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discu~são - 109 - Redacção final - "115 . 

N •· 52, de 1935 - Concedendo prazo sobre proce;.;:::,> de mar
<:as d~ fabrica~ que hajam ~ido archivadas - 1' disct!!'. 
sào - 110. 

N ·· 17;), ele 1!3;)5 - Favores á Coop~n•tiva dos Funccionario:; 
Fer1·cv-iarios !la E. F. Central do Brasil - Parecer <~'\ 
Commis~ão de Finanças - l3i:i. 

N " 1 õ2, de 1935 - Ajuda de· custo ao Sr. Deputado Xavi~t· 
da Silveira - 52; Reclacção final - 108. 

N." 113-A, de 19:35 - Suspendendo a cunrcs~~n de inspe_cçã'J 
prE'V"ia a universidades e institutos de ensino e~t.Jtdoaes ~ 

· livre~ ~ Votaçdo do 1·equerime nto do ~r.· Gomes Fer
raz· - 52. 

N." 148, de 1935 - Credito de 300:000$000 pat'a occorrer ás 
despesas cem· o com~e a 1·aiva, em · varias zonas crea· 
doras do' paiz - Votação - 46. Redacção final - 50. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 14:34- Página 29 de 100 

XV 

N.n 126-A, de 1935 - Emenclas á redação final - 43. 

N.~ 169, de 1935 - Destinando 50 % do imposto federal so
bre o sal, produzido no Rio Grande do Norte, para as 
obras dos portos do mesmo Estado, ereando para issc 
um Fundo Especi:ll - Parecer -da Commissão de Fi
nanças - 42, 

N.• 168, de 1935 - Eleva á categoria de 2' Clas!>c a Dire
ctoria Regional dos Correios e Tele.e;raphos do Rio Gran
de do Norte- Parecer da Commis!:ão de ·Finanças - 38. 

N.• 167, de 1935 - Fixa o salario rninimc dos ferrov iarics. 
Pareceres das Ccmmissões de Legislação Social e de Fi
nanças - 19 . 

N.• 166, de 1935 - Que dispõe sobrcvcncimentos do funccio
nalismo publico, nos casos de substituições e ~erviço in
tel1no. - Pareceres das commissiies de E statuto e F i
nanças - 16. 

R 

Raiva (Combate cí) - 46~ 

Rede de Viação Cearense - 67 . 

Regimento Inter!lo ca Camara <Substituição ·ce artigo do) 
406. 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte - 4 . 

Requerimentos - J oão Neves - Prol'ogaçãc da sessão - 291 

Requerimentos: 

Moacyr Barbosa - N.• 96, de 1935 - Inclusão ·na Ordem ào 
dia do projecto n.• 121, .-d:e 1935 - 36; Votação - 108. 



Câ"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 28101/2015 14:34- Página 31 de 100 

XVI 

Gomes Fttraz: - Inserção em acta de um voto de regoSIJO 
pela passagem do tos• anniversario da fundação do•; 
cursos juridicos no Brasil - 373. 

Motta Machado - N.• 83, de 1935 - Inclusã& na Ordem do 
dia do ............ n ." 104, de 1935 - 426. 

Barros Cassal e outros (Indicação n. 1-A, de 1935) - Pre
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PR!i~TDF.XC.'I:\ D(J SR. ElT•VAJ,DO i.ODI, .!." VJC I~-I'RE;-;1 DE:-;TE 

A' s 14 horas. comp:<rcccm os Srs. : 

Eul'al<.lu Locli - Pereira Lyra - :\.c: .;no~ R:lhcll<• - Ec!ntar Can·:~

lho - Claro de Godoy - Laum l--opcs - Caf,: Filhf"J - :\cylino de Leã<:~ 

- Ju~C: Pin;;arilhu ·- Ck:ncntino Lis!JIIa - Gen;.1n1 Pf"lnt c - L int• )!a
chado - Gerson Zlbrqucs - Henrique C'o!l i ~o - Cad:.s Heis - t:li~·ur 
~1urc:ira - God<Jfretlu v;:mna - 11-u~u ~apolcão - ,-\rldma r Ro ,:hot - 
Freire de Andrade - Plinio l 'otrp~u - Pc<ho Firmeza - :'ll<• n tc Arra~s 

-- J .. s.: rlc: Bncha - J os~ :\a;:usto-Ricarrlo 1:->arrct o---iC ~att•liano de l3 ri tt" 

- ]osê Gomes - Samuel Du:trtc - l:lot:o d~ 1len~·zes· - Souza. L~: fto -
i\cgc, lbrros .. .. :\rnaluo 1\::st•JS - Harl~•~a Lima Sohrinho - .-\nt rmio ,],, 

Ceies - Heitor :\{aia - Tcb:e;r:l Leite - ! lumhcrto ) loura - ?llo1t:o Li
ma ~ O :·lantlo :\raujll - V:,leHle •le Lima - Ftr nand"' l. ::na - Dt:u

c!otl<• :'.laia - :\manclo Font~s - Clemente llari:mi - Lat:r.. Passos -
Lni>. Vianaa Fi lho - Pin t<o Danta~ -- Alfredo :'-!rtscnr.:nh:n• --- :\ rnold Sil
\ ;: - Franciscoo R<J : ha - l.cnncio (~alrfu • - Raph:d C!nmr:( - .\tti la 
1\mar~l - l'h:1ldo l<:Lm:tlhc!t· - ,J;:i~ T•"·;1r - - :-.;.,;;nc im l'cn id:o .. .. llc:n

ri•JU C: llodsworth - :\mar;,] Peixoto - Ju!':u clt: ;\ .,,·acs - l'anrlicl.> Pcs
,,-,:t, - ~ampaio Cnrr~a - Joiiu C:t imarãcs Ka u i F c · nandes - Acurcico 
Torre~ Pr;"1co I<dly Lnntm C'os~a - Carol.i!lu Fi lh.. L~n· 

grnbcr Filhc, - Bandeira 'Vau;.:h;m - C:<rlos I.U 7. - - J:ias Fortes -· P i

nllt:ir" Chac:as - Pedro :\jc:x., - Clcm(."TltL' :'ll<:rlradu - J nsé llra:< -
'fhcocio,miru Santia~n - August" ViC!;;as - _r.,;,., llc.: r:tl<l" .. . J ncciino Kil
hitschek - Fu~t:ulo d(' ::\1 encz;;, - D:m' el •i<: Can·alh" -- Carueirc, "" ·1{ ~

Zt·ndc - Chr isti:mo \lachacl., - Ma~arin •i<- .\lmcicla - Vieira ~far< Jill"S 

- ,IM~ l:crnar•linn - · :\Iatta )fachar],. - H:Ien" Hr:1nrlflo - !Jclphin1 :0.-I<>
:· ~ira -- Pert·ira T.im:~ - Thcoton:o :'llont t'i ,.,. <!t• narrns - lbr~o~ Penteado 
- Mor:tt:s An ri r:.dc -- \'crgudro Ce~ur - Cardu~o de :'llel lo ~ctto - Al

ve,; !'alma - - Teixeira Pimu -- Gom~~ Ferr:1T. - ) ·l:randa Junior - Fa
hi" :\ ~auh:t - Jairo F r a n c" - Oomiugos VcllaSCt.• ·- L:m:lelino (;<JnlL.,; -

Vic:cnt" :\lill"ucl - C•orrC:a <la l'osta - :\rth ur Santos - Oc:r,.,-;,. 'da Si!. 
··c ir:. - Paula Soares - Lauro I.opcs - -Francisco Pc"cir" ~· Rnpp Junior 
- J osC: :'lh:!ler - Oiniz Juni~or - Burges de )1 cuc:rn~ - Baptista r.u:<ar

"" ---- Vt·spucio <le Abrcu - Hcnatco Barbo:;a - Dtmctrio Xavier - Ped ~:> 
Vcrf,!'aT:l - Jo:ío Sirrplido - Frederico \Volienhutld - Barros Cassai -
Dario Crc:sP<• - Adalherto Corr.!a - Fanfa Riba~ -- - Nicolau Vcr gudro 

-- Oscar Fontoura - Abel tlo~ Santos - Antonio Cõtr valhal - Austro d.! 
o:ivcira - Arthur da Silva Cost a - Francisco Moura. - Chrysostomo d<: 
ü li vt:ira - José do P:ttracinio - Ricardin<:> P r:u]o - •Ricardo Machado -
?auln · Assumpçã<~ - G:.~tão <Je Britto -- França Filho - Sal~ado Fi 

lho. ( 14 1). 



Cilmara dos Depctados . 1m~esso em 2810112015 14 34. Pàglna B de 1 oo 

- - .J - -

O Sr. Pr2sidente - A 1:sla de presença accu.-a o cútupan:clmento d~ 

'4 t Srs . Deputados. 

Est:i :lÍJerta a Scssâl). 

O Sr. Agenor Rabello ( z." 'secrelario) prnccrlc á ltitura <la .'\da d~ 
S~~sfio ::ntececJente . :\ ·qual é. Stnl observaçÕeS. apiJTOvada. 

O Sr. Pres idente - P assa-se :í. leit\!ra do Exp=dientc. 

O Sr . Pereira ·Lyra (r ;• Secretario ) pr.?c<lcc ::i. leitura du scgt.:in:~ 

()fiid,,s 

!)" Sr . l'e<lrn Jor:; e, de 5 do Cf>rrenle, no5 sc:,!uÍnlc' ta mo,;: 

" 1!x mo. ~r. l'r t:sidento: da Camara dos Deputados . 
Comnu:n ico a ·V, Ex. que, por moti,·o de n~olcstia, •h:ixci c!~ cn:np ~

rc,·t·~ nos dbs ~ c 3 do corr.:nte . 
:\prcsento os meus portestos de estima e con~idcra<;ãn . 5 de :\;.(r>s!o J.-, 

l935· - Pedro hwg~". 
- I ntci r:tda . 

lJn )1:nist.: ciu .la Agricultura, de .:: <lo corrente. eucam:nhan..iu " cs~:. 

l'nn:ara. afitu de ~crem annex;,dos ;•os demais j:'1 c:xisteut.:s, os processo:; 
sc~;.1intcs: ;>arccc r crn separa.·lo do Sr . :\lexandrc Siciliano Junior, vutr.. 
em s ~parado do Representante do Estado do F.spiriro Santo; parect:r rl:. 

Commi~~::.o :\acionai de Siderurgia, sobre o projccto de Revisão do con-
1 "ato dn ltahi r a J ron Ore Con·pauy ·L.irniteti, oq~:mizado pe la Commis~fi.o 
Revis11ra nomeada pelo Ministro da Vi:acâo, relatorio :!prcst:ntado pelo S:-. 
~1 inis:ro da ·V iaç5o )Jel:t Com missão, declaração de \"ato do major Syh·i•J 
Paulino ce Oliv.,ir:a : justificaç5.o de vnto divergente de A . Bcvilacqua, n:

presentante d" Mini~terio <la Fazenda: e memorial de Tercival Farquitar, 
~eia:ivos :i revisão elo contra~to da [u-,bira Ir on Or e Company Limited. 

- - A· C.muni ~~o •lt: Obras Puhlicas, T ranspo rtes e Ccommun ica,5e> 

Ca rta : 
Da l : ni:i.<o Hi,;pan r">-Amerkana pedindo seja appmva<lo o p r<>JCCto da

·1uella F nião no sentido da adop~ão do:: utn<l. bandeira da raça. 
A' Con·missãn de Diplomacia e T ratados. 

E' li•l<.> ~ vao: a imprimh o seguinte 

l'llO J t:L"''O 

N. r:zs - '935 

A pprova o accôrdo celebrado enlrc o Bra.sil e o Reino Unido da Grii-Fhe
tanha I! Trlanáa do Norte, rclati-:Jo a. liquidação das dividas "ommcr
ciac.s alra::ada$: con• voto em .sr:parado do Sr. So-uza. l.<!ãQ. 
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O C()\'<:on:-. l'rovt~orin. instau r allo ptla ··~volu<;iio. cntnntrou o Paiz 

:ctfíectado peb deprc~~5.,, commercial '!llC st: Ycrificár~ no~ d,,;~ u : t~mos annos 

:1uc antccedcr.flm () mn,·itnento4 Por cffc:ito. ~obn:ttalo. d:a crise i11 tcrnu.cio . 

nal, ces~;iro. ;a .corrente rnigr;J.\(oda. de c:-eti\to. ~ qual. cnn? a ba1an':l (\r1 ::om

rnei"cln, cnmr;l<.:"tfl\":1 o nüSS(I inten:an1lJio c :tctu:tY~ ... .-m nn:-=~n ~·:l\·or. n n m~l'

c~<!o r:~ m!d:d . 

... o\dstrit~os. a~s~111. ;luS n;L'Uõ"!""IO~ Ua no~!ooa l;:dan<,;:"t .;:o:1:mt·rt"i:1T. a S(t

l,cr. an~ .~:d.;kas Un nos~a cXpt,rta,:!o ti~ nterc<t•luiias. o c:~nnlnc:·cio, a indus

l d:1 c rJ..; <{1!C' c-xplur;1vanr aqu: cap!1a1 extra11g~irr, 1'ic:tT!lll1 ~[1nl rccur;;:n.: 

em p~~rf'i n•nc:dn. ::>en1 Cf\lt: p;.:dc~:-;cTn lirjt1idü.T' :"{:US c.-•nlp,·••lniss<,~ no cx:t~·

::m· p·.•r fal~:; de credit(ls q~:c n saldo <.l:l.quet:a. hal;m~;L nüo po·!ia supprir. 
~\·/oiuln•t: .. _.:c. dc.:~:rl rorm:-t. a proCCI':t de ~a!nhln. qtl(~· :t U:a:x~~ d~~s ia:<:as t:' 

a ~~~pnt·L~çf!o ;]o 0\lf(o, JI;Ã~"\ h:J::t:Lranl par:1 C(•ntcr, 

Compreht-tHlcndo. c:->lio•J, J ,jj fficil situ:.~~·:w t>lll , JUC se cncon tr:, da ~lTl 

~:lt:~ ~a ~sc:1s...:t!Z de le~r~ts <i(; c:<âJertura ~ prill't:ita ::1{·di-i.'1 t.tu ;::11\·crnc) fc

,Jt-r'll -- sã0 p:tla\·ras do Dr. Oswaid., c\ranl!" - c'r.nsis:iu a;, ut ili;>.aÇflú 

·!~i ~ ultbn.-ls rc-L'·.:rsos ttn ut1~n qnc.: pos . .;ubnl:S. r:um n iu11.1i~o de :dast;1i·-~e d·' 

nlert;..l(j(l de C;lf'í1:b:., c: m;--Jntc:- 11 ~:·c::dltu df, 1\.tLr.. 

1-oia::; à peuuria d<1 Iuc r ccd(j canlb~a.l cn1 n~ ~:-;:-:;as prat;~!:-i ~d!iou -:-;(" ;, aJ;

~1'.:.!.\.-.ol~·fJo da c:rise fhi:tllC;elr.:.a in1c:rnal'iOr1~il. u que ll'rtJU o ;.!,l•\t:rT1 1J ;:~ lllUiht r 

~·1ncLa orít"nta.crtcJ. 

J·:m ~:'\ tk :-;to1~mhn• ,\.., ly~>. f••i. t·nnl l·livi1••. t•X[lt·:li•l•> .-. · kcrcto llll· 

t!'~':"u ~0.451, qut= C«lllC~d~u an H;a~ço do l}rasil 11 pri,·iiL~~-dn da :L::-qnisíc;jn ti~ 

i<.-1 ~a.o::; fie e::xportaçã.o cJu dt!- ~·:dores tt:1ns l+l' ::- i.J. •3 :v • (·:-\! n u·1r,:e; ro. p;trn, n.tt~n. 

t:er ;:·i anorm~l:dat.l~: dõJ. ~ituaçi1o c ao ol.Jj L'l.:; i~;) •h: t:' Y ~ :;! r t'Spt·~,.,·nl: n.;ô~.s d ;ln l

rv:n:;~'-' aus i:lt.eresst:s nat:iona es. 

\'\ s:1 \·:l -~c: tí•ttl i~~t· disdfllil1.in· c.· rcgu::!:-" :1 ru!: ~ ·~:-<: 1 Jc dh1hc:h·~~ p:! r;.~ (' 

(;~Tet :nr~ di~l ri1Jt1ind~~-St ü saldo ri= I nos:;:t h:-dan1::t t''•nH,H!rl·lal :-;e;.;Undo ~j S 

~x ~~t:ucias \~e~·l ,rrenH~s d1}~ ClJl11!lft•nÜssu~ ,b :l'hn:n,..;! ·:l<;àu (.' •lc legitimas 

tron$a:.:çUc~ par~i cu lurcs. lniciuu-~e. po:s. j, rc.~lJH C:n ~la n.:: c:nt:~-~~, c;llnhi.:d 

srJb o c11 ~a l ao~ ~x..port_:&.d<fJI"es hr~asil~irns :-:c Ínlpo~: a •1Lri~:Lç~-1o dt: \·rnd~:r ao 

Banm <io Brasi; as letras prn1 cnientc~ rbs ~tia~ lljJL"ra~r-,c~. t'. cor ~c,;ponrl~n-

t::·1nente~ a,,s itt .. JIOrtaànrc:-i 

:t1,~st.~ccr~n1. claili JHJr dt""antt- , ~bs prn\: i!'.i"n~s f"lll utJJ'c, tlc..· ~,..·c.s~ar:as .3 cohri r ;1...; 

rj~yjda~ pcl:-a cc•n1pra tlL· nlercaJori:ts. cPnl,ilhid;ls no t~xh.4ri~~r. 

Scnt () t·qtJ.ilibrio r>rçanWJ\\ ~'1\in, cn~rctani.•a . qtl\: ll;h') loi po . ., :-.i\" cl ü1,1ct . 

;~pes:lT (;lJ~ t!sloT'ç-ns dí~penriúio.-.. ~ sem n t.:h·rut·~ltn 1!:· e1111 fi~ma:: L n4"l rnol!~.b 

~~, c élb insp;ru .. os rc:st,ltaUos desse ClJIHJ'j·,h· L":llttl>i~.l, -p.'lra !ll'IS sern:-

mn~ uas pr< •iJ~ia~ \'XPTI:ssf>t:S uu :tctual M inbtn• <la F;u:cn<lil. " '"' Í ornm 

inteiramente salisfator ias. O Fl:mcn dr, Brnsil. t!CJID,;it:u1...> Ü<<S quantias cn· 
n>il réis, corrtsponder1t<:s ,;., di,·i,[as d" <"vll~M~crdo. ni"to lt•,·t· caml•i" !J:r r a 

:;~tisfa2:er intt:;; r almt:ntc:- a <:~~~:s co:~rpromissos, t:m" , -r:z <[Ue os sa)d •Js <h 

lxtiança cmnmerci,'ll, Ulli co recurS<) dt que J>ass:!mus a rlispúr. não apr~

Sf:ntava m cifras ~ufiicien1c:s ;>a:-a fa>.er f:!Cc " t"'l"" 0s pa~amtntl'l~ , [,. 

n!l.ÍNT("Z::l cx1crn:~. . ;Joo.; qu~'l t·S no.t:; .:1'-·h~an--os ,-in(,'tl::t• \.c .• ~ . 
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V <.:rifh:ou-:<ã~. c-n1 C"onscqut:nc:i:L, .:t cur..!lcltr.1Jt4Y>tt" tfc nun1cru~s d:uple!-
1;,::; s.-m11nas t~uc, nlto reduzida:~ tJ. ou ro, deixaram de BCT enviadas pnr:1 o ~;x 

tr:tn.:;:~ir<>. passandn a frnrnar os cr~ditos congelados, a saber, (JS at,..a=ado.: 

t.•nnl H1.t.'1't:ial'S~ 

ESrie>< at>:u:;udos dll cornme ~<:in, retid()~ n() ll:,neo do Hra,;il. se :.c

cuntular:un. prn\'ocando o fa«..."tl>, nas pra...:as cxt.ra.n~dras, a. in'luietação <I:Je 

a'~al!a ~o \'endednr <!Ualllln pc:rccb~: embar:lç(),; iml)rc,·istr;~ n.; rt:c~hinr.,ntr• do 
prt.·<;e) pdu qllal fnrn .. n!ll " sua mcrcauor:a. 

J•::a·ontrr>tt-sc ~) -~r>verno~ .1 vista du cxpn:.:. tn. no tlcver .lc cxarnin ar () 

:ts!'Utnl)to c••tn os l'~izt:!' com os ([Uaes mantc:1no~ inten~a~ rela;;:lH::s· ,Je com

mercin. celehran<lo-s~ c•>tlv<:nÍ/\10 pa~:. a líquid~tc;iio , !)rlmeir'>, elo;;. atraz~tlo :< 

:!ltlt::icanns. c.lc:poi.s ,}os cur"pc.:·us c:nl gt:rai. t: , pus tc;r!orme:nte .• los frani:C

:zt-~. nn!diante " an·••roo •k 11 ,J,. :1-f:de> ele 1•).14 . assh.:nall() ~~fJm :t França . 

Tl)da\'ia. . !aes \.·onvc:nins ntto :rnpedi rant ''- rur~na..;::io dt: 1\I)VtJS eongcb

cln :<i '!tlc:. s~ ius~t"nl liquld;J.d(JS :oõcnl alterar-se a ori~ntac;ão se;l.!ui.la czn rn:J. tt

ci;c •.ic' ~·amlti<J , <!etcrm imtri:un <tUtras difficuid:.des em fururc. ;Jrmdm". 

:\ que~t5o c;nnlJial apresenta' a assim. fJel<> n•cz ele l.ltze:n!Jru elo a•tnn 
1):\~:-õ.ndr., aspeclu d~ certa nmncir:t. august:u:;•,. t) 'tual e.xi~la. entre u"Utra' 

me<lidas úe dlei!o imnH.-:diato , a modificaçãu ,:,, systt:ma ~nüo em o,·i~·•r, 

J•el" qual ;,;; rnercaclorias impurla<las tinham dircit" a recebn ún ''>, d11 seu 
vak•r ern lc: ras do Banco do l!rasil, á taxa official. Cumpr:a que " ltS<J eb 
c-:tmhio official fic:1sse restrinl{ido ús nccessiclacks ,j.., J.:O\'errro. permittint.lu · 

~<· :w comm::rcio a acquisiçi'Lo <.!e letras no mercado livre. 

:Vlas. p:,r;, attingir a ess~ esc.:uf>C>, de modo a preven:r eldinitivamcntc 

a iormaç.ân ele outros ,·cmgclados, nccc.:~ari() ,;erü., como medi•la preuminar, 
um entendimento com o!' p:.iú:s a •lut: c.:stam .. s liga:!us pnr oultosos intcres
s.,s rlc ordem financeira e c.:conoll'ica, relati vo aos atraz:ulus que elle.~ pos
sui:Jm em .-levadas snmma" e :trtui (lepositarlos . 

Ce•rn c!<sc,; ohjectivos, que f icar:1m -plenamente attingído.-, e>l~<ve na 
Ameri\'a do !'\orte , c. em ~eguinrla, na lngl~terril , o ~iiuistro da Fazenda. 

que assim se extJrimiu :111 expõr, em seu u!tirnn .ti~cu!'SO , os rrotivos ela 
v iagem que emprehendcu : 

.. Os interc:sscs de ordem comme•cial e fina,u:eira •tue no,.. ligam 
principa!mt:nte aos Estados Unidos e á ln~;attna aconselhavam que se 
tivesse urn enten dimento cbr() <: preciso sobre as <l:fficuldadc.:,;. 

Precisavarros <lemanstrar a nossa situação - <:nnse(]'Ucn~i" princip:d. 
nrente da politica de lsolal'l"ento int~rnacional, que vem sentlo seguid-. 
no mundo ha já :tlgum tempo. Denrro dessa poi:tic;t tle "cada Paiz pre. 
tender bastar->'e a si mesmo", cream-!le difficuldades in~uperaveis aos 
paizcs novos t: <levedores . E:• evidente que ~ó pódem estes paizes pa
gar as di\•idas internacionaes com o valor dos productos que vendem 
no~ demais pai:zes . Er<~ preciso escla~ecer a opinião dos interessados 
q·u::mto " essa situação. menos culpa no~Sól. do que reflexo da política 
internacional, para· que pudesse~r ser comprchendidas sem immcrecido 
desabono dos nossos creditos as medidas que temos tomado, forçados <t 

resolver por nós mesmos dift'iculdadcs qt1e i'- política internacion:11 no~ 

cti'a.. A (!UC!<ti~ o~ congelados impedi a, o~trosim, que se fizesse tal 
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ntodificaç.i.o sc:m as~cntar prc\·tantc:ule cun1 ns ).:o..:crt~u~ inte-t!:\Salios as 
mcrlida:; para liquidai-os' '. 

Antes de deixólr og Estado~ L"nidos. púJc o ~lini~lru sug~;crir a tl~t:

liam:;l da politica camuial com os objcctívus indí~ados. tendo com!Jina•ln 

cnm •> govtrno ;unericano o pa;;amento ;.:rauual ,[.,s atra7.ados. :-la Ingla· 
terra, teve o !Jrazer t.l~ vêr integralmente ac t·eitos os i,..,ntos de vista susten

tado,; qllanto ;"t Jl<'CC~SÍdadc Jo au<,:mento de Co>llll'l'a~. por ]l:trl <' daquclle 
paiz. t!ns pnMluctns hrasiic:iros. e. relati1·amente á lit]uidaç:._, •lo~ a t ra>.<Hlos 

d,, C'mlmcr·~i ... a~,cntOil ~. Ex. as clausulas Jo accvnlo. posteriormente: as
si):n~ulo uu Hiu. cw :.:.7 d~ ~lan:o pruxirno 1J:ts.~:uln. e or:t suj~itu au t!x.anu~ 
do f'o,Jer Lc:gülati,·u. 

N•> cnnvcnÍ•) em ;\!lrecn. a justado •l i n:~tamc•H e com '' ~:o~erno in::lcz, 
[>r<>JliJZ-~c o nos,;., a uiJt~:r a tluantia <.!e um milhito ,Jc: ii!Jras, para utiJi:r.al-a 

no pa,~.;arnc11tu. t:nl t:S!Icci~. de tudo!\ o:-; pcquc:ntl~ ~l :-az:ulns t.! dt! \ zrna ]J:t.rte 

proporciou;tl d11:roi dt:rnais. 

I.Ju:mto aus cn:dilus niio liquidado,; pur e~sa fúnna, rcsulvclH"C •t\:c ·sc

riio attenditlns po r n hri!Çtçi;"' em L>Sterlinns ao par. jurus tlt: <tllatr.. fl"r cen
to, oifcrecen!lo-se aos cre<l• ~ ti tu l ~o~ d., ,-:>.lo~ no•nÍn:ll iJentico, em c:ul:l 

caso, ao muntant.: tla ,]i\'ida t: ~ntl\'ertentln-$t:: as Ji,·;ua:~ ,t.; n·ocda que não 

.<cja esterlino á lal<:t em \'iJ;:or no <lia d:1 oficrla. cnm e:<ccpç:'oo das c !ivitl:~~ 

cnt mil réis. que sc:riíu ç~'nv~:rtidas :í t:rxa tl" cambio uificia l •la d ata do~ 
re-:\pcctí\.·o~ vcrH.:irm:nh.J:i. 

tNcnhuma ~aranti:~ csJ>ecial f,J: •!aJa para cs~a ,,pcr:u;-iio. Retirar;', o 

~o•erno brasileir•) tia J>ercent;w:c:m de camhiu que se r e sen ·a 11ara as suas 
ne;:~ssidade~. uma annuid:11le de urn milh:ln c tluzentas rril libras. a qu;d 
scr;'L :iP!'lic."ld;a 110 ()agamcnto dos jurus ,lc::-;sus (•hrí~:,"·(,cs ~ no r~sKate das 

mesmas. pelo reemhnlso <lt> par. mediantt' condio;ôcs a sc:n:m <tju~t ;ulas t:ntr e 
os pai1:c:~ cnntraclanle:<. 

:\ referida annuidach: (>mh:r;i ser accre,;,;í,[;, ele mai~ ~53 •nil lihras, ao 

termina:· n ajuslt' cl'l!:hrarlo. 1'111 ~!) de .ft:nho de J<l,; .~. 11do Ranco d o Rra· 
sil. com a Casa Rnthschiltl. para a liqui,laçl'H> elos atraz;ulos eurn·p~'Us cn~. 

j(eral e cujn,o tc:nnns cnutinuar5.o :1 ser cumprido~ . 

O prazo para a liquidação dos titalos depenrlerit ele seu volume, poi~ 
terá e!l:t Jc: "" processar cl;,ntm da importancia de 1 • .1oo .ooo Jiura.s. tfu_e 
o ~overno anrntalmente 1le;tinará a. esse fim . 

Como se veri fica tlc:ssl' resuma. qu.: acre•IÍtamos ex:tCt(). o;; credores in

~lezes. SCj(un,J,, o :tccurdn ele marc;o proximo pas~ado, scràn attendidos gra
dualmente. pd:t fórmól. que ao nosso go""nin pareceu possi\'eí ser execu~ 
tada. Aos que vão assim receber. retarcl:nnente. as importancias provenien
tes de mercadorias com q'lle auastecer;un ns nossos mert'ados importadores, 

(lfferecemos uma compensação apenas : os juros de quatro por cento, q ;:c 
não são exaggeradns, m:~s. :~o contr:trÍC'I. ra1.n:n·eis na .;poc.'l que atravcs-

• samos . 
O Sr. Deputado Aldt: Sampaio, cn· discurso f[U<: prenunciou nesta 

Cantara. desenvolveu larga critica em redor do accordo de Londres, no
dendo-~e resumir as suas considerac:õe,; nas ~guinte.-< : 

a) o Governo Brasileiro se comprometteu a manter a aetual politica 

cambial, expressa no regulamento de 11 de Fe\·ereiro do corrente anno, o 
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lJil" era dist..,nsa vcl por se tratar de n<>nna ele no.s:;a po:itica interna, que 
p<'ulc ser altcrarla quanrlo o ~:x.lgiren1 o:s itJLcrc.sse~ nacion::~e:-i; 

b ) pr<tpnz-~e a Jl<sgar as dh·id:ts com juros de 4 por cento. os <fUae~ 

S. Ex. comsidera devadissimo5. em s<: tratando de transa~:õc:s de lndole 

run'IIH:<ci:tl. rujas taxas não c:x<.:t:dem de 1 1l.z 110r cento ; 
c l •Jcclarou <!UO:: dfcctuar;'i os pagamento~ c<>m uma parte do c:tmhiQ 

'l"C , ~ rescrvar:í p~ra :atender :ís sua~; necessidades. polilica essa f/tle o 
nnlorc llcJ•Utadeo julJ.ta noch·:t · á economia elo Paiz; 

<li <~IJrign\:-sc:, na cl:numla lX, a nfw lanc:ar, no qne con :crnc á regn
homent:.çii o tlt: cambio, onu; aigum sohrc a imj)Orlaçáu inglcza, conccss5n 
<JII C: sc~tnnolo lhe p:.trecc. nào de,·ia ·ser fcit:t . 

Os <!ois prim.,:rn~ pontos <!essa critic:l est~o rc~ron•li•lns satisr:.loria

mcnte no cli,;cu r~co . ncc~ntC"mcn tc pronnnciildu 11"- Camilra , pelo Ministro ;la 

F.,7.l'nda. " lfual vo::rsn\t " assutupto con• segurança C · c!ar:.- ~a. 

l'i'w .; <:fe,·a tl (). nas circum~tancia;: actuaes, o jur .. inquina,lo pela cen

su ra d:tquell" digno co l le~a. Segund<J se: \'Cri fica pelo l~>ktim estatístico tia 

l.i.Ka <las .'\açúc~ . puhlicnclo em ::-.rar~n de l'l35. as tnxa,; Ire rt:clcsconto em 

;, l)( tll> ~ '"•"n>s c<:nrracs, 11<> me~ de Janeirl> do corrente annn, oscillaram en
tre . a casa elos 2 e a dos ..! ;~ por cento, Essas ta:-;a~. elltrctantn. "c 
n·f~n:m a <lescnntus I.Jnncarios , para creditos commerci;tes a prazo curto , 

Or:o. a npcr;,.;5n a::<"enlada nn :·.ccordo rk Londres Co de crcrlito publico. pn:· 

se 1 mtar de obdg:tçi)e~ tio Gon:r:to Brasileiro, e o !Jrazo de pagamento se 
•lestnv .. hcrá. por \':lrios annos. :-Jão podb. c:n conscqucncia, r eali;o;:tr-se na 

has., <f, juro dos c!esccont<>s loa ncarios. os quaes, pela s\!a natu~eza espcciai 

c pc-1:, c:<igui<lacie elo prazo. compor~am scrrpre taxas menores . 

O Sr. Dcputrtdo Alde Sampaio melindron-se, t:tmbem, pelo facto ele 
~~ h:n;:r f<'ito rC>ferenci~. n~,; conside ":tçt•~ :" rr<: litnÍ11;orc~ dn c:onvenio. :; 
"int"n~;,,, do Go\·c~no 13r:~.sileiro de manter em Yigor os actuaes regula

mcrtt<'>~ .!c camhio ·', f :teto e~~e que lhe pareceu aW:nt:ttorio de nossa propria 
~oher'lni~ . 

O nohre Dcputad(J suppoz. por c1·iden:e cquÍvflco. q·ue e >lS!l referenci:1 
imp<orta\'a em co:11prorris~o. quanclo. CI)0\0 é claro. se tal fosse. teri:t sidn 

incurpnrael:t 11 :1 ~ cl:tusulas do com·enio , consti;uindo expressamente uma 

tlellas. Nnrla ha, ao con•rario. no accordo. qt:e impo~tl! em compromisso •li! 
!::1 n:ttnr<'Zil e :t rcfcrt'ncia :tlli foi pos\:1 muitn Tl:>t'lir:~lmente -porque. na op
portunidade da sua assignatura. C) Governo alimenta\':! a intenção. como 

:tin!l: t :1limenl:t hok. <i~ m:1·nter os re>:n l:tmen1os cl<- c:trrhio ex!stentc:;. Aqu~l
la declar:\<;ão JW~! imin:~r tinh,\, c.-ntret:tn to , r:~loi:nt~nto . ))ois. s e o Gnvcrn.:> 

Hra~ilci7n n~~o c~tivesse animado, como es.t:í, do intuito rle proseguir na po
litk:t :.ctu;tl e p~.nsasse em rest:tbelecer o cambio official para as importa

cõcs. n:tclil explicaria as negociações que constituiram objecto do accordo. 

de ''~z fJI1t.', fat:tlmente, novos con_qclados se viriam a formar. 
J!rl)l;e;.,'Uind() em ~'Uas censura'!', o digno representante do Estndo de 

Pen\ambuco se insurge contra a política e:ttrbial do ..Co,·ernn, pelo facto de 
ob:igar este q1:e cert:1 parte das k:tr:ts de e:o-:portadi.n sej:t \·endida ao Bano::o 

do Bra~il por uma taxa inferior á que pre\·alece nn funccionamento normat 
f]a lei da offerta e da procura. 

Mas eJ:sa criticà. Q'Ue pod-emos :tpre~iar em nutra oppnrtunirlade. nada 
tem <tue ver com o accordo de Londres. uma vez que, por elle. o Go,·erno 
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se crrmprnmc:Ucu a cntrcj:t:tr a<>s crcdor<:s ingku·s ·nm milh:111 t' dur.entas mii 

li l:~as crr cada ann•1. mas n8o di::. n<'!l~ t i111la. fTIIC r!.i::cr. o preço pelo qual 

·uac adquirio· , no nos.w m,•rcelilo, os tillllos o :rro ,·oJH q11r .~ •. • f'r~.f'ii•· Jiquirfar 

as srta.s obriga.(iks. 

S .. !>c consicl~ ra um mai a rt.>tcn~ã<> •l•1 ~amuío, mais uma raz:iu ha

V<:rá p:!ra se apJn'<"·ar o acconlo. 4uc pc:r mittiu a ~c;Ju cção da rruota n'

litla pc:la nwdiiic::çiio da politica c:nnhial opcr:111a em 1 1 de F cn ·rciru c 
que, com·, é: C\'Ídt:ntc, d ept:nod ia <la liq:liolação preliminar dns cmlgc!:t>.lu~. 

A nltima nhjc:cção do Sr. Dc::putado :\l·lc ~:nq~aio, tamhcm na,;c, de 
outnr c •tuivuco em q ue incurrt:u o illu ~t n: collega , ao afii rmar tplt'. pc ;a 

cl:w ~1.l!a I X. nlJS nos C1hri.~an1u~ !l nfiu ;:olc,~a ·- Dl1tJ:.; al riLltll a in1purü1<;fiu 

in;.!jcza. ~·?in é ht!lt l Ís1l> o cpu;: ;:, ~hut~ ula ; r.:tduz. U 'JU c.: ~ pn.:~e i~uou foi 

o S~J.:l1Ính.·; quç1· o J,:nn:rnt.• in; . .dt:z.. quer " hra~ilc i r,, !'\C {'otllptc,ntc:ttl!r.:tnl -~ 

não dar, l~n l ao outru, tratall1<.~ntr~ ~ljf(t.·re.·-:lt c 1lc • r.:u ll~t·dld,, a out ras na~t>c..:. 

t:m n1at~rfa :tt1iH\::1tc ;L rel!' UJ:!lren::u.· :~o -1" c :unLit•. .-\ dau~ul:1 ~itua . ll •J 

mcstnn p..; d t· c;.ruahlad~. u :-; : nt:rc:-:.~~-~ ÍH;.:lcz t~~ ..; u:o. iutcrc!'>~S h :·as i ldro~ . 

A' vi sta <11l cx{)·osto, 1mrecl· j u!'Õto ~I(."'Ct!ntuar i!tlt.' ·o ~li nharu :\rthur c.lc 
Souza C<,,;t:t , au ,Jcst:nlpenh~r-:-c da :"tt:a 1niss\u. tftt• t.•ri\ :t.l:\ tlc ,li ífi cnt

ci'\ldc=', .n;1o t~11lizou ap~na.:~ • •. .; l ar;.:o~ \.hn1s ·.la :;ua in!cl!il{t!lh.'ia c da s11a 

reconh~ei.Ja ·.;;ul1ura (.'111 :L s·~otl!11: ,.~os financcinr;. ma:-:. JHIZ ll1• cx-.:r·cici, , · ~ a 

l'Jl.Vcst id u:-a :1s 1H\:~~ r~St!i\'!t-~ :~u :--cu t~:-;·piritu pt;hlic''· c• m~"'-'Uithlo d ;tr ter

rnn hun:.ro~cJ a uma 'L"Uiset.i1•, cl(· extrei~l dc-Ii c:td.:.el.:t , cuj:.t. prt:scnça. ,·~rla TL.:

pcrcutir f1l ndo e~n 1ws.so inte ~cambiu t·onune rcia l. 

{Jpin anto:;. c~m conSt:fJtH:neia . 1H:1a a pprtl \':tç..io •lu ron,·en io, ,, jf~.·rc..:c:n tin 

á Camar:~ n StJ.:"llintt: proj cCt•' d e d"Crt'to ! .,g í~ l :11i1·o : 

•· Art. L " ·Fic:t :t.pprovado o a t•cürtlu ,}c ~i .te 1·1:"\r'n •h: • ~.i5· cd c

hr~ul c.• c ntr\! t • (~o,·c:-nu 13ra~i i t:i ro c n d l'• Reino l ~ ni ~lo <la I ~rá-Hrctanha c 

lr!a n<la clu _\iorte. r e lat :,, á liq11 id:oç:io cl::s l i1·::.a< ,,ommen·i:tl'.'l atrnzncl:ls 

Sala d.'l Commissão de D iplomacia <' Tr:c t:11lrrs, .> <h· julho ele lll,H· 

R t">UJ to l!'ttrbo.<a. Presitl c::nte . - F . N.:1tr Ju ,J,· l,ima, Rdator. - L<'OII

no ( ,'c.b·ilo. - H t"J<> .ll,'c.pol.:iio. - !Xui;; ]H.>I;o r. - Sall. ·.r F illw. pe la 

cc,ncksão. - F,·mand,·.~ Ta••ora. - Jloraci<J J.afa, - Trir1o d,· Lnuro•iro. 

Olitlf'Í>'a Cou.ti1riW , ''"'" as seg"u ime rcstricç,)e~ : 

1.") )~ ' inclispcnsn ·cl que seja :1 Ca:rar:1 inio rm:ula elo ro ta!. ao :ne
n os npJJrmcimmlu. <l<l <khito a ·ser coLc::rlo, o 4"" ~ d i?.er n vaior total das 

nhr i).:açúc:s a emittir, " t')Ue é dizer , ainda, o JIT:t 7.o em que devem perdur:.r 
a s :mnnitl:1des a que se refere o artigo t do Accordo. Não púde a Ca

mara apJITol·al-.as por u m prazo indefinido . .. 

2 , 0
) Os esterEnos neccsgaríog a constituir a annuitl:ul~ (parte da p er

~L"'ti:>SWm <!e carnbio sobre o exterior reservaci'a para as neces$id'ad~ do 
Governo) devem ~t:r adq'Uiridos (tanto a -parte l·umo o tõdo) em mer
cado cambial livre, fora de qualquer restricçf1o ele preço imposta ás can·
bbes ele exportação de merc,dori~s de prcducç5o nacional. r es tr icç5o q11c. 

por varios, ti tu lo~. reputo co.,lraria ao inl c rcssc publko. 
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?\:"lu ];a vendo ma:s oppurttmidad~ para cmittir um parc:cr, Ctrl vir

n:dc da <klibcr:••_-ão <la Cornml~são na su:t ultima ses~iío, aprrrwandil, nãn 
ohstantc meu pedidr, dr: vista. o tratado de Londres, - v!!nho ll! r .as razõ~s 

ci• > nl~u Vf•lc) \.·cncid<>. 

Passo. J>t>is. a t-xpôl-o: 

O "cconlo 1:1\·r:..d, entre o Covci'Jlu do, Estadus tinidos olo l\r-asil " o 

t~m·ernu do Reino l111ido tla ~rã-Bretanha e lrl.anda do Norte, relativo d. 
liopi.d;Jc;~'' .das odi vida.~ commreciac.~ atraza&a.s e erra submettid" á apn:
ciac;ful da Comrnissão ele D iplomacia da C:1marra <ln,; Dc:)'Htt;ulus. niío dc:

l'<:ri ~1 .:i.c.:T :t~signatlo nu~ lermo~ t:ln q ue: n fol . 

. -\v -( ;.wernv ·Brasliciro, i"'r' p<: rct•cbcu. em deposito !lo Ba-ncc• d u lkasil, 
e f> "~" sua [>r .. pria <ieternlinac;5o. impoctanciRS olt:~tina.las ao pa~arnmsto •lc 

.; ; ,·ida~ cuntrahidas por partícub.rc~ l>raslleíro~ . ctanpr:a apenas. ou or

ctena r agnr;L :1 rt:sti!UÍ~ãv de ta c.> uepo,:;itos :Jf\$ cJcn:<!Orcs n;sdunóleS afiuL 

•I e que estes provirlenciassen•. ~orno melhor puucsse111, sot.re as remessas 
:LH~ re:~;u~·cti,·oh -credure~ extr~11ngc..~jru~. ou de nccordo C"'m a. finali<ladt:" f.!•u:l 

dt>I:.OS itos pagos :ws cre<lores. Na uh:nm hyjJothcs~. lo a veria a pre,·ê r um:. 

n·pen;uss:io 1w merc:c,io cambial. j:J. hoje:: vilissimo. mas ahi caberia ao Es

tado regu!.Lr a materia, rio) melhnr 111o•Jo JlC>ssi\· ~1. nt) -~~ntidn tlt: harmo

nizar os i•netre:;se:; <io~ crcdort-:s cxtrangeiros <:om Oli cl'o .Brasil . 

O illustre Sr. Ali pio Ci>st al iat, em cliscursfl rc::centc , pmn iu ;l evi

clcn-::ia, a imposshiilid3.dc J 'e serem pelo Bra·sil satisfeitas, actualmcme , a.o;; 

suas necessidades em ouro. •> que quer dizer ~ LH! se i:npõe r.:;!u lamcnta:
o n1odo de distripuir a.s div ·ida.t do: cxpnrta~ãn d e m;w c ir:< a(ui tat iva, por 

tuclus os que hajam de pagar ao extra11geírn, indusi v~ o pr-oprin gm·eí-.no . 

),;to posto. é •ic v<:r que o :t<'r or•lo rlt> J~mdrcs não evitou essa solução, 

que terá .de ,-ir fatalmente. mas :lfletlas trou-xe . como mau re~ultado real 
urn compromis5o a rl'ais, por p:1.rte rio ~:overn,, , ole [>al{:tr "m ol lrt) divida~ 

ele p.uticubres que encampou, oneranclo-!:c ai no la com juros. E taes res

ponsabili<lades, ~1ào as as~'tlmiu 11 nos,;o GovCT'no ~:om CIS credore~ extran

l!eiros directamente. mas com •) Govemn Jn;:de7.. o que Jleia primeir:~ ve7. 
~e fa:t em nosso Pair.l 

Não ha. pois, como me convencer de •tUc deva approvar o a.ccorr.lo. 
coniorme pro!lÕt: u illustre rekttor, · clt: quem t;mto sinto cliscurdar nesse 
caso. 

Sala .Jas Sessiies, 8 r.le Julho u.: C!Jl5· - llurio·a Su u::a l.l'iio. 

O Governo Brasileiro, por seu M ínin~ro das ·Rela~P.s Ext.e~i.orcs, 

finnou c:tn :17 d e !Março ~ t<l3 S. :nesta cida-de. com o Governo Ó() ~~ino 

Caído da Grii-Rretanha e Irlanda do Norte. por seu Embaixador Extraor
d inario . e Plenipoteu ciario. o accordo nclministrat ivo referente á liquidação 

das dh·idas commerciaes atruadas, o qual fôra negociado e ajustado, em 
Londr~s. pelo Ministro da Fazenda do 'Brasil. E, em mensagem de 23 de 
Abril ultimo, o Sr. Pre~ident c: d:. Rcpubliea submettcu 5. consideração do 
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P•Jdcr l .eg i .... ~:t :i "·•; :equ ~J ie ;lL':IO . na coni•lrrni,la.lc do arti.t:o .:, n. letra u da 
C•.n st :t lliçã., F eole rnl . • 

Sob re a rrate~ i:l já se pron11nciou a Commiss:to olc Diplo macia c Tr:~

t:Hio.•s que orinuu pela arprO\'ação do a.ccnrdo. ot't'er~cenclo. (l~r;, c::s~c fim, 

a Cnmn"' olm• Deputarln~_ nrn pr.>jecto •lc <lecrt"to legisl:~th·n. ora st:lo

m~ttirlo ' " ' ~xam~ •l:t Coml i\is~'ío de Fin:lllç.~s ~ On;:unenh> . 

l·:m seu bril hante parecer, o J igno relator da Commi;~iJO •k D ip loma

cia. Sr . :-!~gr: .. , ri~ Uma. examinou dctidall' "nlc us "arins :~spc.:dos du 
al.!cf)rtlo cn1 :tpr~,, ) C! re fut,>u ~,.-orn vant:"lg"ént a:o; ar:-:ui.;,~ctõ l~ v:u1 t:ul:ls .. ~;Hl

tra os ~..·~) IHJiru:nissos udJc assun1idus pelo t~ovcrno tla Rcpu1,licn. 

