s nos que
d:unos de bra<:os cruzados. discutindo as excellencias do regimen 
remocratico ... 

O primeiro passo para sahirmos da situação singular em que 
nos encontramos, Sr .. Presidente. deve ser no sentido de valorisar 
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a nossa moeda, dando~ lhe existencla real e preparando' a sua con
-versibilidade, a ser regulaOO. posteriormente, de aecordo com a 
-estabilisacão das moedas dos outros pai:~:es - assumpto que como 
a Camara. deve saber. constitue hoje a maxima preoccupação ue 
todos os Governos. 

Ha quem acredite - e nesse ·numero se encontra o senho4 
Ministro da Fazenda - que tudo depende do equilibrio orçamen
tario. Alcanc;:ado este as dema is equações do problema se resolv;:: 

..rão por si mesmo. inclusive o reajustamento da m oeda. 

Evidentemente. o equil!brio orçamentarlo é indispensave l :1 
execuc;:ão de qualquer plano !lnoL~ceiro e n. manutenção de qual · 
quer regimen mônetario, mas o~ .!ois assumptos são de tal modo 
dependentes." qne se pode affirma.· tue sem moeda estavel é im
prat.icavel aquelle equilibrio, · da m.:sma maneira que sem equili
brlo orc;:amentario ê lmnossivel a ex!:rtencia. de -moeda est.avel. Se 
essa é uma regra geral. no Brasil, ainda mais verdadeira ena· se 
affirma. nelas circumstanclas peculiares ~os pa.lzes grandemente 
dc:vedores como o nosso. 

O SR. DINI:Z JuNioR - Ahi. o equlliblio e apenas o reflexo da 
proprie estabilidade ou instabilidade do meio circulante. 

O SR. SALLES FILHO - Uma coisa completa a outra. 

O ~R. DI:o;Jz JUNIOR- Uma coisa é lWmotoma da outra. 

O SR. S.ALLES FILHO - Para a. solução do problema -mone
t.ario brasileiro, a.tê hoje, ainda não !oi lembrada nenhuma medida 
capaz de substituir a ínstituida pela lei numero 581, creando os 
tundos de rel!A"ate e garantia de papel moeda e cu.1o restabelecl
men.to propuz a esta Camara pelo projecto n. 12 que, ha mais de 
dois mezes. permanece no selo da Commlssão de Finanças. Não 
me conform~ com esse r etardamento daquella pequena assem
bléa em que têm assento as mais consumadas c.apacide.des finan
ceiras · do Legislativo. e emquanto não surgir, em seu seio. algu· 
ma suggestão melhor do que e. minha, insistirei em dizer que a pro
crastlna~ão em tomar-se a providencia ll!mbrada estã. sendo lm· 
men.samente· prejudicial aos interesses do Paiz e haverã. de con
tribuir nara os surt.O.il de idéas extremistas - pela obvia ra.2ão a 
que jâ alludi .. 

Devo ã.gora abrir um parenthese. para informar !l. Camara, 
com toda a ~atísfação, que o 111ustre presldenta da Com.missão de 
Fina.nças. aqui nresente. e que neste momento me dã a honre. de 
sua: bondosa attenc;ão, se empenha. pela approvação deste projecto, 
E est.ou bem certo de que S. Ex. nesse sentido ~nvidarâ esfor
ços. afim de que. dentro de pouco tempo, aquelle orgão technico 
possa, afinal. e~tuda.r a materia. 

Outro assumpto que tambem está. he. longo tempo adiantado, 
e que teria, neste momento, toda _a opportunidade, é o que se des 
tln~va a pOr um freio aos abusos de credito, praticadOs pelo Es
tado, com as success!vas emíasões de apolices e tltulos semelhan
t~s. dados aos credores para com elles obterem dinheiro, t odas . as 
vezes em que o Governo tem que !azer pagamentos e não ·dispõe 
de numerarlo. 
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Dentro de pou<:o tem:po Yu\tosa emissão de apolices terá de 
ser feita para occorrer ao accrescimo de despesa. com o augm~nto 
de vencimentos. ultimamente votado pelo Poder Legislativo. 

150.000:000$ ou mais de apolices serão lançados na circulação, 
influindo dlrectamente na de-preciação dos títulos e aggrava.ndo 
a situacão diffidl <la nossa economia pela immobilização de capi
taes. al~m d~ contribuir-se, por essa fórma, para uma inflação !n
disfar.;a.veL 

O :Projecto n. 12!1, tambem apresentado pelo o1·ador, att~nú,~ 

ao assumpto, ma>l r.omo o anterior. egualmente não teve and:t
mento. Em reln.~ão a elle o orador emitte o mesmo conceito. 

Devo accreS<:entar que, não ha muitos dias. desta mesma t'·i· 
buna. o nobre Deputado por São Paulo, Sr. Horacio Lafer, su:g .. 
geriu & Camara vulto~a emissão de apolices para pagamento tla 
divid::>. fluctuante! ... 

O SR. DINIZ JCNIOP. - Perguntei a S. Ex. se o que menos o 
Preoccupava era a circulac::ão. e S. Ex. re~:pondeu que sim. :r.;n. 
entãD. me conformei com o Ponto de vista de S. Ex. 

O SR. SALLES FILHO - Quero ainda lembrar qu~ depen•l••
tambem de p9.recet· de Commi~sáo um projecto que apresentei, 
suggerindo a conveniencia de taxar na percentagem minlrna todo 
capital enviado ao exterior e que não seja para pagamento de !m
po~taçõe!!l. 

Esse projecto, como os demais: visa a mesma finalida.d~: rE<s
guardar a nossa pauperl""ima moeda, facilitando-lhe, de l:uturu, r, 
indispensavel lastro metallico. 

Ma:s e,;.;~ meilida.s ohedecem, evidentemente. a um 5ystema 
cuja base, deve ~;et· o equllibrio entre a R~ceita e a Despe:z:a publicas. 

Já tive ensejo de demonstrar que. avaliada em ouro, a nos<>a 
Receita de hoje \"ale t:o.nto quanto valia em 1889, e nlnguem dirí• 
que i,;:-~o $ejn. uma demonstração favoravel ao nosso regim~n. 

E' prech;o' incentivar as fonte!! de receita e crea.~em-s~. ou
-tt·as; dahi é qu~ ha de vir. vrincipalmente, a solução do nos'>.O 
prohl·~n·a. fu"t.an.:-fjrD. oo!s. não ha Ge set:" ru~-r:t.:n~tP•=io tiP. tnCtl.ti 
\;ti\ ~·•111~m o lmP~:Sto de ronsumo das caixa>< d·~ Ph'J'llJI'h<-t'OS c.u 
do sal <!•t cczinh~. poT exemplo, que have.mo~ de nut~l'ir a ~t>'"ldn 
J1t,~·""'"':!:da ~c. desenvolvimento progt·esslYo da Nação, e ao cu><telo 
dtl~ snvlc:os publicos. 

A prouria Con!ltitu!ciio de 16 de .Julho suggere m~dldas desti
nadas .a esse objectivo. mas. até este momento o Poder Le;;b;lHU. 
\"0 não tem nenhurnu .dernonstroç:ü.o no s::ntido de serem ohserv,\
clos os preceitos const!tuclona.es. 

Sabido como ~ delicado o a~sumpto. pelos interesses qu.~ 
envolve, e aclw.ndo-nos já. a meio caminho da actual sessão !\;_ 

g:istatlva. seria ingenuidade acreditar que elle ainda venha ao 
ta vete da discussilo ... 

Mal!'l facll seria a execur:ão de um nrogramma ~le econn!n!a, 
peln suooressüo d:t$ rie~pi!S::\1'. ndlaYels. 
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Estarã sendo isto observado com o rigor que cumnr..: l<·vnr 
a termo? 

O a.ssumpto que traz o orador- á tribuna mostra b·~::n q•~a. é o 
esoirit.o de ef!onom!a. <le al.~tung :Hbnini..'<t.r:~.dores oue nãn sf' mTe• 
ceiam de dispender pela :fórma denunciada pelos orçamentos ~m 

. cl~~".te. 

Se a Commissão de Finanças não th·er a energia pr~L~ r•ara 
cumprir , o seu dever. cortando impiedosamente ond~t 'fur po.s!;ivel 
cortar. já qne novas fontes de receita immed!ata n5.c ~lo.i;,m ser 
creada.s, deve confessar lealmente a sua impotencia á Cama·ra, 
~mquant.o é tempo. Se o não fizer, contribuirá pant, mu.is c:edo . 
ou mais tarde, att!n&'irrnos o alvo que já se desenha. nitidu.mente 
aos olho:~ menos perspicazes: o augmento dos lmpos~os c a <·M,
se'luente emissão de papel moeda, etapa ultima das d!!ficnüdades 
t"readas pe!ns circamstancias e pelo accumulo Je erros, ~ que 
r..!uitos. SUP;•ver.> constituir POl'. si mesmo um m:il.:. QU;ttlol"l, na 
rE'e.lidade. aii.2 (: ~enão um symptoma de descalabro fln::tll(;~i:-.,, uma 
l!1(ll1i!estao:;io in.-,·itRvel, nm resulta.do !SI.tal a Que ~e c!':•,:::a p~!o 

ea.minho em que ve.mos e cujas consequenctas desastrosas todos 
conhecem. 

Que ê realmente o que nos esP~ra diante do que se vai pas
sando no campo economico e financeiro? 

No seu bl'ilhante commentario - "Inflação e augmen!o de Im
portação" - o illustre Sr. Eugenio Guddin descreve com a nlti· 
dez e eloQuencla de sua Interessante observa~ã.o, calcncta. l'Jn nu
mel'OB offic!aes. o entro.queclmento das torças vivas da. Na.~ã.o, ee 
modo que deveria. ~er muito impressionante para. o :Poder l.egi!>
Iat!vo. 

Emquanto a exportação augmentou 28,4 por ~nto no seu vc
lume. diminuiu de 4,3 ·DO Seu va!Ol' ouro, e isso no rne~ll1\l t('mpo 
em que nos outro& pah:es se observa o restabelecimento ge-ral dos 
;preços ouro. A causa elle a a»onOO.. desde logo. nu :>ai'<:J. dos Jll'e
ços do catl! que. de Sl sb. em 1934. cahiram a 25 sh. em esual 
perlodo deste anno. Em 14 milhões de saccas o àeficit (l de sete ml

· Jbões de llbl"QS. Ao mesmo tempo mostra o Sr. Guddin que essa 
balxa nem sequer produziu as comPensações do e.ugmcn~o de ex-
portaç:ão da materia prima, que de cerca de- seis milhões e lOI) ·~ 

mil saccas o armo passado, cahlu este anno a cerca de ;:. milhõt-S 
e 500 mfl. ' 

Na importação o panorama não ê menos de!la.l:r:td:l.Vel. pols 
que nos cinco primeiros mezes <leste ann1> au~entou de l:!,G por 
cento em volume, em rele.c;:ão ao mesmo periodo do anno pa~~a.do. 
~ em 1!(9 onr cento em ouro. 

E conclue o illustre Sr. Eugenio Guddin com estas palavr::t~ 
que merecem ser registradas: "grande baixa nos valol'es ouro. da 
exporta~o mão grado o augÍ'nento do volume. forte alta no va lor 
da 1mnortacão em conseonencla da inOacão int.erna. 

Os encaixes ba.ncarios que em 1930 repl'eSentavam 27.5 por 
cento de deposftos, â. vista. repr-esentam, apenas, 13,6 por cento 
em 19:!4... . 
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Se não houver contra-marcha para onde iremos?" 
Ae<:rescente-se que isso se passa exactamente quando ·em . to_ 

dos os naizes se cuida de uma volta aos cambies intel"nacie>naes 
pela reducção das barreiras aduaneiras pretendendo alguns Estados 
lançar mão de expedientes capa2es de for~;ar essas barreiras peb 
vlolencia. isto é. empregando meios diversos que facilitem a. sa
hida das mercadorias nacionaes e proprias a corrigir os encar
gos que ellas soffrem nas entradas em paizes extranhos. Jii. não 
se falle, dos "dumpings" monetarlos, mas directamente na sub
venção por fôrmas equivalentes a que a Al!emanha fez .com os 
:seu.s marcos. bloqueados á sua exporta~ão. 

As Camaras americanas já votaram mesmo contribuições ti
radas das receitas aduaneiras para facllltar a venda dos productos . 
agrícolas dos Estados Unidos, nos Estados exteriores. ao mesmo 
t~mpo que o Canadá que tinha persistido em s1.lstentar os preços 
pela retenção dos stoclo:~ já creou um departamento do trigo, o 
qual tomará a si o encarg-o de regular a differe.n<;:a entre os preços 
que se pretende a~seguro.r no exterior e no interior. pois a alta dos 
preços mun.diaes. expressa em dollares, depreciada, não basta aos 
seus interesses. 

Parece que essas informações são de molde a mostrar, não 
apenas a necessidade. mas a !ir.g·encia de organizarmos a noss::~. 
caminhada de sacrificios para o reersuimento economico e finan
c(.>iro do Paiz. 

A França, com um deficit de quatl'o milhões nas estradas d~ 
ferro e de seis bilhões de fran~os. não hesita no caminho a se
guir ha\'(mdo recentemente o illustre Presidente do Conselho pro
ferido estaoo palavras; ··o Parlamento deu-me o,; poderes discri
cionar!os, delles não abusarei, mas haverei de usal-os: não é uni
camente a sorte das instituições nem do re!;'irnen Q.Ue se jogará, 
mu~ a sorte da propria França.~ 

E com os :leu;~ decretos-leis, ~m numero de 29, vai reduzir -
}Jara 1936 - a 38 bilhões de francos um orçamento que. em 1932 
- ha apenas quatro annos, - attlnglu a ãl bilhões~ S6 em quatro 
l>arcellas: a recluc.;;ão geral de 10 _por cento sobre toda.s e.s despesas 
publicas: a reducc;ão de 898 milhões nas despesas do Estado; a 
revisão das e.ccumulac;ões. abusos e r~organ!zações dos roinlsterios. 
na lmportanciQ. de 750 milhões e a reduco;:5.o de 400 milhões nos s;,
guros soclaes, o Gon•rno obte•·e uma dimlnuic;;ua total de 5.358 
milhões. 

O SR. Dnnz JUNIOR -Em resposta ás demonstra.;:ões de H de 
Julho. na Pra.(:a da Bastilha. 

O SR. SALLES. FILHO - Mn>< lit não se fez, como· aqui, um 
reajustamento a toque de ~ah:n. 

Parallelamente, porém. não se esqueceu, convém dlzel-o, :1: 
promover o abaixamento do custo da vida, corn~c:ando pela re-
ducçiio de 10 por cento no oreço dn hn~>ltaç:ão. . 

Entre nós, o que se desenha francamentt' é. tl~sde já. o nu
gmento dos Impostos. seguido do reajustamento dos vencimentos 
dos funcciannrios do Estado. Nesse sentido eii.o, mes:m.o, caro.cte-
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risticru; as declarac::ões do illustre .re!at.or da receita. no seio da. 
Commissão de Finan~as: "preciso conhecer. primeiro, o montan· 
te das despes;as para fo.zer: o calculo da :receita conforme manda 

accrescentou S. Ex. a bôa technica orcamentarla." 

Mas quando, tudo indica que ainda não emergimos do colla
pso economico em Q.ue cahiram todas as nações; quando tudo con
corre para prolongar ou. mesmo, aggravar esae estado de crise 
- como sejam a falta de· capitaes e de creditas e as difficuldad-?s 
de transporte - a que se pretende dar as peores soluções par
ciaes, eu pergunto: de onde tirar o dinheiro para attender ás no
vas exigencias fiscaes? 

Qualquer que se.1a a modalidade dos novos onus. •t s;u:l con
sequencia será a aggra vação do mào estar que se nota em todas 
as activiàades productoras e no comm-ercio e. tal seja a sua inci
dencia. as consequencias !uturas serão ainda peores. E' o quo;! 
acontecerá., pot" exemplo, com a taxa de 2 por cento ouro. Encal·
reéendo o preço do.s Productos de importaç;ão, mais restringirá, 
ainda, a acquisiçáo de materias primas, indispensaveis e. ao mesmo 
tempo, reduzirá ainda mais a importação ão material destinado ao 
equipamento . da nossa appa~lbagem que se vai consumindo pela 
!alta de renovaç:ão. -

Esse ~ um campo importantissimo pa1·a o nos!!() ·futuro eco
nomico e que não está sendo devidamente considerado. Sem pre · 
tender examinai-o convenientemente, pela extensão do assumpto. 
lembrarei, entretanto. que no sector dos transportes, por exem
plo, ainda te:nos na nossa principal v!a-ferrea locomotivas do 
tempo em que fo! a!li dh:ector o General Vespasiano de Albuquer
que, Jâ lá vão pa.gsados 40 annos, e que na nossa 1:t·ota mercant,, 
em que não são raras as unidades com 50 annos de existenci~. 
poucos .são os navios que jã. não <:ontam 20 annos de trafego. 

O S~t. Du·;u JuNIOR- Agot-a. veja Y. Ex. Numa situao;;ão <:<>
mo essa, em que a economia niio dispõe dos elementos capazes de 
despertal~a. de estimulai-a. temos um orçamento de despesa de 
3. 600 mn c~ntos, dos quaes 3. 300 mil destinam-se ao pessoal e cus
teio dto dividas. Se1·A pos$ível que, com aoo mil contos. pasl53.mo~ 
accelerar a. vidEl · nacional, ou, ao menos. mantel-a num rythmo 
seguro? Imposslvel ! Da h!, ee.ose impasse da Commissão de Fina n~as, 
quando trata dos orçamentos. 

O SR. SALLES FILHO- O aparte de V. Ex. ê muito oppor~ 
tu no. 

0 SR. DINIZ JU!\IOR 
contos, 

O Brasil que viva com esse 300 mil 

O S&. OSWAJJI)o LlMA - Que V. Ex. queria se fizesse com o 
pessoal? Não ê tambem um dever de Estado?! 

o SR. DINiz JUNlO!!. - Claro ! J:"ão falamos. porém. !!6 em pes
soal: falamos em dlvlda.s tambem. 

O SR. SALLES FILHO - Mas não sO em relação ao futuro 
se tarJa. ~ent.ir r:> eftelto ma.lef!co da ta:ca de 2 llOr cento ouro. co
mo jâ 'disse: de prompt0 e deso.e logo el!e determinaria o enca-
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recimento do eusto de. vida, já tão onerado e em alta crescente 
até mesrnt'l em rela~ão aos artigos de alimenta~ão. 

Para acudir a este aspecto da Questão já se :fez o rt'la;iusta
mento de vencimentos dos militares e. ao que parece, far-se-á. em 
pouco, o dos civis. 

O SR. Osw.u.oo LIMA - V. Ex. poderia contribuir para sanar 
a situação. apresentando, IJOr exemplo, uma emenda, no m.omento 
opportuno, mandando que as forças do Exercito não especializa
das, ficassem encarregadas da construco;:ão de estradas e pontes, 
a.;!u<lassem a resolver o problema das seccas. Seria dar um digno 
destino a ess~s braços, a essas forças, de certa maneira, inapro
veita.das. 

O SR. DINrz JuNioR- V. Ex., que conhece o tempo de estagio 
dos no.ssos conscriptos sabe que é quasi impossivel Ye"alizar esse 
objectivo, vela demora na instrucção parallela á militar. 

O SR. SALLES FILHO - Esse. sug~stão pode ser apresen
tada Pelo nobre Deputado Sr. Oswaldo Lima. 

Em rei~ aos que não pertlebem estipendlo dos cofres pn. 
'blicos,. como pretenderá agir o Poder Legislativo? Elles consti
tuem a grande maS!la da população e são represe-ntados exa.cta
mente pelas 'classes que mais soffrem as desegualdades e i:niqul
dades da injusti~ SO<:íal • 

Síi.o os empregados domesticDll, os carregadores e trabalhado
~s braçaes, e, tambem, os empregados no commercio e na. indus
tr!a., cUjos estipendios, na maiorle. dos .casos. não podem ser au
gmentados na proporção em que a vida encarece. 

Eu poderia citar como illu.strao;ii.o dessa aff!rmativa. innume
ras casas commerciaes, girando com avultados ca.pitaes, fazendo 
um grande volume de negocies mas cujo:! empregados, contando 
16, 18 e 20 annos de casa, não pet"cebem mais que 400$ ou 500$ 
--e são do.s mais bem pagos, para com essa somma. exigua, sus

tentar familia numerosa. 

Evidentemente, Sr. Presidente, o reajustamento de vencimen
tos, collocado como foi, pela traq ue:za. de· uma. Cama.ra usurpadora, 
foi a. peor das solu~;ões, O que cumpre reajustar não são os ven
dmentos, mas o valor da moeda.. ValoJ:"~ndo-a. é que iremos a~ 
encontro de todas as n-ecessidades: do Estado (:orno dos cidadãos. 
levando. a todas as classes. os meios que lhe permittem a acqui
sir,:iio das utilidades de que se acham prlvll.dos. 

Mas justamente o caminho que vnmos seguindo ê exactamente 
o opposto. Accrescemas as despesas do Estado. oneramos as 
classes productoras com onus crescentes, restringindo e encare
cendo, por todas as fOrmas, a producção e nada ía.zemos para. as
~gurar a sua distribui<:ão . 

O S~t. OsrwAwo LIMA - Isso demonstra que a nossa economia 
já. não serve ás necessidades soclaE!s do Estado. Cumpre re!undU-a. 

O !Sl't. SALLES FlLE:O - Não estou dizendo o contrario. 

O SR. DlNIZ .Ju~IOR- Quer dizer: VV. EEx. fogem da õemo
crac!a liberal, procurando, numa democracia que não é· baseo.d3. 
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nos m~mos principias, a solução para problemas .que dizem com 
a democracia liber-al. 

O S~t. Osw-ALDO LtMA - E V. Ex. está de e.ccordo com is;;o, 
porque todos os dias vota projectos de protecc;ão a assucar, ca
fé, etc. 

O SR. DrNIZ .JuNIOR - E' claro. A questão dos juros já não 
trauu":~; a Pureza da democracia liberal. Lá está a economia dld
~ida. 

O SR. SALLES FILHO - Dizia eu que o <'aminho que vo.
·mo~ seJ:"uindo é exactam~nte o OPPosto. 

Tornamos cada vez menores al! permutas internacionaes. eB
quecido.s de que quem não compra tambem não vende, e a inda 
como se tudo isso não bastasse, annuncia-Se em sessões conunua~ 
de propaganda de descredito, que vamos suspe~Jer os serviços da 
divida externa como solução ás difficuldades financeiras. 

O SR. OswALDO LtMA - v. Ex. ha de notar que todos os p·~

vos desejam importar pouco e exPortar muito. Se todos attingi~
sem esse ideal. que seria do mundo'r 

O SR. DrNxz JUNioR - Estamos \'endo o resultado disso no 
mundo inteiro. 

O SR. SALLES FILHO - Se o nobre Deputado houvessP. 
attentado para o inicio de minha oracào, teria verificado que anun~ 
ciei preclsam~nte que essa política de restticções, de contlngencia
n!ento, está cedendo lagar a uma polltica mais ampla. de p~l"IDU
tas mais il'ltensas. que ha de vencer, porque ninguem pode viver 
isolado. Tudo se está restabelecendo, e at.~ a :propr!a moeda unl
\'erse.l. 

Vou repetir meu ultimo conceito: Tornamos cada \"ez menot·t>.!' 
as permutas internac!onaes, esquecidos de que quem não compra 
tambem não vende. 

E <!Orno se isso tudo não ·bastasse aecrescentel - annun-
cla-se que vamos suspender os serviços da .divida externa com~ 
soluo:;ão ás d!t!iculdades financeiras. 

o Si!. DI.Nlz .JUNIOR - Neste ponto. estou em desaccordo com 
V. Ex., quando diSSe, ha pouco, que são campanhas de descredi10· 

O SR. SALLES FILHO - Perm!U.a V. Ex. conclua meu 
p"nsa~nento, que aPena.s esbocei. 

Esse, Sr. Presidente, é porventura o aspecto mais Interessan
te da situação -em que· nos encontre.mos. Ninguem, que não tenho. 

· perdido de todo o bom senso, Poderia aconselhar como remedlo 
â~ d!ffículdades occa~:~!onaes, a poUtlca pura e afm.ples do repudio 
das dividas. Isso não está nas tradl~:ões de honestidade e ilDJJeC~ 
cavei respeito aos compromissos que tem sido a conducta do Bra
sil .. em todos os temPOs e atrav~s de todos os regfmens. e ":!Ue. 
neste mom~nto mais do que nunca, é !mper!o$0 não esquecer. 

Mas. entre repudlar vura e simplesmente uma divida e rea
lizar um accordo que facmte a saUs~ção dos compromissos tor
nada !mpossivel pela occorrencla de circumstanclw!, cuja respon
~abilidade nem sequer se pode imputar exclusivamente ao devedor 
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vai uma ~rande d!st.ancla que nenhuma nacão. jAmais, consiile• 
rou h:.lmllhante ou indigna de transpor. 

o SR. DrNIZ JusJoR - V. Ex. dá 1icenc;:a. p~a um aparte-. 
Faço questão de at!irmar qu'e nlnguem perde seus· cr~dltos :por 
não poder. por motivos Independentes de sua Yontade sa:tis!aze~· 
seus debitos. Pede um neriodo de tolerancla, dentro do qua.l se 
posslt estabelecer uma po11tica mais orientada, · mais puro, como 
por exemplo, a revlsào das escripturas de d ividas, que p ode chegar, 
até, á nacionalização destas. 

O SR. SALLES FILHO - E' isso precisamente o QUe ve
nho sustentando. O que desacredita um paiz é dizer-se .pura e 
:simplesmente, aue não se dP.ve pa~r. 

O SI!. DINIZ JUNIOR - E' outra coisa. Entre su spender pago\· 
mcnt.o e dizer que não paga, ha muita ditferença.. 

O SR. SALLES FILHO- Mas se diz, até no Parlamento, ti
rando~se as conclusões mais desencontradas. 

Sr. Presidente; e esse, exactamente, o caso do Brasil, neste 
momento. ' Nlnguem sabe melhor do que os nossos credores, da 
nossa lmpossib1Udade material de continuarmos a fazer !ace aos 
novo" r.nmpromissns. soem soar.rlflnloR Que não e!rtão. inclusive. no 
interesse desses mesmos credores. Nlnguem melhor Que e1le.s sa
be que, facilidades e accordos, em torno, não apénas de medidas 
commerciaes ou ba.nca.qias. mas do <1esenvolvhnento da. nossa. 
economia , redundariam em bene!!c1o3 e I1.1cros para. os seus oa.~ 

pltaes já compromettidos e os que viessem a inverter na explo· 
ro.~ão de lndustrias que estão pedindo, apenas, esse primeiro lm· 
pulso pa ra um f'apido e prodigioso progresso. 

O SR. DmiZ JuNIOR - :-õaclona.t!Zemos as nossas dividas, que 
elle;; acabarão vindo collaborar comnosco na melhoria de nosso 
melo circulante. 

O !õ:l::. <'ALLES FILHO- A mlnern:::in c:1o •: uro, a. n•itlCJ<co,;:Õ•>' 
do tl!rro P. n lnduRt.:ria Rlderur~:lt-.11. b:rndllm aos céoR contra uma 
pobreza que é o !Nto. unicamente, da nossa !alta de orGWtiza· 
cão e de programma econolnico·. Tudo indica que este é o mo:. 
mente d& olharmos para esse immenso campo em que l1llll se es
condem a~ fontes de re~eita que. immeclfatamente. mudariam a 
!ace dos nossos m!ng>.1ados orçamentos. 

Porque não chamamos para ahi a. attenção dos nossos credo
res, incitando~o.s a. nos ·ajudarem a. p:ropulslona:r real e e!!ecth·a~ 

mente o nosso pt'ogresso, a nossa independencia economica -
o nosso enrlqueclmento de que tanto dependem os seus proprio" 
interesses? Acabamos com a politica nefasta dos em.prestimos qué 
nos empobrecem e nos reduzem il escravidão e<:onom!ca, para !a· 
zermos "trabalhar a terra" , como queria o inesquecível estadia ta 
:l':ilo Pe<;anba. 

Falamos muito, Sr. Presidente. em liberal democracia e em 
extremismos que começam por se negar a si mesmos; e esquecemo
·nos de que o .problema social ê, antes de tudo, um problema eco
uom!co .e financeiro. cujas d!!!iculdade5 vamos augmentantlo e 
·~gi,."tO.Yando, continuamente. 
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O Sr. Presidente de. Republica,. desde que a.ssum.1~ o poder,_ 
.aind..'\. quando Chefe do Governo Provisorio, man!f~ton- inequi,.
voco desejo de !atzer economias capazes de ·promovex- o ~stabeleci
mento das !hlanças do Estado. Mas, infé-l~ente, nem: todos .os 
seus a.uxiliw:es lhe t!;m secundado as inten<;;ões. As pastas milita
res a.ugmentaram o.s orcamentos, como se estivessemos em franca 
phaNe de px-osperldade; os miniSterlos civLs, mesmo. os recent.a• 
mente cres.dos, não foram mais cerimoniosos, e agora, seguindo
lhos O$ exemplos, os demais depax-tamentos da adminlstra<:ii.o enti
lelra.m-ae na. mesma tnarC!la' triu.mpha.nte contra o erarlo publico. 

O SR. S.u.tP.AIO Co~A- Não ê uma questão de maia cerimo• 
nla e. sim, de não haver cerlmonia. 

O SR. SALLES FILHO - Não nos deixemos invadir de pe3• 
simiBnlos, a.!e.stemos vatlcinios a.J;UOretros; confiemos na et!ka
cla daa torças do · paiz, mas por isso mesmo, ergamo-nos contra. 
os que pretendem lnutilizal-as, annulla.J.-as ou collocal-as ao ser
viço dos se~s Interesses. 

Num discurso recente, por occasião da. abertura. do Conselho 
da Sn.rth, Ca.illause fez a seguinte interroga<;;ão: "Onde iremos, ta:i
BeQ.do o jogo das léis que governàm. a produc<;;ão e a distribuf~ão 
das riquezas?" Isso se discutirá. mais tarde. Para o momento ê 
proecl.s" ~emedlar a; perturbação em que nos encontramos e para. 
Jsso ê necessa.rio uma '!'Olta ás velhas disciplinas. Disciplinas no 
interior, na producção e no comxnercio: guerra aos o.bU&oS, 'Venhan~ 
de onde vierem. e, antes de tudo, a.os que comm.ette Q ErtadO-, o~
gnn~ndo um plano de 'Vida que ultrapasse ao.t facurdcdes contr!-
ll"Hva..t do paiz. u 

Srs. Deputados, tacamos alguma coisa nesse sentido. A Na~;:ão 

anlm o espera; a. estabilidade do proprlo regimen assim o re
clAma. 

E fazendo esta. ultima observação não del.xarel de pedix- a 
V. Ex •• Br. Presidente, seguindo as a.ntigas uera.ncas. que ao an
notu minha. fnscripcão para tratar das leis de meios, não se es
quoçQ. de dlter que occupel a tribuna para. falar a favor dos or
~entol. 

Com luo, Sr.. Pre.sl.dente, tenho encerrada. a sêrie ·de me~ 
de•prc!tencfosos commentarlos (Noo apoiados ,~;~er~) em torno 
dll. leol de meios vax-a. 1936. (P~s. O orador é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. SaJles :Filho, o Sr. An
tonio Carlos, Pr~sidente, d~lxa a ea.deira da. presiden
<:la, que é occu-paiia pelos Srs • .A.rruõa camara., 1.~ 

Vi<:e-P:residerite, Euva.ldo Lodf, 2• Vice-Presidente, e 
novamente pelo sr. Arruda Camara.. 1. • Vice-Presi
dente. 

O Sr. Presidente Tem a pe.la.-vra o Sr. OSwaldo Lima. 

' O Sr. Oswaldo· Lima - Sr. Presidente; quando se discu
tem oa orca.mentos para o anno proxiulo, ·achei · ol)portuno, lem
brando-me da. situação do Brasil, desse Brasil novo, dessas gera-· 
~6ea Que os erros do passado sacri!icara.m - aPresentar um pro:-
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jecto á Ca.mara dos Srs. Deputados, projecto que \'OU ler, ante~ 
de sua justificação. Por elle, ·são obz1gadas a.s -sociedades e· pessoas 
physicas, que em.pregam capita,es com fins de ganho, a distribuir 
pelos trabalhadores uma percentagem dos juros liquídos annuaes. 

Diz o projecto: (lê): 

Art. 1. • Toda empresa, organiza~ão. sociedade, de qualquer 
natureza, civil, commercial ou industrial, pessoa physica. ou ju
rid!ca, que movimentar, para fins de lucro. quantia· egual ou su
perior a du:~:entos contos de réis, será obrigada a reservar annual
mente, parte de seu lucro liquido, distríbuindo~o entre os seus em
pregados, auxiliares ou operarias permanentes. na f6rma infra. 

I. As explorações de capital -de duzentos a quinhentos contos 
reservarão S por cento dos lucros Hquido5 para esse fim; 

li. As de quinhentos a mH contos, lO por cento. 

II. As de capital superior a mil contos, 20 por cento. 

Art. 2. o Os trabalhadores que provejam â .subsistencia de duas 
ou ·mais pes.s.o~ de sua farnflia, terão direito ao ôobro do que cou
ber ao o:perario solteh·o e sem encargos familiares. 

Art .. 3." O Ministro clo Trabalho baixará. os regulamentos ne
ce.ssarios á rool applicaçâo desta 'lei, sem prejui2;o da acção dire
cta, dos interessados perante a ju.sti<:a competente. 

Art. 4,o Os jornaleiros que trabalhem cem dias a qualquer 
das pessoas mencionadas no art. 1. •, são considerados trabalhado
res permanentes. pa:ra os fins aqui previstos, cabendo-lhes a pat"
te da quota corresDondente, ao tempo de serviço realizado. · 

Art. s.• O trabalhador casado poderá, por motivo de doença. 
:;e ta.zer substituir POr peosoa de :ramilia., afim de se assegurar 
nos favot"es desta lei, no curso da ~gunda metade do anno com
merclal, industrial ou agdcola. 

Art. 6. • Os trabEllbadores de tabrlcas ou· empr-esas que !unc·
cionem em determinado pel1odo ou safra, são considerados como 
tendo serv!c;o o nnno inteiro. 

Art. 7 .• Com o a3sentimento dos .patrões, os operarias pode
·rão permutar os seus Jogares de uma. e-xplorac;iio pa.ra outra, sem 
prejufzo da sua quota. nos lucros. 

Art. 8." Re~·oga.m-se as dlsposi<:ões em contrario. 

A' gu!za. de justlflcativa, lerei algumas linhas, que se re!erem 
tambezn á. situac;ão economica do Braall, e por isso ha. proprieda
de- em que tome a palavra no momento. 

Ha, dias, falando desta. .tribuna, um roeu ~ollega de be.:ncada e. 
de partido censurou o que cbame.va de precipitação de leis sociaes. 

O SR. ÀCCUilClo ToRRSs - v. Ex. com o eeu .projecto pr-eten
de diminuir o detíclt 1>ara. 1936? 

O SI!.. Dxmz Ju:mon - . Parece que tenciona. augm.ental-o ..• 
O SR. OSWALDO LIMA- Pretendo estllnular as fo"rça.s eco

nomlcas do Paiz. 
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O SR. AcoRCio ToRREs - Indirect:ame:nte. 

O SR. OSWALDO LIMA. - A um aparte ·em que eu relem
brava a. esse collega a nossa qualidade de soldados do Partido 
Social Dero.ocratico -de Pernambuco, retrucou o illustre represen
tante da. Na.;:ã.o, invectivando-me de sym.pathia pelas idéas socia-
listas, ;postas em ,pratica na. R~ssia. · 

Ainda hoje me dOe a injustiça do ct>mpanheiro, collocando-me 
entre a falange igualitarla que o mongol de aço dirige desa.J.ma
damente das alturas do Kremlin. 

Naturalmente, Sr. Presidente, que não ousaria, como muitos. 
vê r s6 ·maldade e sangueira, bestialidade e crueze.., h'Yl)oorisia. e 
despotismo n-o. Estado Federal Bolchevista. 

Abstrahindo mesmo das estatisticas fantasticas e ta1aciosa.s, 
da vertigem pelo colossal. dos mythos irrea.lizlLveis, ha. naqueUe 
socialismo de estado plantado entTe dois mundos, por entte o des
preso mais absouto pela vida e bens do individuo. um largo pto
gresso industrial, grande· desenvolvimento do esplrito de coope
ração. um apreciavel clru!. na hygiene, na educa.<;:ão. na protecc;:ão 
de mães e crell.!l'lças, no combate â. prostituição, Quasi desappare- · 
cida na.queUas ))aragens 'friorentas. 

O mundo j~a.is offereceu o espectaculo de degradação - tão 
completa. de um povo, que só objetivasse este o flagicio e rebaixa.
mento de si mesmo. 

Agindo, embora coro de.shumanidade, pensa.m os .ilirigentes 
russos que estão trabalhando a felicidade do seu paiz nos dlas de 
amanhã. 

Nem de outra maneira. entendiam os revolucionarias de -93, 
quando lançavam na França as bases dolorosas da democracia 11-
beral, parafraseada da Constituição Norte-Americana. 

Em nome da liberdade e da igualdade role.vam as cabeças e 
tingia o sangue fnnocente ou culpada as lageE.' das praças publicas. 

0 SR. SouZA. LEÃo - A democracia iliberal rez a gran
deza da França, como a de todo o mundo, onde preponderou. 

O SR. OSWALDO LIMA- Quando aqui mesmo recambiava.xn. 
revolucionarias para o exllio Floriano ou Epitaclo abroquelava.m-se 
nos eternos .prfnclpfos da h"berdade e da felicidade da Na.cão. 

Foi invocando esses tab'Os que Washington Luis desencadeou 
sobre· o Brasll e. Idade mêdla de um governo tão intoleravel. .. 

O SR. SOUZA LlilÃO - V. Ex. chama de despotico um governo 
·onde não houve estado de sitio nem medida.s · compressoras? 

O SR. OSWALDO LIMA - Havia o estado de sitio de facto. 
peor que o legal • 

•• . ·tão intoleravel que a dureza conhecida, a rigidez varonil 
e <lisciplinadore. .de Bern:udes e• Epitaclo PessOa, de Borges de. 
Medeiros ~ .João Pessoa, homens da autocrada e da hien.rchia, 
moldados no habito do respeito á. lei e do acatamento ã. ordem 
estabelecida, desceram transmudados e insoffrido.s para a planicie, 
onde v:ieram predicar a necessidade de rompimento dos diques do 
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poder vig~nte, ajudando o desborda.mento das paixões revolucio
narias, mercê do qual se- exereitou, :pela. primeira vez no Bra..siJ, 
o dil:eito do \'Oto, nos mQldes republicanos e legaes. 

Os sonhadores políticos que abateram o imperio moscovita. 
tinham na tessitura dos seus ideologismos multo dos principios que 
adaptou o mustre Deputado pelo meu Estado, esforçado esmeri
lb.ador de arithmetica.s economico-nnanceiras. 

Como este, descriam e hostilizavam sem treguas a. syropa
thica d~mocre.cia Ul:>e~l, odiavam a economia do la.i.sser fairc:, 
ra.isser passer,, IJiantavam uma economia dirigida, .sorriam ante o 
esplendor dos governos fortes, ainda qu-e provisorios, tendo os se
cuias por termo desta transitoriedade sacrificavam o individuo ao 
estado omnipotente, exigiam o trabalho obrigatorio •... 

Fa:scista convicto, nutrindo pelos Hitler e l'.:l:ussolini um enthu
siasmo que não cessa. jámais, aquelles principio.s _são imperatiVo5 
poUUcos categoricos para o delegado do povo de minha terra. 

Tanto um como o outro. porGm, se embriagam no opio das 
óictaduras e na gloria equivoca. das violencias, reputando legitimas 
os direitos em vista dos quaes um homem suppdme a vontade e 
a. vida. de milhares, de milhões de ."Seus semelhantes, tornando a. 
collectívidade· feliz contra a propria vonta.de. se necessario. 

O S&. DtNtz Jtl'~rort - Y. Ex. acha que seria· possivel aq uella 
modificaÇão sem a dictadura? 

O SR. OSVI-.ALDO LIMA -·Talvez. 

O SR. Dnrrz .JrrNioR - O erro dos 100 dia.s toi a Constituição. 

O SR. OSV\'ALDO LIMA - X6s, brasileiros, christãos por 
convicção e por habito, Inimigos das incompatibilidades teroze~. 

dl:ff!cnmente cahirlamos no inferno de peg dos extremismos cata~
trophicos. 

Comtudo, todos estão sentindo que o ~tado liberal, com o 
indlf!erent.i.smo sy!!tematico pela actividade :soclel e economica, 
todo volvido para o direito, dand~;~ ao homem-c!daõâ.o o monop~;~lio 
dil. ptllitlca econom!ca, nâ.o corresponde aos anseios, nem attende 
ás necessidades da hora que vamos vivendo. 

A Constitui-;:ão 4e 16 de Julho enveredou pelo caminho largo 
da. democracia social. como o evidenciam entre outros os seu::t 
arts. :Ü5, 23, llS. ns. 17 e 34, e 121. O Estado puramente liberal 
SÓ via' o direito e o cidadão, abandonando a economta ao indi-
~duo. · 

Aquella indi!fe.ren~:a · não resistiu ás dlfflculdades de após
gUerra e os ;povos tiveram de retocar, sob a pressão do soffrimento, 
a. sua. estructura polltlca, admittlndo a intervenção do Estado na 
economia.. 

Debalde a voz eloQuente de ~itti atroa no mu:ndo, fUlminando 
a t@chnocrac!a. os planos (le producção e distribuição, as economias 
!ecba.das e dlrigida3, a doença das eilta.tistlcas. como plantas exo
tfcas. que não poderão viver sob o clima da liberdade e da demo
cracia, reclamando, ao inves, a suppressão da vontade individual ~ 
o estabelecimento de dictaduras branCE~s ou vermelhas. 
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A força da n~c::essidade ê maior que o poder dos dogma.ti<fmO<!f 
e dos axiomas das sc!e-ncias jur!d!cas ou sociaes. A intervencão 
dos grupos .proti~sionaes na ·activid.ade do Estado marca o u[)vo 
rumo de nossas institui<;:ões politicru; .. 

Tem-se observado no Estado ·moderno que essa entrée prof~
sional se manifesta numa luta entre as organiza<;:õe-s de classe e 
o Estado. Quando trlumpha este, appar.ece o fascismo. Ao con
trario. se vencem os grupos profissfo.naes, surge a dictadura do 
proletariado. · 

Alberto Torres já prophetizava que nós caxecia.mos de. um:~. 
Republica social. O esboço della está ahi, em a nove, carta Coi1Sti· 
tucional. 

E' mi5tér cr.ue esse bosquejo s~ enflore da. sinceridade dos 
nossos estadistas. e não vá mooorrar, como norma inutil e tris
tonha. no COr.JlO de nossa lei sunrema. 

Democracia social deve ser o Governo do povo, exercido por de· 
legados·, eleitos pelo sutfraglo de todas as aggremiaç:ões profis
sionaes. E'· o syndical!smo total e integral de interesses. de que 
fala Antonelli, in "Democracie Sociale". 

-As variações imprimidas ao sentido do socialismo leva,m muitos 
e. confundir o significado deste, vendo communismo em tudo que 
traga o rotulo de social. 

Não se pode pensar em communismo sem ter presente a id~a 
de Igualdade, que implica em sonho, fantasia ou· erro. Não ha 
realidade correspondente a tal utopia. tem-se dito e verif!ce.do á. 
saciedad-e. Entre os males lrremedlavels que pesam sobre a. hu
manidade. domina tyranlcamente a desigualdade. 

Berdiaeff asscrta com absoluta verdade que a paixão pet:~. 
igualdade ê uma. paixão pelo nada. Incontest:welmente, o :nuncto 
não e o reino do pr-~er material, senão, antes, uma. estancia. ,ie 
aperte!c::oamento e de dOr. · 

0 SR. DINIZ' JUNIOR.- V. Ex. podia citar a defin!c::ã.o de Stuart 
Mm. sobre a 1gualda.di!. 

O SR. OSWALDO LIMA- Stue.rt Mill estã. longe ~e n6s. 

O SR. DlNIZ .JuNIOR - Nem tanto assim . A sua definição pre~ 
domtna. de accOrdo com a these que V. Ex. estâ sustentando. 

O SR. OSWALDO LI]I.{A - Nada impede, porém, que áfel
çoemos esse agreste solar a uma alegria sauda.vel, soprando-lhes 
tonalidades a.ppeteciveis esma.ecendo scenarios aggresslvos, att~

nuando dlfierença.~ de nivel, com o fim de obter uma. felicidade re
lativa.. que seria Igual a. uma fn.fellcída1ic menor. 

- Com razão incontroverBB., doutrina Antonelli que •·Haverá 
sempre no mundo ml.ller!a, me.s esta será. menor, porque o nivel 
de vida material inferior, graças ao progre.sso economico. se terá. 
elevado e sobretudo porque a dif!erença de posição será. menor 
entre os mais poderosos e os mais fracO$. •• 

A critica ma.ls coritundente Que jâ, se fez ao socialismo foi, 
eern duvida, a de que durante seculos não reflectiu mais que. o 
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-protesto imperios-o da alma humana eontrn a ordenação socl.ll 
~xistente. 

Certo - e sobre eS4:le ponto par·ece estarem de accôrdo todos 
os pensadores sem :facdosismo - que o socialismo em ultima 
analyse não ~ mais que uma as])iração de> justiça.. que primeiro alvo
receu no espirito semita. 

E, nesse e.specto, elle toca a todos os corações. attrahindo para 
a sua. bandeira, desde q:ue se a dispa. e purlfique <los materialismos 
bestie.es as almas feridas do amor do bello, do igual e do justo. · 

Aos que me inscreveram entre o cornmunismo, eu lhes direi 
que aspiro uro estado que opere e r~fze a harmGDia de todas as 
classes e interesses. posslblllta.ndo a tOdOs · o direito ::1. vida · sobrla. 
e honesta. como o pretendia Leão XIII, ao ideal, â educação e á. 
assistencia. 

. E jâ ahi ver-se-ã que estou dentro dos postulados do partido 
a que me filiei. Porque o estado bolcbe·vista "~ uma machina nas 
mãos da. cla.s.Se dominante para reprimir a ~tencia dos seus 
adversarios (Staline, ''Fundamentos do LeniniSmo ", pag. 76). 
Quem pretende a sobrevive·ncia e amparo de todas as cl0.aaes 
nunca seria ·um communlsta.. 

Confessa o czar vermelho que o seu estado ê dicta~orial, de 
um modo especial visando destr uir uma classe e fortificar outra: 
"a dictadura do proletariado de~ !!ler um Estado democratico de 
um modo novo, para os proletariGs e espoliados em geral e dieta.-· 
torfal, de um modo novo tg.mbem. contra a burguezia.. {Obra ci
tada , pag. 76.) 

De onde transparecer que o communismo, mesmo nos. seus 
aspectos estrategtcos, postos em acc;ão no. Russta. boleh~visada, 
l!Wlais se ooderã intltular de demoeratlco. 

Democracia.. de demo e cro:to.t, chama. todos a partlclpar da. 
crsanização do governo e não uma cl.e.llse unlca, niio estabelecendo 
limites â vida do estado. 

O communlsmo, entNtanto, na sua aspiração final. quer o 
estado dis~olvldo, extlncto e ahl é EI.Ila!'chista é ãcrata: " 0 fim 
de todo o JtOVerno é ta:zer- supertluo o governo. " - Flchte. 

Por isso. d12iamos, dissentindo do nobre Deputado J)elo Parâ. 
Sr. .AbgUar Bastos. que o bolchevista 11ã.o era. democratico, sen5.o 
J.um sentido especial e. novo de democ!'acla, numa. slgni!lcacão sta
llnlca e dlcta.torial. 

Quem como eu propende para. a. manutenc;iio dos :prlv1legios 
da. instttu!.;:ii.o da fam!lia. d1!seja. a existencia das patrla.s, desse
denta a. alma nas fontes puras do espirltuaJ!smQ, proclamando e. 
propriedade, embo!'a. limitada e restrlcta, .melo ln:sublltltulvel ele 
attingi!' o homem o seu fim tet:reno, bem longe deve andar da 
dlctadura. ile classe, da lgun.ldad~ eco:nomi~ de todos, do Estado 
unlco .Proprletarlo e unlco caplta.l!sta. 

Ern apa.rtes aos illustres Deputados Srs. Baptista Lusa.rdo e 
Octavio Strvelra a.ffirme1 que o Integr~o v.IJ!Iava uma. demo
~racia. sOcial, segundo a doutrinação de seUs theorlstas . A e~s& 
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asserto oo;ppuzeram-m-e aqui formal contra.dkta, ch~gando-êe a. 
·asseverar que des conhecia. os tunde.mentos theoricos dessa a cc;ã.o 
social. 

N ão era. dem ais que o desconhecesse, se os maiores estu
diosos do essumpto não se peja.rn de escrever <:Otno Bonard-MIUe
rand, etc . • que " O fascismo ;tendo v indo ao mundo da. ac~o aPÓ·'> 
o bolchevismo, não possue ainda contornos precisos. Elle, a o con
t rario do bolchevismo, se molda á medida que avança " , ou como 
Wilbelrn Sauer .•. 

O SR. Dnnz Ju~xon - Mussolini sustenta is so - f (•rmas rl
gidas; . eat:i em 'Derpetuo movimento. 

O SR. OSWALDO LIMA - •• . " q_ue o tasclsmo é menos 
theoria que :pratica".. . · 

O SR. tnmz J U NIOR - Recommendo a V. Ex. leitur-a de "Vi
zlone delle. Vlta ". Lã est.á isso. 

O SR. OSWALDO LIMA - Obrigado • 

• . . e " or ientado inteiramente para. o pOder dos factos. ha. de 
s er comprehendido antes de- tudo como facto; inimigo de theoria s, 
é di1'ficilmente comprehendido .pela theoda"' . ( uPhilosophla Jari
dica e Social". pa~ . 151..) 

Posso, neste ins tante, desobriga r-me da pro va que lhes devo . 
Miguel Reale p!eitea um Estado forte, com Integ ração d<>s grupos 
protlsslonaes: 

" O Integrallsmo, entretan to. quer realizar a integrac:ão 
dos grppós profisslonaes no Estado (ultima phase àa. re
presentação nacional), valendo-se da :sltua,;:ão actual da so
ciedade brasileira." 

Que é isto senão a. democracfe.. social, liXada na Uc:::ão Umplda. 
de Antonelli? ' E na conclusão do e-3tudo publicado, o theorista. ê 
ninda mais claro: 

"Sigam<>s ainda a 11\:ii.O de Alberto Torres. que escreve : 

"O nosso Patz precisa ser uma .RepubUca Soc:ia.r - 'J)ara que 
o Povo não sinta a necessidade de· arrancar á. torc;a. o que os 
g-overnos lhe podem dar dentro da ordem." (Estudo do 
presiden te da Com. de Doutr.tna. - Miguel Rea.Ie.) "' 

Outro theorlco do partido. Pllnio Salgado, assim se expressa 
:~~obre. o assumpto: 

"Por isso, e. Nação precisa orga.nizar-se em classes .pro
fisslonae:s. Cada brasileiro se Inscreverá. na sua classe. Essu 
classes elegem, cada uma de per a!, seus representantes nas 
ca.maras Municipaes, nos Congreesos Provlnclaes e nOt Con
gressos G&raes. " 

E', sem sombra de duvida, o aufirag1o prottsslonal, organi
zando .o Governo, em substitu!c:::ii.o ao voto universal e politico, pro· 
ce!Sso lndisl)ensavel na. dem~racla. liberal. Aqui, como en.tna. An
tonelli, a unidade social verdadeira não ê o individuo, mas 1> 

grupo." 
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Gustavo Barroso, escríptor brilhante e renomado, fixa em li
nhas :nítidas esse mesmo sentido da doutrina. que abraçou: 

"O que é preciso reter ou fixar é que a democracia. ou 
o regimen democratico, se caracteriza pela expressão da 
von,tade :popvJar por meio do suffragio; Quanta.s e:;~pecies ha 
de SUUragio? o suffragio univer.sa.I ou voto politlco e o 
.suffragto de classe ou voto economico." ("0 que o Inte
gra!ismo deve saber". pag. 170 e 171.) 

Partindo desse· cara.cterf:stico-'Suffragio, demonstra o :publlcista 
que o regimen integralista, organizando o governo pelo voto eco
nomfco, realiza a democracia. A ' pagina 189 é. · elle ainda mais 
concludente e explicito: 

"O Integralismo implantará. no Brasil a Democracia So
cial, em contraposição e substituição A Democracia Li
beral." 

Vêem. pois os meus illustres oppo.sitores que tinha razão. 
quando a!firmava terem, no conceito de seus ;p-ropagandistas e 
intellectliaes, o regimen visado pelo Integrallsmo e o existente no 
Brasil a mesma expressão democratlca. 

Acaso as asserções desses theoríatas estarão rigorosamente 
c~rtas? Tudo depenoo Ç.e saber se o unico elemento, o tr~o crucial 
da. democracia, ~ o suf!ragio. Assente Isso, nada poderlamos 
oppOr G.o conceito daquelles predioodores, que conteria uma ver-
dade incontrastavel. · 

Duvido, sem embargo, da. justeza da assertiva. Ouso plantar 
duYida.s â. these do elege.nte propangand!sta do Estado totalfterlo 
brasil~iro, 

Os prin~ipios basilares da democracia são - liberdade, lgual- · 
dade, paz, progresso, a que poderta.mos accrescer o eutCragio, ant:ls 
processo q1~e essencia do systema. 

O !ntegrallsmo pr~ga. um Estado unipartidarlo, tal como o 
tascialno, como o nazismo, como o bolchevismo. que não toleram 
act!vidades. 'partidalie.s f6ra dos programmas da organização do
minante. 

O Povo que :não p6de fazer actuar uma opinião contraria ao 
partido 'gavernamenta.l, não 8'028. de liberdade de · penSllmoento 
e de idoo.l. Esta a. situação das nações, onde imperam os .Estado& 
untpatttldar!os - Rus:sia., Allemanha., Italla ••• 

Os gregos condiclonavam a democracia a tres ·elementos Pl'i• 
mordiaeil: Insomta, todos iguaes perante a lei; I•otom~, todoa 
lgtla.ea quanto ás honral3, podendo candidatar-se, co:nsoante as 
aptidões. a qualquer cargo publlco; e l:tote-rw, todos podem se ex~ 
p:rinllr livremente. 

A· noção de liberdade da "Oração de Lincoln" em Gettysburg. 
a da "D~laração da lndependencla .a.merlca.na", aJnda aOa.m no 
juramento de Wllll.a.m Tyler Page, de 1917: 
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"Creio nos Estaãos "''nidos éia America do Norte com() 
um governo do povo pelo povo e para o povo, cujos pod~res 
derivam · do consentimento unanime dos governados; uma 
democracia .sob a !Oronuta reJ)'Ubl!ca:na: uma nação sobe
rana composta de Estados soberanos; uma União perfeita. 
insepara vel e una, . estabe1ecida sobre aquelles principias de 
liberdade. de igualdade, justiça e humanidade peloa qua.es 
sacrificaram as suas vidas e bens. ·· 

' ' 

Desde a Grecfa até aos Estados Unidos a. liberdade lastreia a 
democracia. Nos Estados de partido unico a i.soteria- ,da demo
cracia grega e a liberdade de ideal da d-emocracia a.IX!'ericana des
ap:Parecem. Então resta evidente que não ha. c'!-emocracla possivel 
nas nacilea governadas e submettidas a um partido unico, com 
suppressão syste=atica de oppos!ções. 

O erro da these integralista resalta 1ncontrovert1do, usurpaJl.dO 
a palavra democracia, ou deformando-a na sua significação, como 
os demais regimens unipartfdarios. 

Quando appareceu em. Portugal, depois da Grande Guerra, o 
·lntegraUsmo concebia uma ;n;_onarchla organica, esteada na tra
dil':ã.o e no nacionalismo. 

Abria. luta. :tranca contra a democracia, apresentando-o as.sirn 
Ro.ul Proenca: 

"Incorrer-se-ia, Portanto, num erro de apreciao;:ão, aftlr
mando-se que. o integrallstrio não é um systema. representa
tivo, pois admttte a representação administrativa. e profissio
nal. Mas não menos errodo seria chamar-lhe, por esse :fact"• 
um reglmen democrat!co, pois que não ha democracia, onde 
não he. representação da opinião publica e sua fiscalização" 
(81/nt'hese. àD-8 Reformas S.ocial',8 Contrm.poraneas. Bonar•l
Mlllerand, etc.. ))aj:. 185.) 

Apotadoo numa exposição de Gustavo Barroso os cito.dofi au
tores escrevem: 

"No Brasll, o Integralb;mo procura flrmal'-se. dlctatorlal· 
mente ta.rlto no t~rreno das ldéas. como no domlnio dos facto~. 
conforme se verii. pela expostc:~ abaixo, firmada. por um dos 
seus leaders: - 22a- Gustavo Barrollo (João do Norte.) (Ob. 
cit., pag. 190.) 

O Sa. MOT'l"4 Liloi:A - Neste ponto, parece qlle quem esta.va certo 
era eu. · Perguntaria. por -exemplo, se·, vara lmplantac:ão do :::-e
gimen lntegTalJata no Brasll não perlclltarla nossa Constituição. 
Se pericl!ta. n sltua<:iio do :fascismo, em fo.ce da Anianca Naciona1 
Libertadora, será. a mesma. 