Excusac..lo é. ] >0:~ . rc..~p~tir a s.1.:a :tr.!..!UHH:~nt;u:;iu suhr~ u_..: tll'lalhe:s da 

~ouven<;ão. aliâ~ c.:sclar~cid o:; t:unt (lr,~itci~n c.:la pcl,, St·. ~:liniritr.) d a F•L-
zc:)d:.t 1.:' 10 :-i t'l1 ht:Hl c ;ahora du c l i ~<:ur:->1) pr,,r~:-i•lo 1•crantt..· a \ ';uuar-a ._jn~ 

Llcvu~:ll l<>~. tia scs:<á··· de ~~ de Junhr:> ultinw_ 

:\ l :gura-St!-nos l~gitin·a e oJ.I pr, ·· tun:l :t [H'''· ldcn.:i~\ t•Hil; l .i a <.'mll a<.:t.: rto 

JH:~Io l)o";Crtlu l~ra:-:il~iro ~ c..~ •.,U~1d,.-=.t:1nci:u la n~~ cl:\ust: la:o; .. !tl acCHrÚ•l de

Loudrt":O:.. par;, attenu.1r . st:n;i.u ~c.njn r:tr ns c.·lf~i!u:-; ruinosus tb erisc nlun 
d iaL (fUt" cr~o·u u rna ~ituac;:: ... au;.:t!:-,tin.;a f'ar. , '1 : ... ~s,, p:ti4'. th.:ve.J,,r, t"nl ta.·c 

<.:·e .ntJSSVS credurf!s c~ 1 rang'~i •-o~. 

~ahc-o a l~a..;ru,. .....-. partif.,ulnnn~·n tc a Cautara do~ ;Dcpu l:rt:,J:--o , qt:c 'j 

rctr:.thimenh• no -...-.omrner.:io clllrt~ as J{rawie~ n:u,:tjt:s cou:-;.umidn r;t~ ~...: ·pru .. 

J u ct<>ri!:< <.:Oll~cqu ~nlc da h<~~licrna J><'litica tlcnvm:uada <.lo i ~r>lmncn1o intcr

!lt1Cion4tl, ,!.!crou para o~ paizt:~ dc:ve;·do rc:-õ. C'•>IHO \~ n nos~)- a impos!iihi

l idade de.: soivc:r d e promr lo os !.t:us C<)O'J"ron>Í~Sc l,: em m•'lt:;b ,·:dnrizarla. 

,J<::sJc 'lU(;, cnmpr imi d:. ., des,·:~l .. riz:ula :'1 n•)"$a cX)>o~tação. n iio t ínhamos, 

t!lll l!f.ilÜ\~alen~la .. O \'a!or ,lt; prt•:~·ncto~ \" t"!Hiidos Jl!LTa ~:ohrir 11 Uo~:-;.) d"t~ • 

l>ito c:m moc:da extr~nl{c:ira. 

E ~ shn:u.;5n elnbar:u;osa )m i':t I) tluSS.• CHIIHIH;rdn 1utcruacinnai cul
rnint.... ,;e1u P•'Ssiloiliclades ele cvit:ll - :'1. n:t ínrm;u;ii,) .In s cungd.ulos r.om
ut.;l·l.·hu-s ~o.:uu~~itt:i l'}n:-; pelo acc:n.·o ele: tli,•i d:L~ •lns in1pn rtadon::5 flo Hra ... ;I 

parL-t ~on1 us exp(Jna:lon::s c:xtr:J;nJ.:elrns, ·j}rinciJ')ahnentc ;unedc:tth)." c in

~lczt's. 

E.ra preme-nte :L crise (•flt t)u_.;.;.·-. Ínl ~rt•:unh;c, ,:uunncn.·ial, COnl ffl:-

perCUSSáO sensivd na finatl\;-a .J, [':~iz. Urgi:t cnfrt:nlar o prohlcm:~ ~ d . .:·

lhe immediata s olu c:-to, ainda ut:c." '' Cm·erno Brasile iro ltouvess~ ele iw ler

ft:;i;, com a sua responsabili,Jade tlfl'kia l. na liquida~;:io da~ ri ividas par

ticular.:~ do c-nmrrercio. para evit:.r <']Ue :mgmentass~ ., volnm~ <ie con

gelad <>S, dia il dia, e diminuis•e a e:<portac;õio <!c no~ ,~~~ [HOductns. 

F.m boa hora . o -Governo ela RepuhJ:ca cnn icriu ao i!lu~tre Minis tra 

ela Fa7'~nda, Sr . Arthnr de Souz:l C•>Sl:t. a missão Jdica•la d t: entender· 

se pe,.soalmcntc c otr. os Rll\"enlos elos paizc~ c redores. ::tjustamln- 'e afin:~l, 
entre oulrns, o acconlo ratifica•ln em ::7 •h: 11ar~n c"rn o <:,)Y ~rno Rrõ

t;-,nnic" e ''ra em :~preço. 

!Em sy.n.thes~:~. no' a.lluditlo nccordo a:lm~nistratiY<> l"Sotil!Ju :ut.:• se : 
a) a responsal,iiiuade do Governo P.rasileirn l•erante o (~o\'ernll Rri

tannico úc liquidar o:> a trazatlos olas divirJa,. c<>mmerciae~ C<>m o Rein? 

'Unido; 
b) - Jiquiual,;ál'l por :mm:i,J:.d.,s fixas Uc i: J.~uo.oon Cl'llr ~ p nssibili · 
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tiadr: d .. c :rvar-~c rl<' m :tis .C l!5:;. ooo. ~c fi• r ncccss:~ rio. d~pois <!e termõ-

r.:,r o ajus te d e junho de 19 33: ~ 
,-) a cm issfw de ohri~:u;fi<.'S dr• Governo Brasileiro e::m esterlinos :t 4 % 

rie j ure,~. c ujo servicn s t>r:Í. ~ssc:;;tn rado :rcla~ .1nnu : tlade~. uc1·endo o jur., 

~; -..·r piL~O c~'nl a :1nnni<l:vlc: 
a" J :t irnp,orl :tnci !l nrnn ina l cl:~ s ohriJ:açi"•c~ :.L sc~· t'm (•mit1idas t.- ''S S!:-1:·: 

!er m(ls rkt;tlha t!o~ t cnndicõcs poderii<•. se nccrssar io, f11 rma r ['arte de t:nt 

aj n!-ilc pr stc:rio r. <•n l rc o~ doi!" ~overnns cnntr :lci;Jntes . 

As Ct>n~irl er :J çiil'~ lJelll dest:IIVúlv icla~ nfl r•:trc .·cr r]:l ( :omrri~sãn rlc D i

r•l<>m nci:~ r. Tra1:Hlns l ' ;, cxposi~fi n leal ,. h r:lh:mtc qne ( ('7. , , ~r. '. l inist"CJ 

fia F:1zend;t <:.D'l :o;{'tl tli~cursn j:"t citade~ . r}ispc:n ~:'l.. nl ... nr,s ri<• 1"t·pr.., lu ;r. ir o5 m:•· 

th· o~ ju~t i fic :1 1 i vr,:; _ dto or: !~n• fi n.,nc~i rn c •: l'OJH..,.m Íc~. 1!11<.: (lc:cnninaran• 
t• ;~t:Cu!'dt ' 1 k Lnndre!'. 

C' l111l pf(•, (:'nt t'el an to. e: l n<.~i · l :ll" fp l t: O IJ!U 111:1!iJf ch• r I, ,.! OU , (J' •O . !JfJr a n~ 

r.uíd;Jdt• dt.· JJ:-J.(!:tntl'ntn . f,,; fi x:1du. nfin (·rn fnnt·ç;'tu .-1(1 ,·:alor t ntn ! dt•S :ltr: ~-

7.:1 !}(•~. n" õ~~ t 111 \':~t :t dn~ r'C:~rS~ I!"io r}isponi\' (•i:'\ íf t1C f i (~ fl \'(." r110 r;ra ~;i ) eir:l 

p<•· k pt·eYÚr p :1ra :mcn'!.l~r <:m c:vl:t :tm w á r[uel la liq u id :t<;fto . 

Fss;~ (:. ::t tflt ornla ,ão pe:--o~« 1:tl rg:c nht i vc ln f•S do S r. ) 1inbtrn lla Fa

zr:r.cl:.. pnric nrlo :"·nescc·nt.~r 'I"'' o \'a lo:· ~loh:L( rllls :t : r :t:t.:t rlos ,: calc:u l;t:lr; 
em .:crct de !: ·l · ooo . ooo para n l~ ~i nn [ ' n iJ,. 

E ' nr osso parece r. em cnnchJ~ :'to . ' !IIC n uc,·<~ nl < • arl;ni nis lr :t1i"'' de: ~i 

de· Mar~·o ultimo m erece a a f>ji<O\':J~ãn tl" C":tm:~ ra <lns De pulados. 

I! a , ;..,rém. a considerar '!ue o <;.. •V<'nH" Bra>ilci r o c;rrcc~ de a u t<n i · 
z;u::u. lcgi ~<l:ttiva .para ohtcr recurso ~ 'F" " h~l>il item a cum:~rir n r~~c•·irl, 

~~c(lrr!o. 

A s Y(•:-lms elo <lrc,:antcnto vi~ t!ll tt! n~o cr,n 1pnr1an' o no ,·o en~argQ. 

Nii.u h õl. coJn"J t•,·ita r a s <>peraçi;c;; d~ <:r ed it<• ·~ue forem nect-ss..; r ias 

rara att~nr.I ~r ao pag~mcn to eslipltl:t<lo c. pa ra " qncl:e fi m. o ffc reccmn s :. 
rou~irlt· ra<;:ÍtJ cl:a Camara rins J)eput:ulos ' ' ~ <·~n i n tc 

A r t . J:ica .:!Utr•ri:t:adr' n Poder E xcc11t i' " :: cfrcct'nar :!s ope r a ções d~ 

crcditro q i'C fnr em n<:ccS!kt:-ias para a ~xc:"o:;ão du ;r c~·orrlo a que se refe r<! 

n a rt. T. atL· ,, limite m;~ximo de !: 4 . ooo . orH1 . rc'se n·~n:Jr, dn ,-:;Jor d:: 

opc r:u:ã<> :t quan t :a precisa· para " n;~gat~ dr>s t ít u los •rue ~e vencerem nn 
;.rcs..,nte ex t::rcicio. 

R:tla o as Coram iss/it'3. 6 de Agostn de 'o9J5 . - Jr,.io S impl!rin. .Prc

s:rlcn te . - João Guimarães. Relator. - Fram:a Pill•o . - P.:-dro F irmct;n. 
- Cruflllimro tf.r f { r i tto. ~ ClemC', tc- Mariani. - 0 .-fa.mlo Ann•j o . - .1r
tJaldo Bastos. - Amaral Pc-i.roto Filho. - Abrlardo T"crgul'iro Cc.~ur. -
Cctrlos I. u: . - Crvdoso de• Mello Netto . 

Senhores 1\icmbros do Por'er Legi sl::~tiw> . 
De a ccordo <'Om n f•!'ec<"i to •;<'n~t itncirmal , sub .nctt.l :'t ' nss:t consi:le ra-
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ção, llCUlfllll:llllta,!o ele uma <:xp<JS>ç<w J.o motivo:>, a copia. authcnlica. du 

accor.:k>. assignaili1 no l<io de Jandm, em 27 de Mar<:o l.õltimv, entre o 

!!rasil e o Rein"' Unido ela -Grã~ Bretanha e ·1 rlanda do ;'\; ortc:, r e!ativo :i 

liquidação elas dividas conunerci:u:s atr:u::.ulas. 

Rio de Janeiro, '-'3 ele Abril de 1935. 

A S. L~x. v Sr. l>r. Cc:Luliu O~Jrm:ilc$ Var~o:a,;, l'rcsidc:ntc: da l<epubli

ca dos u:stados Vuidos do Br~sil. 

I~X l"O~ h;.\u IJto: ~1UTI \"US 

Sr . Presidente : 

Tenho a bouru ele:: pas~ar a~ mãos de V. l~x. a iudus:t ~ópia autbenti
cada do accunlo administrativu, negociat!u e :tssentado com u Go veruo de 
Sua ,).1ajestade llritannka. por ~. Ex. o Sr. D'r. Arthn.r de Souza Costa., Mi

nistro da Fazenda, P leuipotenciario "~pt!cial dev icl:unente autor izado por 

V. Ex .. e por mim assignado, ·em uumc: du G-. vc:rno brasileiro, juntamente 
com Sr. ·William Sceds, Embaixador E.~traon!inario e Pltr~ipotenciario de 
Sua Maiest;lde, 1Pelo •.Governo britanrnico, accord>! <JUe •:t-m n-g.u tar a liqtü-

. dac;iio das dividas commerci:.aes atra~udas, relativas :i~ importações brasi

leiras. pro~·cniente:s da Grã-Bretanha . 

2 • .Como V. Ex . se digna rá verificar, <> ajuste en• :\prc:çu tende a re
solver . satisfatoriamente para a econuu1ia nacional e para os devc:dorett 

brasiieiros, uma situação que. por delicada, poderia compromettc:r não sú 
o descu\'olvimonto, mas até a prO'j.lria r.o rmalidadc do Í·ntercambio comrm~r

cial qt:e, traJiuionalmentc. sempre mantivemo$ com o !Reino 'l."nido. 
3 . •J>.or outn> !ano. a solu~ão ora em exame que .pre,·t. a emissão de 

obriga~ões a j u·ru.s de 4 %.. vem ·liberar os crC'!ito~ dus e.'<1')(J r~ .. res britau
nicos, tJUC: SI! encoutravam retidos no Brasil, em lo'Írtude do descquilibrio 
provocado pela crise geral. 

4. Por encer-rar este accorrlo oper:u.;J1n de c rt<.lito qu.: direct.a ou i~Hli

rcctamente, poderia ~~er con~iderólda. como incidindo ua 01linc:a V <lo a r t. 19 

da Constituição. e por pertencer ainda :i a.ctua( Camara dos Senhore,; Dcpu
ta :!os. consoa:nte o art. 2.0 rlas "[)ispo5ições Transitoria.s~ da mesma Con
stituição, o cxc:r cici<• cu.mulati\"0 d."ts funcçl.cs tle Senado l;L-dcrnl, 'V. E x .. 

s e assim j:u!gar opportuno e acerla:d:o, resolverá ~obre: a con\·enicncia de 

submetter este accordo administrativo á o[>1>rOI'a<;ào do 'Podc::r :Legis!ati >u. 
terulo em v:i.sta o d:isposto .na l~tra a do art . 40 da. Constitwção Fedem!. 

Aproveito a opportunidadc paTo. reiter"r a V . Ex. os protesto!< do meu 

mab profundo respeito. - José Carlos d1~ Macedo Soares . 

ACCÔIUlO HN1'RF, O <;ov•:lcNo OOS I::S'l'ADOS trN IUOS fiO liRAS!!. I; O GOV g RNo no 
REINo UNIDO DI\ CllÃ-BR!i;TANHA 1> lRLJINDA DO Noii.T.& Rl!LAT!Vo ,í 

LIQUIDAçÃO 01\S l.IIVlDAS COMMEUC!AllS -'Tli:AZ/I.DA,; • 

.Considerando ser intenção do Governo BrOLsi!eiro manter em vigor os 

acutac:s rcgulamento5 de cambio, os qu.acs permittem que todas as mercado-
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rias importadas, .. pé>s o dia 1 t ele Ftvereiro o.le 11)35. sej am pagas mediante 

:• :•cqui>i~iio de cambio no mercado livre e pcrmittem lambem a liquidação 
de 40 % <I<· todas a:< dividas commcrciaes :ttraza<las.. rdado·:1a<la~ com as 
import:t~:iies de 11 de Setembro de 1934 a t 1 de Fever eiro de 1935 , median. 
t<: :t :tCCJUisÍ\:Í<> ele cambio no mercado liv re: 

1\, C<•:lsi<ler:mdo IJUl' " <:uwrn<> hras ileiro ch:seja realizar um õtCcordo 
p:tra a li 'luirla.ção. tii t• rapida quanto •I><>S"h•el. <lc t<dus us atr;tz:u! .. s rle ,;;_ 

vídit s <'ommcrcí:u:s com o H enio t ;nido; 
O Cov(·rno dos l·:~tado~ l Íl!Ído~ do Bra~il o:: o (~l!vt:rno cio Reino l;nido 

d:t Cr:"t.llrctanha c lrlnnd:t cio Norte aju:;;ta1·:uu o seguinte: 

AJ<TI! ;o 

Arim ,J., licruíclar os atrazatlos <hos diviclas eommcrci:ocs com o Reino 
U nido. tal .:om(l ~" acha definido no Arti~o XJ J (daqui em dcante denomi

'''"l''" ~ <):< Atr:a."ld ro!< "), <le confo rmidade com os termo d este at•etor dro, 
C;o\'~rnu lorasileiro subtrõt h irit ela percenta~em de cambio sobre n exteri"r 
n·~t:r \':tdn pnra "~ nec~s.:id:tde,: cil"> Governo uma :mnu:rbdc: ele i: 1 • ~o o. ooo, 

a qunl, se fi. r ne~c~snrio, ao terminar o aju~tc t!e Junho de '933, cnnsoan
tt: a deiinic;i.ío nv artig>11 X 11. será ac:rescida de u ma annuidade supple· 
mcn1:1r •lc í x:; .~ .o11o . J\ r~feri cl::t nnnuidadc, mo a somma das duns ref~

r!ci:l~ :t.:tnui-.· l:trlc:\, ~(·r:'t •laq:tl l·1n ..:lt-rt111c denon1in:1d:1 w a :t.~Y.1i(kuie ••. 

J\ I<TI< iC) ll 

O r;tll'crno Brasi leiro t•:nilt irú !JlorÍ)Ftc;êocs em esterlinos a 4 ~'<· (<la<JUÍ 
<"nl .. ~l"':U1tc c!entnninadas .. :1s ohrij!:..açõc.•:;-), c:njv SCt"\'Ü;o :o;c:rú a:-'~l'){\1:-:t clo pt:l;, 

annuid:l!!c. 

AI<TI<;o 111 

O (;uvcrno clco Rcitl(l Uni<],, clar;"t " s e11 l'Pll~ctoliÍncntn :i cmi,s:io rl:o,; 

ohrig:lC:iies :u, Reino C nitlo. 

t(J (~uvn::nu ·Hr•L~ilt>iTu faTfl tDdos os esforços afim de.: oilicr. \ l<~:itrP ·1·~· 

30 dias da data ela a~si~:natura clcstc a~cc •nlo. a cruanti:l d e !. 1. ooo.ooo. 
<r tlt: ~cr:í "utilizada, st-m <lemnra, nc, p;,gam.-ntn 1:111 c:specie ele \enio~ os JIC::

quen_os a1 1':aY.:Hfos e de uma p;:.rtt .pru(')Ort.:iono:tl dos dentais atra7.a•lns , t.:nn

formc Iór :!jn$l:t<Tu emrc os dois (;o,·ernos contract:tntcs. 

Qlhin to aos a trazados que não rorem lic!uidad{>s com :1 im~u.rtancia nH:n

cionada no Artigo 1 V deste · nc:corcln, o Governo Br:\silciro offcrecerá ~os 
credores crn quest5o obriga~Ões cujo v:.Inr nominal será" idcntko, c:m c;~d'\ 
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caso, ao montante da divida em esh,rlin<'ls: qual<[tt<:r divida em moeda 

que não seja esterlina 5erá convertid.1. em c~terlina. ;, taxa ~ambia.l em 
vigor no dia em que a offertot fôr feita, com excepção das dividas em mii 
réis, QUe ser.'ío convertidas á taxa do L:'lmbin official da data dos ven
cimentos das dividas. 

ART!<;o Vl 

O juro <las obrh:açõcs -ser:i -[mgo cnm a atm'lti•l,.<k· c " ~al rl<• •l:t 

annuidade .não utilizado para esse fim será cm[m:~:a<ltJ nu rc~lanH· <la.<. obri

gações, pelo rembolso ao par, meclianle ~oncli.;iil's .lc·C:IIIwclas a S<·rem aju:<
tadas· entre. os Gove-rnos cOIJtrilCt.;Jntcs. 

O Governo Brasileiro se· compromettc a n:.o :tssi~u:..r ucnhum ajustl'. 

para a liquidação d<t~ divid:Ls comm~rci:1cS r•trazadas, com nenhum outn' 

paiz, em condições mais vantaio~as p:~ra o mesmo ·t•a.Í7. <l;) <111<: a~ (:O!lc~l i
das por <:ste aecordo ao ,J{cino Unido. 

AI{TH;o Vfll 

A, pessúas no Brasil cl~verftc• liquidar. mediante <l compra de cambio 
no mt'l'C:J.do li\·r~:. 40 % do~ atrazados resu.ltantes <le impnrtaçiies t"ff ec·tu a. 

dõls entre ll -~=- ~mhro de 1')34 e I 1 de F,"·ereiro oe r 9J5, ~em aguardar 
a littuidaçãn do sal elo Ot' Go ";; . • 

Ah:Tl\;O IX 

Os Governos contradant~s c<mconlam em qll<· twnhutn rld les, em tem

po algum. discriminar:'t contra o <mlro <•u p~ssi•as. no J.:.,in<> Unitln o u na 

Brasil, quer qunnlo á fix:u;itu e rcgulamcnt:11;-ãn do t•atnl•io, <t ll er qu:utt ll 
J1 <:onct-ssfuo de Jicenç:ts de Ímport:ll~iin Ímql<>St:LS Cfllll U fim <k H')W):llll~nt : 1 r 

o t:amhil} . 

A im;)<Jrt.ancia n o min;d .d,ts uhrig;u,:Õt":"~ a ~crL·m cmju itfas ,. o s. orit_-US h.•rM 

mos detalhados e cnndic;iies poderão, se necc-~~nrin, formar J•arte de unt 

ajuste posterior entre o:< dois -Governos conlractanlt'S. 

ARTr<;o Xf 

tNa;doa !n-<:~te accordo <levcrá. 'Prejudicar a execução do entenu1m~u to •lc 

Junho de I<)J.>, eujos termos continuarão a s~r integralm~nk ~umpridos. 

ARTIGO X [[ 

a) Por " r1 i vidas commerciaes ntra>:adas com n !{ei no llnido " fica rã" 
entendi,J,.,. aq~ellas, incl·uin.do quae~qner juros leb'aiincntc ven.cidos, d.-vi-
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,bs a p~ssõ:H no Reino Unido por pessoas nc) Brasil, relativas· á venda d<! 
merc:.dorias import~das no llrasil, antes ch: 1:! de Fe,·ereiro de: I93S. ex
ce{ltuadas: I) as parcellas de taes dividas que estiv~rem comprehcndidas 
oos contractos de cambio concluídos pelo Bnn~o do Brasil. as quaes serão 
consequentemente liquid:.das de accordo com n:< termos desses contractos; 
e, 11) no caso das dividas relativas a importaçúes realizadas depois de ao 
dt> ·Setembro .<fe l~J4, 40 % dessas divid~. visto ser po.~sivel a liqui·dn~õo 

dt".<ses 40 % pela acquisiç!ío de cambio no me1'cado livre. 

/J) -Por "pes:;oa.s no \Reino 'Unido" fi-carão comprebendida.-; pessoas e cor
porac:õts. normalmente residentes ou que. normalmente, exploram ne~.-:ocios 

no Reino Unido. 

r ) Por "pessoas Oll Brasil" fi carão com(Jrehendidas pessoas e cor-
p~:.raçi:ies nom1almentc residentes uu 'lUC, uonnalmente, exploram negodos 
nu Brasil incluindo ()..'> C o•·ern<>!' e as reJ>artliçúes publicas. 

d) •Por ''o cntend~mmto dt• Junho de 1-933" fic~m com;>rehen.Ji:l'o!i 
o~ ajustes para a liquidação de dividas ~ommerciaes :ttraz.adas devidas ao 
Reino Unido. coml)rehendidos "" carta circubr distribuidu em i de Ju
lho de 19;u. pdos ;~~:entes em Lr>11dres do Banco do Brasil. 

A·RTI!~O XTli 

Este accordo entrar;! em vigur na data da sua as.>~ignatllra e vigo
r"r:í até a ultim:1 data. para o re!'lgate das obrigações. 

•Em fé do q.~ os abaixo assiguados, devidamente wtorizados para e-~tr: 

effdto. assignaram este :~.ccordo e appuzcram o" seus sellos. 

Feito uo Rio de Janeiro, em duplicata, no dia 27 de Março <ie 1935. 

Pelo Covcrno dos Est..'ldros línidos do Rra.~ii. 

Josli Curlos de Macedo Soar~$ 

Pelo <ri•verno do .l~cino l in ido d:.. Grã- eretanha c Jrla.nda do 'Nnrte. 

William. Secás. 

E' lido e vae a imprimir, para ser ren:ettido ás Commis
súe:s de ·Estatuto dos Funccionarios Publi~s e de Finanças e 
Orçantento. de accorrl(, co.,, o § 3.0 do <trt. 146 do Regimen
to, o seguinte: 

Nto]Y. CTO 

(Primeira legislatura) 

N. t66 - 1935 

Dispõe .rob,.wiH'U'itMtUo.!' do funccionaJ~mo p.Wlico dtJ União, nos caso3 
. de sub.rli~iç6es ~ esftycirio imerirtO 
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(Estatuto 27 e Finanças 189 - Primeira legis!atura) 

Art. I." Os funccionarios <P"Ublicos que substituírem interinamente o: 
'licenciadOs; preceberão. além de seus vencimento, os qne os substituídos 
per-derem, não e.-..ce:ie:ndo, porém, dos n:·noimentos destes os dos substitutos. 

Paragrapho uníco . Se a licenÇa do substituído fôr com vencimentos 
integraes, nos termos do decreto n. 42, de 15 de Abril de 1935, o substi
tuto perceberá, além de seus vencimentos. o correspondente á gratifica
ção, quotas ou percentagens do substituído, .pela verba "Eventuaes" do or
çamento do respecti\'o ministerio ; não podendo, em caso algum, 03 ven
cimentos do substituto exceder os do substituído. 

Art. .z.• Os funccionarios pu.blicos que substituírem interinamente os 
que estiverem em commissão ou serviço obrigatorio por lei, conservandv, 
portanto, a totalidade de seus \'encimeni!Os, orde.nado e gratificação ou 
quotas ou percentagens, percelJeriio o ordenado dQ seu cargo e a gratifi
cação cr.1 quotas ou 1)Crcentagens do substitui do, pela \'erba "IE\·en~u.,es .. 
dn orçamento do re!õpectivo ministerio ; não podcn<lo o substituto receuer 
mais do que o sUJbstituido. 

Art . 3.• Reputar-se-ia. unicamente substuic;:ão. para o eífeito dos arti
gos precedentes, o exercício interino de emprego, cujas funcções forem 
diversas das que ao eTiliJ)regado substituto competirem no seu proprio lagar, 
em virtude de leis e regulamentos. 

Art. 4·" As pessoas extranh~s que sen'Írem em cargo \·ago, interina
mente, ptrceberão os vencimentos integraes desse cargo. 

Art. s.• O preenchimento das Yal:aS que se Yerificarem nas r tparti_: 
ções publicas federaes, nos cargos de direcç5o ou de .cheíia de ser viços, de 
provimento effc::tivo., será .feito entre os funccionarios que, no momento, 
estiverem e.'tercendo, a contento -da adminisnaçfLo, por mais de stis me
zes, interinamente, e por substituição, os referido.s cargos,. desde cr::.e p·re
encham os requisitos legaes em ,.;(;ar . 

Art. -6.u •Fka reYo&ada toda a legislar;ão contraria. ao presente decreto. 

Justificação 

O 1!>rojecto de lei que temos a honra de apresentat" á Camara é baseado 
em velhos disposith•os legacs, postos i marg~m, revogados pela legisla.;ão 
revolucionaria. 

O dect"eto n. 1.995, de 14 de Outubro de ~~si. que Vet"sou. a materia, 
contém, no art. 6.", o verdadeiro conceito da substituição e por isso o apt"o
veitamos no l)roje.:to, com a redacção constante do art. 3,6 

ICoube a Affonso .Celso ·de Assis Figueirodo, mais tarde Visconde de 
Ouro 'Preto, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, e:xpedit" a cir. 
cular de 26 de Abril de 1879 (Decisão n. 234), sobre os ven-cimentos que 
<:ompetem aos funccionarios de Fazenda, que substituem a outros em seus 
imped'imentos,.. 

()s arts. I." e 2.0 do presente projecto de lei estão em .plena concor~ 
da.ncia com os t~os da allud1da decisão ; o 'Paragrapbo unico, do art. I.", 
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resulta da. necessidade de attcnder-se aos substitutos de fun'CCionarios em 
goso da licenc;a especial a que se refere o decreto o. 42, de 15 de Abril do 
corrente anno, e .<Ja applicação do seu art. ,5.o 

\Releva conSiderar que, tanto . o art. 28, da .lei n. 834, de 30 de Dezem
bro de 1901, com o decreto n. 1.1 78, de 16 de Janeiro de 1904, art. x.•, 
~ g.~, contém referencias e"J)rcssas á precitada decisão n. 234, de 11.;;79, 

que continuava com a forc;a de lei, (;()mo continuou até que o Gover-no 
Provisorio expediu os successivos decretos sobre substituiçõts: ns. 19.582 

de 12-t-1931, xg.;6s. de 19-3-1931, 20.030, de .22·5-I!l'U't, 2o.uS de 

lS-6-I9J'• 2~.8;r . de 28-6-1933, 23.053, de 8-S-1933 e 24 · 345, de 6-6-1934. 

O .projecto assenta em fundamentos de ordem moral, principalmente 
no IJlt'Íncipio juridico que dec;conh~e a e~istencia de OD'Ils sem as Yantagens 
correspondentes. Impor ao funccionario maiores obriga<;úes, sem recom
pensa relativa, não é moral nem humano. 

O presente projecto visa, pois, reparar a injustiça que se vem prati

cando com os servidores da Nação; e, sobretudo, auxiliar a administra\-ão 
publica, que encontra sérias difficuldades toda ,.u que necessita substituir 
carg-os de re,;ponsabilidade, nos .quac:s o substituto onão tem senão onus de
correntes da dirccção do respecth·o ser\'iço, que exige estudo e pre-paro 

tio seu expediente. 

Não ha, como se v iu, innovação no projccto, que procura restabelecer 
todas as velhas regras, outróra existentes, como~ é iacil de ver na le
gislação adeante transcripta . 

E' a Ilção da sabedoria e da. experiencia antigas que se deseja adoptar 
em beneficio do funccionario e da propria administração publica. Faz-se jus
tiça e serve-se á Nação, 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de I935- - Paldo ltlarti1u. - Nogueira 
Ptmielo, - Thompso" Flores Neto. - Moraes Paiva. - Eurico de Soll.!:a 
Leão. - O.r<~.~aldo C. Lima. - Emüio ele .lllaya. - Rego Barros. - Mora.es 
A1idradc. - Ribeiro hmior. - Tci.reira Pinto. - Artlmr Jor~·. - Eduardo 
Duvivi,•r. - Abelardo Marinho. - Anttmio de Góes. -José do Piúroci~rio. 

-Eurico Ribeiro, - -~foq,ç;yr Barbosa Soares.- Leoncio G •• 1rau.jo - Sil
vio Ldtão. - Dcmctrio Mcrt:io Xavícl'. --4 Barreto PiJrto. - H~nr1'qw: 

Lagc. - Rupp bmior. - Clcmcntino Lisbôa. - Ftmclo1~ G. Pcrdig(J.o. -
Aldc Sampaio. - Carlos ele Gusmão. - Valente k ·Lima. - JoâQ Nc-;.•cs. 
- Cid B . de Castro Prado. - Ama11do ontes. - I.cmgrubcr Filho. - Xa
vier de Olivdra. - ·Mot~tc Arrac.s. - Dini: Junior. - Pinheiro Ch<Zgas. 

- Doroal M,-:lclriaãcs. - Lacrtc Sct~ebal. - José Bernardino. - Theodo
miro SDJ•tiogo. - Antero Botelho. - Frcát:ri.co W(Jlffcnbuttd. - Plitzio 
Towrinho. - Vc$p-ucio de Abre·"· - Octavio Jllcn.gabcira. - Pedro Lago. 
- Arthur Bcmardes. - Baptúta I.usardo. ~ João Mangobrira. - Cinci. 
ttato Braga. - A. Bcrnardes Filho. - Alves PalmtJ. ~ Borge.s de Jft!dt-i
ros. - Fernandes Ta:vora. - Hugo Napoleão. - Renato BtJrbosa. - Café 
Filho. - Martim Véras. - A.dolpho Celso. - Barbpsa Limt~ Sobrinho. 
Arthur Cavalcanti. - H citor Maia . ....:... José A11gusto. - la-sro Franco. 

À. Legislação cit::1da está public::1da no Diario Lcgislath·o de 7 de 
Agosto de 193-6. 
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E' lido e vae a imprimir .parecer rcmettido ás Comniis
sões de Legislação Social e de Finasc;as e Orçamento, de 
accordo com o § J.0 do art. 167 -do Regulam~nto, .o seguinte 

PRO]J:C'tO 

()Primeira legislatura) 

Fi:ra o salar.io nú11imo dos fcrroviarios 

·(.L. .Social 40 e Finanças l9G - I." legislatura) 

Art. r.• Ficam comprehendidos n:t dassií ica<;ão de mensalistas os 
trabalhadores das estradas de ferro do Paiz:, alnda remunerados como di:t
ristas ou horaristas. 

Art. 2 .0 Os salarios dos trabalhadores referidos no artigo anterior, se
r5o fixados = base das actuaes di3rias quando estas excederem de dez mil 
réis não podendo nenhum ferroviario, qualquer que seja a su:t occupa<;ão, 
perceber remtmer:u;iio inferior a trezentos mil réis mensaes. 

Art. 3.• Os tr3balhos exc~entes de 8 horas. conforme est:lt\le a letra c 
elo art. rz1 da Constit'llição !Federal, serão .pagos com a majoração de 
IOO o/o. 

Art. 4.0 As estradas de ferro cuja renda não -com'9(lrte a majora.;ã<> 
de salarios resultantes dos dispositivos deste projecto, serão autorizadas 
a reformar as suas tarifas, .na proporção odaquelle augmento de despesas. 

ArL E·G Revogam-se as disposições em contrario. 
SaL"\ das Sessões. 5 de Agosto de 1935, - José João db Pat,.odn;o. 

Attstro de Olivdro. - A<klberto Cam4rgo. - Damas Orti::. -o Abilio d.: 
Assis. - Eurico Ribeiro. - Abel do.< San.tos. - ScbiZS:ião Domingos. 
Arth11r Albino dtJ Rocha. Ricardino Prado. - Ermatldo Alv es Go-
n~es. - Pedro Jorge. 

tO Sr. Presidente Está íinda a leitun do E:~:pedientc. 

O Sr. Gomes Ferraz - (Pela ordt•m) - D~\·o communic:~r a. V. l!x., 
Sr. Presideste que a commissão nomeada para, tm nome da Camara dos 
Deputados, :u;resentar ao illustre . Sr. Antoo.io Carlos as homenagens de 
sympathia da 1Casa e, ao mesmo tempo, visital-o, levando-lhe os votos de 
restapelecimet~to de Stla preeiosa saude, desobrigou-se esta manhã de sua 
tarefa agradabilissima e bonro.sa, tcn<lo o digno presidente desta Camara 
se mostrado profundamente sensibilizado e grato por este gesto de sym
patbia. 

O Sr_ Presidente - A Cama ra fica inteirada. 

O Sr. Diniz Junior (PcJg orácm) - Sr. Pre:oidcnte, venho comm1.1ni-
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car a V. Ex. que a commissão nomeada para representar a Camara na ho
m~magcm prorno~·ida pelo Instituto. Historico á memoria de Silveira :Martins, 
cumpriu gratamente o seu dever. 

O Sr. Presidente A Camara fica inteirada. 

o{) Sr. Presidente 
os seguintes 

Tenho sobre a mesa, e sobre o mesmo ass.umpto 

REQUF.Rl ME!'I'l'OS 

~. I 

Requeiro que se consigne em Acta um voto de pezar ·pelo fallecimento 
do Dr. Joviano Ah·es de Castro, ex-Deputado Federal pelo Estado de 
Goyaz. 

Sala das Sessves. 6 de Agosto de 1935. Domingos Vellasco. 

N. 2 

Requeremos que cunste da Acta um Yoto de pesar pelo falle<:imento do 
Dr. Jovi:mo Alves de Castro, illustre :medico. filho de Goyaz, Estado que 
S . Ex. representou na. Camara Federal em tres legislaturas seguidas. 

Sala das Ses~ões, 6 de Agosto de 1995. - Laudt!lino G01JU.'S. - Café 
Filho. - Gomt:s Ferra::. - Fabio Aranha. - E. Tci:rcira Lcitt:. -Cla,.o 
'Godo::J'. - Jiw:cnll!' MigflclJ - José Gomes. 

O Sr. Laudelino Gomes (Pelo. ort!em) Sr. IPreidente, Srs. Depu. 
t:u:los: na dia .primeiro do corrente, falieceu na cidade de Araguary o il
lustre e caritativo medico, Dr. Joviano Alves de Castro, que representou 
com brilho o Estado de Goyn:z: na Camara Federal, durante tres legislatu. 
ras seguidas. 

~Professor eximi o do l.yceu . <le Goyaz, de Sciencias ·Physi::as e ~atu

raes o Dr. Joviano Alves de Cast3r0 foi um desses brilhantés espíritos 
da terra goyana, m~o que soube manter ate os ultimes momentos <la sua 
,·ida a fibra d~ luctador, homem de caracter illibndo e de honrade.: com~ 
IJlrovada. 

Nesta Camara, o •Dr. Joviano Alves de Castro foi um dos il!ustr~ 

meTT"bros da representa.;5o goyana. que procuraram manter bem alto os fó· 
ros c as trndições do rico IE5tado central, defendendo com carinho e amor 
os interesses daquell:~ gleba dist:mte. 

A morte veio SUI'prehendel-o, Sr. Presidente, em pleno vigor da mo
d dadç. 

'E para nós, goyanos, que conhecemos o valor dos que se têm dedi
cado, com esforço e com. carinho, :ís coisas de sua terra, pelo jornal, pela 
tribuna e pela cathedra, a morte do Dr. Joviano Alves de Castro abre um 
claro que difficilmente será preenchido. Se desejasse, mesmo synthetica
mente, abra'!lger a vida de polemista. e de . intelleetual desse gklrioso filho 
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de Goyaz teria de' encher um longo c:~pitulo dos A nna,•s da Camara Fe
deral. 

:Nós outros, representantes do !Partido Social !Rcpublicnno, nesta Casa, 
ao mesmo <pàsso que espargimos, saudosos, uma braçada de flôres no tu
muJo do nosso illustre patrício, requeremos a V. E:x. fac;a constar da Acta 
dos nossos trabalhos o nosso sentido .pezar, e betn as!õim e> da Camara, pelo 
fallccimcnto do >Dr, Joviano Alves (]e Castro. t(J,blito b,•m.) 

IEm seguida, são 00flj1l~tamente appro.Yados os requ~ 

rimentos ns. 1 e z. 

O Sr. Presidente - •Ha sobre a mesa e vou submetter a votos outro 

REQUERIMENTO 

Requeremos. ouvida a Camara. seja inserido na Act.~ de hoje, um voto 
do maior regosijo, pela passagem, nesta <Llt<1, do annive; · .. rio da indepen
dencia da nobre ~ação Bolh·iana. 

Sala das Sessões, 6 de Agosto de 1935. - Renato Barbosa. - Dini:: 
Junior. - Addmar Rocha. - Dclphim l•!orciro. - Jur,~liuo Kubilischck. -
Acurcio Torres. - Cord~lo Filho. - Xavier de Oliveira. 

O Sr. Adelmar Rocha - Sr. .Presidente, requerendo um voto de 
regosijo com a ~obre INação •Boliviana, pela passagem da data de sua eman
cipação política, sentimos <JU~ a homenagem tradidonal nesta Casa hoje 
se renova, reflectindo "algo -de nue\'0 "., na e.'Cpressão de sl1a cordialidade 
ameri~ana no sentido de sua fraternidade continental, no desígnio da vo. 
cação pacifista do PoYo Brasileiro. 

E' que o 6 de Agosto de t 935 transcorre para a grande ~ação do 
altiplano andino, por entre o rumo'!' festivo d'a paz, numa d'emonstração pal
pitante e viva d3 honrosa tradição do seu passado, da brilhante affirma• 

ção do seu presente, da inq.uebr.wtavel confiança no seu futuro. 
Na historia. da libertação da America, Srs. D~utados, tem a Bolivia 

Jogar de inconfundível destaque, situação de incontestavd relevo. Foi em 
Sucre. na tranquilla Chuquisaca, que primeiro se ouvin o brado de in
dependencia na Amerka Latina. 'Nação mais recentemente fundada no 
continente sul ameriea.no, nada impedi·U fosse a 'Bolivi3 a primeira em pos· 
BUir leis propri~ e originac5. E~tes dois factos historicos synthetizam de 
maneira perfeita a sua vida de rNa~o livre, em marcha tríumphal entre 
a libe~dade e o direito, libet'dade que se firmou na 'Ponta das bayonetas, 
direito que se alimenta das ídéas liberaes do novo mundo. 

No panorama das luctas pela independencia americana, apparece, domi
nadora, uma figura polyedrica, de dictador e soldadc, de legislador e di.plo
mata, de estadista e plasmador de nacionalidades, que poderíamos tomar 
como symbolo da liberdade na America - Simon Bolh·ar, intimamente li
gado á Nação do Altiplano, á qual deu o nome e autonomia. Foi elle o centro 
dynamico em torno do qual giram, com intenso brilho, Santander, Flores, 
Santa Cruz, Hurdaneia e tantcs outros heroes, capitaneados pelo grande 
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Marechal Sucre, o glorioso vencedo~; de Ayacu.cho, Dtim:o definitivo da con
solidação da liberdade das nações compon~tes da grande confederação co
lombiana, ultimo e a«?riciado sonho do " condottíere ". 

O fa·cto de haver -Boli~·ar libertado quatro vezes mais milhões de ho
mens que Washington, e pisado terras emancipadas mais vastas que todas 
as conquistas de Xapolclio, le,·ou José Martins a escrever, com justific:d(o 
orgulho americano : 

"IBoliva~; percorreu mais terras com as bandeiras da liberdade que 
n.enhum conquista<lor com as da tyrannia." 

i.,;nindo a pes~a do Libertador ao ah·orecer r-olitico t:la nac;ão boliviana, 
não àenJ terminar esta bre\·e oração sem lembrar o grande influxo de 
Eoli var sobre o destino das novas -patri::ts americanas. Sabe-se hoje crue po
derosa foi n inflaenci3. dt• seu genio nos desígnios da Reliolução pern;un

bucana de rSr7, e mais ainda na de r824, que adoptou, por propost.1. de 
Frei ICaneca, a mesma .Constitukão que o Liberta®r imaginara e redigira 
para a grande Colombia. 

IHomenagean'Jo o a ltivo povo boliliiano, ainda tão vivo na~ minha~ re
cord:u;ões, no borhorinho do seu t rabalho, no primor da sua sociedade, na 
~implicidade encantadora dos seus co5tume~. na intensidade da sua cultura. 
no es;>lendur da sca· ci\'iliza~ão. outra cousa nãó faz a Carnara. Srs. De.!J\1-
tados. ctue affir~r a s t~dencias, os esforços e as espera11ças d~ P ovo 
Br~sileiro porque n::t jO\·em America as geraçõe.> ~c succedem n:L Paz, no 
a mor, no progresso e na gloria. (j'y/11i/o bem. Palmas. O orador é Cl~mpri· 

tJLI.'ntudo.) 

l~m seguida. é approv;do o requerimento do Sr. l(enato 
V'..arbo;;a e outro!'. 

iO Sr. Presirlente - Tem :1 p:~lavra o Sr. Furtndo d~ 11:enezes . 

.() Sr. Furtado de 1\lenezes - Sr. Presidente. o problema do de~ 
sem·olvimento da siderurgia nacional não é certamente o menos . im.portante 
dos :~s:.sum;>tos <JUC de,·em preoccupnr os poderes publicos em nosso lPaiz. 

:Em Mensagem de. 17 de :Maio passa.1lo, o Sr. Presi-dente da iRepub!ic:a 
remetteu. ii Caman. e está entregue ao estudo da Commissão de Obra:; 
Publicns. a minuta co.nfeccion:uia por uma Commissiio, que S. E.x. nom~:~>'u, 
Pr:esidida pelo illustre General Silvestre Rocha., para a revis:Oo do Con
tracto fim1ado a 29 de ~!aio de 19.:10 pelo Governo Federal com a Itabira 
Iron Ore Company. Não é pois fóra de proposito Que ora venho occupar 
clurantc algum tempo a attenc;llo dos Srs. Deplltado~. t ratanuo do monJea
toso assumpto. 

rX5o venho discutir as ·d:isposic;ões contidas na citada minuta, por que 
isso seria inoppor tuno, visto ;pender :1 mesma de parecer de commissão ; 
quero examinar o problema da siderurgia de um modo geral e levantar uma 
prelimin.ar rebti,·amente á revisão daquelle contrncto. 

. Não é de hoje, Sr • .?residente, que está ·posto ao estudo dos brasileiroa 
esse problema de e,,traordinaria importancia. Sendo, em geral, as dem:üs 
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industrias tributarias da do ferro, claro está que a necessidade da creação 
desta devia apresentar-se: logo ao espirto dos primeiros povoadores civi
lizados do Brasil. 

Assim, já em 1595, era estabelecida a primeira fabri1:a de ferro em 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, passo inici:Ll para a organização da 
mallograda fabrica de I-pancma. 

Ferro e a<:o 
Custo r,Japel 
[.i bra-s 

Ilj , 161.354 )(. 

5:?-45i !lj:?$ooo 
1.z88.7oO 

1930 

50-407.443 k. 
25 . 411 :zos$ooo 

5~·:! 1 4 

A producc;ão siderurgica mineira. como veremos em pouco. vac sup
prindo algum tanto as necessidades das nossas indt1~trias, itr.pos5ibilitadas 
de importar productos siderurgícos em maior escala. 

Até hoje, no enta11to. quasi tres e meio seculos decorridos. não está 
implantado de modo definiti\"o no Brasil a siderurgia; porque? 

Offidalmente proclama-se que, só no I!.stado d~ Minas Geraes ha pelo 
men(1s 15 bilhões de tonelad:J.s <ie minerio de ferro (Departamento de E;;
tati sti<:a ·<lo IE.stado) e o Ser\·i~o Geologico Federal accrescenta que ..••. 

7.500 milhões de toneladas desses minerios são de theor super ior a úo <;lo . 

São consillerados ricos. no consenso unh·ers<1l, os minerios que possuem 
theor de 45 'i'c e, no entanto, :?.ooo milhões dos nossos mim•rios têm 65 
a 70 % : emb:~ra as ;noss<l.s usinas :prefiram tr:~.tar mtnerios menos ric(Js 
por serem menos <:ompactos e portanto de mais !a<:il reduc<;ão. 

Tambem quanto :í. pureza do mineril) somos privilegiados. 
Embora ess:1 purez:~ não tenha mais a importanci<l que tinha a ntes 0.1 

descoberta dos processos de desphosphoração. podendo hoje dar hons pro
d uetos qualquer minerio, não deixa de .!ler vantajoso possuirmos minerios 
puros, de tratamento mais simples. 

·Isentos quasi inteiramente de enxofre, de phosphoro e de arsenico, o5 

nossos minerios . contó:m, no ma>dmo 3 o/c de sí lica, q1mndo se admittc até 
lO %. 

Bem proçimo dos grandes deposites de bons minerios. temos inn_u
meres pedreiras de ca1C:lreos, temos jazidas de mang:J.nel!, dispomos dé ma
terial rcfractario já posto a !)rO\·a nas usinas em funccionamento, e te
mo~ boas qu<:das dagua, 

R efiro-me ao Estado de ::-.iin<ls de um n1ndo partict:lar. porque lá se 
ach:.m localill:ldas as m:\Ís poderosas jazidas de minerio e -porque essa · re
gião do pait é que se acha em questão . senllo certo que se conhecem dcpo~. 

sitos de minerios de ferro tambem nos Estados de :?anta Cath:J.rína, Paraná. 
São Paulo, Goyaz. ·~htto Grosso. Bahia e Piauhr. 