O SR. O~WÀLDO LIMA- Nossa dlvergenci1L doutrinaria_ foi 
a segUinte: eu di'SSe que os doutrine.dores do integra.lismo susten~ 
que este reg:lmen visava: a demoera.cia. social; V. Ex. se contrapoz 
a minha assertiva • .Vim mostrar que a opinião dos dou~lnadores 
brasUelroe é a. que Nferi. 
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o SR. l.{OTTA LIMA - Esta a opinião. mas não o facto. o que 
se discutia era se. perante nosso regi-men, a situação do integralism? 
era identica á da Alliança Nacional Libertadora. se era,-as medidas 
policiaes contra um deviam ta.m'bem ser applicaà6s contra outl·a. 
Foi no:st.e Ponto que houve nossa <1fscorõa:ncia. 

O SR. OSWALDO LIMA - Parece que não foi s6mente neste 
ponto. 

Eu affírroava que os doutr!nadores asseguravam ser o integro.~ 
lismo uma democracia liberal e V. Ex. dizia que eu estava errado. 

O S&. MOTTA L:rMA -.Era. a que!ltão do assalto ao poder. 

O SR. ARTHUR RocHA - O povo bre.sileiro não se submetteri~ 
a. isso. 

O SR. OSWALDO LIMA - De qualquer maneira. vemos que, 
~vldenternente, o integralismo 'lrisa uma democt"acia liberal, na de
finicilo de Antonelli. 

O SR. MOTTA LIMA - Desse modo, tinha razão quando dizia. ·que 
V. Ex. não conhecia aos declarações do orgão integral!sta de que 
pretendiam o .poder :pela v!olencia. Logo a situação do integrallsmo 
f: identfca á da All_fanc;:a. Nacional Llhertadora perante e. policia. 

O s:i. OSWALDO LIMA- Mas os estudiosos s6 se podem di~ 
rigir·aos compendias; não ~preciso que andem atraz de recortes de 
jornaP.s para formar suas convic<::ões. ·. 

o S&. MoTTA LIMA- Nii.o se trata de recortes de jornaes; tra~ 
ta-se do orgão !ntegralista. que representa o ~nsamento da Acção 
Intes:ra,llsta Brasfie!ra. 

O SR. OSWALDO LIMA - Por um dever de lealdade, direi 
que a exposição transcrlpta no livro não me parece autorizar o 
acerto, ficando apenas este como um ~rro de critica apressada. 

Isso basta, porêm. para demonstrar coono a Idêa de estado unt
partidario se encontra chumoada á noção de dfctadura. 

Para. que se enquadre o estado integral!sta no systema demo~ 
cmtico mlstér .se faz usar a tactica do lee.der referido, reduzindo 
os característicos democratlcos a um sõ - o suffragio. 

Mas desde Platão que isto parece !mposslvel, a não ser que a 
liberdade no estado totalitarlo se expresse em mêra dl6clplina.. Mas 
então a linguagem de Gllstavo Barroso não ficaria. distante do en~ 
a!namento de Josê Stalin, criando a democracia de aent!do 11ovo, 

Estou vendo qUe o theorlsta totalltar!o poderia. retrucar que 
á puridade não houve democracia em parte algum!!.- Na .Grecla com. 
a eecravlaã.o seria impossivel 1maginal~a; na França, sem voto das 
mulheres, do mesmo modo; no Brasfl, sem o su:f!raglo do analpha-
beto... · 

Não será. preciso lembrar a ccmclusão de Sauer (obra citada. 
:pn~;. 147): "A democracia ê e continuará sendo um ideal Jnexequl_ 
vel". "No reino da. realidade, o governo ê exercido sO por uns 
poucos. A democracia ê, por· Isso um ol!jecto de cónstdere.ção pura~ 
mente form~l e ideal" (pag. 202). "Os Estados Unldoos ile Norte-
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Amt:·rica não te em de . democracia senão a :torma".. . Inglaterra. ~ 
tem a forma. de Ullla monarchla 011 de democracia.; na. realidade 
domÍnam alguns ministros .•. de ::~arte que, em verdade, existe uma 
aristocraCia" (tJag. 20!)). 

Como quer que seja, ra:zão teer:n Martchenko, dizendo que· o 
fascismo e o bolchevismo sli.o dois primos irmãos ou dols irmãos, 
se não se preterir !icat" com M. Churchill, que cont€'nlpla o :fas
cismo como · "o an t!doto necessa.rio ao vene~o russo. " 

O SR. Dr-Niz .JuNIOR- V. E:or. poderia dizer que procuram a so
Iuçã~ econrunice. para o IJrDblema socla.L Fundamentalmente ('; () 
que se quer. 

O SR. O!:iW.ALDO LIMA- As institu!<:ões se crea.m ao influxo 
das necessidades do ambiente social, jâ o notá.ra Le Bon - "0 ce
sarisll)-O não !oi creado por Cesar, mas· impooto a Cesar. " 

~ as condições existencia~ da sociedade bl"a:!llleir~ não per
mftiliem que <:ontinuem<>s a. viver sob o ctlgimen mais condizente 
co·m ~a liberdade ~ a dignidade humanas, saberemos sacrificar esse 
bem ·estar individual, constl'"Uindo um tY'Po de estado -em que a uni
dade não seja mais o individuo, porém o .grupo llrotiselonal orga
:nizado. 

A d~mocracia terá que se adaptar então â.S novas ex:igencia.s 
. e ao novo clima, emittindo fonnas plastica.s, que a tornem capaz de 

sobreviver ao ambiente recem!ormado. 

Mau grado a. opposiç;ão faiscante de Nitti, sente~se que a eco
nomia. não pode persisti?:- nos moldes antigos. O Estado ê chamado 
a. todo o momento, me'smo entre nós, e.. acudir a produc<;:ão, parUnllo 
os a-ppellos angustiados não s6 dos desvresados da fortuna, mas de 
preferencia. dos senhores da terra e do capital. 

A industrla do assucar vive do protecclonlsmo, dos auxilies e 
1nterlerencias do Estado, como a do caca.u, a do ca!ê, a industrla 
.do pepel, etc.· Por toda a parte pullulam os institutos e planos de 
àe.!esa mais ou menos governamentaes. 

Mas, a. proteco;ão só tem visado os mais ou menos bem postl)!; 
na. sociedade . A maSsa proJetaria, a classe media, só tem tido a 
,assistencla. das leis -soc:,laes, e la$o .tnesmo graças â. crea.ção do Mi
nisterfo do Trabalho. 

o salarlo não !oi affectado pela infiuenc~ dessa. intervenção 
·salvadora. Contlnlla. o opero.r!o na mesma !nca.paclda.de ala.rme.nte 
de acquislção. Da mais valia não lhe volve quasi nada, permittin· 
·do-lhe ingressar ~ cluae intermedfa.-ri.J. da sociedade a que per· 
:tence. 

Tudo ~ pouco para os juros do caplt6l, para o pa.gn.mento de 
mac:h!naria. e .pare. os .ato.ndard11 elevados de vida dos productores 
e proprletarloe fundlarlos. No Norte do Pal2 o scenarfo 6 alnde. 
:na.!s contrlsta.dor. O trabalhador não percebe aeq uer cinco mll réls 
l)ela jornada. de serv!ço. tendo de prol"er com essa. m!gaJha. a sub~ 

slstenclo. sua.. e da fa.mma. 
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Rareiam os hospitaes . Estanclas .de-repouso para trabalhadores 
me.nuaes ou intellectuaes não se imaginam até que existam nelSUJII.l. 
parte da terra. A :percentagem· de analphabetos é assombrosa. O fo
reiro, antes rendeiro dos grandes proprieta.rios territotiaes, arras
ta uma vida de servic;o, ni'io usufruindo o <hreito do voto, 11ois que 
este sotfre o controle mais estreito do senhor~o . • 

O homem definha sem alfmenta~ão sufficfente e ·ignorante dos 
h abitos de h ygiene e de desportos. Urge que o E stado realize a pro
tecção da fam!lia inscri.pta na · Constitui!:ão, fixando os oasaes bra.

. slleiros nas glebas tncultas dignit!cando-os e lhes abrindo perspecti
vas ~ existe nela em que vegetam desconsolados e enfermiços. 

A burocracia e o despotismo fizeram o phenomeno . esla.vo do 
bOlchevismo. O sonho do emprego publico, o salario miseravel, -vão 
a rrastando o Brasil para sombrios destinos imperscrutaveis, A Na
ção carece de u-ma r6ta scienti!lca de econom!s.. Tememos a eco
nomia planificada. porque dir-se-ia ser ella incompreenslvel sem o 
deYido tempero de normas rna.Ithusianica.s. 

Pela amplitude de seu terrltorio. este ultimo inconveniente nii.o 
afte<:ta Q. nossa. col!ectividad~. Poderiamos ensaiar, sem tlb!esas e 
perigos groa.ves. u-ma Economia scientlfica, mes mo dentro dos pos
tulados de nosso estructuração polltica. 

O disposto no art. 144 da Constituicão n ã o ha de ficar alli. 
como mêro luxo ou superfectacão a cademica. Os mais sabias sus
tentam que as exigencias das s ocie®des contemporaneag rec:la.m.a.:n 
recursos tã.o amplos, importam em taes encargos para o Estaao, 
que s6 uma democracia. social, de economia sclentitfca. poderia 
Ilrovel--48. 

Emquanto não enveredamos. pela via dolorosa dessa. pOl!tica. 
salteada de obstaculos e de surpresas • . provocadmas das reservas e 
desconflancas que suscite.m todas \ls fnlcfa.tlva.g · lnnovadoras, lem• 
bremo·nos da solfda.rledade patrlotica e humana. e d e nossos deveres 
christii.os, de resguardar e !ortale~r a. !amilla. brasUelra. 

O salario !amlliar j á tol incorporado ao Chrl:st!a.nkmo Social. 
na Encyclica Quadrageslmo .Anno, 77 e 78: " Deve-se pagar o.o 
operario um salario que lhe p el"'llitt.a. prover a sua subs!stencla. e 
â dos seus." 

ReflectJndo sobre a lns!gniflcancla do salarlo em numerosas re
gUles do Paiz, que e. mais valia do trabalho deve ·concorrer ·para 
possibi!itar-ao trabalhador aspirar a pequena propriedade e ascender 
áS classes s uperiores, em proveito da. estabUlda~e e paz dé.s insti
tuições, da ordem que vige, e sobretudo a que á fam111a tem que 
ser amparada com particular desvelo ])elo Estado, offerec;0 â. ap.re
c1ac;ão da Camara o projecto que passarei a lêr, pedin'do que tome 
essas pala Vl'a.! como. a. sua justlfica~ã.o preliminar . . 

O SR. DIN:U: J'Ul\"'OR - O orador não quer é que as conq.UiStaa 
sociaes exaradas na Constltui~iio permaneçam alll como letra morta. 

O SR. OSWALDO LIMA - Exaotamente. 

O SR. Drmz JUNIOR - E' multo 1nterelii!Elnte. Allâs, rui.o estamo~ 
aqui para outra. cousa. 
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O SR. OSWALDO LIMA - ~os artigos 113 e 115 da Conlrtl
tuição, :se entrosa a sua juridicidade, encontrado paradigma na 
Constituic;:ão Mexicana. de '1917, como se poderá vêr ein "O Ante
Projecto da Constituição em :face da; Democracia", pag. 123, da 
autoria do illustre Dr . .Tos~ Augusto. 

As vestaes da democracia liberal, de certo, impugnarão o pro
jecto. vestidais nG.S ·cotas {]e malha do constitucionalismo a seu 
modo. Se e!>'sa Constituic;:ãó fosse tão falha e contradictoria a tal 
ponto, .na verdade já estariamos naquelle estado que Sauer nomeia 
de degene~ão da especie democratica da forma estatal. 

E, neste caso, teriamcs de confesllar que as portas da revoluo;:âo 
ootariam sendo escancal'adas por aquelles mesmos que teern a l'es
ponsabi!idade de assegurar a permanencia do regimen adoptado 
na lei estructu:ral do Paiz. 

Mas n6s esperamos os oppositores no campo razo da discussão 
r-egimental. Até lâ, senhores Deputados. (Muito bem. Pal1na.s, 
O orador é cwmprimenta4,o.) 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, fica adiElda a discussiLO 
do Projecto n. 101-A. de 1935. 

Vou levantai' a Sessão, designando para a de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Vota<:ão do projecto n. 110-A. de 1935 (1• legislatura), dispondo 
sobre o fornecimento de in:tormac;:ões de tltulos protestados; com pa.~ 
recer cont.re.rio da Com missão de Justiça (1• d.êsc~Usi1o); 

Votação do projecto n. 43. de 1935 (1• legishúura), creando o 
Ensino Technlco-proflssional e estabelecendo o ensino gratuito: 
com pareceres contraries das Commfssões de Eduoo<;ão e Cultura e 
de Flnanc:as e Orcamento (ln discus&cW): 

Votação do projecto n. 172. de 1934, relevando a pl·e:scr!J)çito 
em que ~orventura tenha Incorrido o direito de sub-of!claes, sar:· 
.gentos e praças da Marinho., ã gratllicaçã.o concedida pela iei 
n. 5.167-A. de 12 de Janeiro de 1927 (1• ài.scussão); 

Votação do projecto n. 41, de 1935 (1• legislatura). dando nor
mas para' o ensino de cultura pbysica nos estabelecimentos de en- · 
sino primaria. secundat'io e norma.] do Paiz; com pareceres cop· 
trarios das Commissõe.s de Educação e Cultura, e de Finanças 9 

Orçamento (1" discussão): · 

Vo~o do projecto n. 104, de 1935 (1" legislatura), organizando 
o Cur.so de Doutorado em Direito; com pal'ecer contrario da Com
missão de Educação (1" àiscussão); 

Votação do PQ.recer n. 15, <le 1935 (1• legislatura). mandando 
.archivar a moção proposta pelo Sr. professor Alfredo Russell, 
approvada.pela. Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Ja-
neiro (dúrcussão unfcia)"; ' 
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Votação do requerimento n. 112. de 1935 (1' legisle.tura), do 

. Sr. Caté Filho, de inforniru;ões ao Mlnisterio -do Exterior, sobre as 
·conclusões dos estu>ios do Conselho Federal do CommeJ:"clo E%
. terio.r relativo ao sal (discusséo 1t11ÍC4) : 

.'.' -·Continuação -da 2• discussão· do projeCto n. 10~-A, de 1935 (l• 
legislatura), orçando a Receite. e fixando a Despesa pa~:"a o exer-

. cicio de 1936; com parecer da Commi:ssão de FinançiiiS e Orçamento 
sobre as emendas apresentadas em 2a discussão. 

Levanta-se e. Sessão ás 1~- ~oras. 

• 
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90." Sessão, ení 20 de Agosto de 1935 

A's 14 horru:~, comparecem Os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Euvaldo Lodi, Pereira Lyra, 
A.genor Rabello, Caldeira Alvarenga, Edmar Carvalho, Claro de 
Godoy, Lauro Lopes, Cafl< Filho. Mario Chennont, Acylino de 
Leão. Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, José Plngartlho, Agosti
nho Monteiro, Clementino LisbOa, Genaro Ponte, Lino Machado, 
Magalhães de Almeida, Gerson Marques. Henrique Couto, Cari.Js 
Reis, Eliezer Moreira, Godotredo Vianna, Agenor Monte, Hugo 
Napoleão, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, Freire de Andrade, 
Pllnfo· Pompeu, Democrfto Rocha, F ernandes Te.vora, Humberto 
de Andrade. Monte Arraes, José de- Borba, Figueiredo Rodrigues, 
Xavier de Oliveira. Martins Veras, Jos~ Augusto, Alberto Roselll. 
RiCardo Barreto, Grat:lllano Brito, Matbla.s Freire, J!erectiano 
Zenayde, Samuel Duarte, Souza Leão, João Cleophas, Re~o Bar
ros, Ozorio Borba, Arnaldo Bastos, Adolpho Celso, Antonio de 
Góes, Domingos Vieira, Arthur ca.valcanti, Heitor Maia. Alde 
Sampaio, Teixeira Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura. Simões 
Barbosa, Motta Lima, Emilio de Maya, Orlando Araujo, Valente 
de Lima. Fernandes Lime., sampaio Costa, Carlos de Gusmão. 
Deodato Maia, Melchisedek Monte, Amando Fontes, Manoel No
vaes. Clemente Mariani, Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz V!a.nna 
Fllho, João Mangabeira, Pinto Dantas, Altl'edo Ma.scarenhas • .AI
nold Silva, Árlindo Leonl, Francisco Rocha. Octavio :Me.ngabeira
Wanderley Pinho, Pedro Calmon, Leoncio Galrão, Arthur Neiva. 
Raphael Cincurâ. Edgard SQnches, Attlla Amaral, Homero Pires. 
Ubaldo Ramalhete, J air Tovar, Fra.ncisco Gonçalves , No6;'ueira 
Penido, Pereira Carneiro, H enrique Dodaworth, Amaral PeJxoto, 
Julfo de Novaee; candldo Pessoa, Henrique Le.ge, sanes Fllho. 
Sampaio Corrêa, João Guimarães, Raul Fernandes. Levi Carnei
ro. Bento Costa, Hermete Silva, Acurcio Torres, Alipio Costallat. 
Prado Kelly, Lontra Costa, Cal'dllo Fiho, Lemgruber Filho, Ban
deira Vaughan, FQbio SOdré, .AJ'thur Bernardes, carlos Luz No
raldlno Lima, Bias Fortes, Plnheil.'o Chagas, Pedro Aleixo, Cle
mente Medrado, José Braz, Levlndo Coelho, Theodomiro Santia
go, .Augusto Viegwa.s, João Bera!do, Wa.a.hlnston Plrel!f, Arthur 
Bernardes Filho, .Juscelino Kub!stschek, Polycarpo Viotti, Daniel 
CQ!'Valbo, carneiro de Rezende. Chrlstiano Machado, Macario de 
.Almeida, Vieira :Marques. Jose Alk·mim, Celso 'Machado, .Toão 
Penido, Josê Bernardino. Matta Machado, Simão da Cunha, Re· 
zende Tostes, Anthero B otelho,, Bueno Brandão, Í>elphim Morei
ra, Pereira Lima, Theotonio Monteiro de Barros, Waldeme.r Fer· 
reira, Santos Filho, Carlota de Queiroz, Barros Penteado, Moraes 
Andrade, ;Joaquim Sampaio Vldal, Cinclnato Braga, Castro Prado, 
Macedo Bittencourt, Bias Bueno, Alves Palma, Jorge Guedes , Tei-
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xeiri Pinto, Felix Ribas, Roberto Moreira, Aureliano Leite, Justo 
de Moraes, Miranda Junior, Horacio Lafer. Fabio -Aranha, Je.iro 
Franco, José Cassio, Domingos Vellasco, Laudelino Gomes,. Vi
cente Miguel, Corrêa da Costa, Vandoni de Ba rros. Plinto Tou
rinho, Arthur Santos, Octav!o da Silveira. Paule, Soares, Francis
co Pereira, Rupp Junior, José Muller, Abelardo Luz, Diniz J' 11-

nior, Dorval Melchlades, Carlos Gomes -de Oliveira, João Caros, 
Borges de Medeiros, B aptista L usardo, V espucio de Abreu. Re
nato Barbosa, Annes Dias, Pedro Vergara, .João Simplicio, Fre
derico Wolfenbuttel, Victor Russomano, Raul B ittencourt, Asca.
nio Tubino, Barros Cassai, Dario Crespo, Adalber.to Corrêa, .João 
Neves, Fan!a Riba:s, Nicolau Verguelro, Osca1· Fontoura. Aniz 
Badra, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes. Sebast ião DomingUes. 
Abel dos Santos, Pedro Jorge. Francisco di Flori, Antonio Car
valhal, Aust ro de Oliveira. Arthur <la Rocha , Silva Costa, Francis
co Moura, Martins e Silva , . Adalberto Camargo, Da.mtl.S Ortiz, 
Chrysostomo de Oliveira, J osé do Patrocinio, Ricardino Prado. 
Vieira ·Macedo, Ma rtinho Prado. Ferreira LI-ma, Oliveira. Coutinho. 
Alberto Alvares, L ima Teixeira. Paulo Ass umpção, Pedro Rache 
Gastã.o de Brito, Vicente Galliez, T~eoncio Araujo, Gastão Vidigal. 
França Filho, Moacyr Barbosa.· Arlindo Pinto, Augusto Corsino. 
Cardoso Ayres, Vicente Gouveia, . Lourenço Baeta. Ne,·es, Abelardo 
Marinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho. P(lu!o Martins, Mora!'~ 
Pafva Barreto Pinto, Thompson Flores. (247.) 

D eixam de compal:'ecer, os Srs. : 

Generoso P once, Ribeiro .Junior. Deodoro de Mendonça. P edrc 
Firmeza, Oklvo Oliveira, .Jehovah Motta, José Gomes. Botto de 
Menezes. Odon Bezerra . Ruy Carneiro, Barbosa Lima So!)rinh<J, 
Ma rio Domlngues, Severino Ma rlz, Mello Machado. Altamirando 
Re<tuião. .J. J . . Scabra, Pri:;co Paraiso, Ma·galhã es Netto. Asdru· 
ba.l Soares, Edu~rdo Duvivler. Cesar Tinoco, Nilo Alvarenga. Mar
tins Soares, Adello Maciel, Furtado de Menezes, Nesrão de Lima
João Henrique, .Tacques Montandon, Alceu Sodrê, Pll.ulo No~uel· 
ra. Oscar Stevenson, Verguelro Cesar, Gama Cerqueira, Cardoso 
de Mello Netto. La-erte Setubal, Hyppol!to do ReJ::O. Gomes Fi!r· 
rez, Meira Junior, Trigo de Loureiro. Demetrlo X a.vier, Abil1o 
de Assis, Alberto Surek , Rica rdo Machado, Roberto Slmon
sen. (47.) 

O Sr _ Presidente A l!sb de presen~a accu·sa o ' compa-
recimento de 247 Sr;., D eput.ados . 

Está. aberta a Sessão. 

O Sr. Agenor Rabello (2" Secr etario) procede á lelture.. da 
Acta de. Sessão antecedente Q qual é Posta em d isc ussão. 

O Sr . Pedro Aleixo (S\J'bre a ,d.cta) - Consigna a Acta 
da sessão de hontem a aPo~vac:ão. em s egundo turno. do pro
jeeto n. 64-A qt1e determina as regras pelas quaes são a'll .socle· 
dades declmaoo.s de utilldade publica. 

Ha, evidentemente, engano nessa referencia ao turno da vota
ção do pro,Jecto. 
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O projl!cto em auestão, que era o de numero 98 de 1935. [pro
vém da Cornmissão de Constltui~ão e Justiça, pelo que. como pro
jecto de Com-missão. foi desde logo submettido á 2• dilscussão, 
se·ndo approvado na sessão ''de 15 de Fevex-elro do corrente anno. 

Em virtude de requex-imento do então Deputado Sr. Mozart 
Lago, foi esse TJrojecto envlado á. Commissão de Legislac::ão So
cial no dia 1& do mesmo mez. 

Incluído em Ox-dem do dia na Presente Sessão legislativa. foi 
o projecto, com o n. 64. tsubmettido a 3" discussão. a S de Julho. 
havendo sido. nesse me-smo dia, ~e~rrada a sua discussão. Como 
houvesse emendas offerecidas em plenario, x-emetteu-se o projecto. 
com a.s emendas, á Commissão de Constituição e Justiça, que apre
sentou afinal parecer concluindo- por suooUtutlvo, substitutivo 
hontem aoprovado em 3" discussão. 

Nestas condições, sr. Presidente·, requeix-o que se faça na. Aeta 
a necessaria rectifica~ão, sendo o projecto desde já enviado á 
Comml.ssão de Redacção, pare, !devidamente redigido, <!ler appro
vado em ~edac~ão final e, consequent&mente, submettido á. sanc.;:ã.o. 

O Sr. Diniz Junior (Sobre a A.cte) - Sr. Presidente, ve
nho rectltlcar a redacção de dois ou tres apartes. in~'lrtos nos bri
lhantes e opportunos <liscursos · doo Sre. Salles Filh. e OSwaldo 
Lima. Fui dos Que s6 deixe.ram o recinto ã.s 19 horas. tendo po
dido debater, com os dois illustres collegas a importante rnaterla 
sujeita ao ~udo da Camara e que era. nada mais. nem menos 
- consfdel"e bem. V. Ex. - o or<:amento da Republlce. ... 

Sã-o esses os juizos que expeCI! e de que os apartes registra
dos - corno o foram - não _perm!ttem perfeita. intelligencia: 

pagina 3,510, 2• columna. a meio (Discurso do Sr. Sal
les Filho): 

O Sn. prNIZ JuNIOR - E' claro. A questão de juros j~ 
não traduz a PUI."~2a da democracia liberal. Lá l'Stá n eco
nomia dirigida, a representação corporativa, etc. 

emende-se. para: 

O Sn, Dn"Iz JUNIOR - E' claro. A Constituic:ão de Ju
lho já não tradu:z a ]>UI'eza da democracia liberal. Lá estão 
a economia dirigida, a representação corporativa, etc., et. 

pagina 3.SÜ, 1' columna, n.o alto (Discux-so do Sr. Sat'-
les Filho): 

O SR DL'l'IZ JUNIOR - V . Ex. odá licen~a !Xlra um apar
te? Faco questão de accentuax- que ning)lem perde seUS' cre
dftoS' por não poder - em razão de eausas ou motivos que 
independem de sua vontade - satisfazer seus debitos. Es
tamos numa situação dirterente <la em que contrahlmos nos
sas dlvldàs. Subverteram-se, no mundo. Inteiro. a8 pra.Jtes 
do commex-cio, a distrillul~ão do credito, o conceito das obri
gações, o regimen aduaneiro, o atGIIUl.arcZ de vida dos povos, 
o nivel de preços, a respeito aos coonpromissos· da moeda e 
estamos bem longe da esperartça de Knlckerbocker de ver 
alluiOO.s, soo o, Influxo de forças economicas automaticas, 
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as barrelrv.s do mais implacavel bloqueio da Historia. Pe
dir-se uma trégua, um periodo de espera, a moratorta, àl'm
tro da qual possamos fixar e desenvolver uma política de 
revigoramento das nossas fontes economicas ou ·de .explo
racão de outras, de que somos capazes, e operar ,outroslm, 
nesse ternpo. uma justa e esclarecida r~v!são das referidas 
divide..s, no que se póde e deve chegar-se, até, me$mo, ã. sua 
nacionalização, como fez a Argentina, está longe ~e ser pro-· 
vocacão de deicredito, porque ê, antes de mais nada, demons
trac;:ão de clarividencia., obra de patriotismo e firme dispo
sicão de pagar. sem a.ppello ao inutil exhcaurfmento de um 
Povo livre. que tem o direito de ser bem tratado po•· q'uem, 
em proveito proprio, não soube prever, tal!Jbem, a sltua<:ão 
Que não criamos. mas que nos atting!u. em cheio. 

pagina 3 .513 - 1• columna - in fine (Discurso do Sr. 
Oswaldo Lima) : 

o SR. DINIZ JuxroR - Mussolini sustenta Isso mesmo. 
Está. escripto - nas obras de sua doutrina - que 0 t a.scl:s
mo está subordinado a tdéas muito geraes, porque o Duce 
não conhece sobre o terr-eno da pratica quotidiana a rigidez 
de um programma pre-constituido. não ê escravo de for· 
mulas· antes se reserva aqu.ella. liberde.de de movimento e de 
iniciativa propria dos verdadeiros e grandes obstinados. Man

tem o que chama de coherencia substancial. 

Assim redigidos (com ae minhas deacullXl.s a. s:ympathice. e 
OJ)erosa. tach:ygraphia) os apartes traduzem o meu verdadeiro pen
sa.rm!nto clarean(lo, sufficietemente. as coisas. 

O Sr. Salles Filho (.'~obre a A.cta) - Sr. Pt·esiilen~e 
a. rectificac:ão pedida Delo nobre Deputado Dlniz J'unlor á Acta dos 
trabalhos da Sessão de hontem diz resPeito a apartes com que 
S. Ex. honrou meu discurso. 

O SR. DINIZ .Tu~oR - Honrado em om,U-o. 

O SR. SALLES FILHO - Devo d!zer apenas, abundando nas 
razões Que S. Ex. tem para fazer a rectltlooc:ão pedida. que o 
desenvolvimento que ora S . . Ex. dá aos seus apartes, ainda mais 
!!lustram o meu discurso. l)Orque com esse desenvolvimento bem 
claro !lca o pensamento de S. Ex. que. aliãs, não era contrario no 
do dfscunso. 

O Sr. Raul Bittencourt (Sobre a .:icta) - Sr. Presiden
te. na Sessão de hontem, ouando se encaminhava a votacão do 
projecto n. li. de 1934, e Óccnpava e. tribuna o Senhor Deputado 
salgado Filho. na occaslíi.o em que o Sr. Alberto Alvares, apar
teava o dl!scurso do menclonaào Deputado, tambem tive opportu· 
nlda1ie de proferir varJos aoortes. Com surpresa. verifico no re
Je.to da sessão de hontem publicado no Diari.o do Poder Legislati
vo .• de bo.le. que s6 um dos meus aparte figura; os demais foram 
supprlmidos • 

. J::' tacil de se comprehender minha extranheza. Por vezes, a 
tachygraphia não pode regiStrar a totalidade · dos .apartes, vlst() 
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como estes se entrechoet~.m. e entrecllocam em tal· abundancia, que 
não f possivel o apanhado simultaneo dos mesmos. 

Mas a. tradi.;:ão da casa manda que. em·. ta.es opportunidades, 
o Di«.rio do Poder Legi.sla.tivo mencione ter havido "troca de apar
tes". E' o que sempre· tenho observado na leitura da Acta das 
Sessões desta. Ca.sa. Não aconteceu isso no Diario de hoje: ao 
contrario, não se :rala em troca de apartes ~ntensa, não ba rere
l'encia a difticuldade alguma na. collecta, pelos tachygraphos, do 
que estava sendo pronunciado pelos oradores ou aparteantes. 

No emtanto, varias apartes meus foram omittidos. Visto co
mo a odifficuldade não estava na tachygraphia. minha extranhe:z:a 
se justifica. "DOrQue não sei desde quando, onde. como e por que. 
se terá instaurado uma policia de a."J)artes nesta Casa ao redigir 
o~ debate!!" reproduzidos no orl':"ão da camara .• 

Não cUlpo, evidentemente, nem de leve, a Mesa. E' certo que 
elle. não poderia. sequer, acceitar, tivesse sciencia do acontecido. 
que a realidade da Sessão fosse deturpada no registro do Di(l.rw do 
Poder Legislativo sonegando-se apartes. Mas, de e.lguem ha. de 
"vir; deve haver alguma origem. 

Ora, sti o Deputado póde alterar as palavras que profere, por 
entender justo; só elle as póde retirar. ,so e li e as p6de supprimir. 
Nenhum outro Deputado, nenhum funccionarto. ne-m mesmo a 
Mesa, se o qu!zesse. poderia alterar o discurso ou aparte de al
gum Deputado, salvo os casos expressos no Regimento, em res
peito á cortez!a e á urbanidade que neste recinto ~ devem manter. 

Como estou certo de que hontem. como em qualquer dia, não 
incorri nesse erro, reaftirmo a minha extranheza. diante dessa 
censura imprevista. e aubrepticlamente insinuada na. Camara. dos 
Deputados, através das folhas do DiariQ do Poder Legi.slatàvo lo 
dia. de hoje, quando, uma vez me!.s, digo, foram sonegados apar
tes -onr mim prote:ridos . 

AindA que nos a.chassemos em estado de sitio. a palavra dos 
Deputados nesta Casa é Hvre: e eu não posso acceltar sem meu 
pr()testo, de ordem moral e sem e. minha recla.macão de ordem 
regimental, .semelhante criterio. de maneira que solicito á. Mesa 
providencias, afim de que sejam rebusctldas as provas tachygra.
phlcas, 'para que se repl't)dUzam. com exactldã.o, ~ala.vra por pa.
lavra, por decOro mesm.o da. probidade do Diarlo ào J>ockT Legi$
latl-vo, todos os apartes que hontem llroferl na Sessão, relativa
mente â discu~sã.o do projecto n. 5. de> 1934. 

Era o Q.Ue tinha a. diZer. 

O Sr. Presidente - O assumpto que e.ca.ba. de s~r venti
lado da tribuna ilelo nobre Deputado do Rio ·Grande do Sul và.e 
ser objecto da consideração da Mesa, a. qual investigará o que 
realmente a. esse respeito aconteceu, para dar conhecimento lt. Ca.
lnara, opportunamente. 

Em seguida, é approvadl!. a .Acta. da. Sessão an
tecedente. 
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O Sr. Presidente· - Passa-soe á l~itura do Expediente. 
seguinte 

O Sr. Pereira Lira (lo Secretaríh) pwcede á leitura do 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. Deputado Genaro Ponte. de 20 do corrente, nos :;e
guintes termos : 

Sr. Presidente. 

Communico á Camara que deixei de comparecer á sessão de 
hontem po::- motivo de for~a maior. 

Sala dns Sessões, 20 de Agosto de 1935. - Genaro Ponte. 

- Inteirada. 

Do Tribunal de Contas, de 17 do corrente ,communicando ha
ver recu:sado registro ao accor_do celebrado na Delegacia. Fiscal 
do Thesouro Nacional no Estado do Pará, com a firma Pires Guer
reiro & Cia.. ;pare. arrecadaç:ão da taxa de viação. 

- A' Com missão de Tomada de Contas. 

Da Assembl~a Legislativa de Minas Geraes. nos seguinte'3 
termoo: 

Temos a h(mra de levar' ao conhecimento de V. Ex. que, em 
Sessão hontem l'ealizada, o. Assemblêa Legislativa. de Minas Gt!
rae>:~ elegl!U a mesa QUe dirigirâ. OS seuS' trabalhos, a qual fiCOU 8.8• 

!lim constituída: 

Presidente. Dr. Abillo Machado; 

Vice-Presidente, Dr. MlgU!!l Baptista Vieira; 

1. o Secretario, Dr. Líncoln Kubitschek: 

:! • " S!!eretarlo, Dr. Sylvlo Marinho: 

3. 0 Secretario. Dr. Jos~ Rezende Ferraz: 

4. 0 Secretario, Dr. Waldemar Soares. 

Aproyeltando a. opportun!dade, apresentamos· a V. . Ex. os 
protestos de nossa elevada. estima e distlncta consideração. - O 
Presidente-, Ab!lio Machado. - O 1° Secretario, Lincozn Kubi
tschek. - o 2° Secretario, Sylvw MaiTi11ho. 

Inteirada. 

São. successivamente, lidos e vão a imprimir os 
seguintes 

PROJD.:"l'OS 

(Primeira. Legislatura) 

N. 18-A - 3.935 
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Tro:ru;feTe do cur.~o de dou.toradJ;) das Facu.iàades Juridica.s para o 
de bct.charelado, as cadeiras de .Direito R~nuz.no e Direito JnÜJr
n.acional Privado; com parecer da Comm.issão de EdtuCflção 
sobre as àmelzd.as em. 3• discw:são e emendas de ?n.esma Com.
?n.issão, e ·parecer da Cl<»nm.issão de Fi'TLCinÇas oPi1MJI1do pelo 
destaque dc..9 emendas "b » e "cq e do t1rt. 5G ilo projecto. 

(Vide proj. 61-B - Educa~ão 18 e Finanç:as 202 - 1' Leg.) 

?AREX:ER AO PROJI'lC"l'' N · 18 Df:' 1935 

I 

Resu.mo pg,ra U.9o da Mesa c do Plenario 

Emenda n. l - P ela approvacão. 

Emenda n. 2 - A Commissão offereC!! substitutivo, para. o 
qual pede per!erMlcia. 

Emenda n. 3 - Pela rejeição . 

Emenda n . 4 - Se appro"·ada a emenda n. 1. :rica preju:!i~ 
cada a de n. 4. :5e rejeitada a de n. 1. !parecer contrario á. de n. 4. 

Emenda n. 5 -Pela Qpprovacão. 

Emenda n. 6 Pela approvac::ão. 

Emenda n. '{ pela a,pprovac:ã.o. 

Emenda n. 8 Pela rejeicão. 
Emende. n. 9 - Pela releiç:ão. 

Emenda n . 10 - Pela reje:!cão . 

Emenda n. 11 - A Commlssüo -offerece substitutivo pe.ra () 
qual pede pre:rerencla. 

Emenda n. 12 - Pela reJeiç:ão. 
Emendas "A:.", ,;B", "C'', -n·•, üa Commissão, que esta pede 

sejam aJ)provada.s. 

!I 

Ao .pro;Jecto n : 18 de 1935, !oram otterecldas. em segunda.· dli
- cussão, doze emendas, que lhe alteram de certo modo a contextu

ra. e das qua.es algumas contêm suggestões diversas, entrosadas 
em systeina. 

Depois de bem p esal-as e de Q·s ha.ver examinado em d etalh('. 
esta.· Commlssão ocina pela maneira seguinte ; 

Emenda n. 1 

São seus autores os Srs . Deputados Waldêmar Falcão e ou
. tros. Sugg~ tres dlsPOS1tlv<>3. :por :torça dos quaes: 

a) a cadeira. de " Sc1e.ncia das Finanças" passará. da segun-
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da. ~Secção do 2° anno do curso de doutorado para o segÚndo anno 
do curso de bach~lado : 

b) a actual cadeira de ).EconomJ.a. Polltlca e Sciencia das Fi
nanças~, do pJ;'imeiro anno do curso de bacharelado, ficará sendo 
denominada somf!nte "Economiá Política.": 

c) finalmente, a cadeira de "Phllosophia do Direito", que se 
encontra no segundo anno da terceira secção do curso de douto
rado. irá para o primeiro anno da primeira secção desse mesmo 
curso. 

Os illustres autores dessas proposições justificaram-na de ma
neira a convencer. .Afigura-se· a esta Commissáo medida · salut= 
o aprofundamento dos estudos de " Economia. Política,. e tambem 
dos Ida. "Sc!encl.a. das Finanças", - aprofundamento esse que re
sultará, .por certo, do facto de ficarem essSB d!sclpllnas com exis
tencia autono~ no cur.so de bacharelado, dispondo cada uma 
dellas de um anno lectlvo. 

Por outro lado. o deslocamento da "Phllosophia do Direito" do 
segundo <mno da terceira secção do curso de doutorado, para o 10 
anno da primeira secção desse mesmo cprso. vem assegurar-lhe. 
se·m prejuízo algum de sua serie.ção mas com proveito. uma or~
nização tal que o deixa com duas cadeiras em cada anno, em to
das as suas secc;:ões. 

A Commlssão opin:l, pois, pela approvação da emenda-. 

Emenda n. 2 

Propõem os Srs. Deputados Barreto Pinto e outros que, n o ca
so da. letra "!" do art. 2. do projecto. o recurso de!erldo a.os in
teressados seJa Interposto, não para o Conselho Superior de En
sino, mas para ''o Ministro da Educação e Saude Publica., ou, 
quando a Fo.culda.de se acha r incorporada â Un!Vei'Sidade, J)ara o 
respectivo Conselho Universitario. •• 

De facto. o texto do p-rojecto. na letra "f" do art. 2. • usa de 
expressão lmpropria. uma vez que não existe- o Conselho Superior 
de Ensino alli allud!do. 

Tambem ê exacto que, no exame do assumpto. não se .POde 
esquecer a. vária ·situação das nossas Faculdades <le Direito, das 
quaes algumas se acham lntesradas em Universidade, ao passo 
que outras t!m vida Isolada. E ê certo que. nas J)l'lmelra.s, o 
Conselho Unlversltarlo não pode ser extranho ã. solução do recur
so referido na letra "f" do a rtigo 2. 0 , dadas as profu!]da..s altera
.,;:ões que o vrovlmento. ou não, viria acc:arretar é. vida unl.versl
taria. 

Mas, por outro lado, nã.o pe.rece conveniente a esta. Com-mlll
síio que a lei determine dols orgà.o$ dlf!erente8 pare. o julgamento 
<le um m.esmo recurso. Se em uns cru~ os o julgador tosse o Minis
tro da Educação. e em outros o Conselho Universitario, have:-la 
o risco de. IJara um identico e.ssumpto technico. virem a f1rmnr-· 
.se jurlsprudenc!á. e or1entacão divergentes. Por esse motive:>, a. 
Commlssão. aproveitando, em parte, a 1dêa contida na emenda. 
fonnulou a substitutiva seguinte. pa1·a a qual pede preferencla. 
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Redija-se assim a letra ''f" do art.. 2. ": 

"f) Da decisão da Congregação sobre o assum;lto. c·a-
bera. sempre a qualquer interessado recurso. com eftelto 

devolutivo somente, J>Qra o Conselho :-.aciona! d€ Educ:l<:oiO· 
que decidirA em definitivo, ouvido obrigatoriamente o Con
selho Univers!tano. sempre que a F aculdade estiver inc()r· 
poraila a alguma "Universidade_" 

Emenda n. 3 

.O '"Direito Internacional Privado'' a que allude o proJeNo. 
dizem os autores da emende.. Srs . D eputa-dos Barreto P1nto e 

outros. - deverá passar a denominar -se .. Direito Privado Int<-l'· 
nacíonal''. Esta ultima denomína~ão (:, no entender dos propon,.n· 
tes da emenda. fundados na autoridade de A. Nussbal.lm mc!s ri
gorosamente technica. 

Em verdade. de certo tempo a esta parte. o::~ a utores ,-em re
velando preterencla pela de-nominação suggerida na emenda. .M~s

mo a esta Commissão, - se bem que a questão se lhe afigure se
cundaxia, - :Parece que ella attende a um maior r igorismo t ech
nico. M~ na organização dc>3 nossos cursos juridicos e na prstl
ca. do nosso Dlreitc.. a velha (lenomina<:iio de "Direito Internacio
nal Privado" encontra apolo numa remot;t tradição, apenas Inter
rompida pelo decreto federal n. 19.852, de 11 de. Abril de 1931. E 
no proprio terreno puramente da autoridade. são muitos e valio
so::; os nomes dos tratadistas que preferem a denomlna<:ão contra 
a oual so lnsur&e a emrda. 

Diante do exposto, a Commis.'lão se inclina. pela manten\:a •lu 
tra.di<:âo, opinando no sentido da emenda 11er rejeitada. 

Emendl!. n. 4 

De autoria dos Srs. Deputa.dos Barreto Pinto e outros. Pre
judicada pelo parecer jQ dado á em~da n . 1. 

Emenda. n. 5 

Suggestúo do mesmo Sr. Deputado determinando que à lcl 
resultante do projecto n . is ::só venha a ter ...-lgencJa do anno <ie 
1936 em diante. 

· A medida. (: francamente de se e.colher. Applfcar immediata
mente um:~. lei que reorganiza. ~ursos, durante um .hnno lect1vo, 
ê !lempre nocivo e perturbador. Os interesses do ensino só tl!m a 
lucrar com a proposta, pelo que a Commissão recommenda a. su~ 

.approvaçã.o. 

Emen~ n. 6 

Contém esta emenda. qut> l' additlva. duas medidas numa' 
inesma. proposição. A primeira lembra que a lei resultante do_ 
projecto sO enge em vi&or no anno de 1936; a 'se.,unda a bre u~a. 
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excepção a esse di!'Q)ositivo, para o effeito de mandar Q.Ue os con
cursos alludidos no. art. 6° do projecto s e realizem desde logo. . 

São signa.ta.rios os Srs. De,pute.dos Da.niel ~ Ca.rvalho e 
Wanderley Pinho . 

A Primeira dessas medidas (a vigencia do anno de 1936 em 
diante), está. attendida em parecer fa,·oravel dado á emenda n. 5 
do Sr. Deputado Barreto P into, Q.Ue trata do mesmo a83umpto . 

Quanto ã segunda suggestão, ella· ê tambem de ser approya
da. Uma vez que o projecto altera a estructura dos cursos de dou
torado e de bacharelado, transpondo cadeiras e crea.ndo .outras, 
sô ha. vantagem na realização immediata dos concursos para pre
enchimentos das cathedra.s vagas, afim de que. ao iniciar-se o 
anno lectivo de 1936, quando -deve ter inicio a vigencia da lei, as 
Faculdades estejam já devidamente apparelhadas . A. Commissão 
aconselha, po~s. e. approvação da emen-da. 

Emend<.>. n . 7 

;A.ssumptos simples e de natureza. material, esta suggestão dos 
Srs. Deputados Daniel de Carvalho e Wanderley Pinho não 
demanda explanação. O p arecer ê favoravel. 

Emenda n. 8 

O nobre Deputado Sr. Oswaldo Lima. propõe que, ao artigo 
1. • do proJecto, onde se define o curso de doutorado, se accrescen
te dis])Ositlvo por forç:a do qual esse curso seja havido como " de 
especialização .das cadeiras do bacharelado. não sendo permittida. 
a escolha, pelo candidato. de mo.ls de uma diSciplina." 

Ora. o curso de doutorado, e.r-vi do decreto !edéral numero 
19.852. de 11 de Abril de 1!131. que o presente projecto deixa em 
v l·s-or nas suas l!nhas mestras. estA dividido em tres secções, com 
dois annos lectiYos cada uma. E' certo que o citado decreto tam
bem o considera como um estagio do e.perfelc;:oamento e de espe
ciallzac:ão em grupos de materlas af!lns dentro do campo do Di
re!to. De modo que o bacharel. ao desejar aprot:un~r-se, escolhe
rr-. ou o grupo civll-commercial, ou o ramo constitucional-social. ou 
ainda. o penfll-psychlatrlco. Esses tres agrUPamentos de disciplinas 
forma m as tres soecções de e>~peclallzação. encerrando cada uma 
deltas as varias cadelr~ que. do .ponto d~ vista sclentif!co, mais 
intimamente se ligam. Sã.o materlas entrosadas e:ntre si natural 
e Jo~amente. de modo a n iio ser posslvel uma especialização. sem 
um conhecimento do conjuncto d~llas . · 

Sendo a1!sim. o facto de se permlttir ao alumno a escolha de 
uma. unica cllsciplina, para. aperfe!çoomento. viria alterar de modo 
radical a est ru ctura do curso, tornando falhos os seus objectivos. 
Não parece necessarlo dizer mais -para. demonstrar a. inconvenien
c l.a. da medida .proposta. uma vez .que se tenha em vista Q.Ue a or
~anizacão dada e.o C!lrso de doutorado pelo jâ. citado d~creto fede
Tal n. 19.852, de 1931. constitue uma. serlacão !ntelligente e sa
tistatoria, sob os aspectos pedagog!co e cultuial, pelo que deve 
ser mantida. 
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A Commissão opina, :pois, :peJe. rejeição da emenda. 

Emenda. n. 9 

Suggere, ainda, o me&mo Sr. Deputado que nos concursos pa
ra. as cathedras do bacharelado é do doutorado. s6 sejam admltti
clos á inscripção os doutores em ·Direito. 

Se bem que a :POsse do grâo sc!entl.fico confira e.o individuo 
uma .presumpçâe> ·de saber, a pratica tem demonstrado qc.e, na 
reaiidade, a presumpção nem sempre encerra uma verdade inte
gral. Por outro lado é frequentA! encontra..rem-se e.uto-dldactas · 
coin conhecimento surprehendente e inestiinavel dos assumptos 
a que os .seus pendo~ intellectuaes os conduziram naturalmente: 
De :modo que re.strlngir os concursos exclusivamente aos doutores 
em Dir~ito, além de pouco liberal e um .-tanto injusto, :poderia 
ser tmnbem prejudicial aos interesses do ensino. sob o ponto de 
vista pedagogico. 

Por essas razões, a Commtssã.o opina pela. rejeição da emenda. 

Emenda n, 10 

Subscripta pelos nobres Deputados srs. Joã.o Neves. Wander
ley Pinbo e muitos outri>s, esta. emenda manda accrescentar ao pro~ 
)ecto o seguinte: 

"Art. Far-se-á, na. quinta. série do cumo secundario, 
o estudo especial e isolado &l. Historla do Brasil, de accordo 
com o programma que organizara a. Congregação do Col~ 
legio Pedro li. 

Paragrapho unlco. As me.terias do progra.nuna. actual 
de Hlstoria. da C!vilfza.ção, correspondente á. quinta. série. 
serão distrlbuida.!!! pelas séries anteriores, numa remo:te
lação do programma desta disciplina, que ta.rá. a Con• 
gregação do Collegio Pedro II . " 

Re!erindo-se e. assumpto ligado ã. organização do curso secun.· 
®rio, ê evidente que se por um engano da repartição competente 
da. Ca.mara a presente emenda. poder1a ter sido entendida como o!
tereclda. ao projecto ora em 'ex.ame, que trata do curso 81ipenor. Por 
isso se!ll entrar no merito da suggestã.o, e em obediencia. ao dispo
sitivo do art. 181, § 4.0 do Regimento Intern" da Ca.mara dos 
Deputados, segundo o qual "não sem admitt!da emenda. substitu
tiva. ou a-dd!tiva que nii.o tenha. relação dírecta. e immedíata com a. 
ma.teria . da propo.sição principal, a Conunis'São de Educação ê de 
parecer que ella s~ja rejeitaóa. . ' 

Emen~ no 11 

A parte final -do paragrapho unico do art. 3. • do projecto d1z 
o segUinte; - ;,Em todos os aonos do curso de bacharelado haverá., 
pelo menos, tres aulas semanae.s de cada discipline.. " 

Julgando, poré«n, insurtfcfente para algumas das materias o.lo 
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curso esse; regime de aulas. o nobre Deputado Raul Bittencourt sug
gere. na emenda n. 11, que as mat~rias ''Introducção á. Sclencia 
do Direito- e "Economia Politica e Scientifica das Finanças·· se
jam professadas diariamente, dando-se, das demais disciplinas, pelo 
menos, tres aulas por ~mana. 

A emenda. tem. no seu aspecto didactico, integral procedencia. 
As cadeira:!~ para as quaes o illus tre Deputado reclama. aulas dia
rias representam. effectivamente, conhecimentos relevantes e basi
cos, notafuunente a de 'i lntroducção á Sciencia do Direito". Ac
cresce que ambas. de accordo com o decreto federal n. 19.853, de 
11 de Abril de 1934, eram professada:!~ em um unico anno lectivo. de 
modo que só mesmo com aulas diarias poderiam ser versaclas de 
maneira conveniente . 

.Acontece. por t!m. que esta Commissão, neste mesmo . parecer, 
oJrinou já, ~m outro topico. pela e.cceitaçào da emenda n.• 1 de 
autoria dos nobres Deputados \Valdemar Falcão e outros. - emen
da essa por força da qual a kEcon~mla Politica·' e a •:sclencia das 
Financas~ passarão a. ser professadas, no curso de bacharelado, em 
cad~iras distinc tas, dispondo -de um anno lectivo cada urna. De 
modo que. acceita a. emenda n. 1. de~apparecerá. o inconveniente 
didactico que s e notava, quanto a essas disciplinas. no regime uo 
decreto federal citado. e a.ssim perde u suggestiio do Sr. Deputado
Raul Bittencourt. nes ta parte, a sua pMncipal razão de ser. 

Ma.!! o mesmo· jii, não acontece com o que a emenda J)ropõe, 
em relação a. "Introducção ~ Sciencia do Direito''. Disciplina 
fundamentaJ , de conhecimento absolutamente lndispensa vel ao 
alumno que se disponha a fazer o curso. ella precisa. !ncontesta'\."el
mente, de ~er mals completamente ,·ersada pela cathedra e assl
inlladn oetos estudant~s . Isso s6 ~e con!legu& augmentando-lh(' 
c numero <1~ aula.q, E como n enhuma outra emenda anterior ~>:
tendeu 3- e~sa necessidade. a CommiSsão recornmenda a acceltaçü? 
<la medida lembrada. 

Em fac~ do exposto conclue esta Commissão pele ottereclmento. 
;<, emenda n. 11. do seguinte s ubstitutivo, para. o qual p(,de :prl'
f~rencia: 

Red!ja~se a partt> final do I>:trag!'flpho unlco do art. 3." da 
,;ot>.r;ulnt<' f(•rma: 

" Em todos oe :mno~ ·do cur!!o d~ 'bacharelado. h~ verá. pelo 
menos, tres :\Ulas sema.naes do;! cada dlSC!pllna, excepto quanto 
:'! "Introclucç:ii.o â Sciencla do Dir~!to". cujas :lUllls serão ob::lgn~ 
toriamente d1arias. '' 

Emendt". n. 12 

O nobre De;putado Le,•l Carn•!lr(l nesta emenda ~;uggere mo
difica~;:ões e suppressões que attingem tret~ artigos do ProJe
cto,. Para bOa ordem do trabnlho, \'ai aqui examina-da separada 
mente a. materla. relativa a cada um desses artigo::~. 

Em relação ao a rt. 2 ,o· e. s uggestão ê a de que se .supprlma a. . 
alinee. e' e s e accrescentem mais os di!'POS!tlvos g, h., ;, j, k e l. 
Do confronto entre o proJecto e a emenda, nesta parte: "·erlflca -s& 
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() seguinte: emquanto o projecto, no !tem e .;lo at·t. 2. n pro
cura manter, com pequenas 'mod!ticaçõ~s. a. organ!zanão dada. aos 
cursos de doutorado Pe~o decreto federal n. 19.852, óe 1931, dete:!"
minando que "aquelles que continua~em a funcclonar se r~gerão 
Dela legislação vigente", a emenda busca sl.lpprimir a alludida le
tra e do artigo 2.o por for<;a da qual se mantem a lei anterior em 
tudo quanto não fOr "revogado Pelo projecto; e dá ao curso urna 
organização inteiramente diversa. A!!s1m, a suppressão do item e 
do art. 2. o e o accrescimo das letras g, h e i constituem uma sug
gestão unica ligada Por um nexo de systematilmc;ão. 

A questão que se põe, porta.nto, nesta parte da emenda, lo a 
de resolver-se qual das duas organimc;ões a preferivel para o cur
so de doutorado: se a do projecto, que procura manter com alte
rações o decreto anterior (n. 19.852, de 1931}, ou se aquella que· 
lhe d~ a. emenda. Ora o já muito citado deCJ:eto federal numero 
l9. 852, de 193i, no que toca ao curso de doutorado, é ·l)rudent~. 
intelligente e de aecentuado valor pedagogico. A maneira como o 
~structurou, dividindo-o em tres !;ec<;Ões de dois cada uma, e a pro
P~ f6rma pela qual agrupou as materias de cada. secção, na base 
de suas affinidade es~culati.va.s, evidenciam o carinhD que dis
;,)ensou a ~se curso. Pois bem: a emenda refonna-o de "f>Jnd. en 
comõle". Deixa a criterio da Congregaç:ão a di.visão i!o curso em 
sec<;ões (letras g e h), creando ru;sim a pos'Sibilidade de, em Fa
culdades de Direito egualrnente officiaes, ser um mesmo curso 
professado coro cadeiras, seria~ e methodos differentes .Preva
lecendo esse criterio, vírlamos a ter doutores em Direito. oriundos 
dl." Faculdades d!tferentes, mas ot!iciaes. com preparo completü.
mente diverso, não sendo de estranhar-se que. entre dois homens 
portadores de um mesmo grão scient!flco. um fQSse conhecedor· 
profundo de materlas a que o Ol.ltro se confessasse alheio. e vice
versa. Comquanto não a oriente o desejo d·e estande.dizar os es
pJrltos e as culturas. nem por iSso parec" convenJente a. esta. Com
missão tacultar & indlvlduos, que serão detentores de um titulo 
de valt~r legal io:lent!co, uma tão divers-a tormação cultural. 

E' indlscutivel o '·ator pedagogico do que suggere o autor da 
emenda, na. letra i , para a selecçiio do corpo de pro!essores do cUI"
ao de doutorado. Sem duvida, um(!, escolha conscienciosa e recta, 
feita livremente pela Congregao;:ã.o das Faculdades, poderia ir bus
car, na modestie. -de seu isolamento, verdadeiros valores> culturaes 
que,. avessos ao borborlnho e á. publicidade dos concursos, não !le 
apresentam pare. a disputa das cathedras. Infel:l:mlente. por~m. a 
es..~ grande vantagem se contraJ:õem grave5' riscos. Uma tal li~ 
berdade de escolha. estar:la sujeita a. multiplas causas perturbado
ras, que acabariam.' por lhe desvlrtuo.r os objectlvos. Influencias 
extranhas aos lesitimos interesses didacticos, notadamente as de 
natureza politica, Jriam actuar nocivamente, subordinando o crite
rio elevado e unlco :.da competenc!a. às cobiças do filhotlsmo e 
transfonnando. dest'arte. a. bõa intenção do legislador num meio 
fa.cil de eollocar amigos e protegidos. Só ~sse perigo basta, ao qlle 
parece a esta Commi::laii.o, para que se continue, por ora, a preferir 
como meio de escolha de professores, os concursos pubUcos. Pois 
~ é certo que mesmo nestes, apesar de tudo. não <le~m de ín-
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!iuir de· certa fórma, á.s vezes, os •fa.ctores ext ranhos. que seria ite 
esperar-se de uma escolba . inteiramente livre? 

Demais, em face da prohibição expressa "do art. 158 da Ca~·
ta. Federal, seria licito a,doptar-se outro meio, que não o conCUl":SO 
de titulas ou de provas, para o pro\'imento dos cargos do magis
terio official? Parece que não. 

Quanto, porém. á neces~idade de se attender, por ve.zes, .a um 
maior gráo de especialização e de cultura para a doutrinação d ! 
determinadas materias, acudindo-se a um reclamo pedagogico, ê a 
propria Constituição Federal, que suggere o r emedio, no paragra
JJhO lo desse mesmo a r tigo l58 citado, ao permlttir o contracto, 
por t em'))() certo, de professores nacionaes ou extrangelros. De mo· 
do · que. embora o projecto dispo"l)ha., na conformidade da Consti
tuição, a exigencia dos <::oncursos, é certo que as Faculdades não 
ficarão, sô por i.•so. inhibidas de satisfazer aos profundos interes
ses didacticos valendo·se de professores contractados. soempre que 
fõr o caso. 

Passando udiante. examina agora este parecer as suggestões 
contida.~ nas letrns j. k e l. 

Letra j - Rejeitada a supressão da letra e do art . 2.0
• pro

posta na emenda, mas desaconselhada por esta Commissão, fi
cará em vigor, a respeitÔ dos cursos de doutorado, em tudo quan
to não tiver sido revogado pelo projecto, o decreto federn.l num e
r o 19.852, de 1931, que já regula os vencimentos. dos professores. 
Sendo assim, uma vez mantida :~. letra e do art . 2.o, !ica. prejudi
cada a s uggestão contida na letra i da emenda .. 

Letra lo: - Tam~m nesta parte est~ a emenda prejudicada, 
visto como a materia do item já vem attendlda pela letra c :io 
art. 2 . • do proje<::tu. · 

Letra l - E g ua.lmente l)rejudicada. Ma.ntlda a letra e do 
art. 2.o do projecto, na forma do que opina a Commlssão, o cur
:-;o de doutorado continuará a ser regulado pelo "decreto federal nu
mero 19.852. de 1931. Ora, este decreto, nos seus a rtigos 26 e 50. 
jú. exige a defesa de these para a obtenção do srão de doutor em 
Direito. 

Em relação ao art. 3 . • e s eu paragra pho, a emenda, Le\·l 
carneiro (, suppresslva, Insurgindo-se contra a passagem da ca
deira de ''Direito Romano~ para. o c urso de bacharelado e ta:r.
bem contra a d et erminação do numero mlnlmo de tres alltas se
manaes para. cada disciplina. 

Quanto a esta ultima parte. - o nume ro de aulas, - :!"- a 
Coromfssão, neste mesmo parecer, teve ensejo "de opinar favora
V<!lmentl>, em pa rte, á emenda n. 11, á qual o!tereceu substitutivo 
que lhe aproveita a ·substancla . U ma tal manifestac;:ão anterior, 
proferida. pelos motivos expol:lt os, leva a considerar prejudicada a 
suppressão proposta. 

No que toca. ao '•Direito Romano~ . esta Commi;;sâo sente di
vergir do ·11lustra.do autor da emenda. Por certo não cabe' nas e~
treitas linhas de u m pa.re<::er desta natureza a discussão a.cademl-
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ca ;da. conveniencia, O).l não, de ser a materia professada no cur
so de bacharelado. 

Cumpre, entretanto, resaltar qne, origem e funda-mento de 
toda a. construcção jurídica, es;;e· "Direito, pela sua codificação. e. 
systematização, foi o primeiro a àar aos conhecimentos jurídicos 
o seu Cflracter scientífico. Nem se diga que .o argumento é de 
cunho puramente historíco. Não. Embora só esse aspecto hiato
rico bastas&e, ao vêr desta Commissã.o. para contemplar a disci
plina no cursb de bacharelado, tendo-se em Vista a necessidade de 
familiarizar o es•tudante com ó conhecimento das origens prima
rias da sua scienci.a., - embora isso, o certo é que o ''Direito 
Romano", :esse admiravel Direito-matriZ, ainda esttâ vigente em 
muitos institutos juridlcos, nos dias que correm, atravêz das nos
sas modernas leis, quasi na sua pureza primitiva. Confirmanélo o 
asl!/erto, citaríamos, apenas, de passagem, as palavras do grande 
Planiol, a respeito da acção pauliana: 

''Pour tout~ les questions que cette actlon souleve, nous 
en sommes donc reduit$ a ]e tradition, c'est a dlre presque 
un!quement aux textes ·romains. L'action paulienne nous 

o!fre alnsi un exemple remarquable de comervation dans 
les institilltlons juridlques, et, de toutes celles qui !onction
ent de nos jours, c'est peut-être el!e qui s'-est le mieux 
maintenue e. travers; les siecles"'. (Planiol. JJroit Civil, X 
edition. vol. II. n. 298. pg. 113.) 

Mas não é tudo. 

Quando as exigencias da vicb. levam o juiz ou o advogado a 
tomar os frios textos da lei, conservados em estado estatico nol> 
Codigos, para. dynamlzaJ-os atravéz dQ. applicaçii.o â. trama immen
sa das relações jurídicas ê sempre o Direito Romano, o Direito
origem. que tornece ou os elementos para. a per!eita e completa. 
lntelligencla dos institutos mC>dernos, ou a materia lne-stlmavel com 
que se lhes hã.o de preencher as fe.lhas e as omissões. Dest'al'te, 
até mesmo como direito subsidiaria do nosso actua.l, e, porta.ntu, 
de certo modo como legit!lac;:ão ainda l>Qtencialmente vigente, f.· 
claro que o bacharel precisa. .sabel-o, conh~el-o e estimai-o . 

Não !ol, pois, sem razão que- as Congregações dos no!'!sos esta
belecimentos offlciaes de ensino Jurídico reclamaram em ninls de 
um documento, a volta da disciplina ao curso de bacharelado. 

E da approvação delle.s á medida adaptada no projecto nod 
d;l precisa noticia a moção de que aqui se tranacreve um toplco: 

"A Congres-ação <'la Faculdade de Direito dn Un!versl· 
dade do Rio de Janeiro, .sentindo-se jubilosa por vêr adapta
do pele. Commlssão de Educa(lã.o e Cultura da Camara dos 
Deputados o essencial da$ suggestões que fez ao Governo 
sobre modl!lcaçi:les a serem Introduzidas na actual organi
zação àos cursos Jur:ldicos, princlpalmenf& sobre a n~esslda
de de restabelecerem-se no curso de bacharelado a cadell"a 
de Direito Romano e a d~ Direito Privado Internacional. f.l. 

primeira sem a wppre.'lsão do estudo que ora >~e fa z no cur-
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se de doutorado, consigna, hoje, na acta de seus trabalhos, 
o applauso que merece o projecto formulado neste sentido, 
etc." (Em sessão de 25 de Fevereiro de 1935 por proposta 

ap:provada unanimemente, feita pelo prof. Russell.) 

Na estructura do curso de ba~hare14do o Dix'eito Romano tem 
lugar destacado, ao. lado da cadeira de Jntroducção ã. SCiencia do 
Direito. Emqua;nto e-sta ultima disciplina prepara o espírito ~o 
a.lumno para a cómprehensão do Direito, dE· um ponto de vista 
geral e phllosophico, o Direito Romano dâ-lhe, concomitanteznente, 
a primeira SY·Stematizaç:ão scientifiêa da norma jurídica, fa.mllill.
rlzando-o, logo no ']JOrtico <lo seu curso com os institutos tunda
mentaes, bem como com a nomenclatura e a technica. 

Eis porque a Comrnissão opina contra a emenda, em fa~·or 
da manutenção .do projecto. 

Finalmente, manda a emenda que se SUllPrima o artigo 4.0 do 
projecto, relativo á cadeira de "Sciencia das Finanças·•. Aconte
ce, porém, que linhas antes, neste mesmo parecer a Commissao 
já opinou pela approvação da emenda n. 1, de autoria dos Srs. 
Deputados Waldemar Falcão e outros. que transfere essa cadeir:1. 
para o curso de bacharelado e lhe dá. existencia autonoma. separa
da da de "Economia Polltica~. Esse parecer já. emlttido leva a 
Commissão a considerar- prejudkada a proposta suppressiva. 

Terminando agora estas longas Unhas, nas quaes a Com:mlssão 
examinou detidamente e l!m separado, como uma homenagem ao 
seu autor, cada. urna. daS' suggestões encerradas na. emenda n. 12, 
demonstrando a inconvenlencia de algumas e a situação prejudi
cada de outras, aconsellla o parecer a rejeição total da emenda.. 

Ahl fica concluído o que havia a dizer sobre e.s emendas que 
o plenarlo da Camara dos De])utados, num louvavel moVimento 
de estimulo, houve por bem offerecer. 

Não quer, entretanto, e.. Commi:ssão concluir o seu parecer, 
z.<em declarar que, depois de acu:nado estudo do proprio texto, do 
projecto. chegou á. conclu!lão de Q.Ue· o mesmo está a carecer ain
da <!e algumas modiflcaçõés. Vão ellas concretizadas ~ emen
dalil que se seguem. e.s ctuaes são submettida.g á douta aprecl.ar;:ão 
d'l. Camara, esperando a Commissão sejam approvadas. 

:Emenda A 

Ao art. 3. • do projecto, depois da ultima palavra, Qccrescen
te-se: 

"e respeitado os direitos dos substitutos e docentes Jivres, 
porventura existentes. H 

Com esse accrescimo, visa a Commlssão impedir QUe lnterpre
tac;ões menos fieis do texto do art. a.o venham a \)rejudicar os 
substitutos e os li~es-docentes, por entender . que os mesmos. 
com a transferencia era· materia de um curso para outro, tenham :Zi
cado privados da doeenela ou da .-substituicão. Isso seria in!quo 
~ não representaria o pensamento que ditou o artigo. 
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Emenda. B 

Accrescente-se onde convier: 

"Art. Fica. creada, no q~into anno do~ cursos officiaes 
de bache.relado, a cadeira de Direito Aéreo." 

Nasceu a emenda. de urna suggestão apresentada á Commissão 
:r.elo seu m€·mbro o nobre Deputado sr: Luiz Vianna. Tendo sido 
~cceita f!. mesma fícandt> deUbera.do que a Commlssão f=mulasse 
proposta nesse sentido, ao plenario, assento~-se que a materia s6 
no quinto anno de curso de bacharelado poderia ser professada. 
visto como exi.ge conhecimentos de Direito Ctvll e de Direito Com· 
mercial que são ministrados em annos anteriores. 

O intercambio aêreo d·e· paiz a paiz, e mesmo aqueHe que se 
opera dentro do ambito ode um só territorio, veio crear todo um 
acervo de relações· jurídicas que apresentam aJSpecto "sui-generis". 
·decorrente ·da especial natureza do meio de transporte de• que se 
originam. E tal ê já a intensidade do trafego, tal é o volume 
~as relações juridÚ:as existentes ne~se campo novo do Direito, que 
a Commissão julgou de bom aviso crear o ensinamento da. materia. 

De resto, em breve, o Paiz terá o Codigo do Ar, cUjl> projecto 
anda. em elaboração na Camara dos Deputados. facto que corrobo
ra na necegsidade da creação da cadeira. 

Emenda C 

Accrescente--se onde convier: 

"Art. A cadeira de "Dirt>ito .Judiciario Penal'' pas
sará do quinto anno do curso de bacharelado para o qua:r
to anno do mesmo curso." 

A razão desta. emenda, cuja. npprovat:Ü.O o prest'nte parec~r 
encare. ê a seguinte: 

Uma. vez approvada a emenda b. anterior. o quinto .:mno do 
curso de bacharelado viria a ficar com sobrecarsa de materias, pois 
entraria a tunc<:lonar com sete cadeiras. visto como, além das 
quatro jli, existentes, o ptojecto e a emenda b lhe attribuem mais 
tres: as de "'Direito Aéreo" e de "Direito Industrial e Legislação 
Operaria", que são creadas, e a de "Direito Internac lona! Pl."iva
cio~. que lhe é transferida do curso de doutorado. 

Em vista disso, prop~ a Commi5sií.o se colloque o "Direito 
.Judiciarlo e Penal" no quarto anno, ficando esta com cinco ca
deiras e o quinto com seis. Haver(!. dest'arte ~:una melhor dUitrJ
bulção >das rnaten:as, sem exigencla. de estorc:o excessivo do corpo 
<!iscente. Releva notar que, sendo o Direito Penai substantivo es
tudado no 2° e no 3° annos do curso, parece mais proveitoso collo
ca.r-se o Dlrelto Penal Ad.j&etivo no qua.rto anno, pois desta for
ma o alumno pe.ssará de um a outro desses dois ramos daquella 
disciplina, sem o inconveniente da solugão de continuidade que se 
verifica na actual seriação do curso. 
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Em annexo a este parecer, a Cotmnissão· oft:erece, para cotejo, 
ao plenario os ,quadros da seriação e divisão dos cursos de bacha
relado e de doutorado, taes como são actualmente e como passa
rão a ser, se forem approvados o projecta e as emenOO.S: 

Ourso de bacharelado 

Actual Futuro 

lntrod. á Scie11cla do Direito Introd. á Se. do Direito 

Econ. Politlca e Sciencia das Fi-· Direito Romano 

nan~as. 

Direito Civil 
Direito Penal 
Direito Pub. Constitucional 

Economia Politica 

Direito Civil 
Direito Penal 
Di r. Publ. Constitucional 
Sciencia das Flna.nças 

a• anno 

Direito Civil 

Direito Penal 

Direito Commer<:ia.l 

Direito Publico Internacional 

Direito Civil 

Direito Commercfal 

Dir. .TudJciario Civil 

Medicina. Leg:&.l 

Direito Civil 

Direito Judlctarlo CivU 

Direito Jud!clario Penal 

Direito Administrativo 

4" anno 

5" anno 

Direito Civl.t 

Direito Penal 

Direito Commerclal 

Dir. Publ. Internacional 

Direito Clvtl 

Direito Commerdal 

Dlr, Judiciario Civil 

Dlr. Judlciarlo Penal 

Medicina Legal 

Direito Ch·il 

Direito Judiclario Clvll 

Direito Administrativo 

D!relto Aéreo 

Direito Internacional Privado 

Dil". Industrial e Legislação do 
Trabalho 
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ANNEXO N. 2 

Curso àe d:outon:t(lo 

Primeira Sec~ão 

1• anno 

Actual· Futuro 

Direito Romano 

Direito Civil Comparado 
Philosophis do Direito 

~ Dh·. Civil Comparado 

Direito Commercial 

Direito Internacional Privado 

Philosophia do Direito 

Phl!osophia <lo Direito 

Direito Commercia.l 

Segunda Secção 

Actual 

Dir. Publico (parte geral) 

Economia e Le~. Social 

1• anno 

2" anno 

Dix-elto Publico (partes especlaes) 

Sciencla das Finanço,.s 

Philosoph!a do Direito 

,, 
Futuro 

Dir. Publico (parte geral) 

Econom. e Legls. Social 

Dir. Publico (parte espec.) 

Philosophia. do Direito. 

Terceira. Secção 

.Actual 

Psychopathologfia. forense 

Criminologia 

.Direito Penal Comparado 

SY.stemas Penitenciados 

Philosophia do Direito 

1" anno 

Futuro 

PsychO}Jathologia forense 

Criminologia. 

Direito Penal Comparado 

Syslt:emas Penittmciarios 
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Por estes quadros comparativos bem p64e vêr a illustrada. 
Camara. dos Deputados que os cursos de bacharelado e de douto
rado só têm a lucrar com as modificações propostas. 

Emenda D 

No art. 5" do projecto, onde ·se lê "Direito Industrial e Le
gislação Operaria-, leia-se ''Direito Industrial e Legislação do 
Trabalho" . 

Esta modificação visa tira. o <:aracter um tanto restricto e im
proprio que o projecto dâ. ã. no"a cadeit'a. A exPressão "legislo.
~il.o operaria" .:; evidentemente restrictiva. visto como o a:ssum
pto abrange tambem a legislação referente aos ;patrões. Visivel
mente o projecto Quer referir-se á "legislac:âo do trabalho", que 
abrange todas as relações jurldica.s entre empregado e emprega
dor. E ê para applicar essa legislação que a nossa Carta ~dera! 
cN!ou a Justiça Trabalho. 

Tendo-se manifestado sob.re as doze emen<la.s a~resenta.das e 
havendo, por sua vez, offerecido 4, consideração do plenario para 
maior per!ectibilídad~ da futura lei, as quatro outras .d., B, (J, D, 
de sua autoria, a Commissâo de Educação e Cultura tem por finda. 
a sun. missão no que toca ao projeetD n. 18 de 1935, entregando 
A Camara o seu parecer. em cuia elaboração sô se inspirou no 
desejo dii b€m servir ~ Nação. 

Sala de. Commil>'!lão, S ode Agosto de 1935. - Th. Monteiro 
de Barros Filho, R·elator. - Lauãelino G<nnes, Vice-Presidente, 
em exercicio. - Luiz 'Vianna. - M10nte .A.rr~. - Ra'UJ. Bttten
court. - Edorwd Sanches. - Osorio Borba. Franci8co de 
.lf01t1'4. 

PllOJElCTO ~. lll E:MENI>ADO EM ~· DISCUSSÃO 

Art. 1. o Xas Faculdades de Direito of'flciae!< e nas reconhecida>< 
pelo Go\·erno FPcleral. !! facultath·a, a juizo das re~'J)ectlvas Con
gregações. a existencia do curso de doutorado. 

Art. 2. o Para a lnstauao::ão ou suppressão desse curso, em 
qualquer Faculdade de Direito officia! ou reconhecida, serão ob
sen'adas as disposições seguintes: 

a) entrando em vigor a presente lei, a Congregação re·•nirâ 
dentro de prazo ra:~:oovel e, tendo em vista a convenlencfa. ou não 
da. exlstencia do curso de doutorado na respectiva Faculdade, de
IIl.leraril., por maior-ta de voto~. ~obre a sua continua~ii.o ou nflo; 

b) sempre que a Congregac:ão resolva. a sruppressão do cur
so, esse. decisão se executará sem prejuizo dos al11mnos existentes, 
aos quaes fica assegul."l:t.do o direito á conclusão do mesmo eurso; 

c) supprimido o curso de doutorado de alguma. Faculdade ju
ridica officlal, os respectivos oothedraticos poderão ser aprovei
tados nas · cathedras dto me.terias af!ins do cul'$) de baeharelado 
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da mesma. Facl,lldade, nos termos da. legislação ~ vigor (Decre· 
to f~eral n. 19 .852, de 11 de Abril de 1931): 

li) em qualquer tempo fica· salvo a inter~ssado.s , em numero 
interior a. vinte e cinco, requererem a ·ins.talle.ção, em qualquw 
Faculdade de Direito o:t:ricfa.l, do enrso de doutorado; 

e) os cursos de doutorado q ue, por deli~ra.ção das respecti
vas Congregações, continuarem ··a funccionar, reger-se-ão pela. le
gislação ' vigente; l 

f) da decisão da Congre~ão sobre -o assumpto caberá seml)re 
a qualquer interessado recurso com effeito de volutivo somente, 
para o Conselho Superior de E~ino. 

Art. 3.° F icam trans!erldas do curso de doutorado para o de 
bacharelado, nas Faculdades· jnridicas officiaes, as cadeiras de DI
reito R omano e de Direito Internacional Privado, aproveitados os 
respectivos cathe-draticos. 

Paragrapbo unlco . - O Direito Romano serã. leccionado no 
primeiro anno do curso e o Direito I-nternacional Privado no quin
to anno. Em todoe os annos do curso de baobarelado haverá. pelo 
menos, t res aulas .semanaes de cada disciplina . 

.Art. 4. 0 A cadeira de Sciencia das Finanças passam. da prJ
me!ra. secção do segundo anno do curso de. .doutorado para a prl• 
melra. see<:ã.o do primeiro a.nno desse mesmo curso. 

Art. 5. o F ica r~stabelecida, no curso de bacharelado, :para ser 
professada n o quinto anno, a cadeira de Dire!to Industrial e Le
gislação 0Deraria 

Art. 6. o Não havendo titular ef!ectivo das cadeiras transferi
das para. o curso de bacharelado, abrir-se-á. concurso, nos institu
tos o!!iclaes, para o provimento dEi$ mesmas, !la forma. da legis
lação em vigor 

Art . 7 Revo,;'am-!'e as disposições em contrario. 

Sa.la da Commissão de Educação e CUltura. - L. Baeta. Y<e· 
ve.!, Pre!ldente. - Etlaard sa,.n-ches . - M<~rti.ns Soares. - ~~ 

Bittencourt. - Francisco de Mouro . - Osorlo Borbo.. - Luil 
Viann<~. Th. M'lmteiro de Ba.rnn Firho. 

EUm."lMS EM 3." DJSC'OSSÃO A Q'V~ SE ~ O PARECER 

Ao art. 4.o: 

Substitua-se pelo seguinte: 

"A cadeira de ScÍencia <las Finanças passa.ril da segunda. secção . 
do segundo anno do curso de doutorado para o se~undo anno do 
curso de ba.charela4o. 

§ 1. • o ensino de Phflosophia do Direito da ter ceJra secc;:ão do 
segundo anno do curso de doutorado, passara e. $er mi.nistrado na. 
primeira secção do p-rimeiro anno do mesmo curso. 

§ 2.0 A cadeira de Economia Politica e Sciencias das F lnanc;as 
do primeiro anno do c1.1rso de bacharelado f icará denominada: ca· 
àeir(l àe Economi4 P olitioo.. .. 
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Justificação 

A cadeira de Sciencia das Finanças, :pela sua manifesta utilidade 
])ara todos quantos se bacharelem em direito, deve ser retirada de> 
-curso de doutorado IJata o de bacharelado. 

E' certo que, actualmente existe. ne> primeiro anno desse curse. 
a cadeira de Economia Politica e ~elencia das Flnan~as. Mas essas 
duas disciplinas não podem ser ensinadas em uma só cadeira, sob 
pena de ser o ensino !mpei"felto e ln~fflclente por falta de tempo, 
mórmente sendo reduzi-das a. tre~ horas por >lemana as aulas da 
-referida cadeira, como o pel"mitte o art. 3" para~:"rapho unlco do 
projecto. 

Transferida do <loutorado para o bacharelado a cadeira de Scl
encia das Finanças, que o projecto (art. 4") remove para a. primeira 
sEcção do primeiro anno do doutorado. afim df:l occupar o lagar ds. 
ca·deira de direito romano, tambem transferida para o bacharelado. 
cumpre preencher a Iac11na; foi o que fez o paragrapho unico d~ 
emenda. transferido pàra a referida s>ecc;ão o ensino de Philosophta 
ào Direito. ministrado na terceira secção do segundo anno do curso 
de doutorado. 

Com essa. altera.;:ão. em cada secção do curso de doutorado serão 
lEccionadas duas disciplinas. 

Sala das Sessões, 23 de M:aio de 1935. - 1Valdt"mar Fo;1c<1o. -
P. Matta M(lclHJdo. - Figueireri'V Ro<lríg'!IP-~. -Abelardo Marinho. 
-Amaral Pei.xoto Jtmior. - Ht&mberto ~fottra. - Ald.c Bam.palo. 
- Delfi·m. Moreira. - Acurcio Torres. - Domb1D08 Vclfa4co. 

Documento annexo í1 emenda aprE>~ntadn no projeC'to nu
mero 61-B. 

(Quadro demon~t1·ativo da actual divisão <li.' mnterluH, no curso dG 
doutol"ado élaH Faculdn.dE":< de Dlr<'lto) 

Primeiro anno 

Prlmelru sec<;:i:i.o 

Direito Románo. 

Direito Civil Comparado. 

Segunda seco;:ão 

Direito Publico (Theoria Ct'ral do Estado). 
Economia e LegiS'lação Social. 

Terceira secçúo 

P~ychopa.tho!ogia Forense. 
Criminologia. 
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Segundo anno 

Primeira secç:ão 
Direito Commetcial. 
Direito Internacional Privado. 
Ph!losophia. do Direito. 

Segunda secção 

Direito Publico (Partes Especlaes). 
Sciencias das Finanças. 
Philosophia do Direito. 

Terceira secção 

Direito Penal Comparado. 
Systemas Penitenciarias. 
Philosopbia. do Direito. 

X. 2 

Sub,;tituam-se na letl"a (f), do art. 2." as Plllo.vras "Conulllo 
S11perior do En3ino~ por " Ministro da Educação c S<l-t!de Publtoo. 
ou quando a Faculda.cle se achal" incorporada a 'C.7nivCT$idadc, pnra. 
o res»ectivo Conselho Uni1.-eraitari~." 

Justlficaçiio • 

Não ha Con~elho Superiol" do Ensino: h:t Con~elho11 UniYersi
tarlos. Onde não houvel" Univerliidade. o recurso den•rfi. ser in
terposto -para. o Ministro. 

Sala das Sessões, em 23 de Maio de 1935. - F,rlm.tt.nrlo Barreto 
Pinto. - Jocio Ca,fé Filho. - -Martins c Silva. - ThO?np;o;on. FlorN 
Netto. 

N. 3 

No nrt. 3• e para::n·apho unlco. onde~ I~ "Direito lntt-rnacion:\1 
Privado~, l!!la-se-: ''Direito Privndo lnternaclonnl"' . 

Justi/icaçlio 

A doutrina propende a considerar o Dlrelco Privado Interna 
cional. como um doS' ramos do direito privado . (A. Nussbaum, Dir. 
!nt. Prlvatrecbt - pag. 14). -

A expressão consagrada pelo projecto, d~tndo li. disciplina o ca
racter de "Direito Internacional'". não se harmoniza com a bOa dou
trina. 

Sala das Sess~es, 23 de Maio de 1935. - Edmnndc Bo-rretj 
Pinto. - Ricaid.ino F. Prado. -França Filho. -João Café F;?ho. 
- Martins e Silva. - Thom.pson Flores Netto. 

N. 4 

Surmrima"'Se o art. 4o: 
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Se 0 art. 1° do projecto confere ás congregações a :faculdade 
de crear e organizar o curso de doutorado, não se comprehende que, 
restringindo esta. faculdade se estabeleça no projecto, não s6 .a. exis
tencla da cadeira de sciencia das Finanças, mas até se detennine 
sua collocação no curso. 

Sala das SesE.~s. 23 de Me.io <le 1935. - .Edm·unào Bacrreto 
Pinto. - Marlín8 e Silv~. - Thom.pson Flcwes Netto. 

Onde convier: 

'V -
·~. " 

.. Art. o presente decreto entrará em vigol" no anno lectivo de 
1936." 

:Sala das Sessões. 23 de 'Maio de 1935 - Edm:uncro Bwreto 
Pint-o. 

Justificação 

Não ê mais possivel, no meio do anno, ·Ieccionar as cadeiras dEo 
Direito Internacional e outras constantes do projecto. A emenda. 
visa, portanto, evitar a realizacão de deS]:lesa ·que poderá ser eVitada. 

Sala das Sessees, 23 de M.a!o de 1935. - Edmwncro Barreto 
Pinto. 

:N. 6 

Emenda ao projecto n. 18, de 1935 (61-B) que transfere de> 
curso de doutorado para o de bacharelado as cadeiras de direito 
~mano e de direito internacional privado, 

.Accrescen te-se: 

Art. 7.0 Não obstante as transferencias detenninad!lEI nesta. lei, 
nã.o se alterarão, no presente anno lectivo, os cursos de direito em 
funcclonarnento; entretanto, logo que ella entre em vigoJ:, serão 
abertos 01;1 coneursos a QUe se refere o art. 6°. 

Justi!icaÇão 

A emenda visa evitar perturbação no funccionamento dos cursos 
juridicos durante o corrente anno lectivo . 

Sala das Sessões. 23 de Maio de 1935. - Do.nilel de Oar'!XlZho. 
Wamderlev Pitnho. 

N. 7 

Accrescente-se ao art. 6°: 

Paragra]'lho unico. Para a inscripcão em concur~. a bem dos 
demats requisitos legaes, deverâ. o candidato apresentar clncoente. 
exemplares da these que haja escrlpto. 
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Justificação 

Actualmente o candidato ê _obrigado a apresentar 1()() exem
plares da these; ê' excessivo, elle.s ficam atravancando ôr arch!vos. 
Dahí a razão da emenda. QUe viSa, tornar os concursos menos· dis
pendiooos. 

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1935. - DomieZ 'de Carvalho. ·
Wanderley Pmho. 

:N. 8 

AC!crescente-se ao art. 10 do projecto n. 18 o seg-iWlte: ';Este 
curso será de especialização das cadeiras o curso de bachareladn, 
não s~mdo permittida a escolha, pelo candida~ de mais de uma. 
disciplina. ·• · 

Sala das Sessões, 23 de Maio de 1935. - Q~aldo Lima. 

N. 9 

Accrescente-se ao art. 6": "não se admlttindo. porêm. candi
datos que não tenhe.m concluído o curso de doutorado." 

Sala das Sessõe.s, 23 de Mala de 1935. - I)StCa'ld.Q LÜ'na. 

N. 10 

Accrescente-se: 

Art. Far-se-á na quinta 11erie do curso secundaria o e~tudo 

especial e Isolado da historla do :Srasil de ac~rdo com o Programm:~. 
que- organJ.zraii a Congregação do Colleg!o- Pedro II. 

Paragrapho unico. As materias do pMlgramma. actu.a1 de his
toria da c!vil~ção correspondente á quin~ serle, serão distrlbui<:bs 
pela.:> ser!es anteriores numa remodela<:â.C' üo 1Jrogramma dest:.\ dl.s-
ciplina que farâ. a Congrega.ção do Coll~glo Pedro IL • 

Sala das Sessões, 23 de Maio de I931i. - Jofio Neve.~. - 1Vtrn
derley Pinh(). - Luiz Vianna. - Arth1'r :8ernarde8. - A.sca-ni{) 
Tubi1to. - il:rlkur ,<f<J.nto$.- Octat•io Mangabeira. - J. J. Seabm. 
-Pedro lAfJO. -Henríqtte J)od.<ncor'h.- Bfa.~ F'O'T'te$.- Levíndo 
O?elho. - Pol11carpo Viotti. - El!t~co So1tza Lefio. -João 3Ian- . 
pa'beh·a . - Pearo C'ahn on • - J'os/ A 1t!NI.Sto. 

Redijn-se a phrase final do art. :Jo pagt"apho unico da !órma 
que segue: 

"Em todos os annos do curso de bacharelado haverá.. pelo m~nos. 
tres aulas semanaes de cada àíSCI.pllna, excepto quanto a "Intro~ 
duc.;:ão á. Sciencia do Dfl:·eitoK e"Economia Pol!tica e Sclencla. das 
F!nan~as", cujas aulas contin\larão obrigatoriamente dillrias. 

Sala das Sessões, 20 de Malo de 1935. - 1la1tl Bittenco~,rt. 
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. N. 12 

Art. 2• - Supprima-se a letra e, 

Accrescente-.se: 

g) o curso de doutcrado se1·á feito em dois annos, cada um com 
-duas cadeiras pelo· menos, podendo ser dividido em .secções, a cri
teria da co:ngregatão; 

lt) a congr~gação designará, no início de cada anno, as materlas 
que deverão ser professadas, podendo es<colber assumptos especiali
zado::; para desenvol.,.imento aprofundado; 

i) não ha"'(erã provimento ef!ectivo de cadeire.s no curso de dou
torit<lo; a congregação designará, annualmente, para leccionar as 
materias designaélas, de .preferencia, professores cathedraticos, em 
disponibilidade ou não. e livres docentes. ou, mediante contracto, 
pessoas de saber especíallzado. (Const. Fed. , art. 156, § 1°); 

j) durante o periodo lectivo, os regen-tes do curso éle doutorado, 
vencerão gratificação equivalente aos vencimentos dos professores 
do curso de bacharelado; 

k ) os professores já. providos em cadeiras do curso de douto
rado poderão ser. no cas'O de suppressão de suas cadeiras, aprovei
t ados nas de materlas atins do curso de bacharelado da mesma Fa
culdade. (Const. Fed., art. 158, § 2"; 

l) para oiJtenc:ão do gráo de doutor f 1ndlspensavel a de!esa 
de these. 

Art. 3• - Supprima-se: "de Direito Romano ." 

Paragra.pho unlco - supprímam-se e.s palavras iniclaes atê 
do curso - e o ultimo perlodo. 

Art. 4" - Supprlma-se. 

Sala. das Se.!<sões, 23 de Maio de 1935. - Levi Carneiro. 

PAIIBCER DA COMMISSÃO DE FIN ANÇAS 

O projecto n. 18-A, em tercelra discussão. veiu a. Commlssã.o 
de Finano;as a r equerimento. do operoso Deputado Sr. Barreto Pinto, 
para que eso~ Commlssâo se pronuncie sobre a emenda B, que 
crea a cadeira de Direito Aereo, acarretando encàrgo para. o The
souro. sem a attrlbui<;ão de recursos suf!lclentes para lhe custear a. 
despesa. (Cons tituição, art . 183). 

Itlentíca observac:ão applica-se ao art. 5 do proJecto. qu& res
tabelP.ce a .cadeira de Direito Industrial e Legi-slação Operaria. 

Por outro lado, de accôrdo com o artigo 5 do Regime·nto In
t erno, compete {L Commlssüo de Finan<:as manitestar-se sobre toda 
e qualquer proposição que, d!recta ou lndlrectamente, immedlat.a. ou 
r emotamente, concorra ·para augmentar ou diminuir a despesa. ou 
receita public= . 
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Tratando-se de pequena despesa, e uma vez que são de com·e
niencla para o ensino a crea.~ão e o restabelecimnto das referidas ca
deiras, conforme o reconhece o argão technico respectivo, a Com
missão de Educação e Cultura, pôde a mesma despesa correr por 
conta dos recut"Sos concedidos, na sub-consigna.ção n. 28, da verba 
1-, do art. 70, da. lei n. 5, de 1 de Novembro· de 1934, para a ttende:· 
a. despesas com o de·senvolvirnento oo ensino. 

Neste ponto. occorre, porém, uma pondera.;ão. 

Segundo o e.rt. 41, § 2• da Constituição, cabe exclusivament~ 
ao Presidente da Republica a iniciativa dos projectos de lei que 
criem empregos em serviços jã organizados. 

Uma. ca.thedra é emprego? 

Parece que o dlspositi,·o constitucional citado õlsa essa palavra 
no sentido amplo, como synonimo de cargo publico, qualquer que· 
seja. a sua natureza, abrangendo, portanto, as cathedras> ao ensino 
superior e secundari~. 

A ser assim. o projecto 6erla Inconstitucional nessa parte, visto 
não ter havido proposta do Poder Executivo para a creac;:ão e o 
resta~leci.mento das cadeiras em questão. 

No emtan{o, se crear uma não é crear um emprego em sen·!~o 
j~ organizado e se a creaçiio do e mp,rego terll de \'Ir depois, como 
uma consequencla de. creao;:ão da cathedra, em lei a ser votada P•)•· 
iniciativa do Poder E:..:ecutivo, !Jxa ndo-.se então os vencimentos W> 
res~ctivo cathedratico - é bem de ver que a atlribuição dos r e
cursos para custeio da. despesa (Const., art . 183) deve ser feita 
~aquelle outro projecto a s~r d!scuticlo e \"Ot:l.do. c não no que orn 
se aprecia. 

Entretanto, como a materia b muis da :1.l~ada da. Comrnls!!io d~ 
Constltu!.;ão e .Justiça, e ·haja convenlencla. em ni1o se estorvar a 
marcha do projecto. somos de parecer que delle se devem d e&tacar 
o artigo 5o, a. emenda u e a emenda. c, esta consequente da anterior. 
para constltu!rem projecto á. parte, projecto este que si?Ja otterecldo 
á. consideração da Camara. depois de sohre elle ><er ouyf.dn a Com
missão de Constituição e JusU~a.. 

Emenda da Commlssão de Ffnanc:a~ ao vrojccto n. 18-A. de 
1935, 1 .. legislatura: 

Ao a1·t. ;;.• Seja este artigo delltacado, conjunctKmente com as 
emendas b e c, afim -de constltu!rem projecto ã parte. sob1-e e.Jle se 
pronunciando a Commissão de Const!tulc:ão e .Justl~:•. 

Sala da Com missão de Finanças, 19 de Agosto de 1935. -
João Sirm.plicia, Pre$dente. - Peàro Firmczcr., Relator. - .A.rna:lào 
Ba.nos. - Da.nfoel de Carvalho. - A.11ta:ral P~oto Filko. - Joiio 
Guima.rães. - .&õelerdo Vergu~ro CJetJall'. - Cho.tuTia.no ãe Brit.>. 
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N. 141-A - 1935 

(Primeira I.egislatura) 

_4.utoriza. a. mand.or publicar as obras do engenheiro Francisco Sa
turn.ino Rodrigues de Britto_: com parecer ta.voravel ãa Ocnll
·m&sstio de Educaçiio . e parecer cQm emenda ãa Oommmão de 
Finam~. 

(Educo~ão 45 e Finanças 152 - 1• legislatura) 

.Apoiado por numeroS'os Srs. Deputados, apresentou o emi
nente Presidente desta Commissão. Dr. Lourenc;o Baeta Neves, sob 
o numero 141, um projecto de lei. pelo qual fka o Poder ·Exec\itiv<> 
autorl:zado a mandar publicar. em edição e-~pecfal, as obras de> 
grande e saudoso brasileiro. Engenheiro Francisco Saturnino de 
Britto, cuJa memoria a Nac;ão já glorificou pela acquiescencia geral 
Cio p'<nro e pela manifestac;ão de numerosas associações tecbnicas e 
culturaes. 

Por nenhuma outra fm·ma seria poss!vel e~pressar, com maior 
!eli<:iilade, o apreço e a gratidão do povo brasileiro, aos inestimaveis 
servlc:os prestados á co11ect!vidadQ nacional, por um dos• vultos qu~ 
pela ~ua invul~:ar capacidade intellectual, excepcional dynam!smo, 
modelar espirito de ch·ismo e ~evotamento patriotico, melhor perso
nificaram os predicados expQnenciaes do nosso povo, considerado 
como facto r de progresoo, 

Publicando em edição posthuma á extensa e profundo. obra 
scientl!ica do grande sanitarista. com o culto que lhe presta, por 
e:sta forma, o povo brasileiro, por intennedio dos seus mais dfrectos 
representantes, propfcia-s·e .li col!ectividade ·nacional, e em particular 
;;. no:;sa mocidade estudla.~a a feliz opportunidade de beberem, em 
tão precioso manancial. não :<0 a lição de conhecimentos technicos, 
vastissimos, ma...c; ainda e sobretu~o o salutal' estimulo á pratica Oas 
me-smas virtudes que enalteceram o gTande patriota â.S vistas dos 
FeUll condidadãos. · 

Seja a obra lntellectual de Saturn!no de Brito, 51eja a expressão 
moral e social da sua personalidade, seja a ortenta<:ã.o pratica que 
imprimiu â. sua ectlvldade pro!isslonal, considerada~! de per ·si ou 
em conjuncto. destacam-n'o comÕ um desses valol'es humanos. cuja 
at!irma<:ão altrulr.tica deve ImpOr-se á. admiracão publlca e ser 
anontada ás nova!'! ~rac:ões como exemplo a. ser seguido no interesse 
da patrla e da propria dlgn!Ucação da especle . 

.Alfm do m·ats. st homenagem que o projecto 'lisa tributar é 
daquellax que, ao lado do seu intuito pur:1mente altrulsttco, objectlva 
1'lnalldade pratica. qual seja 11. de dl!fpndlr no selo dns classes es
tud!OSI!.s do Paiz, os ensinamentos en!eixados na ampla obra sclen
tiflca do insigne homenageado, 

Através dos fleus trabalho!!, Saturnlno de Britto, religando-se 
As geracOes porVindouras, reviverâ. n11. consciencla do povo brasi
leiro com as mesmas cnracterlsticas que o sublimaram em vida: 
as do desinteresse e da utilicl.ade. 

Teremos, assim. servido ao nosso proprio nacionalismo, cum
prindo o dever de slorif!car, proficuamente, a um dos seus ma
ximos servidores. 
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Somos de parecer que o projecto, por quanto fil:lou dito. nã.:> 
só merece como se impõe á. approvação .deSita. Commissã.o e >lo 
plenario. 

Sala da Commissão de Educação. 20 de Julho de 1935. - Lou.
renço Baeta. Neve8, Presid~nte. - Monte .Arraes .• Relator. - Rau~ 

B>ttencou:rt. - La-uàelmo Gomes. Vice-Presidente. - Th .. Monteiro 
de Barros F;Tho. - LuiZ Vianna.. - Lontra. C'osta. 

N. 2 

PAREC~ DA COMMISSÃO D& FINANÇAS 

·o ))rojecto n. 141 autoriza o Poder Eltecutlvo a mandar pu
blicar em edição especial, sob o titulo "Edição Nacional de Obras 
de Saturnino de Britto". todos os trabalhos deixados 'Pelo notavel 
profis:s<ional brasileiro Dr. Francisco Saturnino Rodrigues de Britto 
e está. assignado por mais de dois terc:os dos membros da Camaro. 
dos Srs. Deputados. 

O seu merito foi apreciado em brilhante parecer da Commissão 
de Educaoão e Cultura pelo seu i!lustre relator, o Sr. Dsputa..:!o 
Monte ArraeS'. accentuad«,.; a justll:a e opportunidade ela home
nagem ao eminente bras!lel!-o que votou e. sua exlstencia fecunda. e 
exemplar ao Servlqo da Sclencla. e da. Patria. 

A Commissão d~ Flnanc::ns propõe a sU)lstitulc::ão do arti~o 4. • do 
])rojecto. suptu·imindo o seu pi\ra~apho unico. pelo seguinte: 

"Art. 4.• · Para attender e.o pagamento das despesas com a. 
-edição das "Obras de Raturnino de Britto'', fica o Poder.ExecutiYo 
autorizado n db;'JlendPr ntê a quantia de cem eontos de réis (HlO:OOOS) 
por conta. da sub-consignação. numero 2~ da l'E'rba 1• do orçamento 
vigente.'' 

A Co.mmissão de Finnnc::as, com a sua solidariedade il hOmE
nagem que se pretende tributar á. memoria do grande Mtn!to.r!sta 
])a.trlclo. é de parecer que o projecto n. 141 <leve ser adaptado. feita 
a moditlcac;:ã.o acima proposta. 

Sala da Commiasà.o de F!nanc::e.s. 19 de A;;osto de 19 35 • - J oiio 
Símpticio. Presidente. -Arnaldo Ba.11toa. - Gratulicmo ri(' Rrito. -
Peã.ro Fitrme;:e.. - Joiio Guihnarr1t>s. - A-maral! P€'i:r:oto Juni!YI". -
.dõelct:rC:o Vergueiro C'esa.r. -Daniel de C'ar~~l}o. 

PROJEC!'O N. 141, 1.• LrolSUL'l"UIU. A QUE SE !!E'FERE:M OS PARP..C'E!lES 

(Educação 45 e FJnanc;as 152. 1.• legislatura) 

Art 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a mandar publlcnr. 
em edi~ão especial, sob o titulo "Edição Nacional das Ohral" :le 
Saturnino de Brito'', todos os trabalhos deixados pelo notavel pro
fiSsional brasi!efl'o Francisco Se.tul'nino Rodrigues de Brito, re~~:>l· 
tados, para outras edic:ões Cios rnesmos trabalhos. os dJrelto~ auto
raes de seus herdeiros. 

Paragrapho unico. Para a publicação autorizada, o Pod~r 
Executivo entrarã. em accOrdo com os herdeiros do engenheiro 
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Francisco Saturnino Rod1·igues" de Brito, podendo entregar-lhes, a, 
titulo de compensação, pelo consentimento na publica~ão, seiscentos 
exemplares da collec~ão dos trabalhos editados. 

Art. 2.• A Eclicão Nacional das Obr~s de Saturnino de Britto 
se rã. de mil e seiscentos exemplares. 

Paragrapho unico. Da edição considerada cen1 exemplares, se .. 
rão em papel e encadernação especiaes, sendo cincoenta para o Go
verno e cincoenta para os herdeiros de SaturJ1ino de Britto. 

Art. 3.o A Edição N.'LCional -das Obras de Saturnino de Britto 
destina-se á di!11tribuição pelas b!b!iothecas pu"b1icas. escolas de en
genharh !'eparti<:ões technieas e de sa1íde publica e aggremia~ões 
de engenheiros do Paiz, devendo o restante da edi~ão. satisfeita a 
determinação do paragrapho unico. do art. 1". ser empregado na. 
propaganda da cultura technioo braS'i!elra junto a universidades e 
instituições technicas extrangeiras. · 

Paragraph.a unico. A distribui~ão dll publicação realizada será. 
feita pela· Dlrectoria Ger<tl de lnfo1·ma.::ões. Estatistica e Divulgaçãl) 
d" 3finisterio da Educnçãc e Saucl<:> Public;l.. 

Art. 4.~ Para attender ao )X\g-amento das desPesas da edição 
autorí:uida. pm· ~sta lei. o Poder Executh·o poderá dispôr das· saldos 
de Yerbas que se verifiquem no orçamento vigente. 

Paragrapho unic:o. :Xos .ctous exercícios financeiros vindouros. 
dentro dos quaes se terá. terminado a impre!>sã.o dn obra, aquella. 
de!"}lesa corr~t·á por conta da tlota<;:5.o e!'pecial que s•;: consigne oa 
da verba g~!·a..l de material da Secreta.ria, no respecth·o or<:ament~> 
do Ministerio da Eclucação e Saude Publica . 

.-\rt 5 • Esta lei entrará Pm vigor na data de sua J)ublica~;ão • 

. \rt. 6.4 Re.-og-am-~c: n,; dispo3ic:ões em contrario. 

J 1r.sti!ir:nçiio 

O notaver brttsllelro Francisco &aturnino Rodrigues de Britto, 
~>ngenheil·o civil pela E~ola. Polytechnice. <'lo Rio ode Janeiro, nas
cido a 14 de Julho de 1864. em Campos, Estado do Rio, e fa.llecido 
a lO de !wlaro;:o de 1929, em Pelotas. Rio G!'n.nde do Sul, d~üxou, nos 
seus e~crlptos e trabo.lhos, uma obra verdadeiramente grande sob 
todos os aspectos de SUQ cons!derac:ão. extendendo-s'e em varias dl
recc:õcs dP. actlvidade, tanto lntellectual como pratica. 

O extraordinario prof~ss!onal, insigne patriota, gloria incontes
toNel da engenharia_ nacional, eomo o maior dos seus el).senheiros 
ijanltarlos. julgado na culta Fran~:a um mestre especialista. uni
versal, a1i premiado por serviços prestados ã. humanidade, tratou 
nesses escriptos e trabalhos, de mathematica, engenharia civil e sa
nitarla, defesa contra inundacões. questões de seccas. urbanismo t> 

serv!r;:os urbanos. economia, sociologia e moral, e legou, ain.da, 6. 
Patria, que elle muito honrou. uma série de utillssimos Inventos. e 
aperfelç;oamentos sanita.rios, empregados, com successo, no Paiz e 
fóra delle. Sl'm nenhum proveito mnterlal para. o desprendido aut·Jr 
ou para os seus. 
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Não ha, no Brasil, Estado algum que, àirecta ou indirectu
mente, não tenha tido qualquer beneficio de sua inegualavel el!:peri
encia, no ramo da engenharia sa.nitaria. 

E a Nação que Saturnino de Britto tão dedicadamente senriu, 
tem o dev~r sagrado, cujo cumprimento não deve retar.dar, de g1o
rificar i memoria augusta de seu· grande filho. transformando em 
lei a 'Propo»i<.:ão q)le apresentamos, mandando publicar, ordenada
mente. em ediç:ão nacional, a preciosa collecção de suas· obras, nas 
quaes se encontram liccões que se não devem esquecer, da maior 
valia e de con~ta.nte opportunidade para o meio l>rasileiro, elo ponto 
de vista. urbanístico. õa bygiene e do saneamen ta. 

Essa providencia de alto patriotismo, ja_ solicitada ao Governo 
da Republica. pelas assor::iações. escolas e repartições technicas elo 

· Paiz, por intermedio da Sociedade dos Amigos de Alberto TotT<:.S. 

facil!tará. ao Poder Executivo homenagear, de fórmG condigna e 
util ao pro;;resso de nossa terra, com alcance educativo das gera
ções vindouras. um espirito que foi grande, engrandecendo o Brasil. 

Sala. das Sessões, 13 de Julho de ln5. -Lourenço Baeta Neves. 
- Pedtro .Rache· - Sampaio Corrêa. - Alãe Sampaio. - João 
Cleophas. - Antonio d4 Góes. - Heito-r Maia.. - Vespucib de 
.-Hn'E:U. -Humberto Moura. -.Augusto Oorsin·:>, -Severino Bar
bosa. Mariz. - J'ot~qufm Furtado de MenezetJ. - FT'(J.nciSco Pereira. 
•- PZ!nio Pompeu de Saõoya· Marques. - Ewvatdo Loài. - Jo{io 

O'a1'"l08 Machad.o. - Dcmiel de Carva.lh.o. -- Raul B~ttmcaurt. -
La.udelino Gomes. -Alberto Roselli. - Monte .A.rraes. - Aàal
berto Cot1'éa. - Arlinào Leonl. - .4cylino de Lc{io, - Bandeira 
Vaugha.n. -A. Souza Costa. -João SimpltcQ. - .Acurcio Torres. 
- Ranato Ba{bO'SJa. - Dario C1espo, - Ascan1P Tuõino. -Ar
lindo Pinto. -Eduardo Duvivier, - JuUo Novaes. - Lemoruber 
Filho. - .1.genor Rabel!o. - aardtl~ Filho. - Hcrm-cto Silva. -
João Guimarães.- Cesar Tinoco. -.Artlz.ur Bcnwrdcs.- Ro1Jerto 
Jioretra. - Botto ele Menezes. - .-l..rru.d.a C'C~mara. - Jo(i.o Nev('t:. 
- BarboSG Lima Sobrinho. - Pedro Fi'1"?ne;:a, - Xavfer de Oli
"'l!efrn. - G-<Xl.ofredo Vfanna. - AJberto Celso .41vares. - OaN FilTro. 
- Francisco Gonça.l-t:es. - Ubaklo RCl!Tnalhetc. - Levindo Cocl1ro. 
- Macario ae .-tlmeida. - BltJ.B Fortes. - La1tro Lopes. - Pi-
nheiro Ohaga11, - Chrfstíano M. Jlachtúlo. - Rict:rdo Mac.luulo. -
.4rth.ur Jorge. - Rica.rcUno Prallo. - Dorool Melchiad<'s. -·Pra-n
ci.sco de Moura. - .-lni.:: Ba&r-G. - Martinho Pra-do. - Sil1.·a Coc/J:o
- Gastii.o de Brito. - Rupp Junior. -Borges de Medeiros. - Yi
cozau Verpueiro. -Oscar Fontoura. - Souza. Leéio. - ThompsoJ~ 
FltWes Netto. -Frederico Woltfen.buttcl.- Fanta lUbas.- Octavio 
da Silveira.. - J. Macedo, - ..i.ma.n<lo Fontes. - Demetrio Jlercio 
-Yavler. - Hugo NapoJeiio. - Alberto Surek. - M'-O(l{:yr Barbosa 
Soares. - Deodato ,l[a{a, - 1'. Ribeiro Junior. - D!niz J"nior. -
Barreto Pl~Jto. - Noraldino Lima. - P- Ma.tta MaclradiJ. - José 
AZA.-mim. - Waklomiro Santiago:~. - Antero Botellto. - Marti11s 
Soares. - Vretra Marques. - Joii.o Beraldo. - Delfim. Moreira. -
Leoncio G • ..4.rnuio. - Lima Barbosa. - França Fil-ho. - Vicente 
•àe Pau"Eo Ga.mez. - Augu.sto VteDQ.8. - Neorão de LW!m. - A-n
tonio Carvalhcl. - HenriQue IA!Je. - Pedro A.Zeir<~. - Silvio LP-i
tão. - Sa.loadA FilhtJ •. - Ce~ Ma.cJr.a.do. - Simã!> da Cu11ha.. -
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A . BerTW.rdes Filho . - José GO'T1les. - .Ru.y C<trneiro. -H om e.ro 
Pires. - Bento Costa Ju:n.im'. - J ·o11é João do Patrocinio. :..... Hen
rique D!lfMwm-tJ1. - Prado K elly. - Alipio Costar.lat. - Nomteirn. 
Peniào. - José Braz. - Eu-rlco Ribeiro. - Caru'i-fd.o Pessôa . -
Fernandes Lima. - Lf"-t'i Carneiro. - Abg-u!1r B astos, - 3fari<> 
Cherrmont. - 'Vkt-:n- Ru~soma.n.o. - Pedro Verpa.ra. -.José Pe
-reira. L ir (J. - l"ice?tte 1lffgtcel. - Gencro'S>O Poncc Filho. - Cltt.ro 
God.oy,- Emillo de Maya . - Sam pa.io Costa. - V alente éle Lima. 
- Mathi<ts Freire. - Herectiano Zena.Ue. - 0 001\ Bezerr(t Ca.val
Ca11-t i. - A-rth·ur C'a'!:alcantl. - .4.clolpho Cer.so. - Reg() Ba.rros. -
Jooo Manga.beir-t. - Carlos Luz . - Bueno Brond'ã.o. - Damas 
Ortlz.- Erm.ando .1.lt•cs Gome8. - .Pedro Jorge. -Abel elos San
to.,. - Edlmar ·oar'!' fll-ho. - Ed-gar .Sanches. - Arthur Nei-va. -
M elchisedeck Monte. - Homero PiTt's. - Fra.-n.<..;sco ~acha- -
Leoncio GaJrrío. - Pi11to Da,ntat>. - Prisco Para.iso. - L i-ma T ei
:re~ra. - Ra.phael Clncu.-á. - .-trn"ld .s'ih:a • . - Attila A.mara.l. ·
F. Maga.lhiie.s N~tto. - Corrê(l. da Costa. - Gastiio Viniga.l. -
Osori-0 Borba.. - Oswalflo rflm,a. - José ·lfuller. - Ca.rlos Gomes 
de Olweira. - Barro~ Pen1cad.o. - Gom.es F erraz . - 2'h. ·.iU011-
teiro de Barros Fllho. - Henrique J•.Jroc G-ue:ks. - .4.l'!:e.~ Palm.a.
Wald.mno.r Ferreira. - 11-Iaced() Bittencourt. - T~ira Pinto. -
Ja11r o Fra.11.C.Q. - .4.d~lberto Ca.maro<>. - :.4.. Pei:z:oto Filho. - TCi
:z:eira. Leite. - .1.· Cardoso A .. :vres. - Francisco Di Fi-Ore. - C. dt: 
M of'aes Andrade. - P lini·-'> Tourinho . -Paulo 1\."ogu,eira Filho. -
Cid de Castro Prad.a. - Feli:t: Ribas . - Pedro Cahn.on .. - Laert 
Setu.ba.l. - Olh:C'fra Cotttin]J o . - :Silo de .4.l'lo'Brcnga. - Octavi.o 
1Jfa11-fl"brira. - F . A, Santos Filho. - Fabio (/.e Camarno Aranha. 
- Abelard.o Veroueiro Ce.80r. - Justo de :Moraes. - Cincinato 
Braga. - ./'')sé Auou.sto. - MarUns V em&. - Ricarll.o Barreto -
·:.4.rt1tur Santo,,, - Polvcarpo Vi()t ti. - A1irC'1iano TJrltf'. - ('lemNt· 
tino Lisàoo. - A1r.stro Idiart dC' Oli-veira .• - Roberto Rimcm.,cn. -
.Abelardo ·Marinl1o. 

N . 1 ~~ - 1935 

(PrimeirA legislatura) 

.d.ttt&ri:a a abrir , 1lelo Jfin isti'T'L'J do JliJJtiça. o c r l'diM especial 111' 
170: i87$0{)0, paN paga r ao.~ dt:.,em bcr!r.l<l.ores Pf·dro df' .4.lco n
ta.ra Na.buco de .4.breu e outros. 

(Fin:m~a~< ll>l - 1• Iegi,::Jaturn) 

Em mensagem de 1 de Junho deste anno. o Sr. Pres idente da 
Repub lica 5/ilbmette a aprecln~iio da Ca mara a exposi<;ão de motivos 
em que o Sr. Ministro da Justl~a demonstra a necessidade de ser 
autor!?.ada a abertura de um credito especial, na i mportancia de 
170:78!$000. para attender ao pagamento da dlfferen(:a de venci
mentos que no perlodo de H de Jtme lr-o de 1928 a 31 de Dezembro 
de 1930, e na razão de 56 :929$000 a cad:t um, compete aos desem· 
bargadores da COrte de Appellapü.o do Dlstrlcto F~·Jeral, P edro ~e 
Alcantnra N:o.buco de Abreu. Lul7. Cuede!l d11 Mo !'a e!l Snrmento e 
Ataulpho Nopo1ea de Pal\'a. 
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O artigo 18 da lei n. 4.381, de 5 de Dezembro de 1921, deter
minara que os juizes ~e-ccionaes e os :;em; substitutos, que cum'Jlris
"*'m as func~õe"' de modo dístincto. a .iní7.f) dn Pr~si<lE>nte n" S1•
premo Tribunal ou do juizo da sec~ií.o. teriam l)erioüicamente õ;
reito a um accrescimo da vendmentos, de 5 %. 10 %. 211 o/o, 30% e • 
40 o/o, os que contassem respectivamente, 10. 15, 20. 25 e 30 annos de 
serviço deste ultimo por diante contendo mais 10 % por período de 
cinco annos. · 

Em 20 de Dezembro de 1923, o Poder Executivo, utilizando-st: 
de autorização do Legislativo para e~pedir o regulamento constante 
do Decreto n. 16.273. pelo artigo 285 deste. tornou extensivo aos 
d€sembargadores o direito a accrescimo de vencimentos nas mesmr1:< 
condições e prazos- constantes da lei n. 4 .381, de 1921. 