Não nos fnltn egu<!lmente mercado consumidor ; temos dcante de nós 
um paiz c:~recedor de estradas de ferro que le,·e-:n os seus dois fios de 
a<;n, sertões :1 dentro. f:J.cilitando o po,·iamento e o culti,·o de regiões fe
r :ocissimas ora abandon:ltL"lS e incultas por falta de meios ae transporte: 
rios candalosos aguardam as pontes que pennittam o intercambio entre 
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as suas duas 111argens, in~ust,rias mil, nec::essarias e )lrgentes, para fir
ma~e~se ou se . oe.se'IFOlv~rcm es_pcram apenas que lhes forneçamos, a preço 
commodo, os productos da siderurgia. 

Em · 1913, anno que immediatamente precedet1 o da i:Onflagrac;ão curo
·Pén; o •Brasil ímportolt conforml:! estatística elo :M:inisterio da Fazenda 
n8.6J4.ooo kilos de productos siderurgicos no valor de 240 .5-94 :946$ooo, 
sendo 2"6z.ooo.ooo de kilos de trilhos para estradas de ferro. 

E' certo que a nossa importação desses, como de quasi todos os outros 
productos reduziu-se consideravelmente nos ultimas annos. Não significa esse 
fact.o ·que as nossas necessidades tenham diminuído. Explica-se !~)ela crise 
c1uc atravessamos que nos for~ou a suspender quasi todas as obras mais vul- . 
tosas e pela necessidade de restringir a nossa importação. 

O Sa. FK.\NCISco P~;Rt;IRA - Os e.xcmplos são as estradas de ferro, 
flue estão ne<:essitando de trilhos e <le material rodante. 

O 5-R. •FURTAIOOO DE ~\liEZES - Apoiado; sem poderem pru
gredir. 

Sr. Presidente, não foi pequena. comtudo, a despesa com a importação 
que fizemos nos ultimes cim;o annos. 

Eil-a, em kilogrammas, em custo papel e em libras, cif Rio, segundo 
publi<:.,ção official. 

1931 

26 .222.'852 k. 
19.628 :J•52.$0oo 

294-. s-gS 

I!)32 

:zg.829·5"97 k. 
I S . 470 ";z 72$000 

.261. X TI 

"1'933 

59-927.488 k. 
35.527 :68o$ooo 

456·336 

Dcsàe 1888 íuncciona naquelle Estado com ~quenas interrupções a 
Usina Esperança ; pouco a pouc:o outras vieram 1.1nir-se a esta e hoje dis
potros de sete estabele<:imentos, cuja capacidade total de producc;ão de guza 
é de 18o.ooo kilos diarios. 

São elles, com a respectiva producção diaria possivel: 

~pcrança ............... . ................... . .... .. ...... .... . 
Bumier ...................••••.•..• • • • ...•.. ... ...•. • . . . 
Rio A-cima ••.•••.• .. •.. •• ..•• • ••••. ." •.•.. . •••.•.. . .. . .... • 
Sabará ....... ........ .. ..... ~ ... .... . .... . . ....... '" .... . .. . . .. . 
São João do ·Morro -Grande 
Bello Horizonte .. ..... · . . . ... . . ...•....••...... . . ....... ... 
Goreix • . . . . . . . . . . . . .. . . . ...•....•.•.•.... • .•..•••• .• .... 

Total ..................... "' .... ... ... - ..... . .... · ..... . 

KI-LOS 

J2 . 000 

13 . 000 

t s.ooo 
·7o . oco 
15.000 

l$.000 

:zo.ooo 

tSo.ooo 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 14:34- Página 50 de 100 

. -25-

Se todos os fornos trabalhassem simultanea ou continuamente. o que 
é praticamente impossível, a nossa 5Íderurgia Ja no5 podia fornecer 
657. ooo. ooo de kilogranunas annuaes de g1.1za para emprego directo ou para 
o refino em aço. 

Não sómente isso não se· dá. porém, como aindn algumas dessas usi
D'lS tém estado mesmo .de todo paralizãdas. Comtudo é b~m aprecia~·el j:í 

a nossa produeção como passamos a ver, 
Em guza, aço, laminados e arame, no septennio de 19.::S a 1934, foi a 

segtiinte : 

Guza 
Aço 
l.aminados 
Ar.:lme 

Especificação - l<ilogrammas - Médias annuaes 
em lcilogrammas 

~5-08I.J93 

18'6. 717.349 

157.576.545 

•7·950-566 

s7.861Lno 

:z6.67J -907 

22.51 o. 93S 

I • 1'3•3·· 795 

O a<:o não foi produzido exclusivamente com o emprell"o de guza, que 
~trou apenas nn proporção de JO, os 70 % restantes representam o 
.. scrap". 

Dos rS6.717.349 kilos ele aço produzido, •65.~27.111 kilos foran\ 
transformados em laminados, comprehendendo ·perfis leves usuaes, inclu
indo o arame. O restante, deduzidas as perdas, foi moldado o·u export:u!o 
em guza. 

O guza fabricado 1)elas duas companhias que tambem fabricam aço e 
que: são a Companhia Sklerurgica Belgo Mineira e a Companhia Brasikira 

de Usinas Metallurgicas, attingju nestes sete annos a 174-8Jo.oos kilos. 
Sendo a sua prodttcção de ac::o de J86.7t7.439 kilos e admittida uma 

perda de fabricação de to %, t emos que para prod\1ZÍr esse aço, foram 
empregados 6z.zJ9. I r6 kilos de guza. Restaram para moldagem 112.590.&89 
kilos de iUZa produzida por essas duas- usinas. 

Sommando o go:r:a ·produzido pelas outras companhias, temos um total 
de zoz.&~z:zn kilos de guza disponíveis annualmente, o que p refaz uma 
-producc;ão annual média de zS .-977 · 4·68 kilos . O total em productos side
r.urgicos foi ~m média annual de 55. 65 t. 3·75 kilos 

rv eiamos separadamente: a prod'Ucção de cada. empresa. 

Companhia Brasileira de Usinas Metal!urgicas - Producção de guza, 
aço c: Iaminados em kilogrammas : 

Anno - Guza - Aço - ami.nados 

1 !)~8 ......... ... . .. ...... ... 7 .o6I.'943 3·998,415 3 · ·5·5'5 .szo 
l -929 ... ...... ......... .... . g.64o.o6s 6.884.8oo s.6o1.420 
1930 .... ........... . .... ........ . ..... 8.961.970 6.686 .68t S · SSI.4SS 

1•931 .... .. . ........ .... ....... J0 .8JO . SI7 4. 156·473 4 -037 -330 
1932 .......................... 7-970.!;26 6.44!1·i9T 

1933 ....... ........... ..... ..... .... !).243·7.23 9.646-415 7 . o.::S.1o8 

1934 .. ............. .... ...... 9 -107.686 xz .S78.4S8 9·870. :263 
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Companhia Si~erurgica Belga-Minei~ - •Producção de ruza , aço L-l
minado e arame, em kilogrammas: 

1!)::8 

1929 

1930 

193 1 

19.32 

1!)33 

1934 

Anno - Guza - Aço - Laminados - Arame: 

. .. .......... 9-i~-770 10,154·0.22 JO . JJ I .J•.50 l22.0 12 

..... . ~ .. 12.;o;.8s6 "li.DZS .987 IO.jiS .ODO 

....... .. .. J2.J6&. 045 14. 007-347 IZ. 1.:1:4.060 

······· .. t6.JS7-4JO l$.6!}4· 165 14. 74<3 • .24"5 I .02J. 154 

..... ... ... .Zl -437 .ooo 2Ó. OlJ.OOO :?I • .:;;6.ooo .:! . 173 -400 

.. ····· .. 21.S5i·ooo 27.10 1.000 22.929.000 2. 4'83 .o o~ 

.... ..... 2.).7,S9 .. 00.0 a;.497·0o1> ~J .06I, OCJO .2.149-000 

·C~ina Queiroz } r. e Comp:mhia Ferro Brasileiro Guz3 em kilogram:nas: 

Armo - Usirl;ls Queiroz J uniCJr - Companhia Ferro Brasileiro 

19;:8, I0.135.68; (de 19 de Agosto). 1-599-ooo, 

I 929, 1 I.455 . 626, .2. 660.000. 

1930, J-o.68o·.6~o, z.754·ooo. 

' 1~31,~95 - 233. 2 -792. 000. 

1932, ; . .::35 .459, 3 • ; r6 . ooo. 

1933. 7-574-530 R-473-000. 

·1934, 14.76J.167, ;.1 18.ooo. 

Uma ligc:ir:t inspecc;ão em todo~ esses quadros, Sr. Presidettte, demons. 
tra que a p roducção cresce sempre, o qt:e prova 3 vitalidade da nossa indus-
tri:l sider.urgica. <JUe v3e :10s poucos \·en~endo as <liíficuldades que se oppõem 
a <tm desenvoh·imento rapido 

O SR. D1N1z jmnoR - O nobre Deputado, conl1ecendo perfeitamente o 
aSl':Jmpto. ha de ser o primeiro a reconhecer que. de qualquer forma, esses 
dados demonstram. prnticamcnte, a insiRTiificancia da ·nossa siderurgia, de
:tnte <lo que po:lcria ser. O meu receio é o <le q ue o louvor a esses d:dos 

possa imbuir no no~so po,·o 3 idéa de que já temos alguma cousa seria no 
:~ssmnpto, quando de\·~mos fazer pr opagand:t contraria. af im ele dar mar gem 
a reclamar aquillo que temos direito de ·Jl0$suir. 

O S'R. FURTADO DE MENEZES - Pela continuação do meu dis
curso, •V. >Ex. verá que não estamos em completo c!esaccordo. 

Srs. Deputados: Examinando-se o historico do problem3 siderurgico no 
Brasil. observam-se dois periodos IJe:n ciistinctos: o do tratamento directo do 
miner io para ferro e m;o e o do tratamento inãirceto. 

i.Primíti,·amente, a difficuldade de importação de m.:1chinns e fe:-ramc:-:
t:,s e outl'os artefactos para a agricultura e as industrio.." por f~ lta de reeios 
d!! transporte c a ne~essidnde de obtel-os, auxiliados pela bar;1tcza do hrac;~» 
escr avo, fez-se com qne se disseminnssem pela ya.stidão mineira mais ele 

cem for jas catalãs ·(JUC tira\'am directamente o ferro ou o aço do minerio. che. 
!:'3ndo a ·producc;ão em certos :tnnos a ::?.5Do.ooo kilos, Essas bbric:~s , çujo 
inicio dnta dos ultimos annos do Seculo X.VIH, '!)tesbr:t.m relevantes servi, 
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ços, porém, foram vencidas pela concorrencia ~trangeira, logo q~ a cons
trucção de estradas de ferTo facilitou a iroport:~.ção por preÇo razoa.vel. Citv 
este facto, porque vem confirmar a these qeu pretendo sustentar desta tri
buna. 

Em 1888, a Usina Esperança deu inicio ao segtlndo pt:riodo, que é o do 
trataxnento indirecto. 

Estabelecida em zona pouco provida de mattas, para ficar junto do mine
rio e ao lado do leito da estrada de ferro, te~·e de lutar com grandes diffi
culdades. 

-Es,;as difficúldades -convenceram os go,·er-nos da impossibilidade de 
ilesenvolver-se a nossa industria siderurgica sem o emprego do coke. 

rConscios da necessida-de de estabelecer-se no 1Paiz a siderurgia, desde 
o Gover.no Affonso ;Penna,_ voltaram os nossos homens ']>'Ublicos a sua at
tenção para a conveniencia de conseguil-a a troco da ·permissão da expor

tação ent alta escala do minerio, com ou sem opri\·ilegios e a custa de outms 
fa,·ores e de prernios. 

Duas grandes tentath·as foram feitas: o cnntmcto do Govemo do •}la
rec:hal ·Hermes com Trajano de :Medeiros e Carlos Wigg e -:lo Governo Epi
tacio Pessôa cmn a Itabira Ii-on Ore Company, ainda em questão. 

Em ambas a exportação de minerio com reducção de impostos ficott 
subordinada ao estabelecimento de uma grande usina para producção de ferro 
e aço . 

.Sempre jtllgtlei um erro, Sr. Presidente, a ligação dos dois problem:1s . 
!Sou ·partidario da exoj'lortac;5.o do minerio e sempre o fui, pelas ra-

zões -que :1inda pretendo apresentar destn tribuna; fui sem,pre. repito. p:~r

tidario da exporatc;ão do minerio. desde que della decorressem vantagens 
para o paiz. 

Essas vantagens, porém. ao meu vér. nunca poderiam consistir na ins
tallaçào e no funccionamento a cokc extrangeiro de uma usin:~. siderurgÍca 
no Br..t~il, maxime em <~E nas Geraes. 

E isso 11elo simples fa.=to de julgar essa industria viavel e. sob certo 
ponto de ,-ist.--., :~té •prejudi>cial nns altos interesse do IPaiz. como vou provar. 

Supponhamos em primeiro lugar que a usina tenha de ser cstaberecida 
em 2\Iinas ; por exemplo, no Yai!e do Rio Doce. ·e. q1.le o transporte de coke 
scj:1 feito em frota da :propría companhia e pela estrada -concedida á mesma 
empresa. E' certo que a travessia marítima ficará por preço baixissimo, 
qua:i nul!o mesmo por ser feito em torna.vi:tgcm dos n:t,·ios de e:-tpo.rta<;ão 
do minerio; mas o transporte em estr:~da de ferro atraYés de dtms serras no 
sentido aser:n~lentl". quasi e"'clu.sh·amente subindo, tporque ess:ts duas scrr~~ 

se me aiig-.,ram d-oi:; m-:1ros de arrimo sustentando as terras altas do inte
rior, nãv póde deixar de encarecer bastante o combustível, Qtl e ainda tem cie 
pagar os Yarios tran-sbordos. · 

~a sua maior parte os prod·uctos por sua vez têm de ser transportados 
cerca de 5CK> kilometros no sentido <iescendente, ser transbordados para na
-,.·ios para serem distribmdos pdos portos do littoraL 

A ssim encarecidos, poderão t:aes productos enfrentar os similares c:oc:
tr.mgeiros? 
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A · politic:a · proteccionista 'podia, é certo. favorecei-os, onerando estes com 
impostos · prohibitivas ; seria, porém, razoa v c!, tratando-se de uma industria 
baixa de productos indispense.veis a quasi todas as outras industr ias. forçar
lhes os preços, sacrificando assim as demais ind·ustrias c ~rta.nto o cc>nsu
midpr pela elevação geral de custo? 

.o\,ccresce a cir~umstancia <le que essa ind·UStria verdadeiramentl: arti
ficial faria desapparecer, absorveria a nossa actual s:derurgia a carvão de 
madeira, que, como vimos, vae já prosperando, e que em occasiões de crlse 
como a da guerra européa e a actual, tão assignalados serviços tem pres
tado ao Paiz . 

.Mais ainda, Sr. Presidente, o que me parece mais grave, é que, na hY..,. 
pothese de uru conflicto armado, estabelecido um bloqueio, não podcriamos 
re;:ebcr mais combustível e, prec:isarrente quando mais necessario se faria 
o trabalho da siderurgia, teríamos de ver os seus fornos apagados, inuteis 
e não poderíamos mais contar com a industria a c;ar11ão vegetal que terá 
desap-;:mrecido. 

O SR. Dnuz JcsJoR - Seria o caso, tah·ez, de o nosso Estado desde 
já voltar as vistas para a([lldlas regiões em que o minerio de ferro esti
vesse ao lado do combustível . O Brasil tem disto • 

.() SR. FUST ADO DE M·ENEZES - Infelizmente, em condições de 
impossibilidade. 

O SR. DxNrz Jt.r:>oioR - Não é o que diurn os tcclmicos que têm exa
mmado O 3 S9U!lll>tO. 

O SR. FURTADO DE MENEZES - V. Ex. se refere ás jazidas de 
Sa.nta Catharina? 

O SR. DJ!'>J:r: JuNIOR - Tambem. 

O SIR . 'Fil:RTAIOO IJ:IE ME!\~E2JEIS - . _. mas nessas jazidas ternos 
o combustível em condi~ões - como veremos daqui a pouco - onerosiSlli
rnas para a sideruriia . Além disso, os depositas de rninerio de ferro são 
em quantidade insignificante. " 

O SR. JDl,.Jz J uNIOR - Onerosissimas pelo transporte. 

O SR. F U RTADO DE •MENEZES - Não. Peço esperar urn pouco e 
V. E:~<. vc:rá qui! trato do assumpto. 

Se em vez de situal-a no interior do Paiz a collocassl!m no littoral e lhe 
trouxessem o minerio p<Jr uma boa estrada d e traçado eeonomieo, penso que 
teria muito mais probabilidade de manter-se e dar producto mais· barato, 
porém ainda nesse caso, fossemos privados do fornecimento do coke edran

geiTo por uma guerra no Paiz de origem. um bloqueio marítimo, \ \m:l greve 
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ou qualquer outra. <:irc.umstancia. e teríamos· a paralyzação da industri:r com 
gravíssimos .prejuizos para o ·P,aiz. 

=Prescisamos de siderurgia. com materias primas exclusiva-mente rmcio
naes, a bem da nossa defesa. 

O SR. ANTONIO o~ rGó"E.s - ·~ào com can·ão vegetal. 

O SR. iFIU!R.TA!DO IDE !>.fEJXIEZJES -.E nio poderia empregar o coke 
nacional? :Por emquanto, não; futuramente, takez. 

•E' Yerdade Sr. Presidente, que experiencias concludentes, feitas na 
Belgi::.:t e na ·Inglaterra, com can·ões catharinenses, de Tubarão .. t:russ:lnga 
e ·Crissiúma, sob a direcção immediata do pro,·ecto professor da :Escola de 
11inas, Dr. Domingos Fleury da Rocha, actual dircctor geral do Departa
mento --da !Pmjucção l~ineral, demonstraram darem , elles coke metal!nJ.rgit:o. 

Entre as conclusões a que esse professor chegou encontra-se esta: "Os 
carvões das bacias actualmente em exploração no Estado de Santa Catha
rina, não alterado:s por causas locaes, prestam-se ao fabrico de coke me
tallurgíco, O coke rsultante contem cerca ou JtUis ou menos de 1 % de en
xofre e menos de ,-inte. millesimos -de pho9phoro, algumas vezes apenas tm
ços desses elementos~. 

O peior, 6r. Pn:sidente, é o final dessa conclusão: "'o teÜr ern cinza~. 

diz elle, nria de: xS a :8 %, quando as cmzas do can·ão forem :re:luú-:bs 
a 14 'lo ou 18 % pela lavagem". •Eis ahi o grande mal. 

IEssa alta 'j)erceutagem em dnzas reduz em primeiro .Jogar a quantidaJe 
de carbono existente .na unidade de peso do <:ombustivel e em seg~ndo lo;:!'ar 
augtnenta a quantidade .de esoorias. 

O SR. DrN1Z JuNIOR - A opinião do Sr. Eu\':J.ldo Lo1i .O inteiram'!nte 
'Ql)(I'i.ITÍa. 

O SR. FuRTADO DE MEN-EZES - O Sr. Euvaldo Lodi t:! .::u:to
ridadc: no assumpto ..• 

O 'SR. trRAXCISCO Pr;RJ;IR."- - V. ·Ex. tambem o é . 

O SR. F.üRTADO DE MENEZES- .•. entretanto. não estou trans
mittindo pensamentos exclush·amente mew;; estou vehiculando pc:nsameu
tos de autoridade na rnateria. Contra autoridade, autoridade. 

O .SR. IDINiz JuNIOR - E a pro-pria autoTi·dade de V. iEx. cstil des

pertando a nossa attenção. 

O SR. FRANCISCO P:.;:ar;r~ - O nobre orador talve:.: não t enha. co
nhecimento das ultimas analyS'!!S do carvão do Paraná, .da. mina Pinhalãa 
da Grama, Estação dos Barbosas, em que o teõr de clnzas vae de 8 a 
10 o/o. 

Q SR. PEDRO R IICH.i; - O mal do Br.1sil é resolver J;)S problemas 
com lendas. 
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O S'R. 1FURT ADO DE ME~EZES - De facto não conheço essas 
analyses . .Analys~s. porém, não bastam, é ·preciso conhecer a extensiio 
<lo deposito c: o que vou dizer relat:vamente a Santa Catharina V. Ex. 
verá que se: appiica tambem ao Paraná. 

E' necessario o emprego de traior tonelagem de combustível e só s.: 
poderá f:uer a sidentrgia com minerios bastante ricos e puros. Admitta
mos, no ent=to, que conseguimos produzir uma tonelada de fonte. como 
mini mo exigido ordinariamente I • ooo kilos de coke. O Dr. Fleury dft 
1 • zoo kilos _ Para prep<~ro do coke metalturgico teremos de subrretter v 
carvão natural, :1. quebramen!o, esmagamento, lavagens e classificaç~s. 

antes de levai-o á cokifica>;ão. 
Os melhores carvões de Tubarão e Urussanga, pelas lavagens. redu

zem-se em peso a 79,32 o/o'; e x .ooo kilos do ean·ão. assim purificado. 
pela ~rbonisação, produzem 6SS kilos de coke, no caso do can·ão de! Urus
!anga, 68z no do de Cdssiuma e 67S no da hulha de Tubarão. Fazendo 
os calculos, Yerificamos que uma tonel:ida de can·ão de primeira categor!;;. 
cri' m~ia. dá 5ro kilos de coke, portanto para obtenção dos t .ooo kilos 
de coke que teremos de carregar no forno alto para producção de uma 
tonelada de gusa. teremos de consumir mais ou menos 5. xoo kilos de 
hulha. 

O SR. ID1~ 1z J u:-noR - Se essas jazidas esth·essem na posse. por 
exemplo, de po,·os como o japonez. o allemão. o inglez ou o americano, 
~iles fariam appello ao comhustivel extrangeiro? E is o problema . 

O SR. FURTADO DE MENEZES - ~ão posso responder a •V. E~. 
porq·•e não se: se estes po\"Oi fazetr. mil:~gres. 

o SK. ilJJ:\JZ ]l' :\J ()J( 

mente, problemas n:lcionaes . 
A ís;o é ctue se chama resoln~r nacional-

O SR. ·FURTADO DE :\.IE.NEZ.ES - Technícamente, pelos resulta. 
dos que estou citando, de experiencias, feitas por um emissario do Drastl 
especialmente enviado á Europa para esse fim, é o que se podia fazer, 

O SR. D1~1z JuNIOR - Por ser V. Ex . uma formação nacional de 
primeira ordem é que estou lembrando este argumento. 

O SR. FURTADO DE MENEZES.._ O coke de Santa Cathar!na para 
alcançar o trinerío de }Iín.'lS, ou este para ir a Santa Catharina, terá im
mensa , -iagem através de serras e mares : duas estradas de ferro. uma 
de cerca de I o o, outra de soo kilometros, :além da tr:L vessia marítima de 
1.090 kilomc:tros. Por que preço chegará á bocca do forno? 

Eis o op:niio do Dr. Fleury da Rocha, que. commissionado pelo 
M in:st ro Simões Lopes, fez os estudos do nosso cardo na Europa, soh 
o ponto de vista da siderurgi:a : "A solução immediata do problcn:a da 
siderurgia nacional, pela utilização das nossas bulha& cokeific:antes, não 
parece se revestir, pois, infortunadamente, de uma feição mais simples 
e mais facil tlo que t]ualquer das soluções anteriormente propostas". 
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·E tendo de soffrer o coke de· Santa Catharina transporte maritimo, re
cahi!Jl()s no caso anterior. Se houver uma razão p.:la qual estejamos 
privados do transpDrte marithr.o do minerio ou do combusti\•el, a nos:;a 
siderurgia ficará paralysada. 

O S~t. DINIZ: Ju:-iiOR - Façamos o que dizia Paulo de :Frontin quando 
affirtrava que os valles do Araranguá e do Tubarão são o Rubr do Brasil. 
Esse notavcl engenheiro b:-asiieiro, que lá esteve, examinou, trabalhou, e.."'C

plorou as jazidas, chegou á conclusão de que o Rubr brasHeiro estava na
quclles valles. A comprehcnsão brasileira do problema de,·e ser assim; 
de sorte que, resolvido elle, onde o combustível se acha ao lado do man
gane:z: e do ferro, t:videntemente e:;tar:amos npparelhados para a1npliar a 
explora~ãu . 

O SR. FURTADO DE ~f.ENEZES - V. Ex. acha que em San:a 
Catharina h a minerio el"l' quantidade? 

O SI!. DI!><IZ ] UN JOR - E' a opinião dos technicos, inclush·e, ma;s 
uma vez me reporto, a do Sr. Euvaldo Lodi. 

O SR. F.URTADO DE ME~EZES - Eis o que diz a respeito aimla 
o Professor F leury da Rocha, que eu continuo a considerar das maiores 
autoridades no assumpto, porque cste\•e dois annos na Europa, estudaJldo 
nas grandes usinas precisamente o emprego do nosso car vão na siderurgia. 
1sto sem d~f:uer no conceito em que tenho nosso illustre Vice-Presi
dente, que tambem é autoridade na questão. \' isto como dirige empresa 
de alta itrportancia. Continúo a considerar o Professor Fleury da Roch:J. 
a maior autoridade pelos estudos praticos que fez. D!z elle: "Infort"una
<lamc:nte os minerios de Santa Catharina eomo os do Paraná, até esta 
data reconhecidos e ~studados, não constituem, no que respeita á quanti
dade, depositas de certa importancia e a composi<;ão média, referida á 
massa provaycl das jazidas, não se mantém tão satisfatoria qu:1nto o in
dicam as analyses de amostras especialmente recolhidas. O trinerio c!e 
ferro, até que se encontrem na(!"Ueiles Estados deposites abundantes e fa-. 
c11mente accessiveis, ser.1 supprido por Minas Ger:~.es, provavelmi!:n"te". 

O SR. FRANCisco PEREIRA - Não desejaria interrompel-1:>; mas, Ja 
<Jue V. Ex. fez referencias ás minas do Paraná e de Santa Cat;barin~. 
permitto-me, sem embargo da admiração que tenho pelo Sr. ·Fleury da 
Rocha, duvid:1r doi conhec:iil'entos officiaes de S. S. sobre a quantidade 
do minerio porque, até hoje, só teem sido realizadas avaliações sobre 
afloramentos. Calculam as jazidas pelo aflor:~mento. Não h::1. estudos geo
logicos para affinnações dessa natureza. 

O S~t. D tNlZ JuNIOK - O i~cto é que ba uma mentalidade for
mada cont~a a S<ilução desse problema. 

O SR. PORTADO DE MENEZES - Se o Paraná ilU Santa Ca-
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t11arina dispuzessc de combus!ivci ·· nas condições. para lá d~,·eréamos trans· 
p<>rtar o minerio, 

O carvão é que de\·e ir p~:ocurar o mínerio·, e não o ll'Ínerio vi r 
procurnr o mineric., serin preciso qtle insta1lassemos junto das usinas si
derurgicas as de preparação uo carvão, afim de apro•·eitarmos os prod:J
<:tos sec·undarios da distillação do <:arvão; mas teríamos, para cada to. 
r.elada de producto. teriamos c!e transportar de Sant:t Catharina para Mí. 
nas 5 toneladas de can•ão. Do contrario, de ).tinas bastar-nos-ia levar 
para o sul duas toneladas de mine rio para cada tonelada de producto; 
mas teríamos aind:l a gra11de difficuldade de transporte . ~ão temos meios, 
infelizmente. 

:Entre a Estrada de •Ferro Thereza Christina e a E~trada de Ferro São 
Paulo-Rio Grande, que po()er:a trazer o producto, temos .o. in:mensa serra do 
.Mar, difficilima de atravessar, como •V. Ex. de,·e sab~r. melhor do que eu. 

O Sx. L.AUD:!;t,tNo GoMt:s - O orallor, que foi um dos illustres pre
feitos de Araxá, e conhece a historia do ferro dessa localidade, sabe que, 
antigamen te, se fabric:tvnrn enxadas, foices. com o ferro de lá arranc:1do. 

O S R . FL"RTADO DE ME~EZES -Já me referi a isso. 

O Sn. L.AUDELINO GoMES - Penso rttte assim como ésse problema foi 
:-esoh·ido alli outrora para a pequen:~ indu.stria, poderá t:amuem ser abor
(:ado pel:t União. 

O SR. F URT A.DO DE ME:\f.EZES - A incl'ustria. nnquelln época, só 
pôde viver por conta do braço escra,·o. A mão de obra no tratamen~o 

dírecto do minerio é carissima e sacrifica os operarias. :Xão se encontra· 
riam operarias necessarios. e o custo de producçio seria prohibitivo. 

Pergunto, Sr. Presidente: Ser:i, então, insoluvel o prol>)erra da SI

derurgia? 

Não; eis o que, em 1923, informando, como director da Industria 
do Estado de Minas, um:t proposta d:1 mesma ·Companhia Ital>irn, esc revi: 
"A industría crea.da á custa de favores é sempre sem .raizes". 

As industrias são corno as plantas. não podem germinar, desenvol. 
ver-se, florir ~ fruct:fic.a r sem que as condições de meio lhes sejam pro
picias. 

Nas estufas podere viver essas plantas; mas. se houver o rnen:;r 
d~sc:uido e faltar alguma das condiçóes, perecerão logo • 

.Se :1 nossa industria siderurgica não se pôd~ firmar ~inda de modo 
definitivo, é porque tem faímdo o concurso dos elementos nec:essarios. 

Os elementos rie~essarios. á s:derurgia são: minerio. combustível,. fun
dente, capital e meio de transporte barato c commodo. Até hoje nenhum 
ponta do Estado reuniu todos esses elementos. 

As usinas que se estabeleceram até agora procuraram o n'inerio e a 
~strada de ferro, mns o combustível tornou-se logo de 'a.cquisic;ão difficil 
c de preço elc~·ado, porque era o carvão de -madeira e as mattas foram 
e scasseando rapidámente pela concurrencia das esÚadas de ferro . 
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Tr:u:idn a estrada ,)., ferr<> do cor.a.;ão do 
j;.mto do.s dcpositos de mincrios, tran_~portern-st: 

a car\'àO d~ m<tdeira e terão congregados to.los 

valle <In Rio puce, até 
p a ra alli os fornos altos 
os dernentos. Pod.: ~emos 

~om o repbutiu racional e ~ystemntico, n•anter indefinid:~.mcnte o nosso 
ct<ntro s irlcrurgico. 

Além disso ternos taml.ocm, alli p<>derusas •1uéelas dagua <iUe nos !}1!!

mittirão f:1Y.cr a electro-siderur~ia, ou c .. mb:nar '' sidcrtiTJ . .'Ía com " uso 
dos fornns electricos ". Isto escrevi:~. eu, Sr. Pre:<idcnte, ba • ~ anno~ pr•s
sados. e hoje, n:ndo a Central do Bra:<il e a Victoria a .\finas attin~;i n:m 

aquclia rc.:ião predestinada tah·ez a ser o parque: s iderurgico .to Brasil, não 
tenhu motÍI'Il para mudar de idéa. tant(• mais que st: annuncia para dent ro 
dt: puucu~ dias o lanc;:mt.,nto da petlr:t funtl:unental tia u~ina. electro-~itlc

ru r~o:ica cmr l!ue a Companhia Bel~-:o Mineira vae iniciar os seus traila
ihos no l11t,:ar 11Uc perpetuou o nome du ~ramle cnJ,:enheiro de :\linas . Jo~o 
.\lvnlev:tde. cre:J.dor da fabrica ele ferro catalã clc S:iu :\liguei <!v Pir:.
dcah:l . 

Tenhamus cunf:am;a no • lesenvol \'im~nlo J>ru.:;rt:~sivo, lcntn. mas se
;..'11 r o da nnssa siderurgia . 

Não devemus 1)ucrc r forc;:cr :1 industria siderurgica e m :tll!l escala a 

implantar-soe no Hrasil da nuite pnra o •lia, ,·omo ;am;cis ~e deu em pane 
alJ.,'llma. :\ n•.,ss:t clwmada peq11enn ~í<lerurgia \'ac progredintlo e desen
vol\'endu-se continuar<i. desde que os ~o\·~rnos lhe f:u::un :>ll{"n"'s con
ct:ssiies ju,;tas e não lhe criem difficnhlade.<. concedendo favores exccpeio . 
naes c absurdos a cuncorrc:nte.-< que :o;e proponham a fazer snr~o:ir <1:1 n oite 

para o dia do solo bmsilt:iru a grande industria siclerurJ.,"Íca. num lance 
theatral eomu o que fez :\iinerva surgir da cahe~a d~ Jupiter . 

Já não importarr.os guza c a nossa importação ref.:re-~ principalmente 
n productO<l que aínd:~ ní1o potlemos nl.tter no l':~i7.; tom :.lgnm <lesen
volvirnenlo mais as nossas usinas produzirão quas i todO$ Cl5 :~rtefactos leves 
de que carecemos. Aguardemos •1ue a grande inrlustria venha por si e 
sem s:~crifienr a r:xistencia. Outru ponto, ~r. Prc.:;iclente. que dt:sejo tratar 
~ o sc~uintc ; 

A rrinuta fui fei ta para a n:visão do cnntr:ICI<l ele .:•1 ele Maio d e 
lC);!U . 

::-.raquelle contracto existe a sel!ll'lrrte ul:Jtl1,sula.: '' \'. - Sah•o ·os 
casos <ic força mninr, a juizo do Go\'erno. a construcção das obras eleMi
n:'ld:ts :tos ser\'lçns :t que se refere a cla11sula primeira, será iniciada den
tro de \'inte e •tuatro mezes e o seu funccionamento começar:í dentro <le 
e1uarenta e .-.itu mezes, cont:ule>s :~.mbu~ os pra:r.ol! JIEOI:J. fórmula estabc:le
cidn na clnusula segunda, par:~graphu t.'nícu . Se: decorridos ~sse~ pra:r.os 
não tiverem s:do cumpridns ns obrigaçõe~ estabelecidas na presente clau
sula, o Governo de~de logo declarará a caducidatle deste contracto, por 
meio de um decreto, independente de interpe!l:lc;;iio. qu:~l<l\ler outra provi
dencia ou formalidade judicial ou extrajudicial, salvo se a cnmpanhia se 

sujeitar a uma rrulta de cineoenta contos de r.:is por mez tle atr:u:o, até 
doze mezes, findos os quaes a caducidade será irrevogavdmenh: dedarac.la ". 

A 27 de Maio de I93r, sob n. ;,o .o4Ó foi baixado pelo Chefe do 
Governo Provisorio, um dec reto declar:~ndo a caducidade (t~xtual): " do 
contracto de 29 de Maio de 1920 rc:.>alvado o uso peb [tabira Iron Ore 
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Comp:my l.imi11·cl. clc-ntrro <·m trcs clias eh cl:lla cln pr1hlicaçiie) del"l t: dec re

to, cujo~ C'fft·itr•s fi,·am :;ll ~pc·n!\O!\ pelo mesmo pra?.<l, rln faculdade ,J·uc 

lhe .:-unfer<: a dan,qrl::t V p:cr~grapho uni co, do mencionatlo contrncto''. 

:\ Cn;np;mh!:t dt•dnl'rou rp:crc1· . \ tS:Ot' da fa~nlcladc referida c effecti

vam.:llk p:q,wu ;, umita rchilint <~<• ~ mczc~ rlc 13 r!c: :>iO\'(Jl•hro de l!)Jn 

" 1 3 ck Sctcmhru o! e 1 !J3 c. 

:\ J 5 clc St·lt'llllonJ tlc J 93 1 v Sr. ::O.lini~tru cla Via.;it<J nc,mcou uma 
couunis~:, .., t:ll<'llt~C'g:.cla de dahvrar 1111\ }>rojeçto oh: rcds~o olo contracto, 

c, em \"lS\a di::~;,., a Cocllj•:ouhia nfco p:ti:'Otl lll:Jis a multa. 

l't·r~untn: 1.". ""'" " dclihcra._,iío <lo ::. r. ~~ ini ~tro de nouccar tllt'a Com· 
mi~s;iu 1-ar:• el:ol ... rar ""' pc·c:ojcclu •lc rcl'i:;;io do contrat:tu, tli!õpcnsou a 
C.nupanhia ela o:>riJ.:a<;fiO oh: pa;.:ar ;1~ multas currcspunolente~ aos dois 

nlC.:%~S st/).;uinlt~ , 1..~:'\Sfl (plÍZ~!-0$(.: CüllSC:r\'tlr 0 C<illlTaCtO ('Ul '\'htor !tté 0 fi1n 

tJu~ Joze nlezt~ para ~t!r rt:\· i~t o. revi~;"in <JUC parece llc,·cria ser feita 

•lernru <la•tudic pr;"''"? "·" :c •.lelilJcraçr<o ministerial Jc re,·e:· o cüntracto, 
sem :t~to :tlgnlll elo cht:ie do f:O,·cmo, rlispcnsou á Cnmpanhia do dever 

de cric:c.:tnnr :HJUeilt·s Jla.:::•mcnlos c netisas condições o contra~tn n:io ca
d:,cou? 

I) :'tL J t~H I<<•S )'o;~·rc,At•0 - l'<.:n so <JitC ha1·cr:'• r.:ng-anu oh.: \'. Ex. , 
porquanto a elau~ula quinta <lo contracto. eonft:~rn·~ C•'""'''' •In parecer 
LJUC h om \t·nt :qll'(':<<·nki ;i l.'omncis:<fio e que ,·ir:i ao crmhc:imclliO <lo pie. 

na rio dentrn rk Jl'Jilc:n:< tli:r~ . olb: lextualmelltc o seg-u inte: "decorrido~ os 

rlnzc llH.'r.es elc lllnra a e1Uc esta t'lausula ~c r<.'ferc, ~e :~ Comp:lnhi:t tt :i() 

pa~ar :c mnlta clt· 50 ,·untos por mcz. nu, Jl:lgancln. se r.kixar t!c iniciar "" 
obra~ a •Jnc ..ra o!Jri)(ârla. cnl!'o<• r. 1;0\"t'rnn elt•r:lar:trá írre,·og:\\'elmcutc 

caduco <• c"ntr:od<•' ' . <.Jucr elizcr . é . ll~ ~.,~~ario que ]Jaja um a <'to JlO~

tcrior rico .r:o,·errc" para qtt<:: a caduci:loule sda cff~C'IÍI'~- O Gu,·crnc• nãn 

pr:~t ic:ou cs~ :~ctu : ctond ue-sc qll~ o cnnt r :tcl<• ~stá l'tl~ vi;.:" r. em hora 

SU ~~~~TIS! I, 

O ~IC Fl'Wr:\IJ(J DE :IH::\F.ZES - E~tuu. apt·n:1s. lcv:ont:l1lclo a 

qacstãu . 

. >."' Depcllilcnolu a <'Xcl··no,::'w elo C'rolll rac\ll <I c -"' ,1., :'Ih i o rlc l<J.!O rl.l 

contra:lo <Jt:c a Comp:mh:a finuassc cum " 1\ ,;tarlo ele ~tina~ Gcrae~ c 
cst~•n1lc l c:-stt• uitinHl caduco , •lc ~1cconln con1 41 clausu!a :\lX c o decreto 

est:Hloal n. <>.:0:6r,, •lc + de :'o.laro,:o cle Tl),)l. não se del'c cu:1si<lerar t:tmhcm 
aq\tcllc s~m vi~<Jr: 

Essa " q uestiio . Sr . Pr.,,.:iol .. nt.•. que p<'Il>'•• rlc i'C s er rcsoh•ida ]crelimí

n:crmeonte. Ante:> <!c discu tirmos as t·lausulas da minuta. é Jlreciso qne cs

tahcleç:cmos •I~ m•ulo claro se teremos •le r crer um contracto em vi;.:o:·, 
o~rlc ha direito a resjl('Ílar. ou se :<:e tr:tta de nutorizac;ão para o ;.:o \·ern·1 

firmar com a cmnpanhi:i 'um contmcto ainda nãu existente. caso em que 

teremu~ m;,;,; liht:rd:~ci<: ele :tco,:;'on ao firm:rr nhrÍ)<a~;õcs c ao con ceder fa

vores. 

Em qt~alqucr hypnthes". p enso que <lo:,·emm' SCJ1:trar unl'o clus oulr<:~ . 

cn: absoluto. os tre~ problemas que ~e :~cha.vam cmijugad()S no contracto 
l'rimitivn de :.:9 de Mai11 rle 19::11: o tla inst:t1lao,:ão d:t u~ina sirlr:rnrgica, n 
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d :t <.:"1'"'-'''ç;:o do mincrirl c o •la cr,ncc~são de <.:slT".i<las <.k fc·rr<~. (Ji,.':o 
bem. l'aiii,.Lf. () orador c cuo>f.'rimrl11ado) • 

() Sr. !'residente - il a sohrc a mesa reqncrimt~nlco~ que vfto ser 
J:cius. 

~•"i• J :-;~H;c\.:SSi\·amcnlc , li ,lt•~, a t..,•i;ulus c pr.s l<tS t.·nl di:;.. 
C~::O:~~U I P S ;;,g!~ln1 !!S 

:\ • '}5 - ICJ.l5 

Rccruc:iro. utl\ ida a Coma r;,. ·so:j:tm solicit:ul:ts :w '-;"' crti<J :ts .~cgui:-~

t c-s in r~,rnta(Vcs: 

!lo :-.-Hnistcrin da f.uerr:t: 

a> <(U:ll a Ílll)ICJTlanci;, pa~a, a l ituln ele ajud;t uc t'USI•t. r~;spéctiva

m::mc " coífici:tcs, inferion-:< c curl<:tc.-s que. t'm 15 clc Mai<, <i~stc anno. 
:: :·· ·m;>an),,r;,m oo ~r. l'n:siclt•nto: •la ){t'pUblic:t cin ~ua vi~itn :'t Ar~cntina 
c ; 1o l ~ rll;{Ua.y : 

b) o;ual a it!lpnrlan;ia pa;.:a. a tituio ele ajnda de cw\lro. :'ts pra~·as 'qu e 

it~ I~cp'uhlic;:, o)n l'ra::t éntão fu• am nt:SS:t d~ita, inclusin: aco~ musÍt'<>~ 

c::u·. na forma elo clc:r~l<o numero 5-0/.l. ele 11 eh: :"-Jo\·o;mhrn de 11).26, ~5.·• 
..:qnip:' r-:tllus. c.;Jn \·cncinu .. ·ntu!". an:' ~ar~<:nt<~~ ; 

~· ) ~l· 1:a~s paJ.,:':utl t.: lltns r(•T:_un fcitus n:t Corma est;tiJcltcida no ]Jara~r:,_ 

pa<• t:nkc, rl<o ;c ri. 15 <lo de: ~c:tro n. =~ .4 q, de ICJ ck J unhoo <lo: t <JJ4. ÍShJ .;, 

l m !11~7. ele n.:ncitnt:nh~ na n:::u:â•> <le um par:t ~inc< • . ~-' · se o não ioram. em 

q:a· ciispf•sith·o l t.~J.!!ll ~e 1Jasc:Ot1 a Jnhninbtr:tr:ão da Cuerr:1 tiara ass:rn pr •. -.. 

t'<:.kr . 

r: l -.: :ws o1iiciacs. infc:t·icorcs. asplrantt:s ~-' praç:~s - cjue <ll'fompnnh;,. 
r;:Jt' " ~r. Presidente rl:l l<cpuhlica. em sua rcccntt' '·isila :i ~ Repuhlicns olu 

JirJ:cn!ina c <lo t 'ru;.:aay - íoi :dx111aclo, a tit nln rlc njt:ola •I c custo, :m: 

Y!''t·z de \·en cinl <.:n tus. n n rd:u:5n cl-= t111l !J~ra dncu ; 

bJ se esse al:ono ftâ ftitu em virtu•lc do tlispost<o tl<o para).(raphn u nic'l 

do :-trt. r .:; elo cl~~r-cto n. -"4--P.1· de 19 ele Junho ele I<JJ-1 . e, em caso C(mtra

rin. em que ,]isp<>~kãu le..::tl. se baseuu a admin:suação <l:t 1iarinh:~ vara d 

icctnar t ai ahoniJ. 

S:lia das Ses~iícs. 5 ck .:\J.;QS\0 d(.> 1935 - Acw-cio Torrn. 

E nccrr;u]a a JisC'Us.s:\o c :l<liada a vo:ação. 
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( 1 .• ~~~islatura) 

!'r. Pre~í,!cntc da Cama r:. rios Deputado~. 

Rcrp1c:iro. ouvida :1 Camara, <tUe seja incluiclu na nrclcm elo dia, o rro
j~cto n, t.:r. o<: ·~.35, aprcsentarlu pelos I>epu tad~>s Cindnat<J l:ha)(a c: Hyp
l"'lítu rio 1-tcgo, dc: acci•rtlo cC>m •• que: c:stahdc:cc: u art. 4.: rla Constitu:ç:;J 

Fc:rlcral. 

:\rl. .p. "Transcorrido,; sesst.:nta dia:> dl) rccc:bimenlu de um prujt:ct:r 
•I<" lc:i pela Camar:t, tl Pn:sidc:nlc d~-sta, a r~r]uc:ritrcn lo de rJualclUI!r IJ<:~t.t

. t;,do. nian<ial-o-:í incluir na Orrkm do di:L , Jr:tr:t ~r dis~'Utiri<l r.: vut:td<,, in:lc

pcnclcntem<:nle rlt: parecer' .. 

En::crrada a discuss:io c :uli:ttl:t ~ vulat;ãfl. 

:-.;. 97 - 1'135 

(r .• Jc:gislatura) 

.]{c:(lueiro seja incluidn em Onlcm rio dia, inrleJ>c:ndente dt: parecer cb 
Commissão Je Educação e Culttora. nos termos r.lrr art. 6!S <lu Re~:itr ~nto In· 

terno, o projeclo n. s. de: 1934, que: desde J ~nd r o do :tnno co> r rente se acha 
:wuanlandu p:trcccr nes~a C<~mrrissão . 

Sala •las Sessões, 6 Út: Agosto u~ I9JS - Carlos Morrws Andradt!. 

Encc:rraJa a discussão e adiada :1 vutação. 

N . 9g- '935 

( t." h:b<i~latura) 

Na fórma do art. 68 do Regimento Interno, requeiro seja incluído n'i 
Ordem do dia, o proiecto n. 28, de 1934. 

Sala das Sessões, 6 de Agosto de r 935· - Edm.tmdo Barreto Pinte~. 

Encen-ada a uiscusslio e adiada a. votação. 

E' lido, apoiado e enviado á Conunissão Executiva o seguinte 
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."Hc'lnCrenws que seja inserta. como t"UI11Jll"m~n t o ;];, Acla da s.,ss5o •lc 

hnntem. entre as homcna;.!cn~ tributaJas á passagem <lo primei.-., centena rio 

nataiicin ele (~a~pa1· rl:• Silvdra ~lartins. o tliscurs" proferirlo pelo Sr. Depu
tarlo Jo:u. ~e\' c!" na Socicdarlc Fdippe ele Oliy.,ir:l. e •rue. ~.., hotl\"cr sid<> pu
b:ic:lelo na integra. ou por :1l~llln resumo au:nri%:l'lo, n que. <'~t·:lfmente. sohr.:. 
" mcsm<• :•ssnmpto, pronunci(\'1 o !'r . . D e pi.lt:11ln R:td P.ittcn<""ttr l no fn:ni. 

tut<• Hist<~ric•• c í.~r.;!ratJhico llnsilr:-iro. 

Sa!::J 1las ~c:ssi)es, 6 ele t\;.:"1>."10 •lc ~~~-~.i. - liarro.,· Ca.wJ/. - Ortm·io tta 
Silr:t'ira. - l'mtla Soar r:s !'i t•lln, 

O Sr. (>residente - (nmmunic" aos Srs . Dcputac lt >~ •rt:c: e,-tc\'C: hoje 

U<'!'ia Ca!'a. o Sr. Lino :\foreira. que. \'11\ 11nmc ria f:mtilia l'c,!ro ele To
ledn, \'ein ;t ,~r:t:lect-r a~ h•)O\t.;ll!t!.:ttns rlt'.~t:t Ca111ara {, tllt1n ,,ria •1c :{cu lltu:-:.trc 
çhefc. 