Por forc:a das disposições citadas e nos termos <l~ dl?cr?tog ·lo 
·Poder EJCecutivo. os desembargadores Pedro de _.!,Jcantara ~abuco 
de Abreu, Luiz Guedes de Moraes Sa:rment<> e Ataulpho );'apoles lk 
Paiva, obtiveram gratífica~;ões addicionaes de 50 %. e passaram a 
recebei-a, além dos venciment(J!'S de 48:8003090 annuaE-s a que fa
ziam j1ís. 

Estn. ."ituacão pPr<'lurou at~ Janeiro de 192~. quando a lei 
n. ;; .427, de 9 daquelle mez e anno, mandou incluir as p;ratlticac:&s 
de antiguidRde nos vencimentos, -então au~<'nt'<tdcg, As.~im foi qua 
o art. 1° determinou qne os de*mharmldoreso perceb{'ril\m os ven
cimentos annuaes de 60:QOOSOO'l. ne!'ltes comprehend!da a impnr
tancia proveniente de g-ratificações addicionae« a QUE' tivessem 
adquirido direito, resalvaniln que aouelles que. por forca dessas 
watl!lcac:ões, vies~~m P<'rcebendo m::>is de 60 :nrlO.SOOO. continuariam 
a fazer jds ao que vinham receobendo. 

Não quizeram conformar-!!e com esta situação os tres dtados 
magistrados. Os adtlic!onaes a que Yinham fazendo jll~ já se haviam 
Incorporado ao pcltrimonlo de cada um e. incluidos que ío~sem nos 
vencimentos. elevados de 40:800$000 para 60:000$000. isso determi
naria um augmento desigual e injustificave-l p:tra os mesmos m:~
gistrados que vinham exercendo a mesma func<:ão. 

A.« grat!fioo<:õell ba\"iam sido concedkla!.' pelo trabalho jft rea!i
:tado em determinado tempo de servic:o. Prevalecendo o dispositivo 
da lei de !I de Janeiro de 1928. os magistrodos ~anharlam tanto 
menos quanto ma!or fosse o tempo de servi()o. 

Figuremos um desembargador que viesse percebendo, por 
exemplo. 50:000$000 .a.nnuaes. sendo 40:800$000 <Ie venc!.tnentos e 
9:200$000 de addic!onaes. Passarja este a ter os mesmos 60:0()0~ 
annua-es que outro aue 'P~reebesse. por hypothe~~. 58:000$000, sendo 
40: SQ0$000 de vencimentos e l7: 200$000 de gra:ti!ica<;ão de anti
guidade. Ot-a, incorporadas que j{t estavam ao patrimonlo dos lll<t
gistrados aquellas grat!ficacões de 9:200$000 e 17:200$000, dahi re
suUar!a au!mlento. p-ara um, de· 10:1)00$000 e, para. nutro. apenas je 
2:000$000 annuaes. Emquanto Isso, os• que venciam mais de réis 
60:000$000 nenhum nugmento terfam. 

Não se conformando. oa tree desembargadores protestaram ju
dicialmente e tfcaram El receber o que vinham recebendo: 40:800$. 
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de vencimentos e mais as g-ratifica<;:ões addicionaes a Que tinham. 
direito. 

Esta situação durou atê c;.ue o Decreto n. 19.582, de 12 de 
Janeiro de 1931, tendo abolido a!l gratificações addicionaes . . e ha~ 

• vendo o Decreto n. 19.626, de 26 do referido mez e anno. fiXado os 
vencimentos annuaes dos desembargadores em õO contos de réis. 
passaram os _tres magistMdos a recebtlr esta ultima importanci:!., 
pois jã então não s-e· pretendia nella incluir as gratifica\;ões addi
cionaes, uma vez Qlle haviam sido abolidas. 

Aconteceu ainda qu·e. depois. a .Constituição Federal, no art. :!3: 
das Disposi\:Ões Transltorias. manteve as ~ra.tífica<;:ões addiciona<>s. 
por tempo de serviço, de que esttavam em goso os !unccionarios p \ 1-

blicos. desde as datas dos Decretos do Governo Provisorio. n. 19,565, 
de 6 de Janeiro de 19~1 (a rt. 2Q) e_ n. 19 .582_, de 12 do mesmo mw. 
e anno (art. G•). 

A partir de Janeiro de 1931, por força da Constituição e do 
Decreto que lhes' f ixou os vencimentos. tiveram os desembargadores 
reconhecidos os seus direitos a GO:OM$000 annuaes de vencimentos e 
ás gratlfica~ões addicionaes: \ 'encimentos que passaram a receber 
e gratificações para l>agamento das quaes !oi aberto credito pelo 
Poder Leglslatlvo. 

·Ple!team agora 011 tl"es me.s;!.strados o pagamento da difíeren~n 
de vencimentos. de 40:800$000 para 60:000$000, que deixaram de re· 
ceber, no periodo de l4 de J a n eiro de 1923 a :n de Dezembro ri<. 
1930, na razão de 56:929$000 a cada um. 170:7SjSOOO ao todo, e par:t 
ess-e fim pede o Poder Executivo autorização para abrir o credit o 
necessario. 

Não obstante a declaração constante na exposição de motivos. 
de que o Ministet"io da Just!c:a examinara. os pedidos de pagamento 
e. â. vi!<ta das razões expendiclns, re::~o1vera ··attendel-o!õ', o relator 
formulou um pedido ele informnc:õel!. respondendo ao qual aqueJl;, 
Minlsterio remetteu, em <-opias authentlc:adas, os seguintes elementos 
elucidativos: 

Lo - Contra-f~ diJ protest o judicial, media nte o qual !''e inter
rompeu a. llrescri.p~iio PTE'Vi~ta no e.rt . 172. n. li, do Codigo Civil. 

2.0 
- P.~querimento dos interessados expondo as razões do seu 

.dJrf!ito. a~cmpanh~do ue uma. consulta, pelos mesinos formulada e 
f,worave!mente respondida pelos eminenteS' juriscon~ultos Srs. Levi 
Ca.rneir·.,, Raul Fernandes• e MiranOO. Vai verde. 

3" -Parecer favora\'el do Sr. F e1·nanclo A-ntun~s. consultor ju
ridico do Ministerio da Justiça. 

De todos es<ses docum!!ntos. como das razões anteriormente ex
pendidas, :resalta a Uquidez do direito doS' magistrados nttingido!' 
no seu patrlmon!o, e cuja t"eclamação foi attendida. pelo Poder Exe
euUvo. 

Cumpre agora. examinar a mater[a sol> o aspecto do artigo 1S3 
da Constitui~iio . pois, anterior :;. lel Que centraliza no Ministerio dn. 
Faz;enda os pedidos de · credito. a menlia<;em não indica n. ma neir41 ele. 
custear a respectiva -despesa. 
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.No orçamento vigente da despes-a não vemos verba onde classi
ficár o pagamento. uma vez q_ue a de exercidos !indos é e...-idente
mente insufficiente, não have:J.do saldo disponível Por outro lado. 
não ha fonte de renda a inóicar para custear ~ despesa a não sel' 
aquella de· que se vem Jancendo mão, autorizando oper:u;ües de cn
dito. 

Pelo exposto. a Commis;;ão de Finanças r, de parecer &"eja to
mada na devida consideração a mensagem do Sr. Presidente da 
Republica, pelo· que apresí:ntta o se;;uinte 

PROJEC"l'O 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1." F ica o Poder Executivo autori?:ado a. abrir, pelo ~1:
nisterio da .Justiça. e Negocias Interiores, o credito especial de cento 
e setenta contos: setecentos e oitenta e sete mil reis (170:787$000) 
para pagamento <LOS desembargadores Pedro de Alcantarn NabucQ 
de Abreu, Luiz Guedes de Moraes Sarmento e Ataulpho ~apotes 
de Paiva, pt·oveniente de differenc;;a de vencimentos, no periodo de 
14 d~ Janeiro de 1928 a 31 àe Dezembro de 1930, na ra2ão de cin
coenta e seil'õ contos novecentos e vinte e noYe mil rêis (56:929$000) 
a cada um. 

Art.' 2.~ Pal'a occorrer ao pagamento acima, o Poder Executivo 
fica autorizs,do igualmente a reali~r as necessarv<~.s operações <.le 
credito. 

Art. 3-" Revo~m-se as disposições em contrario. 

Sala da Commlssão de Finanças, 1~ de Agosto ct~ 1935. -
João Sim.pllcio, Presidente. - Pedro Fi!imeza. Relatot·. - Daniel de 
Carval1w, vencido quanto ao art. zo do projecto. - Arnalclo BaatJs. 
- A.maral Pei.xoto Filho, com t-estricc;:ões quanto ao art. 2" do pro
jecto. - João Guim.arlles. - A.Z.e3ardõ.:> Vt:'rgueiro Cesar, com re><
tricções quanto ao art. 2o do projecto . Acho que. 11elo al't. 1S3 ;Ja 
Constituição Federal, a verba deve ser .l<em.pre indicada, De outro 
modo, não se reali?:arn a alta finalidade que, no caso, quiz attinglr a 
Constituinte de 1934. como já demonstrei eril votos anter iores. 
Oratuliano Brito, com restrlc<:~s quanto li. operação de credito. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS A QCE S~ Rf:F'EIW O PARIOC&I: 

Exmo. Sr. Pres~dente da Republlca. 

Os desembargadorell da Côrte de Appe!lnr:üo do Dlstricto •• ,, _ 
dera!, Pe.ãro de Alcantara Nabuco de Ahreu. Luiz Guedes de Mo
raes Sarmento e Ataulpho Napoles de Paiva, obtivel"am. por decreto~ 
do Poder Executivo e nos termos do e.rt, 18, da lei n. 4.~81, de 5 dt> 
Dezembro de 1921. combinado com o art. 285 do Decreto n . 1G.27:>. 
de. 20 de Dezembro de 1923, gratlfic~ões addicionaes de 50 % por 
terem exercido de modo distincto, durante 35 nnnos, func<:ões ~:u 

cargos de judicatura no m&trlcto ~deral. 

A lei n. 5.427. de 9 de Janeiro de 1928, porém, el€vou parn. 
60:000SOOO annuaes os vencimentos dos desemoorgadores, mas de
terminou que nesta lmportancln. fossem comprehendldas as gratiti
cacões addicionaes concedidas. 
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E~·tabeleceu assim o legislador um criterio de augmento des
ig.ual e injusti!lcEJ..vel. pois lmpptou para o respectivo calculo o que 
já. se achava integrado, por outro titulo, ao patrirnonio dos men
cionados magistrados. 

Assim tratados differentemente, !lcaram os mesmos com ven
cimentos inferiores aos• dos seus collegas, visto ~orno os vencimentos 
constituem retribuic,:ã.o . por traoolho corrente, e as citadas gratiti
cac;:ões foram concedida~> 2>ro labore ta.cto. pelo trabalho já realizado 
durante determinado temPo de servl<;:o. 

A partir de 1 de Janeiro de 1931, o pagamento das gratiflca<:õ"ls 
addicionaes foi suspenso em virtude do art. s• do Decreto n. 19.582. 
de 12 de Janeiro, e os ve.ncimentos de todos os desembargadores fo
ram f ixados em 60 :OOOSOOO annuaes pelo art , 2" do Decreto n. 19.626, 
de 26 do referido mez. 

Os alludidos desembargadores, que haviam protestado judicial
mente, em tempo apportuoo, c ontra o criter io adoptado pela lei 
n. 5.427, de 9 de Janeiro de 1928, agora reclamaram a .(l·ifferen~a 
de vencimentos deixada de receber. no período de 14 de Janeiro de 
1928 a 31 de Dezembro d e 1930. e as gratificac:ões addicionaes sus
pensas em virtude do Dec!'·eto n. 19.5!'\2 e mantidas pelo art. 23 dat~ 
Disposições Transitoria~ da Constituição Federal. 

Este Ministerio. examinando os dois pedidos,. resolveu. á. vista 
dõ)S razões e:!tpendidas, attendel_os , providenciando, desde Jogo, 
para qJJe a Camara dos Deputados fosse informada da importancia 
relativa âs ;-ratificações addiclonaes atrazadas. 

Para pagamento, por~m. da dlt!eren<;:e. de ..-enci:mentos, na ra.:lào 
de 5ii:929$000 a cada um daquelles magistrados , que, de 14 de J a -:
neiro de 1928 a 31 de Dezembro de 1930, receberam annualmenia 
40:800$000 de vencimentos em vez de 60:000$000, torna-se neces'
snrio seja. autorizada pelo Poder L eghslativo a abertura de um 
credito especial de cento e setenta contos setecentos e oitenta e sete 
mil réis (170:787$000), o que s ubmetto to consldera«:;ão de V. Ex. para 
os !lns convenientes. 

Rio de Janeiro, 1 de- Jun-ho de 193.>. - O ~inistro da Juliti<:a .e 
Negocias Interiores . 'Vioe11te Rá.o. 

Créa. o qtwdro de -o!ficioe8 à() Serv iço de Recrutamento; co11~ par•'
ccres contra,.íOs ~ Com:missõe~ rk S eoura.11ça c Fin~tnçtl.S 

<Vide projecto 126, de 1934 - Segurnm:a 33 e Finanças 170 -

1.• legislatura) 

O projecto n. 126, de 1934, -seg•mdo sua emenda, crea o quadro 
de otficlaes .do Serv!«:;o de Rect·utotmento e define a 5ituacão e :.~s 
tunc<;ões desses quadros. Afim d., que· pudessemos emíttir parecet• 
sobre a. materia e 1l. ta.lta dos Cooselhos Tecbnicos de que trata o 
art. 103, da. Constituicão, pedimos, a 20 do Dezembro do anno p. p., 
.l.i:l!orn:Mtl!õeS ao Estado Maior do Exercito, que, em oftlcío n . 268. 
de 14 de Fevereiro de 1935, assim se manifestou: · 
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"li. A creac;:ã.o do quadro de officia.es do Sen·Ic;:o de R ecruta
mento importaria em consideravel augmento de despesa. maxim.~. 
como eS'tã. apres entado no projecto, com mais de mU (1.000) offi 
ciaes. A · situação financeira. requer economias e o Exercito estii. 
carecendo de material. Ha." excesso de capitães em todas as arma~. 
o que per.mitte serem estes officiaes designados para encargos fóra 
da tropa. sem ctue dahi resulte prejui:&e para o quadro das unidade~;. 
Além dos motivos expostos , a creQção de pm ctuaclro .especial para o 
Serviço de Recrutamento seria incluir no numero de o!!iciaes do 
Exercito grande numero de officiaes que só poderiam exercer essas 
funcções, inaproveltaveis para o commando de tropa. mesmo em 
caso de guerra. 

~obrecarregariamo~ de muito oi! quadro"' do Exercito <'Om offi · 
ciaes inuteis para operações . E haveria pare o Bra.•il a originnlidnde 
de 'POSsuirmos um tal quadro. 

Julgo. portanto. não haver conveniencia na creac;:fto do quad1·n 
em apreço. - Raymtt11do RcxZri!11U'~ Bnrbosa, Gen . ,Bdn.. Ch~fo 

Int. do E. M. E. " 

Julgamos procedentf!l> as r azões do E . M . E. e. nest:u: con
dições. S'Omos de parecer que a Camara do!! D~putado~ r~Jeite ,, 
projecto n. 126, de 1934. 

Sala <da Commíssão, A~osto de 1935. - Drmí'tri'n 1\frrcío Xn-
1-"ier. Presidente. - D .:•m.ingos Vrl1a.,co. R~lator. - Humnrrto 
Mom-a. - Plinio Tourin.h·o. - A»ton>o Pf>rc.ira. J,i-ma, - Ad.r.lmnr 
Rocha.- Abelardo Luz. 

PARE'~ DA COMIItlS.'~Ão O\,; FIX'.\N~AS 

O projecto n . 126, de 1934. crt'ando o qua dro de Officiaes tlo 
Servlc;o de Recrutamento, recebeu parecer contrario 11a Commis!l5.'' 
de Segurança, que, nntes de opinar. ouviu o E stado Maior do Exer~ 
cito . Este (i absolutamente contrario ft i nnovac;i'to constant~ do re
ferido projecto. 

Assim. a Commlllsão de Flnan~n», secundando o PltreN•r do 
orgão technlco 'da Casa. no assumpto. nconselh~ a rejei~ão elo prn• 
jecto, tanto mais quanto. se fosse elle ap.pro\·ado pela Camara dPter
minarla um a.ugmento de despe:,>a não justi!lcndo. 

Sala da Commissáo. 19 de Agosto de 1935. - Joiio Sfmpliclo. 
Presidente. - Gr.at1tlian.o de Brito, Relator. - Abelardo Vermleii'O 
Ceaa,r. - Joii;:) Guimarães. - A-m.<lral Pet.roto Juni or . - ~trnaldn 
Baonos. - Pedro Fi1'pr!.e;~;n; . - Dant.eZ de Carvalho. 

PROJEC'I'O N. 126, DE 1934, A QUE SE RBJ'mi.EM OS PAREX:1:RES 

Art. 1.• o Servi~o de Recrutamento de que trata o par:~.
grapho 2• do art. 86 do Decreto n . 24 .287, de 24 de Maio do cor
rente anno, e a Lei do Serviço Militar instituida pelo Decreto 23.125. 
de 21 de Agosto de 1933. em seu Titulo III. será dirigido por officla;;s 
do Exercito Aetivo e executado por O!ficiaes do Quadro do SerTi~;;o 
de Recrut:~.mento creado pela presente lei. 
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Art. 2.a O ce.rgo de inspector de C!rcums'Cripç;ão de Recruta
mento .serâ exercido por cor<'nel • o de chefe de Servico de Re
crutamento por major, ambos do Exercito activo, pos:;:uidores do 
Curso de Estado Maior e pertencentes ao Quadro Supplemente.r 
Geral. 

Pat•agrapho unlco. O Qundro dos Officiaes das At·ma;;o serii. ac
cl·escldo de tantos coroneis e majores, distribuídos proporcional
mente pelas armas, quantos forem necessarios para as Inspectorias 
e Clrcumscripç:ões de Recrutam.:::: to organizadas. 

Art. 3.0 Os cargos de chefes de secção e adjunctos da Repar
tic::ão do Sen·iço de Recrutamento e Delegados do mesmo Set•vi;o 
~erão exercidos por ofticie.es do Quadro a que se refere o artiso 
primeiro desta lei, constituído. de 1n!cio, pelos segundos tenentes 
da primeiro. classe da res:erva da primeira linha do Exercito que 
se acham em serviço activo por fo r<;a da convocação feita pelo de
creto n.o 24.221, de- 10 de Maio deste anno, em seu artigo tercci: •· 
no qual os Quadros são incluídos desde jâ pela pres:ente lei. 

:Art. 4." O Quadro de Officiaes do SerYi<;:o de Recrut..-1mento 
abran~erá os postos de segundo tenente, primeiro tenente e capi
tão, com todas as regalias. vantagem,; e direitos concedidos aos 
actuaes officiaes do Exercito activo. quer em servic::o ou em suas 
reservas, exce])to no que diz res11eito o. promo<;:õe.s tiOS postos su
periores ao posto de capitão. 

Art. 5.• As func<:ões attribuldas a esses l)f!!clnes são ns se-
guintes: 

a) capitães - Chefes de sec~:ão; 

z,. primeiros tenentes - Adjunctos; 

c) . ~'egundos tenentes - Detesados do Servlc::o de Recrut:t• 
mento. 

Paragrapho un!c:o. Os capitães poderão eventualmente, exer
cer a chefia do Serviço de Recruoomento e os primeiros tenentl?s 
concorrem ús substitul~ões de Chefes de Secc::ão. em caracter In
terino. 

~-\rt. 6.• :Xa primeira formação desse quadro, Para effeltos do 
promcxü.o, na conformidade dos preceitos contidos no Item I, do ar
tigo 12 do regulamento approvado pelo decreto n." 19.040, de 19 de 
Dezembro de 1929, a respectiva escale. será organiZada, collocandc· 
se os of!lctaes por ordem da data em que foram commisslonados :10 

posto de !lel;ündo tenente. No caRo de data · ldentica. pre>valecex-d. ? 

posto como sargento. seguindo-se. paro. desempate, o tempo d& 
servl<:o. a ioode e o sorteio. 

Art. 7. • A mam1ten~:ão da existencfa do CJ uadro de off!clacs 
ão Servico d~ Recrutamento serã. assegurada pela nomea~õ.o de sub
tenentes e sargentos do Exerc:ito actlvo. no posto de segundo te
.nente, nas vagas aue se "\·erificarem , de!$de que satl&fe.~ aos se• 
guintes requisitos: 

a) llossuam dez annos de serviço. sendo, pelo menos. cln~o 

annos como arreifmentados; 
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b) sejam J)Ossuidores de certificados de exames de portuguez, 
francez, arithmetica, al;:;-ebre., geometria., bistoria do Brasil e geo
graphia; 

c) tenham tr('quentado, com apt·oveitamento, a escola da. ar
ma a que pertençam: 

(1) possuam conhecimento de. Lei do Se!"vic::o ::\lilitar, com
provado em exame. 

P aragrapbo unico . Concot-rerão taml>em á. nomeação p:1ra. o 
posto de segundo tenente. os esct·e~·entes do Ministerio da Gueca 
que contarem mais de cinco annos de serviços no quadro de · es
crevente, desde que .possuam os reauisltos da letro b e .<:atisfaçam 
ao da letra à deste artigo. 

Art . 8.o 051 officiaes do Quadro do Servi<:o de Recruta.ml!nto. 
salvo casos de reforma por incapacidade physica, permaneceria 
em serviço acth·o atf attingirem o limite ma ximo de idade es
tabelecido para a reforma definitiva dos officiaes dos outros qu:J.
dros. :As vantagens de reforma. neste caso, serão constituídas. no 
maximo. pelos vencimentos integraes do posto que o official cccupar 
ao ser reformado. 

Paragrapho unico. ~os casos de t•eforma por incapacidade 
physicas e outros previstos em lei, a esses of!iciaes são extensiv~ill 
todas as disposições de lei, applicaveis aos demais otficiaes d~ 

Exercito, reguladoras de suas situat;:ões na actividade, quando refor
mados e quando vlctimas de accidentes em servic:o, extendendo-se 
aos seus herdeiros a mesma Ie,ldslac::ão. 

Art. 10. O Poder Executivo nomeará. por decreto, expedindo
lhes a. respectiva patente. dentro do prazo de sessenta. dias, o!! offi
cfaes ora incluidos no Quadro do Servico de Recrutamento, todos 
no posto de s-egundo tenente. 

Art. 11, As Primeiras promoc:ões desses officiaes. nara pr-e
enchimento dos postos do quadro, só serão reall1:3.das após prl
meiro de Abril de 193;). n a vi~encla do orcamento para o exercido 
financeiro de 1935-1936. o qual deverá conter a rest>ectlva verba. 
Para esse fim. dentro do prazo de quatro mezes. a contar da d<l.Ul 
da presente lei. deverá estar cal~ulado o numero de ot!icines de 
cada posto neces•.3nrlo ao Servic::o de Recrutamento e organizada. 
e publicada a escala :'l que se retere o arti;;o Gft. 

Sala das Sessões. 12 de Setembro de 1934. - A.c11rcio Torr.cs. 
· - .4..díolPho Bert~a.mini. - Thiers Peri.Rsé. - Joüo Villasbôas. -
Henrique Doàsworth. 

PROJECTO 

N. 194 - 1935 

·E:::ttmtk os favores tlos Decretos ns. 19 .395 t! 19.454, de 1930. a'.J 
ez·al~no dtr. Escola. .Milita.T ~: com varecef' da. 00'1nmi8siio 
de Jwstil;a contrari.:> ao projecto, pa.-recer da Oommí.sltáo de Sc
uwan!;;a com. substitutivo e pareceres ta.voroveis das C<n~tmi-~
,.,Õell de J-:utiça e de Finanças ao su.bsti!tutllvo. 
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(Projecto 44. de 1934 - .Justiça 75. Segurança 12 e Finanças 53 -

1. • Legislatura) 

':pJo.P~EP. DA COMMlSSÃo DE J'US'!'!Ç-A 

O Governo Provisorio installado após o movimento revoJucio~ 

nario de Outubro de 1930. por Decreto n. 19.395, de 8 de Novem!>!'o 
do mesmo anno, concedeu am.-nistia. amt7ll'a a tOdbs os ~ e mili~ 
tares que, àirecta ou intürectamente, se envolve-ram nos movimen
tos revolucion-arias occorriOOs no Paiz. 

Romulo Fabri~2l.. Manoel Augusto de AraUjo Góes, Agrippa 
José Gonçalves~ R·icardo de Amorim Bezerra, -os dois primcir.os as~ 
pirantes a o!flcial do Exercito e os dois ultlmos ex-aliunnoa da 
Bsco"UL 1}-filito,r, por motivo p<)Xitíco, ao ~be se diz, deixara.m de 
gozar os favores Previstos pelo art. 8.~ da Lei n. 4.489, de 18 
de Janeiro de 1922. 

Em 4 de Dezembro de 1934. o Governo Provisorio considerolt 
approva4os rotn. o C11.rso da anna d.e artilharia pelb regu'tamento 
anneotO ao Decreto n. 12.977. de 24 de Abril de 1918, os aspirantes 
a official Romulo Fabrizzi e, Manoel A.ugusto de Araujo Góes. 

Em 14 deo J'ulho de 1934. {) mesmo Governo tornou extensi~ 

vas ao 2,0 tenente Agrippa .TosE Gon.::all."es. convocado. as dispos\
c:ões do seu acto de 4 de Dezembro de 1930. referente aos aspiran
tes FabriZZi e Araujo Góes. 

O projecto n. 44. de 1934. con!<iderando Ricaf"do Amorim. Bezer
ra, ex-alumno da E>cola Militar. em condic:ões identí=s aos bene~ 
fíclados pelos acto!< do Governo Provlsorio, de & de Novembro e ' 
de Dezembro de 1930. quer que os ef!eitos degses actos s~:\am ex
tensivo:s ao mesmo. 

Se o referido Ricardo de Amorlm Bezerra está. de fat!to. em 
sJtuac:iio identlca aos a!\'J)irantes; a oCricial Romulo Fabrizzi e Arau
jo GOef! f> ex-alumno A.c:ri'OPa Gon<:alves, deveria ser incluido nos 
!avore~ aos mesmos concedidos. 

Foi injusto delxal-o em !lituaçã.o excepcional. victima duma. 
injugtic:a qae, a respeito de outros. em sltue.c;ão igual, já foi re
parada. 

Não compete. porEm. ao Poder Legislativo. e:r-vi do arti~o 

41, § 2.•, da Constltul~ii.o. a iniciativa de~Ra r~para~:ão. 

Deve ene pleiteai-a perante o Poder ExecutiVo ou recorrer ao 
Poder Judiciario. baseado no Decreto .n. 19.395. d~· 8 'de Novembro 
da 1930. 

Fàvorecel-o com os ~tfeitos dos Decreto!< numeres 19.395 e 
19 .454. respecthra.mente. de 8 % Novembro e 4 de Dezembro de 
1930. equivale a ag~regar. em um -do.s quadros das armas do Exer
cito Nacional, o ultimo ofticlal nella incluido. 

Assim informa o Sr. Ministro da Guerra . 

Os quadros e effectivos das forçns armadas do Paiz siio liml~ 
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tado~ f! a iniciativa· d~ssa limita~;ão ~om:oete ao Poner Execut ivo 
Federal. Augmentar esses quadros e ef!ectivos importa em e.u·· 
gmentar despesa. 

Deante do .e:xoosto. <'l. vista do art. 41. ~ :!." e t.ambem do 'u·t. 
183. disposições ~;eraes - da Constituldio Fede1·at. é de parece:· 
a Commtssão de Constituição e Justiça que o projecto, por inconsti
tucional, deve ser r ejeitado. 

Sala das Sessõe!!. S de Abril de 193õ. - .4àolpho Ber!]a.m.;?li, 
Presidente. ad-hoc. - Leot)ordo C'u11ha J!ell-.?, Relator. - N~eu 

&1nos. - Nilo ae Alvarenga., - .·UC!Inio T-u"bino , - Soare11 Fi
lho. - Ho·mero Pires. 

VOTO DO SR. LEÃO SA:.-.IP.\10 

O projecto n . 44. de 1934 tem vor fim tornur extensivas ao ex· 
alumno da E scola Militar. Ricardo de .-\.morim B€Zerra. :~:;• dispo
si~;ões dos Decretos 19.395. lle J; de Novembro de 1930 e 19.454 de 
4 de De7.embro do mesmo anno. 

Houve por parte do autor ou autores do projecto em apret,:o 
um equivoco relativamer.te ao que dispõe o Decreto n. 19.395. Este 
decreto versa sobre e.m~'tia concedida a civis e militares que es
tiverem envolvidos em movimentos militares. occorrldos no Paiz. c 
não sobre ordem de commlsslonamento no posto de primeiro tenente 
aos ex-a.lumno~ da Escola Millitar, desligados em 1922. 

A materia sobre <1 qual dispõe ê assim bem diversa. do que sup
punham os slgnatarios do projecto em cujo texto não ha motlv? 
l)6l'a que figure. 

Como fundamento dos fa\"ot·es, que o mesmo propõe iiE·jam 
tornados extensivos ao ex-alumno da Escola :.!tlltar, Ri~ard·> de 
Âlllorlm Bezerra. enviou este ã Commlssão de Segurança Xacio
nal um memoria l expondo qual sUa. sltua<:ão no Exercito e os di
reito!! que por Jel lhe assistiam. mas aue lhe !oram fndevidam~nt~ 
negados, concluindo por que Ih~ se.ia !elta .iustiça. 

Baseada nas razões tles~e memorial a Commlsflão dl' &>:;uran
ca Nac19na1 manifestou-se fa'\.·ora'\.·elmente ao projecto numert~ 44. 

Por solicitacão do relatot· deste porecet' env!O•J o renho:· M!· 
nlstro da Guerra. informação attestando a veracidade das reteren
ciu constantes do :!.'.temorial de Ricardo de Amorim Bezert"1\ e 
accrescenta.ndo que "pela carencla de documenUtção sobr\' o as
sumJito. são desconhecidas a s causas que levaram o Go\'erno 'l. ne
gar"lhe segunda E!poca de exames naquella occasião. 

Depois de uma e.nalySe attenta. da questão. tal como se acha. 
posta. não parece equltatlvo continue em regiÍne de excencão o 
Sr. Ricardo de Amo rim Bezerra. E• pois de D~er a. Commissão 
de Constituicão e .Justi<:a seja approvado o projecto n. 44, elimi:
nado o equivoco, contido no seu texto, a que alludiu. E. par:~. que 
Isto se c:.J.mpra, formula o seguinte 
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Sti"lJS't'rt'UTIVO 

Extende os fa;•ores do Decreto n. 19.454. de 1930, e.o ex-alum
no d9. Escola .Militar. Ricardo de AmOrim Bezerra • 

.Art. 1.~ Ficam ~xtensivas• ao ex·alumno da Escola MUita.r, .Ri
ca.rdo de Amorim Bezerra. as disposições do Decreto n.• 19.454. d~ 
4 d~ Dezembro de 1920. 

Art. 2:o Revogam-se as disposi<,:ões em contrario. 

Sala da~ Commissões. 21 de Fevereiro de 19315. Leão Sam-
paio, Relator. 

PARf.lCER 0-' COMMISSÃO 1)131 SECITRANç:A. 

Subscripto pelo ~putado Waldcmar 11-totta e por outros colle
gas. foi apresentado fL Cama.ra dos Deputados. na ultima. legisla
tura. o projecto que ora relatamos e que pretende extender ao ex· 
e.lumno da Escola Militar. Ricardo de Amorim Bezerra as dil>'PO· 
sfc:ões do Decreto -n. 19.395. de 8 de Novembro de 1930. que com
misslonou em primeiros tenentes os a.Iumnos daquella Escola des
llgados em 1922 e nll do de n . 19 .454. de 4 de Dezembro de 19:10. 
que considera approvados com o curso de- artilbaria os aspirar,~ 
tes Romulo Fabr-izzl e Manoel Augusto de Araujo G6es. 

A Commis.são de Segurança Nacio~l. em ses~o de 8 de Ja~ 
nelro de 1935. asslgnou ·o Parece~: do Deputado Amaral Pebtoto. 
que. considerando as razões apresentadas no memorial que lhe 
dirigiu o intel'essado, se manifestou favoravelmente á approvã.ção 
do .Pro:k!cto. · Encaminhado á Commissãi:l dt> .Tustl~a. decidiu ell.a, 
a requerimento do relator .• Deputado Leão Sampaio, pedir informa
ções ao Sr-. Ministro da. G1lerra sobre a exactidão dos documentos 
citados no memorial do ex-a.lumno Ricardo Amor-im Bezerra. Em. 
aviso n. 10, de 13 de Dezembro de 1935, informa o titular da 
Guerra q_ue '' pela inspeccão dos documentos referentes ri. pretensão 
do mencionado ex-alumno da E scola. Militar e archlvamento . neste 
Minister!o se infert> são verldicas suas referenclas. " 

Novas in!ormac;:ões foram pedidas ao Mlnisterlo da Guerra so· 
bre s e a approvac;:ão do projecto 'importava. em cr•!ação do Ioga r nn 
que.dro do Exercito. "Em solução- responde o Ministro, em aviso 
n. 15, de 21 dl? Marco de 1935 ~ tenho a honra. de communicar a. 
V. Ex .. como esclarecimento, que a inclusão do beneflcl4do pel" 
projecto n. 44, de 1934, em um dos quadros das a rmas, ncarretará 
a aggregn~iio do ultimo oftleial lncluido no quadr-o da. arma. r espe
~Uva. por isso que esse quadro~ limitado pela lei· dos quadros e ef-
fecUvos do Exercito. .. • · 

Deante dessas lntormacões. a Commissão de Justiça. concluiu 
que o pr-ójecto, por Inconstitucional, devia ser rejeitado, contra o 
voto vencido do relo.tor. De»utado Leão Sampaio. 

Remettldo o pr-ojecto a Commissiio ck Finanças, o Deputa-do 
Waldema.t• Falcil.o. relator. pediu a sua· rem-essa á Commissào ie 
f?egur::tnç:a. atlm de que esclare<:esse: 

"a.) o deferimento da pretensão do postulante importa. 
em modlflcaçíi.o nu lei de fbta.çã.o das forças armada-s? 
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b) dessa. mOdificação decorrerá. augmento de Despesa. 
Publica votada em lei orçamentaria?" 

Responden-do a essas perguntas, somos de parecer que a pre
tensão do ex-alumno .AJnorim Be:oorra, se attendida na !6rma pela. 
qual se redigiu o projecto, realmente altera a lei de fixação de· tm: 
ças porque accresce de um primeiro tenente o quadro deste posto e, 
em consequenda. au~menta- a despesa fixada na. lei orç;amentaria. 

Entretanto, cumpre-nos sallentar que todos quantos estudaram, 
nas diversas Comm·issões, o projecto em questão, conduiram pela 
justiça da pretenção do eX"alumno .Alnorim .Bezerra. Reatm'entli', 
as'!l!m o julgou a Comm.issão de SeguL·ança ~aciona!, pelo seu rela
tor, Deputado Amaral Peixoto. No mesmo senúdo opinou o Depu
ta41o Leão Sampaio, da Commissão de Justic;a que declarou em seu 
voto vencido: 

"Depois de uma analyse a.ttenta. da. questão. tal como se 
acha. posta, não parece equitativo continue em regimen de 
excepção o Sr. Ricardo de Amorim Bezerra. 1• 

A propria Commissão de Justiça. de accordo com o vote. ven-
cedor do Deputado Cunha Mello. reconheceu : • 

•· F oi injusto dei:xal-o em situac;:ão excepcional. victlms. 
de uma 1njustic;:a que. a resoeito de outros, em situação igual, 
i:i. foi Teparada. ' ' 

A' mesma. conclusão chegamos nós tambem, depois do estudo 
Que fizemos da questão. O caso é simples• o Sr. Ricardo de 
Amorlm Bezerra. foi desligado de. Escola. Militar, por ter sido repro
vado numa dali cadeiras do ultimo anno do curso'. Á Lei n . 4.-!89, 
de 18 de Ja!lelro de 1922, no seu art. s.o, deu-lhe direito a exa_ 
me em segunda ê-poca. Apesar de haver requerido a prestação do 
novo eXI!-me. não !oi attendido. Por ter sido extra.viado seu reque
rimento. Reclamot.J c!le contra. Isso Inutilmente. Nas mesm,_,. con
dlçõe5, !lcara.m os as'(Jirantes Rornulo Fabrizzi e Manoel Augn!tto 
de Araujo Góes e o ex-alumno A.grippa José Gonçalves . A estes 
o Governo Provlsorio, a.ttendeu pelos Decretos numeras 19.454, de 4 
de Dezembro de 1930 e n. 24.758. de 14 de Julho .d.e 1934. Em 
sttua~:ão excepcional. restou apeoos o Sr. Amorlm Bezerra.. 

Pai.'Cce-nos Injusto continue elle soffrendo a inJustiça; e para 
que sua pretensão não collida com o art. 41, § 2.• da Constituição. 
basta que sua Inclusão no quadro de primeiro tenente seja feita. 
quando s~ der uma vaga,· deste posto. Dessa. fOrma. não serâ. ag
grega.do nenhum primeiro tenente, porqlle não ha.verã augmento 
no quàdro deste posto. O segundo tenente que deixar de ser pro
movido na vaga prenchida pelo Sr. Amorim Bezerra. não augmen
tarâ a despesa fixada na !e! o~amenta.rla, porQUe o quadro de se
gundos tenentes estâ incompleto. 

Attendendo ao exposto, apresentamoi! um s ubst itutivo e reque
remos sejam ouvidas a respeito as CommJssúes de .Tl!sti~ e õe F i
nanças, 

Sala da Comm!~;são. em 11 de Julho de 1935. - Ma!J(I.lhães de 
.Al?lt.efãa, Presidente. - Plin.io Tou.rlnho, Vice-Presidente. - Do-
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m~nos Vell<U"co. Relator. - Ribeiro Juní:or. - Dorvaz 'Jrelchiades. 
-Antonio Perei'f'"a L ima . -Humberto M01m~. - Agenor M011-te. 

SU'SSTITUTIVO DA COM:J:>USSÃ.o D& BECURANÇlA. NACIONAL 

AO PROJI:lcrO ~. 4.4. DE 19:14 

Estende ·.-,s jo..1:ores dos Decretos m . 19.395, e 19.454. de 1930 a.o 
ez-alwrnnt> da Escola Militar, Ricanlt> rle Amorim Bezerra. 

Art. t.• Ficam extensh·6.s- ao ex-a.lumno da Escola Militar, Ri
cardo de Amorim Bezerra. as disposições do Decreto n. 19.395, de ll 
de Novembro de 1930 e do de n. 19.454, de 4 de Dezembro· de 1930, 
sem oiirt>ito. porém. :. P·ercepçã.o de qualquer v:tnta gem pecuniaria 
atra.zada.. 

Art. 2." A inclu!;ii.O do Sr. R icardo de Amorim Bezerra n o qua
dro de primeiro tenente s6 será. feita. quando occorrer a primeira. 
vagR. dest.e poRto. 

Art. a.o Revo;;am-se a~ dl:•;posic:ões em contrario. 

Sala das Sessões. 11 de AA'Osto de 1935. - Maoalhiies de .tl
meid-a, Presidente . - Plinio Tourin.1LO. Vice-Presidente. - Domi11-
gos Vellaaco. Relator. - Ribeiro Junior. - Dorva,l Melchiatfes. -
A.nto?lio Pereira Lim~. --:- Hu-nfbcrto J1.ro1tra.. - Age710r M071tc. · 

PARECEm nA COM:~ISSÃo DE J USTI<:A SOBRE: O SUES'I'lTUTIVO 

DA COMMISSÃ.O O& SECURAN<:A 

A egpecle é o. ~es:ulnte; 

O Sr. Ricardo de Amorim Bezerra foi desli~:ado da Escola Mi
litar por ter sido reprovado numn da8 cadeira.<~ do ultimo annCl • 

.A Lel n. 4 .489, 11t> lS Janeiro de 1!122. art. s.n. dava-l.h" di
reito a presta r ex:tmes em !'eS:Undn i!noca. Não ohs:tant~ h flver 
r equerido e1111a pre11tac:ão de novo exame. não logrou deterlmento o 
!'eu pedido por ter ~ extraviado o respectivo reQuerim~nto. 

co·ntra es!Sa :\norm?.Udade o interessado reclamou sem resul
tado titvorovel. 

Em ldenUcas. nb~olutamentf' identica11 condic:ões. tlcnl".lm os 
aspirantes Romulo Fabrizzl e Manoel dt' Araujo Góes e o ~'X-a!um
no A~;rlppá José Gonc:alves. os quaes toram att~nd!dos pell) G0\'1'1"
no Provisorio pf.'los Decretos· n.s. 19 ,4!l4. de 4 de · Dezembt•o dl! 
1930 e 24.758. de H de Julho de 1935. 

Na ler;ísln.tur:t passada foi apre~entarlo um projecto exten
dendo ao ex-alumno da Escola Mllitar. Ricardo de Amorim ~
zerra as dis posições do Decreto n. 19.395, de 8 de Novembro de 
1930 QUe concedeu amnistla a todos os• chi.s e militares, que. di
recta. ou lndlr.ecte.mente se envolveram em mm.·imentos revolu
clonarios e do Decreto n. 19.454, de 4 de Dt-zemhro de 1930, que 
considerou a.pprovados com curso de artilhnt'la o s aspirante !< Ro
mulo Fabrlzzi e Mnnot>l de Araujo_ Góes. 
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A Commissão de Segurança Nacional assignou parecer :fav:l
ravel ao projecto que ê de autoria do Deputado · Waldemar F:ll
cão e outros. 

Ouvida a Commi:ssã.o de Constituição e Justtc;a, esta, depois 
de J)edir íntormações ao Senhor· Mini'Stro da Guerra, opinou pela 
rejeição do . projecto, eis que a aggregaç:ão do interessado acar
retaria. modificá.c;:ões no qoo.dro de primeiros tenentes, com au
gmento de de:spesas fixadas em lei orc;amentaria. 

Remettido o projecto á Commissão de Financ;e.s, o Deputado 
Waldemar Falcão pediu que a Commissão de Se~;uranc;a Nacio
nal informasse: 

1. <>, se o deferimento da. pretensão do interessado Importava 
em modificação na lei de fixação de forças armadas? 

. 2. •, se dessa. modifíca~;o decorria augmento de despesa pu
blica votada em lei orcamentaria? 

A Commissão de Segurança Nacional informou qu~ o deferi
mento do pedido do e:x-alumno, nos termos do seu memorial, alte
rava a lei de fixação de rorc:as e augmentava a despesa fiXada em 
lei orç:amentaria. :Mas, considerando a justiça da causa. e os pa
receres favoraveis ao merito de. questão, proferidos por quantos 
o apreciaram, esse orgão technico apresentou 11m substitutivo ex
tendendo ao senhor Rice.rdo de Amorlm Bezerra os favores dos 
decretos alludidos, sem direito á percep.;ã.o de vantagens pecun!a-. 
rias, em atrazo, e mandando. que e. sua inclusão no quadro de pri
meiros tenentes s6 se àésse quando occorresse a primeira vaga. 

O segundo tenent~ Q)le deiXar de' ser promovido na. ve.ga. pre
enchida pelo ex-alumno em questão não augmentarã a despesa. 
flxs.da na lei orçamentarla, porque o quadro de segundos tenentes 
estA incompleto. 

E' Bobre esse substitut!Yo que a Commfssão de Con stitul~;:ão e 
Justiça foi chamada a opinar. 

Nada tenho a oppôr ao seu conteudo. 

A fórmula encontrada p('la Commisl9ão de Seguran~a Nacio
nal parece-me !ellz.. porque con!l!l~ndo uma medida de equ!da
de, evita o anterior contlicto do primitivo projecto com o llrt. 41. 
§ 2. • da Constituição Federal e repara a !njastic:a que tere o ex
alumno Ricardo de Amorlm Bezerra. 

sala da Commissão de Justfc;e., 27 de Junho de 1935 . - War~ 

dem.a.r Ferreira, Presidente, vencido - .4:rthur Sa'71.to6, Relator. 
- Ascanio Tubino. - Pedro .4.~o, vencido - Domingos Fre!

·re, vencido. - Homero Plres. - Godofrerlo Via-nna. - Levi Car· 
neiro, vencido - Carlos Gome6 de OUveil"((.. 

PARD::ER DA ('O)()(ISSÁO DE FISA:SÇAS 

Tendo em vista o parecer da Commlssão de Constitul.;ão e 
JustiÇa e conS'lderando que .. o substitutivo apresentado pela 
Commlssão de Seguran~a. a., projecto n. 44, de 1934, estendendo 
ao ex-alumno da E scola :MIIftar. RfcaN!o <le Amorlm Bezerra, os 
tavores dos Decretos ns. 19.395 e 19 . 45~, ambos de 1930, na tor-
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ma em que está redigido, não vem sobrecarregar os• qua.dros das 
força!'! armadas e corrige uma injustiça flagrante, a Commissão 
de Finanças nada. oppõe ao supra' referido substitutivo. 

Sala da Commissão, Ul de Agosto de 1935. - João Silmplicio, 
Presidente. - Gratuliano Brito, Relator. - A.belarclo Vergue-ira 
Ce8ar. - João G~amarães. - .A.71taral Pei:r:oto Junior. - .A.rn:i:l
d{) Bastos. - Pedr:> Firmeza. - Daniel de Can:alho. 

PRO.TECTO 44, DE 1934, A. QUE SE I'.EFE:REM OS PARElC'E~ 

Art 1. ~ Ficam extensivas a.o ex-alumno da Escola· Militar, 
Ricardo de Amorim Beze-rra, as disposições de Decreto n. 19.395, 
de 8 de Novembro de 1930, que commiso;;ionou em primeiros t><
nentes os ex-alumnos da Escola Militar desligados em 1922 e o 
de n. 19.454. de 4 de Dezembro d& 1930. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições -em contrario. 

Sala das Sessões, 4 de Setembro de 1n4. 

Justificação 

O ex-alumno da Escolu Militar Ricardo ele Amorim Bezerra 
niio gozou os favores dá Lei n. 4.489, de 1S ue de Janeiro de 1932, 
por moti'l"o polltico. 

O Chefe do Governo Provisorio já amparou todos os seus col
le~;as em íclenticas condições: e como o mesmo :se acha ampara· 
do pelo art. 1S das Dlspo$(:ões Transitarias da Constitulc;ão de 
16 de Julho de 1934. não ;, possível que continue num regim€0 
de excepção . 

. Se.la. das Sessões, 4 .de SHembro de 1934. - Waldcmar ]!otta, 
.Awaro . .Ua~. - Ewo.ldo Po:rs~lo. - IdalLo Saiden'bero. -

Jooo .d.Zberto. - .4.l~io ao.,talat - Kergltuzld<> C'avalcanH -
Abcl<lrclo Marinho. - Cesar Tinoco. - TT!i'er:i Pcrissé. - Jfario 
Jtanhcies. -.4.C11r Jfedelros. - Prado Kelu. - Fr~cisco tlc 
MourtL. - Bueno Brandão. - Ru:v Samtlago. - Mozart Lago. 
Waláemar Reikd4l. - .ántonio Rodrigues. - Ferreira ?o,•cto. 
Carifvso de Mello. 

LEGISLAÇÃo CITADA 

Dec-ret<> n. 1!1.395 - De S de Novembro de '1930: 

"Art. 1. • E' concedida amnistla a toclo~ os c-h·is e militares 
que. dlrecta. ou 1ndirectamente. se envol\"eram nos movimentos re · 
volucionanos, occorrfdos no Paiz. 

§ L o ~ão inclui dos nes'ta amnisUa toilol:' os crimes políticos e 
mil!tares. ou connexos com esses. 

§ !!. • Fioo.m em perpetuo silencio, como se nunca tivessere 
eXistido, os processos e sentenças relativos · a esse!;' mesmos factos 
e ao del!ctcs politicos de imprensa. 
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§ 3. o Os beneficiados pela · amnistia não terão direito a dif
ferenc;;a de vencimentos relativa. ao tempo em que estiveram pre
sos, em processo, cumprindo sentença ou por qualquer motiYo au
sentes do serviço para. os demai"s effeitos Iegaes. 

Art. 2.• Revogam·-se as dlspoic;;ões• em contrario. 

Decreto n. 19.454 - De 4 üe Del!:embro de 1930: 

" O Chefe do Governo Provisorio resolve considerar approvados 
com o curso da arma de artilharia pelo regulamento annexo ao 
Decreto n. 12.97í, de 24 de Abril de 1918. os aspirante!' a official 
Romano ,Fabrízz! e Manoel Augusto de Araujo Góes..... · 

E' lida e vai a. imprimir a seguinte 

N. 164 A - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Redacção final d:o tJrojer::to n. 164, de 1935 (1" Legislatura) . que 
a1Jprova o contracto cele'brodt.:l C?n, 2S de Ja11eiro do corrente 
a?lnO, entT'e o Governo Federal c a ContpanJiia Ind1U1tri<ll de 
Algodão c O~os. 

(Justiça 76. e Tomada de Contas 8 - 1" Legislatura) 

A Carnara dos Deputados resolve: 

Art. 1." Fica appro\-ado o contracto celebrado em 28 de .Tn 
nelro de 1935. entt·e o Governo Federal e a Companhia Indu:<tri:\1 
de- Algodão e Oleos. relath·o á. liquidaç:ão do deh!to del'~'a t>mpr<.>
sa e á consolida~iio dos emprestimos e das disposiçõe~< dos con
tractos anteriore!:. mencionados no alludldo contracto ele 211 <lt! 
.Taneiro. devendo o Tribuna l de Contas fazer o competente re
gistro. 

Art. 2.• Re,·ogam-se as cllsposlçües em contrario. 

Sala da Commissão, 20 d e Agosto de 1935. - ralcutc <k !.i
ma, Presidente. - Vicente Migttel. - Heitor 3Iaia .. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expecll~n~. 

Tenho sobre a mesa ·e 'I.'OU :;ubmetter a votos os ge~uint<.>!l 

REQVF.JUMENTOS 

N. 1 

Requeremos que. na Acta da se.~~são, se insira um \'oto dto con 
gratulac:ões com o Estado da Bahia pelo facto de ser hojt> :t1' 
promUlgada pela sua Assernbléa Constituinte a Carta pol!tlca oo
quelle Estado, dando-s'e disso conhecimento por tele~rammn. ~ 

Mesa da referida Assembléa. 

1Sala das Sessões. 20 de Agosto de 1935. - Clemerztr. Marian· 
ni, -Homero Pires. ·- .4.1/rcrkJ .llfascarenh4s. - Artlwr .NeüJa 
- AttUa Amaral. - Francisco Rocha. - Arnol~ Silva. - Pin· 
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to Da-ntas. - Leonc~ Galrão. - Eàgan!. &a.nche.s. - Manoe• 
.Novaes. - LAuro Passos. - Ra.Dhael Clncu1"fi. 

N'. 2 

Requeremos que a Sessão seja consagrada á commemoração 
do centenar:io do fallecimento do grande brosileiro e be.hlan~ Vis
conde de Cayru•, um dos fundadores da nacionalidade, con&elhei
ro do a.cto reJ;io que abriu os portos do Brasil, economista. cujo 
patriotismo se r~flectia na legislação brasileira, quando surgia a 
Patria para a vida independente, e por tudo isso glorioS\J vuHo 
da DC'$Sa historia. Requeremos, outrosim, Que após os· discursos 
al!usivos á. data seja. nomee.da uma Commissão :para. representar a 
Casa na sessão especial do Instituto Historico e Geographico Brasi
leiro, destinada. ao mesmo objectivo cívico, encerrando-se em se
guida a Sessão da Cama.ra. 

Se.le. das Sessões, 2() de Agosto de 1935 - Wanderley Pinh.o. 
- Oct!IIViO Mamgabeira. - Pedro Lago. - Pedro Calmon. -
Luiz "Vianna. - João Mangabeira. - Leondo Galrão. - Lauro 
.Po.stiOS. - Man.oe1 Novaes. - Raphael Oincurci. 

O Sr. Hoinero Pire.s (Para en<;aminhwr a votação) - Se
nhor Presidente, a Assemblêa. Constituinte da Bahia promulgou 
hoje o Estatuto politico por ella mesma. e!aborado, e pelo qual 
a.quelle Estado do Norte S'l! regerã dentro das instituiç:ões republi
canas, renovadas apOs a Revolu<;:ão de Outubro de 1930. 

Tem sido costume nesta Casa, em occaslões eguaes a esta, as 
representaç:ões dos Estados Que se organlza.m constltucionalmente
proporem requerimento identicos ao que se acha. em discus'São. 
Foi prevalecendo-me desses exemplos que deixei sobre a mesa o 
requerimento de hoje. A Na~ão só poderá. receber com jubllo a 
noticia de Que cada um dos Estados da Republica se vae "'ucces
sivamente reintegrando na ordem constitucional. dentro da qual 
o Pa.fz; camlnharà para os seus grandes destinos soberanos. 

A Constituiç:ão de que a Bahia acaba de s<er dotada. senhor 
Presidente, resultou do trabal·ho de uma Assemh!éa, compO'lta das 
mais capazes figUras locaes, que cada um dos partidos em luta 
contava nas suas fileiras. E todas esse contttuintes emularam em 
patriotismo, em dedicação. em competencie., para dar á Bahia 
uma. carta ti. altura das suas gloriosas tradições .. 

E nenhum Estado as tem neste sentido de facto m.ais precla
ras do Que a Bahia, que, em 1891, ne. !õ'Ua primeira Constituint{, 
Republicana, elaborou um })acto politlco, a respeito do qual disse 
Ruy Barbosa. que nenhum Estado se aprimora com mais esmero 
no lavor da sua Constituição. 

Escreveu-a, artigo por artigo, uma Constituinte, que !oi tal
vez all a maiS' brilhante das representações Dolitlcas locaes em 
todos os tempos. Era uma. Assemblêa, em cujo :gelo se destacava a 
:figura superior de Manoel Vlctorlno. mais tarde Vice-Presidente 
da. Republica, orador dos maiores deste Paiz, jornalista brilhante, 
b()mem de Estado provecto, e que, medico, professor de medicina. 
emulava com os juristas e os mestres de direito, sem:pre na fileira. 
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dos mai~· adeantados e sabedores; 'Eduardo Ramos. a quem o Patz 
inteiro ~gualmente conheceu. o rador tambern notavel. advogado. 
jurisconsulto, hom em de letras. escrlptor eminente, d-istinguido 
i:Orn uma poltrona pela nossa. Academia Brasileira. E dentre ns 
vivos. Pires e Albuquerque. g-rande voz eloquente. que !alava. em 
nome da opposição. sempre a defe-ader a s ldt':as e as convic~Oe.i! 
mais nobres. annunciando asSim o futurr, Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, - onde continuou o brilho Inicial da. sua car
:relre., fulgurante. digna. immaculada. (m1tito beon1); P edro Vergne 
de Abreu, e. fazer estréa então na s ua vida publfca. e outro orador 
poderoso, em continua actividade constructora, leader da maioria . 
e que. nesta Camara. não desmentiu. antes confirmou os credito$ 
do seu passado. 

Nem foram sOmente essas tradiçõt-s. Sr. Presidente. ma rca 
damente. constituc lonaes e politicas, mas outras ainda mais lon
ginquas e profundQs, porém, não menos a.ctuantes, - t radi<;ões 
de ordem jurídica. odo espirito ,1uridico da Bahia, - as oue. impre
gnando o ambiente, inspiraram e orientaram os constit uintes da 
minha terra. Na sua maioria jovens, muitos delles tinham a li 
cursado a. Faculdade de Direito. onde escutaram as lições de um 
doS' grandes jurisconsultos nacíonaes. Eduardo Espinola. e haviam 
e.prend!do nos livros as li~õe-8 1ncomparaveis de Ruy Barbosa em 
cuja obra ha orientac:ões seguras para todo o nosso direito cons
t itucional. A mÍ!I.nter a continuidade dess'a. índole jurJdica. bahia
na. não ha esquecer a. ac~ão fecunda de Nabuco de Araujo, em 
cuja cabe<:a havia al~ma coisa. de divino, conforme dizia. Ruy 
Barbosa:· Nabuco. gronde jurisconsulto, autor tambem de um do!< 
projectos de- Codi:;o Civil : e Te lxelra de Freitas. o ~eniat jurl.•
consulto brasileiro, o autor <la prodigiosa Con.9olidaçrjo rlas Ui.~ 

Civi8 e do esboço do Condigo Clvll, que não th·emos n fortu!'\a. 
de fazer nosso. mns do qual se aproveltarnm nac:ões extran~elras 
para l'IS suas cod!Cicnc:ões. 

O SR. Huco NAPOLEÃo - Posso citar a Argentina. 

O SR . HOMERO PIRES - E , Sr . Prt'Sidente. parotle!amenle 
com Teixeira de FreltRs. - Antonio :Pereira Rehou~as. o autor das 
observa<:ões cr!Ucas li. ConsolúOOç<io. obra aquella de tamanha .en
vergadura. que .o eonsoUdador incomparavel. ao lei-as estampa das 
primelromente na imprensa, se a:pres!iou a declarar que, • se o 
Brasil possul.s5e muitos homen!l como Rebou~:a.s. seria uma ~:!'ande 
e tel1z Nação. E Zacharlas de Gôes e Va~'Concellos. -a,!1:Uia da 
monarchia representativa •·, como lhe- chamaram. · e "que, para de
!inlr a natureza e os limites do p oder moderador, escalou os ma is 
elevados cumes da pbllosophle. social" . 

Finalmente; Sr. Presidente, não poderia e!>'Quecer. nesta ver~ 
de.deira. escola. de dlretto. nesta escola de princlplos juridlcos. que 
jul'isconsultos bahio.nos construtram e propagaram. - o nome. 
e a. obra da.quelle cujo centenar!o hoje exactamente comm~mora
mos, - o excelso. o lmu10rtal brasileiro. um · dos maiores vultos 
da sua ~poca e de todos os tempos neste Palz. - Jos~ da. Silva. 
LisbOa • . visconde de Cayrti, 
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Foi elle, Sr. Presidente, um dos inauguradores dos estudos 
~conornicos em nossa terra, e em nossa linguo.. o direito publico, 
o direito constitucional ê, cada vez maf:s, como o direito inteirO> 
orientado pelos ensinamentos, pelas doutrinas, pelos princípios de · 
ordem economica, e, a esta luz, os livros de Caytfl têm redobrado 
valor e devem ser relembrados com toda a .actualidade, - elle, o 
primeiro commercia.i:sta. em idioma. )}Ortuguez, o pregoeiro das idéas 
mais avançadas do s'eu tempo, o precursor da nossa independencia. 

E', pois, Sr. Presidente, . nesta. data, em que celebramos este 
centenario, que a Bahia, por uma coincidencia, entra definitiva:. 
mente na ordem constitucional, :se reintegra. na ordem legal. Que 
e<~ta gTande figUra, este grande exemplo, esta grande vida sele. a . 
nossa inspiracão e o nosso guia na jornada que temos todos tle 
trilhar. identificados no pensamento superior de bem servir a 
Bahia, a terra longinqua que todos trazemos extrem.ecida.m.ente no 
ninho bem quente das affeições tenaz;es . Que este espírito, entra
nhado at(, o cerne das mais fecundas iMas liberaes, seja o e!l
pelho a cuja imagem comporemos todos as nossas attitudes da 
mais leal, da mais tolerante, da mais livre polftica bahiana, igual
mente constructora ·e cons<ervadora. 

Com as homenagens que a Ce.mara vae dentro ~m pouco t ri
butar a esse patriarcba da nacionaidade, - nesta .data, em que a 
Bahia tambem festeja a :sua volta a ordem legal, nós, os da ban
cada bahiana, somos todos . carinhosamente 30IIdar1os. Essas hOml!
nagens não são s6 da nossa terra, mas do Pai:~: inteiro, que as 
presta a um dos seus filhos mais benemeritos e insigfies, incU~ 
nando•e commovido e reconhecido diante dessa. tlgura de· patriota. 
desse vulto aureolado das bençãos de um povo inteiro, Que lhe rt!
pete enso'berba.<lo o ·nome glorioso, - J osé da Silva LisbOa, vis~ 
conde de Ca.yril. (.M!tito ?Jem. M1tita bem. Pal-ma$. O oradOf" é ·d -
1:C.me7tte cwm.prlmen.tado e <J.llroçado,) 

O Sr. Luiz Vianna Filho (Pela ord.e7lt) - S1·. P resident e, 
a bancada autonomista da Bahia. que representa o sentimento 
mais caro de nossa terra, não poderia. deixar de partilhar do ju
bilo que enche a. todos os bah!anos, neste momento, por verem que 
seu Est&do reingressa. no dominfo da lei. 

:Ninguem mais que nOs deve ter- essa alegria, porque tomos 
nós, sobretudo, que tivemos a. nevrose da Constltulçii.o. Eram jâ. 
decorridos quatorze annos de Ruy Barbosa.; e ainda nos lembra
vamos das suas palavras, dizendo que tóra da. lei não haveria sal
vação. Não li apenas a Bahia que se deve engalanar, no dia de 
hoje, mas sim todo o PaiZ. se attendermoll ás tradio;:i:les htstorlcns. 
a o grande papel que coube li. terra bahiana, em todo· a historl.a. ds. 
nacionalidade: Porque não ha facto algum, na. formação histories. 
do Brasil, em que não vejamos de logo, como vanguardeira. d~ 
todos os movimentos nacionaes, ou pelo menos formando entre as 
primeiras, a. :Bahia., sempre a Be.bia, a se bater e a trabalhar pelo 
Paiz. 

l'vfesmo que esquecessemos. mesmo que não nos lembrassemo!l 
.Oo papal• c:tue sempre coube A. :Bahia, ba.stnrta que qualquer ele 
nOs percorresse as paginas da Constituiçji.o que acaba de ser ela-
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borada, para vi!X' o prof\mdo sentimento de brasil!dade que ditou 
a Carta ~asna. do Estado lederado da BahiA. E' que, com o passar 
do.S annos, com · o desenvolvimento dos Estados. não se apaga· em 
n6s e, longe d!s•ao, mais se vivifica. o nosso devotamento pela 
causa da. unidade nacional, isto porque não conhecemos bandeiras 
ou -sy:rnbolos que não :seja aquelle cantado pelo poeta - " o auvt
·verde pendão de minha terra." 

Eis porque. Sr. Presidente, mau grudo as profundas dlvergen
cia.s . que nos separam dos nossos adversario_s politicos no Estado, 

. não nos recusâmos. aJbsolutamente. a uma tregua partidarta para 
que todos nós, Governo e opposlclonistas, collaborassemos> nu~ 
obra cornmum, digne. da Bahia e capaz de pr<Mnover o bem. do 
Brasil. As sltuaç9es politicas hão de pas~ar , ·· Por mais solidas que 
se apresentem, ·têm vida muita curta.. mas a Bahia e o Brasil hiio 
de ticàr, e foi por elles que trabalhamos; por iss'O não negamos o 
nosso' concurso, nem escondemos a nossa alegria de vet• a Bahia 
reingressar hoje- ao domínio da lei, ficando as~im meLs -perto do 
Br-aÍ!ll. a elle mais unida, :pois jã, terá assegurada. em parte a sua. 
autonomia, o direito de governar-se a si mesma sob uma Cons'ti
tu!Gão que, feita para a Bahia é, sobretudo, feita. em bem dos bra
sileiros. (Palmas. O orrulor é civmprõmentad.o.) 

O Sr. Presidente - Vou submetter a v<'to~; o primeiro re· 
querJmento, de um voto de congratula<:ões pela, promulgação d:.t. 

Constituição .ba.hfa.na. 

Approvado. 

o Sr. Presidente - Vou 0U\'1r a camara. Afim de QUe 618 

consagre esta Sessão <le hoje á memoria do Visconde de Cayrü . 

O Sr. Wanderley Pi.:Jho- Ha um seculo - Sr. Presi
dente - nt>sta datl'l . ft-ChAva. o~; olhos ao mundo um gl"ande homem 
- do~; maiore!l que já. nasceram e viveram em nossa })atria, e A 

serviro.m. - Jos~ da Sflva Lisboa, Visconde de Cayrd - um dos 
fundadores da nacfonalfdade. 

Como Deputado pela Bahia, em nome dos meull companheiros 
de bancaria autonomista venho scllclta.r da Calnara as homeno.- · 
gens de reverencia e sratidão que devell\os a tão alta memorta.. 

íE se esta assembléa deferil-as teremos aJ)l'ovettado o<;!castão 
unlca. neste seculo para dizer ao futuro que não esQ.uecemos os 
que. num passad~ tetm!roso de lueta e r~brilhante de gloria, crea
ram o Brasil. 

Não serâ. ]iara. fazer o panegyrico de Cayr11 em :tlammas de 
eloquencia. que me abeiro desta. tribuna - mas para singelame-nte 
lembrar alguns lances de sua grande vida, recor-dar aspectos de 
seu eS'J)lrlto e _virtudes, porventura esmaecidos em vossa memorla. 
Senhores Deputados . · 

Bossuet, ao ~r a oração tunebre do Principe de Condi!, disse 
que a. s6 simplieldade de uma nat'mtiva fiel de suas a.cções bas

. tava a :Yeu elogio. 
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Mal de mim que .me não sobrará tempo para enumerar, ne1u 
_possuo arte para synthetizar, tanta::; obras nota.veís. tantos ser
viços de Jlr6( des-se excepcional Cayríi que tanto sur:prehende pela 
imiver:>alidade do conhecimento quanto pela multiplicidade espan-

: .tosa da acção. · 

O relevo excepcional de sua individua.lida.de política; a fa=a. 
de sua n1estria. e sabedoda como jurista, economi!>i:a., commercm
lista; o papel que desempenhou nos fastos mais memora..-e_ls• ela 
.historia nacional; os postos que occupou, as honrarias que gran
geou; as obras que escre~·e)l, os comboates em que pelejou - os 
serviços grandes que prestcu ~ Patria. - fazem de José da Silva 
Lisbt.a. uma figura sem par. omnimooa activida.de. reflectindo va-

. riadissimas aptidões, -pôde ser tudo no seu tempo -. desembar
gador e director de estudos, professor e orador, polyglota e litte
rato, fidalgo e senador, historiador e moralista. conselheiro de -reil;•, 
pa!IlJ)hletario do po,·o. 

Desde cedQ revelara o genio. 1.:m dia interrompe uma lição 
. para.· trocar os bancos de discipulo pela cathedra de J>roressor de 
grego e hebraico em Coimbra. passando pelo crivo de um concur~c), 
ou publica opposoição. 

Começar:!. bem para fioor em Portugal corno Joso; Bonifacio 
Não o poude? Não quiz expatriar-se: e voltou laureado e fa

moso á sua "'doce e amo~·0sa Bahia", colonial Bahi« setecentista. 
dt)' pittoresca opulencia. 

Querem-lhe ahi os governantes ::tprO\'eitar o mer!to. O Marquez 
de Yalenc;:a louva-lbe as- qualidades de roapa:~: de 24: annos para !;l<>r 
"um -bom magistrado" e o propõe oU\"idor. Pois se as tivera pa.;:<J.. 
professor em Coimbra e agora na Ba.hm. de llhllosophia e grego? 

Um anno depois deixa-nos ns primlclas> de seu est}·!o e de sua 
aguda obsenração naquella aquarella dE' tão leves tons; a sua tà.<• 
pouco citada carta a Domingos Va.ndelU. datada de 1781. onde não 
raro o narrador cede j!í. ao economista e nativista. 

Lamenta o estudioso ter QJle dlst:rahlr attenção e tempo no 
,_'l'a.ngêo do pão. Chora a "S'ituacão opprlmlda. a que o Teduzlra 
naquella. terra a dureza da sua sorte". a ter que viver da "men
diga advocacia", s-etn Jazeres para os abandonados estudos philf>
sophlcos. mal conformado em ·•perder-st:o nos• profundos :lhysmc>s 
das minuc!a.s e formularias da;; intrigas forenses··. 

A agula, enelausurada. pol·ém, expt?rimentaYa O!o! .rem!~'ios nas 
grandes esperan<;as de sua patr!a. O colÍ:mo imagina\·a o dia llo 
imnerio - :"esta cidade ~ um do~ mai!:l hellos portos do J,mlvet•i!ü 
e lhe dâ. uma natural vantagem para u fazer u'm dos malR rlcc;H 
emporios do mundo". Nem se lhe dava de compn,rocões para pre:
tender retornar â. metropoJe, embriagado daquelle clima da Bahh 
- cuja su~vldade não se cansaram de louvnr chronlstn;>; de toi:la.s 
a>~ épocas. Sentia naquellas '\'irac::õe-:- ns cnr!c!as maternae"' cl~ 

sua terra. O Inve-rno tão amEmo que "~e usa ~em perigo a mc.>sm:. 
roupa que de verão"; "a passagem !lo verão ao inverno n mesm:t 
que a passag-em do sol !i.s sombras", e o verã.o, tfLo doe~ como um 
sonho, acalentac:lo :por '·um vento fre.sco Q.ue quasi con~tante
mente se lev.:mta, á!:! ,·ezes Jogo pelas dez do dia, ~ suavisa infinita-
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mente o calor; e um vento que refri~ra sem que constipe e que 
:Produz uma sen~ão a ll:laiSl srata e suave que ~ possivel e de 
que eu em Portugal não achei exemplo". 

Era. .grato viver numa terra de tal amenidade· e que pretigu-
r.a.va um futuro de tanta. riqueza e poder. . 

.Tâ a Bahia ganham aquella poll•cultura. aquella multipici
~ade de productos que a . singulariza ne. economia nacional. N~
nhuma outra região do Brasil podia tanto .. produzir do crú de seu 
territorio tantos generos como os que a Bahia fornece ao seu com
.Jnercio interior e exterior", dizia o narrador que por uma tran
sição naturo,.J passava de economista a naturalista para descrever 
masaapês e coivára:s e Q.ueirnad~<s, rendilhar em commentarios a 
descripção dos en~:enhos. s6 igualada pela de Antonil. Ora .:ritica 
o regimen de aggre,ados, pre))otencias do senhor de engenho então 
usineiro sobre o lavrador: •·se o lavrador ê pobre acqule!!'Ce-: :1e 
tem commodidade vem a. cidade augmentar o numero dos lltiglos 
que é lmmenso"; ora. a gula dos comm1ssartos, Já entã,; sa.n~>Ue
rrogas de productores - ''e é este o ramo de commercto o mais 
seguro e o mais pingue dos ne~;ocios~. se <l.S preços sobem. s6 a 
~lles ·apruveltam, absorvidos .os lucros do productor ~pela exorbi
te.ncia das usul'a.s de seus assistentes" . 

O s.'bolicionista se rebu<;a ainda em philantropo a opinar pela. 
melhoria dos escra1·os, encaranilo com nr~umento" ele humanidade 
e economia a sua crt>a<:ão, o casamento entre elles. 

~ o jugo econom1co da. metropole não lhe parece entii.o oppres
sor pense. tOJiavilt na Uberdade commerclar: "a cultura da ca.nna 
podia ser levada (L -um ponto de extensão incomparavelmente 
maior ·se a popul~ão cre~es...e e a nossa marinha meJ>cantil lle 
augmenta.sse e tl:z:e::.semos o!!l portuguezes commerclo actlvo com 
a na.;:ôes e:xtr-.tng elres e pudessemos ~\-ar o nosso ass-uoor a quem 
necessl~se delle" . 

Nio !o;;e o homem ele bom g"Osto A critica. dos costumes ambi
entes; todo aquelle luxo do seculo de exhlbl<:ões opulentas ou rtdi
culos prégõea de riquezas illusorlas. Sem molhar o pincel na. 
ironia, consegue matizes de ~rCa:.imOll â pintura <ie }la.bitos ,que 
bosq-ueja: escravos e <:adeirinh:J.S dl!lfarçando indlgencla; blocos 
mulheris <lisfarçando peccados, ··ornato feminJ! e:xc~s!vo .e rico" , · 
muita seda. multo galão, "tabolet.as carregadas de ouro e ainda com 
a. indecencfa nauseosa de uma. camisa. bordada. ctue lhes deixa 
ver o peito todo", costume q_ue vae :oassando ma$ ainda e.rrepla. o 
moralista. cbocado com taes remlniscenclas de barba ros usos dos 
indlgenas. Os bomens sobreca.rregam_se tanto ou mais. Tudo era 
Ter um regimento em dlsc!pllna .. se se costulll(Uise vencer inlmJgos 
com a riqueza Ju.zida dos uniformes não haveria. no mundo tropa 
.maJs reputada. Levantara -se na colonla um "' viio prurido de com
mandar tropae br1lhantes" , "!arda.s carregadas de galão !lno de 
ouro mesmo nos regimentos de mulatos e negros que servem gra
tuitamente sem ter pão para. comer". E (lUe se diria do reiiment.o 
da. nobreZa. todo vestido de eecarlate, " cujos of!lclaes com suas 
:tardas de berne a ge.loado pe.recem outros tantos ma.reC~iJ.es ila 
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campo?'' "Na \•er-dade um chefe de· regimento em Pm:tugal nã~ 
se apresenta tão luzido em galões como um alferes qualquer dos 
ditos regímentn;;... Nem lhe escapàm ao fw~ain de caricaturista 
capitães e sargentos-móres; .. hella invenção que nutre a vaidade 
-dos meios senhores do Brasil. multiplica ao infinito as bengalas Lle 
ouro, propaga a epidemia de senhoria-s e dá moti\:o a interesses 
ainda mais complicados"'. 

Essa carta a, Vandelli jl't revela no 1·apaz de 25 annos o homem 
de:. Estado e o escriptol.' do futuro, cujos merítos se impunham na 
soci-e-dade· culta da Bahia. ·Era natural que lhe dés~em as mais 
variadas incumbencie.s, e tanto investigasse minas• de cobx:e na;; 
sen-as da Cachoeira como saudasse em latim as pessõas• régias e 
se occupasse com a herva at·apobac;o:t. usada pE!los rus•sos, muito 
estimada de Linneu e e.studada. por Macgrave. 

Ali estava, em plena juventude, o p1·ofessor de philosuphia "! 

grego, o economista, o escriptor. o patl."iota que· tanto &'e queixa 
dos desgovernos coruo advinha as possibilidades que o futuro es
condia: nos '"de;>ejos de nosso melhoran1ento" a essa Bahia "a 
quem a natureza tem concedi-do mil Yantage-ns vara ser cheia :ie 
abundancia-. 

Não seriam. entretanto. postos e commissõef.' exercidos n::>. 
Bahia colonial que lhe da1·io.m r·cnonw no mundu. Forjawt, no:; 
h7..eres d.i~putado~ á labuta. diaria, (1S livro>' Cj_Ue o haviam <le c~

lebrizo.r. Eis que wrge nas letras UsboNas com seu Direito Me,·
cantil para fundar u.ma disciplina e um sector na actividade ju
rídica portuzue:c:a, obra sem pre~edentes nem precursoras tão no
tavel qu.i aquelle que .s<? atre\-eu de critico malevolente, nlostran
do-se apenas revi~or cata--pu!!,.>a.S. niio põde acaba• comsigo que não 
üfssesse que o pur,!ioc a rcceber<l com acceitação e os commer
ciantes com alvoroc::o. 

Vieram depois os livros ·dO economi~ta e com os livros e opus
eulos n :!ama aqu~m e alêm mar. 

Adam Smith funda em 1ii6 a economia polltica: em·I798 SilYa 
L1sb0a publica os Princ!plos de Direito Meroant!l. e em 1804, os 
Prlnclp!o:,; de Economia Polltica. O estudioso estava formando o 
polltlco: e tol-lhe pro\·!denclal n pobreza. pois s~ tivera fortunn 
actuar-se-1a fts Iniciativas prh·nda.s quando o seu papel no mundo 
não era o de um renovador da industrla mas de um estadista para 
reformar a econ'lmla· geral de .'leu palz pela appllca.;:ão e con5elho 
de sua~ theot'!as c- da longa experlenclu que seus EOstudos lhe hn· 
viam communica~o. 

Antevla a dvll!Z2.ção da machinn.. Maior riqueza com meno:
traoolho eis o ld~af da humanida~le. Em meio :~os trop!cos mais 
que em outras partes do g!oiJo er.1 preciso amenizar com os ··em
genhos~ o esror<:o do trabalho humano. 

O Brasil devia olhar mais pr1ra a Europa e meno&' para a. 
Afrloo.. 

J[t. llle ni'i.o faltavam fama ~ renome literarlo, mas v!a des
onp~oveitadas no G1)\'erno ::lS lições de sua experlencia. Começava. 
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a inquietar-se em não 'poder iníluir na politiea para fazet· a feli-
cidade de sua t erra, cuja!' caminhos tão bem conhecia. · . 
. Sustentava franqul:ts• con:merciaes. aboli<:iio de monopalio. li
berdade de navegação e via. a ti(!ueze. do Bra!:>il nbaf1tda por um 
regímen ele od!os:1. asphyXi~. 

Nisto, um dia., as atalaias da ca~ta bradam ' -allas ~ronde~; H. 
vista, nãos de alto porte, pavilhão real. Faz-se amigo do rei que 
se acolhia uo n')vo imperlo que , ·Jnha fundar. 

Depois de mortificantes sof!rimentos e ansiedades da tra,·e.:!si;t 
as saudades transformavam-se, á vista elo casaria em $urpre:>:l. d<:: 
transplantação . De longe via D. João YI na B ahi..'l. - Lisbo:) -
tii.o iguaes eram, semelhantes ainda ·hoje . Via Portugal na Am~
rica. E Brasil era Portugal ~m r iscoS'; sem francezes nas fron
teiras - tão distante, que nelle ~e podia governar repousando. 

A amenidade quasi materna do pano~ama bahiano; a do<:ura. 
daquellas brisas constantes e cantantes> Que convidam á bru\·ura. 
á cordialidade, á concessão: o ca t·inho da acolhida. popular - tudo 
dispunha. o animo do prlncir>e a ouvir e attender o economista. 
E Silva LisbOa tinha aquellas QUalidacle" ·que eóem ter as qu? 
tratam e conversam com reis - dizia as verfu\des sem m!l;anr e 
l!<abia :\<;Ta !lar sem lisonja. 

D. ;ro!io vr ouviu·lhe a vo?. podero~ de bro.~ileiro cultl:<~!mo. 

possuido de um a.s..~umpto madurado em estudos e ef<Criptos. qu,. 
lhe !aliava na uU!idade e- justi~a de uma. prol"i::iencia e lhe pin
tava o futuro do novo imperio que vinha fundar e de onde não <·~
perava retornar. E os !)Ortos ge a·briram ao comn1ercio das na
ções e ;'\. ~ma.ncipa~ão economica. pt·irneira etapa da inue\)(.'ndencia 
pollt!ca. 

Jfi. niio escapam á analyse hlstorlcn o~ mai;. !<Uhtis ns!ll'~t(lf< <1M· 
influenciu~ economicas como cau!'la do :;:rande!'! acontl'clmento~ po
Htlcos. A !ndependencla não ern para OH pO\'O!I ... 6 a ~ep:u'tu:iio de 
governos - era a libertü.;:ào daquellas pelas que const!tui.,m. tanto 
na vida polltlca como na vida ch·ll e economlca o chamado t•e~tlmen 
ou soystcma colonial. Os monopoUos. as re..<~tl'ic~õ~g commt"\'~'be!< 
eram a. pressão mais asphyxlador,, de!<~ re~imEm, Liberta' d€' tnl 
estrangulamento, com a economia. i~enta, n nn.{;ila l't' !<entia d-:!~
oppress<a. ganhava consc!enc!a, r iqueza, super!orid:Hll', pod(:l'. ancoia 
hostil, pressa de se libertar por lnteh·o, j(!. não tanto de g-:mhn1· 
Jiberdadt- mas o nome de liVTe. 

O decreto da B<lhie. pretendeu fingir de- Pl'O\'l!!ol'io ma~ >(• 
podia ser definitivo. Na. lide que elle Iniciava niío havia t·etlrudu:-< 
nem retrocessoos. E. com ser de 'l>enef!clos €'normes ao Brasil, di
minuiu o commerclo portuguez da Europa. abalou n economia da 
metro.poleo a. quem figurou como uma. prOVQC(l.~ão . Foi m:tlerlco a. 
Portugal, justo quando elle se. debatia em hrusc-~,. e asperos epi_ 
sodlos de sua historla. Provocou lrrltac:ões nas COrtes portuguezas, 
foi talvez o maior estimulo a.o plano recolonf:~:Rdor que deu á. cam
tlanha brasileira da independencla ã"'"1;rande for~a da defensiva. 

E a gloria. desse pusso cabe . em muito a Cayr~. 
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Hisotoriadores houve que lhe cointestaram esse galardão. Hoje; 
porém, a verdade historica está filtada e provada. Tobias Mon
teiro deixou a questão de vez reaolvióa. 

Nem os inglezes queriam arrfes senão !.lm porto seu, nem a 
abertura dos portos como foi deqretada na Bahia fõra antes• objecto 
de qualquer cogita.Qâo no J:"einado. 

O facto novo surgh·a na Bahia, começando ali o grande cyclo · 
heroico que ali mesmo Se encerraria a 2 de· Julho -de 1823 com ()
final triumpho da guerra .da índependencia. 

Tal é a impressão que causa o· futuro Visconde de Cay:Mi. a 
D. João VI que este o leva para a Cõrte e não o, deixa mais e o 
tem como conselheiro e o nomeia pare. postos altos, e lhe crêa: no 
Rio uma cadeira de Economia Política .. E aqui, pelo conselho n() 
paço, ou :Pelo pam:phleto na imprensa, e ainda ·pelo livro. sustenta 
e defende portos livres e commercio franco;· luta diuturno contra 
os interesses e interessados portuguezes Que consideravam taes 
actos a ''ruina de Portugal". 

Bate-se pela ~voluc;ão do Brasil em torno do rei com a corte 
permanente no Rio de. Janeiro, "prevendo os desastres do conta
gios'O exemplo das colonias revoltas da America Meridional" . 

MGs quando veiu o desvario recolonízador das COrtes - "si-. 
nistros intentos de restabelecer~e o despotismo e monopolio do 
systema. colcmial, qu11 se achava. felizmente abolido pela carta regia 
de 1808 e sua definitiva confirmação pelo decreto depois de. paz 
geral, que declarou a. liberdade .de commercio e. todas as nac;ões" 
- incorpora-se com toda a alma â. corrente exaltada. da indepen
denc:la. a que prestou os grandes servic:os !!e sua penna e de seu 
conselho. 

Perde então. á menor provocação dos de LisbOa, o entono calmo 
para as reacções vehemen~. 

Surgia o jornalista com o :pamphletario, que a histeria parece 
ter esquecido - v~brante, masculo, eloquente, aggressivo. 

Comc~a no "Conciliador do Reino Unido" .sustentando os di
-reitos ·do Brasil reino unido. egual por egual a Portugal; rebel
le.-se depois contra o plano recolonizador das COrtes e investe .n~s 
"Reclamac;:ões do Brasil" e nas "Ca11sas do Brasil". Hombren. 
com Hypolito da Costa. e com Evariste. Collabora no "Fico'' 
com a logica e1oquentlsslma do "Despertador Braslliense". Con
tinuaria v.in~ no uDesforco Patriotico". · 

Tem apenas um recuo na ac~ão .Propulsora. El' quando. con
trario ao partido extremado dos- democraticos, repulsa· a convo
ca~ão precoce de uma assembléa constituinte brasileira, como im
Posta ao princi:Pe. 

A1nda re!erv1a o chãos .e elle não viu 96 o perigo da demagogia 
mas o maior da separação. Havia ainda mister 11m governo forte; 
uma concentra~ão de poderes que termln!lSSe a obra da indepetl
dencia. VIa com magoa. separada Pela. forc;:a a lutar com a vlo
lencia, empenhada em crua guerra a sua Bahia.. Que. seria dn. 
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poliUca com uma a.l'sembl~a. dado o direito de res'Olu~ão aos :i,or
nalfsta!-4 que amea~ava.m. Não estava a ver "altanados de banda 
L' gola·· mllltares pollticos em demonstrações prepotentes de ami
gos da llberds.de, estimulados "por impulsos demogogicos"? 

Reagiu á inopportuniàade da convocação. Viesse a assembl6a 
mas não já. Esgotassem-se todos os recurs'l>s para que se não 
pudesse accusar o Brasil de provocador. E não era prudente. de
pendendo tanto delle o intere>S'e e liberdade dos brasileiro:>, por 
ventura esmorec~r ou lrrttar ""o principe, com imposic;:ões e coln
mlnac:ões. 

Se o prlnelpe e1·n contrario ít convocaç:ü.o, ou appn.1·entava: _ >'<! 

o eram J'o~ê Bonitnclo. BerQu6, J. J. da Rocha. Maric>t e tanto-;, 
por que niio ru~er-O>'e, nas folhas volantes leo.d-er d:~. opposic::fto ao 
que lh~ Pllt-ec!n. um r11stilho de incendios naquella opportunidade? ... 

Com a ,·[cturht tina! veiu a constituinte a. seu tempo. Hon~ 
rou-~<e '' Btth!a de tel-o como seu representante. Ia ahi revela:-• 
so qmtKI an twt.L•nt.a nnno>~, outra face de seu talento - o pada~ 
mentnr, " nrndor. dí' quen1 di!i<>:e um seu contemporaneo que- "Nes
tol' rla noMI4tl J:l'ntP er•1dita, brasilt<>iro Smith ·• "mt tribuna parl•t
rnentnr t-.'oulw fdllar (c, que é bem raro) o saber de Cicero á Cons· 
tancltl <ll' 8o<>rntE:'~. e o talento de Seneca á virtude de catão." 

Surgia na uHHemblt:a m~is va)E'tuàinario do que lhe exigit"itt a 
ednde. A bocctt ,.-;uga.:!a pelo vClcuo dos dentes. ampla test:J. en
tr·ando em calva n.t.e os fu~ídios cabellos brancos Que Ih!:' cresciam 
a medo ~:~obre os hombros. olhar ca.n.;:ado das vl~illas do estudo. 
cur\'ado nn gfba em que se dobrava~ a qu~ allud!a como a \mpedlr 
que :L repnro.5'Sl'm. Parecia ao,; moç:os um rE>PresE>ntantE' de al~m 
tumulo, remanescente de outra era Que \'inha a!ls!stlr ao na.<cl
mento Õ<• um mllndo novo. 

Ma~ CI'Ll cumo um Xisto V. Não wrdou em erguer corpo e voz 
com autorillml, t.'):'Unl lí energia, com erudição irmã. do desassombt·o. 

O orador CJU~> cltu nem sempre se isenta das ironias. as mais 
das ve::.e~·" dl!QU<'llew que nada. teem o Que citar. Cuyru' complc
tD.va o dl-K<'Ur14n e o ornava com as flores de cultura classica que 
lhe opulcmt:wnm n memoria. Mas o fazia com di.scre<:iio, sem af':!_ 
tada t>XUhL•rllncllt. l' tiio a proposíto. com tanto effelto pm·~\ ·con
vencN' ou tonc•ttnlnr, quP crescia em erudito por não perder em ex
pontlmPn, l•'olht•nr (HI unnaes da constituinte é !el-o sobte qunsl 
todox oof IIM~<Umplml importantes. que ali ;;e discute-m para di!lle 
rarnnwnu•. ulndtl ho.1~. divergir . 

.A nutu llrt>pondcrante .de sua acc:ão parlamentar era a lucid!!z 
com ql.lo• dl•flnht o~ assumptos e a sua tendend" ao poss!vel, ao 
r('ll], uo mt•ln t~>rmo. Não o ent.husiasmavam altos propositos ab~ 
strltcto•. .-\K 1.:r1tndeH !d~as pomposas não o e=ltavam. e t!nh:., 
~obretudu. umll \'h!ilo perfeita d!' r-ealidade brasileir-a que lllustm
Yil. com 011 trurlUH de seu e-studo, da sua experiencin, de sua longa 
vida t~o•mm· .. c2«'lllcut'ltl ú causa publica. 

Num opU)ol<•ulo definira muitas das idéa.s que defenderia na. 
const!tu!nw: "Rt'lh:-llio catholica: con:stituição mixta; egual-dâ1e 
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<de direitos; fé publica; segurança. de pessõa.s e propriedades; 
conformidade á. opinião geral na legislação; escolha dos empre
gados distinctos em patriotismo, saber e caracter; remunera,.;:ão 
do merecimento e serviço nacional; patrocínio da inS'trucção: fran
queza do commercío compatível com a moral universal; saude do 
.povo; renda do Estado; protect:ão da interna industria, liberdade> 
da imprensa. "'alvo o abuso conhecido em juizo dos jurados; tole
rancia de seitas de extrangeiros q1,4e não tenham o culto estabele
cido; successão hereditaria do poder executivo na dymnastia dos 
principe51 naturaes reconhecida pele.s nações.~ 

Xão poderíamos agora acompanhar-lhe orações e debates. os 
annae;,; !';uardarn-Jhe a~ lições e a facundia. nellas brilhando o eco
llCmista. o moralista. o crente, o abolicionista, o monarchisU\, o 
conservador progressista, de inimigo da Republica. 

O oradot' revelava tanto o homem de estudos, como o homem 
de caracter. E definia ainda o homem de bom gosto. Da. goS'to 
acompanhar-lhE. a ac<;ão :oarlamentar. 

em exemplo:· Surge na assembléa constituinte ao chegar a 
noticia da victoria de dois de Julho, da fuga dos portuguezes e 
da captura pela esquadra de Cockrane de mais de 1.500 soldados 
lu~os. a propost ... de serem desembarcado, na costa d'A.frica aquel
las.• tropas oaprisiona.:lns. Se o patriotismo exultava, a ansia das r<!
presalias e o receio de deixar ir a Portugal tropas que podiam ser
recambiadas em nova investida contra a independencia inspira·· 
w1m taes propo:!taloõ de manifesta crueldade. O amigo oa harmo" 
nia e da pa:z, 0 humano generD-!!o levanta a voz commovida e ener
~ica estigmatizando· "a de~hurnanldade e tyrannla de se arroj:l.
rem mil e quinhentos homenl" em climas inhospitos expondo-os 
:~os hor1·ores ~ fome e da mlserla ... Têm o entono advertidor dos 
pt·ophetas as suas· phras~: .. Sr. Presidente, a sorte da guerra .; 
incerta. Maranhão e Pat·í1 Inda estão sob o .1ugo lusita-no; ê lm
politlco, :.'Obre de~<humuno. reduzir os homens â. desesperação ... 
Ninguem de honra Insulta a prostrados. . . convem que o Imperjo 
nascentE! ()Stente a mu~naninl!dade do Imperlo Romano que era 
debellar os soberhoH e perdoar os submissos ... Ainda que os pri
sioneiros. luo;ltllnos tlveS'Sern praticado cruezas na injusta guerr'l. 
que no.s rtzeram na Bahia. comtudo a humanidade brasllelra nii.() 
pode sust~ntar n phantasla. de- os ver acabar em desesperação ft 

fome e mlseria ••. Aos que argumentassem com a possib!lidade da
(IUe,les soldados voltarem a combater contra o Brasil adverte que 
não temam. E1·am 1.500, na Bahia. eram muito mais e ali não os 
temeram nem a,s mulheres de sua terra "onde houve mais de uma 
beroina semelhante a Joanna d'Arc", e aJi !oram assedie.dos, im
mobilizados. vencidos. ''Não tememos a. nenhuns, sejam 1.500 ou 
15 o . o o o. Poderemos dizer : venha todo Portugal; basta o nosS'O 
páo-!erro para desancar e desquelxar os \nvasores. O no.sso grall
de ponto ê sustentar o muro de bronze. a muralha da China que 
assegura a nossa lndependencia de Portugal." 

Empolava o discurso desaes accentos heroicos num entono v!
rll e moc::o de que .SP. dlrta. Incapaz de vibrar :>. tibra lao;:a de sene
ctude. 
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Mas l!e era ~eneroso e se !\e e]e\•ava no discurso á sublimidad& 
patriotica não lh-e roç:assem a uelle obdurada pelos annos. mas 
sensivel pela delicadeza moral. ArrePiava-se então em risplda,s sor
tida."', com o f'lan instantaneo de uma replica vivaz. De exaltada 
reUgiosidad<?, falava um dia ~ohr~ o preambulo da_ Constitukão. 
Numa passagem d·evota citou Franklin "que ensinou a tirar o raio 
á atmosphE>re. e o sce-pt.ro ii. tyrannia- o o.ual ao entrar no COll

gresso americano reparou que no com~><:o das ;oes!<ões não 5? Ot1t.'-'

se a Deus. e levantado a. luva aos !ncredulos, a que uor certo al
ludira. e que o farpeav;tm eJ;n ironia. devolve a hervada ~etta 
num ricochete elegante: "um dos membros da Commissão notou 
que todos falam em theologia e politica. Esta ironia na partll 
que me toca forc:a-m,, a t•etorquir QUE" suppo,.to não pre!':uma de. 
theo!ogo, comtudo dei tempo no:o> mpu.,. estudo11 qutl.ndo na 'Cni

·verni.àade de Coimbra. fui lluhstitut" d(l.s cadt>iraS< d<" t::rev;o e helwai
co. Agora l"Ú me prezo de saher a cartilha <lo me~trE> Ig-naC'ir·~ mns 
nada do crêdo dos carbonarlos~. 

O Sr. President!' - AttPn<;iin! A horn elo F,xpPrliPnto> €'~
tá finda. 'O('vo, uortnnlo. suhmette< fl Camarn " rPquerimO?nt<• !lo? 
que V. Ex . . ~ o nrimeiro sig-natnrio. 

O SR. WANDERLEY PINHO - A~uardo que a Camara se 
manifeste, para prose~ulr. (Pa~ma.,.) 

O Sr. Presidente - Vou nuYir a Ca..a "oh1"E> o se<::-uncl•• 
requerimento. 

ApproYa<lo. 

O Sr, Pl:'esidentn 
do Visconde de Cayra. 
derlPY Pinho. 

A ~p~s~io f\~t~t l'Onsa~rafla r1 nJE'nltll·~u. 

Cont'inua <'um n palavra (o St·; ""an-

O Sr. Wanderle\' Pí-.IJo 
pio: Ferreira. Fram:a qup tinha a ad\•inhac:ão da" !!;randl'" (-.\he<:n!<, 
trazia á Constituinte iniciativas quE> tanto luziam pelo hrllhn comr, 
5Ur]lrehendlam pela precocldacl~. VInham por~m chumloada" c'!c 
inopportunldade. Para um paiz que Ct"ystnliza.va ainda !'Pln" nr
mas a sua indepenõencin e con~re~:"ava numa e>;mctifie;o~;!on pt>
lltlca os provincialismos dispersos el\~ propunha a feder~ão que 
não convinha. Seria a d~sunlii.o a separac:iio n desordem. " fim elo 
Bra~il. Ferreira Franc:a era seu Intimo. Cayru' iria at~ o rompi
mento dessa amizade velha no combate H. idl'n que N!putrn·a jmpn
triotica. Com a sol(!rnnlàade de um senndot· romano exclam:t\'a: ·•a 
materia. é tão gravE" que declaro nesta. a~sernhlé-a e~~·w re~oh•ido 
a inimi7.ar-me com 00:1 meus maiores aml~os. que s(> otostlnarem 
na dita these e a congraçar-me com os meus maJore~ inimigos 
(que só terei .gratuitos) se me ajudarem n comhater tltl optni.'io que 
entEmdo cau~ria se fos'Se adaptada com ~enE>rnlidnde n rulna do 
Imperio do Braail '' . 

Tinha autoridade par:~. assim ·falar quem roi hempt·e severo. 
Já. em se~ escriptos, sem kext['anhas reticenria~ nem susp~lta:< 

economlcas da verdade'· npruma-se a sua rectllliío. X:.~ ac.:;fto nil~ 
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ter:;lYersa. nem tran~i;:-e. nem reneg-a. mai~ se os npura o estutl.o 
de suas palavras € escriptos e r:>lJr:ts. tanto mais se os louva e tan~ 
to mais se lhes• exalta a rija contextura moral. 

No discurso se llle espelha a firmesa e a pureze. do t~entir. A 
phrase sae bella e ornada mas el(POntanea. Vê-se que quando f 
cast!.c;a, como ao ser erudita, ;; a modo de instinctiva, brot~da qua~ 
si do subconsciente de estudos• anteriores. Não lhe orna o discur
se o arrebique bus'Cado. A belleza da fôrma se apresenta como 
um dom inato, ainda que se Hinta que foi e.dquirido pela constan
te leitura d05 bons modelos. As mostras de cultura, a erudição do>< 
argumentos vêm tão a proposito que é como o apanhar simples, 
((U:l.-~i desdenhoso ile gemas pela mão de oPulento joalheiro. Tinha 
a intelligencia embebida ue cultura, e não della esmaltada. 

E nunca alijou menore~ e~crupulos pat-a su])ir ou se firmar. 

Xão transigiu com o p~e que o queria 1Xtl"a padre. embora 
sem v~a<:ão ecclesiastica. Resistiu. para perde1· a meS(l.da e com
pletar seus e~tudos uníversitarios com os parcoR vencimentos dP 
professor-estudante. 

Carid(}SO e desprendido conta delle um oiographo este episo
dio que completa num trn~:o dE> verídica anecdota o seu perfil 
moral :"indo uma occasião ao thesouro nacional receber UllS 

vencimentos seus da Junta do Commercfo encontrou na volta uma 
mulher que lhe pediu uma e!lmoln. e Silva Lisbôa, introduzindo 
n mão no bolso c suppon(lo dar do:,, ou tres mil rêis á pobre ne
cE>s~itada. entregou-lhe t.oda o <"!unntin recebid<t do thesouro. Ao 
chegar á casa e dandn pelo en:::ono nccrescentou: Ora quem sa~ 
be? Talvez que elln prec!sfiSSE' dl!' tal qua.ntia para occorrer {iR 

!\'Ual'l ne<-es!'lidade!<. Pouco depoi~ hnte-lhe ã. porta n honrndn mu
lhel" a entregar-lhe o quE> re-cchern, reconhecendo {JU!' tinha sicl" 
um enJ:"ano. Ma" n Vi~:cr.nde d{' C~yru' não al"ceitou o dinheiro fl"
crescentando: .c;:ctllr.ara. a 1)rG1:vft>ncia lhr. dru. P.11tri dGdo. •• 

E era oobre !' onerndo de fllrnllln.! 

ERRn. tão requintarla Rolidariedade humana ~ que o leva.-~ fi 
dlsslpa<:iio de homem de estudos aue não nodia guardar o que sa
h!a. o que sabia• communicando. escro>vendo. falando. l)ropa~ndo. 
Por elleo o Brasil se coalharia ele ~;ocledades lftterarias; nlnguem 
como elle no seu tempo. teve tão extensa hibliograohin. 

E tinha essa virtude ào.s almas fortes de não desanimar com 
os lmmcceSRos, de se não encolher ml!\anthropo no amanhã da~: 

ingratidões ou das hrutalidadeR dos homens. Escudawt-o a cora
gem. a grande corãgem -dos polltico!'l herolcos, de affrontar a lm

.popularidade e de assumir attitudes c)lja exacta signiticac;:ão s6 
tarde poderiam ser bem cornprehendidas. E s~ a !rritac:ão das 
massas !nsut!tad9.!! lh(' grita um dla {1. porta !'luas assuadas de 
apedrejadores. ostenta a bravura physica do~ audazes. elos que 
têm brio e se sentem com r:fzão,. 

Falando agora, um be.hiano niio ha de esquecer -como elle 
era bahiano. Nã.o por ne.scer apenas <la. "Cidade sob1·c o monte ·• 
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na "Pi!_tria hospitaleira·· na ,(Siam american~:·. mas pot· ou<>r.•r
!leu torrão com extn!mos ta4!s e taes zelos que- ~ não el;qUt>cin
acom:Panhando_lhe infortunios e soberbo de suas glo!'ias. 

Suou sangue emquanto o sang1le- do!! hahianos corria na ~ue-r
ra da rndependencia. "C'm anno ::t firo ac-ompanhou a cam'fl'i\nb<~. 

tremenda em que- seus patricio~ J<e sagraYam pnra n posteridn<'l" 
nor gloria, e hravura. Nii<> sofftl11 que a nrepotencia. brutal il"> 
Madeira q'uizesse suffocar anseio.!< de libertac:ão rlo!" bahianM cujn 
hornbridade já. em 1688 nc~nhec-ia o Duque t1e Cadaval em N>nfi
dencia ao rei como "gente da Bahia muito aJti,·o pot· uma inve-
1:era&t n"'tu'reza. ·· Sem poder IX' la edade f' por outro!; d!'\·t-n~s em· 
punbar sua escopeta no Reconc-:tvo, mai!l utll com a penna no 
Cõrte que nas trincehiras de Pirajá deb.:a.va escriptas paiFWra!' que:> 
nenhum bahie.no de·n· esque<'er. a o louvar " o roracter lf'al e h€
roico do povo da pro~·incia sotf?ropolitana-. a "attitude marcial 
de todo o Reconca~o se-m a l:;um ~>xtranho imnul~o ou !<Oo:>corrn ": 
" A Bahia pode ser im,adida. ma!! não conquie:tada. A tradi<:ii<> 
a·~ Madeira serli, punida. com a recupera<:ão <la Bahia". Exclama
c:ões convictas com QUE' estimulava os :mimos dos "rondido:: bll
htenses surprehe:Rd~do!< por vi>; artes ch ~'Yt'onhnnta>; ... 

Agita. com odio pntríotico o latego de suas objurgatorin" f1 nn
ticia da dureza da ~:rut>rrn "atf' t~m feito fogo f'l parle.m~ntarios. 

<-ruelmente morto a re-ndidos natr!otn~<. e n egado !':ll.hida. da ddad('. 
aind~~o a. re-ligioSl's p'l~, reduzir >~terrndn nonut:u:fio aos horrnrt'!" 
da fome. geral aSf:altn " exec111::ão militar~ . nnrn logo ~xn.ltnr n 
reslste-nda: "mas a ad,1ra'llal Pt•o,·!dencia excitou novoR Mncahe-'JS 
no Recnn<-avo d:t Bnhi>l nnclr> f'xistrm solar('~-- e- nn~lP ~ur1':'e-m hr
roe!; e h;:oroina!;, 

Não lhe podia.mo,.; medir :1. para!la~;:o nesta ranido. dig~ré'!lsii•' 

mais de lembrnnc::a.<~ que {le e-lo!:!n . E ra a. dos ~randes astros• dis
tantes. muito distante~ da. yulgaridadt>. da medincri<'lad(': n cun·n 
de sua pnrabola se dt>.!>dohrou i'ntr~ o.. mn!R lumir.m:os f<icn" cl:t 
sciencfa " dos rasto!'! <'t .. l':U:t llpoc~t. 

Como economista !lmdn por nssim dizer <>m Brasil P Portu • 
~I a Econon1ia Politica: como jur!l':t.'l crea d!' !neto n:l lin~-:u:\ p•w
tugueza. o dfre!to commert'!al - "' prole ~m mii.- " que não lt>''"" 
TJt'ototypos. nem modelo f? auxilio fJQttio": como moralista dl'ltJI;:.:\. 
a ethica christãs da monotonia do!~ cnthecl:tmoll. dando-lhe ll telc:ão 
literaria do~ l!Yros que- nii.o e-screvem Jllldres. adstric-to~ em fun
do e forma as Unhas rlgfda~< de conclllos e hullas: como !itter,,to 
castiga a forma do cry~<oi dos cla.c;sicos. enriquece a. phrn.qe -da erü
dfção dos antigos. !<em tlt'fxar de jo~nr com ou!'ladf>~. imagen" no,·a!' 
- armado e luzente como um gladiador romano tPndo multas ye-
zes a agilidade alegre de um torealtor de He!'!Ylnha: C"onw pollti('n 
ajuda. a libertar o !!eU poYo ~ f um t'lo~ PO.l'l't drt J:)ntrl:l. 

Se o symbollzassemo!l num1l f'Orrent~ da~un. t11rlamol-.' que 
fluiu forte e cheia dentro <lo li!lto. Pm« vez pon·e-nturn. ap~n'l.!<, 

transbordon . 

Viu nas marg-ens a popularidade e o enthuslasmo das gran
des idêas seductor~ em voga e desprezou-as. niio s'llbrando para. 
as devesrts em que s:e podia expralar. ant!'s rolando dl:;no e t'On-
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:!iante dentro dos commandos do d~t~rminísmo natural de seu ca~ 
racter, de suas convic~õel;!, dos e!5tudos que lhe davam a no~ão 

do 'pr'esente e o faziam presentir e prevenir o futuro. Sentiu le
'lrantar-se na sua passagem os rochedos da impopularidade e da. 
hostilidade dos mimados do diA. "'.enristou com elles; empolou-se 
.em aguAs õe E.'libido n!vel. salvou-os espumando combate . e defesas 
e .seguiu sereno o seu c urso. Viu O.!'l a.ffluentes da versatilidade ou 
da violencia. da injustiça ou do interesse, que o podiam ench er 
de noyas aguas e ·O>< evitou. Te~e a ,·entura. de sendo forte não 
t er sido injusto, <lt> poder s'iê'r ju><to ~em deixar de ser l)om . e de 
.:::;~r b t)nl sem sP.r vulg-ar. 

E foi feli:;o; de não conhecer a paralysia no!<talgica da velhice, 
usando atl': ao fim a edade ~orno arma de com1~ate que renhiu. e 
<le ,,nte sentir naJO; v!ctc-ri~ts úu na..-; derrotas o recon hecimento da 
po!'lteridade e a immortn!M~de dos momentos que levantou. 

~e~;ta hora. !1€ recoràac:ão em que o e:xalttlmos• 110deriamoJO; 
inscrever na lapide voti\·a que lhe trazemos a.o altar civi('o. estas 
sentenc:as: "Escreveu &ou~ta.s tlignas rw St! fa.zl!'l'f'?ll·" e "tez cousa.n 
d.iunn..' tle serem- escriJita.R". deixou uJJt " 'o'l>re tf'.stemu1l·hO <1.., snu
rxi.~.tt>ncia pela lem.branca d'e acr:ões ('gregia..v. bem. m.erecett àt~ 
pa.tria. que aju401t a jwndar. foi rrromif.c c> utü, foi sabh P .itt.tto. 
(.lfu i to bem. Po lma.~. O ora(lor é 'l!i~:a?n.ente C1tll1tJrLm tmtaào.) 

O Sr. Waidemar F.-rr,.;•'l - Sr. Presidente, a commemo~ 
rac:ão em aue a Camata do~ Deputados acaba de con,•erter a pre~ 

~~ntEI &ssão é dunlam<"nt .. hahiann: hahinna, p orque ho;i.e ~<? pro~ 

mui~A n Conrtituic:ão tlolitle"a do ;:!;l"andt> Estado do ).forte; bahia
na, porque hoje !le CPiehrn o C'entenarlo do !lllleclmento de um dO!< 
ml\1!'1 notn....-els t>!lpírito~ '!"ue aquell~ terra f)l'Odh:do'<a tem produ~ 
zido. 

O t>ln~!o h!Rtor lco r'lE' JoM d.'t Silva T.iRhOa .\"iR<:-ondl." d<' C'>\y~ 

ru', acaba de ser feito !leio n C'hre Deputado. :::::·. 'V<mderle}· Pinho. 

O SR. Trmcmu. Pt:-."l'o - Brilhantemente. 

O SR . '\\.ALDE!\fAR FERRElRA - ..• no ~eu hrllhnnt~ di:<
!'Urso f'nl torno caquelln flt:tura. sug,~testlva qut:> tnnto ndm!ro. Por 
lsflo mesmo ...-enho li trlhuna. adherlndo a esta. homenap:t>m O.U(• 
tanto fala ao meu esnlr!to <! ao meu corac:ão. 

O :::IR. AI:RELIAXO Lr.tTE - Y. Ex. permltte um a1mrte? V. Ex •• 
('Clm t1unlo motl\'o. 'P01'<JUe (o pnullsto. e (, l!!nte dn. FMu1dnde dê 
Direito dt:' São Paulo. a qual esta. e>~treltamcnte UgndA. 1).. peS!Ioa. de 
Cayru' POd(O' falar delltt>. flJ)('Gft]• de tel' sldn (;>JI.e contrario á sua. 
:run<la<;llo, all~~ando o mão fl\lnr dos paulista.!!, naquella. ·oceastã.o. 

O ~Jt. PEDRo CALMON - Prescreveu a opinião eom cem annos. 

O SR. A'I:Rii:LIAXO LErrE - Cnyru' tnmbem era Irmão - e de~ 
vo Isso :1. lelturB. do livro de V. Ex . sobre n Congrega<;ã.o do.s Pro~ 
fe"-sores <la Fa.culdade ele Direlt.o de S. Paulo - de Balt.hazar da 
~llva Llsbôa, o primeiro lente ele Ph'elto Eccleslastico daquell~ 

curso Jurldlco. 
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O SR. 'VALDEMAR FERREIRA - O aparte do n~eu nobre 
collega e amigo, Sr. Aurellano Leite. vem j.usti!ica\" minha prc
Renc:n nes•ta tribun:t. 

Das surprezas ·-que a. Hi;;toria fornec" a quanto,; se põem 
a indagar de seus fastos, nenhume. terá sido mais interes•ante dn 
que aquella que se apossou da Capital da Bahi:l, qurmclo :<li 
aportou, em com-eços de 1808, a e~quadra portuguezn. que trc.ns. 
porr.ava pm·a o Bra><il o Princi"Pe D. ,João. 

A figura d<J Principe tem sido t>>tudada por mai~ ele um pri~ 
ma. Alguns o enaltecem: outros o deprimem. Desta ou claqul'l.'::.. 
"fórm~. não se pócl<:> ne:::ar. <:>ntr~tanto. que a :<un pres~nc:n no Bt,~
.~il foi fecunda: àe\·emo;; ao Príncipe D . .João n!" m:ti~ nle\·:lnta/h,>! 
<'.ommettimentos, a comec:ar pelo ael'nSE>lhado )"lo,. Jo~'é dfl S\to:n 
LisboR. - ·'1 abertut'a rJo,o: portos ai} Bra~il ao comnwrdo extr .... u
;:;eiro. Df11ito õem.) 

Conte;;tn-se hou~·esse o. iniciath·a partido dE> Jo!<i' rl:l Sil\·a 
I"ísbna. Mas os estudos historicos ultimamente feitos att.l'ihu<.n1 a 
nutorla daquí"'lle ~e~to de grande sabedoria e de extra.ordinaria 
c-1arividenci'l. ao nota\·el ba:hiano. ha cem annos d~>sappareciclo. 
Aconselhando a D. Jo:io que nhrisse os portos do Brnsil a.:> cnm
mercio extrangeiro, ello? comprehendeu hf'm a ;;iht:H;à() ela familia 
reinnnte -de Portug~l. quando ~e po.!<se.va IJnl'a o BrasiL 

Tomad11 Portu~n.l, c~mo :<e nc>hava. pelas fm·~as cl, Junot, es
talJelecida, !JOrta,to, uma J'lituac::ão d~> facto ~ntre n :11ltnini~tra~;io 
cltt me>tl·opo1e e- de colonia. ur,:::-in ~~ toma~~<' no Bra~n a~ medidas 
neceRsarias para que ell<? se IJUÕ(HS»e gcwernar por si me-.,mo, ob
tendo o>< meios preciso~ para a. mantença de sua ;!overnança. 

Refere um hi~torintlor portug-ucz - Antonio Vianna - que 
D. João VI. aportando á BahiA. RC viu Io~o <'t'rC<ldo· pelo~ homPns 
<le bom ('Onselho dn cidade elo Salvador e entre este~· <1<:> disting-ui!!. 
.Jost. ãn. Silva Lishoa. cujo~ rneritos já. eram então notn~·eis. nii,o 
s6mentl:' em vista <lo:> "~'U~ estudos u,nlverRitarios em Coimbra. como 
d<:>stacadamentE' em fAce d.! ,::rande nomeada quE' ha\in conqu!!lta
.clo como ndvogado e e-~)"}('cinlista <>m tl!'sumptns <ll' e!"onomln pt>l1-
tic-a e de direito merl'antll. 

Ainda não se havie. elaborado o CGdigo dt> Fra-n<:a. que abrit~ 
a época le:;lslaUva do Direito Commercfal. e Jos~ c!a Silva Lisboa 
jf!. se havia dl.'!tinguldo pelo~ seus eRtudos. Que foram reunido!! 
Prn varias- volume« ou tratadoR, que constitulram OR seus Prirr
cipioa rU' Direito Mercantil f' Lei.! de .Varinha. 

Varias edi<:ões de~51(1 Yieram n lume, a ultima daH qua.ci: 
prefaciada po:- Can-dldo Menue~ de Alme!dn, obrn QUE' com>titui,·. 
no testemunho de Jo~~ Ferreira Bo!'ges, o Cod!go :Mercantil dE' 
Portugal até 1833, quando se promulgou o Codl;;:o Portuguez. cha
mado Coldlgo de Ferreira Borges, seu autor. 

Commentando, na. sua Jllrisprudtmcia Combit>l, a nt!tuac;:ão 
benefica. d~ José_ da Silva Lisboa. na. literatura. juridlca do Brasil, 
o grande commérc!ali>Jta lusitano pliz em destaqu~ caber e.o jurls-
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consulto brasileiro o merecimento de ter sido o primeiro e unic:;o 
que. atê então, havia. escripto um trata.do de direito mercantil em 
Iingua portugueza.. 

A influencia decisiva que exerceu José da Silva Li>;boa sob~ 
D. João VI e a actuaç:ão que aquelle espírito forrno~amente edu
cado e aquella. cultura TJOiymorphica exerceu sobt·e o príncipe, con~ 
tribuiram p=a que este, installando-se no Rio d~? Janeiro, para 
aqui o chamasse. Foi. ~mtão. José da Sil\-a Lisboa nomea-do mem
bro do Tribunal da Real Jun~ do Commercio. Navega(!âo e Ar
tes. Nelle desempenha~, p~pel qu? merece, neste instante, se lhe 
dê relevo, porqt:e (le r<;10Vancia elle effect!,·amente o ;;·. 

Ainda não nos achavamos politicamente separado!\ de Portu
gal e J"osé da Silva Lisboa. para logo. propoz ao Tribunal da 
Real Junta, que se elaborasse um projecto de Codigo. Commercial 
para o Brasil. E' curiosa esta ~uggesti\·a !E:>mbranc:a: ainna não 
tinho.mo>l o nosso Direito Publico separado do portuguez !?, por 
isso mesmo, o nosllo Direito Prh·ado ainda ~sta\·a ~ncartado no 
Direito Privado Portuguez e jã Jos~ da Sil\·a LisbOa suggeria quo. 
se organizasse um projecto dE? Codigo d e Commel'cio para o Bra
:>11. Isto significa em primeiro Jogar. n maleabilidade do Direito 
Mercantil, a sua indomita qualidade de progredir e adaptar-se fi,; 
necessidade do tempo, e- ainda. aquE:'Ila l"Ua qualidade maxima de 
romper as linde~ terrltoriaes e, muitas yezes. sobrepor-!le- até ás -do 
Direito Privado, a tal ponto que H· infiltrou. no>. dial' de hoje. em 
muitos capltulos rio Direito Puhl!co. 