Est i1 fin•l:t a hora d t:stina<];, ao 1-:xpt:clicnl<" . 

<;encro~· Ponc!" - - (".alel~ira :\lvarclll(!l - ·- l~il11:o\ ru j uni·•r- A hguar B:ts. 

los - Fenei<.n Pertligãu ...- :\Ia::alhiic~ U<' .\ in ~t·io]a - - -\ .:t·no~r ~·[onl<: - Pires 

!lc G:~yco~o - Democríto J{ncha - rernaJt<lt:s T:t,,.ra - HumiJ~nr• rlc :\n

rh·;ule - Fi~:u~:redo ·Rodrigues - Xa\'Ítr dto I Jli\'t:Í ra - :'l·lartins \'eras -

Alher1n T~oo;,ei li - M:tt1Ji:ts Fr~re - ]o.~'' Clc<•phas - O snrin Borba- Ado!
p}lo Cel• n - Domin;::os Vici r.1 - .'\r:hur Ca,·aknnti - Al<lc Santp3i~> -

Oswal<lu Lima - Simi'ie s P.:,ri>O:;."\ - Emílio ele :'ll;cy:~ - Sampaio Cos:;t -
Mdchíscelek :lfnnte - :I.Y:uwel :\o,·:tcs - P edro La~n - Jn:"to :\·lang:.heira 

- Arlindo l.t:on: - Oct:l\·iro }!:tng:tbeirn - \\'anderl,·r Pinhu - PeJr11 C:~l-. 

m"n - i\rthur :\c:h·a - Ed~~rd Sancl11::: - lfom~r" f'ircs - l'creira Car
neiro - Henrique La;.:-c - S:.lie~ Filho - Lc\'Í Carneirn - Edaardo IJu,·i

vicr - Bentn Costa - :\l!en•lr Rabello - Hc:rmetc !'ilnt - C..sar Tino.'o 
- AlipiC> C(l,;tallat - Xiln Ak:mm~:t - Fabio ~r.cl.ré --' Arthur Bernarde,; 

- N<>raldin<> Vma -\Vas bin;:tou Pires - A r tbur Be~n>tr.le;; Fillm - Pol r -

r:arpo Vlntti - Celso M:tchado - ~não Penidn - Anth<"l'O Hotdho - \V':tl· 
dt:IT'ar Ferreira - G:mta Cerqueir:t - Cincinato Br:l)o::t - - Castro Pra•lo -
Macedo Rittencourt - J.ae,..le Setubal - Jor;:-e G11ecles - Justo rle )<lomc5 
- . Trigo de L,.,ureim - Ar thur Jor~:c - Pl in io To, .rinho - :\ln:lardo Lu7. 
- Dorval Melchiarles - Carlof' Gromes de Olin dr:t - .\oãC> C:u·lo~ "-. Anncs 

Dias - V:ct<~r Rt~s:son'"'"" - R;,n! Hittenconrt - :\sc:miu Tubinn - Jo:in 
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:'\nt,; - .\lliz 1-l:ulr:. - l·:urkú .Kib~iru - Ermando t:omc,; - Scltastiiío L>o-
1uin)!ut"s - P.,.iro," J or~c - Franci,;co Ji Fi!'ri - :\c!alhcr lo Catn<~rgo - .'\1-
l o ~rl< • Snr.,k - Uam~~ ()rtix - Çitira ilh ~erlu - .\Iarti11 hn ~·r:ulo - Fer
-- Tri~;;u ut l . .ut: rt:iro - ~\rthnr jorgt: - !'linico Tuurinho - :\helrado Luz 

r.:ira l .inw--Ol:,·,· ira Crmt inho-:\lbert•> .'\I vare:~ · - Peclro> Rache - Rr,bcr
lo Sim •nSt'!1 • . Vi~cnlt: Grol!i~r. - Leoncio .-\r~ujo - Ca~tfio \'idi;.:al - .\toa
<")'r l:arlxosa - .-\rl int!o l'int" - Aht l;,rdo \'larinluo -- S~·i\'Íh Lo::it:lu - l':mlc: 
:'-l:~rt i :~~ - ~J ,,rac~ l'ah·a - Uarn:to l'inlol -~ Tlifl111]>~0n F lo >r~s. ( Hq.) • 

• -\11tO>ll:o Ca rh.s - Arruola Cam:. ::a .--- :\l:tri:o c:ll'rt>lfH\i - IJcuoiiiTII ·!<: 
).lcuol"nça - .\;:11.<tinho ~1nntti r' .. -- Olavo llli\'t:i ra - - )tho\'ah ~lotta -

lT~ •·•·dini~n· • Zen:o~·,ic - ().],., n<''-erra-- .-\o·n,.la Cam<~ ·a-- :\·la rio Uo>minj:(ues 

- s.,·;erirtt:o :.Ta ri~ - :Vt.,llo :O.l:tchaoln - C:~rlo~ de t:u:;mfio - -Al t:trnir:mtlo, 
Rcqni:ío·o - J. J. s.·:tilra - l'ri:<C•' r:~rai ,;,-, - \f :u:~lhães xetl() - ,o\s.lruhal 

So,:tn; . .: -·- Fran<:i~<:·• Conçah-~~ - :Vlanins :'roar~s --- L.:\' ÍIIolo C .. t:lho -- ;\ele

li .. lla~id - Jc>sC: A lkm:m - Sinrflo d:t Cunha --~ l{ezc:mlo:: Toslt:> - Jo:ín 

llc:nrÍJtll<: - Ja~qnc:s :.\f ront;,ntlcon - - :\breu Sollirl: -Pauio XU!.'Ut:Íra - Sau
l•H FilhCI - I )~car Steven~·m - Cari•'t:l de Qn<·Írn7. - Jn:~qu!m :=;:tmpaio 
\'id~! - Bi:ts Hueno - Hipp .. l~ to cl11 Hcl.!o - Felix R ilm~ - l{roloerth :.\l o

r.-ira-- :VIeira Junior- Aureliano l.o::ite- lloraC:n l.:tfcr- Jnsé Cassio 

:\\oi lin olt .-\s,;:s - Martins e ~ih· :, - Lima Tdxeira - .-\ ttg\!Stu Cr,r ;ino 
CarJoso :\yrt"s - Vicetltt.' l;lotl\'t·a - l.uurt:n~;• • B:wta X'cves. (4~). 

{) S r . !•res idente - - :\ li,:ta ole prt:otnça :u:cu~;, o cmrqoarccimcutn de 

;:~;; Srs. IJ~putarlus. 

Vac·~t [>rocc:oltr ;i votaç:Jo ria matc:ria •lUt: se ru·h:t snlore a .\1~~ e d:o 

,•.,nst:•lltt: oi;\ Ordi:'Tll ou •lia. 
Vã? ser j ul~o:ados ul>jtcci11S de cldihc:r:tç5o clois pr,jec:n~. 

Sã<J. suc,·c:ssivarncfltl~. lidc,s c con sitler:ulll:> cl!>jec:o tlc dcliher:u;5o os 
St'l<\IÍntt:S 

N. • 6~- ''>.ls 

/~l··~•a ú o:o1/c'!JOTÍ<~ lf,· z.' dasst! 11 Dir~ctoriu f«•triút!al dos CorrtJio.s tJ Telcgra.. 
phos do l<io Grande tlo Norte 

(Fin:..nças 101 - 1.• legislatura ) 

:\ rt. • ." Fica elevada á categ-o ria de z.• classe a Dirccto~ia Regional dos 
C~orrd<>s c Tc:icgrar>hos do Rio Grande d o Norte. 

:\ rt. .: " R~1·o~am-sr: as disposicões err con tr:uín. 
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Sala elas Sessiks . .:! <lt: .\J!ust<l d e T!J,;;. - Ca{c' F;lho. - Jf,Irti-n~ v.:ra..<. 

Ru:arrio llarr<'to, - Oario <.'rcs,f'o. - Fr,·do"Yi•'!J W•,lfe·n&rcJt.:l. - Victor 

R I4-S.!Omano. - .4dclmar Rocha. 

Ju~lificariio 

.f l dcscii\'<Jlv imcuto do sen·i<;o po;;t:d tc·lc~r:q,h ;"'' '"' l·:slado do Rio 
C.r:Lndc ,lo Xnrte. Ju.ule :-;c:r apre •. :·iwlo c j ul~:ul • ·, pdo au;..:n11: nlo • l~4S rcrt ilas ar

n·cadael:.s. 'JIIC. anno a " " ""· " l"·rsetúam nmi<>r ;;c)cfficicute. itulic.: que: fala 
~Í!{nificalh·antcntc <lu \'n!tltne o{c trah:olhus <'Xl'Cllt:tfltts, e que olc •(Ía (•a~a <lia 
JHai...t !'<it" ~n~ross:l. 

Pa:-a ufiu St:"nno~ íati:..:an tt.:lll~H1c pr11~b~(l ~. ,lcix~uuo$ tlc: ~ntrar ent m: n·u

cias hcn· a pr<•[lllsit<'l nu caso. ""'" q 11e s~ pode111 dispcn,:;ar e111 face •lu merito 
llns :'lr~u,Hc·nt •.,.~. (_·t·lhi, l,.;-; dn~ n.·lat .. rius annuat.~s •la I>irc..:t.>ri:l Regiclon~. l. arn;
~c::ntwlus ao ~r. l>ircct.•r f:c:-ai " " I )~part;nueutu tl<•S c .. rreios c: Telc!(r:~phns, 

e re fercmc:s :w,: ann .. s ele "J.! r . 1 u,l.:: e t '13.!. 

Dc:ssc:s rclatnrius, c .. m e H e iLn. se \·erifica que a J>:rectnria R .. ).!iunal d <>S 

Cnrr<:ins c: Telc:;;r;ophu> elo l~iu l ~r:nulc •In :'\ c>rtc t:nll\t'il>uiu, p:tr:! ns cofres 

uaciunacs. t..•unl :t arren.Ltl:u.:[io el~ rendas :-;egnintc:~ : 

Em l ll3t , 

l•:no l <l.l.!. 

f~m ·~.u. 

l•:1n 1 •)J '· 

F.rn I fJ.)..!. 

Em 1?3.1· 

) •JJ [ 

J'c:ssoa 1. . 
,:...Jatc:rial. 

.r-~s~tJ:t 1. • 

1fatl!rial • . . 

I'JJJ 

Pessoal. . . 

. Material. .. ~ ......... ~· .. 

l . ~for) :.!,; ;$>1')4 

67 :.11 r.s6su 

1 • ~6;; :•)4-.l$9110 

6~:Ho..:$5oo 

r - 2 54 :.1AA$6"c.o 
54 :3 ry$o11o 

XrJ<) : 17 1 SSJO 

S.!;.?:o~~?40 

l(o15 :X;loS6nO· 

:. 3:16 :ssJ$744 

! . .l.'4 :745$400 

t. JnX :n9$6oo 
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T<lmám<>S por b~sc. na ucmonstra~;5" acima, nos trcs annos apreciados, o 

periodo de Jancirfl a Dezembro, desprezanrlo () trin:el'tre J aneiru-Março de 
19.14, em virturle de ter sido mand;"~dn in~MJlnrar ao exercício financeirn de 

1933-

Do~ algarismos acima se v cri fica que. emcpmmo a renci:t arrecaclaua va

ria. de ann(l pura :11111(). numa prugre~s:io crcsccntc. a uespel'a .:ffectuada ffi\1 -

da t;.,.mht!rn. anno a annu, ntnnn prug1·es:-::fio cle::cre~ccntc. e. conscquenten1cn
te, .o ··.-lcficit" apurwln em cada um <~ssc~ tre,; exercícios financeiros e c:ula 

vez 1T1Cnur. 

Ao rdat .. r in corrl.!sponuente a HJ,).::I, :1pre:õcntr.do pelo Sr. Dir~:ctnr Çeral 
dns Correi<.,< e T <:lc;:-r:•l'hu:> ao> Sr. :\1 ini"t ro da Via.;ãu e Ohras l'ublicas, to

m:'• mos al){Ull:< dallus que. embora · n:ferente.-; apenas a esse annu. scn·em para 

demnnstrar. qu:111to :i arrcc:tdaçãu tlc rendas. o nivd <lc ;;uJICrÍnrid:ule em que 
se encon t-r:t :t Dirc.>cto~ria .Kegional elo Rio Grande <lo }/orte, em Jmrallelo com 

as suas ccm~cn.:r<;s rk :\la11/•a~. Espí r ito S:mto. ~laranhão e l 'hc:ralm - todas 

estas uc ~.· classe - c. ainda. com a •lo P:~r:i. de 1." classe. 

1\ ssim i: <Jue no dito am10 de 19,):! a arrecad:1ç;'io de rendas dc taes repar

ti<;Ucs foi a ~eJ...'"llinte : 

Rio {;rande <lo :-<orle {3,• cla~se .. •••. ••••••• • •• 

l'a r:í ( l. • classe 1 

Rio Grande du !\Jorte 

AlaJ~:ê•as ( z. • ciassd 

mais 

T<io -Grande <lo :-1 orle ......•..•. . ....... ...... . 
Es11irito Sall\u ( ~ • classe) 

n1als 

R :o Gran<.lc do Nnrtc . .• •• •...........•..•.• . .• 

Mar:mhão (:..• cla~se) ...• .... .... .. .. .... ..•• 

Riu ·Crancle rio Xr.rte - mais 

·Rio Grande do Norte 
Ulleraba ( z.• clas~c) 

Rio Gran<le tlo Norte - m:.i~ 

R~s:ozJ$940 

6.3 I =·li7S-P I 

193 :6o6$5.29 

);:!_) :o2.1$940 

57• :o4•)$8oo 

H25 :0.:!,,$<)40 

797:575$:.!uu 

íl:z5 :u::.1$940 

:-\o_:; :S6S$!)64 

Rzs:o23$94o 
s;x :o46$4.35 

Vê-se do exposto. (JUe n o anno de 19J.!. a Directoria Re;,:ional do Rio 
Gran<le tln Norte arrecadou rendaf' f'Upcriore:: it d<1 Pará, de 1." cla!'lse, cn1 
193:417$41 '; ás de Alagõas, Espirito l'antu, ::\-1aranhão t: llbcraba, todas de 
2.• classe, for:tm, na arrecad::~~;:io tle renda~. supemtias pela do Rio G'l'ande 
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do ·Norte em 253 :!,i4$t4o. 2i :.H8$74o, 20: • 55$c,~7ó c 246 :9 i7$5os. n:spccti
v:~mente . 

O JTu vimcnto de malas e de w rrespconoenr:ia i! tamht:m um <io,; mo!Í\'<J$ 
ele justificado do projccto . 

N:~tal é o Jloll!O de primeiro c:-ontactu <1:1 l:,urot>a Cu !'ll a Ame.-ica. 11:\S 

comtnun:cJaçi;es JJür via at:"rea. hoje: Hio lntensiíicaclas. 

A' Dire.:t uria J~cgional 110~ Correio:> t: Telegr:1pbo,: da capital potyguar 

cal~ attenclt:r :tns serviços ue recepç;in c expedio;ào ele malas aerea>< por •Lu:t
tn o companhi:ts de :1 \' Í:tç~o: i:'yt1rlicato Condor, cum c lu:..: Y Í3.1{ells pnr semana: 

Lufthan,.;<l, com dn:cs \'Ía;::cu:< ~t:manaes: l'an;,i c dn llrnsil . ~- .-\ .. cc'm ~ 

via~cns pwr sem:tn:t c A ir Franct:. ' colll cluas \·ial(ens ,;emanae~. 

Vaie por •li1.er qne. na Rt:part:çiio ,],. :\atai. ~:i" clespa d1a<]co,: ele:-. avi l>es , 

o qu~ é suffici~tltc para ju~lificar o proje~lo, 

Alguns dados sobre o n~o,· imcntn tlc correspun<lendas pur \'Í:I aerea. em 

IC)~,i . dt: q'tle di5pomo;; no mlllnen: u. inkres!<am aro prescnh: topico clesr·a justi
íicac;;io. For:n11 r.-<.·cl>iclos Jl:tra t\ i ,..trilmi •· 65. •;;6 nh j .,ctn,: de corre.:ponclen

cia onlinaria e ;! • 96u rci'Í ~Iraclu,:, num to t al l{cr:ol de 6~. 01)6 objectos·. E..x
pecliram-se 77. XJu objc~:tos nrdin;trin• e 2. 9.! 6 rc;d:>tr:lllns, lhl total de So.Sof> 

objc~los. 

1Ess:..:.:. currc~pt•ndc.·nd;a:-: fu 1·:nn itu:luiUa~ c:u1 ~ . f):J.Z :n ~ Ll:ts rel."<:hi(l:\$ c e1n 

2 .592 e,;pt·clicln,;, l'tJlll a :;<ltntn;'\ ele s.6 !4 mal;~s. 

Pel:.ls vias <•nlinarias •le t .. ali>'J~•rtc:. n n!o\·imt•11ln uc maias e ele cur

TCSJJOrulencia em 19.13 f oi c\ ~eguinte : 

Malas rt:(c-bidas 

Malas c:'(pediclas 
Ma la~ em transito 

Tntal. 

6.; . 4:0:0 

5S . 2iO 

74 . R49 

F nt"anl pu~tafJ~,:-; 5. 54-c•. ~r tt ohjectns de cn,·rcsp, )ntlt:ncln ~}nlinnrin c 
.z.z .S 16 reJ,:istraolus, n n tutill de 5·763.63~ objcclos: furam clist ribuidos 
4.77; . • ; 6z ohje:tus orclinari us c z 1.? . 6zs rc~o:isn :tc)irs , no tola i ~o:er~l cl,· . .. ; ... 
4.<))(1) · 'Jlo:i. 

O lltrovimcn to <1.: rc~islratll)s ( <.Jill ,·alor d~t·l:tr:ulu foi clc :;; .Xi::\ objcctoi 

post:ulus. com f>.-t.Q4 :,H:!$(}ii; 4:! , t no objectos úistrílltlidos, com 6.~~,(; :sf•;::;.::;-; 
c 3.~. i 7" llhiccws em transito. cnm .::. 1 6i :JSi$~:o. 

Foram cm:ttidos. em 19.3,; , 45i vaies P<>~t:.~~ n::..cion:tes, na séde ela D i
rcd(lrla l~t';.d<ltl;d .. conl a (jl~ ;tnti:l. de réis 17.;: ;R~.3$6uo, c I. 1c~5 clc~ssr:s titUl ll~ 

n:ts :~~o:cn cias ~uhnrdin:ulns, nn n:ontante de 1 i6 :,;c1 r$4ou. h:l\·cndn n,) lot:tl 

tlCSSõi emissão um ~IU.((nlento de ·I 52 titul(l:> rcpresentaurlo a impo rt:mcia de 
de 4 c :s6i$Ono SHI1rc idcntico movimento em 1!)3" . 

E!<,.,.,. <lado:< cl i:.ocm, <l c: mudo <:ht rn c cate.:oricn, ela raT..;Ín <Ir: ser que 
vem c:n :nnpa ru da e\e..,·:tção rlc classe t}Ue plcit.:amos para a Direcloria Re

l.rional elos C•t~reio,; c Tele~r:Lpbn~ do Ri<> C~r:lllnl! rlo N ork, ainda hoje de 

3.• cla~,;e, 

S;rl:~ d"s Sess<~s. 2 de Agosto de I9.>5. - Café Filho. - .Harti·ns V.-. 

ras. Ricardo Barreto. 

A ' Conuni~s:io de Fimm<;a!<. 
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:.r. 16!) - 1~).}5 

( ,,• Jegi>;latnra) 

1 !,:-~iJUt ~" ~.;,. tfa rc·c,•,:ta do imposto [t:clcrat solm: o .w/, produ:;ido no lúv 
r;rar:clc· do Norte', para as obras tios porlos do m.!$t>IO Rstado, crean· 
do por,, is.-o um f.'undo Hsf>'-'<'iat. 

:\r\. 1 -~ :\ p:trt:r tle ' de Janicr.:> t: até J ' ele Det.cmhrv de 1946, 
cinco.:nta JIOr o:cnto du impo,;tn ele consum" fedem! clu sal, p m tluzitl<> "" Es

. t:ulo <I" Rio I : r:mc!e úv ~orle, conslitt:irão 11m ~F un·lr) F.special". destinado 

il obra~ ''''~ pnrtos do rde rirlo E:o:t~tlo, não poden,Jo, "" fó rma do :1rtigo rSG, 
,i:\ l'<•n ~: iruiçtw. a respecti,·a n:rul:1 !'t:r desviada para outros fins. 

P:,ragt·aphu uHico. Atl! o rl:a w de: ~.:ac!a mez,:. Ueleg-acb Fiscal do The

»I'>Lil'<l :-\ ~ cional dn l{io Gr:tnd.: do Xorte, \'erificará pd os balancetes uas es
t:u:e~t:s iísca"s '!""' 1ht: sfto :<ubvrdin:tdao< e tecla baixa dos termos de re~pon
s:.hili<b•le q uantJ,, '' producto tiver sah iJo com '" imp.-,sto a pa1-:ar " e bem as
sim. p r,r mHros elementos au sen alc::ln ~e. qual a :~rrccadaçi'co no penultimo 
n·cz <.lo impn,;tu nwncion:~<J, ·, ~obre o sal procln7.i.Io no Estado, communi

C;'ln<ln-a ;, Conta(loria Central <la l{epnblica. para IJU<! esta immeeliatamen;e 

proceclrL, iml.:pendente ue n1ais fr•rmalidades. á annul~~;ãu c!e cinoo~nta 

pnr cemn da receita :~li'Ud:da, t:scri-pturando o seu produetl> :• e re1lito d ) 
" Fundn l~special" para ob.ras r! .. s Portos tio Rio (;ronde do ~urtc. 

-"r t, ;:,• < l Poclc:r Executi ,· n I>rov iclenciarú para lJtle. dentro dn Jtr:l7.0 :k 
4 mezt:~ <la clata desta lei. ,;c:jaue .:•mcluidos c: :cpprr>l'a;los os estudos da!i 

ol1r3s de ahertura <las J,• rras de _\r.·:a Uranca. Mac:nt in ici.•ntl.>-~e. em se
~uid;,, os respt'clivos s~rvi-:o~ . cuja ·execu<;:io porlerít fica r n c:~ r;;o, mc.lianlc 

t:••ntractu, <lu Governo elo Rio Grande do :-\urt<:. 

Art . .;.• Para apressar :1 r~liz:u;:i<> ol:t~ ohr:.,; rcf.:rida;;, pwkrit o Go
\'erno fo't'flc:-r:tl fa~:cr "f>er:tçióe,; de crttli:n l'nr antt:~ipação da l'~ccita tio " F'un-
0 <> Espccinl" • 

.-\rt. -+-" Por c:unta do "]:Ounoln ., J•o•lt:roico correr tambc:m a:< ol>ras necc~

s.uia~ á c~>nclusã<'l d:t dr:1J::r1.1:em ola barra olc Nó\t:tl, au)(mc:n tt) .;o e:~es e ohra~ 

cOntplcmcnto.res . 

Art. 5.• Re\·o~am.se :ts dispo~íçõcs en• cont rnrio, 

Sala tias Sessões. s de A!;:t>~to de •9JS. - C.:af(: 1-'iJho. - M árlins V rrras. 
R irardo Borr.tlo. - F.. P••rt:ira Carneiro. - l.ino Ma.:hado. - llenriquc 

La!J<'- - Cknr...,n.:-.: Medrodo. 

J uslif icaçrio 

O projc::lo vlsa faci litar o err.bart~uc de ~ai nos portos de Mi!c:u:, Areia 
Brancn c Canguarctama, nn Rin Grande do Norte, e se ap~esenta em r a1.ão 

de sugge$lÕc:s discutida:< e õlpprovarlas no Conselho Ft:derat de Commerdo 

Exterior, quando alli se discut:u a alta. do sal nos mercado~ dG suL 
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O j{j,. Grande olo :\vrlc já colllrilmiu com cerca de ruo !llÍ I conto,; de 

réis fJ:wa a l."nirt.o t: apesar disso, lt!tlt .as barras dns ~~tt~ p:-'inc1paes portos 

entupir.las. encart:.:t"rulo-~e o preço do ,;ai pt:la,; vultosa~ rlespcsa~ do seu cm

harrttle, olcsdc <fltt: ns ll:lVi•>S ficam a th:~ milhas rl<os rcspedi\o~:i ancnr:tJ(>tl
ros. 

_-\s con1panhia!'i tlr: na\·~g~H.;5o rec.::·u~ant-sc au lransporlc du :-;a;, ou po r

que niuJ !JIJSsncnt ma!crh:l nt:cc:'"'~ar;o para o ctrba n 11~c d~s:;(.: J,:·1uluctu. coJn 

eSSa di:;tancia, Otl purqu~ a J~nu,ra llUS por!uS indi.rados. nfíu lht!~ u ff(!fi.!CC 

\":Allta:..:~tn algt1n1a. l·rgt:. por l·~~ll:;egulntt"", rcmt:diar <J ntal_ 

.:\ crea<:iio do ···Fundn E~pc~·ial"' para t!t:S<)bstruc..;ãv t!u~ [mr'l"s tlu Rio 
l~t·atll[-.; do ~.;rte-·, é tttua uu~·dithl úe b.r.:.:o l.llcu.nt:t: t: dt: J,at;lnticn a ruparu a 

inllustria salifr:ra. t1u J\lclhuL·, :'t c:cunom;a ln·asileira. 

L~:· tle notar <tU<.: nfl., Se oh;,; vi<~ toda renda rio iurpusto federal tio »ai jlro

Juzidu nu Es.t:LJo putygu:tr. rnas 50 ~";~) Jes~a l"r;;tl:la Jl:tra ex.cL!'Ut;;'"uJ de uhra~ 

,que amp.:.-.rarti.~'l a inllustria que pr,niuf'. n::d.s Jt: (j .I~UI) a:f.Hllt•S annu:u::.:L 

E' de uota< <(Uc nZ.o se des"ia toda a ren·l~ do1 irup,stu iederal dn sa! pro
jc~tf). 

o() Sr_ Presidente - v,u sainnettcr a v<>tos um:1 rl'1bcçt") já J•ubli
C!l.•l<t. 

Votac,:~o d:1 rr~<lac.;<l•• t"inal •l•• projc<.:t•l n. 1 :ú-:\. de hJ.l5 f 1." 

houi..;!atur:r>. que r~;;(ula o ca:saru~nto religioso par:t os ~rfdtos d\'is. 

{) Sr. Barretto Pinto - i /'ela ordem) - ~r. l're~identc. wmu t em 
;u~·c~dido o:m turlu •1uan lt> diz respeito au projecto de casamento r cl i;.:ioso, até 

.1. vr"pria redac:..;ãn final. qllt V. Ex. acaba dt: annunciar, apr~~tnta falhas. 
~e se trata. ro:oaln~("ntt. da rto<lacdi<J linal publicada no Diario rlv l'otkr l.l!gis
/o~li~tr; de hoje. não podt:rá dia J>ro:~·al.::ccr. 

~linha queslãu tle ort!t:m, ~r. l'resitlentt:, .; nu sentitin rle inrlaJ:ar ri<; ·V. 
Ex. se h a emerulas :J.PT<'~en!".!".; {t reda~ção iinal ,[o l"''jecto'. 

O Sk, l'rn;,.;tl>l·:x·r·•: - :\t.! ,,;tt: mom~nto~ nà<> ioi :cprc:sen t:ula qualquer 
elllt:n•la. 

O :li-:. B.'\1<1-U•:To l ' I :\T() ·- l•:nviarci a V. l•:x .. :-.r . l'n;sir.krr tc, uma 
emenda~ 

!() Sr. Presidente - At tcn~:ãr>! Acah;uu de che!(a r :< :Vfc:sa ":.ri"" crncn
das, tla :rutt>ria tf., Sr . lJet•uta<lo l .cvi Carneiro. :~s qu:tc,; vãu sc:r li tias pelo 

Sr. Secrdnrio. 

Sfto , successÍ\•amente, iit.ias, :l]kJiadas e en vbt!as á Cnmmissão 
de Re<bc~i"w :1~ s~gu in te!> 



CarTlara dOS OepliadOS- lm~esso em 28/0112015 14 34- Página 74 IE 100 

-44-

- Em vez de: As 3tltnrid:ules surcriure~ da,; confissões rel;~i<>S~~ com
municarão ao f'rcsiclcnte da Cúrtc de Appdlaç:io no:; Estados. no Distrido 
Fcclcr;ol c no Tcrritorio do Acre, a relação norr.inal dos seus. Ministros ... 

As ;:utoricl:ulcs superior<:~ cl:~s confissões reli~o:insas, no o:st~ict" Fecleral. 
nos Est.•u]C>~ c no Territ.,rio da Acre. comnmnicariiu "" prc~iclentc ola rc,;pec
ti":t Ciorte rlc Arpellaçiio. ns nome~ e CiH!{•>~ tlns s~us l\1 inist rns •.• 

Art. -'-'' ~ ;:;.•. 
- Elll vc:t cle r- ~file toCCoTT;l <l f:~cll! -

A~t. 4.•, § 3·" : 
- Ení n•:t. de - cx:mhili<l clo mesmo r:roJ cc,:so Je habilita<:ftO, a r~lfUc

rimcn;u dos nubentes -

c:xtr:Jh:,to. :1 rerJllCTinH:ntQ l!n,: nttlu:nte-s. du~ nlc!'4n10$ au1<t~ tlc hahili 
t:~ção~ t:tF:o c~t:t aindn vi~oT'C. 

Ar1 . 5.". ~ ~." : 
- Dcpoi~ tlc - clc sna \'nnt;Hic -

-<!c c:tsar 

Art. 6.~. 

- 1~m vc::z clc - no i ino c~pccial -

em livro c~pccial -
Em vez de - clepois ele lidas -

- Dcpoi~ tle lhes serem lidas -

Art. 6.0
• § 3." : 

- En' vez de - os documentos para esse fim apre!'ent:~ dos 
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J)iga-se ; 

os documc,to~ aprescntarl<•s par~ a cdebcação uos nu:s:nos casamen, 

;\rt. ;.o-, principio 

- Em vez de - fará C<tllllllUnÍcao,:ão do o:cv:-rido -

Diga-~ 

- comn:un:car:i u r.•c~urri1lu 

Sur>prirna -se : 

- depois da co:i~hração <I•> l";t::;;!ntt:nto -

:\rt. 7:', § ~-D 

~uhstitui r J>t:h> se~o:uintc 

- F:tr-se-:l soh r~>:istr •• fiHSt :il .:ratuilu. euut r ec:hn tle \'Ult:l , a com:nui)Í

ca.;~ c. exigida ]>.>r este arti~o:o. O funccionario pustal ,·eriiicar:í. v teor da com

mun i~:a~;ào, :mtcs de enct:rr:vla a sobrccarla. :nencionando no ::crt;ficado t ra
tar-~c tle assento Llo casament<• das pessõas que nomearâ. 

Art. 9·"• § 4 ·" : 
-lJe?ois •le - nos autos de habilit:u;ão -

Diga- se ~ 

- da r:L-

Art. 11-~. § 

Art. 10: 

-· ,. 

- Em vt:7. de a rt. ~-· -

- :trt. 4.". § 1." -

Art. IJ, § 4·" - a) 
- Em ve.: úe - ou clifficuttar 

- difficultar 
Art . I;j, § 4·0 -b) 
- Em vez de - obtiver ou procu~a.r oht .... · 

- ou obtiver 
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JusrcrrcaçciO 

Conhe-ll'(', no s~io ela c;,mmi,;.<:io Jc Constitt1i.;iio c Ju~ti<.:a, iazcr a re

tlac.;:w final do prujcct<> de Jc: du ca,;;um:nt" re:i;.:iu"<:r, ~c hem que \'t:ncido, n:l 

~na elalrora,-fw. em niguns prmtos itmdamtnlae~ . 

1 h ·sincmnhi-me Jcs,;c e11car;.:v. procurandn mcJiwrar o Jlrujt-c!<r. ainda 
que ad.strÍtlo :L rPSpt'itar. c:om•• f< ~~P«::itt.•L fiS \ 'otr•s da duuta Con11n~s:;ão. 

;\,; ~lllt·n,\as , <fllc a;.:ora apn.:~t:ll\11, ,.;,;un corrtgtr certos ddeitos de iór

ma, 'I"" esc:qrar:uu :i minhn rt:ds:·w. 0 11 qut: u ltcri<•nl' ~ntt: :q>parecer:.m. 
C c•ll fl~:o::'o. no t.•nt~llllo. r1t11• n1e nfH.• :ndnH~i n cortigir o di:-sposit ivn Dl;tis 

ohsc1~rt. t' itnpr~ci~·. (l\l\! ..: o (lo tLrt • . L 10
, § .l :· Pu r oc~nsi:u, da \'Otação em 

3 ... rli:·a:n:o;~~itt. a ccc:ntuci tfuc não ~;rhJa o •lllt: sl;.:nif:ca\'a :l t:XJ>Tessno dn 

prujl'cto - "<lc\·~nrlo ter ns :\li11istros as suas num~a~~·<:s c provisões'' . :\ 
:"<:tlac:c,:fto foi :al:cr:ui:J. 1l•11tl ,•-~c ~lgura: .. tod,,:; o:-o ::\linisiros tlt~\ t:d'lo tra~t·t 

su:t~ pr,, \"f;.,i(·,.; nn titu lo~ tlc 110inCaç;t..,. ~. •• 

'Ni'lo "'" :lllim.:i a o:mr:nclar - po rque cmllí nila a scr-tm! inaccess in:l o 
pcn~;uitcnto, apt·sar d:t m<od:iica~ão feira . 

( ) s )li ni~trus tle\:.t:Tfto Ht f:ti'.t:"T :-\l\:J..S Jll'fi\' Í~t'"'I~S OU tilulOS ti(! n t .U\(::lÇãO. , • 

T t:t>:<·r ... :rorul.-? a •ptc:tn? l\rlllSÍ;.!n m~smo: .A's secrctari:t,; d:t C•'•rtc de 

_1\pp~:l l;,o,:flu : 

1>.-pois: "dniH],-, _~~ S(•mpn: a maior di~·rtltNC<io :t •tU;tl•sncr n""w:u;:in'' ... 
(Jm·m ,];,? () pr<rpriu .\1 inistro? ,-\ "aururirlaclc Sllp~rior <JUC o nomeia? .A Cõr-

1<: ri<· Apfl<:ll: .. ;iin? (jnarllll a l'" l:l. a liits, :1 materia e4:í r~!{l11H<Ia. em rclaçf10 

iÍ.s 4..'tHJ 1n•unic:-aç:<J~·s rt·l·clJ ~das. llP :trt. .. ~/~~ t:m •fnc: :-:c dch.· nuina. ·• ílntp:a pu~lí· 

ric\adt•". J:'t n:Õ<• ~ t><•uc". :\qui se requer - ~a m11ior f>llhliátlmf,·". ;\té on
•le puclertt ir i,.;,.:u? 

As C!UcJula!"'i aos rlern:tis ~rti!!cts pro~11 r:nn tndhor:t t• l"crtas t'XIHt:~ . ..;üc~. 

rorr i;.:i r rdert•Jwias :l arti>:"" rln 'projct'IO, e al~-tumas iatp<•ri(·kc>cs <ll' tech!lic:t. 

A do :nt. 5-" § .!,". att~ntlc <t pnnrkrao,;ftn cln ilh:~trc IJe!flll:r<lo. :-;, . . \Yandcriey 

Pinho. 

/,,·; ·j ( 'aru•iro. 

O Sr. Barrelo Pinto - ( /',·/a "rdn :1 1 - ~~- - · l'n·~i•k111c, tin, en;;ejn 

J,. 1<:~ as Clll<'ll<l:cs du meu emilll:lltc coll;·ga. Sr. I )cpularl•t l.c,·i Car acirc •. ;,~ 

•Jnacs du11 intci r o ;1poio. 

n~ant(' <1:1 ~ infnrmaçiie,; de \ " - F.x .. ,Je qnc ~"""" l'l11 t'lllb~ acah:tn• ele 

ChC';.!':tr i'L ).f C~:L. C Como n:t:OO mCS1ll:l~ t•St :Ío a.br:tn;,ricl~~ lact.'Jl:I:O:. fl' •r min1 C'Jl· 

cnntraJa,; na rnl:r cc.;iio fii lal dr> projcdo. jnl~o cle,.neccssarin procurar cnrri

gir fallJ:tS j:í s:tnaclas reJo nohrc reprc~cnt:ntt<: ílnm :nen~e . 

O Sr. Presidente- - O prnjccl u c t-lllCII<l:ts nr:t:un a Co111miss:.to <I~ 
Rt!fl:t cc;!tu, 

Q Sr. J>re~idente - l'a~~o- ~c a vota~:áo <la m:•Jcria con~t:mtc d~ Ordem 
do Ji:~. 

r{l':a(iio do projc•r lo 1'. r 41>. de J 9J5 ( J.. kgi.~lat!ura, abriudo, 
pdo Ministaio da Ag~icuUw·a. o crl'dilo rsp,•ciaJ d.· 3nn :uoo$oon; 
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para occorrer ás dcspcsa.ç co-m o combalr. á raiva e"~ <'aria..r =onas 
criadoras do Pai:: b. • d íscussãu). 

O Sr. Presidente - Von sulunctlcr a vutus o rm•jccto. 

O Sr. Gomes Ferraz - (J>1.1ra t·m·amiul•"r a ~·ol<~("tio ! - s~. J'rc~i

<lentc, tJreliminarmcntc r!~vo Jíz~r a V. Ex. c i1 Camam qm: ,:uu p<•la ap· 

provação do projeclo. Jsso, porC:·n·. não me im; o<~ le de- cli:r.cr que co :L<.:ho 11111 

t:mto íncon!'titncional ... ()u por outra , que tcnhn 1\uvidas !'.nhrc a ~ua " coHJ~

titnd<•nalidarlt::", A minba int<>ncà!l era, :1t.:. se ni•o frossc a ur~cncia r~•IIIr

rirla, a 'IU:tl \'eda a intcrrupçi'•n ,Jn ;uHl:tnlt::nto do projecro. !k)r iorça .In art . 

ZJ5. do Ré,:f.m~nlo lntcrno, peclit' a amliencia <la Commis:;ão.l tlc L',nstÍitl k ;'uo 

e ]t!sti.;a sobre o nspecto jnri.!ico. le:.;al c constitucional do) projectu , 
A~ minh:os rhn-idas, 'sr. Presid~nte. funol:tm-se no seguinte : o pruj••••f., 

VÍS;I a COllCessão de 1!111 CTt:rlitn especial t\e 300 Chlllr>S ele réiS Jlill':t I " 'l'III'Tl' l' 

:í.s tlespczas' com o cnmhatc :'t c::pizootia que está atacan.-loo " ).!:ulo> <1<- .:.•·i:.• 
uonas criador:\~ de S:tnl:< Cath:uin:t. rle Mattn l.ro~~ e rl c: r.utrns ~~~t:u(u, ola 

Feoleração. 

Como !'C vi· <la f'Xpr,;;:ção feita pel<'l honrado Sr. ~1ini~tro •la Fauno(,, , 

em officio datado de .:?5 rlc )..lar<;() <le;;te annn. trata-se de um c:~~n •ll· \'('rcb
c!cim caJamiJadc publi•·a., dem:'ln<bnrln Ull':t soiüç5n prompta, e immedi:1ta ' '" 
P oder J,egislath·o. F: s<• mc~ulO a calamidade- (>11/!lica porler ia jl!~tific:n· a ro\rl 

ce~são de um crerliln extraordinat'Ín ou especial. sem as ex:l!'cnci:ls e "" l'au

tela~ do art. 1 ~3 •la C11n!':ti1 ui<: á o l~crleral. 

O SR. Jn~F. ~for1.<-•:n - Poss.-. affi~mar CfllC a cpizo1ntia tcm c:•Us:ul" 0" 

malmcs t•rej·uiz,.,s iís Z(:)!l:tS criarlores de Santa Cathnrina, comu, por c~rtu, ti •.· 
ou tros Estados. A ur,g .. ncia, as.-im. se jus tifica. pois. CClnl(l h:lll .u~.-c- r. 1·: ~ .. 

tr:•ta-s~ ele ycrd;ulcir:l "alamióarf<' publica, 

O S-1~. C: OJII ES FEI<R:\Z - J:'t assi;.:nalci , no inkiu .!t-stl' •lisru r•" · 

que não ~·n contrario ao proje~ro. :\pen;'l~ exponho un• J>t'llll<> <lo::: 'i~t:J, t•ar,, 
que se i i rmo::: jurispr'urlenc:a quanto :i int~rpretaç5o do :1rt. -f r. § .1." <lu C1111•· 

titni~;iíu, que prescreve: "Compete cxclusiv:uuc::nlc· ao Scn:ult> l·"t·dc-r;d il ir li 
eiativa dns lei~ q'ltc intt- rc!'lsem clctct'minarlnmcnlc a um nu mais g.;~;"l""" : 

Que se trat11. de caso ele calom.icfadc (>ubli<'a, conll') accentu .. n • n llrtlor<• 

Deputarlo C( l:e me aparteou, c!izo:::m tamhem as diR"nÍ~~imas Con•mi•soi<'s •h· Fi
nanc.;as c de :\~:ricultura, em seus hem elahoraun;; parecer<!s, 

0ra, se assim é. pt'nso, no meu fraco <'lll l'll t!imn('tr., qnc a t~ni:'.o , 1•ara 
p~~sfar snccorrn~ ou :mxilios aos Estados. só deve intervir snhsirliari:nllt'ntr , 
SUflplctoriamente - permittam-me a expressão ; istn <:. ~c n" F.,;ta•ln,., 1111'" 

vez confcss.-'lda a sua impossibilidade p ecuni:oria. a sna dcficien~·ia nn;nnll·n

t<~ri:t, ns ~olicitart:m. por intermedio de st>ns :;:n\'t'rnatlores. 

O !'H. Gr;li'EWO~o l'oN('" - A C;;~mara j:í ,·otcru cretlitu~ <!111 h<:ncfi.·: .. li•· 
outros J.:stados, para a ttendcr a calamidades puiJlicas, com a inuncla~5u na 
Bahia ... 
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O SR. (~()ME~ FERRAZ - O nobre collcga lerá a bondade de :~guar
dar a conclusão <lo meu pensamento. Por is>o mesn'o que vo:ou um credito 
para a B:•nia. a Camara mereceu censura do Senado. flUe entendia ser a rue
dida rk ~u:t inicith·a. Ainda :~gora aqu elle re~r,dta vel or~ão do Poder [~gis
lat:\·o teve a iniciativa de mais düas leis sobre soccorr<>s aos Esudos tle P iau
h>· e Scr~ipe pu r motim de calami<lacle pLtblka. 

O S N. Jost: Mt;I.I.~K - O servi r,:o sempre esteve :tffeclu ao Go\·crno .Fe
,)er:t; , vnr ittlenm:dio <h: ~ll:t administra.;ii<; tcchnica, no ~~ inistcriu d:.. Agri
cultura. 

O Sh:. CO).l·ES FERR:\Z-1Falo tendo em vista ;, Cunstitui<;ãn [~cdcral, 

O ar!. 7." é clarissirr.o: "Compete privativamente :u.1s Esta•lo~ : Ir, prover a 
e:>:[l ens:<s prr,pria:;, as suas necessiclades. devend'-'· porém. :1 União presta~ soc
corros ao I~:< l :•do •tt t<: , em caso de c:tl<lmiJad~ publi=. os solicitar" . 

• \ i.Jni&o. em ,.irtude da. no~-a discriminação de rendas. ficou privada comu 
m'uito bem assi;.,'nalou v illustre _D~putadC> Sr. Paulo Mart:ns. em brilhante 
discurso nqui pronunciado - de 11111 mumlo de rendas, que pas:mram pa ra a 
e.:onomia dos l~statlos . ::-iio .;, !'Or is~o. acertado que a União fit1ue obrigatla, 
:1 l':tda passu, :, estar soccorr~n.lo os Estados na dcbclla.;ão de males como 
e~sc e outros. 

O St(, SM..<.:AllO FH.Jio - ~as . isto c serviço pe~:uliar ao Ministc:rio da 
:\~ricultma. 

O SR, t~OM E$ FERRAZ - E~tou argumentando em face <.los disr>oroiti
I'O~ ,Ja Constituição_ 

Sou multo obediente à r igidez dos te;dos const ituciunaes, c:, JlOr ÍS$0, 

fo i;.:u em receber os apartes dos tJol>res Deputados, pontue:, vintlo :í tribuna 
unicamente para esdare~er o a~sttmpto e não para obsta r o curso dn proj ec to 
conforme declarei de inicio, estou de plenissimo accurclo com a medida . 

Como dis~, pt:lo artigo 7.". n . li, da Conlitituiçào, a União sómente 
unicamente para esclarecer o .1ssumpto e não p:tra obst:u " curs <.ldo proj c:cto, 
conforme declarei de inicio , estou d e plcnissimo accordo c()m a mc~dida . 

O Sll. GF.N,.:NOso PoNc~: - Posso informar a V. Ex . que ainda agora 
a !)este bovina acuL:c de atac:u· o m·unkipio de: Purl<> Murtinho, ao sul do 
ntC!l Estado, de maneira c1ue o grancle rebanho bovino daqudla enorme re
gião está ameaçado , 

O S11. s~~.c,..no Fu.Ito - ~ão é sv o interesse regioo;~.l, mas o nacional, 
que está em jogo . 

O SR. GOMES FERRAZ - Acceito as informaçÕe5 do Sr. Depu tado 
Generoso Ponce, · mas quero chamar a attem;ão da Casa oão só para os ter
mos desse: artigo, corro ainda, dos de n. 140 da Constituição Federal; onde, 
tambem o caso não póde ser enquadrado. A União é obrigada a combater 
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as endemias no Paiz, mas, mesmo por analogia, não podemos admittir esteja a 
rrateria subordinada a essa prescripção constitucionaL 

() s~. ConREA DA CoSTA - Avalie v.· Ex. que, :se a peste conseguir in
vadir o sul de Matto Grosso. onde ha grande populac;:ão bovina, poderâ trans
mittir-se ao Estado de São Paulo; que ê o nosso meihor mercado de carne, e 
pata o sul de "Minas. E', pois, quest5o eminentemente nacional. 

O SR. GOJ-1ES FERRAZ - ;.{esmo que o proiecto fo~se [IOSiti,·:t

mente contrario á Constituição, eu lhe seda Í:I.\'C>ta\·el. E seria o caso de 
se applicar os velhos br-ocardos jurídicos: Necessitas cari:l lcgc c Sa?u..• 
f()fruli saprcma k:r: csto. 

Conforme eu dizia, pele> artigo 140 da Constituição, a ünião é obri
gada a al.lxiliar o combate ás endemias na6onacs. :Mas, mesmo por esse 
artigo; tal obrigação cabe primeiramente aos Estados e depois á União . 
Se para accudir á saúde do seu !JOVO a V nião só inten·ém suppletoda
mente. subsidiariamente. é Jogico que para attender :í protec~ão da sua 
fauna, com maior força de ra.zão se de\·eria tamhem entender que a in
tervenção seria subsidiaria. 

Quero. porém. que fique bem :~.ssignalado que sou favoravet ao pro
jecto. Apenas deseja\'a lJ'ue a Camara finnas~e jurisprudenc!a a respe:t:>, 
como declarei de ini.:io. Diz o artigo 4r da Constieuição, em seu § 3·", 
que. quando se trata de projectos Que interess::m a um ou mais Estados, 
:1 iniciati,·a cabe ao Senado Fede·aL 

O Sr.:. SALG.\Oo FlLliO - Mas. aqui a Questão não affecta só ao 
it•teresse de um Est!do, mas ao da Xação inteira. 

O SR. GOMES FERRAZ - Era t~o sómente isso, Senhor Pn:siw 
dente. que eu deseja,·a ficasse constando das declarações que faço. 