• 
O Tribunal da Rffil Juntn não podia deixar dc> ter llCceito a 

proposta. de JosE da Silva Lishõa. Acceitou-a E:' elle =mo to
mou ~obre si a !ncumbencia de elaborar o projecto do Codigo Com
merclal da colonia portuguez.'l da Amc>rica. 

Rompidos os laços pol!ticos que nos prendiam a Portugal -
porque os economicos já o tinham sido pl'lo decrE:'to de a.bertur:~ 
dos portos, a nossa induHtria e o nos>:<o <"Ommercio já estavam 
emancipados daquellas in&truc-<:õE>s que ::t.rart!nho Xobre ele Mel!" 
havia expedido aos ga\·ern:dort>s d•H Capitanias do Brasil, no S("ll

tido ode que nüo oermittis~f'm :u< f'diflcac:õe~ dP fabricns e indus
tl"!as ne~te Pal.z. POl"QUe. ><E'ndo e~tll. tt>n·a pro(lir;a em p1·odu::to><. 
&'e se cons!'nt!sse OU!' aqui :l!;l industrias - lnstalla..<~sem. mais de
pre~sn !'IE' .,.erlflooria a declara<:ii.o dn ind!'pendencia do Brasil -
a. Constitulc;:ã.o Imperial prom~tten a 0 Brasil •lm Codi~·) dt> Com
mercio, como lhE:' promettera um Codigoo Criminal E' outro Ch·ll. 

VIeram os dois codi!:'OH: o commercial e o criminal. O civil • 
. só em dias da Republic-a foi qne SI' promul~ou. 

Quando. em 1831. a ·Asso(•la<:ii.o Commerclal do Rio de Janeiro. 
dirigiu ao Senadô Bmstleiro uma t•eoprel'entac:iio. solicitando-lho)> 
providencias no s!'ntido de eS'tabelecerem_se tt•lbunaes espe
claes para o commE.'rc!o, tomando conhecim.ento dessa repre
senta<:ão, que foi lida e npprm·ado. no Senado. a Re-gencla enten
deu dl' nomear uma commtssão de homens probos ~tue compu.zes
sem um projecto de codlgo do>' commerclantes. Esta comm!ssão 
foi constltuida de Limpo de Abrea. Guilherme Midos!, Jos~ Anto-
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nio Ratton, Honor!o .Josf Te.xeim, depoiG' substituído por Lou1·enç:o 
Vestim, nomeados por Decreto de 14 de :\1arço de 1832. 

Como· se comp-rehende-. Sf'nhore~. t'lU<? tendo sino tãn as"i
gnalados os ser~·i~O'! de Jos{, da Silva Lisbõa. em m·oi cia ela.bora
dio do Codigo de Commercio: coma s:.e comprehende que, sendo 
elle o p;-ímeiro tratadista de <lireito commerda! ele Portugal e do 
Brasil - fosse esquecido, justamente quando se prepe.rava uma 
commíssão de homens conhecedores do assumpto, que ~eriam en
carregado·s da feitura daquelle Codigo? Não seria razoa-.·el que lhe 
coubesse a Presidencia dessa Commissão? 

Esta interroga~ão ficou por muito tempo . !'.'ern n·sposta. a.tê 
quP, recentemente. um historiador paulista -o Senhor E>jalma 
Forja~ - se 'Propoz a resolvt>r certas duvidas: uma, corrent,.,. nos 
tratados de direito commercial, ele que esta commissão teria sirlo 
sido nomeada 'Por Aureliano de Souza Coutinho. Viscondf' de Se
petiba; outra, de explicação do motivo por que José da Silva 
Lisbcoa não fizera part(' da Commis~o. quando elle em, pr-..dsa
mente. o homem indlcailo Para occupar ne!Ia o primeiro Jog-ar. 

Foi a polltica, !':""nhot·eR, como sempre, desgrac:aànmente. a
<'Ontece. que afastou Jos€' da Si!Ya LiRboa da primeira commissão 
nomeada pelo Governo da Re:;:"enc!a para elahorar o pro;iectn ele 
Codlgo d~ Commerc!o! 

Nomeada em 14 d~ ~l:lrC:o de 1832 o jornal que ne::;ta c!d:l<1t> ~c 
publica'\·a .• .J. Ver(14,1e em sua edic:ão de- 31 daquell"" mez. cen m
rou o acto ministerial. Censurou-o. exactamente. por na Commis
são não· ter .sido induido Jcsf ~a ~ih·a I;i,.hO<l. A cen><ura cheg-ou 
atf ao Governo. E. em 11 de Abr.i! {\e 1&33. o :'IIinistro Josf L!no 
Coutinho, o mesmo QUE' a havia nomeado, dirigiu a Jos~ da Silva 
Llsbôa. pntão Visconde Cayru'. a carta queo Passo n l<'t' !' que !oi 
descoberta nos nrchivo• publico" dE>sta. cidade pelo Sr. D.ialma. 
Forjaz, carta que s~ acha reproduzida no meu Trat.ul.o ifc Dird
to Jtcrcantii Bra.sileira. 1n volumP.. 

~mmo. Sr.: 

A Regencla. em nnmp <lo Imper:ldor. 

Ha por llem l'<lgnJflC'ar a V. Ex. que. tendo ~!elo C'l"l'l\~ 
<1:1 uma commlsroo de homE>ns probos e intelligentEO>s porA. 
organi%al' o Frojecto de um Cod!go :Mercantil <le que tanto 
~e precisa, deixou V. Ex. ele ser convidado para elln, niio 
por quebra dl' con>~iderac:iin tlev!da r.. sua J::rande t•eputa~o 
Utternr!n. prlnclpclmente em semelhantes materlas. como o 
Mundo sabe ma..«. Jlor-que opprimldo de !mas hahituaes en
!tormldade>~, recelasse a mesma Regenéla lncommodar a!n
dn V. Ex. com o nccresclmo de novos trabe.lhos. além dos• 
l!e sUQ. obrlguc:ão ordlnar!a. Hoje, porém, certa de que V. 
Ex. gozando de melhor saude, e tendo mesmo preparado já 

alguns trabalhos, ~bre SE'melhante Codlgo, se não esquivará 
àe concorrer co:in sua.s luzes para obra de tão geral utilida
de. e da Qual multo dependerá. a prosperidade do Brasil: me 
ordena que convide a V. Ex. parQ. que, unido H. dlta Com-
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missão. a coadjuve como bem permitt1re.m suas !orç:as phy
sica.s. no referido serviç:o. de que se· acha encarregada. 

:o\!us ~uard~ a v. Ex. 

Pao;o, 11 de Abril d('- 1832. - Josê Lino Co-uti.>~11o. s ... 
ViSC071de d~ Cayr-u.•. 

Quiz a Regencia. POr esta forma. ligar o nome de .Jost: · da 
Silva Lisbõ::~ ao trabalhos que então se iniciavam de preparo d<J 
Co digo de Commercio. 

Elie. entretanto, não a.ttendeu ao pedido que ella lhe dil'"igit·:t 
em nome <le S. M. o Imperador. EstaYa elle. nessa época. afasta
d.o do Governo pela ~·ua !tdelidade aos ide<aes que 5 . M. o J mi>e· 
rador D. Pedro I. d·efendera.. 

Se, entretanto. não contribu[u pessoalmente. por que as suas 
doutrinas e os seus ensinamentO>' no Codigo futuro se in!iltrafl
sem. a verdade é que a Commissão não poude. deixar de adaptar 
os trabalhos que elle- ha~·.ia escripto e publicado. 

Confrontand{)·s·~ o~ Principias de Dire-ito Jtercantil e- Leis de. 
;}[llrinha de .Jos~ da Stlva. Lisboa. com o nosso Codigo de Com
merc!o, nota-~e a identidade entre o seu pensamento e varios dos 
dispositivos no Codigo exarados . 

.A. sorte de Jost; da Sit\'a Lisboa fo1. de certo mod<>; identica :, 
de Teixeira de Freitas na. ·reitu'i"a do Codigo Civil. 

Teixeira de Freitas foi o ,;;~·~·temati2..'1.dor, ou. se quizerem me
lhor, o organizador dn syste-ma do Direito Ci\"il bras!leiro. Foi, no 
no sentir do codificador argentino. uma das ma1s altas cumiada~ 
do pensamento juridico ameriCGno. Quando este se utUizou d1l 
Esõoço do (>!>digo Ch•il. que Tedxelr<~. de Freitas ftzera para o Bn
sil. transplQntando para o Codit;o Civil argentino, \"ertidos en1 CU!'· 

telhano, quasi dois mil arti~o~. foi censul"a.do por haver prefE-rido 
um tratado brasileiro. em ve?. de procurar O"' europeu-~. principal
mente os francezes. O codificadot· argentino, entretanto. decla
rou que os que o criticuvam desconheciam o trabalho de Teixeira 
de Freitas. que elle con!'!(lE>r:l\"n e-mulo dE' Sav!gny. ~iio se J•Õd·~ 
fazer maior elog-Io ao gt>nlal jut·!cconsulto hrasileiro. Teixeira de 
Freitas tambem. senhore!<, p~eparou o matel"i.-1.1 com qu~ se havia 
d~ formar o Codigo Civil. Não te\'e a fortUlla de ser o autor do 
projecto deste, mas. sem clU\"iua, contribuiu sobremodo JHtl"a e. sua 
elaboral:àO. Mais feliz !oi elle que Silva Llsbõa. Este apenas con
correu para a elabora~ão do Cocligo d<.' Commerclo brastlelro. >lO 

passo que Teixeira dt" Preitüs contribuiu para a de doi::. codlg••" 
cLvts: o l>rasllelro e o ar~r:ntino. 

Eis o grande ~pirlto Que hoje- se commemora. 

Niio se!, Sr. PresidentE', de homenagem mai~ jus•ta. Ni"io foi 
sCimente como jurisconsulto que- SU\·a Lisbôa se distinguiu, pois 
revelou-se ·historiador tambem de grande tomo. Logo que se pro
clamou a independencio.. deu-lhe o Gc:werno a incumhencia de ela
bornr uma H!atorltl. do Brasil. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:54 +Página 67 de 68 

-465-

Economista foi elle. e insigne. Publlcista. dos de maior nota. 
Parlamentar. por todos os modos se manifestou a sua cultur·t. 
E isso me5rno reconheceu ainda o Governo do Brasil quando pelo 
decreto d.e 9 de Maio de 183S. o proclamou "um dog varões b~nO?
meritos, em sublime grá,o. e um do!< sabios mais respeitavei" da 
época actual, cujo nome será indelevel para os vindouros. •· 

O yaticinlo realizou-se. Esse nome E. de facto. indelevel para 
os vind{)Ut·os, tão indelevel que estamos hoje a sublinhal-o na hlli
toria parlamentar da Rermblica com esta. esplennida commemo
nção. 

Corno professor modestíssimo Cniío apoiadO$), 'd:-t materla d~ 
ellp foi· o primeiro em lingua oortuf:'•leza. no Brasil e em Pm·tu
gal. hf'mdi~o. Sr. Presidente. a sua. memoria formulando Yoto" 
por que na. Hi.,;toria não se aPague nun<:a. o perfil desse hn\siiC'irn 
insí~ne. (Palma.~. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Presidente- !'\ào ha\·endo mai~ oradol'es. W>U no~ 
mear a commiss:io de que trata 0 reQuerimento. 

Par::\ r~p~o;;entar a Camara nu ::;essão el'õpecial do In!<titutn Hi,.·
torico. nomeio Of< ><E't!.' Pl'lmeiro~ signaturlos do requerimento. qu•' 
~;ão o~ !'ll's. '\Ynnderley Pinho. Octa\"io Mang-abeirn. Pc>dro T~n;::o. 

-Pedro C~lmnn. Lui?: Vianna, João Man):;l\beira e Leon!'in Galrtlo. 

Vou levantar ::> ~es!'rw. d-e-signando nnra a <ll' 
seguinte 

ORDEM !li> OT.~ 

:unanhi'i a 

Votacão do nrojecto n. llll~A. (](" 1!13;; (1' Le~is:latum). dis
pondo sobre o fornecimento d~ informao::ões de titulos protesto.~ 
dos com parecer contrario ela Commis~<ão de .rustíc:n (la d.i$

cu.ssâo); 

Votn~ãe> ào projE-c-t.o n. 4:-1. d(' 1935 n• Le~islaturnl. c~~>ando 
o En!>!no TE-chnlco-profissional i' e!'tabelecendo o ens~no g-nltult~>: 

eom pareceres contrarias dn!' Commlssões dE' F:élU<'ac;fw e Cullur:~. 
e de Finan<:all (' Or~a.mento (1" d'i.qcrt-<~s<ío); 

Voto.<;ii.o <lo projecto n. 11'2, de 1934. relevando a nr~cripcã.o 

em que porventui•a t.enh1L incidido o tllrplto dE' ~<ub-offi<·laes. Mtr
gentos e prn(!6~ da Marínlw .. á g-r·atlflca~ão concedida T>f'la lei nu· 
mero 5.167-A. de 12 de Janeiro de 1927 n• di.-Jcu.~.~tiU'); 

Votacão do T>ró.it>eto n. 41. de 1935 (1• Lej::l~latural, dandn 
norma>( t>ar~~, o ("n~ino de cultura physica no!' estabelt>C'lmento• 
tle- ensino prima.r!oc secundar\o e normal Cio Pai:-.: ('om p:n"t'C~~ 
contrarias das Commissõe~ de Educao::ão e CultUNl. e dE" F!nnn<;H!-4 
e Orcamento (1• "ãisctt8s<io1; 

Votndio do projecto n. 104. (lE' 1!\3!;. mandanilo puhlic:u· e di~
trlbulr as '· rntroduccl'les·· do!'l Rt>latorlol'l ele Jonqulm Murtlnlln <n 
Pre~ddente Camoo-!0 SallE-s: 

Votnçil.c do parecer n. 15, dt> 1935 (l" Legislatura). mnndando 
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nrchivar a m~ão proposta pelo Sr. professor Alfr~do Russell, a;>_ 
pro\'ada pela Faculdade de Direito dn .Uníver ::.'ida de do Rio de Ja
n eil•o (àbet~8áo ml.ica) : 

Votação do requerimen to n . 112. de 1935 ( l" Legislatura) , do 
Sr. Caf~ Filho, de informações, ao :Min!sterlo elo Exterior, sobre 
as condições dos estudos .do Conselho Federal do Commercio Ex
terior relativo ao sal (cli8cu&são unica) : 

Continua~:ão da 2• discussão do prôjecto n. 101-A. d e 1935 
(1" L egislatura) , orçando a Receita e f ixando a ·DesPesa para 
o exer~icio de 1936: com parecer da Commissão de Finan c:as e 
Orçamento :Sobre as emendas apresentadas em za discussão. 

Levanta-se a. Sessão ás l5 horas e 45 minutos. 
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91.a Sessão, em 21 de Agosto de 1935 

PRESIDEXCLo\. DOS SRS. A);TOXIO CARLOS, PRE!:HDE:-.;TE. 

E ~-\RRUD.-\ CAMARA. 1. 0 VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas. comparecem os Srs.: 

; Antonio carlos, Arruda Camara, Pereira Lyra, Edmar car
..,.aJho. Claro de Godoy. Lauro Lopes. Ca:fG Filho, Acylino de Leã.o, 
Abguar Bastos, Josê Pingar!lho. Agostinho Monteiro. Clementino 
Li·sbõa. Genaro Ponte. ~rson M ... rQues. Carlos Rei~. Eliezer Mo
:eira, Godofrédo _Vianna, Hugc. Napoleão, Plinio P ompeu. Fer
nandes Tavora, Samuet Duarte, :oouza Leão. Rego Bat'ro,;, Arnaldo 
Bastos. Antonio de Góes, Domtngos Vieira. Heitor Main. Alde 
Sampaio. Teixeira. Leite. SlmÕet-~ Barbosa. Emillo de Ma~·a. Fer
nandes Lima. Amando Fonte~. Lauro Pas!:<os, Plinio Dantas. v.:~m
derley Pinho. Leoncio Galrão. Arthur Neivn. Rapha~l Cincur>•· 
Attila Amaral, Homero Plr~s. Ubalclo Ramalhete. Henrique Dod~
worth. Amaral PeiXoto. sanes Filho. Prado Ke!ly. Cardilo Fi
lho, Bandeira Vaughan. A1·thur Eernardes. Noraldino Lima. PedN 
Aleixo, Levindo Coelho. João Beral-do. Polycnrno Viottl. Dn.niel 
Carvalho, Carneiro de R ezende, Chrlstiano Machado. Macar!o ,]c 

Almeida. "Vieira Mflrqne~. Celso Machado, Delphlm More-ira. Pe
re!re Lima, Theot.onlo Monteiro de Barro~. "\Yaldernar Ferre!r:t. 
Barro~ Penteado. 111acedo B!t.tencourt. Roberto !>'l:orelra, A Ur!!ll:l.n•) 
Leite, Horaclo Lafer. Domingos Vellasco, Laudellno Gomes, Vicente 
Miguel. Corrêa da Co!'lta. Arthnr Sa.ntos. Paula Soare~. Fram:i~c'; 

Pereira, J"osê Muller. D!niz Junior, Dorval MelchindeJS, ·Vespucto 
de Abreu. Renato Barbosa, J cão Slmplicio, Frederico \Vo\ffenbutt·.•l , 
Victor Russomano. Ascanlo Tubino. Ada lberto Corri.>a, Fanra Rlh:l"
Nicolau Ver!nleiro. Aniz Badra. .Abel do_q Santos. "Francisco oi 
Fiorl, Arthur da ROcha. Damas Ortbr. . .ros~ QO Patrocínio. Rica!·
dlno Prado. Leoncio Araujo, Abelt\rdo Marinho. Th.omp!.<on 
Flores. (98). 

O Sr. Presidente- A lil'l t a de J>resenc;a accu!'-1-t o compa
recimento de 98 Srs. De-putados . 
· Está e.berta a Sessão. 

O Sr. Laudelino- Gom~ ( !;<"r·t:lndo tk 2.* Rccretaria) })1'0-

cede á leitura da Acta da Sessão antecedente. a qual ~ oo!<tn em 
discussão. 

. -...-:: •- - ~- - -"'· 
Dul"ante a leituriÍ da Act.a n Sr. Arr:1da Camnra. 1" Vlci'-

Presidente. deixa a Cf\deir:t da Presldencin. QUe !; occupad!l.. 
pelo Sr. Antonio Carlos, Presidente. 
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O Sr. Waldemar Ferreira (SoiJre <z, A.cta) - Sr. 
àente. pedi a. palavra pax-a rectlf!car dois pontos do ·rneu 
discurso de hontem. a Pl'OPOSito do VJsconde de Ca~·r1í. 

Presi
pequeno 

Um é qu~nto á commissão nomeada ~lo DN~reto de 14 de 
:M:ar~o de 1n2 para or~ni~r o projecto de Cod!go M-ercantil. com
missão que foi "omposta odos Srs. Antonio Paulíno Limpo de Abre..:~, 
Jose Antonio Lisbõa, I~nac!o Ratton. Guilherme Midosi e Ho
norio José Teixeira. que não acceitou e foi substituído por Lou
renç:o Westin. 

O antro e quanto a0 livro e m que Jos'ê F erreir a Bol'p;e,.. es
c1·eveu ter Josê da Silva J_,isbõa. como primeiro jurisconsulto com
m ercial em nossa. linguagem, "o merecimento de primeiro, e unico". 
Isto foi no prefacio do ~eu livro .. As Institui~:ões de Direito Oim
hial Portuguez ''. publicado em 1825, e não como sahiu em meu 
discurso, sem culPa nenhuma aliás. da Tachygt·aphia. 

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros (Sobre a .-teta) 
Sr. Pt·esidente. o nob1·e Denut.ado Gama Cerqueira , da Bancada 
de São Paulo, p~de que traga. ao conhecimento · da Casa. uor in
t.::rmedin -da Mesa, que \'em faltando á>~ sessõ~ desde o <lia 16 !!o 
corrente pC>r se achat· J>reso ao ldt.o. e m virtude de enfermidade 
que o accommetteu. 

O Sr. Martins e Sih-·a <Sobre a _-l.cta-) - Sr., 'Presidente, 
solicitei de V. Ex. a palavra. para Ndir conste da Act.a dos noo;sos 
tr:tbalhos o meu protesto pela >:~itua<:ão em que se encontram os 
traoalhadore;. das mina.q de Morro Velho. descrlpta hontem pelo 
brilhante vespertino ~o Globo", através da palavra. que :-;uppo
nho autorJzadtl., do Presidente da Unlüo <los Mineiros d€ Mor:-<> 
Velho. As scenas !ocallza-da::s valem por quad;õs dante~cos e, 
Sr. Presidente. por isso mesmo ju!ltl!ico o requerimento oue irei 
apre!lentar a Mesa , pedindo informel:l no Minll>terio do Trabalho 
sobre es..'les t'act~. Vale n pena rePetlt• a JY.lrte !ntere>;sante dessa. 
entrevista pubJica.da h ontem. que se re!ere it.s eondi~ões de tra
ua!ho do~; mineiros: -no tunda da mina. a uma prorundidadt> d <: 
:!.350 metros trabalham cerca de tres mil soei os do Symllcato. 

Em p:klnos hol'izontaes o~ operaMos uttlngem o f"ndo depeís 
de um pequeno percurso a pé de sete k!lometro:i! ,.-a protundld'lde 
do l>flO metros e:<t.ào nollocado!l os appa relhos rt>frigeradore~ que 
;::eram uma temperatura abaixo. multo abaixo de zero, O operarlo 
que entra nn mina com a sue. roupa commum de trabalho tiri~ ·l 

de !rio ao A.lcan~:ar os 600 metros. onru encontrar no fundo uma 
temperatura que u.tUn~e a 50". ~clma de zero. Isto ~- 51)" de calor! 
E a este de~;rac;:ado que lã embaixo tem que se despojQ.r de qua~l 
todas as pec;:as de seu vestuarlo, para poder mane-jar os ln!ltrumentos 
de que se utiliza. sO é permlttldo comer S.'lndw!che!l de carne. isto 
porque "qualquer alimentação co:dda" fermenta ·e se deteriora. 
Dah! 11. predlspos!<:Õ.o para a tuberculose. para pnE<umonl:t, para 
grlppe. Rem contar com as tracturnR de membroA e as contusõt>s 
de que- os mineiros pela naturezA. do seu labor são victimas. 

Em 1935 !lublu a 1 . 917 o numero de accldent.es de trabalho, 
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. sEndo que o numero <le doentes coromun• alc3ncou as citras es
pa n tosas de 5 . 036! A Compunhla obri!!':ld:1. 1101· lC'i n. Jll'over os 
accldenteg no tt•abalho. não ompara os tube 'I'Culn:"os, os pneumo
n lcos, os grippados. nem os atacados por outra do€'n<:n.. t>omo não 
ampara as operarias na phase ele g-e;;tac;fl.o r.> nos <lelivrances, nem 
tão pouco a !amilla dos que morrem de molestias :lilquiriãas a se~ 
ser vico. E não {: tudo. se a ll!um operario s'e rebella contra este 
deshumano trato, .; logo denunciado á p olicit\ como l)olche\'lsta. 

Sr. Presidente, como representante ão proleta ria d o ne,.te Con · 
.gresso. tenho o de"er moral ãe .,;oollcltar d~s meus pares >1. m elhor 
das ~uas attencões para estes a!'mectos que t•egh,;tt·amos em muita~ 
partes dn terr!torio n acion'<ll. ct·ean<lo p~:u·o o Brnl<il E'S"a P.terna. 
questão soc-,ial em que H .<Jese~ualdades ecoitom icas e de ass ts
tencia e jus.tica social !omentam a~itac;ões inuteis e estereis, jus 
tificadas pela revcl t.:1 ele trabalha-dores mal pa~o!< e malt:-a t:1dos, 
sltuacão essa que se pode :nodlflcar deo:;de que o Governo fa~a 
executar as lei~ trabalhista!;;, em vigor. :"\ão quero se1· precl)>itado 
nas minhas accu~-ao::õ e!'. ao :\finlst~rio do T rahulho. por i~= m esmo 
ê que enviarei á :l-lesa. um requerimento para que p ossa e,o;ta Cn
mara saber da,-; ccndicões de tral>alho desse!'< OPE-rarlo.~ P ounl a 
:tctua<;ão da Jnspect orla do :'<rinli!t c l'io n o E~tado em que c:-:tão 
F<ltuadas as mlnn:-: a que rile refiro. 

'l'enho observa elo, S1·. Presidente. a fallen ciu quas! total <las 
Jnspectorla.s nos E stados. com rarisslmas e:\:cE'pç;ões. porque ellas 
são apenas mêras reparti<:ões huroc1·atica>'. sem !unccionn~ios es
pecializados ou mes mo intcrei!!\'ndos em n UlCIIiar o prop1·io Pu i~. 

como representa nte-o< do Governo. na solu<:ão. ;.,, ve=. de come
zinh~ quest(les l'<OCiael'l. Inscripto c omo já estou. para o Expe
diente, tratarei mais õe perto <la~ causns que elõ'tão dando mo
tiVO!! a que a lmmen j;c-j, ' le~lão do proletariado <lo no!'lso Paiz e!ltE'ja 
l'le a gitando em bra<los de protesto e de re,·olta , e de cuja situ ao::ão 
se aproveitam ta mbem os mystl!lca.o:lore>< da cau11a opera r ia por
que o Governo não tomou alnãa medida; ~~,·ems no cumprimento 
!iel da nossa legisla<:ào ,;,o~lal, abandonada na m a ioria dos E~

tados p elas Jnspectorias polit!ca!l ]XIrtldar!Qs. A~ora mesmo no 
meu Estado, um Governador. cujo nome não m e Inter essa d eclinar. 
de uma outra Ionglnqua unidade da nos,o;a Feclera<;ão, telegraphava 
a vario! elementoR políticos E> 11n proprla Inspectorla do 'Minis_ 
terio. tentando fnte1·vir na!< elelclSes pro!lsslonaes para a Camara 
Leilslativa do Para.. 

Excusado dizer que nada con:seguiu no meu E s ta do. porque os 
Syndfcatos de classe e.li jâ, adqu1rirom a conschmcia da suà !ina
lldade, para dizer ao Paiz que as representaç;ões pro!l'!lf>1onae'3 
devem ser elementos de lndependencia. afastadas completamente 
das injunc<;ões doR partidos, pa.ra seguirem. como fiel de balança 
nas camaras, o rumo de uma collabora<:iio patrlotlca na defesa 
apenas dos !ntereasoe.~ collectivos e do estudo dos problemal'! que 
interessam a \'!da nacional . E ra o que eu tinha a dlzet· Sr .. Pl'e
sidente. (Muito bem.) 

Em seguida, l! approvada a Acta da Sessão anterior. 

O Sr. Presidetúe - Passa~se á. leitura do Ex~diente. 
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O Sr. Pereira Lira (L• Secretario) procede á. leitur~ do se
guinte 

EXPEDIESTE 

Teleg-romma: 

Uroono - Presidente Camara Deputados. 

Me es grato presentar a vuestra excelencia e l homenaje de mi 
protun.da gratitud por S'Us finas congratulaciones en el ultimo ani· 
ver.sario de la Independencta de roi Patria. Sus ge-ntnes palabras 
me honram en sumo gra-do. Dignese "lmestra · excelencia aceptar 
este testlmonio del alto ;r terviente aprecio de s u sincero admi
r ador. - .Mamu~l Elicio Flor, Ministro dei :Ecuador. 

Inteirada. 

D e Bello Hor.izonte - 19 de A gosto 
Deputados - Rio. 

Presidente Camara 

Conselho Eng~nharla Archltectura 4' Região appella patrit)
tismo vossencia sentido evitar approvação substitlltivo Comml.ssão 
Educação sobre pro!issão engenheiros que vem trazer completa 
desmoraliZa~ão ensino engenh~ia. Sauda~ões. - Alvaro Men
donça. Presidente · em exercício. 

O Sr. Presidente - E stá finda a leitura do Expediente. 

Tem a palnvra o ~r. H ugo Napoleão. primeh·o orador tn
s crlpto . 

O Sr . Hago Napoleão - Sr. Pre!<idente, minha pr:-e:;ença. 
nest~ rn!lmento. na tt·ibuna. P!l.ra entrar na discus~ão aqui travadn 
sobre o Tratado f irmn'\io ent•·e M Oüvernol'l Br:l.<lllelro e Inglez. 
d~>corre d e solicltac:ão a mim feita p~lo relator do parecer d~ 
ComrniMiio elE> Dlolomacb. meu prezado amigo e companheiro de 
:::ommis5ão. ~r . Dt>outado Ne~riio d l' Lima. a uando daqui pat"tlu 
f·rn Yhgem. tl~ t'Urta d-:mora ~l Ar.;e ntin::.. . D<>r.or:-c disso e s e ju~
tlfica. tamhem. lF.. a::oro. por tlevc-r rl,. patrioti~rr.o. Que ~ m~ 
llfll:"\ll"OU ln.de.clim:w t?l . cliante da~> nc~r-bM ct"lt!c.'l~ !ormulada.:s por 
nlguns dos llu~tradllS m~m.hros da minoria parlf\ment:l.r: contra a 
conduct.'l do fkm•il •t;;s:~nando o l"t'fE"rido T ratado. 

Não fossem es~ns circum!:'ta n c!:uo, nãc. es taria e u debatendo 
nssu~pto que. em··>h·endo U.l'pectns rl-<1 c•rdem economlco-f!nanceirn. 
-de\'erla ser trataclo por collegn.to nellc esp~lalizados. 

~esejo ·rt>sumir e. quanto possível. coordenar os ass umptos de 
qui.' me vou occuoor. 

Por Isso mesmo. começare! por aborda r os aspectos de nn.tas
r e?.a propriamente juridicc, su.5clta.dos por um dos illuS'trados par
bmentares q,ue se occuparam do assumpto. 

Dois são elles e ambos aflorados em cliecursos pronuncladÔs 
p elo meu prezado amigo Sr. Alde Sampaio e pelo Sr. Gomes 
Ferraz. Um retere-se â. competencla do Legistlativo para offerecer 
emendas aos Tratados InternaciGnaes. firmados pelo ExecuU'I.·o . 
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Outro,- servindo a ap~·o;!ciaç:ão conclusiva de o.ttentado á soberania 
nacional, diz respeito â interpretação dos actos juridicos. 

O primeiro desses aspectos do disc-ur5'0 do il1ustt·ado parla
mentar envo~ve velha controvensia. 

Convém salientar. de inicio, que o direito dos povos nem 
sempre foi uniforme na conceituação das convenções ou tratados 
iniernacionaes, pois que jà. se lhes attribuiu, alhures, caracter exe
cutivo. 

Decorreu des-sa conc~ituã~ii.o a theoria de que, mesmo nos 
paizes em que ao Jegislath·o incumbe pronunciar-se ~obre tae3 
convenios internacíonaes, não o póde fazer~ senão para appro
val-os. E' o que se vê de Smein, no seu Trata~ de Direi.to Consti
tuciÓnal Francez e C'om.pa1'M{), -quando diz que: - "Quando c1s 

Cemaras são chamadas a votar um tratado, não podem senão 
approvai-Q, tal como foi negociado Pelo Poder Executivo e redi
gido' pelos plenipotenciar!os: não o podem modificar, nem emen
dar." 

0 !;lR. V1cro1t RUSSO MANO - E' a bOa doutrina. 
O SR. HUG() NAPOLEÃO - Esse modo de con·siderar de na

tureza executiva a approvacão dos Tratados Internacior.~es levo~. 
entre nós, Vi'\•efros de Castro, a apresentar, no 2o Congre-sso Juri
dico Brasileiro, a conclusão de Que (L atrribuição para tal appro
vaçã.o devia ser -e:xeréfda pelo Senado. Camara menos numerosa P. 

mais esta'\-'el, e isto, d('pois de referi!' aoS' conceitos de Chamlmn. 
em que !az a apologia da Constituição Americana, por attribuir 
ao Senado tal competencia e dePois de salientar. referindo com
mental'ioa de constitucionalistas americanos. que o Senado quando 
intervem na e..pprovac;:ã.o dos Tratados não age· como ramo do 
Poder Legislativo, mas como Conselho Executivo. do qual não pôde 
!azer parte a Camara uos Deputedos que, pela sua composição 
numerosa e pela sua indole irr!quieta. não estfl. apta a dellbera~
sobre a.ssumptos internacionaes. que exig-em. principalmente, -
!irmem, seg.edo e promptidão. 

Não quero om!ttir qu~ essa conclusão de Yh·e!ros de Castrr) 
to! r'e-jCJtada pel() allud!do Congresso Jurldlco e. ao contraria, 
acce-ita. emenda opposta de João Luiz Alves•. Tambem não desefo 
emJttlr que, conforme accentua o proprio Viveiros de Castro, no 
seu D'reito Publico, a Camara dos Representantes, nos Estados 
Unidos, nunca. se resignou a não tomar parte na approvw;ão dos 
Tratado.s. Não desejo, tão pouco. omlttlr que ao Senado ameri
cano ê :reçonhecklo o direito de emen~ os pe.cto&- lnternaclonaes 
celebrados pelo Presidente da Republica, conforin·e aas!gnala Au
relino Leal, na sua Th.eDTia e .Praticet d4 Constitulçiio Federal. 
Estou, apenes, rebuscando a hlstoria doutrinaria. sobre a conceitua-

ção da nature2)!1. da i;ltervenção do Le-gislativo sobre os tratados 
para. depois, eomlttir minha fraca opinião R-~S'Peito. 

Na Inglaterra, refere-se aJnda Aurellno, o Parlamento p6de 
recusar seus votos às me(\jdas que lhe são submettidas com l) 

intuito de por o tratado em vigor, mas não tem a faculdade de 
mudar, nem 4ê moàif«:tlr, <te ·modo «lou-Jn, o texto respectivo. 
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Pela Constituição do Crugua!·. de 10 de Set.embro de · 19.17, 
art. 17, n. ;, o Poder Legislativo approva ou reprova os Tratados, 
não 011 emenda. 

Na Lithuania ~ o Presidente da Republica Quem· ratifica os 
tratados. (Constítutçao. art. 48.) 

A recente Con~tltuição HesJ>ànhola (art. 76. letra e) attrlbue 
ao Presidente da RepubUca ne~;tociar, ·firmar e · t'attflcar os. tra
tados. l1la!; estabelece que todos aquelles que exigem, para ~;ua 
execução, medidas de ordem legislath·a. s6 obrigarão a Nação 
se, tiverem eido approvados pelas Côrtes. 

,Entre nós, Sr. Presidente, tanto no regimen da Constituiçã'>. 
de 24 de Fevereiro de 1891. como sob a Yigencia da 11-ctual Consti
'tuição 1ie 16 de Julho de 193 ... compete ao Pode r Le~islativo ra
tl!ica.t"i ou melhor, resolver definitivamente sobre Trataào Interna 
cional. E' o que se verifica. das disposições do art. 34. n. 12, do 
Pacto de 1891 e do·art. 40. letra ~- da Constit~i<:ão vigente. 

Qual a interpre-tac:ão dada pelos nossos constitucionalistas a. 
esse texto da Constitulc;ão de 91. '!Ue foi reproduzido pela Carta ·~e 
1934, no tocante á faculdnde do Legislath•o para emendar os- tro
ta~os internncionaes submettidos ao seu exame? 

Variavel. 

Para un~. não pcàia e.sse ramo do poder publico senão a.ppr~'~
var ou rejeitar os tratados. mas nunca emendai-os. 

Para outros.. ao contrario, podia o lelrl~lati\·o negar-lhes a a p 
provac:iio. approval-o!' e emenool-os. 

Entre os primeiro!':. se e-ncontram Carlos Mnximmano. AMiuJo 
Castro . .Aristide;; Milton. Aquilino do Amaral e o grande Barbalho . 

Entre os se-gundo!:<. se enflleiraram Aurellno Leal. ,Toã.o Luiz 
Alves, o eminPnte Conse lht.>lro AfCon10o Pel\Da p o ~trande juriscon
sulto piauhn•nse. Coelho Rodrigues. 

E , no. pratica. qual tem sid-o a orienta c;ão elo Le~isl:ltivo, ·•o 
apreciar O:< tratados? Não conhe<:o um só caso em que o~ tenha 
emendado. Rejeitou alguns. como o referente . aos Protocol!o!< ltn
llanos e o Tratado de l\Ionte\·idt-o, de 25 de Janeiro de 1890. m~s,' 

que eu saiba. nunca emen:dou nenhum tra.t.ado. 

Da. dispo!"idio ('on~tituclon1\l, não ~e pôde. a me-:t ver. com ri
gorosa. obsel'\·nncl!\ das regras de hermeneut!ca. concluir que não 
pôde o Ie;rlslativo emendar os tratados que são submettidos á sua. 
approva<:ão . 

. . 
Quando D!l. extensão das exprl'ssões cons t!tucionaes - rc~to!

ver definit!va.mente - não estivesse comprehendida tal faculdade 
o proprio processo a que, pelo regimento destà Camara. são sub
mett1das as proposlc:ões resolvendo sobre Tratados (nrt. 185. p a
ragrapho 3. •, letra c e art. 187) , ru<o delxarià duvidas a respeito. 

f::!r. Presidente. não discordo da opinião daquelles que, como 
Coelho Rodrigues. consideram salutar a ampla discussão dos conYe
nlos internaclonnes ·no Parlamento; tambem não poss'O deixar d& 
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com;ir- .que, diante dos nossos textos legaes citados, possa o Legis
lativo emendar esses convenios. Entendo assim, entendo que po
àf!, mas não deve o Legislativo usar dessa faculdade de emendar 
tratados. pela fei~ão delica<ia destes diplomas e pelas consequencias · 
que tal procedimento acarreta. Antes rejeitar, do que emendar 
u·ata.dos. Barbalho, o nosso maior constitucionalista, assim se ex
pressa sobre esse particular: 

"Um tratado é o resultado de negocia()ões em que os governos 
transigem e chegam a um a9cordo final sobre todas e cada uma da.s 
clausulas reciprocamente acceitas. depois de conferencias. discussões 
concessões de parte a parte; e o que vem a prevalecer é o <Í.ue, pon: 
derada.s e maduramente consideradas as coisas, os pactuantes pu
deram admittir como mais adequa'do e possível na occa&ião e na!; 
circumstancias dadas. 

Como, polB,.mutilar um acto desta natureza? Como escolher en
tre a.s clausulas, se cada uma dellas não figura no tratado senão pot· 
ter sido julgada necessaria sua inclusão nelle juntamente com as ou
trlls? Queb~:ar_lhes a integridade vem a ser o mesmo que rejeital-o 
per totum e deve o congresso ver que· se mais não opteve o governo 
em bem (!.os interesses que se prendem ao tratado. e- que, ne.ture.l_ 
mente, outra coisa não p6de conseguir. 

Approve o congx:ess'O ou rejeite o tratado feito - o mais é in
terferencia temeraría, que pode ser co:nprometteõora e t·uinosa." 

Que a tendencia jurfdiea actua! é do estabelecimento desse eon
cento. se vê pelo artigo 204 do Projecto (lo Codioo de DireUo lnterna
cional Publico apresentado pelo eminente brasileiro Epitaclo Pessoa 
á Commisaão lpternacional de Jurisconsultos Americanos, assim 
c&ncebido:- "A ractiíicação deve 5'er dada sem condições e abran
ger todo o tratado". 

O outro e.specto, de nntureza juridlca. suscitado no discumo ·:lo 
·Sr. Alde Sampaio, refere-se, Sr. Presidente, ás segUintes palavra~S 
do preambulo do convenio celebrado com o governo lnglez: - "Con_ 
siderando 11er !ntenÇ<io do Governo Braslleiro manter em vigor os 
actuaes regulamentos de cambio, etc.", os quaes, no conceito do re
presentante pernambucano, se constituem em attentado á sobe.anm 
nacional. 

Os accordos, tratados ou conventos !nternacionaes, como todos 
\'Os sabeis, Srs . Deputados. revestem o caracter de contracto e de 
lei. N'a renUdade, traduzem elles o o.ccordo de vontade de du.!ls ou 
mais nac;ões, de duas pei!roas, magnas pessou, pessoas de Direito 
Publico, mas pessoas, sobre determtnado assumpto ou negocio, sobre 
determine.da. relação de Direito. Estão sujeitas. pelas regras do Di
~·elto Internacional Publico, â. mesma disciplina<;ão, aos mesmos re_ 
quisitos que o Direito Prl\·ado estabelece para eis contractos entre 
particulares. como a.s de capacidade dos contractantes, de e.ccordo ou 
consentimento reciproco, dê object0 licita e determinado. 

Su~~o celebração não está adstricta a formalidades especlaes ou 
substanclaes. Assim sendo, o instrumento que os consubst.Qncia, além 

. das regras pecu!Jares ao Direito Internacional, está sujeito ás mesm(l 
regras de Jnterp1·eta<;ão appltcaveJs a.os actos juddicos em geral. 
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Indubitavelmente, passados pelo caminho qa. ratlfica~ão .pelo 
Poder Legislativo. assume o caracter de lei. 

As escripturas publicas ou particulares .. como, aliá.s, as leis, po
dem constar, além de um corpo ou texto, - de uma lntroduc~ão ou 
preambulo. 

A introducção das escriptu1·as de\·e contet• entre outt·as as d·~
clara~ões de data. logar e nome das partes. · 

O. corpo conterá o objecto, a natureza do acto jurídico, com to
das as clausulas. condições, provas e modalidades, contorme ensin~:~. 
Teixeira de Freitas , no Appendice VI &a se'lf Vocab~r~o Jwr1.dico 
oags. 733 e 734 . Este, o <."Orpo da escrlptura, •·a parte disposltiva do 
instrumento contem a proprla essencla do acto juridlco e, portanto, 
ensina-o Martinho Garcez, no seu ·compedio Nutlidades dos Actos 
JutiiUcos (volume 2 .•, pa. 53), obriga os· age11te-s. 

O preambulo das leis, dil-o Carlos Maximiliano, no seu com
pendio de Hermene1ttíca e .d.ppli~ão .fLÓ Direito ·(pagina 283), pôe. 
em evidencia as ca.'llsas de inlciatl\'a parlamentar e o fim da nor
ma, por isso, com·quanto não seja parte integrante· desta, merl!ce 
apreço como elemento de exegese. Quasi sempre .traduz o motl'-'O, 
a orientação. Õ objectiv~ da lei, em termos concisos, mas explici
tos . Toãa1-'Í(l, não restringe nem ampfia o · senti4o decorrente deu 
pTOJiria.s regrr:z.s posit~t·a.s, por isso o seu valor. maior do que. os de 
simples títulos o.u rubricllS, ê inferior ao dos processos applicados 
dlrectamente ás · dis"Posições escriptas. 

Vê a Ca.ma.ra, pelas regras de Direito e interpretações expos
tae, que a susceptibilidade patrlotica do illustrado representante. 
de P ernambuco não tinha razão de ser, quttndo suppoz que o in
nocente considerando da introduc.;lio ou do preambulo do Tratadu 
em aprec;:o se constltuia num attestado ii. soberani:l nacional, por 
isso que o conteudo de t-al lntroducção não pode pre~·aiecer contra. 
o corpo. cmu.sulas ou textos do mesmo Tratado, que nii.o o re
produzem, ne m a elle se reterem. 

Mas, Srs. Deputados. pa.ra chegat·mos a essa conclu::Jãv cem
traria ao ponto de vista do Sr. Alde Samp:.oit>. não neces;ltaml·:s 
n6s dessas regt"as de Direito e de Hermeneuticll, que paru aq•~i 

!oram trazidas ez-aounda.nt!'a. 

Em rigor. não ha duvida.:;', no Tratado. não existem nelle mu
th·os para interpretação. As clausulas do Tratado não obrigam o 
governo brasllelro a manter esta ou aquella <lh;c!pllna cambial, o 
proprio e alluàldo considerando a tanto não o obl'iga, a nada obri
ga. 'Não ha contra.dicção entre· as clausulas imperativas e a intro
duccão do Tratado. 

O SR.. ÁLtiE SAMPAio ...:... V. Ex. dá Íicença para um aparte'! 
Não af!irmei doutrina diversa da que V. Ex. vem expondo . De
clarei que o ·accordo decorre de \'arlos conllideranda. E tanto é 
assim· que, em . accordos ldenticoR. feitos pelo Equador e i,lela Co
lombla com a Inglaterra, se introduziu a clausula de que ·o paga
mento seria garantido por uma taxa sobre a exportação, o que .; 
o mes mo caso simulado no tratado brasileiro. 
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O · SR. HUGO NAPOLEÃO - V. Ex. vae ter uma resposta. 
mais cabal do que aquella que já. tenho dado. Não podemos trazeL' 
como exemplo aocordos da. Colombia ou do Equador. Não seria ca
so de· aPPiicação anaJogica que não ê admittida, porquanto tratados, 
como contractos que são, se regulam pela vontade das partes e não 
pela app1icação, por analogia. de tratados semelhantes . 

. O SR .. .Al..OE SA24P.Uo - Dei apenas um exemplo como !igUJ·a 
de illustração, para mostra'!" que em outros paizes assim se fez. 

O SR. HUG<> NAPOLEÃO - Quanto ao nosso não. 

O SR. ALDII SAMPAio - ·N o nosso decorre simuladamente, se 
bem que não obrigue judicfaJmetne, como disse V. Ex. e eu tam
bem sustentei. 

6 SR. HUGO NAPOLBÃ0 - Quanto ao nosso u-atado aquella 
dispÓeição do preambulo não pode prevalecer. de torma al&'Utna. 
contra o texto e:c:presso do mesmo e V. Ex. vae ver que, al(,m 
desSa. ra%ão, ha. outra, de órdem superior a todas ellas, que impõe 
essà conclusão. 

Não ha, nem pode haver comprehensão extensiva desta so
br& aquellas. Não ha nada. Nada. ha. Mas, que houvesse, quando 
duvida pudesse surgir no C6.50, que determinasse a necessidade 
de interpretação, esta estaria. dada, ergo. -amni8, pelas declara_ 
r~ões do eminente Ministro' Arthur Costa, no seu magnifico dis~ 
curso de 28 de Julho. ·mas quaes S. Ex. tez constar que a decle.
ração do alludldo considera•ndo não envol\·e compromisso para o 
BrasU. 

Ora, Sr. Presidente. ~ corriqueira a regra de que - de todos 
os meios de interpre~ão, o mais seguro e o melhor, é a. decla
r.~ão do proprto autor da. clausula obscura, ou das partes do con
tra.cto. Regra. essa. de Direito Civil, que esta. incorporada ãs re
gras de Direito lnternacional, conforme se 'l.'ê entre outros, de La
fayette, nos seus Principfos ~ Direito In.ternacfon(JJ pa.g. 347. 

O SR. TE:oa!lrRA PU>·""l'O - Isso ê atê do Direito Romano. 

O SR. A.LI>E SAMPAio - Essa declaração do Ministro tem for~ 
·no.s trtbunaes internacionaes, se a elles formos chamados1 .. . 

·o SR. HUGO NAPOLEÃO - E' uma lntel"J)retação authen
tlca ... 

O Sa. CARLOS Rms - EituJ est Interpreta-re ccmdere iegem, 
Isto ê. a. Interpretação authentlca. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não he. porque, nem por onde, 
jusutlcar-se a. conclusão do meu ·presado collega Alde Sampaio, 
Jur.tlficada tão pejorativamente para as duas nacionalidades si-
gna.te.rlas do Tratado. · . · 

· O SR. .A.I.Dm ~PAio - ~ão apoiado, estou em desaccordo com 
esse termo "pejorativo:', que não foi minha inten~ão. Minha. cri
tica. tol elevada. 

O SR. HUG;O NAPOLEÂO - Não dJgo Que n critica de V. 
Ex. não tenha sido elevada e louvo mesmo a forma por que V. 

· Ex. se exPressou em relação ao tratado. :Mas não pode del.x.-u-
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de ser pejorati\'a -á intenção das. partes. Se. ao firmarem um con
tracto duas altas partes contractantes, uma della~· quer s~· intro
metter na soberania da outra, constitue isso conceito pouco· raÍ•\
avel para ambas. 

O SR. ALtlE S.>..MP,.,to - As conseq_uencias poà!'m ser .pernicio
sas sem que as intenções o tenham sido. 

0 SR. HUGO XAPOLEÃO - Passo, agora. Sr. Presid:mte, a 
apreciar e.quellas acerbas criticas a que me referr rio inicio dÓ meu 
discursç. formuladas contra o chamado Tratado de Londres, pelos 
Srs. Alde Sampaio e Cincinato Braga. 

Tão serias, tão gra,·es foram ellas que. classifical_as. a·~sim. 

amenamente, de criticas, q_uanto se con~titue em verdadeiro libel
lo seria artifício imperdoavel. 

Libello, o discurso das illustrl?s Deputados da minoria. Libello 
accusa to rio, Libello crime accusatorio. 

Libello, no qual. o que de mais suave se pretE'ndeu foi apre
sentar como fnepta a missão financeira chefiada pelo eminente 
:Ministro ela Fazenda: l!bello em que~ o menos que se diz ê que 
o goYerno. por si mesmo ou pe-lo B..'l.nco do Brasil, se apropriou in
debitamente .de dinheiros alheios: em que se affirma que, incon
scientemente. o go\•erno 1>ai, incomprE'hensivelmente, inutilmente. 
ruinosamente. onet·ar o Thesouro brasileiro com uma divida que 
não é sua; Libello em que ... 

O ~;iR. ALDE: S;..MPAIO - Não apoiado. tamhem, quanto li mi
nha intenção ne.sse sentido. 

O SR. HL"GO NAPOLEÃO - Eu me permitti, neste parti_ 
cular, reunir Y. Ex. e o nobre Deputado Sr. Cincinato Braga. 

Srs .. ao lado de i!Teverente trato para. com o Presidente do. 
Republica, Sle' apresenta a Nação Brasileira como uma nação des
acreditada. anatematlzada, lnsolvavet, fallida: st> expõe o Bra
sil â Irrisão dos outros povos; se E>ntOa o De pr.JfundiSJ da Patrl!\. 

Graves, gravi~slmas af!lrmações. Graves. grm·isslmas, rnl\.s 
levianas. levianis5'!ma.s. impatriotlcas afflrmações! ! 

Sr. Pre!!ldente, não me animam neste debate !ntenr:õe~ pe.'l· 
soaes. não Yiso ·as pessoos dos eminentes Srs. Ald~ Samnalo t> 

Clnclnato Braga. para com os qunes nutro sentimentos de s)'m
pathla e respeito; cumpro. apenas, com aQ.Ulllo que se me afl~u
rou dever de patriotismo. 

o !;;R, ALDE SAMP.uo - Aliás. reciprocas. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Agradecido a V. Ex. 

Desejo, somente. quanto em mim couber. e~clarecer a opinião 
publicá, expor a verdade clara e verdadeira sobre as causas. o con_ 
teudo e os resultados d-o Com·enio de Londres, · !c'!Ubmettido â av
provação da C amara. 

Por isso mP~'mo. '<" n5o .ii"Sejando perst"t'ut-ar v;; pt·opos!tl>!'l da
q,uelles eminent!'s collegas da minoria. não trarei para este dP
bate as candentes aprecfaç:ões do brilhante jornalista, Sr. Mace-
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do Soares sobre os discursos do Sr. Cincinato Braga. Dessas or:t
ç:ões me utilizarei, aqui e ali, naquillo que foro necessario ao desen_ 
volvimento do metnodo que me tracei. 

Os discursos do antigo d.ebateur de assumptos economico
!inanceiros contem consi~era~es de ordem geral ~ outros· de na
tureza especial, attinentes. propriamente, ao T~atado de Londres. 

Tentar-ei r-esumir uma e outro!!, incorpor-ando ás se-gundas, 
ãqu~llas refer~nte.<: especlalrn·ente no Conv,>nio, ~" L[U:: foram "dju
:<:idas pelo Sr. Àlde Sampaio. Que~tão de sYnthese e de methodo: 

Das considera<:~s em que eu classifico ele ordem geral. podenl 
;;er colhic1as. Pm ssnthese, e-;; ta~ as~r.r~:ões: 

uma s6 cau':la, ou uma causa primordiltl 
11a o· àe!icit da noE-sa balança commt>rcial 
tra a actual administração do Brasil . 

explica ou determi
a desconfian<:a con-

A -confian<;a ôe qnc o Brn~il. e-m t!'mpo>, ~ozn\·a cL>r'll-r!:l da 
honestidade dos seus governantes. 

Ó cre~to repOJ.l!l!l. essencialmente na confiança. 

Para que a nõssa crise se tran~!orme em t>onnn<;a, pr"eci;o 
será que se suspendam os nossos pagamentos externos. 

A Inglaterra. tem interesse na pujança do Brasil, mas pratica 
comllosco politica economice. que nos enfraquece. 

Srs .• do discurso do Sr. Cincinato Braga, consta esta phras~~ 
".. . devido á des-confUI.nça reinante contra a adminl~tru~iio 

actua! o Bra.sil e~'tá n;t impo,;~ibtl!dade cl~ ]lU):"at" sua Dre~ta<:iio 

ann ual da divida externa.- . _ ,. 

llluito longe vai, Sr. Presidente, a pabwra hum,ma. quam'<> 
a serviço de um !im preconcebido . 

Mas. então, Srs. DeputadO!!. todos os de~concertante.s pheno_ 
menos ecor.omico-r!nancelros que vêm aturdindo o Mundo, apó>'! '' 
gMnde guerra, não attlngfriam o Brasil? 

Seria posalvel QJ.f~ a universal retrac~iio do capital. deco!'ren't'. 
entre outras. das crises politlco-soclaes. da instabilidade e da in
qu!etaçüo do Mundo nt>ste cyclo !lnal de civili:l:a.c:;ão, nü.o tenhd 
influldo sobre a nossa '·ida de Nc.çã.o? 

~ its nossas proprlas, pt>cuUares e Jnevlta\'t>ls crise!\' não con· 
correriam p:ua det-ermlnnr !l~ dl!!!culdnde!! do pre~nt?'r 

E OH erros accumulados pelas adminlstrao;:ões passadaS' -nfto 
siio as causas das aperturas ào momento? 

Tudo Isso. senhoqes, todas esSII.s cau;;as. assim levernent~ 

ntlorad~t,; e· referld:>.s, silo l"esponsave!~ pelo ·nc·tut\l e~·tado de coisas. 

Mas, não nos impressionemos com as aff!rmac;ões do iUustrn
do Sr. Cincinato Braga, pols que o Sr-_ Cincinato Braga, noutr<:s 
lances dos· seus discurso, reconhece as verdadeiras caus:~s da. cri_ 
se que atra.ves&"amos. o proprio senhor Cincinato Braga, nesse~ 
mesmos discursos, aponta. algumas de.Jlas, come> se "\'ê dessas suas 
palavras: 
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•; A causa das causas das cli!flculdades que, no moiJlen
to, perturbam a economia publica brasileira está na depres
são economica {}o intercambio comme.rdal entre todas as 
PQtrias. Para esse mundial estado de coisas, nenhumamen
te concorreu o Brasil, que es_tã innocente desta culpa. Sã.o 
os europeus os que estenderem sobre o Mundo o flagello 
de sua guerra europ~a, o desequilibrio da sua producc;;ão 
technico industrial, as torturas do desemprego, o odioso de 
suas autarcbias economicas, o egoístico de· suas tatife.s al
fandegarias prohibltlvas, o desvairado de ~reus t:ormidaveis 
armamentismos mllitares. Os responsaveis por esse des
graçado estado mundial de coisas não se acham SQb o cw do 

· Cruzeiro do Sul. 

Os europeus manipularam e atiJ.·aram subre nôs outros 
do mundo inteiro a proceUa economica com suas ba..tegas. 6 

suas ventanias, seus relampagos e raios." 

A missão Souza. Costa nada fez, nada conseg)l!U, affirma o 
sr. Cincinato :Braga, porque a confiança de que gozava o :Brasil 
e agora perdeu. decorria da honestidade das a.dministrac;ões pas_ 
sa.ila..s. 

Sr. Presidente, ê sabido, para honra nossa, que até hoje não 
subiu ao Cattete um governante deshonesto. Conhecida e pro
verbial tambem é a honestidade do actual Chefe da Nação. (.Mui
to bem.) Ve-se, poig, que se a confianca de que o Brasil go;~:ava 
decorria da honestidade ode seus governantes•, deveria ella se con
servar intacta no governo do Sr. Getulio Vargas, pois que ho
nesto e1le o é, como :Coram os outros governantes brasileiros. 

o SR. SALGADo Fn.Ho - Quallda.de, aliAs, jamais negada a 
S. Ex. (.4.poia4o&.) 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Por pessOa alguma. 

A con:t'tanc;a, como o credito, não são gerados wmente pela 
honestidade das uessoas ou das nacõ9$. ~o commercio, entre os 
ind!vlduoa, como entre as na.;:ões, essa. coisa. 1m:Ponderave1 e dell_ 
cada. Que se chama credito. depende de int:inltas circumsta.ncias. 
entre as quae!l se conta, não ha duvid!l. a honeat!dAde. mas entre 
a.s quaea se enfileiram e preponderam o patrlmonio. vale dizer, as 
poss!.bllidades de garantia. de quem delle se soccorre. e as dlspo
nlb!Udfides daquelle a quem -se l'ecorre. 

O credito depende de tudo isso. 

A confla.n~;:a, 110 mundo doe negocios, decorre principalmente, da 
pontualidade na satis!a~;ão dos compromissos. (A.pof.a4o~t.) 

:Pois, Senhores, o eminente Sr. Cinclnato :Braga, para quem 
nesses assumptos a confiança ê tudo, proclama, inverosimilmente, 
pa.racloxalmente, que a nossa conclucta. para com os nossos cre
dore-s, que a conducta salvadora será. a suspensão ·dos noS<!os pa
gamentos. 

O SR. SALGADO FILHo - Para firmar o nosso credito •.• 
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O SR. FtOUSIREDO Rcol:I~CES - PÓrque nat\a adiantou, ato'; 
agora, essa correcção, segando allegou o proprio Ministro da Fa
zenda. A libra continua cada Yez mais e.lta. 

O SR. HUGO X.APOLEÃO- V. Ex .• então. ~ partidario 
de que se deve deixar de '!)agnr'! E' the~.'.? que dt>sejari-a vet· susten
tada, tanto na vida internacional como' na dos particulares. Xão 
estou affirmando heresia alguma. 

O SR. FIGv'l!ltaevo ·RoDRIGUES - Está_se pagando ... ? 

O SR. &Ar.GADO FILHO - Divida, aliás, não contrahida no actual 
Governo. 

O SR. HUGO NAPÓLÃO - Suspenda o Bmsil os seus paga
'nentos e tudo estará salvo, 'na. o.t!inião do Sr. Cincinato Brag<t. 
Sus'Penda o Brasil seus pagamentos e teremos os no,;sos male>~ 

curados, teremos como resultado e.qutllo que, no dizer de Sydney 
Srnith, os ''whigs" fazirna crer operaria dett'rminada re!onn:t 
eleitoraJ ingleza, que Yisava a amplia<;ão do voto: - as a;;;piraçõ~s 
dos indivíduos e das cklsses serão satisfeitas. 

Mal andou o Govet'no, ins•inunm os Srs. Cincinato Braga ., 
Alde S<~mpaio se substituindo ru>S dev~dorel" bra..~ileit·os por·cam
biae~ decorrentes de imDortaçã.a. 

Mas, ~enhores. dada a realidade da sitl!-at:âo em crue nos 
encontravamo:;. decorrente do controle cambial e da falta de c-am.
biaes de exportação. seria possivel a manutenção do nos:.'Q com
mercio internaciunai se o~ importadores brasileiros continuassem 
em <lehito para com o commerclo extran;.::-eiro c-xportadm·'? 

As compras e Ycndas se fazem a credito. mas não por tempo 
indeterminado. 

O S!t. ALDE SAMPAio - Não propuz que se deixaS"se- de pn!'(ar 
as importações commerciaes. 

O SR. HCGO XAPOLEÃ.O - :\la;; VV. EEx. comootcmm o 
com.·enio, que regulariza essa situação. 

O SR. ALDE SA~PAio - Combati a !ol'ma de pagameitto. e não 
o proprio pagamento. Acho qul' a divida comrnerc!al, ao contt·arlo. 
é preferencial sobre qualquer debito do . Governo. ls>to dcclnrel 
em meu discurso. 

O SR. HUGO ,NAPOLEÃO - Para o restabelecimento do 
credito de commercio Internacional niio tinhomos outro melo ~e
não o fixado no conven!o. 

Continuo. 

Seria possh·eJ Que os commerc.lantes extrang:Plro~ contlnuu~

sem a nos vender, sem receber os preços das rnercudot'la~ ventl!
da:s. e a nos comprar, pagando o que comprassem'? 

Não seria isso possivel, ne-m impos>:<lvel ,er!i- a tndHle-renc,;a 
dos go\·ernos extrangelros pela sorte do seu commen:io. que com-
m·a va pagando e vendia sem receber. · 

O SR. ALDE SAMPAIO - A Argentina teve dehito!-< congelado~, 
de,•ido aos mesmos erros comrnettidos pelo governo br(t~lleiro. 
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mas resolveu a sua Situa~ão de outra maneira obtendo !a·vores 
para· a exportação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não conheço a fonna por qu~ 
.a Argentina. resolveu sua.s difflculdades internas em relação ao 
intercambio externo. Isso, entretanto, não significa que o con
venio brasileiro tenha sido mli1.1. 

O SR. ALDE So~.MPAio - E' outro ponto de vista. 

O SR. HUGO :NAPOLEÃO - E a pat·adri ou diminui(;ãa d·~s

se intercambio commerciaJ. não aggravaria o deficit da nos-.;a ila
lança de pagamentoól, não estancal'ía a produc~ão de cambiaes, 
que é o que de mais precisamos ne. phase que atraves'samos '! 

E' necessario, diz o Visconde d'Abel·non •·que o devedor pos
sa vender os seus producto~. afim de estar em condi!;Õ:.>s d<! pa
gar suas dividas. Se tornardes vossas vendas impossíveis, torna
reis impossível o pagamento de Yos&.s dividas ... 

Tanto mais se impunha a interferencia do governo, no caso, 
qual!tO e- certo que a ausencia de cambiaes sobre o exterior não 
decorria de culpa do commercio brasileiro, mas de causas rnulti
:plas. de condições especiaes, por que atravessa o Brasil. 

Interrompo aqui as minhas considerações em torno dos co:l
gelados, para retomal_as depois, quando me occupar daquella.s 
referenc!aJ'l especiaes ao Conv!nio de Londz-es. feitas pelos allu
didos parlamentare~. Srs. Alde Sampaio e Cincinato Braga, a que, 
antes alludi. 

Por agora, volto ao que disse este ultimo em relação á condu· 
cta do governo inglez e a conducta da Missão Brasileira. 

Du~s palavras, apenas, sobre sse ponto, para não cansar de· 
masiado â Camara. 

Se a Gran Bretanha, por seu interesse, necessita ver au
;;menta.dos os saldos da nossa balan<.:c. commercial, e, em vez de 
!ac!litar -esse augmento, comprando em maior escala, os n.o.;sos 
:Jll'oductos, como poderia fazel-o segundo o Sr. Cinclnato, ditU. 
culta-o. só nos resta uma coisa - mudarmos de opinião sobre a 
clarividencia dos lnglezes. :Mas isto não acontece. A Inglaterra, 
conforme informou o eminente Mlnls"tro da Fazenda, "acceltou 
inteJ;I'almente o ponto de vista sustentado pela !\Ussão BraR1l~h·a, 
quanto ã..· 11ecessidade do augmento da~ cornpra11 pela Inglaterra, 
~os· productos bras1leiros." 

0 SR. FIGUEIRED<I RODRIOUI::S 

tado? 
Essns compras t~rn augmen-

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Se não têm, Irão a.ugrnentar. O 
tratado ainda não !o! ratif!ea.do. VV. EEx. e>~tiio perturbando 
es'Sa ra tiflcaçi.o. 

O .que digo consta de lnforma~;Oes o!flclne~'<, que não temos CJ 

direito de desmentir. Ao contrario: nosso daver {: nellas acredltur. 

S(l tendes motivos para. crer que a m!~são chefiada pelo Ml· 
nistro da Fazenda, que é um patriota sincero e J)el'feito conhe-
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cedo~: · das.. liDS8WI;. nece:!Sidades-;· desenvolveu todo~ os esforços para 
augment<:n-· a venda. dos· nossos productos â. Inglaterra, s6 não con_ 
seguindo vender-lhe tanto gado quanto lhe vende a. Argentina, 
como queria o eminente financista Sr. Cincinato :Braga, senão 
pelo mesmo motivo po:t- que não obteve dos inglezes encommendas 
de carvão de pedra, ·trigo ou petroleo, todavia. por outro!!' e va
rius. ponder~Ql3 moüvo.s. 

Para. finalizar esta parte do meu desvalioso e de;;pr'lten~ioso 
discurso, quero -dizer e.o meu pre2ndo collega, Sr. Cincinato Bra
ga, ~ue, embora não tenha a preoccupa.ção de defender a Gran 
Bretanha !Ias acres a.ccu.s3.1:ões que S. Ex. contra ella formulou, 
a versão que eu conheço sobre a borracha ê a s-eguinte: - :s:á. 
cerca de trinta annos, uma missão economica ingleza propoz ao 
governo do .Amazonas a diminuição, durante 10 annos, ·de 50 por 
cento do .Imposto de exportw;:ão cobrado sobre a borrach«, que 
era, então, de cerca de 22 por cento ·do seu valor, mediante o es
tabelecimento de cultura systematizada da he':ea brasileira, na. 
Amazonie., IW. qual os ingtezes se obrigavam a inverter cerca de 
120 mil contos. Recusada a. sua proposta, tratou ella .de- fazer 
plantar;:ões de borracha no Oriente. 

P SR. Flo~ RoJ>RICUlilS - Fizeram: no Amazona.s com a. 
borracha o que se está querendo fazer agora com o ca.té. O 1m~ 
posto sobre a borracha era muito menor do que o a.ctual sobre 
o ca!ê. 

O SR. BUGO NAPOLEÃO - occupar_me-ei, as-ora, senhor 
Presidente, das considerações por mim classificadas de especlaes 
a.o Convento Londrino. 

O governo, e.vancaram os nobres Deputados a que me venho 
referindo, tendo Ia.nr;:ado mão, indebitamente, de dinheiros alheios, 
viu-se for~do a contrahir compromissos onerosos a respeito de dl
vida que não era sua. 

Não ha na.da. disso. 

Pelo regunen cambial anterior a 11 de Fevereir-o deste anno. 
e. pessoe. que necessitava. de camblaes para pagamento resultante 
de compra. de rnercadarlaY no exterior, se dirigia ao .Banco do 
Bra.sU e ahf ou a outro Banco, entregava. valor correspondente â 
moeda. da Nacão onde a.quelle pagamento se tinha de fazer, ou 
40 por cento desse valor em uma cambial e os restantes 60 por 
cento em dinheiro, destinados , á. acquts!o;:ão de cambial equiva.lente 
á. taxa. otfic!al, qua.ndo o fornecimento desto. :!asse !>OSSivel. 

Esse deposito Impedia. os protestos dos respectivos titules .. 

1Nem todos esses deposltos foram feitos no Banco do Br1UJ11. 

Nem todos os devedores por compra -de mercadorias no ex-
terior fizeram esses depositas • 

.As .sommas correspondentes a taes depositas lâ estão no Ban
~o do Brasil. 

Onde a. apregoada apropriação fndeblta? 

o Brasil não vae pagar, com din·helro seu, as dividas de par_ 
· ticulares, no exteriot- • 
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üs títulos, que eBe vai• emlttl:r, .só entrarão · em circulação 
.quando os credites do commercio exterior estejam . pagos. isto. -e, 
na proporção de cada ·pagamento. Em substituio;:ão desses titules 
do Governo Brasileiro, terá este a disponibilidade daquelles ·de~ 
:posltos. 

O governo não vai pagar nada pelo~ outros, ·vai, a boin di~ 

~er, ter um emprestimo a juros modicos . 

O que ha é isso, s6mente isso. 

Nem al)ropri.a:~ão de dinheiro alheio, nem assumpção de di• 
vida. alheia . 

O Sn.. ALDE SAMPAIO - Y. Ex. diz que não houve essa apro
priação indebita. Ella foi., entretanto, ·confirmada Pl!lo ·depoimen
to de diversos banqueiros, membros da maioria da Camara, por 
solicitação do Sr. Samllaio Corrêa . 

. ·o $R. HUGO NAPOLE_:\.o - Não estou tratando de outros 
·bancos. 

0 Sn.. ÁLDE SAMPAIO - Pelo Banco do Brasil. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Af!il"mei ha pouco que os depo~ 
!>'itos foram feitos, não sómente no Banco do Brasil, mas tambem 
em outros estabelecimentos. 

O Sll:. .ALoE SAMPAio - Egses depn.,itos no Banco do Brasil 
constam da Caixa desse Banco? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -E' claro .. Lá estão, no Banco. 

O SR. AU>B: S.u~:PAio - Não foi esse o depoimento fornecido, 
aqul, pelos Deputados banqueiros. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - E~soes banqueiros níio estão na 
administração do Banco do Brasil. 

O Slt. ALDE SA.MPA.lO - V. Ex. nesse sentido tem razão de fa
lar pelo Banco do Brasil. 

O SR. HUGO NAPOLE_-\o - Não estou falando pelo Ban
co do Brasil- Aqui dentro sou Deputado e assumo a responsabi
-lidade das minhas declnra;;:ões. 

E' isso o Convenio. Signlficn !s~o ·e mais a regularização d:.t 
nossa situação impeditiva do intercambio commercial. · 

O Brasil. com o Convento de Londres e com o esforço que tem 
empregado para satisfazer seus compromissos, suas dividas no 
exterior. cla'llgjficadas até 1934, de sagradas, pelo s·r. Clncinato 
Braga, positivamente, indubitavelmente, não está se deshonrando. 

Ratificar o Convento de Londres, Srs. Deputados, é dE:ver de 
honra para o Brasil. (Mutto bem. Palmall'. O Orador é m.t~ito 
c·um.primentaào.) 

O Sr, Oliveira Coutinho (Pela ordem.) - Do meu distincto 
collegu., engenheiro Argemiro Couto de Barros, Presidente do Con
selho Regional de Engenharia da 6" Região, recebi um telegram-
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ma de cujo teOr tenho necessidade de dar .conhecimento á Cama_ 
ra, por Isso que com ella se c<lngratula. 

E' o seguinte: 

"Tomando conhecimento rejeição essa illustre Camara. 
Fe<ieral proj"ecto ~. modificando decreto reguiamenta.cão 

exerclcio engenharia, ar-chitectura, agrimensura, temos hon
ra. pedir Y. Ex. se digne ser interprete congt>atulações 
deste Conselho Regional Engenharia Architectura 6a Região 
com eminentes. Deputados cuja aabla deliberação veiu · atten
der cabalmente altos interesses collectividade a dignifica
ção classe engenheiros. Congratulações• deste Conselho Re
gional Engenharia - Argernio Couto de Barros. pre~i
<i.ente·. ·• 

Era o que tinha a dizer. (Mu~to bem.) 

O Sl'. Presidente - Ha sobre a mesa um requerimento 
de informações, que vai 5er lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão, o seguinte 

N. llS - 1935 

(1. • legislatt~.·.,) 

Sr. PreJ!idente: 

Requeiro a V. Ex., que, por lntermedio da :\fesa, sejam solíçl
tadas ao MinisteÍ·io do Trabalho, as seguintes lnformaç:õe!S': 

1 ~) quaes as condi~ões de trabalho dos mineiros e demais empre
gados das minas àe Morro Velho: 

,2o) s& a. Inspectoria. Regional do Estado em que estão situadas 
essas rnlna:i já. !~z nlguma. visita de fiscaliza~ão ao local e no caso 
affirmat!vo o que informou ao Ministerio do Tro.balho; 

3°} se o ~yndicato União dos Mineiros de Morro Velho jã. apre
sentou alguma. reclamação contra a Companhia que explora esses 
l!!erviços, e quaes as providencias toma(!as pela Inspectorla ou ·dl
rectamente pelo Minlsteri~. 

Sala das Sessões, 21 de Agosto de 1935. - Martins c Sil-va. 

Encerrada a discussão e adiada a. votação. 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ..n-derm) - sr. Presidente, 
nntes de V. Ex. passar â Ordem do Dia, pediria llcenç:a para re
querer, nos . termos do Regimento, uma homenagem ao eminent& 
Deputado pela Bahia, Sr. Jos6 Joaquim Seabra., que hoje completa 
()i tenta annos de idade. 

A manl!estação que solicito, na realidade, não (; coisa que esteja. 
muito nos hab!tos da Camara. Brasileira. Basta. justffical-a, entre
tanto, o motivo excepcional de tratnr _se, como se trata. de uma bri
lhante figura, que pertenceu as duas Constituintes republicana!>. 
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Pediria que a Camara, externando seu jubilo por es:5e acontecimento •. 
designasse· uma commissão para visitar o illust.t:e parlamentar ba- · 
hiano. (Pallmas-. Muito bem. O orad-or é cumprimentaã.o.) 

O Sr. Presidente- Os Srs. Deputados que approvam o re
querimento que acaba de ser formulado pelo Sr. Henrique Do
dsworth, queiram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Approvado. 

Nomeio para corn~t!tuirem a Commissão os Srs. Deputados Hen
rique Dodsworth. Xavier de Olh.·eira, Luiz Vianna Filho. Octavio 
Mangabeira e Baptista Luzardo: 

O Sr. Presidente - E~tá finda a hora de!'ltinada ao Ex
diente. 

Vae-se passar á Ordem do dia. (Pat[sa.) 

Comparecem mais, durante a hora do Expediente, os Srs.: 

Euvaldo Lodi, Agenor Raoello, Caldeira A·lvarenga, Mario Cher
mont, Fen~lon PerdlA"âo, Lino Machaào. Magalhães de Almeida, 
Henrique Couto. Agenor Monte, Adehnar Rocha. Pires de Gasoso, 
Freire de Andrade, Democrito Rocha, Pedro Finne7.a, Humberto 
de Andrade, Monte Arraes, José de Borba. Figueiredo Rodrigu~:s. 
Xavier de OUveira. Martins Veras, José Augus'êo, .Alberto Roselli, 
Ricardo Barreto, Gratulia.no Brito, Mathias• Freire, Herectiano Ze
naide, João Cleophas, Osorio Borba. Adolpho Celso. Barbosa Lima 
Sobrinho, Arthur Cavalcanti, Oswaldo Lima, Humberto Moura, 
Motta Lima. Orlando Araujo. \'alente de Lima, Sampaio Costa. 
Carlos de· Gusmão, Deodato Maia. Melchlsedek Monte, Manoel No
vaes, Pedro J.,ago, Luiz Vianna Fllho. João Mangabeira, Alfredo 
Mascarenhas, Arnold Silva, Arlindo Leonl, Franciscc.. Rocha, 
Octavio Mangabeira, Pedro Calmon. Edgard Sanches. Jair Tovar. 
Francisco Goncalves. Julio de Novaes. Candido Pessõa. SamiJaio 
Corrêa, João Guimarães, Raul Fernandes, Levi <::arneiro, Bento 
Costa, Herrnete Silva. Acurcio Torres. Al!pio Costallat. Lont:-a 
Costa, Lemgruber Filho. Fabio Sadrê, Carlos Luz. Elas Fortes. 
Pinheiro Chag-ns, Clemente Medrado. José Braz. Theodomlro San_ 
tiago, Augusto Viegas, "'·ashington Pires. Arthur Bernardes Filhn, 
Juscelino Kubitschek, José Alkmin, João Penido. José Bernardino. 
Matta. Machado, Simão da Cunha, Rezente Toste~·. Bueno Bran
dão. Ca.rlota de Queiroz. Moraes Andrade. Joaquim Sampaio Vídal, 
Clncinato Braga, Castro Prado, Bias Bu.;ono, Alves Palma, Tei
xeira Pinto, Justo de Moraes, Miranda Junior. Fabio Ar.nnlia. 
José Cassio. Vandoni de Barros, Plinio Tourinho. Octavto da Sil
veira, Rupp Junior, Abelardo Luz. Carlos Gomes de Oliveira, JOilQ 
Carlos, Borges de Medeiros, BalJtista Luzardo. Annes Dia.<~. Ped:-o 
V-ergara, Raul Blttencourt, Barros Cassal, Dario Crespo, João 
Neves, Oscar Fontoura, Eurico Ribeiro, Ermano Gomes, Sebastlã·l 
Domingues, Pedro Jorge, Abillo de .Assis, Antonio Carvalhal, Austro 
de Oliveira. Silva Costa. Francisco Moura. Martins e Silva. Adal 
berto Camargo, Albe!'to Surek. Chrysostomo de Oliveira. Vieira. 
Macedo, Martinho Prado. Ferreira Lima. Oliveira Coutinho. Al
berto Alvares, Lima Teixeira. Paulo Assumpção. Pedro Rache, 
Cast5.o de Brito. Gastã0 V!digal, França Filho. Moacyr Barbosa.. 
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Arlindo Pinto, Augusto Corsino. Cardoso AYres. Vicente Gouveia. 
Lourenço Baeta. Neves. Sylvio Leitão, Salgado Filho. Paulo Mar_ 
tins, _Moraes Paiva e Barreto Pinto. (146). 

Deixam de compare<!er os Srs. : 

Generoso Ponce, Ribeiro Junior. Deodoro de Mendonça. Olavo 
Oliveira, J'ehovah Motta. J'os'ê' Gomes. Botto de Menezes, Odon 
Bezerra, Ruy Carneiro. Mario Domingues, Severinn Mariz, Mello 
·Machado, Alta mirando Rettuião. Clemente Marianl. J. .J. Seabr:i, 
Prisco Paraiso, Magalhães Netto .. Asdrubal Soares, Nogueira Fe
nido, PerE:ira Carneiro, Henrique . Ln.ge, Eduardo Duvivier, Cesar 
T inoco, Nilo Alvarenga, Martins Soares, Adelio Maciel, Furtado de 
Menezes, Negrã.o de Lima, João H enrique. Anthero Botelho, Jacqueg 
Montandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Santos Filho. Oscar 
Stevenson, Vergueiro Cesar, Gama Cerqueira. Cardoso -de :\!ello 
Netto. Laerte Setubal, Hyppolito do Rego, Jorge Guedes. Felix 
Riba.os, Gomes Ferraz, M eira Junior. Jairo Franco, Trigo de Lou
reiro, Demetrio Xavier, Ricardo Macha do, Roberto Simons-en, Vi
cente Galliez (50). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A listtt de presença accusa o compa
recimento dt> 244 Srs. DeputadorJ . 

Vai-se proceder tt votacão ela materia que se acha sobre >l. 

Mesa e da constante da. Ordem do Dia. 

Vão ser julgados objecto de delibern<:iio trl's projecto!'. 

São. successivamente, lidos e consider:1dos ol>jecto de 
deliberao;:ão os seguintes 

PR0.1~0S 

~- 19S - 1!!35 

(1.• les!statura) 

Obriga. a.s sociedocles c pessons Phlf8lca.' q-u~ em!lrCUUI'?n capftaPa 
co-m Jtns de ganho. (J a~trtbuir pc"tos trabalhadores lt"ll!ft llt?r_ 

een.tagem- dos lucros ltqul.d:<>s annuaes• 

rL. Sor.lnl 42 - Flnancas 2IS - 1• leg-islatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.• Toda empresa, or~nlzacii.o, sociedade, de quatqul?r 
natureza, civil, commerci3.l ou indu~trial, pessoa physica ou jU
rldlca, que movimentar, para fins de IÜcro, quantia igual ou su· 
perior a. duzentos contos de · rl!!s. será obrigada a reservar annual
mente, parte de seu lucro liquido, dil!tribuindo-o entre os seus 
empregailos, auxiliares ou operarias permanentes, na. forma infra. 

I - As explorac:Oes de capital de duzentas a quinhentos· contos 
reservarão 5 o/o dos lucros- liquidas "ar>\ esse fim; 
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li -As de _quinhentos a mil contos. 10 %; 

III - As de capital superior a mil contos, 20 % . 

Art. 2.o Os trabalhadores que pro•·ejam á s ubsistencia de duas 
ou mais pessoas de S'Ua. familia. terão direito ao dobro do que 
couber âo · operario solteiro e sem encargos familiares. 

Art. 3o O Ministro do Trabalho baixarà os regulamentos ne
cessarios ã. real a pplicação desta. lei, sem prejuizo da acção dl_ 
recta dos interessados perante a justiça competente. -

Art. 4° Os jornaleiros que trabalhem cem dias a qualquer 
das pessõas mencionadas no art. 1 •. são considerados trabalhadores 
permanentes para_ os :nn"s aqui previstO!>\ cabendo-lhes a parte da 
quota correspondente ao tempo de serviço realizado. 

Art. s• o trabalhador casado poderá. por motivo de doença. 
se fazer . substituir por pe-5sOa da familia., afim de se usegurar 
nos favores desta lei, no curso da S'egunda metade do anno f:om
merclal, industrial ou agrieola. 

Art. so Os trabalhadores de fabricas ou empresas que func
cionem em determinado periodo ou safra. são considerados como 
·te·ndo servido o anno inteiro. 

Art. 7° Com o assentimento dos patrõel!, os operarios poderão 
permutar os seus Jogares de uma exploração para outra, sem 
preju!zo da sua quota noa lucros. 

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

Sala das Sess:ões, em 19 de Agosto de 1935. - O&!Daldo LMna. 
- HeUor Maia. - Antonio de Góe.~~. - Joaé Joiio oo Po.trocinio. 
- Abel dos Sa.ntOIS . - Oeorio Borba. - Slmõe.s Bcr'bon. - Ad.al-
llerro Coma.roo. - Ricardmo Prado. - J!artina e SCWa. 

PROJJliCTO N , 196 - 1935 

(1.• legislatura) 

Determina. Que aeja.m .su'b!mettidoa ao ezame dtUI Prefeiturcu Mu_ 
11kipo.es aa pl4nt<u e ·plano8 para cc»t.Stroeçõea publica.s e 
obriga. a.o pelUdo de a.l~to para cu ref~ o'bra.s: 

(Justiça 132 - 1" Legislatura) 

O Poder L egislativo decreta: 

.Artigo unico. AS plantas e planos para.· construcções de edi
flcios publlcos no Districto Federal, Terrltorlo do Acre e Estados 
ficam sujeitos a o exame prévio das Prdelturas Munlcipaes Inte
ressadas para verificação ()a observancia ()as auas posturas, sendo 
obrigatorlo tambem o pedido do respecti\'O alinhamento; revogadas 
as cUspollic;:ões em contrario. 

Sala das sessões, 21 de Agosto de 193;). - Dorva! Me'lchicdes. 
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Em regra as repartiçõe~ publicas federaes se julgam em n lve l 
superior âs municipalidade~· e nã.o submettem ao seu exame os 

. planos e PlaJI.tas de edlficlos a construir, nem pedem alinhamento 
para elles. Em Florianopolis - a. Capitania do Porto cons truiu 
dentro de um terreno. cercado em caracter provlsodo, um edi
fJcto !6ra. do alinhamento futuro, reformou o edificio proprio e 
mandou fazer ·passeio diffe~nte do ado-ptado, tudo sem da\' sci
~mcia. á Prefeitura Municioal; - e a Directoria Regional dos · Cor
reios <a Telegraphos pretendeu localizar o ed.ifklo ·da eua. séde em 
construcção, situado em esquina, tôra dos dois alinhamentos. o 
que foi embargado, forÇando a vinda,· a esta. Capital. das plantas 
para a necessarla. rectificação, sendo que o canto do edifício es _ 
ta.va tambem em desaccol'do com as postur-as l oca e:. . 

. Sa.Ja das Sessões. 2i de Agosto d e 1935. - Dor1:al j'lfelclriadt•,t. 

l'RO~re\'0 N. 197 - 1935 

(1·" Legi~;lo.tur.o.) 

A.bre o credito 1lecessario até o ZimUe !W soJdo 'I.'Cr~fica.lo 11a 1:r.?'lll1 

de sub1:enções !W Exercício de 193~ para 1>agtmU"11to d(lJI in.tti
t1A-ições beneficenteJt e de caridane. 

(F!nan~a-s 214 - t• Legislatura) 

o Poder LeJ:islativo decreta: 

Art. 1." iFica o Poder Executivo autorizado a pagat· ás in,;ti
tulções beneficentes e de carldade que se habilitaram no exercic!o 
de 1934, de accôrdo com o.art. 5o do Decreto n. 20.351, de 31. d~ 
Agosto de 1981. as subvenções que lhes foram arbitradas, abrin
do-se pelo 1\!inister!o da. Educação e Saude Publica o neceesar!Q 
credito até o Umite do ro.ldo Vel'iflcndo n{l. vel'bn k Subvenc~ea ·• 
do mesmo exerclcio. 

IA,rt. 2" Só serão contempla da!! com os benerfclos deste de
creto as Instituições- que. ape~r de habilitadas no rel.'erldo exel'_ 
cicio, não receberam no todo ou em parte, a1< !!Ubven<;ões que lhes 
tora.m deferidas. · 

Art. a• Revogam-se a s dlspostcões em contraclo. 

Sala das Sessões, 20 de Agosto de 1935. - Delfim. Moreira. 
João Beraldo . - · Augwtto Vieoas. - p, Matta J!achado. 

Jwttiffcaçá•<> 

O projeeto ma.nda restabelecer o pa~;amento dns subvencõe!\ á.~ 
instituições que, em 1934, requereram esta providencia. ne> Mlnls
terio da Edea.çã.o e saude- Publica, por conta do saldo existente -:ia 
respectiva verba. 

O pagamento das subvenl:ões ~ realizado em duas prestacões 
semeS'traes, sendo justo que as instltulc;ões que receberam as pres
taç~s Cilrresponde-ntes ao pr~eiro ou a ambos os semestres não 
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possam beneficiar-se com a repetição . de;iSe pagamento. Da.hi a 
providencia, suggerida no art. 2• do projecto. · 

O saldo existente sO não foi distrlbuido porq11e os· funccio
narios designados ,para inspeccionarem as instituições não apre~ 
sentaram· os seu-s relatorios dentro do exercicio de 1~34.. 

Sobre o. merito desta proposição não . e preciso lembrar . senão> 
. as difficuldades . oriundas da falta · da distribuição desse . sá.tdo, 
quando as :Instituições já haviam incluido as subvenções em os 
seus orçamentos de receita. 

Com . a existe nela do saldo necessario para esse encargo, não 
tropeçara. o presente projecto ante as disposlc:ôes expre;sas do ar
tigo 183 da Constituição Federal. 

O Sr. Presidente - Vou subm<:tter a votos uma redacção 
final, j~ publicada. 

!E' approvada a redacção final do projecto n. 164-A. 
de 1935 (primeira 1egislatura), approvando o contracto ce
lebrado em 28 de Janeiro do corrent~ anno, entre o Governo 
;Federal e a Companhia Industrial de Algodão e Oleos . 

O Sr. Presidente - o pojecto vae à promulgação do sr. Pre
s idente da Camara. 

Tenho sobre a Mesa e vou submetter a votos 0 seguinte 

Requeiro dispensa de impressão da redaccão final do projecto 
n. 171-A. de 1936. que revoga os Decretos 24.541 de 1934 e 73, de 
1935, para os e!te!tos regimentaes. 

Sala. das Ses~lles. 21 de A,;osto de 1935. - Th • .Mor.telro de 
.Barro/f Filho. 

Approvado. 

E' lida e, sem observações. approvada a. seguinte 

REDAC.'ÇÃG 

N. 171-E - 19a5 

. <P.rimelrn Legislatura.) 

Re00cção tinai do projecto n. 171-A, de 1935, (1• Legis?G.tura) 
que rewoa ós decretos numeros 24 . 541 de 3 àe Julho de 1934, 
relativo á prol:-tliÍi;rio 00. ezportaçüo de ca./és c<mtendo im
pure:?:Gi, ao estabelecimento da TabeUa. de EQttiva.len.cfa. de 
Defeitos, admittidos no ccfé e dá outra.IJ providenci08; e 73 
de 1 de Março de 1935, q~ tyroroga. o tyraio para e:z:ectu;ãc rJ;, 
.Prfmeiro de~Jses decretos. 

(Agricultura 26 - 1936 - 1• Legislatura) 

O Poder Legi&iativo decreta: 

.Art. 1.° Ficam revogados os Decretos numeros 24..541 de 3 
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de Julho de 1934, que :prohibe a exportação de' cafês. contendo 
impurezas, estabelece a Tabel1a de :E(lUivalencla. de Defeitos ad 
núttidos no ca.fê e dã. outras providenctay e numero 73, de 1 d; 
Mar~ de 1935, que prorogou o prazo para a e:tecuç;ão .daquelle. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em conb:ario. 

Sala. da Commissão, 20 de Agosto de lSS5. - Vafente de Li
ma., ~sidente. - Vicente Miguel. - H.mor Ma.la. 

O Sr. Presidente - O projecto vai ao Sena.do. 

Tenho sobre e mesa e vou submetter a votos o seguinte 

REQCSRIMI!INTO 

Requeiro dispensa de publlcação para immediata votação da. 
redacção final do projecto n. 64-A. 

Sala das Sessões, 20 de .Agosto de 1935. - Pedro Alei :ro. 

A.p:pr ovado. 

:E' lida e. sem obs ervações. approvada a $egulnte 

N. 64_B - 1935 

( Primelr"' Legislatura) 

.Red<tcs;ão final i/.0 1>Toiecto n . 64-A, d~ 1935 (1" L e:'li&1<ttllra), qrtc 
determina regras. vclo8 QIUH!S são os Jlociettades ai-cl<lradas <k 
utilldad<l pu õlica 

O Poder Legislativo decreta.: 

Art. 1.• As sociedade.!~ ciYI.s, as Uf>'$Ocia<:õe;s e a,; !und~õl.!s 

'constitUid!l$, no Ji'al.x, com o nm exclusivo de :.ervir del!lnteressa
óamente â. collec:tiviuade, podem ser declarndns de utilidade pu
blica, provados os seguintes requisitos: 

o;) que adquiriram per!>'OnaUdade jurldica; 

b) que estão em etfectivo func:clonamento e .!let·Yem desinte
ressadamente â collectividflde: 

c) que os cargos de sua dll·ectoria niio l:liio remunerados. 

,A.rt. 2 ,o A decla.rac;iio de utilidade publica ser'!i. feita em de
creto do Poder Executivo, mediante requerimento processado no 
:M.inisterlo da. Ju<Stlça e Negoclos Interiores ou, em casos exce_ 
pclonaes, e:z:-olficio. 

Paragra.pho unlco. o nome e caracteristicos dll. socieda de, a!!
soc:iação ou fundação declarada de utilidade publica serão lnscd
ptos em livro especial. a ess-a fim destinado. 

Art. 3. • Nenhum favor do Estado decorrer!\ -do titulo de utili
dade public:a, salVO a garantia. dO USO eXC!U!l!VO, pela. SOCiedade, 
~ocl~ão ou fundação, de emblemas, flaJnmula.s, bandeiras ou 
dlstlnctlvos proprios, devidamente registrados · no Mlnisterio da 
Justica, e a. aa menç;iio de titulo concedido. 
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A.rt. 4. • As socfedQ.des, associações .e fundações declaradas de 
utilidade publica ficam obrigadas a apresentar _todos os a.nnos, ex
cepto por. motivo de ordem superior reconheçido, a crlterlo do 
Ministro do Estado da Ju~tiça ·e Negocios Interiores, relaçao cir _ 
cu mstanciada dos serviços que houverem prestado â conectividade. 

Paragrapho . unico. · Serli. cassada a decla.raçâo de utilidade 
publica, no caso de lnfracção deste dispositivo, ou se por qual
Quer motivo, a declaração exigida não fôr apresen tada em tres 
u nnos consecutivos. 

Art .. ~-o Será. tambem cas·.sada a declara<:iio de utllldade pu
blica, mediante representaÇão documentada do orgiio do Mlnis
terio Publico, ou de qualquer interessado. da s(,de da. IIOC1edaàe, 
allsociação ou fundação, scm'pre que se provar Que elln deixou de 
preencher qualquer dos requisitos do art. 1. • 

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

Sala da Cornmlssão, 21 de Agosto de 1935. - V.alcnte àc Limu. 
P residente. - Vicente M;{)ltel. - H e;tor _Maia-. . 

O SJ:'. Presidente - o projecto vai a. sancc:ão. 

O Sr . .Moraes Paiva (Prla. -.,n/~m> requer e obt-~m dispensa· 
de Impressão da red&c<:Jio final do projecto n. 115-C, de 193S (ls 
Legislatura), afim de se1· ímmediatamente votada. 

E' lida e, sem obs ervações, appravada. 

a seguinte 

REDACÇÃo 

X. 115_C - 1935 

R<'dacção final tio llrojcct-;, n. 11&-B, de 1936, (1" Leoialatura), 
aue estende ao, fins àa Deleoacia. Fiscal àe S. Paulo ~ ll4 
.·H/a?.deor.r. de Sa-nto~. os beneficios elo Decreto n. 4, de 1935. 

(Proj. 95, de 1935. Fln. 12, de 1935 (i• Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1. • Os "fiel;; ·· de the3oure!ro ou de pagadores puaa.rii.o 
a seus ·• ajudantes" e prestarão f.lanc;:a proprla, arbitrada. nn. for
ma da legisla~;ão que vigorar, devendo ser apost!lha.dos 011 seu&' 
decretos ou titulas de nomeação, 

Art. 2.• o Poder Executivo regulamentará o modo de entr~· 
,;a e recebimento de . valorEs, pelos ajudant~, não só para definir 
IUI -responsa.bl!idades, como para serVir de base ás tomadas de con
tas deBSes ~tores. 

Art. 3.• No regulamento, que deverá. ser expedido 60 dias 
depois ~ publicação desta. lei, se estabelecei'ê. o regimen de con·
t.abllldade para escl'ipturação dos valores recebidos e sua presta. 
çio dlaria.. de modo que não se accumulem. por mais de ui:n dtn., 
0!1 saldos a recolher provenientes das entregas teltas pelos th:espu~ 
relros e pagadores ·aos seus ajudantes. 

Art. 4,• R evogam-se as• dis posições em contrario. 
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Sala. !la Commissão, 20 de Agosto de 1935. - Valente àc I-i-
7114,. Presidente. - Vicente Miguel. - Heitor Ma-i<t. 

O S:r. Presidente - O projecto vai á sancçã<:>. 
Passa-se á votação da materia con-stante da Ordem do dia. 

Votação do projecto n. 110-A, de 1935, (1" Le_ 
!)itllatura),' tmapondo 110ore o fornecimento de inf0?"1l~tl
ções. de fft'ldos proteBtculos;. r;;:nn parecer contrario da: 
Commilllliio de JU$tiça (1• discussão). 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - O projecto vai para o Al"Chh·o. 

Vataçã.o rlü projecto n. 43, de 19:15, (1" Legisla
tura), Cl"eamoo o Ensino Technico-pr<>fi88iona.l e eB
ta.belecendo o en8ino gratu.itc; <»m pareceres C01ttro-_ 
rios das Oommissões de Ed.ucaçiio e C11ltura c de Fi
nanças e Orç.annent0 (1' Discussão). 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - O projecto vai para o Arch!vo. 
Votação do projecto n. 172, à.e 1934, Televand·D a 

p1"escripção em que po-rventura te-n-11a incidkW o di
reito elos sv.b-ofticlaes, 8<trgentos e praça.s 00. Mari
nha. ã gratificaçã.Q conceilid.a pela rei n. 5.167-A. de 
12 de Ja-neiro de 1927 (1' Discusllrio). 

Approvado o seguinte 

PRO.JEC'1'0 

N. 172_193-t 

Art. 1. o Fica relevada. qualquer prescripçã.o em que tenh11. 
inc!did.o o direito dos sub-officlacs, sar~;entos e pra~a.s da MIU"lnho., 
â gra.tlticacão eonced!da pelo O.l"t. 7.o da. Lei n. 5.167-A, de 12 
de Janeiro de 1927. 

Art. 2. o Revogam-se a!: d!spMições em contrario. 

O St-. Presidente - O projecto passa á 2• discu&São. 

Ha. !lobre a mesa e vou sublll€ttet· a votos o seguinte 

nEQUEIUMI!lNTO 

Requeiro que o projecto n. 172. de 1934, depoJs de a.pllrovado 
em. 1 ~ discussão, ~ja ~:emettido á Cornmissão de Finan~:a.s ,pat·n. 
o devido parecer. 

Sala das Sessões. 20 de Agosto de 1935 . .;.._ .1.maral Pô:roto 
Junk»' • . 

.A.ppl"OYado. 

O Sr. Presidente 
na.ncas e Orçamento. 

O proje<:to vai á. Cornmissão de Fr-

Votação do pl'oiecto n. 41. de 1935 (l" Legida.tu.
,oa.) •. clanOO normcu para o ensino àe ctlltura phlfSfca 
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nos estabelecim.ento$} de ensino primaria, secun~io 

e norma r do .Paiz; com. pareceres contraries an.s Com~ 
1nissões de E&ucação e Cultura e àe Finanças e Or
çamento (la Discussão.) 

O Sr. Presidente - Vóu submetter a votos o projecto. 

O Sr. Laudelino Gomes (P(l.ra encaminhar a votação) 
Sr. :Presidente, o projecto n. 41, que me foi distribuido na 

Commissão de Educa.::ão. teY-e na1·ecer no sentido de que se aguar
dasse o Plano Nacional de Educação. 

~ão sei por que motivo esse projec.to foi remettido á Com
missão de FinançaS', que oPinou pela sua rejeição. 

Em taes condic,;ões, Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. a reti
rada do projecto da vota<:ão actual, ~<lra que ''olte ii Commissãr, 
de Educação. 

Vem á mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos que seja retirado da votação o projecto· n. 41, de 
1935, dando normas para o ensino de cultura physica nos estabe
lecimentos porque a Commissão de Educar;:ão votou para que ,e 
.aguardasse o plano gerai dt> educação para que no novo pla-q,o 
seja. incluido o referido projecto. Não o tendo rejeitado não po~ 
derâ. o projecto n. 41, de 1935 (la Legislatura). ser votado com o 
parecer da Commissão de Finanças e Orçamento corno rejeitado. 

Sala das Sessões, 22 de Agosto de 1935. - Lrcttdelino G<mu:s. 
Xavier de Oliveira. 

O Sr. Presidente - O requerimento do nobre Deputado 
não pode ser accelto porque o projecto jã. se encontra ~m vota
l'!ão. Devo recordar, porém, que o projecto Slerá rejeitado pelos 
funtlamentos do parecer, qu~ adia a solução proposta para o mo
mento em que fOr elaborado o plano gera! de educação. Quer isto 
dizer que a. rejeicão não impedirA a renovacão de. Jdêa nesse mo
mento. :!ul~o opportuno no parecer. 

Em seguida, (., rejeitado o prcjecto n. 41, de ~93S 

(1" Legislatura.) 

Votação ào projecto n. 104, · de 1935, mandando 
jllt"b!icar e distribuir as "Introducções» dos RelGto
rtv~ de Joaq?tfm Jfurtinlto ao Presidente CampOJ. 
8al!es. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. 

O Sr. Matta Maehado (Para encam.inhll.!' a '1.-ivt~o) 
SI". Presidente, Martim Franclseo. o moço.· illusú-e antepasSa.do 
da nobre estirpe de. V. Ex., d!s!le, em soneto primor[l(So, Q.ue no 
deserto da Vida o peregrino e-ncontra dois oasL'l de verdura. Um 
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não lhe dâ a. felicidade promettid.a. nem no amor prime-iro; 0 ou~ 
tto a,ponta_lhe o pauso derradeiro. e conclue: 

"Prefiro-te velhice. companheira de. '!Oaudade''. 

Tam.be·m eu a. prefiro, Sr. Presidente, porque, a lém desta, ella 
nos dâ'. na conveniencia. dos antigQ.s, a paz espiritual, preciosíssi
ma nos dias tormentosos que passan1. 

Lembrando os poucos autores que manuseei meditei e procurei 
comprehender, na minha. mocidade; lendo e ~lendo as t>abia.s ll~ 
qões de .Joaquim Murtinho, político que, na Velha Republica, me~ 
J.hor conheceu o nos'So problema economico-financeiro, nfLo inda_ 
go confusamente as causas remotas dos nossos males. nem me 
perco em controverslas doutrinarias, .porque encontro aqucllas 
apontadas, com. firmeza. nas sabias, justas e pat rioticns ll<:ões u~ 

Joaquim. Murtinho. 

Eu vej6 as ruínas crescentes que elle vaticinou quando fJa .. 
gelou as emissões orçamentarias, sumptuarias e negocista.<! do pa~ 
pel moeda ínconversivel, que. além dEls aventuras tragicas do ca
f(j, nos levou a fazer de ~scassissimas populações desnu.tridas, 
analphabetas, doentias e pauperrimas, victimas eS<:ravisada$t n. um 
parque Industrial homicida da ~acionalidade, porque plantada lni~ 
quamente, por tarifas prohlbitivas. á. orla õo Paiz quasi desert.,. 

Murtinho apontou os attentados economicos e ·'a mo.rcha 
a.nomala, irregular e profundamente viciosa da nossa organ!zaç5.o 
industrial" que nos trouxe ao estado actual. Verberou c caminho 
errado por onde seguia o trabalho brasileiro, empregando capi
taes a operarias em tndustrias artificiaes que lrnport;~m em V€r~ 
dadeiros esbanjamentos da fortuna nacional e não re:pre&entam 
um resultado economico, porque os seus lucro~ exprirlll'm' lmpost9~ 
sobre as outras producções e os capitaes mmn.s empregados não 
são !actores. mar.> agentes pArasitarias da riqueza publica; são 
pala.vros suas. 

Não pode haver mais falaz esperança nem absurdo maío:>t' 
do que falar em augmento da no!>sa exportt~ã.o ~ melhoria de 
noS3o cambio quando, h(l. trinta c dois annos. llou••e um Brn.:d~ 

lelro qutl nos d!~se: 

"Esta soliclta~:iio dos pseudo-capltaes. Jlrocuran<fo collocaciio 
a todo transe, reunida ao I!Sforço pseudo-patriotico para a nos~a. 
emanc!pacão industrial absoluta, gerou a e.structura actual da 
organlzacão da nossa industria, organização viciosa, porque elln. 
daria corno resultado a extlncção do commerclo internacional e o 
Isolamento dos povos, porque nenhum povo dispõe nem das e.ptf. 
di5!!s. nem dos elemE;ntos naturaes, nem· dos recursos economicos 
para realizar aemelhante asplracão. l 

Sem n. sensibilidade bastante delicada para perceber qooes .'UI 

lndustrfas mais naturaes, agindo sob a pressão di! interesses po_ 
Utlco.s variados, o Estado deS'Vla elementos de vida. de industrias 
na.turaes e jã. existentes ·Para outras que são puramente para~ 
sltarial!. 

Dahl resulta que deixamos de importar productos q,ue sO po~ 
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demos fabricar com grande esforço e por alto pre~o. para impot·
tarmos productos que poder!amos fabricar_ com pequeno esforço; 
por preço baixo e lucros rea.es para os• caPitaes nelles empregados . 

.Augmentamos o preço dos objectos de consumo, tornando a. 
vida cara, sem vantagens para os industriaes que poderiam tirar 
os mesmos lucros em in-dustrias naturaes, sem pesar obre o con
sumidor, sem exe~r uma funcção antipathica para aquelles que 
são v!ctimas da carestia da vida. " 

Emquanto desviarmos enorme trabalho e avultadissimo capi
tal para cultivar industrias extemporaneas que só produzem pa_ 
ra o povo brasileiro. exportaremos cada anno menos e mais avil
tearemos o nosso papel moeda. 

Os remedios heroicos do Ministro ~1urtinho produzh-am os ef· 
feitos esperados; tambem as suas pre\•lsües e os seus vatlcinios 
se confirmam hoje totalmente; são essas as razões, Sr _ Presidente, 
que justificam o meu projecto, m-andando imprimir e distribuir e.s 
"Introducções" fulgurantes dos seus Rela.torios e assim presinto 
que a Camara vai approval-o, com o seu Yoto de alto patriotismo. 

Sr _ Presidente. 

Escriptas i?Stas linhas com que procurei justificar o proje
cto que vamos votar, o lllustre Presidente da Commissão de Fi-· 
nanças te;·e a nimia gentileza de offerecer_me um _exemplar do 
"Boletim Mensal- da referida Commlssão. no qual foi reproduzido 
um dos Relatorio:s do Ministro Murtlnho. 

Grande honra e prazer deu-me o nobre Deputado, s'UpPrindo 
com sua alta competenc!a a desvalia. da minha. 

Reconhecida a utilidade da vulgari:ilRc;:ão das sabias l!çêles de 
.Joaquim MurUnho. pelo erudito ~)lUtado e pela nobre Commis
são de Orçamento, parecer mais valioso não poderia recebet· o 
projecto de lei (!Ue. as~<lm prestigiado, v-ai receber, penso eu, o vo
to unanime da Camara. (l'nlma.s. O ~or é ctnnprimentado.) 

Em sE"gulda. r. npprovado o SE'gulnte 

PRO.JF.lCTO 

~- 1()4- 1935 

O Poder Leg!,rlati\'O decret,~: 

Art. Lo O Governo mandará [mprimlr sessenta mll exempla
res das "Introducçôes" dos Relatorio!; apresentados ao Presi
dente Campos Salles, por Joaq1.1im Murtinho, quando :l{inistro 
da Via~ão e depois da Fazendn. 

Art. 2. o O Governo fará remetter um exemplar das referidas 
"Introduco;:ões'' aos Deputados e Senadores Federaes, aos Minis_ 
t"ros de Estado. aos Ministros e Juízes dos Tribunaes Federaes. 
aos Off!claes do Exercito, da Marinha e das Poticias MU1tar e C!
v11, aos Professores das Universidades, .Academias, Escolas e Gym~ 
~as!os Federaes e equiparado!', nos Dtrectores das Secretarias e Re
parti.;:ões Federaes, aos jornaes, âs Blbllothecas e as Associações !i
terarias, ~cientificas. commercla.es e !ndustriaes da Capital Federal. 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 2810112015 14:56- Página 29 ae 47 

- 495 ' -

Art. 3. o O Governo ordene.rã. a rem~a dnQuelles impressu.J 
para os Estados, pela seguinte forma; seis mil exemplares a cada 
um dos Governos de Minas Geraes e S. Paulo; tres mil e cada. um 
dos Governos da Ba~ia, Pernambuco e Rio Gt·and~ do Sul ; do!·; 
mil e. cada um dos Governos do Rio de Janeiro. Pará. Ceará e 1\lar:t
nhão; mil exemplares a. cada um dos outros Estados. 

•.Art. ·4.o Revogam_Se as disposi~;õe5 em contrario. 

O Sr. Pre~idente - O PI'Ojecto passa á 2• discussão. 

Vot~üo do parecer n. 15. ele 1935 (1" Legíslatttra), 
~ma.nda:ndo archi'l!<tr a moção proposta 11elo Sr . Protes,.. 
sar Alfredo .Ru~sel, alJPTO'!:aà4 peln .Facrtlrl.ulc de DI
reito da Ufliversidade do Rio de Jnneiro (di5'CUss'io 
unic'a. ) 

Approvado. 

Votação do requerim.ento '11, 112, de 1935 (P Leu/.s 
latura), <fo Sr. Café Filho. de ifl-formações. ao Min!ll
terio do E::r:terwr-. so'bre as conclusões dos esttulo;>s <lo 
Coi.8elh.o F ederal do Com1nercio E:rterfor, relati-a;o <)O 

saJ (Discu:;são unica. ) 

O Sr. Presidente .....:. You submetter a votos o requerimento. 

O Sr. Cal é Filho (Para encam.in.har a. t.'otaçfio) - Sr. Pre
sidente, tenho,' neste lJ'!Omento. a. impressão de que asente~ extran_ 
ge·iros conapiram, dentro da nossa cara e ~rande Patrla, contrA. :1. 

economia nacional, investindo. por varlos meios. contra a nossa in
llustria, pretendendo a s11a desorganlza~iio e fallencia. 

Essa audaciosa attirmac;ão, Sr . Presidente. !a<:o-a a proposito 
llos rumores de importação do sal extrangeiro. como medida acin
tosa de combate ao sal nacional, que tão de perto interessa o Estn
<lo que represento nesta ea,s,., 

Para esclarecer a s!tuac;íio do mercado do sal. n sua produ.:
c;ào e o seu consumo, pro,puz á. Mesa o pedido de 1nforma<;ões QUI!> 

a Ca.mara vai votar. Tive, como se v~. necessidade de dirigir .me a 
cinco ministerios ao mesmo tempo, porque só assim conheceremo>:~ 
a verdadeira. posição do sal bra'3Ue!ro e a!! possibilidades que tem noo!, 

. mercados da.s Republlcas platina.<c, para onde jâ exporta o R!o Gran
de do Norte, annualmente, mais de 10 mll toneladar.:. Xes~e me>l'CIIdo 
sr. Presidente, devo declarar que temos pos>sib!lldade d!.' ven<'lt>r 
mais de 400 mil toneladas. o que representará. clfm. maior de -17 
mil contos de rêis na nossa bnlan~:a commerclnl. 

lolas o que, no momento, llel!ejo apreciar, Srs. Deputadotl, >1ÜO 
as condições do commercio interno, parque, intemRmente ~ que fie 
e&tá. desenvolvendo uma campanhll contra o sã! bm>~llelro. 

Varfos. Sr. Presidente, foram os mcth'O!I <lndo!l para a juRtl
ticativa da Jmportaçüo do sal de cadiz. Dislle~ que a producciio 
.nacional. era. ini!luttlclente pe.ra o consull'lo nas xarqueadns dos E!f• 
tados do Sul.· Contestado isso e demonstrado que o Rlo Grande do 
Norte possuia nas · salinas de Ma.cau, AreJa. Branca. e Moasoró mQiS 
de duzentals e vinte mll tonela.da.s de sal; procurou-He outro mo
tivo que justiticasse a pretendida tmporm~:ão do sal extrangetro. 
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O l;!R • .ADAU!Ea-ro CoRRtA - Não S'e allegava a quan~!çlade e slru 
a qualidade. 

O SR. CAFE' FILHO- Vencida a causa da qua.ntldade; sUl'• 

giu, meu caro collega, a da qualidade. Foi motivo· posteriormente 
procurado. Devo, ·porém declarar ã. Camara Q.Ue ê _falsa. tambem 
~sa allegação. 

O saJ. do Rio Grande do Norte tem as mesmas· propriedades do 
sal de Cadiz, ba.stando que demore. por algUm tempo nos aterros. 
perdendo, assim, as bacterlas que prejudicam as ~arqueadas no uso 
do sal novo. E' o Governo do meu Estado já tornou providencias a 
respeito, prohibindo a exportação do .sal com menos de 11m a.nno ô~ 
fabricado. 

E ainda recentemente. Sr. Presidente, o Sr. Torres Filho, na 
Sociedade de Agricultura, da,_..a a ~eu depoime-nto informando qui!> 
assistJra, no Rio Grande do Sul, a applica!;ão do sal potyguar nas 
:x:ar~tueada.s de Pelotas e Rio Grande sem nenhuma reclamação dos 
xa:rq ueado!:'es. 

Foi, Srs. Deputados, porque se allegou, de· facto, a inferioridade 
do nosso sal que pedi, no requerimento de informações. fosse ouvi
do o Sr. Ministro da Agricultura pois sei que o Serviço de Minern.lo
gia. e Geologia de!õse Ministerio fez estudos sobr2 o sal bra:;lleiro 
concluindo pela .s'Ua excellente- qualida~ como alimentação e para 
applicação na salga de carnes. Esses estudos precisamos de co
nhecer, a1lm de orientar o nosso julg-amento sobre tão plapitante 
assumpto que affecta de perto á economi:l. nacional. E por elles. 
Sr. Presidente, poderá. vErificar a. Camara que não procede a.bsolu_ 
tam~·nte o segundo motivo prejudicial attribuido ao sal bras.ileiro 
com o fita de corrseguir-se n l!~·re irnporta~iio do sal extrangelro. 

O SR. ADALEmRTo CoR~~:,::~ - Em -egualdade de condições não; o 
que a experiencla demonstrou !oi que satisfaz ao consumo internn . 

.. O SR. CAFE' FILHO - Meu caro collega, o Q.Ui! estou IJro
curando é amparar o sal do Rio Grande do Norte qua.nto ã. quali
dade na opinião. dos technfcos do Mln!sterio da Agricultura, jâ q11~ 
nã.o nos podemos fundar na pa.llwra.s dos leigos na rnateria. At~ 
que elles !alem convém aecentuar que a pratica nos esta. ensinan
do que o uso do sal riograndense do norte nas xarqueada.s ga.u· 
.cha.s se faz com plena Sll.tista~;iio dos Interessados. E disso jã. ch.a_ 
mel a attenção da Camara para o depoimento ao Sr. Torres Fllh<l, 
membro da Sociedade de Agricultura Nacional. 

O SR. .A.D.u.BERTo CoRREA - Não posso a!!lrmar que o sal ~o 
Rio Grande tenha a mesma propriedade para o ra'brlco do xar:tue; 
trata-se de uma questão tl!! tE-ChnlcR. DlACute-sto, apenav, o prec:o do 
artigo. 

o SR. CAFE' FILHO - Estou appellando. no. momento, meu 
mustre collega.. justamente t)ara a palavra. dos entendidos com o 
pedido de lnrormações que 11ubmett1 â consldera~io da Camara.. 

Vêetn os Srs. Deputn.doll que. quando se mata Ull\Q que~til.o, sur
ge uma nova. E o meu nobre colleg-n e digno amigo Sr. Adalbertl> 
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Corrêa chama, agora, a atten<:ão Para outra coisa, qual é o prec:o. 
da sal nacional. 

Sr: Presidente, o sal nas salinas do Rio Grande do Norte, t=m 
o preço ma.x.imo de 4G$GOO a tonelada. O seu transporte da sallnu. 
vara bordo custa 26$000, dada a natureza doE' portos de Macau e 
Areia. Branca, onde ·os navio:s ficam a. 10 milhas de distancia, enca
r~cendo-se B.!lsim, o preço do producto. Acerescentem-se 22~000 de 
imposto federal d~ cons.umo; 5$000 de imposto estadoa1 .de export..'l.
ção e $600 de imposto municipal, temos que, já. ahi, o sal potygu:lt 
es!A pelo preço de 93$600. O transporte .de uma tonelada de sa\ de 
Areia Branca á. Capital Federal:·é 81$000 sahindo, assim, '' preço ela 
prooucção nacional. pelos encargo~ referidos. a 17 4$600. Ora, Sr . 
Presidente, ·não pode estar_ no preç:o do sal nacional, quando este 
custa 40$000 nas salinas, a razão da alta nos mercado~ do sul. 