!Felicito-me por ter proporcionado á C-amara a opportunidade de ouvir 
a opinião es~lan:cida dos nobres collegas. dentre os quaes pe~o licença. 
para declinar o nome do nobre Deputado S ~. Salgado Filho, ex-Mi"nistro 
ele Estado, a quem eu rendo as n:inhas homenagens de admiração e- res
peito. 

Por cansequencia, Sr. Presidente, sou favor:wet á appro\':u;ão do pro. 
jecto. (Muito óc'tn). 

Em seguida, e approvado o projecto. n. !43; Ut: l9JS , (I ,' 
legislatura). 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submetter a votos 
a seguinte 

Reql.leiro dispensa de impressão da redacção final do pmjec:to n. 148, 

de t 935, que acaba de ser votado. · 
Sala das Sessões, 6 de Agosto de 1935 . - Corrêa drJ Costa. 

A~~rovado. 

O Sr. PresidC!nte - Vou submetter a votos a ,redacção. 
'• .. :' 
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E:.' li&! e, sem observações, approvada a ·seguinte 

REDACçÃo 

N. I4S A- I9J5 

( J. • legislatura) 

R.:d(ICção final de projccto n. 148, dl! 1935 (1.• legislatura), que abre, 
pelo Ministcrio da Agrit:u-1t.ura, o credito especial de 300 :ooo$, 
para occorr~r ás despesas com o com.bal.! â raiva em varias .::emas 
criadtwas do Pai::. 

(Agricultura 13 e Fina!l~as,. 65, 1935 - r.~ legislatura) 

O Poder Lcgislati"o decreta: 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, desde já, pe!Q 
Ministerio da Agricultura, o credito especial <le trezentos cantos de réis 

(;~co :oco$), para occorrer as despesas com o combate i raiva, nas varias 
zonas criadoras do Paiz, notadamente nos Estados .de Santa Catharha 
e Marto Grosso. 

Art. :z." As despesas por conta do creditQ a que se refere o artigv 
anterior serão feitas por meio de adeantamentos, o obedecerão, relatira
mente á sua applic::l.<;ào, ao dispostu no Regulamento do Cod:go de Conta
bilidade Publica. 

Art. 3·" O referido credito pode,.á ser gasto sem lirr.ites, tanto para 
as deSpesas de pessoal <:<:~mo para as de material, e. QU3nto ás exigencias 
àe <:omprovac;ão. g<>sarão do regimcn creadc pelo d~creto lei n . 21 .266, 
de 8 de Abril de i932, que dispõe sobre a prestação de contas dos chefes 
das Commissões de ·Limites. 

Art. 4 • ., ·Fic.'l o Poder Executh•o autori~ado a ~ea!iur a opera~ão 

de credito necess:uia, até 300 :ooo$ (tre2:entos contos de réis) , para custear 
a despesa creada por este decreto. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Con=missão, 6 de Ago~to de 1935. - V alcut~ de Lima, Presi· 

dente . - Corrêo da CostG. - Mathias Frdrc . 

·O Sr. Presidente - O projeo:to "a.e á satlcção. 

Votação do projccto n. 27 5, de 1935, monáando i!tctuit 
1111 divida passiva da União, cont o credito de 250. ooo :ooo$, 
as indcmni::açãcs do Trotado de Pcd,.as Altas; com subs~i

ttAtivo da Co·,.~~issão de Fimm,;as c: Orça.mi!nto, c parcc,:r 
da Co11wnissiio de Justiça (com cmcada) (2.m disc'U-Ssão); 

O Sr. Presidente - A este p.rojecto a Corrmissão de Finan~as e 
Orçamento offcrec;eu o seguinte 
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SlJIIS'l'l 'l'UTIVO 

O Poder Legislativo decre~a: 

Art. L~ Fica o Poder E~ectivo autl)fizado a incluir na divida pas
siva da União, a ser attendída com o credito de zso.ooo :ooo$ooo, ;~berto 

corn o decreto n. ZJ.:zgS, de z; de Outubro de 1923. as indemniza~;ões e~

tipt,Jadas no Tratado de Pedras Altas, que poz fim ao modmento re\·oh1-

ci.-mario de r 923, no Rio Grande do Sul, e classifi~adas pela Con1missã•J 
ão Go\·erno -Federal que julgou os respecth·os processos. 

Art. 2." Para os efíeitos do cumprimento da preesnte disposição Je 
lei, <> Poder Exe:utivo iar:i, por intermedio do ~Iinister:o da Justi<::1, 
a remessa daquelles processos á Commis.são encarregada da apuracão e 
liquidac;io da. <!:vida passh·a a. L:nifto. 

Art. 3-0 Ainda para os effeitos da mesma disposição de lei. e\·Ítar
se-á qualquer preterição no p:tgamento de dividas posteriores ás indemni
z:lC:ões estipuTa,las no Tratado de Pedras Altas, observando-se o in ~iso 

z.v do artigo r,v do de~rcf<J n. ::s.::9S, de ::7 de Outubro de '9.33· que 
prescre\'e o accordo com as partes interessadas no pagamento pela União 
tlas dh·idas constantes ria relacão organizada nos termos do decreto nu
mero 21.584. de ~9 de Junho de l<JJ~. 

Art. -'~·" Re .. ·ogam-se as disposi<:ões em contmrlo. 

O Sr. Presidente - Durante a 2.' discuss5o o projecto, ioí ofíe
recida a seguinte 

Ao art. r," ac~rescente-se o segu:nte: 

"llem con~o as vistorias devidrmente process;ulas ::le accõnlo c<>m .1 

lei. não prescript:tS e deddamente catalogad:ts ou relacíonadas pela C()nl
missiío da divida fluctuante naciot:~al, relath·as aos saques e dall'nos mo
tivados pelo bombardeio da capital de São P:tulo d\trante o movimento. 
de 1924. devendo a Commigsã:J referida apurar a. legitimidade, valor e d~

mais condições exigidas''_ 

Sala das s~ssões, ~s de Abri! de '935 · - C. J!ora,·s Andrack. -
Horacía Lafcr. Cinciualo Braga. - O. C. Nt"'ON. Amciàa Camar-
oo. Carlota P. de Qruiro.=. - Gomes Pinto. 

O Sr. Presidente - Vo:.l submetter a votos o proj ecto. salvo a 
emenda. 

O Sr. Barreto Pinto (Para cncar~li~thar a votaçáQ) - Sr. Presi
dente, a en1enda - parece-tre - é posterior ao snbstitutivo. 

Nestas condlçÕes, quero trét:, deverá ser votada primelro a emenri.~ . 

depois o substitutivo. 
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O SR. Pt<ESID:E.N'I':E. - A emenda é additi"a ao artigo 1.0 • 

O SR. BARRETO PINTO - :Muito obrigado a V. Ex. 

Em seguida, são approvados, successivamente, os arts. x.• 
a 4.0 do substitutivo, ficando !)rejudicado o -projecto pn
mitiYo. 

{) Sr. Presidente - Vou submetter a votos a emenda. 

10 Sr. Moraes Andrade (Para encaminhar a '!lotação) Sr. 
Presidente, primeiro signat:u·io da emenda ao artigo 1.0 do projecto, 
desejo pedir a V. Ex. e á. Casa seja a emenda, uma vez approvada e 
para que não sin-a de impecilho ao andamento do projecto inicial, desta· 
cada abn de constituir projecto em separado, para 3.• discussão. 

O Sr. Presidente Defiro o requerimento do nobre Dep~Jtado. 

O proje~o passa. ii 3·" discussão. 

O Sr. Tbompson Flôres (Pelo. ordem) requer e obtem d ispensa de 
interstício para o projecto n. .z;s, de 1935, fi~urar na Ordem do dia ~ 
Sesslío seguinte. 

Votação de> rcqueriJHcnto do Sr. Gam.cs Fl!1'1'a::, offcre
cido ao projl'Cto n. Xl3-A, de 1935, (r.~ Lcgiskzturo.) , sus
pmdcm)o a co»Ccssao de .inspecção prévia G universidades e 
inrrituto.!';. de cn.sinc cs,ado(J.Cs e livres, c czppro'U(Jf;ãc de .seus 

cstatu..os, <m«[Ua:nto não fôr apprwado o Pl0110 Noci()fl(;l de 
Educação; tendo parecer com emel!.da. da. Commissão de Ecl!l~ 

cação. 

O Sr. Presidente- Vou submetter a I'Oto3 o requerimento. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - O projecto \':l-e i Commissáo de Constitu ição e 
Justit;a. 

Votaçilo do projccro n. 153, de J·935. ( 1.• Legis~tur,.) , 

autori.:;a.ndo G MesG da Ca:mara do.!: DcJn,taáos a reqvis/J.csr 
do M~'nistcrio da Fa::e1edo a quttntia de 4 :soo$ooe>, para j>OJ· 

gar a ajuda de custo df!V1'da a.o D~t[nl..a<io X:avicr de Oliveira; 
com parecer fa':Jof'a'l!cl da Commissão de Finanças (discuS
são unica). 

O Sr. Presidente -:-;- A este projecto, foi offerccida pelas Commis
sões de Finança~ e' Executiva a sesuinte . 
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•No art. 1.0 Qnde se diz; 
"a quantia de 4 :soo$ para o pagamento de aiuda de custo devida ao 

Deputado Antonio Xavier de Oih•eira''. 

dig:l·Se: 

~a quantia de 9 :ooo$ (nove contos de réis) pa~a o pagamento de aj tt· 
das de custo devidas aos De?utados Antonio Xa·der de Oliveira e Carlo~ 
Qn·alcantc: de Gusmão". 

Vou S\tbmett~r a votos o projecto. 
Approvado o segu:ntc: 

l'ROJECTO 

N. 153 - 1935 

A Camara dos Dept;t:1dos decreta: 
Art. 1.° Fíc::t ::tu.torizada a Mesa da Camara dos Deputados, nos ter. 

mos dos arts . .2.n e 4-~ da lei n. 6j, de 1S de Junho de l935. a requisitar 
do Ministerio <la F:tzcnda a qu:~ntia de 4 :5o o$ (qua~: o contos e quinhen· 
tos mil ré:s) para o pagameato de ajuda de custo de,·id:~. ao Depuudo 

Antonio X:n·ier de Oli•·eira, pnr conta do saldo de verba .- subsidio e 
ajuda de custo de Deputado - do Tittllo IV do a r t. s:• do or<;amento ,.;. 
~:ente. 

Art. 2.0 Re\'ogam-se as dis~osh::ões em contrario. 

O Sr. Presidente - 'Vou ou\"Ít' a Camara sobre ~ emenda. 

Approvada a referida emenda. 

O Sr. Presidente - O p~ojecto ,,,e á Comi5são ne Reda.cçlío . 

Volaçiia do parecer n. TI , de 1935 (..i.• Legislat ura), 

t:PPro<'a?zdo o acto do Tribrmal de Contas qru: rl'C!tsou r<'-· 

rcgi.siro ao termo de accordo, pelo Ba11co de Credito Com. 
mcrcial c Co11s/ructor, S. A., assumi>rdo cam,promi.tsos pc·la 
c.rti1~ctfl firma . .J. M. La Parta & Comp.· (<!iscnss5.o ;:nica) . 

Appro'Cado . 

V ota(ão do parecer l!. 1:!, ri<' 1935 (r.• Legislatura), 
approvnndb o tUfo do Tribu11al de Contas q11c recusou regis
tro ao con tracto com a Pof:.,•r:li1~iea d<! Copacabana, para lo
cação de um prcdio no Drstricto Federal (discussão unica) . 

VC15ação do t·equcrimcnto n. 85, de l935, . (J.• L~gislatu· 
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ra}, do Sr. S~lcs Filho, d;: Üt{ormaçü~:s sobre o Dcparta· 
t1N!~to de P1·o{Jaganáa c Diffusiio C1dfura.l (díscus~ão unica). 

Appro,·ado. 

Votação do requerimento n. 86, de 1935, ( r.• I.cgisJa
fl~ra), do Sr. Acnrcio Tcn-rcs, de informaçiir:s sobre um de~ 

ereto de cxPrrlsão contra o qual se allcga ter sido c.rfJcdido 
irrr?gularm,•utc (discussão uníca). 

Votaçiio do n•qucrimcnto 11. SS. de 1935 (!. 8 ü·gislatu
ra), do Sr. p,·dro Calmon c or1tros. di! informaçõa ~tJbrc 

o criifir:io da Famldad~: de !.fcdicina da Ba.hw (discussão 
\lnica). 

O Sr. Pl'esidente - Vo1.1 submetter a votos o requerimento. 

O Sr. Pedl'o Calmon (Para cltcamilllt4r a vot/l.{ào) - Sr. Presidente, 
r'eGo a retirada do requerimento n. 88. subscrpto pela bancada opposicionis
tn da B:thia. em virtude de serem publ:cas as pro,. idencias adnptadas pelo Sr. 

?.linistrü da E:ducação, c:m relação ao assumptu contido no ~esmo requeri. 
mento. pois se trat:H'a de obras tlrgentes reclan1adas pela Faculdade de Me
didn:t da Bahia e sabemos toJos que para lã se;:uiu um engenheiro do Minis
terio que tomarii a:< medidas indicadas na em~rgenci:J.. 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento do nohre Deputado. 

;V olaçiit> da r<'Qltcrimcnto n. ~?. d,· 1 ?35 ( J.a lcgislatura), 

do Sr. Pi11hciro Chagas ,. outrrJS. dt• ill{()rmaçõ,·s s ol>n· cmpn:s
timos fcilos pela U11iiio aos Estados !discussiio :mica) : 

ApproYado. 

Votação do requerimento n. •p. dr! 1935 ( 1.• J.ogislalttra), 
elo Sr. Dclpllin~ Morrira, de i11cltf$iio em Ordem do dia., do 
projccto n. 52 de 1935 (discussão u.Hica) ; 

Appro\·ado. 

VoCaçuo do requerimento 1,, 91, de 1935 ( r.~ h·uislatrtra), 
do Sr. H.-,,riqtlr: DodS".tiOrth, dt• iuform.açõcs, ,tobrc a vcrbCJ do 
alugud da d<·pctuícl~cia do "Edificio R c$", otld f! funcdona ::1 

Mird<õtcrio da Viaç{Ío c Ovras P11l!Jicas (discussão m~ica) ; 

Approvado. 

Votação do rcquerinr.clllo n. 93, de 1935 (1." lcgislalttra)_. 
do Sr. Edmar Carvalho c outros. de informações sobre publi-
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caçoes em jornacs de Lisboa contra a maioria da Camara dos 
Dcpulador brasileira, pele~ tJprcsc:nt~ão ác ~.,1 f>Yojecto d~ 
mt."nado "Ling'Ma Brasitei,.a", o úiiamo falodr> 1JO Bra.sü (c:lis

CIIssão tmica) ; 

Approvado. 

Votação do requerim-ento n,. 94, de 1935 ( r.• lcg~<latrtYa), 

do Sr-. Ftlrtado de Mtme!!es, no .sentido de serem a-ugmentado.<. 
de cinco para o~tdc os membros da Commissão que deve rever o 
decreto n, 24.642, de' 10 de lttlho de 1934, (discussão unica). 

Appro1·ado. 

O Sr. Presidente - A nomeaçii.o será feita nppQTtun:.mente. 

Passa-se á · materi:t em discussão. 

:z.• di.•cussão do projccto n. 156. rlc 1!>35 ( t." /cgislatiH'at , 
fiJ:ando as Forças de Terra para os c;;ercicios de• 1936. 1937 c 
1!)38. 

O Sr. Presidente - Entra em discu~são o pro)ecto. 

H a so!Jre a Mes:1 urr.a emenda CJUC Yae ser lida. 

E' lida. apoiada e enviada ás Commissões ([e Se~n:ran<:a :\aciona! e de 
Fin:m<;as a seguinte 

i;~lf.:-;"0.~ AO l'kOJF.CTO X. 15, DF. l I)J,'; ( r.• l.f.CYS[.A1'1!1L\) 

PkOJF;C1'0 

X. t56- l935 

•Red ijt1·!<e " :.rt. z." d:< seguinte fórma: 

"Art. z.c: O effecti\'o d:~.s forcas de terra nfio sHã reduzido. dentro ([,) 
periodo para O ()Ual ~ ÍÍ».'ldo ; poderá, por.;m, Ser elel'adr>. nos limites d:lS do
tações on;amenta.rias: 

a) de 1 s.ooo reser\'Ísta!'. de t.• e 2.4 categorbs :para as manobras {]e 
g-Tandes un idas . ou de J.a para periodos de instrutç'ío intensÍ\'::t., n a s guar
nições onde não houver ~randes manobras, tudo de accordo Com o Regula
mento do Servi<:o Militar e cabendo ao Est:ldo Maior do Exercito indicar a~ 
reg iões, circumscripções o\1 zonas onde deve ser feita .:{ convocação; 
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'b) · ao effectivo normai da organização de paz, em ~it>c·umstancias espe-
daes, se a segurança da Republica o exigir, re:orrendo-se ao voluntariado ou 
á com·oc~ção de reservistas de 1.• e .::.• categor:as. 

c) ao effectivo de guerra, em caso de n~obilização. 

Sala das Sessões, 6 de Agosto de 1935. ,...... Domingos V dlasco. 

·O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presidente, o proje=to n. I s6, de 1935· 
fixa as forças de terra para os exercícios de 36. 37 e 38. 

A materia foi incluida na ordem do dia etr. co-nsequencia de acto da Com

missão ExecutiYa, porque o governo não mandou o ante-p~ojecto e pontue a 
Comm:ssão de Seguran,_a ::\acicnal esqueceu-se do preceito regimental... 

Se o Go\·erno manda dizer que ha mn dcficit de réis .::6s.ooo :ooo$. é 
o;:>portuno q·ue a Camara, ao examinar um proje=to de tão grande magnitude. 
lambem reduza os effecth·os do .Exercito, quer no quadro de. officiaes, quer 
no de inferiores ou de praças, reducção que poderá attingir a mü:tos milha
res ele contos, como terei opport'unidade de demonstrar, no ultimo turno. 

Teremos de cortar onde fõr preciso. E o Exercito, parece-me, é u:n caso 
cesses. Quem fizer um confronto com os orçan·~ntos anteriores, chega~á a 
essa conclusão. 

Ora. Sr. Presidente, sem computar o augmento provisorio con::edido pela 
Camara em virtude da lei n. 5 r, verific:m1os que no anno passado a despesa 
com o Ministerío da Guerra era de 44 I .i .zo :404$8oo . Pois bem : o proposta de 
o~çamento qt1e agora nos é remettida consigna ·um excesso de .2J.OOo contos, 
co:n o referido augmento provisorio. 

Faço um appello á Comm:ssão de Finanças para que examine rigorosa
mente o :pro i ecto e venha propor reducções, e lia que está tão ass·ust::tda e 
:m1edrontada com o dcfici11 de 265 .ooo c.;ntos. 

E o appello é opportuno, porque o projecto voltará á Commissão ... 

.Q SR. CLE:\t'ExTE :NL~JUAxr - Voltará, não. Irá. 

O SR. BARRETO PINTO - ... ou, ante.s, irá á ·Commissão onde 
não esteve, porque a ·Commis~ãc esqueceu-se .io prazo regimental ..• 

O SR. CLE:\!F;NTE :.\fAru.~:o-;s - O projecto aind::t não este\·e na Com
missão de Finanças. 

'O SR. BARRETO PINTO - Refiro-me i Commissão de Segurança 
Nacional. 

O SR. Cr.EMENT!! :.\IARJA:-:1 - Estou procurando re>alvar a responsa
bilidade da Commissão de Finanças. O projecto terá de ir a essa Com
missão pela primeira vez, e. não, de a ell::t voltar. 

O SR. BARRETO PINTO - A' de Finanças, repito, fiz e renovo 
o appello para que ella, examinando o assumpto, nos mande, para a ter-
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ceira'· discussão, o projecto com· reducção de despesa nas forças de terra 
e mar. 

E conch!indo, estou certo de que a Camam, com a sua elevada digni
dade, sem receio d~s armas dar~ integral apoio ao· que propu:z:er a Corn
mis~ão. Pre,;üamos :.:.~abar quanto possível cou1 este exaggerado augme:ltO 
de milhares de contos <rue estamos con-cedendo todos os annos ás íon;a.s 
armado.s, quer de terra <Juer de tl'at .· ~ão cobriremos -o dC'ficít com eco
nomia Je p;o.lito. 

O Sr_ Levi Carneiro - Sr. Pre~idente. <JUern :<presentar uma bré\•e 
por.dera<;-ão, no sentido de accentunr pequeno. tmnsgressào da C:trta M:u;na, 
'lUe o projecto t:ll\·oh·e, purque, pela nova Co11stituição, a lei de f ixação tk 
fllr~as é unica par.a todas as for~as armadas da união, como se acha expre55r) 
n<) art. .39. n. 2. 

E ' certn que o Regimento da Camara, no § 1." do artigo 154-. di~põc! 

;tl:ãs inc(mstit11donalmente, <JUe as leis de fi:-:~~ão das for.;:as serão Õl!<l'l, 

uma das forças de terra. outra das forças de mar. 
Parece-me, entretanto. que "i! a.o texto inl"qnÍ\'nco da Constituição l]l.tt>. 

a Camara de,·e obediencia nest::>. opportunídade, 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que, ainda recentemente, por iniciativ:J. 
ca · Commissão de Finan~as, emend:i.mos o Regimento Intemo, a fim de ac
ccntuar a unidade das lc:is de orç<!mento. de ac<:.-nrdo coll) o preceito con~
tituciona l, 

Ora, essa mesma unidade é dctenninada em rcla<;"iío ás leis de fixa~:\ o 

de forças, de sorte que niio teremos mai~ uma lei de fixação de torças de 
terra e outra ele forças de m~r, mas, sim. uma lei u:tica de fi:-cação dns io;
ças annadas da t:nifLo. 

Por outro bdo, como esta lei é feita no inicio da legislatura .para vi~ 

~orar por to-io o dec!.trso della, sô podendo se~ modificada por inicia th·a 
tlo Presidente da ·R('publica, parece-rne clc:sacert:ltb o dispositivo que re~

tringc: a Yigenci:l dos quadros estabelecidos aos ~xercidos de r936, I937 e 
193~, porquanto a nm·a legic;b.tma só se instaHa.~:i a 3 d e ~1aio de 1938. 

Por con~eguinte, sómente depois de iniciado o anno de 1938, poderá 
ser votaãn a no,·a lei de fixac;ão d:!s forças armadas da União. Por con~ 

sequencia, est::. lei ha <.le abranger, pe1o ;nenos, -parte elo anno de t93S, 

O SR. Bt.P.~ETo Pl!VTO - Deve abranger tres annos. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Abrange tres annos. m:1s. desde que 
;;e inide enl 193'8 outra legisiatura, esta deve, pela Collstituiçãu. vota r 
immediatamente, a n oYa lei. Não poden1os, Sr. Presidente, <:ercear as l)rc
r<'t:~.tivt:~s da legislatura vindoura. ttem podemos pre\·er que no :u:mo ini

d~l da n1c~ma vigorem esses quadros. 
Pare~ que a unica soluc:ão é estabelecer a fixação de fon;:~s, sem 

determinar o período durante o qual vígorar.í. porque e!le é nec:essaria
mettte indeterminado, sus::eptivel de modificação em qu::~lquer opportuni
dade, por iniciati.;a do Presidente da Rcpub1ica, e sujeito ás alterações da 
nova legislação, pois, ate á promulgação da nova iei, cujo inicio de >i• 
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gencia não pode ser determinado .pela legislatura actual. ha de ~igor:1r 

aquella que votamos agora. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Não até ao inicio, J)orqcc: a Carnara se 
installa a 3 de Maio c nessa oceasião votará a nova lei. 

O S!c CI..E::>.t~::o:·n: ):!,.,IHANr - ·Então, até que entre em dgor a nov:t 
lei. 

O SR. LEVI CARNEIRO - ·Esta é a· fórm\lla exacta. Podemos de
terminar :tq!li o inicio d.."\ ,-ígenda des~a lei, que tt(-Ve ser a r de Janeiro de 
1936. Sua d'l.ta termina.!, porfm. só vóde ser <~<tttella. em que entre em 
funcçiio a nova ·legi~latuta. 

O Sn. Cr.E~tt~'I'F. }.fARIIINI - Esta no>·a lei e.5tá sujeita a termo in
certo. 

O SR. LEVI CAR'XEIRO - Kão termo in~erto, pois começa a 3 de 
),!:.io de l\)38 e nf~o sabemos quando a nova legislatura votará a r.ova 
lei. 

O Sll. Cu;:m;XTI> )fMn!INI - De,·e ser ,·otnda no inicio de cada le
gisl:m::ra. 

O SR. LE\íi CARNElRO Perfeita.mente. Mas e~tamos clabo-
ra:1do esta, no inicio de uma legislatura. no m~z d~ Agosto. e ·nada ai,ndn, 
dellberamos; por ·consequencia. é ?recat'in ess:t determinação e .. ~inda mais. 
incerta é a data inicial da vigeneia desta !ei. Tuào que podemos fbcar é 
<< r!ata in:cial , sendo a data terminal aquella em que se iniciar a lei votada 
pela legislatura suhsequente. 

Eram as bnh·~s ponderações que CJUeria fazer, cnm o empenho de 
zelar pela observancia Ja ·Constit\,içü'o, em d;spositi\·os {Jtte têm de ser ap. 
plic.:tdos pela primeira vez. esperando que as ·Com~issões que vão ser ou~ 
víãas as tomem na consideração que merecem. (.'duito bem.) 

Em seguida, é <Jnccrrada, succcssit•anuml~:, a discu.rsiio dos 
artigos •.", '2.~, 3·" c 4·0 úo projcclo n. 156, d~: 1935 (s.• k
gislaHtra) c adiada a ~otação do mesmo nté qttc as rcsf:1~cti-
7ms co>mnissürs in!t!rpolzkam .Jiarcct'r sobre a cmcmla. 

Discttsséio cspcdal do projccto n. 149, de r935 ( r.• 1.:
gislatura) (emenda appro,Jdda c dcJta.cada do projuto nu. 
ml!1'o 56, di! 1934), abrindo o credito dt• 1.265 :,ooo$ooo, pdo 
Mini.sh·n·o da Justiça., para paganwnto de Sllbsidio de Depu• 

te1dcr c SC'11cdorcs ao Co,~grcsso "Vaciollal corrcsf>o!ldcntc ao 
/'!:ri(){] o dt: J a 23 dC' Olllrt.bro, inclusive, de 1930. 
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O Sr. Presidente - -Entr:~. em discus$ão o projecto. Ha. sobre a 
mesa duas emendas que vão ser lidas. 

São lidas, apoiadas e en\·iadas i Commissão de Finan
ças e Orçamento as seguintes 

EM~~DAS AO PRO.TEC'I'O :0.. 149. DE 1935. ( r .• LttCIST.ATUR.A) 

N. t 

Art. O pag:~mento será feito em apolices emittidas aos íur-os de 4 'ta 
ao am1o. 

Sala das Sess<oes, 6 de Agosto de 1935. - Domingos V cUasco. 

!J1stijicação 

E ' evidente a angustia do Thesouro • .Assim. sem se negar direito aos 
congressistas que tiverem. em 19JO. interrompido o seu mandato. por força 
da Revolução, se proporcionam meios para attender-lhes aos subsidios , ~ 

que ainda tinham diro:ito, pela vigencia do mandato popular, que fi~ou 
praticilmente ~ancellado com a declaração do movimento víctoríoso. 

N. 2 

Art. 1.° Fica o Poder Executi\·o autoriz:tdú a realizar o p..'lgamentt) rl o 
subsidio de Depurados e Senade>res ao Congresso Nacional. conespon
do:nte ao periodo de 1 a ::3 de Outubro de 19.30, pelo processo de exercicios 
findos , correndo a despesa por conta .Ja sub-consignação numero 1 - da 
\'erb~ Divida Fluctn:mte, da l_ei ntnnero .s. de 12 de Outubro de r93~. 

S<lla das Sesses, () de Agosto üe 19.35. - Edmundo Barreto Pimo. 

Lâ 1r. s. dt· 12 de O:ctltbro de I9J4 . .lvfinisto·io da Fa::cncfa 
I - DividCl Fluctuo.ntc 

S :-c. r1. r - Par.'l liquidação d:ts divid:ls empenbad;Ls e não pag::.s . 
pro\·inõas de exerclCJos anteriores e que. ainda. não estdam prescriptas -
credito - 19 . 4:!9 :849$266. 

J :cstificação 

Prc:liminarment... í: !)re ~ÍEo dizer que o projecto não póde ser appro
vado. tal Cl)mo se acha redigicio. em f::cc do <lUC di·spúe o art. 183, d:t 
Co:tstitui~.'ío " !lmlmm encargo se crcará ao Tl!csouro sem atrríbt,ição de 
recursos s.ufficil'nlcs f>arn lhe cu.,·tcar a des pesa,._ 

E' preciso attender. :.~in<b, que o governo dír::t:~torial considerou in
existente o Congresso desde 3 de Outubro de 1930, quando irrompeu o mo· 
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·.'imtrito · revolucionaria no Rio Grande do Sul, e todos os a~tos rlÓ .. Go
verno Pravi5orio foram approYados p~lll Assemblé;~. Nacional ·constituinte. 

:Mas. se a Camara actual entender que o pag~.mento deve ser effectua. 
d.:i. não h.1. necessidade de credito especial; bast.1 a a~torização ao Poder 
Exe::t1tivo. 

No anno de 1930, ·h-:>uYe credito para subsidias dos . congressistas. QUI' 

~ó deixarnm de receber em consequcnd.a da. revolução (],te se tGnÍOtl vict<1~ 
riosa. 

Ora. as despesr.t. que n5o s5.o liquidadas n;t vigencia do exercício. 
n:.. 1órma da l~gislação de contabilidade publica, ficam sttjeitas ao regim~ 

de exerdc;ios findo3. 

Sa1a das Sessões. ·6 de Agosto de 1035. - Edmwulo BarYt!IO Pinto. 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presidente. o projecto n. 149, cuja vo. 
t:tção acaba V. Ex. de annuncíar. diz o seguinte: 

" Fica aberto o (;redito de 1.;:!65 ;ooo$ooo, pelo Minis~, 
na da Justiça. para pagamento de subsidio aos Deputados e 
Senador~s ao Congresso Nat:ionai. crori!spondente ao periodG 
de J a ~3 de Outubro. incl~1sive, de l9Jo.'' 

Sr. Presidente, esse projec:to foi incluiclo n:t Ordem do D ia. índeven~ 
Jentemente de parecer do orgão technico, que é á .Commissão de Fi~nça.s, 
em vinude de 11m renuerim(!nto do Sr. Deputado Acui"CÍO Torres. redigido 
nos seguintes termos: 

-.Requeiro se;a incluída, na "Ordem do Dia., <!a pro~ 

xima sessão, a e:nenda de minha autotin ao projecto de fi~ 
xação de subsidio para a a-ctual legislatura - emend(). essa 
que autoriza a abertura d e c redito para pagamento dos con.
gressistas de 1930 e mandada constituir· projecto á parte." 

O projec:to tal con1o se acha elaborado. não p&de ser .::twiado á. san
cção porque, em íace da Constituição, não ha referenda alguma ao cum
prinumto do art. l S3, que véda sejam creados no,•os encargos, sem a con~ 

cessão dos recursos necessarios para fazer frente i despesa. 

Occorre. ainda, Sr. Presidente, que. para o governo revohtcionario, o 
Congresso tornou~se inexistente desde o dia 3 de Outubro de 1930. 

Após a Revolução foi expedida a proclamnçiio da Junta Go,·ernativa 
dos Gcnerac:s João de Deus :M:cnna Baneto e Tassa Fragoso e Almir:w.t~ 

Isai«s de Noronha, dissolvendo o Congresso ... 

O SR. SALGADo Fit.uo - E' um i1Cto da Junta de go\'erno de então. 

O SR. BARRETO PINTO - ... e todos os actos dessa }unta fo.. 
1'am app.rovados pelo decreto que instituill o Governo Provisorio. 
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O SR. SALGADO FILHo - Foi esse acto que dissolveu o Congresso em 
::!4 de Outubro . 

. O SR. BARRETO PINTO - Felicito-me pelos apartes com · está 
me distinguindo, porque o nobre Deputado allia . á grande competenda de 
parlamentar a de administrador ... 

O SR. SALGADO FILHO - Obrigado a V. Ex. 

O SR. BARRET.O PINTO - . .. mas sabe V . Ex. que, em 1930; 

houve credito para pagamentos dos subsidias, quer dos Deputados, ltUet' 
dos Senadores, pefmittindo-me, então, ind:~gar, desde logo: por que não 
foram pagos os subsidias, de 3 de Outubro a 24 do mesmo mez ? } ust:~
mente, porque o -Governo Provisorio entendeu, por um acto, que esse pa
gamento não era devido, chegando mesmo a indeferir, ao que me · consta. 
pedidos dessa natureza. 

Ora, os actos do Governo Provisorio foram approvados pela Assem
bléa Nacional -Constituinte e, portanto, trata-se de materia vencida. 

Admittindo-se, porém, que a Camara> entenda agora que o pagamento 
deve ser realizado, mesmo assim. não ha necessidade de -credito, porque, 
Sr. Presidente, isso seria abrir um pessímo precedente, abrindo creditos 
especiaes para occorrer a pagamento de despesas que não hajam sido li
quidadas na vigencia do exerci-cio, ferindo a legislação de contabilidade 
em vigor. 

A Camara pode decidir que o pagamento deve ser efíectuado ; . reco
nhecer a divida. Mas, a fórmula a adoptar-se, seria outra. 

Desde que houve credito na vigencia do exercício, corno jii affirrnei, 
c uma vez que os actos da Dictadura estão todos a ppro,·ados, devemos, 
então, autorizar o Executivo a realizar esse pagamento, de accordo com 
as leis de Conta bilidade Publica; segundo as quaes as despesas não liqui
dadas na Yigencia do e-'Cercicio devem observar o processo de exercício.; 
findos, estabelecido pelo Codigo, de 8 de Novembro de 1922. 

O SR. SALLES FILHO - V. Ex. perrnitte um aparte? 

O SR. BARRETO PINTO - Com todo prazer. 

O SR. SALLES F1Lno - O caminho acertado não é por intermedio da 
Càmara. O pagamento devia ser promovido judi-cialmente. 

O SR. BARRETO PINTO - Até administrativamente. 

O SR. SA.LLES FILHO - A Camara não póde cuidar deste assuinpto. 

O SR. AcuRcro ToRRES - Por que? V. Ex. acha que é encargo n~vo 
para 'o Thcso·uro ? 
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O SR. SALLES FlLUo - Não póde estar apreciando a legitimidade ou 
legalidade desses a<:tos. 

O S:a. Acu:acio ToRRES - Se a Camara approvou o a<:to do Governo 
Provisorio que dissolveu o Congresso, tem, incontestavelmente, competencia 
para mandar pagar aquellas despesas, cuja e.xísteDcia e cuja legalidade eib. 
propria reconheceu, 

O SR. SA.I.l.I~S FILHO - A Camara está indo ao encontro dos inte
ressados. Ella não tinha que cogitar dessa ·questão . 

.() SR. AcuRcio ToRRES - Então uma Camara que approva o acto pelo 
(!ual foram pagos os militares das revoluções de zz .e 24. não está no dever 
de mandar pagar, tambem, aos Congressistas cujo mandato o proprio Go
l'erno ProYisorio rec•:>nheceu como legítimo? 

O SR. BARRETO PlNTO - Sr. Presidente. repito, não podemos, é 
approvar o projecto n. 149, tal como se acha redigido. Devemos, quando 
muito, antorizar o Governo a liquidar a despesa, mediante processo de exer
cícios findos. 

O SR. SALCADo FJLHO - Não . ha necessidade de autorização alguma. 
Trata-se de uma questão legal. Pode ;11andar pagar por exercícios findos. 

O SR. BARRETO Pl~TO - E ' fór.a de duv:da que o pagamento 
do dia 1.• a z3 de Outubro - segt~ndo entendeu o Governo Provisorio -
não devia ser procedido. 

o SR. ARTll UR s .... NTOS - Qu&l foi o acto do Governo, nesse sentido? 

O SR. BARRETO PINTO - •Este: indeferiu os pedidos de paga~ 
menta que lhe íoram feitos por interessados. 

O SR. ARTIIUR SAxTos - Não ha acto algum. 

O SR. BARRETO PINTO - E' engano de V. Ex. O despacho, mes
mo sem decreto, considera-se um acto perfeito e acabado. Poderei citar 
exemplo bem recente. 

Ha dias, discuti na Commissão - da qual V. Ex. é elemento de 
grande brilbantisn1o - e ti\•e o apoio da opinião do illustre <:allega. Sr. 
Deputado Le,·i Cat:neiro, relativamente á applicação do termo "aeto", QUI! 

eu, na lei de utilidade publica, sustenta,·a deveria ser substituído pela ex
pressão " ·portaria". O parecer do nosso nobre co !lega. Sr. Pedro Aleixo, 
dizia que "acto" tinha extensão maior que "portaria" ou ''aviso", ao 
que o illustre Deputado, Sr. Levi Carneiro. respondeu que o "acto" tanto 
podia ser o simples despacho no processo, como o decreto ou mesmo a por
taria. Assim, ,qua~qner actos- do Governo Provisorio, estão incluídos en
tre aquelles approvados pela Assemblé.a Nacional Constituinte. 
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Mas, Sr. Presidente, retomo o fio de minhas considerações. Para o 
caso em fóco, houve credito orçamentario para esse fim : credito existe 
para fazer face ás dividas de exercícios findos. 

E, pois, o que deveremos applicar, tendo em vista a sub~consignação 

orçam-entaria da lei n, 5, de 24 de Outubro de 1934. "Diviàa Fluct-uante. 
Para liquidação das dividas 1liW pagas, Provc:nie11tcs de c:~rcicios allf,•
riorc:.r c: q"c: ainda niio estejam prescriptcu~ 

Podemos considerar, como se tratando de di"ida empenhada, não li
quidada e que a.inda não prescreveu. Isso, se a actual Camara reconlte:er 
o pagamento. 

Nestas condições, Sr. Presidente, mando uma emencla il :\fesa. (.llrlito 
bt:m.) 

O Sr. Acurcio Torres - Sr. Presidente, ,;enho menos fazer um dis
curso QUe relatar, perante os meus collegas, os prodromos, os tramites por 
'lue ha passado o projecto n. 149, deste anno, no momento submettido ao 
voto dos Srs. Deputados. 

Não tendo ·pertencido á legislatura de 1930, julguei-me por inteiro com 
autoridade moral para ,·ir solidtar da Casa, a abertura de credito para 
pagamento aos congressistas que no anno da Revolução pertenciam ás 
duas .Camaras, dissolvidas por uma proclamação da Junta Governath·a, 
manifesto esse confirmado dias após por um acto do dictador Getulio 
Vargas. 

Como sabe V. Ex., Sr. ·Presidente, a Junta Governath·a. que tomara 
conta do poder em :!4, sob a allegação de evitar a effusão de sangue, jo
g:-.ndo proclamações aos quatro cantos do Paiz, declarava que, com a re
.generação dos costumes políticos . que ella se propunha, estava dissolvido o 
Congresso Nacional. O actual Presidente Getulio Vargas. assumindo o 
Governo da Republka a 3 de Novembro, como dictador, e..xpediu desde 
logo os actos de nomeação dos seus .auxiliares immcdiatos e. após, outro 
acto que, ratificando os da Junta, dissolvia o Congresso Nacional. E' lo
gi~, portanto é -curial e é claro que o Chefe do Governo reconhecia pelo 
menos até 24 de Outubro, data da installação da Junta Governativa, a 
exis:ten·~ia de senadores e deputados legitimamente no exercício do seu 
mandato. 

O SR. DoMINGos VELLASCo - E' indiscutível, 

O SR. ACURCIO TORRES - O Governo Provisorio, entretanto não 
quiz ou não ·pôde pagar o subsidio daquelles que, durante os 23 dias ,]e 
Outubro, se bem não tivessem tomado parte, alguns de armas nas mãos, 
e outros, numa verdadeira mascarada, estavam, comtudo, trabalhando tan:o 
quanto aquelles que se batiam contra o Governo constituído de então, com 
patriotismo, com civismo, com cocrgia c com amor á terra b rasileira. 

rO . SR. s .... LL'ES FILHO - Restabelecendo o facto historico, pare::e-nl~ 

que o nobre collega está equivo::ado. Não houve Sessão naquelles dias. 

O SR. ACURCIO TORRES - Quando refiro que o Deputado Saltes 
Fiiho está brilhante e denodadamente no exer::icio de seu mandato ' de le-
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gitimo representante do Distri~to Federal, tambem digo q~e S. E,x:. :~.os 

domingos, em que não vem a9ui, continúa no e~erddo desse mesmo. man
dato. 

O SR.. BARn~-ro PDóTo - Não houve Sessão· rlaquelles dias, porque 
o Gove1'1lO não queria que fosse ouvida a v.:lz de Bergamini, e outros. 

O SR. ACURCIO TORRES - Pouco importa, Sr. P residente, que 
o Governo do Sr. \V'.ashington Luis, ao Qual dei e dou a solidariedade. reais 
perfcib e sincera ... 

O Sa. BARKE-ro PINTo - !\1as de Quem V. Ex. esqueceu. 

O SR. ACURCIO TORRES - .· ... tenha. errado por algumas vezes, 
tran·t:ando a palavra desses grandes .Iuctadores pela liberdade do Brasil, -
:Mauricio de Lacerda, Baptista Luzardo, Adolpho Bergamini e outros. Pouco 
importa. ·Mas a v~erdade é que quem veio dizer que os Deputados e Senado
res o::stavam no e~ercicio do lc:gitímo mandato o::m 1930, fói o ·Dr. Getu1io 
Vargas, o qual em 4 de Novembro baixava um decreto dissolvendo o Con-· 
gresso e, o que é l'l\3ts - ratificando um acto da Junta G overoativ<l que, 
poJC sua vez, julgava ex:istiJC a ~4 -de Outubro tnna. ;Camam com 212 ·De

putados e um Senado com 63 Senadores, todos elles no uso e goso das ·pre
rog-ativas .da Constit-uição nesse dia ~sta de la~o pela ·dctoria da · Rel·o

lução. 

O Sr. •Presidente, o honrado Sr. Getulio Vargas, qua.ndo assumiu •• 
chefia do Governo .PMvisorio encontrou officiaes de terra e mar, algt:ns 

deLles brilhantissimos, 9rivados <la percepção de seus ~-encirnentos. O Go
verno mandou pagar os officiaes afastados da trop·a. em 22 e aos outros, 
afastados em 24, esquecendo-se apenas C.e pagar aquelles ddadãos que, com 
o mesmo Jlatriotismo nosso na actual legislatura, aqui se encontravam em 
1930, ao serviço do Brasil e da ReJ)ublica.; . 

O ,SR. MoRAES PAl\'}1. - V. Ex. se esq!leceu de [>e·:iir tambem o pa
gamento para o :Pr esidente da Republica, o Vic:e-!.Presiden.te e Ministros à:: 

iE.stado. 

O .SR. AR'rHUR :SAN'tos - .Seria justo esse pagamento, porque esta
\ ·am no exerdcio legitimo das suas f'llncções. 

O Sa. l:BARRF.l'o /PINTO - 'Então, a-presente o nobre collega eni~:lc'.:i. 
r~ esse sentido. 

O SR. AR'tHtlR .S/\NTos - Não apresento, mas ~ argumento não colhe. 

:0 SIR. AJCURCIO T<l'RIRES - ... esquecendo-s~ de i>agar tambem 
ao 1P.residente! Vice-Presidente <la Republic:a e Ministros. de E~ta~o. 

~ facto meu oproje.cto l)odia, e !)em, ter J'Xlandado abrir credi~o para 
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pagamento ao Presidente, Vice-Presidente e ~Tinistros <le n.:_,t<,<lo. ~5.o 

quiz f:J.ze!-o, entretanto, e :t(X:nas cuidar do p agamento ao~ Deputados e Se
nadores não porque insinuações já não tivesse haddo, mas porque nã.o 
hitnlo e jamais bitolarei minhas nttitudes nt:Sta Casa, :t não ~er as politicás, 
que estão subordinadas á orientação da corrente partidaria a que estou 
filiado, ao pensamento de ninguern. 

Diz o nobre Deputado Barreto Pinto que o prnjecto é incclnstitucíonal, 
ferindo o art. tSJ da •Ma1:na Carta, que determina que, toda vez que hou
ver attrihnição Je no,·os encargo!\ ao Thesouro )jacional, nece~sario -~e tor-
narú se lhe d~em tambem novos rc:cursus. ~;,., é c:xacto. Não se trata de 

novos encargos. mas de dividas da União. 
O SR. BAJtKr.ro PuiTO - E' mais ttrn:1 ra:r.ão para não se abrir cre

dito e:;pecial. Se se tr;~ta de <li vida antiga. •1.:\'er:í correr 1•ela verha de exer
·cicio" iindos. 

O SR. ACURJt.:ro TORRl':S - Tral:l-se ''" di\·i.J:, .la :'\açiiu para 
coo1 St."U~ ser v ãd.,rc;. 

O SR. RAillti(TD Pl:-i'l'u - .s'es,;c ca . .;u, u;io c ncccssaria a interfcrcncia 

do f.~gislativo. 

O SR. ACU R C lO TORRr.S H a nec~::~siJaol"' olc:-~:1 provi<lcncia, 
até porque v ex~:rcicitu de 19,10 j:i fni liquidado. Pre<:isamos aln·ir creolitn, 

pelo ,congre"""· para ntanrlar .pas:ar á•ttldks scrvio!ores da NH..-iin . 

(Trocam.-s,· numerosos a.part.:s .·ntre~ os Sr.•. Uurr.:to Piuto ,: 1-/orn..:ro 
Pires). 

O SR. ACURClO TOR·RES - Sr. Pres:dentt:. toda a grita contra o 
proje<:to n . T4<J yem de uma questão l!e formula. Se não ha n~I!Ssidatle da 
nh<:rtura de credito especial para pngamento a ))eputatlos e Senadores no,; 

~3 <lias de Outuhro de rQ,lu, é claro que ~sa aher\ura facilitará muito 
maill, não só a consecução do <>hjectivo que temo:; ern \'istta, ~omf) o 

o exame e voto dos Srs. Deputados. 

O SR. :BARRF.To Plt\To - Ao contrario, V. :Ex. es~'i quercn•lo fazer 
reccmhecimento previo de divida en~lohau:m1~nh:. 

O SR. ACURC[-0 T·ORRES - Quem ro:~<onheceu a olivida imt>!ici
tamente foi o Chefe do Governo Prcn·isorio. Se S. E:t. enl 4 t.lc Nc>vcmbro 
dissolveu o Congresso Nacional, .; clarn fJUe <lltiz (]UC es>e 1Cungresso não 
existisse mais dahi por deante mas não quiz. pnr certo, e não porlerítl 
querer - tenho S_ Ex. como homem honradu - -calotear us seus advcr
~arios em nome da :Nação. 

Estou convomcido de que a Camara votar:i pelo t>roiecto. por esse pro

jt:cto que tem parecer da Commi~siio •le Finanças .•• 
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O SR . .'\Cl 1 RCIO TORJ{J~S - ... emittido quamlc) o l'H>hrc culler::n 

;'lind:t não cr:t clcs~a Cmnmissão. 

·Vou m•rslr;n· qne lt:t parecer. Estou dizcncln. desde o inicio. q:1c " 
grita é por <plc~t:io cle pr<Jcesso. 

i·:ra Pr~sirlcnte da amiga l"nmnlissüo tlc Financ.;a~. <tUe nãu sofírcu 
,.;oluç;io ele <'rnliÍnnirl:ul~. n Sr. ll.•putaclo \Ya!tlornir., ),!';lJ:[alh:ies, qnc. no 

rnom.,nt", era !:unhem o lcadrr ela maiuria <1:< ·C,marn. :\pre~cntci cmcnd, 

ao projcctn <JllC fix:n·a o st1bsidio c ajuda de cm<io p;~ra à :1ctual legisla

tura c pedi urgcncia para esse projccto. 

O f' r. \V a 1< Iom i rn t \e )..fag;clh ;l cs. cnt~ o Depu tar1o c 1' rcs i d c:n te da 

Commissiio clr Fin;rncas da Camara. tlcn pnrecf"r fan,ra\·cl á emend:t, pc

din<ln, cntrl'l:mto. crnc e.~t."l fos~e clestacada c \"Oltasse ao plcn:crio nttm 

pwiccto a ll;'lr[c. l'cr~-:unto: "\ Commi~são dá par~ccr sc;hrc a. propusi(il!"> 
~pre~cnt;u)a ou ~obre a íormula. ele •.1uc ella se re\·e~te: E' soh1·e a es

scnrin, ~ohre <> assumptn. sohre a m:ttcria. 

O S". S.\1.1.1;s F11.11o - Srohre uma cousa ella niio ~e J>n<lerin m rmi. 

i"estar - rpt~ontn f1 vali(lacle . .'\o Congresso cc•mpctc fa>:cl-o. 

O SJ~ . A•CL:I{C!O TOHHES - O Sr. \V:.l•h,mirn :\.la.r.:alhiic~, e~m

ncntc Stn:tdor por ~lina~ ... 

O Sf~. /\CllHCLO TOIUO~S - . . . hrifh;1111e membro ela Camara c 

ex~Prcsiclentc ,]a Commissão de Finauc::1s. cltu pal'cccr. julp:ando - ~c 

h~rn me n:~'">rclo cl:t~ p:t1;tYr:ts de S. Ex. - qu e era ntna d iv icb sa.r.:rada 
na T~f'\'ro)ttL:;:;o para rnm :l()Uf'lles. que pertencendo ao nnti.r.:o ·l" (ongr~ss" 

Nncionnl. tiv(·r:un ~cu~ manc.lato~ cassac.los. Pcclin S. Ex. ;i Cam;<ra que 

analysassc n n~~umpto em projecto á parte. 

O SR. EM<l<F.Te> P1 :-:·rn - Fac;:n o melhor juiz elo ~cnhot· \V:ll<lnmirco 

Mil~illhiícs. Hc~ta cntr~tanto. sahcr l'C S. Ex .. porlcria dar cl pilrecer 11:1 

forma em que n Jcr.. 

O SH. ACL ' RCIO TORRES - Se V. Ex .. Sr. Pn:~idcntc. procurar 
infonnõlr-sc, pelas notas da )fe~:t da ·C;nnara. verific."lrá flUC o então prc

sid('ntc 1la •Cnmmissfio tTe Fin;~nc;:as dera parecer favor a \·el snhre a ma
teria em lll>nlC <l:t Cnmmi~sfio. em virtude de url(enci:"l.. :~.penas 1ell1hran•lo 
que n emenda fnsse tlc5tnc..'lda, afim de constituir projecto á p:~t"tC; e V. 

Ex . . Sr. Presicknte, sabe flUe as emenclas, com pnrecct· f:l\·or:n·el em plc

nnriu, em eonsequencia ele urgencia par:~. as ctnaes se pede destaque, \':Í.n 
:'is Commis~<~es reps<:ctÍ\":t~ apen;'ls para serem recligitlas em fúrma de pro

jccto para <liscmsiio espcdal; ll5o mais são snbnrcttid."ls :tn conhecimento 
c cstur]c, <la Commis~flo. 
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O SH. ACül{!CfO TORRES - Vê: a Camar:t <Jue u projc.:o.:tu n. ,~,, 

já lc\·c parecer f:tvr:ravd c o teve ante-; de n:cchcr esse.: numcrn na .\lesa. 
Justo é. pois, que a Catnara tlos Srs. l>put;ulos vote a fa\·o1· do pro-

jceto n. J.t •J. 

A J~cvoltiç[lo tirou a~ c:ukir;ts a c."s..::-; tli:,:no:-; hrasHdrns que scrd1·arn 

á Hcpuhlica; a Hcvoluç:in dissoh·c.:u o Ctollg'rcsso Xacion:d. mas cu rc
ci:Jtno. ~olicito :oos nc.hre., Deputacl .. s. que.: ainda ,·ivc.:m (•om o espírito rc
volu6onario. niiCJ cntttJdot:tn a ]{c\'ohu,:fi. , t•oJn o calotear aqudlcs •(Ul' j:·~ 

foram, uma vc.:z. arrancatlos em S<·u p:ttrimonin J>ela me~nn ohra rnolu
cionari:t, 1 .. 1/uitu !>em). 

Em !'(');(ttid:t . é ellccrra<.b a <lis..:uss:io clu pncjc~to n. '4'!· 

de 1<)~5 (t." k;ó~latunt) c adiada a ,·otaçãu, afim úas cmen

<bs snifrerem (carccct· ria l'f•lmnissfto de Fin:u11:as c Un:a
:Ttento. 

J)iscuss<io uui<·a do ('urcca u.. 1.; ele "J35. ( t ." lc·vís
latura). a.f>f•rm·ulldo o a elo do Trilwllal de Co11lu.~ qu.: r,·_ 

cusou. Y<'fJÍslru ao collfrarlo alc'IJrado p.-la J<<'f{,· th· /'iaccio Cr·a
rcll.<t' c·om }os,' (}uiri11o de Hol/amla. 

O Sr_ Presidente - Es;.:otatla a tllalt:ria coll,t::nte dn a\ ttl,;o, \'OU 

ci~tr a pala\'ra au oraclut• Íll:-:·~riptn par~t t:xplirat:frn pessoal. 

Tem a pa l:n-r:t o St·, \\'·:,I<Icmar Ferreira. 

o Sr. \Valdemar Ferreira tl'flra r'.!'(>li···•c<tO ['t 'SS()fl/) E' para 

uma cxplic:u;:io pcsso:tl. Sr. l'residcr;tc, ..:strict:llncntc pcss .. al. qnc pct;u a 
palana ne;te nlomentn. 

A 11Scnlt: rios trahalhos ela l 'amara durante a semana passa tia, tive 
cn~cjo dt:. ex:miÍnando n lJ.iflrio do /'od,·r L<'!Jislatl:<·o, ler um clis~urs·• 

que ::qui proferiu na scss:in ele sexta-feira ultima n Sr. Barrei" Pinto, a 
prnposito do projcctn 11 . 511-A. <lt: 1 •J.l5, que se propoz fixar regras para 
o pa~amcntrc ela aj nrla de cus!<• a que ~c refere o arti);(rc .1" da Cnnstitui
çã,~. 

Qnan<lu :tprcscntado a plcnarirc. Sr. !'residente. este .Jlt·njc;:tu foi en
can1inhaclo :'t Commissãn ele l :,,ustituíç:io c Justiça. 

n:dn.tnntlo o pnrecer da CfHnlnisttão1 cnndue pel:t incon~titucin.nali-

dacle dn projectq. sene:ln r(liC o parecer nesse 'cnti<J,·, i r,j pnhlicadco na io
lha da ·Casa. O autor do projectn, entretanto. ~e sentiu 1111 uirc:ito de 
hordar a l.:uns commentarius jocosos, que tnlc1·ei cnm indnil.:encia. a gran
de indttl.:t·ncia christ:'l reclamada .para casos tacs. . . (l~iso.) E' que eu 
via naquella explosão mais a irreverencia de um mot;n fiel :i escola de 
Erostato, c não me senti na obri);(:t<;:ão ele dispensar-lhe outra cousa 5enão 
le\'e sorriso . 

. Acontece porém. Sr. Prc~identc, que. ao se discutir " projectu neste 

. recinto, -o nobre Deputado teceu ·considerações que estão a exigir uma ex
plicação da mittha parte. 
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Fazia elle T<:ferencia ~l certas ligaçiíes •tuc porventura e.xistis.:;em en
tre mim e a .pesl;oa visada P<>r aquelle projecto. ::ujn nome me pennitto 
d,.elin:tr 110 mornent" porcjue j;j, foi citado nesta Casa - o Sr. Senador 
\Valdemar Falcãr•. 

Uuern <Xnnmunicar á Camaru que não tenho c••m n Sr. Senador 'Nal
denwr FaJ.ciíu, sequt:r rc:laçiies tle cortezia. porctuc aincla niío me Í(>i dada 
;, fortuna de o conhecer pessoalmente, A~ ligac;Õt:s que com S. E.x. tenho 
são puramente imdlectuat:.'<, Jl<.)ri(Ue conheço us trabalhos d outrinario; qu e 
S. Ex. e,ocren:u, C(Jnl<• profcs~or de direito que ~ e com;, memhro dos 
m:.is Jc:stac:aclos, que foi, da Asst:mhléa :"<acionai Constituinte. 

:\ c cn:!<ce outr~ circurnst;ur.:i;, : .: c~ue . ])Citl di:<positÍ \'o reg'imentnl desta 
Ca,..a, a <.~omn~issá<> de Coustituiçáo ., Justic;a tinha sua <tc~;ão adstricta : a 
clt: w.ani fcstar-~e so~Jre a constitucionalidade <lo prujc:cto ou sobre seu 
J><>!lh• tle vista juridicc,, 

Ue \'1:7. que me convenci th: •tue <> projecto c r.t im:onstitu~io!lãl, po:!a 
im•unstituciuna!idade delle c que u meu parecer devia cxprimi r-~e. 1: nes
te::~ termos ,;c t:xprimiu. 

Ti ve a l'Urt(! de ver o mt:u rmrtccr su!Js-cripto 1>or t•xlus os lconrauo:> 
<: dignos companheiros da Cummissão dt: Con~tituiçán e J ustiça. 

Pois bem: encaminhando a l'otação tlaqudle prnject,o, ne~te recinto. 
v Sr. Barreto Pintn assim se e:<pressou: 

"A. Commis,;fto de Cun~tituic.;ãu e justk~t deu J>are~er 

CCJntrari<,, clepoi.s de V. Ex .. Sr, Presidente, haver ree<:hido 

o r•rojcctc, como sendo de: matcria cunstituciunal. O íun!.la
mento da Commissão fui. a da incoustítucionalidade. 

tMas n illm1t.Ye Sr. ·W~tldt:mar <[Uc: ainda se en-contra 
nesta <:aS<t e que procura remediar tudo, entendeu que o 
;Jrtojccto deveria ser fuhninad:..~ desde logo, em vez de pro
curar uma formula capaz de e1•itar " triste p apel (jUe faz 
aquelle que, ~endo Deputado, recebendo uma a juda de custo, 
de:.: dias depois, indo para o Senado, n:celJt nova propina. " . 

O S11, ASCAN to TU lUXo - Como membro da •Commíssão de Consti
tuic.;ão e Justiça, de\'O declarar a V. gx, <jUt: não estava .pn:~ente na oc
casião tn! que o Sr. ~arreto Pint., usou da !Jalana. Se estives~ teria 
protestado, comu <::ra do meu dexer, em nomt! dto meu~ companh eiros. 

O SR, Lt:Vl CAitNJ>IRO - T ambem não r:sti\·e prt:l'cnte. tio contrario, 
teria repellido as ]lalavras então proferidas que envolvem grave injustiça 

a V. l::.'C., attingindo a toda a Commissão. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - Agradeço a VV. EEx. Prosigo 
na leitura: 

"Nãc. .preciso ir além. Sr. Presidente. O que desejo di
zer, repetindo o que disse, ~ que, entre a moral e a Cons
tituição, : prefiro ficar com aquella ". 
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O r <1. o r•:trc~er concluiu que a Constitui~ã''· es tahelecenrlo a a juda 
de C',l sto , lanto Jl:lT:) (\ Depul:H)O como para o s.,na<lor. nãc. entrnu na in

c.lagaçiín rlos motivns por <Jue a e stabelecia, nem a suhorcl inuu a condi

ç<:ie!' cpme:;quer; ape nas :t!trilmiu a o Seu;Hlor. como ;,., Deput:u\o. " tli
reito) de r eceber ajudas de cu~to: Era ,Jircito, a Cam:tr~•- de resto. o re

conheceu, :.ppro,•an do o parcct!r que tÍ\'c <>l•P<>rtun i<(:,olo: olc cl:thnc,.r . 

Já se ,-i·. porta n to , '~'"' .~ Commissão <lc •~nnstituiciio c J usti.;a nã· • 

r.·orleri:t. ele m:tno:ira niKnllla. encnntr:cr <tual<JUt:T i <'>rnmb <l tll:: e\'ita>s c: 

'"!1!ell:.t innnnsl itm:iconalicl:ul<:>, e\·Íolc nll:", patcntÍ$SÍitla. i\ em po•\i:t cntr;cr . 

pnr ()11tro bulo. nn :LSfH." C11' 1nnral rla qut!st~lu. 1\0r<lllc llcnht11l\ cxi ~ t i.:.t. de 
vez 'J11C a prnpria ( 'onstituiç:'tto aH1·ihuin :w S en:ulor u <li rdtrt d e rc:ce

ber :t a jucl;t dt l'll-"1· •. 

() l':'r<.:<:cr fui ÍinpesSHll. ccnno u;iu pn.I ia cl-.:b:;u· de ~c1· : inr c:il·;unc:nte 
d ontrinario, nfin \'ÍS0\1 1'C"~S.-•a al;:uma. IC"tHio clll dsta a]lc:lla~ o te,;tn .:<\ll st itn

cinnnl •tnc lhe l'lllllpría "'"'minar, d c:mle ola sua 1•rnpri:t r<'SJ'(•ns.ahili<l:nl t: 

par:t cort1 a < ·:un:u·:~ dc•s Jlcput:uf,..s c.: JM.rH l"tttn u c•,nscic:;nda de cada ·n1n 

dos conl'Jloncntcs d:t l 'ommis~ãn. 

A ccres<:e. Sr. Prcsioh:Htc. que n nohrc Deput:u((l sc:nhur l<ihcir n juniur, 

t: :l t~u~n..- n1c~nu• 1nonl\·ntn. t~;nninhandc • :Ln saht•r d:ts con sicl c..• r:u,: i;e~ llt1e 

j ;! ''iuh::un ~en<lu d~~cn\ ·o',·itla~. as:-;;,, se nl~lniícslutt e1n ciiscur~o : 

• r ~,·i •lelllement e. Sr. l'rc,si,[enh:. a rlnt:tçã,, corl::tmenlõlri.1 

••u lega l. ~·m <IUC H' attrihnc u <lin· itu :í :,jnrla •le CUS\1\, 0: , 
-cmnn V. l~x . s:•ht\ para u fim ,},. occurr~·,· :'ts <lesp,·<:ts olo.: mO

hi'i ~=~~;~ .. c r•rim<·i ri) e,.;t:d•dccimenl() ... 

E n !'ir. Barreto l'int" <leu t:~te 01pnrtc: " l'cr icitatucnt e ". 

(j SR. Do~t! X(',lJS V1~:1~11 - Firtue con,;tanol.. 111 • •liscn r s11 •lc V . Ex. a 

seuuintc deci:tr'lc:õo : n o mnrnento <'m rruc " :~ •sun1p!n foi rlisctlt i<l<• w. pie.. 

m,rín. l.vl:t a C11nnniss;·u, <ic ('unstitnk:õu c:: ]l!sti.;a <·:<t:C\·a c·c:u ni cl:t , tm ha

lha n<lo, 

~<:nhnm d<· sc•us nlL~nhro." !'t' c:tV:·Illtra\'a presente, I )o ·cnnt ra r iu. a oh:

fc~:l incont:nentc •le V . Ex. tcri:r s icln idt:t. pur <ru:•l•wcr ck nú,;, :rt tin;:í

dos t:tmhem nessa injusth;a. 

Pe:1so que "" qm·~l•ic:< t!" ortlem mnral <l<'I 'Ctn :;c:r •lisc:nt itfa s por 11.:,s 
mesrn()!', a sós c-nm n11s~a cnnseic:ncia. 

Quem pr:ttic:t mn actn. se •• J•ratic:. t!c accord•• com <>S sentimento~ 

de ~ua rnor:\1 nÚ da m<oml ·commttm. :t nillJ.:Ilt:lll tem ,],. <lar sat isfaçiiC"s 

sc11áo á propria consci~ncia. ·Cad<t 11111 é <\ juiT. ela mnmlidatle dos prop'::io:< 

actos. porque a ~ocied:td~. <tuHntlo acha <tUc o~ actns não siio morae,; e 
offend~m á c<>llo:ct! vidat!e. 11!< :thr:tnge snh as ma lhas <1:~ accãn pc::nal. 

H u, porém, e:vident<:men lts. no di.,cu1·sén rlo e minent e Dcpnt aôn. <ltlC 

deu tã(, nohr., li<;iin tle: m<~ra l. un1a incohcr<!ncia: é <rue S . lb.. at'ha q:tc 

a dotaç!w Clr<;:tmc:n lari:. ou h:~:ol t:lll •1ue se :ttlrihuc n direito á .'ljud:t lle 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:34 +Página 100 de 100 

- 70-

Ci.l~l(• t.: par·a P fjq~ d~ fll.~<.·•,,·rcr iL::' de:lJic:'a~ ti~ nlohiliza..:ão c p rin1eiro C!;

t:illd~dliiCrtl<l, T:11nl•~m <lt: a<.:o,nlo com ~11:1 proJ.ria doutrina, IJU!! nãrJ t! 

:t da Cr•tn:nl:-.:-O[Itl, ~. l·:x. niiu tt-I"ia 41Írt:"Íto ;'L ajuda Llt: custo I{U C! rc::c.:::hc-u a 

(J :-;f~. l{rt:t-:JIC•: Jt·~~o~- V~ Ex. tl:~~ Ht:cn,4l pura un1 ã~}larte? Nn:ni

n:dmt:ll\c dta<h• 11:\ hri!h:t11te .. r:u;fu, Üt: V. ~~~-. dt:''' ' <l~clarar q11e minlla 
'"m~atb llc:>st: <ld,:<h: c:1n h~ P"th(;"~c :d,-!ll!na Jl<~<lia \'J~:,r J•t:r~• •n:dicl:tdes. Es. · 
tnhdl"~o·i. se llc.:lll nH~ lcJuhr•,, no tu<:t.l dis.:urr;n, qnc- cu :-:itu:u·a utna ~-:,rtc 

ti t: In 111 te i r·a Juor;d n:t '1 Ut::il{i.t '· 

ht:mc.:fici:ulu pelo tc."l~· h:;..:-~d 

E~s~l fnJnteint tanto c.xistt: que o pnJ.pri•J 

tc~to cui:• acert() e k~itimid:,dt: ninh'lK'tn 
a :t,lu:l;l de- ctl~tr, ltUc re'.!chl!1"a. cntrt:~ou.-:.t :1 

() ~11. 1:.\IOU;·tu l'lXTIJ 
s,-_ .-\llt~·llilo t ":,~J,,:"" ~ clu 

.1 unt;l~·ei an :l1J;~nc de: \-' . 

~ ,. . \ ' e:')n1 ·~j., d~ ,\hretl. 

J~x. <JS t!:Xt:tn)J1o:::. 

1-:;t.,, l>c:put:.do, 
J::lS~;lll,ln a :-;en;u{ur, n:.:Ll~fHt a ajiula, 

l'Uj,,;o~ 11UlllC:.:-õ n~'i 1 Ult: rc..;1~rdo. (lu:tnth 

qne il;~~t:: .-\sst\.·~rei qu~. Jt: .. t":t 

dt: ~nstu, bc:HJ cornu o u l rrJS duis, de 

ú mural t: ;'t Constitui~ã", reaffirnlo 
1nifn. ac1tll:l tla c~~nstitui c.;ftu t.:S1Ú 

:l tll11Tai. E tnc:~tninhan\ln a \'lttnçiLn 1lo pn,jccto, tÍ\'c a :iatisfa
\:-~.t.u l\t:: Y\:r ~HI 111\nh:1 CD111}1;1Hh\;l ;1 flli;LSÍ !Haiorht tb, C'~unan.1, t JJtl;t 

•li fl.,rc-n<;a in fi ma •I.: apenas cinc·o ""t"~ ;.;c: ria nec~:ssaria )Ia ra que ,, )lr'•· 
,ÍL~etn f11~Sc :qtprt•V~li}CJ. ~iiü re"Llr., t11na p:t.L:t\T~t tio lltll.' disse . () f!Ut! ar ... 
iinnc:i c'tÚ düu c <.'CJIH 111:~lS L!Ula cin.·unJ;-;tan;:Í~L : r~ ti Íi(.·o.. rati fico~ r~-

1 i iil'• I! 

() ~~~. \Vi\Lil!·;).1:\R J:I·:J<REil~A - :Xcrn <;:li seria c:•r>a?. .le .,xigir 

~1~:::: \'. 1-::..... c:s1c :'Oa~,;ri fldo, !"'~.:u~·io apt.:n~~.:-i u de :icr ~,.·,,lu: t·r..:ntc r:o:n •JS prin

(.'ilti:p; <l~ n1or:d tllh:: t;".'qúit:" ncsla Cas~c. 

O Sr. Presidente 

\"utac:?'to do projt:l!t~; u. J-H, de: tc•J; ( , ~• tt:g-l~h~tttr;~l, -lJC rtuittindo aos 

~nlprt:::t.tatlu~ tfc 'luadru~ anne:< o,.:. ins~rt.:\'l't"etn-~e t'Hl cunc:ursu •~e hahilit:t .. 

çãn o u dt: <:.ntran<:ia, intlt:pt:'nd.,nt~ d" lirnit<.: da c•l:11k; h :nclo parecer c r1m 

t"Jllt:'ntla !'Uhstituth:L tia l ~ onnniss!'!f, tlt: J n~til::t :1'' art. 1." c pare~er com 

~uhstitutivo rl:tCommis~i:io l·:~[lt::cbl Út: Est:.ttutu (.:~.• discussão); 

. •Vot;u;:lu <lu requerirnentu n. <J5. de 1 <).~5 ·( 1." legislatura) , do Sr. 
Acurci~ T11rrt:,;. <l.e inf(,rm<lt; iíe~< sohre '"' impurt:mdas que fnram pagas 
;, officiae~. in fcric, rcs e -cadete~ qu" acuru.punharnrn o Sr. P resicletJte da 
Repuh!ica em ~u;t visita ;i Argentina e ao llruguay (disC1lssilr~ u t•ic(])) i 

\'ut;u;:iu d., n:<J11t:I"Ímcnt., ". •Jií , de • '135 ( 1 . • lc:gisbtur:~.), d<l S r . 
). fo:: cp· llarf,, ,~ ; ,, de inclusà:> em Ordem t!c. <li~L <lo í}rojecto n . 1 2 t, de 

dc 1 •135 ( di.·~.·us.,iío Tmica); 
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Vnta,ão dn rcqnerlulento n . 9i. •ic 
;\Jor;u_._.; 4•\11dr~u.Jc. dt."" jncln~fio c:n1 ( }nlt"'ll 

l<I,H (di,,·crrurlo tmicrz) ; 

111.;5 { ! ..... je~i;o;l.atur;t), !la Sr. 

c!" rli:: tl" projcct" ::. (,~. de 

Vut:u:fit, do rCtjnerimcnh) n. (J~ ... '.lc ~t1.)5 1 .:• icgish~tura). 1iu Sr. 
garrt!'lo p;nto. de;: iucltt;.;;ii.<l e'rrr ()rdcur du clí:t d~• f H nj,_ .... ~t~~ n. .:;-;_ tlt.' 1 'U ~ 
( disr.:rrs.,·cio uJiiCIJ ) ~ 

-I :'I· 

\'Ída {>:l~.;,j\-;1 ~b l'nl;i", CPll\ ' ' l"rt.'i.1Üo ~~(: l"t.~i:-0 ..!~u.CH1~t :UrJu$ono, ~~~ fn

Cl t:!!~tli~aC,:(-11,.'" du 'l'r:l latl., de: Pt..•d1·a~ .\llas ( J.:. disc·ussiio): 

1.;;, dls(."ltS~Ü.n dn prt~jcet .~ tt. ,5.:, de ril.l$. :"( iUt:t"~lc.·u~b príl7.o ~·~brc 

pru\.'c!'Õ:-<o ti~ IH~lrc:~s de bhril·:l:', que haJanl ~id~ · :tr\;hi,·ad~\S; 

lJi~t·lJ:--!O.,;""Io uni'"·a (\:• 1'rnjcl"lu lL ~3-l~. llc PJJ5 ~ 1 .~ h::gislatut'a), tiis
]'und n Sr1ln·~ ~z·;tclU~t<,;tí,~ de ttfi i ~:iac.-. .,; •lo J•:xeJ"ci!J~ ~ ~l;a ..'\1'l1Ja~ta 11u J)1 1:-0to 

in1n1edi:Jto: -:.·nu1 part:l:êr da Cc,nnni,,s~l.u ,!c Scguratl\,-;li rejcit.:a.nd'.' .. 'trv
jcc-t~-~ ,-~.t:uh' ]U;;l.._~ E-xnH). Sr. Prc~idl!'n1~ da l~t:lmhllca. 

80.• SESSÃO. El\'1 7 DE AGOSTO DE 19:~., 

l'RE~IIl!·::\t"l:\ llO:; SI~S. El ' \':\i.llO l.ODI. ~.· VlcCE-PRl·:
.SIDE\'TE, E Pl,fO·:IR.\ LY!ü\, 1." SEl"RETARIO 

l•:u,·;lio], ]..,,]i. l' erdr:t l.)·ra. Agcnur Haltd!n . 1-:dmar Ctr\";dho, l.;,um 

l.u(lt";'i. C:tfé FiU!n, { ;t:u:uu Ponte. Llno \I:Il·kuln, ~ ;cr~nu ·)..1arquc-~.:.. ll~n

riqtl..: .Cnutu. Cadu:-; H.~i:-;.. Elieztr :\Iurt:íra,. (~,Hiufr~drt Vi:~nu:t~ :\~cnor 

~l<•n!c Hu~' :\apolc'•"· Atl.-lm<•r Hncha. Fr~ir<:c de :\nrlratlc, :Plínio Pmn
]lcn. l'cc.lro Firm~>.:t. llnncherto de .\1\tlr;n(,, ·)brtius \'c•·:.~. Jo~.: AuJl\lstn, 

l\karJo H~trn:lu, ~\l~1thi;ts l.;-reirc-, $uu7.:l l..-rfin, Hc;:o Harrus. !\rnaltlo Bas
to~. B.arho~;, Lin1a St,IJriuhn .:\utolli,, t.lc Cúc:s, DominKOS Vicir;l. :\rthur 
L:t\·alc:~nti. lldto1" '~l:da. Al<le Satnpai ... 'l'cixcira l . .,itc. Jlumherto :\loura, 

Simú6 B:rrl"'"'• Valenk olc Lima. l~crna11do:os Lirua, Dt:orlat,, :>.1:..ía, 

A1u:utdu Fontes. T~nln• Passos. Jofln ·:01an~:lbelra Pi.nto D;lntas. AHredo 
}l<L>'car<:nlt:,_, .\rrr(,Jd Sik:t . \V:mclerle~· P itrltf>. l.~omciu t ;aJr~u. Arthur 
Nciva. ([,>n,ero Pir~s. l7haltlo U;unalhcte, Henrique Dndsworth. Salle,, Fi
Ih,,, J••fio f~uitn<trfies. Bentu Costa. Hennete Silv:., !\lipio <::ostall<tt. Car<lilho· 

Filhu. Ban<l~ir:t V:•ughal1. Arth11r l :ernardes, Car h•s Lu~, Hi;,s Fortes, Pi
IIheiro ·l'h:r:<<~s. Pedrn Alt:ixo, C!em,;nte :lft:Õradv, Jusé Hral':, Thc .. do;niro 

Santiago. _-\rthur BcrnarJe~ Fifho, Pnlycarpo Viotti , Furtado de Meru:,:r:s, 
Daniel t'an-alhn, Carneír(l de Rezend~. Cllristí:mo •M<tchado, Vieira Mar
que~. Cd,;o ;.\'Jachadu, ~datta Machac\o, Antht::ro l~otdhu, P<Orcira J.inm, 
Tht:ot•>I1Í" Monteirn d .. B:..rros. \Valdemar Ferreira, .Barros Pecteaclo, Ver-
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gueiro ·Ce:., r, Cardoso de Mello l"'etto, J o:.qUim Sampaio V ida !, l..:.erte Se
tttlJal, Alve~ l'alrna. Jurge <tuetles, T eix .,im Pinto, C,nnc:s Ferra z. ·:\-1ira nda 
J un it>r. Dmningos Vdl:,scn, C<Jrréa ela C. •sta. Plinin T m1rinho, Arthur 
Santos, !'aula So:1res. Franl'Í:<eu Pen:ira. D1ni~ .Junior , Dor val ;:';(elch iade.•. 
B<•r ljeS de Medc::i rns , llapt ista L u7.a n lo. Vespucio llc Abr"u · Rcnatu R:,r

b,.~a . Demdri" Xa,·ier. Joãu 5 implicio. F rc<leri<:o W~tlfenbuttel, Victor 
Rus~om.ano, Asc:ltlio Tuhi no. Har1·os Cassai. Adalherlo Corr<:a. l~:~nfn Ri-
1m~ . Oscar F ont011ra, Ani" Badra, ~\hd clus S:mtn~. Franci~to di F iur i. 

Au:;tru ele Oli vc:ira. Arthu r ela l<<>cha. Chrys<>stllmn <lc Oli veir:L, J osé do 
11a trC>CÍIIÍ<J, Ricanli n t> P r a<lll, Ricardo .Machado, P etlr<• Ra<:hc. ( ias lãn do: 
Brito \'i,·cntc Gallic:T., F rança F ilh o. ~ioaryr Ba rh os:1 Arlincl•> l'int<>. :\! tt

ra~s Pai, . .,, B:u rcto Pintn I o.2; ) . 

O Sr. Presidente - A list:L el e l'r<:~en~a a ccu :':o " CCtlllJla l'~<· i noentn olc 
12 i Srs. Deputados. 

O Sr. Agenor Rabello < ~: S r·cr•·la.-io) prnceclc ;, leitura ria Acta 

cla Sc~siio anh:ceclentc, " qual é p<•s ta t:m <liscu><~!ío. 

O Sr. Barreto Pinto (Sobre a Act.r ) - S r. l'rcs irlcn tc ! Senhtlr c:s 
Deput:ulns! f\usentc do re cinto. niio - .-.ud hontcm toda a expo $ição do 
Sr. \V.aldc:mar Ferreir:o. 11os der t :trle il·us monrent<•s dns nosso~ tr:.l>alho~. 

Hnj~. por.;m, pr t:cisament., quaoHI" lia o "Tartufo ·· , a obra prima ole ~·ln

liérc, onde o pc:rsonagent es tii. ~ynchroni z.:ulo pel~ hy.JH•crisia . rmde a figur:t 
prin ci pa l eMá mar cada pela ialsa .tc,-, ,rw. r eceb i cll o D iario do Poder 
Lt!{li.<lati~•o. 

·l::!>Cus:uln será di>:cr, Sr. Presid~tne, •tnc. ~.-m (lerda ele: um ;nÍ nlito. 
procurei ver o rtue disse n r.:pr~~cnt;tt tt(.· p:t1.1list~1. :\:1 as. upero u-:.oe nn men 
espir itco tremen da confusão. 

Tivt= a cun vkc.:ão ni tid:t d e C(Ut.; l"St:lYa tiU\"i n.t,, {al:t r rra n n iu ... 

O .f~R. BAJ\\SIJ;,T o :PRN T O 

I(UC se <l c..'"l.l n m t.:\t e:;pi r ito . 

O Sk . IP.I<I·:SII.>O,:>:TJC - O nobre l~•ntadu pe<li-u a pal:l\·ra pa ra fa zer 
uma . rectificao;ã u sobre a acra . Se deseja. pnrém. f:~br em cx pli-ca c:iiv pc~

soal , pode;á fa :td-o após a mtac;:ã o da ordem d ,, <lia. 

dentro do pra zo regimental. n fazer a n :ctificaçi o . 

Mas, <l iz:ia eu. a in<l.a h a pouco, <tu:tnrln i ui intcrrum;Jirlo pot· V. E" .. 
que, Jer.<lo o discurso do -~'r . W .. Idema r .F .. rro:ira . nã" ':thia ~e esta ,·a lcntlo 
T a rtu.fo ou o d iscurso do representante pa-ulista ..• 
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-·.:\2t.~dera f~ te~~ hdo jtl\'~nii ~ :fo~e: <ia lnc~tra.nç;);. o:ulc rdl1a 

a im~JOstur:t. " 

D.r:pr~is \+i~:r;ml .ú rninha lllt:!ltc: o~ \·crso~ de Tartuin, (J'UC jll'c.,:o 11~rmi:- .. 

s5o par.n lct" -:ie \'c~ <tUc se t"nquaclr.am :w c:Lsu. 

'"'H·~' t•llc. sen1 duvida. q dtJ'l:ttnr \~e1H!rando ... 

CJUc aferro!ha t<•do " h-um:mu Sllber ••• 

u unico :-:.al1lu. n es~Iarccidu ~êT', 

o ura~ttlH e u Ca~fl" du sect1lo c1n :LS,!<;Omo. 

•Lhcguci ahi á lt.:itu1"a <it> ui,,•ur~·.> do .Sr. \Vahlcntar Ferrei r:!. que, ~IH 

pro~.a rythn,.,da. mt: chamou dr.: .. emine:"ltc, .,,.;,tenteme.n\c incuherr:nt,·. ·· 

E t:t<l<>, ·por qu('. Senh.,res? l!'or <:;!Hsa ele um •• periétamt:llt<: •· ... 

O qu~ ·SC! passou, co.nstitt~c para nTil11 or.~:.rulho. 1len~ dizer. oLH·indH P 

\'Cner~ndo doUlllT' \V.aldL"lnar Feírcir:t ral.a't" mal de ntitH, punLllt: q·nc:nt 

fnl.a rle 

::\la~. Sr. Pn.·siclcntc-, a unic:t coi~:J corn ~tue nf'Lu \'IJtn·or-JP l· c•~m a 
rcfcn.•n.cla ch• .))efHtta·cl(~ (L !nrh1h.::t~nl·Í•t d1~t.fi l:: :tu 1{,·\\." ;'(rrri:o"c), Ora. ~

Hx. ha llt:Jitu. t.'tll 1H:tt~da de cohc:rcn·.::Ía pn1il i;.•a, t-:ornou-:-::c ~tllt herdt..• ~ 

quen1 t! Itccc~t(lot n:to pú,-J..e SIJrr;r nc:m ser indnlgente; ~l.evc rt'L:JT. ~Ja.:-\·c fa~:tr 

pcnintcnda. 
:H'd1n. :l·ptma~ t:~ta r<:str~c,!J.~, at~ seu discur:-:;o. aqHi ~~tun 1)ara clir.t;~l' a 

S •. r~x.: nH:.itn ~ muüo.(•hri:.:-:elc•, t· p1·un1t·1l~•; ...- •t11~d t( Uc:r tplt: :o-;c.·ja a culljl~~l(-

1ur:t.l n!'to maí~ tr:ttar~i ~lo caso. ~tin<!a t(Ul' :tgor.J., $. 'Ex. me chame de 
s;1ntc'. :I /{iso _ ) 

;S1·. )f'rt'~ick·nh~. ir<!~t f• meu ;n:r.;t;hTinHT:.L•. J••t!"sarc.:l a \rai;Jr ,];l n:;.·tlfi,;~l

sulicita. e .zerns:l nu :lnfuu CU1U.],rink!'ntu de set~s c)e\'t:res. n?iu cuusi.L,..,loll o 

~fin da A ... ·ta. J,.";•ll\ 11 har11lhe~ da~ -c~tn;minha~. ;1 t;u:hygraphia, ~ernpre t;\a 

lnea _.,·~gn:~dn :Jj):lrte. (1~ hrmtcn,1 qu~: faço rrile:-;t?'Lo de i.ncluír Ila A ct:a cll! 