O $R. ADALBEaTo CofUU;:A- O pre~;:o do sal. nacional actualmentr., 
não permitte o seu uso -em grande escala, como é necessa.rio lW 

Brasil. porque o sal de Cadiz nos ê fornecido com dífreren<:a de 50 
por cento. 

O SR. CAFE' FILHO -.O sal de Ca.diz Daga de transport<~ 
transoceanico, por tonela~a. apenas 30$000, quando o nosso, do~ 

portos do Rio Grande do Norte â Capital Fedex-a\, vaP:a. por t•~
nelada. 81$000! Somos nós mesmos que enbaraçamo~ n nol*la in· 
duatrla. elevando as tarifas de modo a difflcultal-a encarecendo o 
transporte. Não tenho dados seguros sob~ o prec:o do sal extran. 
gelro no mercado gaucho. E' possfvel Qlle elle baixe ainda maL~ 
nessa desleal concorreilc!a que ~<e faz á. producc:ão nacionaL 

Se ampararmos a 1ndustrla sall!era do.ndo-lhe organiza.Gii.o, cr<>
dito, transporte. abertura dos pertOs pox- onde ·ell<\ posl!a encoar-~e. 
estou certo de que poderemoR concorrer com o sal de Cadiz. vel1-
cendo-o internamente e conqu1!!tando os mercados platlnos onde t~
mos poaslblllda.de de vender 400 mil toneladas da producc:ão nacio· 
nal, da natux-eza do nosso sal que, está õemon~tru.do, pnH~ue m< 
mesmas propriedades do sal de CadiZ. 

O SR. A.o.U.BERTO CoRI~f.:A - Não con-h~o essa demonHtru.;üo .• 
Existe grande dl.Ueren~a entre o sal de Cadiz e o naclom11 quando 
a.pplica.do no ra.brlco da carne se~ca. 

O SR. CAFE' FILHO- Citei. no principio do rneu dlscui"BO, o 
testemunho do Sr. To!Tes Filho em favor do sal bra!!Helro na a'p
pllcação ás xarqueadas no Rio Grande do Sul e Isso, ante>~ da pal~t
vra. <los techn1cos, basota. até pt·ova. ern contrario. E ê preciso nutar 
oue sal, tão bom como o extra.ngelro, o sallnelro riograndense do 
norte o vende a 40$000 a tonelada. 

O SR. ,.\D.u.BERTO Coruu:!A - No Rio Gru.nde do Sul, o seu prec:o 
vai a. mais de 350$000, por tonelada. 

O ~R. CAFE' .FILHO--:- Não ponho ern duvida, Sr. Presidente, 
a explor~ão commerclal que se !az ern. torno do .sal e da.hi resulte 
que adquirido ll 40$000 seja vendido no Rio Grande do Sul a 350$00(1, 
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quando, no Urugua:y, o mesmo sal de l'Iossor6 cust:L pouco mais 
de cem mil r(,i.s a tonelada. 

O SR. .ADAL:BE!n'o CoR~!& - E o protesto (,, apenas, em rela~;ão 

ao encarecimento · do artigo - 350$00 a tonelada; no Rio Grande do 
SUl e em outros Estados do Brasil. 

O SR CAFE' -FILHO - Parece-me, Sr. Presidente, justificado 
o meu requerimento sobre o qual a Ca.mara vai manifestar_se. 

Pode o sal ser ven<lido ·no mercado do sul a mala de réis 300:S. 
mas, esse lucro decorrente de t ão alto preco. não t!ca com o pro
ductor riograndense do norte, que o vende a minguado~ 40$000. 

A importação do sal extrangeiro com as fac!lfdade~ q ue se pre
tendem é um acto de impatr!otismo que levará. á tallenc!a a indu;;
tria nacionaJ, arrastando á mi:leria, só no .meu Estado, a mais de 
10 mil operarias que t~m a responsabilidade de subsfstencia de um::.s 
60 a 70 mil pessoas • .. 

A alta do sal pode e deve ser uma explorac;:ão commerclal. 
Combatamol-a, portanto, assis~indo e amparando a produc;ã.o, !i
vrando_a dos intermediarias Inescrupulosos que enriquecem fazen
do o gozo dos extra.ngeiros. 

A causa pode estar na falta dé portos nos Estados producto
res; no imposto extorsivo que a União cobra sobre o producto; na. 
ta.lta 4e transporte e seu encare<:imento; na. ausencia de credito 
ao pequeno productor, no trust ou em qualquer outro motivo à.o al
alcance de uma medida. patriotlca; mas nunca serâ. remedlo o abar
rotamento do meroa.do com o similar e:z:trangelro que desorganlz:.t.· 
rã, lel·ará. a fallfr a lndustria· nacional. 

O SR. TE'IXEIRA Pn;ro - Attltude anti-patriotica. 

O SR. CAFE' FILHO -E' exactamente a.nt1 pah·iotlca, como 
a classltlca. o meu nobre collesa Sr. Tolxelro. Pinto. 

O SR. AI>ALBERTO Collld:A. - PreciSamos baratear o producto. 

O SR. CAFE' FILHO - O barateamento, que V. Ex. de!endc, 
pode ser alca.n~;ado com a reducção das tarl!as; com a. desobstru~'
ção dos portos ãe MacAa e Areia Branca; com 'o. reauc<:iio dos ·fm
.\lOiltos tederaes; com uma serie de medidas que estão ao alcance :le 
(lUo.lquer lntelllgencfa por mata embotada que ella seja. ::-õ"ão eerã. 
porêm. promovendo a concorrencla do sal extrangeiro que remedia
remos o mai. 

Quem no8 assegurarA. que, importado o sal extrangelro, desor
ganizada. e !alUda a lndustria do sal no Brasil, se mantenha. o sal 
de Cadlz ao pre~o de concorrencla actua.l? E ahi lrii.o pagar diaria
mente, salineiros e xarqueadoree, pela ambição de uns e impatr lo_ 
t lsmo de outros. 

O mal. repito, é interno e de fac11 solução . ~ão ha de ser com 
a importação de sal extrangelro que se conseguirá amparar a In· 
dustrta das xarqueadas no Brasil. Nisso . pode estar a osua proprla 
:tallenc1a., quando estivermos â mercê do sal dos mercados europeu~. . . 

O SR. AIJ.AU~ERTo CoRRGA - Deve-se· cogitar · de reduzir os fretes~ 
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O SR. CAFE' PJLHO - Reduzir os fretes, regular o mercado 
baixar os Impostos, assistir com ~redito aos pequenos productores, 
são as medidas qu~;: no m<Jmento ~ impõem. 

0 SR. OSCAR FONTOVR>\ - Acabar com os trusts . 

O SR. CAFE' FILHO- Nisso dou o meu apoio a i i'V. EE::s:. s~. 
no emtanto, quizer-.s'a combater o tT'ust com a importação de simi
lar extrangeiro, eu aqui estarei.. na tribuna que me confiou o ])OVO 

do Rio Grande do Norte, com o arrebatamento do meu patriotismo. 
e a exaltação do mais nobre sentlmento regionnl, para o vehementc 
protesto da. conseiencia livre do meu povo ... 

O Sn. OscAR FotnoURA - Acompanharemos V. Ex. com tot'h• 
o nosso enthusia.smo . 

O SR. CAFE' FILHO - .. . na defesa dos In teresses do mou 
pequenino Estado. em favor de uma industria que dá o pão de ca
da dia a mais de 10 mil operarlos. (.Muito be?n .• Pal-mas O orador 
<i mtdto cumprimentado. ) · 

Em seguida. ê approvado o requerimento numero 

112, de 1935, (1* Legislatura. ) 

O Sr. Presidente - Passa. se á. materia em discussão. 

ORÇAMENTO 

ConHnu.ação da. 2• disc:uasiio do projecto 01 Uf llt:rt) 

101-A, de 1935, (1* Legislatura}. orçando a R eceita e 
!13:an® a. Despesa para o exercício de 1936: c01J~ pa-re
cer da. Com.m~do de Finanças c Orçt1mc11to sobre as 
emenà48 <Jt>resentadall em 2" d-iscua~.-io . 

O Sr. Presidente -Entra em discussão o projecto . 

Tem a palaYrn o Sr. BOrges de Medeiros . 

O Sr. Borges de Medeiro!> (Pahtt.a~) - St·. Presidente, Sr;;. 
Deputados! Venho a esta tribuna. no eY!:ricto cumprimento do 
dever, para. dizer. sem pretensões e com sinceridade. o que p~:;m;o 
sobre a. nosaa sltuacão financeira e, mais especlalme~te. sobre o 
Projecto de Or~amento~ ora em 2" dtscu!'lsão. 

Nunca tuf um parlamr.entar, e menos poderei hoje conquistar 
ease renome, quando a edade jâ. avanc:nda e 43 1\nno-. pa11...ados t6Ta 
das assembléas di!!ir.Umente consentlr-nte-iio em mudur de habites 
e em elCercftar-me. quanto seria ml~ter. na dialectlcu I•~>lltlca e na~• 

j URtall ora to r las. 

Niio vim-para aqui com esses proposlto~. e. parodiando o noR...c> 
grande orador sacro do seculo XIX, ~m e~el que é tarde. multo tar
de, para iniciar-me numa carreira tão cbeln de seducções ~orno de 
contrastes e escolhos. 

Trouxer~~.~n-me, · pois, a esta Casa excelsa, tão sOmente. o&' im
pera.Uvos de um m!lndato eleitoral ~ compromissos polltlcos, dos 
quaes não me ê licito refugir ._ 
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s~, ~m qua·Lquer coni(strucc;ão, o ínfimo dos r::!OllaboradÓres 1!. 
sempre de alguma utilidade, espero que as minhas palav.ras desata_ 
y!adas não sejam de todo perdidas e q]le mereçam de meus illus
tres pares ser ouvidas com a benevo!encia que lhes é proverbial.· 

Na historia nnanceira <lo Brasil, desde a sua !ndependencia até 
hoje, o que ha de mais curioso e impreseionante é por certo a. 
existencia quasi permanente do deficit orc;amentarro. 

Comb.ateu-se a administração monarchlca porque era. o defic!t.: 
ceusura-se tambem, com maioria de razões, a administrac;ão repu
blicana, porque aggravou consideravelmente o deficit. 

Castro Carreira. e Agenor de Roure estimaram o deticit total 
ào Imueria em 758.181 contos de réis, que, cUv1d1dos por 66 exer
cícios financeiros•, davam a mét!ia annual de 11.4S7 contos de rêís. O 
primeiro, em sua ,; Rh;toria Financeira do lm:Perlo", considerou esse 
1'esultado como "a prova iusti!icativa da moralidade da administra. 
ção publica em que, :vara orgulho de seus estadistas, daquelles qu·~ 
se occuparam da administração de .!>U:tS finanç:as.• na longA. serie de 
seus orçamentos. não se encontra uma despesa que não seja justi
ficada. " lia, nesse juizo, um fundo de· verdade que se aclara com
pletamente quando se pondera o que foi o primeiro reinado. a Re
gencia, e o que custaram a guerra civil no :Rio Grande do sul e a 
guerra do Paraguay. Só esta consumiu a s'Omma de 613.000 con~os-

Aparte essa-s de:;pe~ extraordlnarias, a que não puderam refu
gir os governos daquel!a época, talvez não existisse o d_eficit ou ~e 
reduzisse a uma ninharia. 

Que dizer-se, agora. cl:t. Re:vublica. cujas despesaS' vieram cres
cendo em :vroporr;:ões espantosas? Em 44 <lnnos, de 1&90 a 1934, a 
totalidade de seus deficits a ttin ge â enormidade de 7 _ 695.833 : 420S4 00, 
<lando a mMia de quas! rEis 175.00():000$00() para cada exerciclo 
financeiro. 

Expll~ariio os reaccJonarios que o facto nada tem de SUl'Pre
hendente, porque é da natureza. das democrac::ias n. tendencia &:. 
~andes des:vesas e ~ prodigalidades. A essa cr~tica. superf!cio.l 
oppõe Francisco Nltti o argumento de que a historla dos pov"s 
modernos demon~tra que o augmento das despesas publicas (: um 
facto geral, mas que, por via de regra, não tem existido governo de 
bOas finanças senão ali onde se e-xerce o controle dos parlamentart>s 
e da OIJinião publica. EsS'e celebrado economista e publicista, depois 
de passar em revista os principQes orçamentos europeus e o nort"~ 
americano, referindo-se ao de~envolvlmerito dos trabalhos publicms 
por toda. a parte, explica o augmento dessas despesas da maneira 
11egulnte: 

"E' propriamente a partir da metade do seculo XIX que o em
prego do vapor ~ da ~lectricidade, como forças matrizes, a introduc
c:ão em vasta escala do telegra,pho electrico, têm determinado gran~ 
<les despesas publicas. Não h!\ no Munào outro exemplo de urun 
trans!orma.;:ão que, mesmo de longe, pudesse sustenta!." a compa.
ração com a que Kll realizou. Tambem, apesar do enorme desenvol
vimento da r!quem em certo11 pa!zes, o preço d,ol:.' cap!tae5J abl se 
manteve elevado em consequencla. de seu emprego contlnuo em 
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trabalhos publicos, al~m de S€U emprego na industr!a que tende a 
form~ sempre mais variadas . Em numerosos paizes, o Estado tem 
construidos por sua conta, alllm <ie estradas nacionaes, que, quasi 
por toda a parte, ~~am muito raras. no começo do seculo, dezenas 
de milhares de kilometr9s de· estradas de ferro, e por toda a parte 
dezenas ou centenas de milhares de kilometros de linhas tel{,!;ra
phicas." (:Nittl- ''Sciencia <ias Finanças'', pags. 85-8.6). 

Mas não param ahi os encargos e obriga<;<:les a que o Estado 
rn()derno tem de fazer face. Outras necessidades maiores e maia 
forçosas· o compell1ram a dil;..tar o seu campo de acção até abran
ger a complexidade da vi~ conectiva. 

A educaç:ão nacional, a saude publica, a prevídencía e a assis
tencia social, a protecção ao trabalho, o fomento economico, tudo 
requer do Estado providencias e di.Spendíos que vão crescendo ca
da. dia. 

)Sob multiplos desses aspectos, a Republica veiu encontrar o 
Paiz em atrazo e cheio de aspirações. Se f verdade que hoje ell:t 
se encontra a bt"<l.t;;os com um formidavel pa.ssiv<> õe erros e- es
banjamentos, não é menos certo tambem que, a seu credito, ma~ 
em menor compensação, ha a somma enorme .de beneficios e reali_ 
zar;:ões que favorecem o progresso material e deram realce á civi
lização brasileira. 

Dentre as innumeras obras e serYiços que formam o actit·o 
dos governos republicanos, f justo e até necessario sobrelevar as 
que remodelaram, sanearam e aformosearam a capital Federal. o~ 
serviços de extincção da febre amarella, as obras de portos e as dll. 
vfação-!errea, cujas linhas extenderam-se por milhares de kllome
tros; .o desenvolvimento da naveg-ação de cabotagem; os incremen_ 
tos ã. agricultura e ao commercio; a.s construcções de quarte!s e re
novações de materiaes bellicos; o augmento do patr!monio nacional, 
etc. 

Essa poUtica. <Le melhoramentO.!! materiaes, entretanto, !foi 
. desordenada. e exaggerada. originando a nossa ruína financeira. Após 

o curto estadio da restauração economico-flnancelra. que caracte· 
rizou à. presidencia campos Sulle:~. inaugurou-se. a éra 
dos grandes trabalhoS! pubUcos, que não tardaram a pro· 
vocar uma febre de improvisações e sumptuosidades. propagan
do...se aos Estados e Municlpios, cujas populações se viam deslum· 
bradas com as creações e phantasias do urbanismo em moda. Exe
cutaram-se então obras apparentemente remuneradoras e outras 
manifestações improductivas ou de duvidosa utilidade publica. 

No que concerne á viacão-ferrea, sempre se t>ntendeu que era. 
da maior convenlencia a elaboração previa de um plano a ser exe· 
cutado gradualmente. tendo em vista. os interesses naciona.es e as 
melhores condições technlcas, economfcas e financeiras• do respecti· 
vos traçados . 

O primeiro Congresso· da Republica, apreesando-se em regular 
a competencia. da. União e dos Estados nessa materta, dispunha que 
seriam estradas da. competencla federal sómente as que constassem 
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do plano por elle approvado. Atê hoje, porém, parece que nada. de 
positivo se resolveu a eS!óe respeito, pois que perdura a mesma 
desorientação administrativa que vinha de longe. 

Esta começou com o funesto systema lmperia.l de garantias 
de juros a empresas constructoras mediant€· concessões que. muitas. 
vezes serviam mais aos interesses privados e locaes do que ao in~ 
teresse publico. 

Entretanto, afóra esse!'! casos, não ha e'l:emplo mais chocante· 
do que o da nossa mais importante e mais extensa estrada de fer~ 
ro - a Central do Brasil - cujo orçamento para 1936 ainda. accu
&a Jlm dcficit de 50.059:077$200. 

Se passarmos aos :portos administrados pela União, os de N atal 
e Rio de Janeiro, verificamos que a renda de ambos está .orçada 
em 17.000:000$0()0 - emquanto qu~ a despesa do respectivo Depar
tamento se eleva a reis 23.325:400$000. 

Tambem. os Correios> e Telegraphos, apesar do augmento das 
suas taxas, ainda ap~entam o deficit de réis 42.065:510$200. LI· 
mito-me a esses simples enunciados, porque são mais que sufii_ 
cientes para. que se possa concluir que os pr-Jncipaes serviços indus
triaes são deficitarios e onerosissimos ao orçam.en_to da Republica, 
porque nem cobrem. as proprias despesas, nem remuneram os ca.~ 
pitaes nelles investidos e que representam emprestimos pesados, 
em certos casos. 

Ainda com rela~iio a estradas de ferro, são illustrativas estas 
informações d~ um escriptor paulista.: 

"A E. F. Oeste de Minas custou. atG 31 de Dezembro de 1928. 
a >lm.pot'tancia d~ 293.663:550$045. Ao envez de retribuir o capital 
empregado, a estrada nccusa um cleflcit, no perlodo de 14 annus 
(19'15-1928). de 175.068:78.0$173, não se registrando lucro em nenhum 
exercicio. 

O SR.. ALBERTo ALVARES - A Estrada de Ferro Oeste de Minas 
nasceu de uma sociedade anonyma. O capital. dessa empl"e.sa foi 
todo aniquilado pelos tkfkits. Varios emp"'stimos r~lzou, dos 
quaes al1;11ns não poude pagar. Afinal, !oi liquidada para- pagam.en-. 
to de dividas endososadas pela União, que veiu. for~da.mente, a as
l!Umlr aquella. Estraàa. Nos ultimos annos os deff.c!tB da. oeste de 
Minas t.:!m atting!do até á quantia superior- a dez mil .contog annuaes. 

O SR. BORGES DEl MEDEIROS - Muito agradeço o aparte 
do illustre collei.a. que vem em meu auxilio e corrobora do modo 
mais eloquente a a!!lrmativa do ~scriptor paullsta. 

A. Rêde ·Sul-Mineira custou á Un.láo, a tê 1927, 143.384:933.$666, 
despeea.. posteriormente ·accrescida com novas const1"ucc;:i5es. Essa. 
estrada apresentou, de 1923 a 1928, abrangendo nesse espaço um 
periodo de noto ria prosperidade, um de!i.cit de 14. 772: 490$468. 

A E. F. Central do :Srasn apresentou, no. perlodo de 1910-
1928, um de!icff total de 340. 859 : 833$392. 

Outras estradas de ferro federaes menores, a E. F. Bah!a-Mlnàs 
e·.a E. 'F. Victoria-M!nas, apresentam de!icits de menor vulto, e 
sobre as demais não se conhe<:em dados. 
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(Herbert v. Levy 
leira", pago. 119). 

•· Problemas actuaes da E<'Ol\Olllia Bmsi~ 

Refiro esses e outros factos analogos com o fito exclusivo de 
menci~na.r não só o que se executou de utll, como tambem o que 
se fez de ruim. 

Os recursos ordinari.oS da União eram exiguos para. empre~ 
hendimentoa de tanta monta, como 05' que foram executados. Sõ 
o capital extrangeiro podia vir em nosso auxilio; mas, como a febr-e 
de . construir não admittia limitações nem previdencia, o uso ilo 
credito externo cedo transformou-~re em uma pratica administra~ 
·uva com.mum aos governos !ederaes, estadoaes e. munícípaes. O r<!~ 

sultado foi o augmento descómmuna.t da di,•ida externe., que é hoJe 
O maior dOS nOS$05 flagellOS. 

O Brasil actual soffre, pois, os maleficios do abuso do cre~ 

dito e iia sua rnii. applicaç:ão, niio poucas vezes. 

Mas ... não ê tudo. Até fins de 1906, ultimo anno chJ Presi
de-ncia Rodrigues Alves, os dispendios da Republica se continham 
dentro dos limites razoaveis. salvo pequenas differenças de n!veJ. 
Dahi em deante, porl'm, foram crescendo continuamente e de modo 
excessivo. Facil ~ demonstrar o asserto mediante a. apurac;ão glo
bal dos orçamentos de cada um do-s governos que se succederam 
ntê á. actualldade. Sommadas dessa forma as despesas annuaes dnso 
periodos governamentaes, obtêm-se os seguintes dados: 

Presfdenc!a Deodoro da lo'onseca: 

1890-1891 (incluido o Governo Prov!sorio) ..•.. 

Prel!ldencia Floriano Peixoto: 

1892-1894. 

Presidencia Prudente de Moroeso: 

1895_1898. • • .. • ·--- ............... - ......... . 

Pres1dencia campos Salles: 

1899-1902- - . . . o • o •••••• -- ••• o •• o ••• - •••• --. 

PresldencJa. Rodrigues Alves: 

1903-1906. 

·Presidencia Affonso Penna-Ni!o Pec:anha: 

1907-1910. . • • . . ..... o •• - • o ••••• - ••• - •••••• 

Presldencia Hermes da Fonseca.: 

l911-1914·. 

Presldencia Wenceslau Bra:t: 

1915_1918. . . 

Presidencia. Delphlm More!ra-Epitaclo 
Pessoa: 

1919-1922. . . -

540.000:000$000 

1.186.0~0:000$000 

1.796.000:000$000 

I. ilG.OOO :OOOSOOO 

1.64s.ooa:ooosooo 

2.173.000:000$~0 

a o O:l4.ovoo :oooso.,o 

.3.023.00():000$000 

4.865.000:000!DOO 
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Presidenci~ Arthur Bernardes: 

1923-1926. . 6.766.43i:000$000 

Presidencla. Washington _Lllis: 

1927-1930. . . . ..•....•..................... 9.307.000:000$000 

Dictadura Getulio Vargas,; 

-1931_1934 ..•. - ···•····················•· 10.347.000:000$006 

Revela esta summula financeira da adminilstr~ão republi
cana que, dos tr<!s ultimos governos da União, toi o do Presi
dente Arthur Bernardes o mais econoalico, e o que, com mais 
zelo e com a melhor orientação, !;eriu as finanças publicas. No 
emtanto, não foi um período de calmaria; ao envez, caracterizou-o 
forte agitação politica e militar, seguida de explosões revoluclo-

- narlas em São Pa11lo e Rio Grande do SuL o Presidente Washin
gton Luis gastou mais que o seu antecessor a sornrna. e:x:ce53iva 
de 2.540.562 contos de rêis. Foi, porém, precisamente, no pe_ 
riodo diserlclonario. que o maior e:x:aggero nas despesas' ultra
passou de mui to as do governo deposto, a despeito do terceiro 
fttndi.ng. Suspenso o serViço da divida. externa. poude a dictadura 
apparentar que as suas despesas s6 excediam as do governo an
terior em 1.040.000 <:ontos. Entretanto, como :ponderou com jus
teza. o insigne Sr. Clnclnato ~raga, é preciso imputar aos o.uatro 
exercicios dictatorla.es a quantia eQuivalente a. :E 28.000.000, cujo 
pagamento. fõra tão sómente adiado. 

Feita <;!Ssa. addicção. as despesas do quadrlennio elevar-se-ão a 
12 . 34 7. 000 contos, dando um augmento real de :L O-lO. 000 contes. 

O Sn. SAJ..LF;S Fn.Ro - V. Ex. permitte um aparte? Para que 
essa comparacão fosse justa, seria J)reclso que V. Ex. tivesse ve
rificado quanto valiâ o mil réis em cada um dos. quadriennlos. 
porque V. Ex. el!tá apresentando dados sobre moeda que ~e de
preciou até á ultima exPressão da baixa. 

O SR. EORGES DE MEDEIROS- Posso dizer a V. Ex. que 
me baseei no calculo do Sr. Cincinato Braga, que fez a conver
são ao cambio do dia. E' possível que haja alguma dlfferenç:~. 

dahJ para cá.. 
Por sua vez, Sr. P!'esidente. os dejicits exprimem-se nesta 

desconununa1 proporção: 

1931. 

1932. 

1933. 

1934. 

Total. 

293 .964:945$0(}& 

1.108.878:091$00(} 

715:89l:091JOOO 

856.399:878$4~0 

2.975.134:005$400 

Em relacão ao deficit de 1934, convêm observar. que me base~i 
no parecer do Tribunal de Contas, que considerou o de!icit offi
clal de 128.104:722$000 <:omo uma. parte do àe!icit do ~xercicio, em. 
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que ha um descoberto de 728 . .295:156$400. O producto destas duas 
Jlarcellas -~ o 'de!ieit real, como ~icou a.cima m~ncionado. 

Em 1931, deu a. dictadura a il!usão de que 1a enveredar pelo 
caminho das economias em busca do equilJbrio etrçamentarlo. 
Nesse anno, com' erteito, senndo · rezam as. chronicas daquelles 
dias, reduziram-se despesas .na lmportancl.a de 400-000 contos, :mais 
ou menps. Por que não se proseguiu na execu~ã.o inflexivel e m('o_ 
thodlca: desse plano ~utar? Não era isso, porventura, o que a.s 
clrcumstancias imllunham, o que a Nação r eclamava e 0 que 
havia promettido a revolu~:ão? 

A "'itua~ão mundial era. de panico consequente á crise ame
ricana de 1929; a nossa situação lnterna era de fallencia econo
mica e financeira. Em 1!132 exportavamo'3 apenas f 36.629.000 ou 
menos 61 % sobre a mêõiil: . das export~ões ·anteriores; e im
portavamos f. 21.744.000 ou menos 74 % das importaçõeS' ante
riores. Era a baha extraordinarla., em quantidade e em valor ouro, 
do nosso coJlltJlerc~o interna.clonal. , Chega afinal o termo do ter
ceiro tv:n.dlnD. e o governo ·não poude retomar os ·pagmentos da 
divida. externa. Realiza-ae um novo acc6rdo nada. honroso para. o 
Brasil. que se viu na contingencla de ·souettar ou acceitar a re
lacão de uma parte consideravel de seus debitos. A quéda da 
baJano;a. f!ommercfa.l trouxe a do cambio, e, para. ~vitar que este 
cahfsse at"é âS vizinhanças do ~ro, engendrou-se o cambio o:fflclal, 
que passou a ser um monopollo do Banco do Brasil. sem embargo 
do anmqullamento da producção e do commercio. O mil réis papel, 
desvalorizado no exterior e ·interior. aviltou-se mais e mais com 
as medidas inflacc!onfstas, praticadaS' em larga escala. E, em con
sequencia de tudo is&O, o encarecimento da. vida. com o seu cor
tejo de mlserias e angUsttas 'Para a maioria do J)ovo. 

Deante desse quadro Impressionante. que mais era preciso 
para que se comprehendesAe a necessidade urgente, que haVia, de 
uma politfca de severas ~onomlas e de solldo equUibrio or~amenta- · 
rio? Como se condllZ!u a. d!ctadura? De modo diametralmente opPosto. 
Aba.ndonando o "SeU primeiro lmpeto, passou a gaBtar sem conta 
e sem medida. Organizou novos servicc.s. alargou os quadros bu
rocratlcos, construiu obras de tocJo gene:ro e excedeu-se :Por egUal 
no de~;lper"dlcto e no superfluo. Foi o gOverno mais caro e mais 
nefasto da RepubUca, conforme o assenso geral. A dJctadurt\ 
mentiu, portanto, á. Nação e ao seu proprlo destino; e, no proce&'so 
summariSSI.mo que se lhe instaura hoje, não haverá. équani.Inl
dade que a possa absolver dos males por eHa causados á. fortuna 
publlca e particulaT. 

Sobreveiu a Constituição de 16 de Julho e decretou-se o pri
meiro orçamento constitucional. Nova. decep~ão estava re&ervada 
ao Paiz: permanec:e o deficlt orça:rnentarlo, cuja cltra o:f!fleial ê Je 
50S.076:991$98S, mas. que jA se sabe lr multo além. 

Mas, agora, o ~ator quinhão de responsa.bllidade, nesse caso. 
cabe de dlrelto ao Poder Leg:lsla.t!vo, que orçou, discutiu e votou 
a receita e a. despesa. Essa responsablllda~ sObe de ponto quando 
se considera q]le, até 30 de Junho ultimo, esta Ca.mara jã auto'
rizou ex-editos e.ddlclonaes na lmportancla. de 134.765 :115$441. Es'>B. 
parcella. addlclonada ã. de 600.000;000$000, a que montaJn os cr"-
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ditos concedidos, nos quatro mezes anteriores. pel:'- Camara pail
sada, produzindo a .somma de 734. 765:115$441 e mais os rEis 
506.076:991$986 da previsão orcamentarla. já. nos dão para o exer
cicio corrente o c1eflcit de L240.8.42:107$427! 

O .facto é deveras alarmante e merecedor de sérias reflexões. 
A pratica abusiva dos credites addicionaes é inconstitucional e é 
o maior factor dos de/fcits. 

Eis a relação desses creditos no ultimo sextenn!o: 

1930. 

1931. 

1932. 

1933. 
1934. 

1935 o· semestre). ·. 

Total, .... 

Credito:r a4tt.ic-Wnae& 

. 335.127:174$100 

171.SU:380$600 

831 .528:875$000 

679.488:777$100 
341.623 :113$5()0 

734.772 :OSS$330 

3 .094.381:406$630 

E' essa somrna uma d·as maiores parcellas do detict global no 
mesmo periodo. Chama especialmente a attenção o quantum dM 
creditas aberto!< c1urante o 1<> semestre deste anno, os quaes, som
mados com a importancla da maior despesa sobre a receita na lei 
de orçamento (506.076:991$986), tazem presumir que, no flm do 
exercício, o ckficlt não seja inferior a 1.240.849:000$000! E cumpre 
ainda contar com os creditas que, porventura. se votarem no de
curso desle 2" semestre. 

O SR. L.\UD&Lrl\'o Go).IES - V. Ex. permitte um aparte? 

O SR. BORGES DE :MEDEIROS- Pois, não? 

O SI!- LAtmi!!LI~o GOMEs - V. Ex. não l~m~a. n mulm sym
pathln que tenho por V . Ex .. a q uem '\'enero com verdadeiro 
fetichismo • .• 

O SR . BORGES DE MEDEIROS- Obrigado a V . Ex . 

O SR. Luro&L.INo Go)'tl'!S - • . • mas poderia dizer-me: C.S!!CJ 
de(ícits orçam entarlos são pertinentes s6mente a n6s, na. ll.Cluall
da.de. ou ao Mundo inteiro? 

O SR·. BORGES DE MEDEIROS - Não contesto que o regimen 
geral SE:-ja de ckficU. · 

O SR. L.\UDI!ILlNo GoMES - Aparteei. apenas, para receber a 11-
ção de V . Excellencla. 

O SR. BORGES DE MEDEIROs - Permitta.. concluir . Não 
contesto que o reglmen commum, hoje, 11eja o doa de!ici.ts'- Á. Eu
pa. tem desculpas, entretanto, que n6s outros não podemos invo
t!ar. Os deficit!t dos ON:amentos europeus são uma .con.sequencia da 
~:tando guerra. 
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. O Sa. JoÃo N= - E do armamentiSlllo. 

O SR. BORGES DE MEDEIROS - E o deficit no orcamento 
americano actual decorre de uma crise formidavel. 

O SR. LAUDBLINO_- Gol\!u;::s - O Ol."o;:am.ento japonez taxnbem ac
çusa. um </e!icf.t. 

O SR. BORGES DE MEDEIROS -O .Tapão esteve na guena. 

O SR. , JoÃo NEV!i:S - Na França. o gabinete Laval, neste ins
tante, pratica uma. polltlca drastica nos orçamentos, afim de res_ 
tabelecer o seu equilibrío. 

O, SR. BORGES DE MEDEIROS- Vou alludir ao exemplo da 
França. 

O SR. LAuoElLI:No GOMES - Estava. sómente pedindo esclal'eci
mentos ao nobre orador. 

O SR. BORGES DE MEDEIROS - .A.ftinnei, ha pouco, que 
são ínconstitucionaes os ' creditos addlcionaes. Vou explicar meu 
ponto de vista. 

A Constituição (art. 50) prescreve: O orÇ«me71to serti u11o, in
corp0f"llo114o-ae 'i>hrigatoriam.ente á receita totlos o-51 tributos, rendas 
e 8UP1.1rhnentos dos tu~~r, e incluin.do..se n4 despesa tod4s a1t IW
"Ulçóes necessaria-8 ao cuneic tios ~os pulllicos. 

Ficou nesse dispositivo :formalmente revigorado o principio da 
unidade orçamentaria, que jã_ preconizavam o Codigo de Contabili_ 
dade (art. 15) e o Regulamento Geral de Contabilidade (art. 55), 
mas que o CongrE>sso Nacional nunca observara.,. continuando a. 
votar o orçamento em duas leis separadas e autonomas, uma m·
çando a. receita, e outra :fiXando a despesa, conforme a. tradiç:."'io 
v inda desde 1880. 

Em que consiste a unidade orçamentaria e a sua. utilidade? A 
unidade ést.á. na. ex.acta correlação entre a receita e a despesa, de 
modo qÚe esta. fique subordinada â.quella. 

Ou se adopte o methodo de pre!txa.r a despesa. para depois crear 
a. receita. necessa.ria, ou se observe o methodo inve:r:so, dando a. 
precedencla á. receita sobre a despesa. o que é essencial é que haja 
perleito equlllbrlo entre ambas. Ora, os creditas addiclonaes, quan
do não sejam custeados com os recúrso.s ordinarios do Thesouro, 
não podem deixar de quebrar a unidade orçamentarla, passando a 
ser parcella.s const!tuth·as dos deticit.t. Foi com sobeja. razão que 
"o Deputado .rosino de Araujo, relator da commlssão especial que 
elaborou o _p:rojecto do Cocll~;o de Contabilidade em 1919, assignalou 
o extraordlnarlo augmento da despesa, a.ppllca.da em virtu.d& de cre
ditas não computados nos calculas do orcamento, representando ell-es 

-a causa. principal da no~sa mã. sltuao;:ã.o financeira, pois. em al
guns exercicios :financeiros, o total dos credltos abertos Q.uasi egua.Iou 
o total das verbas votadas nos or<;:amentos. Por isso mesmo, os 
mestres de tlnanç;as e.dopta.ram, para criticar os creditas, a. deno· 
mfn.e.Çã.o de orça~n.entos para.lleZos .•. " (Agenor de Roure - O Or ~ 
çcvmento _: pagina 114). 
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A util!daile do orça.m~nto uno se manifesta de varias formar,•: é 
o que melhor assegura a. e::x:acção administrativa e o equilibrio da 
receita e despesa; ·é o que, na sua execução, pennltte um controle 
mais efficiente, facilitando dia ·POr d!a o conhecimento de todo o 
movimento financeiro; ê o qu~ mantem meihcr a constante pro
por~ão entre os gastos .e as rendas Qrrecadadas; é, enfim, o que mais 
obriga a administração a v.elar com aseiduldade para .que as ver-
bas da despesa não sejam ultrapassadas. · 

A. bem da verdade orgamentaría e da ordem nas finanças, nunca.. 
faltaram protestos de theorico5 e .de homens de E~tado co'ntra. a 
pratica dos creditos addicionaes. No I.m])erio pronunciaram-s~. ne~~ 
sentido, os ministros da: Fazenda Visconde de Rio ~ranco e. Silvei
ra Martins, dizendo este, em seu l"elatorio de 1878. que C011COrriam 
os creditas .soupple-mentares JJctrO' a o.lter<Lção das orç(lm.entos, além 
de nu!lifict:trem <I fi.scc.li~açêio do parlc.mento. Vejamos a clas•sifica
c;ão e finalidades dos credltos addicionaes. 

C1"editos s·u.pp!ementares são as impo~tancias consignadas 'lO 

reforço da,s differentes rubricas do orc:amento. p~la compro\-ada in_ 
sufficiencia. destas para o cus'teío do::; respec:th·os servi.;:os durantt
todo o anno financeil"O (Cod!go de Çontul>ilidade, art. Si, paragr~l
pho l.o, Regulamento Geral de Çontaililidade Publica, art. Si, pa
ra.grapho 1. ") Essa legislação admltte duas especies de cre~Uto:: 
supp!ementare.s: os que o governo pode abrir ·nc~< dois ultimas mcze~ 
do exercício financeiro, em virtude <le expressa autorizaç:ão da lei 
de orçamento; e os que o governo só ]Jode abrir em virtude da lei 
especial, pedida á Camara dos Deputados. Aquelles 5ão os que se
destinam ao custeio dos servicos cuja 1"ela<:;ào costumava formnr 
uma. tabella e~pecial, chamada tabella "B", que era tradicional nn;: 
nossos orçamento:- e é mantida no C'o<iiuo (1-e Con.tabilid'ade (art. 
14 n. Y) e Regimento Geral da C01ltabllir7ade (art. 45 n. V). 

Podem taes ereilltos vigorar em qualquer tempo e sem Umlta
i;:ões'! Certo q"Ue nuo. Razões de ordem le;."n1 e f!nanc<>!ra justlficaru 
a negativa. A Constltulçiio yeda a concessão àe c1·editos llllmit>t
dos (art. 50, paragrapbo 4. 0 ), e o Codlg-o de Contabilidade, prohl
blndo o. abertura do credito orçamentario ante!! de t'indo o decfmo 
me~ do e::x:erclclo, quer evidentemente que esteja compro,·nda a esse 
tempo a ln.suf!fc!encla das verbas· orçnmentarias. Em consequencln 
a abertura de credito s6 é lJcita nos mE'zes ile Novembro e Dezen1. 
bro, -e para· a manutenção tão somente dos sen·lços enumerados na 
lel de orc;::amento. Mas, em um regimen financeiro sadio, os credi
tas supplementares não serão abertos se a elasticidade da receita 
não puder cobrir a nova despesa. Caso contrario, como f: o nosso. 
elles ficarão condicionados a oper~ões ele eredfto, irequentement~ 
sem compensações. Quanto aos cr-edltos supplement:arcs dependen
tes de lei especial, estabeleceu a Constltul~;:ão Federal uma. res
triccão !!alutar, quando prescreveu que nenhdm credito; t~iio df'
corrente de aut~ão orÇa.m.entaria, &!'}a aberto, a. nrío ser no se· 
uundo aemeatre do e.xerck:io (art. 1S6, paragrapho 20). Por que e.,sa 
restricção? Evidentemente· para que o Poder Leg-lslatlvo possa in_ 
formar-s'll da marcha do orçamento e ~·erlflcnr se ~lle comporta 
novos dispendioso cuja convenlencia tei'Ú de examinar em fáce ·dos 
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dados ·que a administração deverá ministrar-lhe rel.atiYamente aoll 
mezes anteriores do exercicio.' 

~os credites mJ.·pplementares. que só podem ser· al>crtos deDois 
de justificada a srua necessidade ·á Camara e depois desta autori
zai-os em lei e:special (art. 7~ do Codigo), são, talvez, os mais pe
rigosos: a) ·pontue não estão sujeitos aos limites dos dois ultimo~ 
mezes do anno; b) porque podem attingir até ás despesas de cara_ 
ctet· invariavel ou fixas. 

Não sendo habito do Poder Legislativo 1·ejeltar credites pedidos 
pelo Governo, este achará sempre meios de explicar e justificar 
o e.>:touro odas verbas e appelià.r para os co1npromissos }'i ass1M>ti

dos : é o facto consmn .. r.u1do. 

Para estes, o remedio está na .. ac\)ào do proprio parlamento: 

1. •, fugindo á. 1nentira orçamentaria. e dotando sutficíentemen
te as verbas oa despesa publica; 2. • não fugindo á responsabilid,t· 
de de e._-,:aminar os pedidos de credito e at@ responsabilizando os mi
nistros ot-denadores de despesas il!egaes ... ,. (Agenor de Roure, ob
cit. pag. 121). 

FOr-a preferível um re.medio heroico que s6 admitisse autoriza
ções na lei de orçamento ·paz-a a abertura de determinados credj_ 
tos. nos doi~ ultl11Ws 'nte:t"es- do ex-ercicio, mediante a observanci:l 
das formalldades prescriptas ·no Codigo de ContabUidade. Importa
ria, para esse fim, restauTar a tabella. b), que sempre existiu éom 
vantagens e que, agora, l!em razão :plausível, ellmtnou-ge do proje
cto oe orçamento em discussão. (Muito bem.) 

E' um desacerto a sua suppressão. porque. essa tabella, inhlbin
do outro~ creditas para O.!l serviços nella contemplados, seria um 
'freio ~ demasias do Executivo e ao :~:u:oprio arboltrlo do Legislativo. 
Se· ha realmente a intenc::ão de extinguir o deiicit, não bastará el~.·· 
borat- um orçamento .equilibrado; raz_se mistêr tambem pOr um pa.
radel.ro decisivo ao abuso dos credttos addielonaes; e a. tabella. b tt>n. 
o merito de reduzll-os a um mlnimo vo~lvel. (AI~:.Jítuios.) 

Creditas especiaes siio as autorizações àe· dellpesa~; com servJ
ços ou f.tns especiaes, não computados no orçamento e e:on~:~!gnado~o 

em lei especial ou nas dlsposl<:õe<~ geraes das leis de meios (Coca. 
de Cont., art. 87, paragrapho 2.c). 

Hoje, prohibe a Constituição que a lei de or<;amento contenha 
disposição extranba á. receita prevista. e á despe~ t!xa<la para Ol< 

serviços anteriormente creados (art. 50 paragrapho 3o). .Assh ... 
só aa leis especiaea poderão autorizar esse credites. que, dante&- o;:;, 
até 1926, costtzmavam engrossar aa cauda,s <dos orçamentos. Na 
ana-rchia :Unancelra em que vivemos, o de que mais se carece é de 
])rudencla. e austeridade nos provimentos extra--orçam.entarios, qnc 
são a causa.. principal dos de!cfts astronom!cos. Jã vimos que, d2 
Janeiro a Junho deste ~nno. os ct'e(]ltos sanccionados sommam a 
!mportanc!a de 734:772:086$330, estando em andamento outros mui
tos cuja citra.' é cedo ainda para ~eterminar-se, O que f1e pode pre-,.·er 
é que, se forem todos votados, .elles constituirão um verdadeiro or ~ 
çc.m,.ent~ paraZI~lo cujo montante talvez attinja a 50 por Cí:nto do 
orçamento ordinario. 
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o SR. SAMPAIO CoRR1:A - V. Ex. ·permitte um apart€? 

O SR. BORGES DE ~DEJROS - Certamente. 

O SR. SAMPAIO Co~ ... - Jã foram a 1.044.000 contos num or• 
çamento de 1.700.000 contos, mais do que os 50 por cento que V. 
Ex. generosamente admitte. · 

O SR. BORGES DE MEDEIROS - Sou pouco p-essimista •.. 
Obrigado pelo aparte de V. Ex., que ê bem lllustratlvo. 

Neste anda:r, ma:ls vale não votar orçamento algum e investir 
logo o Governo na dicta<lura financeira; ao menos, se evitaria. a 
menttra orçamenta.rla e se daria de dweito a plena responsabilidade 
a quem jà é, àe tacto, _o maior responsaver. 

0 SR. J'oÃ.o NI!:VES - 8er1a preferível. 

O SR. BORGES DE MEDEIROS- Toda. a vez que os creditoe 
addicionaes não sejam custeados com os recursos ordinarios do_ The
eouro, é fatal que o Executivo se -ç-eja na contingencia de effectuar 
operações de credito reae& ou compen.satwas. "Reaes são a.s ope
rações que tocam o patrimonio do E stado e compensàtivas as que 
níio alteram o patrimonio e das ctuaes não decorre, portanto, on.u• 
algum para os bens patrimoniaes. Classificam-se na primeira ca

. tegoria as emissõers d e titules de divida externa; as de- titules de 
divida interna consolidada. comprebendendo as apollces da. divida 
publica e as obrigações do The-souro a prazo longo de resgate; a s 
de tttulo!J <la divida fiuctuante, comprehendldas as letras, bonus e 
'bllhetes do Thesouro e e.s de papel moeda.. Pertencem a. segunda 
categoria: as conver.:ões de especle e Os supprfmentos de um a ou
tro exerclcio (Reg-. Geral, art. 179)." 

O SR. L.I.UDI!:LINo. GoMBs- Dã. Ucenc;:a para um aparte'? V . Ex. 
é pela emissão das a.POlfces? 

O SR. BORGES DE MEDEIROS- Sou contra. ctualquer eml~
aã.o que possa acarretar :maior Inflação. Apolices, moeda papel, tu
do Isso representa tnfla.çáo. 

O SR. L.I.UDELI~o GoMES - Obriga do a V. Ex. 

O SR. BORGES DE MEDEIROS - Ocioso é 1nalst1r que, entre 
nós, só são possiveis as operações de credito reaes, com as alterna
nativas do augmento da divida e da lntla~o do m elo circulante. 

Urge, pois, que o Poder Legislativo tome uma resolu~o trre
vogavel, não mais concedendo os credites 8Upprem~tares semes
traes nem os especiaes, e, ao certo, terâ. dado o pa.l!so mais !irmo& 
pe.ra. a prompta ellm!na.c,:âo do de(lclt. Não é uma. 14-topia esse de_ 
~ideratum, como a muitos se afigura. Entre tantos exemplos, bastar
me-é. referir a rea.lidalÜ em que viveu o meu Estado durante SO an
nos, . sob o regilnen permanente de saldos orçamentarios, que lhe 
perm!ttiam custear todos os serviços e trabalhos publicos, sem j a -

. mais contrah!r empres.'t!mos nem a.ggra.var impostos. 

No Rio Gra nde do Sul, d;;sde os prl.mordios àa orgnnl.zo.~ii.o 
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republicana, vigorou invariavelmente, quanto á despesa publica, a. 
d1scrim1naçã.o que a Constituinte Federal (art. 50, para.grapho 2°) 

·manda fazer entre e. parte fixa e a variavel. 

Ali, a àes~ variavel, que tinha a denominação de· extraoroi" 
?l(tria. foi até 192Õ mantida e~clush>amente com os saldos orçamen~ 
tar1os. Desse 'anno em deante, porém. não foi mais IJOssivel con~'
tr!ngir a despesa ·extraordinaria aos limites dos saldos· Qr~menta
rios. Os novos e grandes compromissos que a~'Sumiú o Estado com 
a incorporação dos serviços federaes, relativos á viação-ferrea, por
to e barra do R!o Grande; deviam reflect!r-se necessariamente na 
'despesa extraordinaria onde entraram com as mais avultadas ver_ 
bas de materiaes e obras -novas, determinando os primeiro,. em
prestimos externos de 1921 e 1926. 

Não obstante, certifica ·o quad1·o publicado em annexo ao re
lataria do Secretario da Comm!ssiio de Estudas Econom1cos e Fi
nanceiros que os· -deficits, no ·pe-r!odo de 1920 a 1931. não Yão alêm 
de· 8.507 contos, dando, a média annual de 709 contos. (Relatorio 
d& 1932, vol. I. pag. 185). 

Feitas estas succintas conslderacões sobre o orçamento em 
·geral, chego â.. conclusão. a. que tem chegado toda a gente, de que 
·não é mais poss!vel contemporizar e de que é impre.scindivel, ab
solutamente necessario, {)rdenar, já e já, as finanças públicas. come
çando pela. extincçiio do dc!icit orcamentario. Para esse passo ini
cial não se requer nenhum esforço sobrehumano; ê bastante quc
«r; e Querer é poder. 

O Sn. LAtmiM.INo Go111es - Estou com V. Ex. 

O SR. BORGES DE MEDETROS -Houvesse na d!t>eC<;ão su· 
prema. da. Republlca. a partir de 1930, uma vontade orientada e 

·firme, oomo as que tivemos com Prudente- de l\Ioraes e Campos Sal
Jes, e certarn.ente- mui diversa seria a nossa. r.'ltuação! 

.A. d!ctadurn. não qutz ou não soube lmltar os exemplos do pns
sado; e os seus poderes d!scrlclonm·los sô serviram para aggrava.J 
velhos achaques e gerar outros males. 

O Governo constitucional não tem sido mais felb:. e. se não f. 

peor, tambem nii.o l! melhor. Na parte que me preoccupa, hão !'lk 

lhe J)oàer1a. faz.er maior censura. do que a contida ind!rectamente em 
alguns trechos do rela.tor!o apresentado ao Sr. Ministro da Fazen 
·da. pelo Sr. Oscar Bormann sob~ n propo.sta. do orçamento gera~ 
para. o eJterclclo de 1935. A' pagina 83 ahl se diz textualmente: "Na 
elaboração orçn.mentarfa . .sente-se fmmedJatamente a ausencia de 
:Poderes centrallza.do.s em n1ú.os do gestor d~· tinan~as, em m~terla 
~m que sua prodomlnancia. deveria Se!' absoluta. 

O SR. JoÃo NIWEs - E' u~ru~. photographla. 

O SR. BORGES DE MEDEIROS - Ex.lste, ao contrario, uma 
·dispersão de competencfa e mando que Impede unidade de vista>:< 
~ de direcçã.o, para. que .se pude$8e '[(}rmu1ar, com vantagem. o 
programma tlna.ncelro. Repudia-se, desta. sorte, entre os precei
tos baslcos da. theorla do orçamento o de que o mesmo deve ~!'· an
tes de tudo, um plano préviamente. traçado- da ac..:ii.o do Governo •. 
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Infere-se dessa grave revelação ~ue o chefe do Poder Exec~ti~ 
vo conservou_se alheio ou indifterente á: elabor~ã.o, ori:ameniaria, 
:não lhe ~prlmindo a devida. unidade de direcção e não fortaiecen
.":lo, _ t2mpouco, a autoridade oo Ministro da Fa:~;e-nda, afim de que 
eSte lograsse impor inteiramente as suas vistas. O que .mais a·dmi
ra ê que nesse desconcerto ainda tenha tido o :Ministro, sósinho, 
:for(;a bastante para e!tectuar córtes, na importancla de .réis 
402.381:333$320, em todas as pl:'OPoStas miniSteriaes, conforme O 

-quadro constante do m-esmo relatorlo, -pag. BO. 

Honr-a, pois, ao Sr. Ministro da Fazenda por esse clarividente 
.,. me:rltorio estorço. 

O equilibrio orçamentario é obra conjuncta do Le~lativo e do 
Executivo. A verdade, porém, é que um governo economico e pru
dente pode transformai-, na e~ecu~ão, um orç:amento deftcitario em 
01'1:amento equilibrado e encerrado até com s·u.peravit; porque é 
sempre possivel não realizar ou reduzír despesa3 variavels, adiar 
cbrru~, etc. 

Tratando-se, porêm, de governos dissipadores, sô a acção leg:!s_ 
Ja.tiva é capaz de çanter-lhes as demasias. E' por isso que exclu
sivamente para. esta Camara voltam-se as vistas e as esperanoas 
do Paiz jâ tão desDI udido da ac~ão do Executivo. 

Mostrae qué. ao menos na ordenaç:ão financeira, a segunda 
RepubUca veiu corrigir, de facto, os erros da primeira.. 

Recc:rdae-vos do gr~o de desprestigio em que ca.iu o antigo Con~ 
gresso Nacional, e demonstrae, por palavras e actos, que esta.es dis
postos a reergUer o Poder Legislativo e a consolidar a. preeminencia. 
que :realmente lhe deve caber. Estamos em um campo 11eutro, co
_ mo o da elaboração Ol:'çamentarla, em que devem desapparecer as 
Unhas divisarias entre maioria e minoria. para darem loçar a um:~. 
cooperação capaz de realizar o supremo objecth·o - o equilfbrío 
orçdm entario. 

Não somos <le certo interiores. em patriottsmo, aos outros par
lalt.entarca que, nos momentos dl!flceis, se unit'icn.m J:!O.ra. a salva
ção nacional. Nesse sentido nií.o ha. paiZ que of!ereca melhores 
exemplos do que a França. Quando o anno paBaado, em uma de 
IIUIUI graves crises, teve ell!l de apJ>ellar para. a eltl)eriencla do seu 
velho ex_presldenttj Uastão Doumergue. disse este na eXl)oe!ção 
do seu plano financeiro: · 

•·se a con!laiiça. populat•, no passado, teve destallecimentos, ê 
que a poUttca. tlnancelra. do Estado !rance,; tem por ve:z:es repudia
do as regras que ~gem o OX'~:D.mento dos cidadãos ..• 

Não nos enganamos, com et!eito; o problema. ê o mesmo, que!." 
se trate do la!." mala humllde, da. empl."esa. maia modesta. ou do Es
tado mais poderoso. Elle se resume em tres termos: Que s~ pos
sue? Que se ganha? Que se ga.sta? o equilibr!o entr<Lestes tres ter
mos ê a norma. O deseQuil!brlo é a fallencla". Sigamos o lemma 
de Doumergue e tacamoS' obra de sã polltlca e de sabedor~ prati
ca. (Muito bdm. Palmas pro!onaadlls. O orador é cumprimetttedo.) 
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Durante o di~curF.o do Sr. Bm·g:e~ de Medeiros, o 
Sr. Antonio Cllrlo~. P1·esidente, deixa a 1.-adeira da Pre~ 
sidencia, que (! occUJlall:~. p~lo Sr. An.uda Camara, 1. o 
Vice-Presidente. · 

. O Sr. Presidente .- Tem n palaYl':.t o Sr. Acurcio Torre.'! 
(Pilusll.) XàD está presente. 

Tem a palavr;J o Sr. Arthu1· Santos. (Pau.~rt . ) Não est[L pre
sente. 

Te.m a pala·na o Sr. Barreto Pinto . 

O Sr. Barreto Pinto pronuncin um <lis-cur~o que não foi pu
bli<-aclo. 

Dur:1nto? o clis:-ur~o do Sr. Barre to Pinto, o ::;r. 
Arruda Camara. 1" Vlct>-Pre!<idl'nte, deixa a cadeira d:L 
P l-eF.idencia, q1.le (, occup:Hla pelo Sr. Antonio Carlol':. 

O Sr. Presidente -Tem a Jl:llan·n o Sr. Daniel de Carvalho

O Sr. Daniel de Carvalho pHJ"undn um di,.curso que não foi 
publicado. 

O Sr. Presidero.te - Exg-ot:ala a hora, fica adiada a.discu:>são 
tlo nrojecto n. l IJl-A, dP ln3ii. 

ur.D!!::'>t no ua 

Continua<;ão da 2• discussão do projecto n. 101-A. •lo l!I:J5, o• 
Leg-islatura). orc:an<lo :l. Re<,t>ltn e !lxaRdo a De><)JP><:l. p :t :·a " PX<:'l'

t·fciu de 1936; com p.'lrecer ela Commis, •:to de Finan<::t,.. e Un;:mwnto 
sobre as ementl:\s ::~prellcntada:-~ em 2• <lil:!cuss:io: 

2• discussão tlo projccto n - 154-.A. de 1!135 n · r.:-.~islatur..t). <],) 

~nado, autorizando o GO\'Crno a dar ;:-..tr:tntia a uma opemc:ão r.Je 
~t·edit<> :1té á impot·t;Jnda de 50. 000 :OOllS, Pntrc o E~tadu do Rio 
Gr-..t.nde do Sul e o Banco do Brasil. de~tinatla ao re~,;ate da eml:i
Hão de bonus feita. pelo meRmo Estado: cum p;u-eN·n·s !ítYoravci:-s 
iliul CommiS!lões de Justlç;~ e Finanças; 

1• di>~cussã.o do projecto n. 176_A, de 1935 1 1" Lr>~i~luturn), 
I'<'A'Ulando a incldenl'i;~ do impo~to de ren<la sobre- us n<>J;oclos Llc 
~:ol·reta,;ens; tendo p:u·ecer, corn l:!Ub><titutivo, ela Cumml~~o de FI· 
nanc:a.s; 

1• di;;cussão do projecto n. 10-f. de 1935. (1" Lc;:;lstntum). <•x
tendendo os favores dos D'ecretos ns. l!l. 3U5 e 19.454. de 1930, ao 
<'X-alumno da ·E~cu1n Miut>H': com pc.r~ccr da Commlssü.0 de Ju.s
ti<:;a contrario ao projecto. parec~r da Commlssão de St'~urança com 
;:.oubstitutivo e parccert>s favora ,-eis dns Commi!;Hões de Justiça e de 
f 'inanças Qo substit1.ltivo. 

Levanta-so a Sessiio ás 19 horas . 

FJM DO 13 .o VOLU:\IE 
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