hoje:., 

~~~te.~ ot.p~trk· 1..· o ~"':.!llÍnlc: 

··A llfdral (',,·11; acima da L ~on.-;tiluiçijo. R ru _ç,; ti,·l·4·ilo lkDt·s 

li,· moral. qua11ilr1 rl.'conht•ço arrtoridm/,· nn•Jtrdi<' r{tf<' m 'a,,· f'ocfc tltrr.'' 

O Sr Presidente - J>a~sa-~c ;, lr.:ill1ra do :E.~JK~lic:r1h:. 

O Sr Pereira Lira ( , .. s . ..,·n•Jorio) (>rocede ú leit ura ,lo s~gtrinte 

.Q fficio: 

Do Mi.ni<terio rla Agricultum <le 3 <lo l'urr·e11te, cuvia.:J,)n as ~1!1,.'\lÍ<Ill's. 
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~l·~xnH'. $r. :-=.ccl't:tarin ~.la Ca.marn drh~ f>cr•utado,:; Ff...··dcracs: 
l~t:~pondt"Jidn :1o oi1.lcto dc:-;:-:a .Secretaria sob HU1nero 375. dt: 5 de A.hríl 

d·~ L'irrn:ntt.· annn. 1t·n1w :1 ll••Jlrtl de levar ~n çunht:ci11Icnlo de Vu:::.sn Exccl
ir..•111.:-b. para c1<;-; ... 1e\·i.:l:.us fln~. q11c . }.H.•s~·t:~rlfiu o i\·1inisterio da i\gricultur:t re

·J~ilrdt:t,cs loe~11i?.at!~1S ent tod11s o~ '!~sta<los da. l1Jlifi(, t; tllJ 'Territo.do do 

:\crL·, t:uj1-s ~t ret·tvtD .. de cunf.urnJi,riur~: cnnl os r<:::~pt:dtvos rcg;ulflnlr'.'!i1lo~ 

cn1 Yi~~~r. têo~l~ cn~upctcncia para n:qui~itar tran:'pnrtts c .passagC"ns por conta 

tsJr~ :(;uvr:rrtn F~.l~r:~L <io:::: acçnnlo cnm :1 )~rori.slc~ão rclatÍ\·a ao a:>stunpto~ 

c:o;ta -~~cn.·taria d~ tl·: ... ta,ln n~i.o di~!JÜc t!D.'\ d ctncnto!:.'o ucce~sarh'~ 1>:1ra ]'n:::'

t:u· a:-\ infoT1lK1<.,~(,t·=- Jtedi..l:a~ j)Ct(l s~nllnr 1)eput:Ltl() Thier.s Periss~. concer
J l t_•/11~:0 ú 1'.c..'tjltÍ~íc;:\o d-t· ~pas~a:=.:-·r.;S\~ na~ e~lnuh1:-; de ferro, cnrnpanhin.s dt: nave

;.!:u.:Ii•• 1nar~tian:1 t· ai-rt<:a , 

.-\pl'II \'L•itu n t•nst•j(, p~u·a l'c.'Ílt·rar a ·vr}:-t~t T•:.~cclleu(;ia f•~ :11r.::lL"i p·r~>te..;.tç•~ 

dt: clc:" \·ad:t t•:Ol itn:~ ~ C\~u~i\\cra~flí1, - Odilon Brat~a.. 

[~rh:-tn11 - :Pn:sidentt:" C:m1an1 Dt'put;vl11:-õ. 

J•cço Hxnw. ·l'rc-sit!entc traUf.IHittir C:nnar;~ Dé!JtHatl~l .... ::_t.:ra 7't'1.'ÍlUCiltos 

minha parte c fantilia pc~Ullc:'i c homcn~~~t:n:; '{• r estadas lH~nlt"ld;a ·Dcr)-utadll 

C'c.n,-tit~tint~ Att~nstn ·Ca,·aknll\Í. - Arllllw Ca~·11lcunti. 

- lnteir.~•la. 

D~ · ~'••rto 1\ltxr<·. (, d.: .I ulhn - l'rc·~i<lc<tlc ·Cam:.ra Jle:tntado,; -

lf~k· . 
.. renhu ~ali:ifl'\<.:fi~, ac~.l~;\t" rec.chimenth 1t:::.C~r:unru.a \'. ~x., retribuin

·ln~lhe eHu~t\·arnt:11h; t:tla~ratula~cie~ pda dat;.L hnnt(;HI. q\le assh'!na.la pri

lHC:iro cente11ari(• na~citncnlo ill•lh-id~L\"t:l trih1!no ga-uchn C;~..;par ~1:\rtlns •. 

. -\r.t~LCkc.;o a \•~. ri~x. e. por !'W\1 ~nterml!"tlin, a :-ot·u.~ illustrc~ pares hCJmcnagen'S 

pre, t:ttlas fllt"''lloria ;lftllt.•Ht:: g-r.an•le vultn CfUl". t.:11\ vbla. t.:l.Tl\O dh:nfHr:c,u seu 

J~:-:t~tdn tlalal <- ~Ll;L •Pat ria. ~nn!l~tc,:i'•es cordi.ae:;. - DMcy A=am.bujo.. 

·lnteira•la. 

l :rl>:~rt<! - ~~residente •L:amar:~ Ueputt,,J.-~. , 

CornnliiUic;n ·v·, ~~:"(. rnntivn. for'a tuaior cld;or;.o conlj,~Te-Ct:r :th~'tlTllaS 

~e::,~,~~~ clnrante- cor-rente tnez, ~~l.U'f1atí•t-~ - José Gomes. 
ltlteirada. 

N. 165 -- 1935 

.·ll>r,.• o acáito c.rlrcklrdillario de zoe> :C><>,$noo pa,.a so::correr o Eslado di! 
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S.·ryif>•'. em l'O:ào "" $iluaç<lo <'.:lumirosa. cau..~wt.r p.:lus ult imo:s ,.,._ 

r.h .:ntcs J o.< r io .< <J11<: r<'$1<>11L os lt·rri/f>l 'Íos · <(o m.·smo !\st11do. 

O ·~'<>clt-r !T.t:~:islativo decreta: 
.\ rt . 1.'' f·~i"·a :d>rrtu o t."rctfit" c x(r:,, ·rdin:u·io .. lc rC.:·i !'i ..:c .. r :w·•:~$ p:'''"="' 

!':flC'(.'~J rrc:r o Es.t:ul•l c1e ~r:rgipt.· . t~n J raziín cb ~ituac:fi•• ,,,.nhuni tu~a em '.IUC 

~e tnc,,ntra tm C~"•n~ct t LletH:itt 1.las 111timn~ cnrht.·nlc~ (1"~ t"in~ que rc~ :uu o 
t~rr1tt•1'ip ~t.:. n\estnn E~tadu. 

A rt. 2-n ~olJrc a a·flplil~:u.:ã" ,f~~.·:-: . ..;c_: auxilio. o Cnvtrnn d•, 1~:-;t:tdq de 
Scn.áre vn::o;t:tr.ã ;u, d:1 l ~ni:1.-. a~ .:f'-~,·i~ln:s Çf)·"ta.s . 

. Art. .lo V'ica t• IPt~ lc..· r : l~x'-"<..~nt i\'•" Federal :r.u turiv.:uit>, t•ar:•. a c -x<..-cuçáo 
th::oOt\l h:i . :\ rc:,Iiz:tT a li<!C~.-' :-'.:'lr ia hftcr:tç;·lu 4 l L~ ~.~r~iilu, 

.-\rl. 4.'" (!-:.:,··uJ.!:tln-~c .:•~ rF~~~~· '·' lL;(~:-' enl t•nntr:arÍ•.). 

Sct::~tb) ,·11·~·lr:ra1 , ~ de :\~-:,r·~to tlc 1C),,5 .- .lnlun.io c~· an~i.(/. d;_• J~l1•d;•i tO.'i 

Pr<sid.·n(('. - Cunfl ,, .lf ,·lfv, 1 .'' ~l't:i'dari<t. - )o.«; l ' iro· f(,•/J,•J!". 

l~1u meu p:lrecer •lc.~ 4 ~h.· f).ut uhru prnximn ;•a:t;or.."ldn. ;\ :O: :OOiJ.!ntdd ;:,s r :-.-

z;",~·" •PIL.• nu: h~'::tram a np·in;tr c··a,lt raria •\H~nlc :·t trart~ftlnllac,::tn c:m l ei, do 
J•rojo:~l" de autnria 1lu i Ilustre HL'imtn<l•• $r. ]{n)' ~aati:q.:n. 'f'le col!ima a 
re!-(ubmt:nt:lç<in do r!ispt) ,<tn na aTine:< /t . tlu § r.". <I" :1rt. 1 .:?t , tia Co:l· 
stit-ui<;iit> ~:e:lo:ral, attint:nte an ·princi,..iu <i<• um ~tlar iu minirnr., l'lll':\7. d <! 

-sati:-of:u;c:r. \'uHfounc a~ t~or.u1~fie~ ~h· •':l'l:t T\'\!ifi •1. :Í..."'\ nl~'-'t.·~:oõi tl:t rl~ tlH tr~"ho

lh:vlor. 

·~fín cth.;.t:uue ·pr:n~ar qn~ nf1o d-c..· \·~nw~ "kmnr:lr ~~ ~··luc.fin ~ka tão i nl

port:mte probJer:-,~ 'll~lra :mgul:~r elo <lO\'<> :zrcalmuco . ..,,.,.nomit:P e ~<>cial •lo 

Pa iz. consi<lt:rei <JUC o :1rrnjo ~ a cnmplexid.,u[t: tle uma innn,·:\ç[u> <Ju e a i!ri
hue ao Jr.on,rno IFI!<icral intervenção <leci~h·a na fi x:u;ãro da rcmuncra~ão 

mínima de\'i<la ao t rabalhaJ •'r. nbri~mll a <JIIe ,;ejamns pnuk"l>tes em !'na r~a
liza.cfio t.: esfnrcemo-nus p()r :ts~entar a C..'iitntctur;t ,}, tlflvo organjsmo em 

:•licer c<' "olido. c()nstrnido cnm elemento~ que sô podctl\ s~r cunsl'>."'li lln~ 

1nediante i.n \'e$th .• "aÇ".fiO ·pot't11eilt)Ti7.:-t~la. nn campu soci~t l e econmnit·u. 'Ne:;:tn. 

c <>nfnmli:la•l·e t' afim rle ,·,htt·r ns clar!n~ apropriaolo<o ;', tlahnr:u;5o ti., nm !'\lhs· 
tituth-o SUJ;J:eri q u e !<ulicit:~ssemos :tM $rs. 1:'\tfinistrus rln Tral~<~lh(l . l n~lus

t ria t: ·Comrnercio e da Agriculwra. que man•las.<>tm e.<>!Utlnr e cnlli~ir 111\r:l 

nos serem .,..,metti<!o,:. os •l:tdn~ est:!ti~ticn~ i11<li>~r>en:<avcis :uo J>crft:it n co. 
nheciiT't:nto •lo <:\1~h• •la v irla nns <li\·ersa" re~ici"~ teru\o em vi"ta, princi
pahYl<.mtc:. a alinu:ntaç:ín. n ht\l•itt•\:5~. o "~e\11ario, n hyJ:il\nO:. e o tr-:a.n...~ r•rt~ 

do trabalhador. 
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·?'lo <i ia 7 de• c-corrcnk . chel(aratn-11lc {ts miio <; os e sclarecimentos en

vta<los ·pdn ·Sr. 'Ministm <la A;;:ricnllura, na ftirnt;·a <lt: uma monogra9hia 
s obre u .. custo •la 1li:la do trn.l1aih:t:lo1" rnra[ nn Brasil"". fJrgauizada ~•el~lS 

f1!jf'K~ci,,r:.::.ri •• s cla•l!l.Jc:."'He '-'1 in i ~t~·,· :. '· C.."!llg"tnhei ro :1~rr.,rron1n •E varist.'"l J..citfto 

a~si!'Õh'nl(.· t.'h~fc: -na tt:n·ri•·~ , s~n::'"to ~b ·.Dirc~~tcJria tle ·Or~tnÍz;:u:fi(l c ~)cfe~·a 

<1:1 ri ~Tnrluc<;ã c.·•. cotn .:1. collab~ rt',L4.;ãH dt.•:-; a·uxili~re~ te~::hnic:ns. engenherrn 
=l1-.'rnlloJll •J l~ulu • .fo 1: ':t\'illa c bar.:h :u·c:f .J•Jii•, ·Snilrt:S ' 1\:.dtn~irn t ;a ·.;.~ ttntribuiçrll, 
cstali~tica ·d"s :ajL:dantcs bach:1rl:l Fr:mk lin G. :\'a)'lor c Jlomingo!< Faria . 
.;: .. .:-:~a tnn.nu:.craphia ·n·prcs\"nta ~\\hsidiH prt:ciu~u pan~ (l conhcdntentn rl:ts 

t"unflit_:cie:s em qu~.: =-c dd1atC' a ,· i(l~t r ur:tl l1 rasil~<r:i , qtlc Íorant in~·estig:=t ~las 

c rn t1•:l\.-s u~ l·~tadus ~Ia t 'njfto t: c-~lcth~ubt~ ,,.m qua~1nls t:Siati:.-;ti::r~. C) 

cnnjU1\\~t , ) })C\*fa'l. in1eressan \(!' ;,:t·Ol:T':tph)n t.•C(•n• •nlit.•a Ct.'trcerncntt.· [l ~itua

çfit• :rt•t·n a 1 •l,, tr:thalhn rurul. a f"(U a l rlt:\'C (h·:~ r :\n alC:a!lC<! dt• tudo:oO :l<{11~iles 

rrtw :-;<.· i n tt'r~t.·:-:nm 1><:!t,,.;; ~ JrnhlcnlHS q ue: !-!:t f).!t"l\1 nn )):tnuranla L~·n:'f,m ico c 
.scwÍ:!l h r:ts i h·irtt. Para t;al f*ffl·ir ... ~il;!Jdro que 1Uandc:JHus iml•rimir o r~t~ .. 

d clt• tr:thalhu c-. h cnl a:'s:rn. que a~r~ttlt*ç:ullns :tn ~r. ~liHi~tn• •ia :\~.tri

Cttltnfa a cffi~·[<·rttc <.'n1Jtri h:dU., q ~a: Í«~r: u:cc..:u para ns nhSSt•s trahalb :,s. 

ll•:tuh .. rn u;io tcnh:t :dntla rc.."\!chHh .-.~ e:.:.dar(.•;,::hn...-rlt••~ ~~ ·Tir ;-:cult -~ :tõ ; 

~tini~h.:T'i ! ' •lu Trahalhn, l111ht~í.da c Cornnlt"Tcin. \'("jo-u u! n;t ccmti-11~en;;la f1C 

n;1u n·lar{;r,r :t 1 11'~:1nizat.;:i ..• de .nnl :i~lh:-Otitnti\'u insth·nindl, i ) s:tlnrin minin1~' 

enL f:u:t• ~ la rr:t:c.:ntc rt!isohi,:l tt (lu (tlc,;~nLri.•. \'ntan ln :~ •nr;.:encía H~jt\(•riri:t 

~Iara ;L disLllS~flll (lo projertn H nr ~;t.nti:t&::!O, 

\!~ntr{ ... Tl\ ·nte~. ff•·i a·;.Jrc:-oc·: J: ;r.Jr.: pt"lo prt'dnrn ~I l1.-put:!"lr1. ~J;. l.;t~er .!?. 
\.\1:-orn(.'l'J..:. um ·pn•jl'l'1u ·t!'lC! , · i ~:t c.:g-1!almC"Ilh· implantar (• ~al::lrio :ninim, .;:nl 

1tl'•l r1t·s. t io \:'ntr<.w:a n t''· •lin!r.J,tcnt<.·:o: dn uli lbt.adu nn pn.jectn R-uy S:tntiaJ;.!·'· 

Esse tlrnjt.•t•1o f,j cnc.:a mi:nhadu ~~ l'~ta :!.. • •• tnnd:-isftn c ~!\1 ' 6 tln cn r 1"C:llc n1c 

,,, c.ntr<_·~ue r•ara n:1:,t:.r . Ant<'rif,rlllt'll ~e. j :'t h :1\'i:11nns recebi-.1n r,utrn :>r•'l

Jc·: tn ale l.,i. a~:<i;."l l;a<l•> ra:l .. ~ < l i~rauos lk:•tlla:! .. ,: ~ rs Seh:t,;tiiin L-~i~ de (JliYei

r:t. Fr:tnci~~u ~lnut':t, 1J:H·l~ , \I:1.Hh:';C"s. · Cuilhernlt• l 'last~r. l~i\bcrto Gabeir:1. . 

:'\ n:cnti-:• . ~~ ~ ·:lri;.:u~. ·!·h·rreira :\c. ttn. :\h :1r n Vc.·~ltura c IJ•:uJ,ten·:<'l ).lonfi..~r.• 

dt: l!;t rr a~!' , •Jue :~olt~t..:i •\11 tl1ll ,., ~Prf-blcma c:\t ~J I.dect*n rio CJ':le f) sala rio nà.nin1o 

par.\ •• (ltl:tltiU~'r tT'a1m.lh:ul<.•r <I~ •J~lc lY:t.t:t ,. ~ .:.!1
' dn a r t . •~ 1 d:t Cc.nstitui

çflt• J;t.'<ler;tl s~r;i tl~ TO$hfm !'tlc:z 1n H r~is ) tliat'Ín~ c dt: -tSnoo ( q uatru n1ii 

n·Js) p:1r:t o!"o :tprc:tdizes ". 

Ah><train<lo-me <le <JU:tlquer apr-!!CÍ:tdio :<ubrc o mo ntante do salario fixa
ti•n ·llC. .. !'>~t= pruj~:..~tu. n :"t.u t\lc ~ p<.r.-;t:h ·c.:t o~/1la1"' f a .. .,-~ra'·~h1ll"Htt: ia ;:.:~n-:u..;fl ~ • 

ue -;:m s:ahtrio mlnin\o uuifunne J•~~r~t l11:io o tcrr itorlt-, Jlttciunal. ~olução c.t·Ue 

us ·trrnstituint.t:s a..:c:rtadantenH: j·ul~:lt"':tm in\·ia\·d a o cletcrtninaretn q~1e c• seu 

m~mta.ntc \::t-ria.ria cu.11form~ as cnn:lic.:i,c~ \·i~c:tttc-.-; ~m c:af!!t rqliãu ·ln Pa!x. 
·ramhem .não •russo ser f;n ·uravd au .pt·oje;:tn L.act·rda \Ver•H:~ck q~tan.J(, 

prevê rw.ra ;l l;IVHUTéL, a indu~tria c 11 C<ttltmc::r.:io e .para ca-.la I»:.I1tici~)irl, 

~\lH.TÍO~ n1inhno:"' diffcr~ntCS, (f\lC :oi<:ri;lllt fixadu:\ rur (.'OUlJtti:o"~ÔCS de re

~lrtSl~1t::nte~ rlos emr>re,ga~or<:s e cllljJtC!!n<lo$ cvnt :1 collaboraç:Iw .Jo~ pr'!

fcnos munic:i-paes c de representanrc:s dto :1-f inisteric• .In Trah:alhn. Jndusrri:• 

e .C<ommerciu_ Afóra o )Jre j uizo •rue :1<h·irin d :a vari:•hilidades dCl sabriu 

nt inimo üe rrnt.nidt•iu p:lt""cl ntwricipio ti·Ue. nruitas ,·e z.e.~ teria sua genese 
nmcamen1<." t ' lll rivalidaclc j.ntc:r-lntlJ1Ícip:.l , cu pen.~o <JI 'C seria d issonantc: <!n 
·prc~cito -c<mst ituci,n:tl c: :tté çcrntrn-indica<l:.. " fixaçfin t! u m sat,do mini-
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rno para a la\'oUra. outro l"'r:t :, in<lu~tria e. fina\m.,nte. um tcn;ciro p<tr:J. 

" cornmerclo . .Seria clalllOTJ, . ..;a lnjustic.;a 11fi.1) estendertDOS o hcnt1f·ictn tin :-~t

~arin n1ininw a tndn·:\. os ~J.:ntai~ trahalh:tdhre-!:i ql!~ não se: !ntcgiatn n.l.

<!U~ll;,s trcs acti\·icladts, 

() salariu ml·nim ..... l <lecuntl''':-'tH nos ci·nco f;1cture.o.;. c ~1.1c u <""n1tStituent 

~liinH::nt~,çã(J, halJit~~·ào. ~-t:~tuario. h_v,giene C tr.-tnSJu•rtc r.- pl)(\~ e ÚC:VC: '1,-~r 

cr~a·Uo ~In favor de tu:l~'s ,,s t!UC trabalha111 pc1r conta de f)Ulrent. tJd~' 

nu:·n._.~ -!.Joara os t~,U-e o fa:'..c:n\ \tle-Jiante t"'tlh!l·n~ra,ão hase.ada c:m h.'"lrl]"'J ~le s<.·r
\'ll.;u. ~t) re~nh.·eudo r' pruhlenl;L ~nl1 c,_..;sa iúnna ~lh~~~uta, ter(:nH•~ dado 

cuntprinH:nto ÕU espiritt"J )\(!'(_1-,.;ot.;i:ll qt1C predomina Iln thulo r v tla Cu11""titt11-
,ao ,F~'Iltral. 

1P(rr nutn) JaJu. convc1n 11;"to CSlfUecer <cuc a .Con.stit:uí\~:1n c~ ' nfi~nl· it, a(' 

Go\·er!to Feder~tl as . .Jirectrb~c~ ;l:L j~gisin.~ãn social. :!.t'l CnlHt"!rrl•) .:!{) qw.! 
acfJntt:ct no..-; 1Estrtcios L:.nirltJ~ d~L Ante~lca do •N11rt~ e .na Aust,-a.1lü. vrv.le a sua 

elabotaçr..o cutnvc:te ao:-:. Poth:rc~ Est:ad<•acs \'isou ~\'idcuLcm~nte faz~l-.as 

\'lt{Of:Lf t:nt to.Jo O tt:"rritori(t i~~lttiv. fotj:wdr, de~t ';Lt'tl; nU\'1, élr. J:L Uni:Ja

(le nacion:tl. 

.\o cre-arnl~_n;., pr)i:::;, o n(.)VO or~~LllÍ;:;nto. :-'-t"" cart:(.:cm.n;;. -:1c :tUt:nUc:r it.~ dii
iert::n<,;as re~innae~ ~~~ ·tat'~u.:ter economi~u c: suclat. incdta\'t~b• . c:11 pai7. '!;.. 

Yi:~ostidãt\ d-a t~tra br;:1$U~i r a. t~tlf• J~rc:unns .l.e \.'ista que, par~ '~ue :l itnar .. v:u:;'L·. ~ 

Yenh.a tt prnduzir tutlo 1) que liclia s.: espera, :'lt=nt rrcci~o '·lU~ a st;ü. innu
Ct)da !'~t: f:Lc:.a sentir sinl:Hh:tnt::Lml:lntê t:lll tttriro o t~rrt1ori.., JJ:t·tÍI,aal t: n;~o 

:kpenas t:m deti!nninadas r~~d<1es. 

i."c:sta. urdcrn .de l~léas t: S~Lrvindo-me •\c con·:cit'•=' <"un:-<.tantc:-=. dl,~ )lfD

.ic:do:;. que a-clntH. enlltllllm"~i. C"Jr~anizei l) st·~uintll! ~"t::hstitc-ti~oo •ptc ora !-õab .. 

111c::ttu á a·])n:ciaçã~) d11S doutu:-o l'l)lle~tl:O: d:t -Cn1nn1is...;f1D 1lc:: ·l ... ..:J.,"i:W:la\:ão ~íJ

Cl"l e em cujo :&.tt. 7'). partt.graph~> unku~ attc.ud.; ft. e1ncn-:la :\prc~.c.."'flt.a·.h:L, 

en1 ·r,lenurlo. :ao prl)jecto Ruy l':'anti~lKtl ]•~lo iliu:>tradn l>t:-rt-ut~Ldn ~ ;wycr d~ 

;~ze1·edu. 

Art. L" Tuuco tr:cbalhaclor tem cl'rdtr>, elll pagamt:nlo ,[., ~cn·;~" !>res

r3<Jo. a um snl.:triu nti.nhnu c:L:J)az de satisfn7.er, enl detcrminad~L rc~iãu do 

Paiz e ~nl .U~tt!:rrninad:L t:poca, :ls sua~ nc::=t:s~id:hlt:s twr-m:t~s <lc :dim~t.;1çil->, 

nabitação. -vestua rio, hy.r.,.-lene e tmn sporte. 

Art. zo S:tlario mi.ninw é a renmner;u;iín mi-nímn rle,·i•l:t au trahalh;.,l.,r 

::.U.ulw por .dia normal -d:e serviço. Par-« 10s menores a•r>rendizes <>LL que des. 
empenhem servi~os e~pedali~ados 0:: •Jlermitti<!n reduzir até •lt: metad·e o 

s;~lario m!nimo e para os tra!>alhadores occupados ~ em serviços insalubre.~ 

e 1>ermittido au~mental-o na mesma Joroj><>rçãu, ~ 

Art. 3. • A fixac;ãu do sa.lario mínimo cnmpete ás .Curnmis.<Ões de Sala

rio que terão <lt: 5 a 1 1 component~s. com numero egual <l·e re[>r.,sentante,; 

de empregadore,; " empregad(>S e un: presidr:ntc:. p~õa de notnria capacidade 
moral, versada em assunuptos ·de ordem ecnnorn>c:t e social, <! ue ser& nu
meada ·por Decreto do !Presidente da !Riepublic-a. 

Art. 4." O rmmero 'de ~omponentes d~1s ;Commissu<$ <l<: Salario ser;Í 

fixado pelo tMinistro do Trabalho, Industria e Commer~io, Os representan
tes dos empregadores e empregados ser.!{) eleitos pelos respcctiws sy.ndica
tos, assodaçõe.~ e instituh;ões legalmente reconhecidas e a :;ua escQiha. poderá 
rocahir em md'ivi<hu:.s extranhos ao quadro ~ocial dessas enti<fades r!esdc 
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que ~e tr:ate ·de ]lcs:o;óa de no1()ri:~ c.a.{1:1cicl;ult! 1nor:1.l c '-·ersatla ~111 a$S\\nlptos 

ue <lr<leru t.'~cu1ntllica e -socia.l. 

§ t" -' ~~ c;u.;o 1lc T1Üu s~rc111 u~ rt•prt_-:o~ent:n1lcs dos cinpn.:gadorcs c etn

flt"t"~~~do:-:. ddtq~ nH }n"a.:f.n fixadv. ~ctÜCJ l)cJillt:~~do.>; J~c1o .}Jini ... tio ch~ Tra

!J~LÍÍH I . 1 ndnstrb L' t:'rmnncn·itt, dc\'t:lhir• c1s ll••tuc.ados pre~nch'..:r fi"" requl

"-'H' •S ::lcitníl ~ 

~ ..::!'' l)r,: C"~1 ~ la C••mm1;;s:·L•• llc ~ah,t-it• nfit• .}11.-dcriL 11anicipar. {'(IJ')l() -re-

~~-r~=--e~-...iantc elos t:ntprf..~g;dun.:~ tHl ,lu~ t:Inprcg-~atlu~. 1uais de um conl{IUJH.'"ntt:: 

tit.:l' JJ<.'rh."'llÇt :i nlt: . ...:nta ]Ir• ,fj s~f11 ~ '•H :'1 tnt!sma act i \·iJ~L~ 1c llft ui ~1ctnra . 

. ATt. 5." .As ·Ct.Jll1nJ[ . .;:-;tJC:s .:1c ~al;u·iu llur~trttu tio~s annu:-o, potl't:wl(J tiS sr11.S 

C<mt·puncntc.~ ,:.;.ercn1 rc:couduzidos au tern:inar u pr~uo Uu mandato. 

§ 1° A:"' ·Cunmni:.;siíc:.s •le Sahtr!o~ que ,.;,c; rt:-u.uir:!u pnr conyoca~ãu cl•~ 

pn::-:i<h~ll1~~ s,·, p>~.;t,h:r:b,. üdiJJ:..·r;n· l..'OIIl :~ pr~~...:n'~\ ..J~\ 1naioria Lh: ~~u,.; C( l llt

~htn'-!ls1c-:o;. c: d e nu1nero t·_b"'1.1a l .1c re.pn::itnt:l-"llt~s d~: t'lH)Jn:J,:aci•~rcs e ~ll111fC

;.,ra.J••s. ~·\s ·'~l~ls •lt:'t:i . .:;õ~s ·~t-r~·u· prc 1Ul1llCi:t~ i:Js p•'r tuaij •ria ' I e v c ~l• )S ~~•~;.; pn:: .... 

~eu te~ c c ti\ ~;a~t de: c1upatt· t1td á·Jria fJ pre-;idcntt·. 

§ ~ _" Da!'i de"Ci!'i<lt•;oii d;1S CunHlli:õscíes Jc ~alariu h:t\'<.:rá rc:cn ~so para ~t 

J 11!-\th.;a <!o Tr:tlJ:ÜhH . 

. t\rt. 6.'' Os: cotllpt•lH:u tc:,...; Jas Clmnnisst•cs de; ~akl"rios, pcr-(,;dlt.:râo a rc

~1Hn1~r:u.:;;u, «h.: 5U$(uHJ I çin..:ucHta 111B ré-is) por scs:;ão a '!UC t:um}':u·eccrcm, 
;.uc ,. n:::..~im( • 1ic .;.!oo.$ou·o (. tluz~nto~ 1nil rft~·_~ por mr:% . 

.:\rL 7·" Para ••s ct"fcit'J~ desta lei será o Paiz. ~liYididu ~!11 .,., reglut~s 

I.:OTH!~por. c1cntcs ans .,Zft E:-ot:ulns, nl~t:-ichl Fc:dt:r:t1 t! T~rriturio tln A.;:r~. 

Em ctt-la n .. ·~lt~lJ f u.rH:c:onar{l t.11lla l'.o lnnlissf\n t1c ~al:tr;n l:CJ1l1 s~,l~ Jla C.-t.
r·~tal Un E~l;u}u, no I >i~tric1o Fc,)cr:.i c ll:L do .L!:U \'l'1"1ld ;.!Cr~Jt tlo Territ~Jr:rJ 

1l!l Acre. 

§ t." ~1t_•diant~ ]Jrupo~ta da L•)tlul~ls,..;Ií(. ~lt: ~:dr~ri••. lendo en1 \'ist:t 

ns indiccs do p:Jclrf"to ü~: \'ida, IH.ulcl'(t ~~ "t;ov~.:rn,l Fc1leral 11i\ i~iir unt:t n~·R"ift~.) 

t"m. dna~ OH lnais r.u~1as, (le . .;.lc que cada .7.11:1~1 ahra11ja. pd11 HH.:nw~. (LU~nheu

tus mil hahil.ailtt"s .. C:tda zona t~•;~t !t sua C'ulntni~:..;fto <le S;d:trio, cnj:t sé.lc 

~c.:r;'L no nn.tnici}lin de lna1Dt lnll'url.an.:la ccmv.mü~n. 

~ .z.'' SctPprc que t:11l u111a n ... r, • .dtu• "u .t.O:la, ::;t.: u~t·if:quc:nl dif~-ert:n,a~ de 
p~ulr.ru ~ de vitl:t causada~ ]lur d,~~lln)stanc~as. c~on~·n~ic;L.; 1lc caract~r uth:tnu • 

. .:;uhurlJ:uw, rnraj oú marí1imo, podcr:í " Con~ntQ Ft:dcr.aL nH .. ·Jii.ultt: pr•~ .. 

:P·osta da l'mnnti~s;"t(l d't.! ~;t1at'iH, antl•ri:t.:~li-a a suh~ll\';l}i t· ;1 n.~~Hí•} ou ZIIJJa. 

rlt~ ~~::c(lrdn l~om t aC!s cirl'lllllStanda:-:. X este c;L:-"tl sc:-:í~. 1~~stitutdas suh

cwnnds$lk·s iru:a~:-;. qttt: func\::(.1\;\\'Ün S\~hordln;Hl a:o:. ús Cn~nnti~sôcs úc Sa-
1arl,), ú . ..;. l}U:teS prup(lrttO o lHUili .:ltllt: J~ t~tH :-;:!la rio lllinim~, lncal, 

Os prcsldçlltc.:s dns. :.;ul.l-(.'cHl,tnissôcs. :::.el·ftn dcsi~ll:ll lu:. ll<.•lus prc::-ol.l<.·IuCi=o 

d:i~ n:..;p~"Ctlvas CommissÕt"s de ~a1ario. 

Art. ~·V' As Comlnissiíc~ de Sabn·iu tên1 Jmr incumhencia fix:tr o :OOa1~! .. 
rl'\ m:1lin'o (1ne prt!v:Lle~c':"t'L na rc:,:i~o ou r.j~ll:t de: ~ua juti:tcllcc;ão ~ Cabe .. 
lhes !aonhcm se prorwnci"r sool,·e n altcra~,;fio <lo salark• minimo (JUC lhes 

f<•r r<!'Jucrid:> Jlor algum de ,;cn~ C<Jln!>Onente,, pela inspcc.;:i~ elo trnhaih:1. 

P<•r <Jllahtue.r elo~ syn<licatos, a~socia~ik,; on institui<;ci~s e, na fait a destes, 

por tlcz p~sroa~ residentes na '·'"l:t nt1 regii\o l1a mais de: 'nm :nmo e que 

\cnhan1 entre si ln,os de ]J:arcntc:-;co atC seJntndo ~r:n1. 

Art. 'l·" O s:•l:tdn mi:l:nlu s~r{, íí:;,a,lo jmra ca<la rco:i~o ou Z•Jna, após 
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minucic•:o:o inqucri1o ccn~i:ario :-:ohre .as ~l•ndh:i>es ccnncJil lic;L..;, l• t:a<!s. incht
sivc tu• •1uc se rc f~rc :Los ~al:trios e:::ÍÍ\:l'tl,·a ntctUc p~~o~. :ai in1 (lc p ropor
cionar ;'rs C .. Jlllllli~sÚ(S dt:: ~aÍ;,:río os dt~n1cntos dt: que t:areccm p:tr:t :L\'~ .. 

Ha.rc:nt a in>ln.Jt·tanda. dt•S fêC"!H~ns ~n i 11 imns itHli!'OJlCllS:1\'c i s ;L ~athd:l,~:io rl:'IS 

nc~<.~~~icJa,!e~ nunn;a~~ •lo trahalh:uJur. 

§ 1." Totl••~ n:-; incli.vidtt~.JS~ <:tnprc~as, :l~so.!hn:lH.:~. :'yndica tu . .;, con:pa

nhia.s c iirnta~ t(\lc tenh:un ~~ s~u st:n·h:o cnapre;.:.wl"s oH ,,pc:rariu:'. tle \·~

rã .. , rcmctt~r ~lt) J.i iniStt"riu t}o Trah:t1hf\, Tuc.lustrÍ:l <-~ Ccurunt·rcio. ltlt :i. :u ''•)
rjdadc que o reprc,,cl11:tr nos Est;tt)(l~- •1t:ntro J., ]'TaZt) q \1t.' i hc-~ f,-.r atat't,:a

clu~ :1 in,Hca~.;Iiü tios ~ahtr:u!-1 Illals haix"s cffccLl\':tllH:tll c pa).:o:oio 1.:1 •111 ;\ di~L·tl

lllÍI\a~fco , ]o scr\·i,n <lc:'c..•nt}•cnh:u !o pt"lw:. tr:chaiha.lnt·e;:.;. 

§ z ... t) di;:.;pustu no p:tra:.:,.ra~ho :u1tCl'Ínr ser:\ c~nalnll"llie uÍJ:oioc1'\":tdu pc· 

Jus t:t1(':trrcJ,tadus ele s~·r \ ' k(J 'li( <rh r:t. :;ru1o ~to Cun.•nll, Fc,Jcr:lJ. <.."{ •UJO d os 

Governos J•:sr;u]oaes c MunidJ•ac~. 

§ 3 .... C.1s dado~ \'t:nsitariP~ r t~,·~,thi clo:-:; }ldl) :\lini:-'tcdn •lu T1':l.haihe~. ln

clustr1a c Cutnn:cn'in :--'<"\·ru, ('11\'~:lÜh :-\ ús (ünuniss.tu:s Uc :-:-alari-n. ~o!'\ 1.:asns 

tlc iusuífici~ncin t.lcs~~..:~ dallus. }h Hlcl'ào ;ts. l "omtuis:-'(ic~ l"tlliH.~r t)S clt•tnen~t~'-' 

compl~men:ares de que prc<·is.,rern. <li:·ect;mtcu!c j untu it:< p;u·tcs intt:re~s:llhts 
r\.'~ich:UI\"S na rt.·;,.:ifw on zona t (t: :o'U:\ j nl' i :-od i ~..,•çfio. 

§ .. . ~ As Crlmmi~sõs ~.lc ~;dar;(, , tll•!tul~ tlc inst :add:t~ . rc;.·p rt.>~t·nt;lrfu , n 

'M iui~t crio dn Trabalhe>, Iwlu<tria e Cnm merci<o. p~l 1':t n cli t•Íto du rc,·c

hin.t t"ttto rl,.~ cscl:trc:"·intentt)S ~t:Hsira ri<l:--: ~lc qllt~ tr~tt:un o::: p:lr:t.~r~lpho,.; 1." c 

.2." E.~ . .;es esl·hJTCt:imcnto s :o;cr-lht:s.fio cn\'iarlo,.. t:ll~ du:\:' \'l:1s. 1l;')~ qn:tc :-0 tnll~ 

<leYid:unentc authenlic:ttla. !leio presi<lentc •la Cnmrnh•,:iio. ,;c1·;i P"r ellc r<'
mcttida ao ~I inistm ,In Trahalhn. I ndu,;tria c Cmnmcrci<•. 

:\ rt . 1 o. :\ Cntunli:.;.s;1n ele ~:\ In rio ;\l i puhlicar n tllunt:m rc d11 ~:c l.1 ri11· 

minimu, <l:1r:í. simuh:llte:uncntc. :i rmhlici tla clc, ns in•liccs ccn~it:tr' .-•s que j ~: ~

tifiq11<.;111 :. sua a<lnpção. 

J ':l':-~• r.:r.at'h'l unlc;o . Ao iix:.tr o sal:tT~,. ~n~uin~ ••. ,lt-t c rntin:trrL a ( '( • 11llni .~

~ãn a~ pcrcc:nht~<"ns cnnl ' 11\C n~ ciucn iactnrc~ t"nnu1l1C1':t,Jo~ 11f• art!~n r." 

con!rihuiem para :1 st:a iorrnaçiin . 

Art. 1 L_ C:ula Cnnuniss.-i,,. de :':tlario ii xar:·,. th:!\t t·u \l11 pr:tZH •lc.: nn1 

:ll\n<l, cont:uln tia !l:tta de su« pos~c. '' mnntanlc .\ .. ::ab ri,, 111inimn. A <kc: 
s:in ~c,·ú ]lll~llil·a. 11ara Cf•nht"cintt.•tll\' !H11Jlic:o. t.lnrnnl c ~t:ls mt·ze~. na r~ .. 

~iã•J foll zona . .Je jurisdicçiio ola Cmmlli~,;;.., c ll(l l)iario O ffi<'ial. tt!l C;,pi !.-.1 
r!a RcpttlJiic-:L. Dt!r:lnlc es.'~C pr:--azn,. rt·c~her:l :t Cutun:i~~;to fi:' ~·h~t'r ,·:t c,", t• ::. 

c:nc :ts iJ:t r t~~ intct'CS~a<l:t$ lhe c1 i ri~irelll c. tlc~urridn!'O n~ s.e!s :llt>zcs. reunir
se- á {lara :tpreci:tr :ts obscr\·ac:õe~ rccchitl.as, .altc•·:tr ou cnnfirnl a r n lnnu 

tant.: rio ~alarin minimu. c pr<nnulg:tr :1 ~u:. deci,.::io r1ue será def!niti 1·a. 

Art. '-'· A ac:a dit rtcnuiiin da Cmnnti~,_,-.., •l t S:d:u·i" •·:n que Í Ôl' til 
timarla a tlecisiio •lcfiniti\·a. l'crá da<la ;', ]lUhlidcladc na rc~i:io nn 1.011a a 
qnc se applicar e uma cópia authentica tln l11C>ma ~tri• nc\'i:t•la pel .. presi 

dente ao ::\[inisterio <In T ra balho. lnúustri:t c Commercio que a fará inse

r i r no J)iario Official. Vc pns>c tlas <l<'cisrks <lcfh>i ti•·as sie t<>>la ,; "~ Co:n

rnissiícs de SalarÍ<). snhmt'tterá n :\{·inist rn <ln Traha lhn :1" f' rcgiclcnte <h 
Rcpuhlica, o <lecrttn instiluill<lo o s:tlnr:o minimn e:n caJ a rc!:Íftn nn zona 

<lo P:1i~. ··• <tnal, dct·nrri>los 'l" <li:~s li:> ptthlic·:.~::o "'' IJiv•·í•> O{fícial. <>bd
gar[o a tod<)S :oqudlcs que u tilizem o trah:t.;Jt,, de o:ml rem. me<liant c rem une-
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,._,~::io por tem jK> de servi~o c :.ttlendiu:IS as percenta~êus representó\tiva~ do>; 

cint·o inctnrL-s in\e~;r:mtts •lo sala cin, n<>s ca,;os em que C-'lt: não fi>r pago 

l<•lahnen lc t·m <linheirn . 

• -\rt. •.1. O salar:o mínimo. ·uma vez íi xau(), ,-i:::orará pcln prazo de tres 

"""""· podcnuo ser nmdi fic:.dn ou cuu[irrr::ulo por novo p~riodo de tres 

:""'" " c ;,,;sinl sc.:ui<lamcnte. J>Qr decisão <la Couuuissiio <le Salario appro

,·:ula pci<J :M in istro <I!> Trahath.,, Tnd ustcia e Commcrcio , 

I'~LT:I I(raJ>ho tonico . E"~··pci .. nnlluente, poderá o salario mínimo ser 

JIH,di ih·<lfl(l ~~~~t~:s de dccfn·ridus tres ;,nn()s de sua ví~:encia, sempr~ que a 

ç., ,mni~.<:in •I e Sala rio, t•clt> l'llt<> <.i e 1 rt:s quartos ( 31-t) ele s=o; cou: ponen-

1~s. rcconhec~r ~1ue f:.cturt:s (h: onlcnl c:conotnica t~.nh~m alterado de: manei

r:• prcdurub :t ~--i tu.a4.:fio (Cuuuutic:.t c iiuancdra da reJ{Ífi!,. ou zona. 

:\ rt. q. Será nut:o tle pleno d ireito <rual<tuer contracto ou conven. 
ç:-~o •JltC: c:' ti pule rc:tnuucr;a1,.":àu iu f~: riu r ao s:thLrio mini mo.. estabcleci\lc , . 

• >,.rt. 15, Tudo t ralmlha•lur a IJUC:tll fúr pa;:o S<liario inieríor ao mi

n!nto lÍ >:ntlo pela Commíss:io de S:dario, km direito, a <lespdto ele 1! \lal

quc;- cvntrar..~tn "u l'Uli\.~Ju,:;iu cu: c1lntrarin. de r~clam.ar ao t•mprcgador n 

CIJUlpletnenlu de sc:u s:tl:tri•t. A at!l•>rhlade fixarii n pra~o t=m que d.t:verá 

ser re~tituhl:-. a •lific:rt"tl~a a Jlil!::tr. :\ acção pr~scrcve t!epoi~ cle doi. a!lnt)S, 

a c<>ntar, para cada pag-.unentu, tia da::~ em que o mesmo foi cffectu:~lo . 

• \n. 16. Todo a<Jilt:lle OJUe infringir as d isposições üesta lei, será p:.s
si,·cl ole 11111a multa d e s":;;uom I cin.:oenta m!l réis) a :: :ooo$ouo {dois con

tus 'I" réi:~l, c\e,·atla_ ao dnbco na reincidencia. A importancia da multa re- · 

n:rterii int•.:;ralmente :1 favo r du Tlleso.:rn ?\aciona i. 

l 'ara;:raphn uníco. N:io s~ re:.l izane[o u I>a!:amento da tnllha. d entro do 

tn·ar.u Ct >lll!n inado, <JUC não poderá ser. in fe~inr a 30 di:!s, será a coiJrança 
eficc\t~:<th JM>r ex.,cu\ivu fi~e::>l , per:mte a J usti~;a 1-'edec:>l. 

,\rt . 1;. O Poder E>:ecut ivo rel(ula.rncntad., utntro tle s t is mo:z~. ? 

p roente lei. :.s.,.egurando a sua fiscaliz:u;5o e tutlas as nu:tlida~ h:ntleotes a 
~ar:uJI Írt:m a s lla plt:na. exccuc;ão. 

1':-.ra.~mpho unico. U prar.o tlc quo: trata " § 1.• do art. 4·" será, para 
a f<•rmação das primeir:t.S Com~ris.sões de Sal:uÍ<\ <.1~ 9c. dia~. contado~ da 
publka~;iin dn R~"'(ularnento ela Lei , no JJiario Official. 

Saia tl:~:- So:>stie•. 5 oh: Abril de ' 935· - Deodato ;l1aia. - Dlilleir<l 

Passos. - Vasco de Tol.:do. - Ewaldo Possow. - Oáon B~zcrra- CIJIIXIl. 
couti. - C. Moraes Andr~dc. 

Requ-eremos a vulta <lo projecto n . .:!76. de J U,lS . á Cornmi~o de Le
gi~la~.ão Social, para <JUt esta D e stude conj t:ntamcnte com o p roje cto hoje 
apresenta-do e referente ao salarío mínimo dos Lancarios. 

Sal:t das Sessões. 3 de Julho de 1935. - Acurcio Torres. 
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lti!!QUI!!IlfloU!liTO API'I<O:AOO I'Jo:LA t 'O MMIS$ÀU DI< u;1:1~LAÇÀQ 

SOCIAl. 

Requeiro 3 devotução, ao plenario, do p rojeclo n. :q6, de: '935. em 
\"ista da in terpretação, \"Ícturiosa nesta Commiss5o, do rc:qucrimento Acur
cio Torres e resoiueão do p!enario, a sal>cr, que tal 1•roje:to só ,·eio para 
estudo ronjuncto e não para ']Ualqucr novo parecer e votação. Para o es
tudo a;>enas, basta o :n·n!SQ ji distribuído, cla!ju~ i lt projeclo, não rlc:vendu 
seu est\:do em plenario ser r etardado por mais tcm(lo. 

Sala das Com1rissões, 1 de Agosto de '935. - Mora.:$ .1ndraa.:. 

O Sr . Presidente - Está finda a leitura dr> lt xpedientc:_ 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela ord,·n~) - Consulto a V. Sx., Sr. Pre
sidente, se um rertuerhnento, sujeito a parecer na Commissão, pôde ser 
nmdarr.entado verbaimente na hora do Expediente. Faço ess:t indag:u;ão a V. 
Ex .. porque se: me :tfigura ha,·cr antioomi~ entre os arts. too § S." e 176, 
•lo Reg:mento. 

O S1t. PID:SltiE~t't: - A horn. do l!:xpedientc é des tinada. a oradores 
<:ue, préviamentc inscriptos, poderão trat.'lr de quacsquer assumptos e, com 
especialidade, da j.ustífíc:ação de proiectos . 

O SR. GO~iES FERRAZ - A minha consulta refere-se a rc']ueri
nH.:nto. 

O Sr. Presidente - <\ :Mesa não an:1unciuu CJUalquer requerimemo. 
~o momento em que tal :;e de, se fór um requerimento de informa<;~. este 
será s'ujeito á C(1ll$ideração da Casa depois do Expediente e antes da Or
rlem do Dia. Nesse instante, se qualquer Deputaria pedir a pala,· ra , por 
fo7,a do Regimento, a cliscussão ficará adi:ula para o dia se~::uinte. 

O SR . GO~IES FF:RR!\Z - Quer d izer •Jue a interpreta~ão do arL. 
lj6 ... 

O Sa. PRI\Sl•:lt:::<TE - E' a seguinte: annunciarla a discussão de um 
requerimento apresentado no mesmo d ia, se a lgurr. Deputado pedir a palavra, 
a discussão ficará adiada para o dia seguinte, mantida a inscripção desse 
Deputado. 

O SR. GO:MES FERRAZ - Agradecendo e <tcceitando a interpreta
ção de V. Ex., vou mandar á ~csa ttrn reqüerimento , para que V. Ex,, 
o despache á commissão compete;1te, que é a Executiva. no qual peço a 
inserção nos Amracs do Poder ·Legislativo das declarações feitas pelo ex
Presidente da ReJ)ubl!ro. o eminente Sr. Vlnashington Luis Pereira de Sou-
7.3, sobre a gestão íinanc.eira de sen governo, em respo;u ãs criticas ttue lhe 
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foram •l iri):íuas, de ela raçõc~ essas pn blicacias no Corn'io ela .\f a·n /t.ã e repro
dt11.irlas n11 Diario dr S. !'a!<lo. 

O Sr. Domingos Vellasco f./'1'/a o;·J,:m) - I'~· \ i a palavra, Sr. Prc

.. ;d,·,t<·. para kr o se~inte teltgramm::. lfllt' hn.ie r::cchi ri~ São P:n1lo: 

•• [ntermec!io Vos.~c:ncia Syndicato Banca rio Srtn l'.~nlo pr<>test:\ 

,·.,utr:. :Jc!•• fJuliria i~ehando séde C. T. I., J. ~ Jll'<."lulcnrlo com

p;Ít\hl:'iro~ em ,·eunião. - Bancaria~··. 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho - Sr. l'resi<lcntl·. 

ll'tP•~ dt• \'. ~~x. o rt.'.:.~l:crim~nto qUe! furnlult!i, ::nm o apuin clf •. "i 111~11-"' i!ln~· 

trt•• n•1np:1nlh.·ir••~ tla Httnc.'\d,a Pern.amhuc.'\na e de al~un~ di~nl1~ repre:O-~n

l·~tllt'"" .lt• E"il:hh•s ~ •• rciesttnos. O n:querimento. diz o seguinte: 

••Jtt·qn<."Ír<o it )1esa da Camar:< Federal que seja coonsult:uJa :1. 

A•M•Juhll-;,. no sentido cla constituiç5o de uma commissão especial 

•Ir 1 1 De!llllarlos, para o iim •h: dispôr meio e modo ·pr:1tico,; ria 

t•xc-cu~;ir> dos pceceitos ela Carta de t6 de Julho. relativos it de
r <',0;1 !lt"flll:I:Jentc contnL COS effeito;; ela "ecca no Xo~rléste' •. 

:-.;a iu•tifk<Jçãt' <.lesse r·equcrimtntn. de,·o •liz~r ~ Cam:tr:t que. ~c hot1-
' l" .. ._t. 1"'U de pen:t~nçlar .. m~ da-; errt)S t:in nun~erosos em I"JlH: tenho inddi .. 
• ~ ... "" 1~er.nrso rla Vida. começaria pela recMrlat;5o ria i1H.!íifcrcno:a. C<1111 

q1w u~~-i~tJ :'l ~~~1mpanh:1, para flUe tin:~se entrada na Constltnição Hrnsltci-.·a 

" di•l"'"íti1·u ~o!Jrc: a;; seccas n<' X"nrdéstc. E' ,·crrbrle 'lue n;"w " <"Oml~~ti: ·' 
't•l'dHrl<" ainda que. 11:1. mec!id:1 de minhas pMs:hilid:ules. iacilitd a prop:t
;:andn. t"ucnm'nha<ln pela Sociedade do~ Ami,::os rle Alberln Torres. O •lnnn 
•l:t i •tt-n, n nntavt:l publicist" parahyhnnr>, Dr. .-\lcirlcs Bezerra. L'ht"J;!u\1 

mr•n•n ;, .!~d:.~:tr. !lll historico de sua campanha, 'lt\c o prim.,irn hra,l•• _, • .,, 

l:n·,.r ,,,, •Uil~l'stiin apparecera nas cohml\laS rlc' Jorlltt/ rio flraEil. 

lln~ll11':' 'I"" fnS$c um mo\'Ímento em hendicio do Xo~~ste. para q\1<' 

1'1' ch• nuui~J llC'nhum o Jltttlcs!"'e host:iizar _ ~as. no inti1no. náo c~t!l\'íl. cn11-

•·r•tu•i•l" da r:tznabilidade r\aqndla proposta. xiío oh~tant~ " complexi<lack· 

olu• <""II'IÍhlit;c">es moderna~. contínua\""- affekoado ao m<•del(o clas~icn d" 
l'arlól 1Jc• J-4 dt• re1·ereiro, ~ ue >'O'Ub~ra banir de seu contextO a m:ttcria e>o:
lrnnJH\, J<TO]li"ÍIImcnte. iL cstructura\ãO política do Estado. O combate aos ef~ 

frlt11K rl:1 ~N:t·a se me affi;rurava ttn7 dei'Cr de ordl"m admin:strath·a. um 
c'n111fH"1111li•~" rlc- pmgrammas de governo. mas não me convencia que pt!
,,,.,,,. " i.JO::t ler cabimento entre ns preceitos de uma carta constitucional, 

Í'clilmc-ntt·. o espectaculo da secca de r932, com os ~offrimcntns inennr
rm·dll, q\1<' iizeran1 desfilar rleante de tncln o Paiz. impedira qualquer resi~
l,.nt:iu no llH•'·imelltn. que desfrnldára uma b.-·mdeira resplandescente de so

H,Inrirdndt· nacional e de fraternidade hun:ana. Sob n prestigio de argu
tllmiOM tftn nobre!'. a propaganda Yencetl reservas, ~ue não podiam invocar 
•rnfln tHinctcr.ôl~ de th~rias estere1s. O numero XV do arti~r> 5 e o artigo 
In ~·- in ~ .. r·j1C>l":\lll à Cnnstituiçfio dn Repl1biica. consRgrados pelo enthLtsi-
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asmo dt .uma salva de palmas, que vinha attcsl:u, na formalidade· da vot;t
ç'"''· a força dos sent:rnentos llrofundos que a campanh:1 desperuíra. 

Ainda assim. fica,·a, dentro de todos nós, um pouco de thwida inven
cin:l. a convicção de que .aquelles dispos:ch·oo; eram apena~ conquista' 

sentimenta~s. destoantes da ri;:ice z de uma Carta de direitos. Os '":li~ sc~

pticM não deixaríamos tle sorrir. q~ando encontrassemos ::ttJI.!Cllcs ()ois ar
tigu~ t: recorda~~mus a inspiraçfio que os tornára victor:<l~os, nutna expatl
são que nos parecia menos raciocinio e de ~abcdoria. do que de ternura 
..:om""'"ida, •Jud>rando a harmon<a se\·er:. da Constituicàv cnm n d~·\·andu 
de um poerra mebncolico. , . 

Un.' r.H:~. S:-. Presidente, pude con1prehender os dois ;p·; ·~os suhre ~~ 

~ccca. E então .'fiz justiça a ..:ampanha l:letlemcritn tlo JJr .. ·\kir.l~s llo::.:er

ra. <: t.!n Societ.!;,d~ A1nigos t.!e Albccto Torn:~, O que os "r;:t::ncniu~ mais 
guros c m:,:s brilhantes não haviam conseguido, nesse reduct:t final das 

<:on,·i~cõe~ intima$. o p:morama d•..t sertão instant:me:amente " nht~,·~. :\ li
teratura t:! sen1prc un1a força precaria, no descrc\'el- calarui~bdes. r!ue: cx
·Cedem n faculdade da imaginação humana. Dtante das de~:ripçõe~ d;:r.ntes
cas. o es~írito \"ae 1leixando Teservas de quen: abr~ n1ar~cm ~1.:"1 exa~g:~r.t, 

~~o sentimentalismo. ou ú f~ntasla. em f{Ue t:tnt:ls \.'ezes se aroi~1 u ,go~to rio 
ct•~uridn nas crio.,ões Hterarlas. 

Ora. s., •lentro de mim viviam essas dt1Yidas. (rorquc nã<> existiri"' a 
n1esnta incerteza ~n1 \~Ós outros? .~ minha incon1pr~he11~lo resuh;l\+:t rl<! 

r:ue eu tinha sempro: deantc dÓs olhos, como recordação "" minha terra. o 
panorama de Reei r~. com o rendilhado caprichos" dos r:os e dos canne~. 

<JUe serpen teiatr. entre os bairros da cidade. ~ão sd. por is,;e, CDmo ""' 

p<>deriamos admirar de que vós QUtros tamb~rn não o cumprehenueis, •tuan,Jo 
não tentles outra imagem, na memoria, que a da alegria cbs pampa~ J:"Úcho~. 
a fertilidade do sólo paulista, ou amenidade de clima dos :altiplanos mineinr~. 

Em ,-erdad..,, para cornptehender o sertãu do NorJéste t- ;•n·:i.;, :er 

tido, deante dos olhos, o espectaculo de su:•s afflicções. E' preciso ter ,·is:o 
<> sólo calcinado pela soalheira; é preciso ter contemplado a C:l<ltin~a c:ín .. 
zcnta. seguindo as estraiias por leguaes e leguas. con• a infinêta tristeza 'i" 
sua flóra, qu" evo~a. no desespero dos mandacarús aggressivos. on na 
melancolia das bamúnas quietas, multidões de retirantes 5Upplices. ;i, 

<:~pera de 'Um soccorro impossivel. E' preciso tambem hawr habituado o 
cspirito com a idéa de UIT rio importante e ir depois encontrai-o, junto de 
Hossos pés, reduzido a um leito vazio ... 

Viajei o sertão no rnez de Outubro, em um anno consiue!'ado choviu;l. 
l~ t ive impr<=~são tão forte das difíiculdade~ que ia encontrando, q11e a 

ll'irn me perguntava o que poderia ser uma grande secca, se aauillo tudo q11e 
cu encontrava succedia numa phase norn1al. 

~o trecho entre Pesqueira e Rio Branco, na entrada do sertão per
nambucano, fomos· surprehendidos pG>r um grande aguaceir<l. E nas poças 
de lama que se ha,·iam formado perto dos povoados, bandos de mulheres se 
empregavam na lavagem de roupa. Xão é só. A a6'11:1 que se encontr:< 
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para beber, em qunsi to.las as ciddes sertanejas, .; seru)>re de qualidade in
ferior. il&U" de açudes, quasi e,;tagnadas, agua de cisternas abertas, para 
apanhar as precipitações pluviaes . Por isso, quem se aventura ao sertão 
não esquece levar pro\·isões de agua mineral no receio de infecções prova
,·eis. E se é assin: difficil a :~:;:-ua para beber, o que diremos da agua para 
as l:tvour:~s? Poucos e pequenos açudes possue: o ~ertão pernambucano, 
r,ue se alimenta, como todo o ::-1ordéste, de cultnr.t ele v:tzante e de uma 
criação precaria e aleatoria . 

:Por todos esses aspectos. é .:vidente que o problema do sertão c:xisk 
permanentemente. A t ragedia do desfile de retirantc:s. 11. amargura e a des
graça do exodo, na ph:tse aguda rla crise climater:ca, most ra-nos, apena~. 

" culmlnancia de difficulddes e soffrimentos que são constantes. :\~esmo, 

c:m períodos normaes, a ,.;da do sertanejo se pauta por un: rythmo de he
roismo, que poucos pov·os supportariam. 

Euc:lydes da Cunha, citando a pagina. em que Buckle assignalav~ a 
anomalia de se não afeiçoar o b<nnem ;i:; calamidades naturaes que o ro
deiam, . lembra\'a CJUC nenhum pov·o tem mais pav·or aos terremotos que o 
pc.wo peruano; ~E no Pet'ú, escreve o estylist:~ de -Os Sertões''. as crian
~as. ao nascererr , têm o berc;o embalado pelas v•ibrações da terra'·. O serta
nejo brasileiro, accrescentava Euclydes, fez excepção á regra. -A secca 
não o apavora. E ' um complemento á sua vida tormentosa, emoldurnndo-a 
em scenarios tremendos". 

A razão dessa resistencia excepcional é que os cataclism:ts surprehen
dem os O'Utros .pov·os como episodios passageiros. por mais tragicos que 
sejam e mais ruinosos. A sccC;l., no :Nordéste, ê a)>Ctla• unla demonstra
c;ão mais seria e mais grave de um estado de cousas permanentes, de urra 
calamidade constante . Não creio que possa hav·er, no quadro dos sacrifí
cios humanos, exemplo mais alto e commovedor de heroismo que a norma
lidade da vida sertanejn. Não creio CLU"e possa ha,•er modelo tn:lÍS nobre de 
renuncia e de br:t\"'llra que essa existencia de todos os dias. em face de uma 
natureza aygressh·a, e a cuja aspereza o homem do Nordéste corrcsponde 
com a fidelidade abson·ente das paixões invenciveis. 

O st:nlido do preceito CO>ISiit;tcioua/ 

Qu:mdo assin1 consider:uros o sertão, na realidade de suas difficulda
des permanentes, é que podemos alcançar o sentido e a justiça do preceito 
constitucional, que assegura assi3tencia cons tante ás populac;ões nordesti
n;ts. 

O problema, como as;;ignalou o Dr. Alcides BezeTra, não é regional, 
mas nacional. "Dado o ent relac;nmento das relações e:lOnomicas - carac!J:
risticas da economia moderna - o pheoomeno alludido não interessa sõmentc 
it area e população do N ordéste Brasileiro; reflecte-se em todo o Paiz, de 
Norte a Sul. A capacidade productiva do povo fla.gel!ado diminue, baixa 
a infimo grau, e isto repercute na s ua capacidade acquisitiva e, dest'arte, o 
phenomeno se extende e "generaliza, interessando :1 todo o mercado na
cional". 

Assim escre,·e o Dr. Alcides Bezer.ra . E essa escassa capacidade P.ro-
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<lucti 1'3 e ac:quisitiva do Nordéste não resulta, apenas, das grandes seecas. 
que flagellam o sertão periodic~m~te; contribue mais : ua ess.'l rniseria ç 

q-ue se de~·e denominar a secca permanente, ou quasi permanente. as culturas 
precarias, os sobresaltos da criação, as proprias difficuldacles da ~-ida. hu
mana, na luta ou no esforço para se abastecer úa agua de que precisa 

As levas de retirantes representam, de certo, a face espectacular d o 
drmra sertanejo. no seu maior soíírimento; mas nãa e3queçamos o outro 
aspecto i)ue, com o ser mais frequente, aeaba preponderando - o aspecto 
<In lucta quotidiana vara produzir, j:í não dizemo!> riquezas. mas elementos 
ttue possam prover á subsistencia do!> nucleos de pO\·oamento. 

Sal\"ar o sertanejo dessa angustia de todos os dias, augmentar-lhe o 
p:tdrão de Yida , secundal-o na peleja cantra a narureza hostil. é um deve~. 

Senhores, jã não digo lk huruamdade. mas de solidariedade nacional ; e é 
uw interesse de toda a c:conomia bmsileira, que sente a mutila~ão, que 
para ella representa a impossibilidade de um trabalho tttil. na zona do ser
tãO> Nordéstino. Nesse sentido. o problema é nacion:tl. co>110 nesse sentido 
é, tambem. problema permanente. 

O Sr. Castro ~unes, que tão brilhantemente contribuiu !'ara os tmba
ihos d:t Sub-Commissão Constitucional. em carta dirigida ao illustre Dr. 
Saboia Lima, definiu, com a necessõ\riõ\ nitidez:, o pensamento do disposti
vo sobre as seccas. "A periodicidade d:ts seccas, a sua iteração pre\'ista -
escreveu S. S. - não é u:r. acontecimnteo ~ventual. E· um pbenomeno 
permanente. ainda. que periodico . Tratai-o sômente nas crises agudas é a 
medicina das mesinhas e palli:ui\·os, em que temos ,-h-ido. :\"ão se perca 
de vista que a defesa contra as secc:ts \';s:t modificar o meio physico, fixar 
o hom~m do ~or:léste no seu habitat, em beneficio da <Jbra collecth·a da· 
produ:<;5o. Xfw póde ser uma providencia occasional, capaz. sem duvida. 
de attender as con~equencias do flagello, mas perdida porque esporadic:t. 
economicaml!nt.- esteril, porque desarticulada de um plano geral de s>·st e
marização de medidas". 

Com õ\ mesma razão escre'"e b~iihante~ente o Dr. José Augusto: 
"No Brasil, mais ·do que qualquer ou tra <1uestão ecotlomica, a do ~or

déste reclama inten·enção directa e coordenadora do poder publico nacional. 
F.' que nenhuma joga com interesses mais \"astos. affectando directame:l
te a milhões de brasileiros e indirectan~ente :i totalidade da população n a
cional". 

Essas palavras serão ainda ma:s verdadeiras dentro da thes~ · que 
estamos recordando, a de que o sertão· aprest!nta. normalmente, difficul
dades formidave:s ao desenvolvi!t'ento e :l propria existencia dos nuc1eos 
de povoamento, que nelle se radi~aram . A assistencia permanente é 'Uma 
necessidade e C: um dever, para a ~Iteração e n1elhoria desse panorama de sof
friruentos, de incertezas, de sacrifícios, sobretudo se considerarmos a qua
lidade magnífica, 1Jela resistencia e pela tenacinade, dos brasileiros qui! si! 
votaram á. peleja contra o sertão. 

O art. 77, da Carta de 16 de Julho, dispoz que a defesa oontr~ os 
effeitos .da secea nos Estados óo Norte obedeceria a um plano· systematico. 
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t: ~cria permanente, sob a superintendencia da 'Cnião, que dispenderb, C01! 

a; ubras e ser1•iços ele ass:stencia, quantia nuo~a inferior a quatro por cell
to de sua receita tributaria sem applicação espcc;a L Dessa importancia , t res 
quartas partes destinar- se-iam :ís obras permanentes . O restante seria dep<>
SÍtll::tdo em ·caixa especial, para a occurrencia das grandes seccas, no intuito de 
a<.'udir ás populações flagelladas. Os Estados e os }1unicipios cotnprehendi. 
<i"s na :í.rea assolada pelas seccas ficaram. tamben:. obrigados a empregar 
' :natro por cento de sua receita tributaria sem applicac;ão especi:'ll. na assi~
tcncia economica á população respectiva. 

Como se vê, a C::~rta de x6 de Julho apresenta o esboço geral de um 
plar:o de acr;1io. }las não cuidou, nem devia cuid:~r. de )JOrmenor es. C)IH! 

estão á esper:1 d:~. legi sla~ão ordino.rin. p:1rc. que "' m:~.cbino ide:.da possa 
mover-se no s"ntido de tão nobre e nece5saria finalidade. 

Xão sabemos, por exemplo, como se de,·e elaborar o plano geral das oLras 
contra ::.s secc:ts. Ser;L trabalho exclush·o dos tcchnico~ da Inspcctoria. sem .o 
cx:une e sem o ''Oto ·dos representantes, ou delegados dos Est:1dos interessa
•iüs? Adw.ittirá 11. · dh·i~ão de recursos entre os Estados al=ançados pe!a 
;;ccca ? Inspirar-se-á no c:iterio das áreas ou das populac;ües flagelladas, para 
n distribuição das Yerbas e dos servi~os? . 

Co!I'o se vt, multiplicam- se os problemas de ordem poiitica, sem esl)ue
cer ainda as questves teehnicas. sobre a con,·eniencia tia grande, o'u da pe .... 
qucna açudagem, sobre o pbno geral elas ferro1·ias e <.las estradas de roda
gem. sobre a pcrfura~ão dos poços, Ct:t o :eflorestarnento das zona:;; flagella -. 
das. c tantas outras. a respeito das qu:1es a:nda se não harn1onizaram 010 t~

chnicos. Seria natural que to:los esses proble>nas se decidissem, senão pelo. 
\·ato. ao menos com o parec~r dos delegados, que os proprios Estarias pode
riam escolher entre -:.s seus technicos. · 

.).fnis difficil seria a fórn:ula par::~ o contrai~ do emprego da parcella o r
çamemaria, que a Consti:uil;ão exige dos Estados c ?.-Iunic:pios compreheu~ 
didos na área fi:lgell:~áa. Uma commissão legislatil'a não poderia fiscalizar 
esse :1rtigo da Cart:t d~ 16 <ie Julho, pois que a funcção ex=ecleria da compe
tencia da Assernblê:1. !mpüe·se <JUe a lei ordin;~ria <~ttenda á complex.id:tdc 
da materi::t com a crea~;ão ele uma commissão e><tra- p:~rlament:tr , em CJUe veja 
a rr aneira de incl"Uir :t representação dos Estados e }I uni cipios. sem preh1izo 
da efficiencia do mecani~mo . 

Em fim. Sr. Presiílente, c• ::r :. 177 da Carta de 16 de J ui h o reclanla um" 
lei ordinaria, qce o r~ulamente dc,·idamen:e, proporcionando-lhe a fó r
mula que o torne cxequivel em todos os seus aspe:tos e parn toda sas suas 
finalidades. Eis porque venho re[fuerer a constituição de uma comrnissão es
pecial que elabore. senão o Codigo das Seccas, :10 menos a Lei elas Scccas. 
Ficará, naturalmente. no :trbitrio da comtrissão legislativa a solução do pro
hleum. pois que os seus poderes devem ser os. mais amplos, no sentido de at
tcnàer, com uma lei ordinaria, á e~ect1ção dos disposítiYos constiiu.::iooaes. 
c:oncem·entes á defesa contra os effeitos das seccas. 

Porque Pcnu~ombw:o toma a iniciativa. da propo.sla 

Poderia parecer elctranbo que .:o'Ubesse ·;a· Pernambuco a iniciativa dessa 
proposta, ·no sentido da regulamentação do 'art : I'77 da ~rta de r6 de fulho.· 
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Durante muito tempo se acreditou que não estivesse Pernambuco entre o~ 

Estados flageliados pela secca. Peio menos, só IH>s cheg:l\·:m· as sobras dos 
st:rviços creados, n1i~alh~1s de \·erbas. E era voz corrtnt~ qLh~ nãn soffria
m<>s a calamidade. ou <1ue, pelo menos, não incidia sobre o !\osso Est:ldo com 

:• mesma intensicl:Hle, que se nota1·a nos l'izinhos. Confesso <rue nic formei nes
:;a c<>nvicção e acompanht:.i com alg·uma surpresa u esforço tia situ:u;ão per• 
nambucana, en~ liJJ:!. para demonstrar que não hada fundamento no optimis

rno. que nos deixára á rnarge1n de todos os p~ogrmnmas contra as seccas. 
Hoje, depois de haver percorrido a região sertaneja de meu Estndo. não 

t:xplic" porque Í!Jsistimos em procurar fugir au rec.,nhecimemu de 1101 facto 
de mma certeza. Ur:,:-ulho? l.'m pouco d~ss~ "pannch~·· da aristocrncia per
:•ambuc:ma. p;,ra dissimular a s nus~as difiiculdades, não querendo apparccc~ 
aos <>Ulros numa realidade de soffrimento? 

)lão sei dizer. :\[as não con:prehendo e nãu lou\'o e~se tJrgt1lho. Tivesse
mo;; nós outros .recursos. para resoh·er, sem auxilio extranbo, o problema do 
sertão pernambucana e . então, sim, então justificaria que negassemos a sec::a 
emquanto fossemos trabalhando para soccorrer e amp~rar os habitantes da r e
:.:ióíu serta neja. Mas se não temo> esses recursos. se não podemos :1gir isola
dos nas obras formida,·eis que a ;;ecca reclama, tenhamos a sincer:dadc dt:: 
deixar cl" parte um " panache'' de fartura, quando não somos nós <tUe ,-arr o~ 

support;tr 35 consequencias dessa \'aidade pueril, m~s o n ossu irm5o sertiL
sejo, que sabe muito bem que a verdade é outra, c ljue a secca niiu distingc:~ 
11S marcos que se param os Estados do Nordéste. tMJtito bL•m). S~rtão do Cea

rá, sertão do Rio Grande do ~orte. sertão da Parahyba, sertão de P~rnantbu

huco, tudo é a. n:e:;ma causa. o mesmo espectaculo. " mesm:.. miseria, e tam
h~rn o mesmo heroismo . 

Felizmente, já niio falta hoje quem reconh~ça a \'erdade uvs factl>S. O 
Sr. Pa:u1o Pimentel, num estudo excellente. communicado á SociJeade Aw.i~"s 
de A lberttJ 'Torres. escrevia muito bem: 

"Os 2l3 do Oéste de Pc:rnambuco. encravatlns na região elas secc:ts, c:n-· 
u·e Bahia, Piauhy, Ceará e Parahyha, nada clifferem ilas terras r~sscquidas 
~ h.·:;sr:s Estados''. 

E ac:rescen ta,.,. : 

•• As po~si!Jilidades de chunrs limitam-se apenas :ws mez~s 
de Dezembro a ).farço, raramente at" Maio. As chU\':JS têm u:n 
caracter predominante torrenci:tl. c tendo!' a cahír muito espa
çadamente umas das outras. O sólo escassamente revestido ole 

vegetação e com camada superficia 1 de rocha porosa, poueo es-
pessa na generalidade dos casos, sah·o os ]'!Ontos onde se for. 

maram deposites de alluvião, não offerece obsta~ulo muito sen
sível ao rapido escoamento das aguas p)u\'Íaes. Ainda em conse
quencia da falta de protecção vegetal: temos uma e''aporaçã" 
exacerbada pela cxistencia frequente de ventos seccos e rastei
ros, o que baixa de muito a humidade relativa .do ar''. 

Recorramos a uma outra publicação interessa-nte c docuwenta<h .. Inti-· 
tu la-se u Pernambuco aos· Rotarianos da Conven~;ão Districtal de 1934", e 
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foi organizada :;ob os auspicios da Dire~toria Geral de Estatística do Estado. 
em collabor:tção com alguns iilustres Rot:trianos. Caracterizando as diversas 
reJ.6ões do Estado. escreve: 

... ~começ."t a zona do sertão, que se extende numa vasta 
extensão, cobrinclo cerca de 68,7 o/o da área do Estado. O sólo 
cobre-se de vegetacão. onde predominam as cactaccas. com n 
eleva<lo coefEcientc de c1uasi 90 %. e é fonnado, na superfície. 
em ~ua quasi totalidade. por uma camada de !'O~ha poros:t, qne 
•IA rnpi.to escoamento ás al(Uas das chm·as incertas c pouco 
abundantes' ' . 

E ssas referendas á constituição do sólo t êm a m:tior intportancia para 
o caso. Já o eminente :.rorize assignalava. que os malefícios d:t secca eram 
augmentados pela constituição ~<>logica e topoxraphica do terreno. E ach.'l
.>a que, cxeeptuadas algumas regiões montanhezas, gozando de regireen espe· 
c!al, o sólo sertanejo era muito delgado e poroso. rep011Sando sobre l!Ira 

l,ase d e rochas ímpermeaveis, granitos, gne:ss, schistos, etc. "Resulta (escre
via elle) que as .aguas meteoricas se infiltram rapidamente até essa base c 
d~hi correm parn os rios. não deixando no terreno uma resen·a . que seria 
cnnsidera~·el em sóiós mai s espessos e absorventes". 

Com dois terc;os de seu ter7itor:o tomado pelas cactaceas. com um sólo 
que não diifere da ch:tpada de rochas crystallinas que integram o sertão. Per-· 
nambuco não ten• sido incluído nos programmas das obras con1ra as secca~. 

·Esse esquecimento não íoi encontrar guarclai, entretanto, nos índices 
J)hn ·íometricos relati,·os â zona sertaneja. 

Os. il1diCI.'s j>luviomelrico.• 

Os rnappas pluviometricos do Nordéste mostram tjll C: i; lar;:a a zona re
cebendo menos de mil ll'Íilimetros de agua por anno, numero fraco, se consi

. derarmos, como diz Pierre Denis, a temperatu~a clc,·a<la c a intens'darle t!:, 
evaporação. 

Nos estudos feitos sobre o assumpto, ningucm levou mais longe a p~s

quisa e :1 classificaçiio do5 dados colhiclos do que o Sr. Delgado de Can·albu. 
nn ~u notavcl .. Atlas Pluviometrico do Nordéstc do Brasil' ' . Com os ele
mentos de que dispoz , pôde encontrar na regiiio du Nurdéste sei;; zonas diffe
rentes, quanto aos índices pluviometrlcos que apre~entavam . A primeira, 
com índice superior a 1. a ou millirretro~ . cumprehcndeudo uma ~~1uena fai
xa !ittoreana nos Estados do Xordéste, da Bahi:t dos Touros p:~ra " ~ui, ex
cluído, pois, o Cc:~r:& ~ um trecho do Rio Grande do Norte . A segunda zona. 
entre 1 . ooo e 1. 2011 millimetros de pluviosidadc, a~tnJlanha :L faixa anterhu 
com uma pequena la~gur:\, correspondente, mai~ Cllt menos. a dez k:lomeLrn~. 
A terceira zona apresenta entre 8oo a t • ooo rnillimctros de ch'Lt va. com um 
traçado irregular em todos os Estados do Nordéste, a cotr.eçar pelo Cear.\ . 
A Parabyba tem um trecho do interior dentro dess:~ terceira zona, sem falar 
no oasis da Borborema, de Banat~eiras e Areias, com ttma pluviosidade equi
valente a faixa littoreana . J:.m Pernambuco, tra<;;a-se uma linh'a cur\'a Clljos 
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extremos ficam, no ~orte, em Bom-Jardhn, Limoeiro. Brejo no Centro e São 
Bento no Sul, indo alcançar .4lagõas na altura da cachoeira de Pauto Af
fonso. 

A quarta região apresenta entre 6oo e Soa milímetros de chuva, Tem 
uma largura approxim_ada de oitenta kilometros no Rio Grande do ~ orte. 
Na P.arahyba, vae até 150 kilometros do littoral e em Pernambuco a ::oo ki
lometros. 

A ~uint.a zona, entre 400 e 6oo millimetros, é considera,·el, no inter!vr 
dos Estados do Nordéste. Abrange grande parte do Rio Grande do Norte, que 
é dos Estaos mais seccos da região, senao o mais secco ..• 

O SJt, Josf: AvGUSTO- V. Ex. tem toda a razão. E' o mais flage!Iado 
de todos. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRLN:HO - ... a julgar pelos mappas or
ganizados sobre a base do índice pluviometrico. A Parahyba tem utr.a l'e
quena faixa dentro .desse regime, que caracteriza a quinta :tona. Pernambuco, 
entretanto, tem metade de seu territorio sob o colorido dessa região de 400 0\ 

6uo millimetros de chuva, índice excepcional no proprio ~ordéste. 

Ainda ha urna sexta zona, com o índice de pluviosidade entre :~oo e 400 

m!llimetros. Vê-se no Rio Grande do Norte um pequeno trecho. que .apresen
ta esse mesmo índice. [nclue-se tambetr ahi uma região da Parahyl.la. com 
Picuby, SÓledade, São João do Cariry, C.abaceiras e Alagóa d.o Monteir;:,. 
Pernambuco não esc.~pa a esse regimen em duas. pequenas regiões á Trargem 
do São FranciS<:o, perto de Petrolina e de Belém. 

Basta considerar esses numeras, para chegar á evidencia de que Pernam
buco soffre d·uramente o fiagello das seceas. Metade de seu territorio estú 
comprehendido na zona que recebe menos de 6oo millilretros de chuva, indic:e 
pluvion,etrico mais baixo que o de quasi todo o Ceará e o de quasi tnda a 
Parahyba. 

Quanto mais minuciosas se vão tomando as obsen·ações sobre o regime 
de eh'uvas no Nordéste, mais ev-idente fica a situação de Pernambuco, entre 
os Estados castigados pela inclemencia do cf.ma, Os numeras colhidos na es
tação de Cabrobó, nos ultimas .annos, confirmam as conclusões de Delgado de 
Can.-alho, conclusões que vão vivamente corroboradas com os algarismos apre
sentados pelos postos meteorologicos, que a Inspectoria tem creado ultitt'a
mente no interior de Pernambuco. 

Referem-se esses dados recentes a uma phase normal, o ann o de 19 34 • 
Aind:l. assim. a média dos numeros registrados em 61 esbções meteoro1o~cas 
de Pernambuco, é de 426 m., approximadamente. ~a Parahyha, por exem
plo, a média é m~ito mais .Uu, ex~edendo no dobro a que se encontra em 
Pernambuco, pois q'Ue attingc a 927 millimetros, para um numero quasi <:!fui
valente de es1:2ções meteorologicas Css). 

As nova& estações creadas em tcrritorio pernambucano podem apresen
tar o que até hoje nos faltava: a observação da mna mais secca do Estado. 
E os índices que ellas nos trazem in-pressionam profundameDte, pois que dei
xam vêr que, mesmo nwn anno favoravel, th-emos em mais da :metade das 
estações um índice plu\•ioreetl'icn inferior a soa millimetros. íactn que ~ nã·> 
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rc::;istro~t. na•tuellc: anno, em nenhum outro Estado ào :\urdéste. O Ceará 
não tem, no mesmo período, nenhum:. estação abaixo da<juelle a lgarismo _ n., 
1 i O t:Sinções desse Estado, ho!l.\"C mais d~: l$0, (JUe registraram índice supe
rior :t t;oo m:llimetr<Js, sendo que mais de metade excederam o de 1. 100 mi
lirretros. O Rio Grande do ~arte nos mostra quatro estações abaixo de ;oo 
m. tvdas ellas, ali:is, a;:ima de 400 millimetros. Na Parabyl>a ,·emos oito es-
1açiJt~. em que o índice se mantem abaixo daqudle limi te. 

Se descermos um pouco mais esse limit'l::, já poderemos dizer 11ue foram 
rc:;.::stra<las em vinte estaçõe> pern:ur.bucanas índices phtviumetl"Ícos abaixo 
de 2 00 millimetros. :\a Parahy!Ja, houve apenas uma estação ness:~s condi
("ôes. E nenhun1;1 ot:tra se encontraria na zona do ~ordés\e nos quatro Esta
<lc>s a •Juc nos est01mns referindo. nenhuma uutra ttuc: t<•o nitidamcnt" fa:assc 
cl:l ar:d.:z Ja resião . 

Poder-sc:-ia dizer que <• indice pludometrico nflo é tado. na indicac;ã<> 
c!o$ i:~ctores da se;:ca. Poder-se-ia lern!Jrar, a inda, a influencia da direcçiiu 
dus \"~Dtos, a í raca humidade da região. a pc~sima distribuição das precipita
ções pluviae~. a telllperatura alta do Xorcléste. ::Vlas sob qualquer des5es as
pectos, :l situ:l.ção de Pernam~~1co é a mesma dos outros Estados q·ue o cer
can.•. B ' claro, pois, que dentr-:. desse qt:adro uniformt:, o indice plu\-iome
trico dt:ve ser considerado co:no facto:- prex>onderante, na classificação d~~ 
zona! sertanejas, sob o aspecto d:l. incidencia das seccas. 

A opiniélo do Sr. l os.: Atnc,·ico 

Contra essas con<:lusões • j:í se manifcsto·u, num de seus relato rios, o Sr. 
) <>sé Americo, ao tempo em que exerd::t a P.:~.sta da Viação. Tenho na mais 
alta CO!Jta :1 competencia de S. E:x. n-:' questão das seccas, ,Jes.te··,Jue: th·o; 
oppnr:unid:l.de de li;r tl livro mag!st~al, qt:e se intitula ·• A P:~rahyba e se•!s 
prulJiemas". :\credito. egu~lntente, na bOa fé C:e S. Ex. , rendendo homena
gem ;i sinceridade, <JUf: tantas vezes :f.te destacou a actuaçiio de homem pu
.bliL-. •. Dentro desst: alto con~eito, ,-ou perrr.ittir-me analysar as idéas do Sr. 
Jo~ê .'\.merico, sem de qualquer fórma attribuir a esse exame intuitos pesso.aes, 
•JUC destoariam d:1 considera~ão q~te acabo de confessar e da ele,·ac;ão em que 
procuro manter a defe~ de meu Estado. :Xão comprehcndo mesmo 4ue to.ls 

:uhn!rcmos de que os filhos de outros Estados affi rmem que Pernambuco não 
é das zonas :rrais flagell:!das pela secca. se dentro de nossas fronteiras es;;a 
impressão era considerad:t :oté ha pou~o. m:1teria p:tcifica. que nos permitti:t 
{ech;u os olhos, deante das difficu!dades, em que se debati<lm a s populaçõe• 
sertanejas do Estado. 

X o relatorio ap ~e~cnt:~do em Julho de 193.3, e intitulado ·• O "Ministerio 
d:~ Viao:ão no Go\'erno Pro1•isorio" , quando se referia ao sertão de Pernam
buco. S. Ex. ucre\·ia as se~intes palavras (pags. zz.i e sesuintes) : 

• Forçoso é n otar que o phenomcno climatico· não ápresenta nessa re
gião a mesma inclemencia com •1ue flagella as zonas serta nejas do Ceará. Rio 
Grande do Norte e Parahyba, perque soprando os ventos dos r'umos Sul c 
Suéste. o "sertão é bafejado por brisas suaves e refre10cantes" provind:ts do 
Rio São Francis::o e mesmo· do Atlantico; ·e :trais o orvalho é, ahi. mais fre
quente . ~Aspectos da economia rurnl brasileira" (r.ublicac;ão do Ministerio 
da Agricultura, 19u)". 



camara dos DepLtados - lml)"esso em 28/0112015 14:36· Página 21 re 62 

-91 

Ignoro a autoridade da publicação em que se baseia o Sr. J osé Amcrico, 
e não· sei se poderá ter credito dcante de tantas observações relati\'·as ao Nor
<léste. E ' verdadeira a referenda á direcciio dos ,.entos. Segundo a estação 
meteórologica de Cabrobó, tsiuada.. na regiiio secca de PernambUco, predorn~

nam alli os ventos SE . .Mas ttão ,.;os admiremos de que seja assim pois as in
formacões de outros pontcos do .!\or~ste re,·elam a mesma din:c'çãl) 

<los ventos dominantes. 

:\ão sei, cnt~etanto, onde encontrar apoio para a affirrnac;iív ele q1:e o;, 
\·cntos do Sul e Sueste sej:un denominados, como pretende aquella pubiica
çãl) do Mínister1o da Agricultura. de "brisas sua,·es e refrescantes' .'. O co
nhec;ido geographo allemão, Dr. Otto Quelle, pensa de modo diverso. quan
uo escreve: ~De todas as observações met<X>rologica~ feitns durante um pe
riodo de secca consta. claramente. que em <]ttasi todo o tempo o Sueste (:t 
direcção do vento predominante no Xordéste do Bcasil) s!'>pr:t. com mnl~ for~o1 

dn que de ordinario". ("Re\'ista da Sociedade de Geo~raphia", tomn XXXV, 

p:tl!. 59). 

O S11. OsWALDO LDf.\ - V. Ex. dá licen:;a jlara um aparte? Nessa 
questão de br:sas suaves e ~efrescantes foi onde se pe~deu. t::th•ez. :. i>oa ,·n:t
t:ale do Sr. José Americo. 

O SR. BARBOSA LrMA SOBRlNHO - Aliás. n Sr. José Americo 
sempre se fundamentou, certamente de boa fê, numa publicac;ão do Ministe
rie> da Ag:ic'ultura. reputande>-:t mere~edora de credito. 

A mesma eousa escreve outro gco:;-rapho, Pierre Denis. incumbido Jc 
elaborar os \'olumes relati\'Os á. America do Su!, na Geogriphie üniverselle, 
publlcada sob a direcção dos sahios insignes. q11e são Vidal de la Blachc "' 
L. Gallois. ''A <X>St:l do Nordéste est:i ;ob a dependcnc:ia do aliseo de Sueste. 
() aliseo .; aqui, como nos outros Jogares . um \'ento se;:co: sopra de Julho a 
Dezembro c, por \'ezes, :t.té Fe\'e~eiro ; e emquanto as suas rudes raj adas lc
,·:mtalt" as vagas no littoral inhospitaleiro, permanece o céo impiedosamente 
sereno" (lunerique du Sud, Yol. I. pag. g6). Já o Sr. Delgado de C:t.rval!to 
cita 1·a. entre as c:aracteristicas climatologicas do N orclêste, a u direc~;ão trai~ 

ou menos . identica dos Yentos predominantes, todos oriundos de Leste, sendo 
o NE o mais freq'Ucnte, o anno inteiro. nas estações do Maranhão. e o SE 
nas est3~ões de Pernambuco"'. E c~nc!uc: '"São rar:t~ as csta~ões que rc

gistr:lm ventos de Oeste com :~lgum:t. frequencia. São pois, os a liseos que im
peram ria região; dahi a falta de chu\·as su fficientes, fóra da zona littor~nea" . 
(Atlas plu1·iometrico do Bras il) . 

Como se , ·ê, pelo claro ensinamento desses mestres, os nliscos n5o.se con
\'trtem em "briS:ts suaves e refrescantes", ·na sua passagem sobre o Atl:t.nt:
co, ou ·o São Francisco. Se fosse assim, os ventos geraes predominantes do 
:-.lordêsÚ: modificariam as C:ondi~ões do dima da região, pois que os aliseos 
passam sobre o ·Atl:mUco, Mas o sabio Morize }.i recorda\'a a lição do pro
fessor Davis, de <tue "quando os a liseos sopram numa. terra de pequena ele
vação, elles geralmente reduzem sua superfície a um deserto, pela privação de 
humidade. porque n5.o t, a qualidade da rocha. ou do sólo que o despe ,ie 
vegetação, mas sirrplesmente a aridez (no sentido etymologico de fal ta 
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d'agua)" E os aliseos, con:o ~lle pro;>rio ddine ... São ventos baixos que ca
minham de altas latit'lldes para o Equador e embora er.t contacto com mares 
1le temperatura mais elevada, elles não podem absorver m'Uito vapor, devido 
á sua p01.1ca temperatura e, .:hegando ~ continente mais quente que o ma r 
elics se aquecem a seu contacto e ficam por isso mais impossibilitados de 
deixar condensar os vapores q'Ue ainda contem". 

Não se limita, entretanto, a essa .publicação o Sr. José Americo. Apega
se, lambem, ao an~;~mento da nebulosidade: 

w A nebulosidade, que na estaç5.o das chuvas varia de 4 a 6, chega :1 

attingir, no período das estiagens, ao Yalor de 3, o que não se observa na ge
neralidade dos casos, nas zonas seccas do Ceará, Rio Grande do Norte ~ 

Parahyba". 

Nesse passo, in ,·oca S. Ex. duas autoridades. Mesmo assim, não <leve
mos perder de vista que as obsen·ações de nebulosidade hav:am sido tomadas. 
~m Pernambuco, em duas regiões, Ga~anhuns e Pesqueira, que não perten
c<."Jr. de modo nenhum. :i zona secca do alto sertão. O clima de Caranhuns já 

era classificado de temperado, no rclatorio do engenheiro Dombre, em ,gí-1-· 

J.:· o melhor clima de todo o Estado, numa altitude de 8ó4 metros. jnnto da 
fronteira alagoana. Pesqueira tambem não está inciuida na zona de indi:e 
pluviometrico entre -1-00 e 6o~ millimetros, zona que cobre mais de metade 
tio territorio de Pernambuco. Mesmo assin:, tomando Pesqueira como ponto 
de referencia, vamos encontrar no mez de Abril, como media de varias annM 
de obsen-açiio, o seguinte indke de nebulosidade, em dh·ersas estações de 
Nordéste : 

Quixeramobim. . . . ....•......•..............•...•....•. 
Jguatú. . . .. •...........•....................•........ 
Nova-Cruz ..•..........•..•.........•. .' .....•.••.....• 
Guarabira. 
Pesqueira. 

Vejamos agora os índices tomado:> em ou!TO mez, <l de Outubw 

6,4 

6.s 
5 

5-7 
s.s 

Quíxeramobim. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . 3,4 
Iguatü ..•. , ... , , . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . 4,r 
Nova-Cruz .... 
Guarabira. 
Pesqueira. 

Na estação de Cabrobó, ns numeras to~rados nos ultimas annos já nos 
pennittem eocootrar, a esse respeito, informa<:ão sobre a zona. do sertão. 
Temos, por exemplo, informação sobre a :rona do sertão. Temo~, por exem
plo, para 1933, os seguintes índices de nebulosidade, seg1.111do u Annua.rio Ea
tatistico de Pernambuco : 

Abril. . • . .. .......... , ........................ ·.. . . .. . • 7 ,:! 

Outubro. . . . .. , . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . • • . . . • . . . . . 3.<J 
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Não sei, deante desses dados como estabelecer differença.s consideraveis 
entre as zonas sertanejas de Pernambuco e de seus vizinhos. 

Argumenta ainda o Sr. JoSé Atrerico. affirmando que a percentage:n 
da população da zona sertaneja é muito maior nos outros Estados do nor
deste do C[UC em Pernambuco . Segundo o quadro que S . E :c. apresenta, lu· 
se a do no recenseamento de lQ~O. temos: 

"' 
. 

" •::: e 
·;, c. .r: § 

~ ... ·e;, e 
§ ... 4 .. '" M 

.... 'J v 
o ~ OI "' "C o -o "' ~ 

"' u .. 
"' "' 

... - "C .. c. 
~ o u .. 

~ o 
1:/ 

..!:! ,.., ., "" o c. g_ v ~ e IA 

" '" o 1 ;:; "' "' o.. \! ~ ~~ 
"' e ... 
"" " c.. 0.. .. ., 

I'ernamhuco. ......... .. ... 2.154·835 804.870 37.3 % 

Parahyba. ....... ....... .. 961.107 420.87ll 42.5 o/o 

Rio G. elo Norte. .. ...... . . SJ7. 135 34-1.148 63.5 o/o 

Ceará. .... ... ... ·· · ··· ·· I.J I<J.2:l8 989.51 0 75 .0 (~~ 

.. Não obstante a superfície total de Pernambuco. escreve o Sr . ]os.! 
An:erico, ser quasi o dobro da do Rio Grande do ·l\orte, ou da Parahyba. 
esses dois ·pequenos Estados têm. respccti\·amente, 63,3 t;,, · e 42 ,5 o/c de 
suas populaçõ~s flagelladas pelas s~ccas, ernquanto naquelle, muito maior em 
área, essa percentagem attinge, apenas, a 3i ,3 % da população. total". 

Confesso que não alcan~o o sentido desse argumento. O quadro. para 
ser expressh·o. precisaria verificar, inicialmente, se a menor percentagem ele 
Pernambuco não resultaria. o\1 de maior densidade de po,·oamento 11a zona 
littoreana, o·u de diffi;;uldades maiores para o desen,·olvimento da populacão, 
dentro da área sertanej n. Poderia ser u~r de nossos argumentos o demons
trar que Pernambuco tendo em todo o seu territorio, maior densidade ele 
povoamento que seus vizinhos do ~ordéste. não consegue manter esse mesmo 
nível na z:ona sertaneja, e não o consegue. justamente, pela aridez da região 
e pelo dcsemparo em que tem .... h·ido deante de todos os programsnas ele obra~ 
C<lDtra :1s seccas. Não posso deixar de recordar aqui, o que a esse respeito no$ 
disser:~ o Sr. Pauto Pimentel : 

w Não possuindo o E~tado grandes centros no interior, nota-se que a den
sidade de sna população vae d imin'\llndn, á. medida que $e afasta do 1ittora\. 
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uu melhor . da capital. A pe:zuena ãens;d:.de da pvpulaçào · no .<ertiio ten1 fac
tor c:ddente na i alta llagun utiliz:lvt:l. c:n~ poços. çanaes. açudes. de. , tantas 
vezes lamentada nt"Sta c noutras puhlicar;õ'='s ufficí :u~:$ c: !•artkularc~". :-;, 
z<.na da malta. se;:-unrlo nos informa esse · mesmo a\ltur , a dc:nsi:ladc a lcança 
1 úi.;, po r kilometro ftuadrado. emquan!o no agreste a perccnt:tge:u não ''ac 
adcantc: de 54 ,6 ·~o ser t:!o, onde a f:xação da r~<•Jlulação é cousa ainda Ül

ccrta e sujeita ás mij:!racões caasadas pcb. secca, sohre ser ainda ·~ zona maõot· 
cJ,. Estado. a dcnsiJdc: é mini ma, chegando só a 7.9". 

Aiém de to:las essas conside"a<:ões, o <JUC: Íll!J!O rta para n problem:t é :1. 

popul:tç5o f!:t.gell:ula. o total de indi\'idao,; 'JUC so i írem <~ti cstiagen$ loug:.s. 
1·: :í I c" desse t riterio clecisi\'o, o prnprio quadro npt e,;cntaàa pdo S r . Jo~,·

An·erico \'em ericlen ~ia r <i ue a população La;~.ell:..da .r~ Pernamliuco excede 
:. somma da.-: popd3ções d:.. Parah}:ba e d,, Río Gran<le <lo Norte . Ent
•Juanto na Para hyl.Ja ,.i,.em na região se~ca 4.:0 mil hrõi~ileiros, em· 
quanto 110 Rio Grande do Xorte "' a~ider. do solo martirir.:t 3*' mil creuturas. 
Pernambuco tem :-\<>4 mil hnh\tant~s . ""b <) mal s tcrri ,·e: dt•s c:ls\Ígo;; e o 

mais cruel d(Js ,),'$amparo~. na eno rme: sU1)(:rfic:c d:t zona s~rlaneja .1<> Es
t:-tdo. 

A Pc>·co:ntaycm da. czro'a construida 

Insiste <l i Ilust re S r. José Americo noutru ;tSpt:ctu da <JUes:flo. E cs

cre,·e: - •· Com relac;ã•> :is arcas culti,·adas, n:1s regiões sujeitas a cssns cri
ses du clima, os \·atores numerko~ são os seguintes: 

l~staclos - Superfície tutal 1 em km.:>) - Area Ja~ <ulturas n:• zona 
sccca (em J..m.z) -- :\rea cttl ti,·a<.J., na regífto se~cn em '/~ da supcr
iicie tota I rlo Estado : 

Pernambuco .. . . , . .... . . . . . , .. .. . CJ9 - -Z34 1 05. 1Si 1-05 ')'., 

Pa rahyba ..... ... -·· . .......... . . 5 5-')2 1) 25.::· 44 0.45% 
Rio Gr ande do ~orte . ... .. _ . ... . 5Z.4l J ts.:: .ot 0.2 9 li~ 

Ceará 148 ·591 lo í-4?-38 1,17 % 

Deste confronto. res.-tlta a conciusãu de que os Estados do Riu Grand., 
do Norte e da Parahyba estilo carecendo. ainda. de algumas obra~. que 
lhes pennittam. pela irrigação. ele\·ar o índice <.lo a proveitamento <~grico~a 

de suas terras. po:s este, de\' ido is incertezas das estações, não attingiu, se
quer. " m eio por cento d.a superfície total do territorio. O indice de Per
n ambuco é nlUito superior :tu da Parahyha e Rio Grande do Norte, o que 
demon~tra serem menos danmosos os effo:itus da estiagtm na região secca · 
de .Pernambuco. do que na dos tres Estados mencionados. " 

Se le•·assemos o argumento a ri~or. o Cear.á estaria excluído dos pro
grammas das obras -contra as scccas, pois que o índice de aproveitamento 
do· seu territorio é maior do que em Pernambuco. Se não podemos e n ão 
devemos chegar a essa con-clusão, •tue seria iniqua, . por CJUe h a.\'emos de 
admittil-a no c:~So de Pernambu<o? 

Ainda t] Ue 'f ica~sen,os de accõrdo com a apresentação do problema. de
veri:lmos m•strar que elle se apoia n 11m equivo<o. Para o ST. J osé Ame-
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ríco:t os numero~ que apresenta re,·elam QU cpet"tence: :t. Pernambuco a 
maior arca :lprovl'itada na ;~;ona flngcl!acla, tc-:mandQ como ponto de refe
renda a sup_erficic intal elo Estarlo. N:1 -realidade, aqt1el!es me$mos c.lga
rismn~ re\·elam ju~tamentc o contrari<>. i~to é. qlk dentro da'lucll:l.s rela

r:ões. com aquelles mcsmes algarismos. a menor area culti,·ada é a elo ser
tão pernambuc:mn. Reduzindo os numems :1. metrns CJI1:ldrndos. teremr>-;, na 
ordt'nl rlet-r<:"~ct>nte fle :1pro,·dt~n1ento do solo, () ~eguil1te flU~~lro: 

Est:Hins - ~npcrficic tot:~l ( crn llt.~) - :\rea cnltÍI':"!a (el11 111.·> -

PerC't.•ntag~ns 

C'cará .. . ~ . - .. ~ ...... .. l-f}: .:;q' ,{I(J(, , . 7-l9- o.~s : .:; .. 
Parahyba ... ..... .. . ... .i5 -920.000 "5-'-0.g "·450 
Rio Grande d" N<>rte . . .. . 5~·4l I .OC'J<l %5~.00 I 0,2410 

Pernarnbnco --····· ···- · -. íJ<J. ;,:_~;_.,. .ouo 10$, I f-;7 ().: 05 

Todavi:t. mantenho a thc:sc: ele <we e::;.te q1.1;a~lru n~ao ê de ln :,d•J n~~nhum 

~oncludente. Prefiro nwstrar o índice <lo :>proYeitnm.,ntn uo solo do :\ordcs1e. 

tnmandfl como referenda as popul:J.ÇÕ6 da 7.flna Sl·cc:-.. de :>CcêJrdo com o re
cen~ea.mcntode ~~~n, cle rync ::;c uti!~.T.nu () Sr. _IP . .;é !\merko. :\s perccnta .. 

gcns são as scguin1cs: 

E8t:ldns - ;\re:l culti,-;,,b "" z<>n:t ,;~cca (em !11.-' I - P<>pt1'\aç~n da 

zonn ~ce<·:• - Perce-nta;::ens 

.Ceorá '-i4fl.00(l <)89.LIOO T .76 

Parahyb.1 ••.......... · ..... ·. · · 2$~-00() 4~0.000 o,6o 

Rio Grant'le do :-\nrtc t52'. 00(} 34' .nnn ''·4-1 
Pernarnbttc• > tos.noo ~O.f.OClO o.T 3 

Como ~e \'é pnr e5te <.Juaclrn. etn rea..;ã(l a popU~ü~fio dn zona ::.ccca, 

Pernambuco é o Estarlo que revela mennr percenta~cn1 uc aproYeitamcntn 
ela ..area qlle se :1Cha ~ujeita ;,o phenomeno u~~ secC:l.S. AccllSa ~oh e,;~e :lS

pccto dea.nte do Ceará e da Pnrahybn surprehendente clifferenca que seria 
motivo ·bastante para justificnr maior intcre~se, nos prn~rammas de nhr:Js, 
jlor es1<:1 v:~stissima região. que é hoje. J'lor todos esses al~arisma~ c por 

tnd:1.s essas consider:J.~ões. "- que mais duramer.te ~offrc a~ consequencias d.t 
aridez elo ~oln. 

Entretanto, com umn enorme população flas;ellada. pouco menor que a 
do Cear:í. superior á somma d:~s populações do Rio Gr:tnde do Norte c dn 
.Paubyba: com uma area sujeita á secca representada .pela elevada percen
tagem de 68.7 % da superfície total do F.stado: ·com um coeffkiente de 
aproveitamento da 7.nna !'ecca tre'7.e vezes menor que n do .Ceará. quatro 
ve:>:es menor que <> da Parahyro, tres vezes menor <1ue o do Rio C.r:1nde do 
Norte. Pernambuco não tem sino contemplado nos prol!'r<~mmns d'ls obras 
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contra as secca~. Qucnt o reconhece c quem o proclama é o proprío Sr. 
José Ameríco, no relatoriu que ;.cauamos de considerar. -Escreve a e5se res
peito S. Ex.: 

~Pernambuco nunca participou, directamente, do program
ma federal , de obras contn as scccas. O Governo da Uniã~ 
cogitou, de prcfcrenci;~., beneficiar QS tres Estados mais sof
fredores e . em seguida, parte do Piauhy, o nordeste da Bahia c 
outras regiões menores dos dentais Estados do !'\ordeste. E ' 
:.ssim que em um perindo de dezoito aunos que decorre de 1911 

a 1929, foram apen:ts construidos em Pernamhuco tres açu.. 
dcs publkos, mas esses mesmos da categnría dos pequenos; 
" T erra X ova ", -Serra dos C a vallos " e " ~lalh:.da da Pedr;~. ''. 

Houve e:;tudos e projectos de outros, cujas obr;~.s não che
garam a ser executadas. O trecho ferroviario de 33 kilometros 
e 914 metros, da linha Limoeiro-Umbuzeiro e, bem assim. os 
das estradas de rodagem, num total de 152 ldlometros, cons
truidos pela Inspectoria nesse Estado; não podem, rigorosa
mente, ser considerados como obras contra as seccas porque. 
em sua maior parte. apro,·eitaram a uma zona prh•ilegiada." 

Com restricções quanto ao adjectivo ~privilegiada ·· , pois que essa região 
lê identica á :tona vizinha da Parahyba, objecto. de cuidados minuciosos da 
lnspcctoria. No mais, o quadro ê rigorosamente exacto. Os tres ' ac;.udes a 
que se refere o Sr. Jost: .Americo t inham uma capacidade total inferior a 
dois milhües de metros cubicos. Para se avaliar o que sejam basta pensar que o 
Ceará tem mais de meio bilhão de metros cubi~os represados por meio de 
IJ:J.rragens construídas pela Inspectoria. As estradas construídas .\isavam, 
Tealmente, a conclusão do plano rodoviario da Parahyba, como se poderia ler 
no Relatorio dos traba1hos executados durante o anno de 193::: (pag. 57) . Nas 
obras de r919 .a 19.::4 havia 229 açudes construidos, reconstruidos, ou e:n 

construcção. mas o que ·cabia a Pernambuco era apenas aquella migalha dos 
açudes já mecnionados, tres pequenas barragens de redu:tida capacidade . . . 

O rclatorío deste anno não !ie mostra emend;~.do dessa ,·elha tenden·cía 
para a e.-<clusão de Pernambuco. Das r 6 obras de a-=udagem publica que fo
rnm continu:~das, ,·emos que assim se reparte a capacidade das represas, em 
metros cubicos : 

Perr.ambuco •. ..... . .. .. . .. . . ..........•.. ... ... .... ... • 
Bahia . ...... .. . , ..... . . •..•..... . .•. __ , . ... ... . . ..•... 
Rio Grande do Norte ... .... _ .... .. ...•.. .. .• .•.•. .. •...• 
Parahyba .. • ... • • .......... ..•.. . . ••.• .• . .. · •. •... . . • ..• 
Cear:i . . .. .. ... •... ..•••••• .• . . ..•. ... ..•. .•... .. . •.••.• 

·~-900 . 000 

24.600 .000 

•~s.B7o.ooo 

334.6oo . ooo 
569.ooo . ooo 

O SR. Aor.t..:>.~:AR RoCHA - E para o Piauhy. <tUe está abrangido nas 
obras, nem um milhão. 

O SR. -BARBOSA LLMA SOB-RINHO - Sem fa lar nos 938 milhões 
de metros cuhicos dos açudes ate agora construídos ent todo o Nordeste sob os 
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auspicios da I nspcclnria, e no~ quaes :t percentn~,:em de Petnamhu~o anda. 
pnH':lVehnente. ah~Jixo de dois por c~nto ... 

A esse respeito nada mais instructi,·o do que perlongar os o'hus pelas 
cunfi~sões dus relaturins officiaes. Em materi,. de açudagem ficava-se sYfl

telllaticamente nos estwlos. dihJt:mdo a construcçãu da obnt. uu c<Jndemnan
tlo-a sob o aq:u.mento de <JUe seria em tlemasia dispendiosa. Os estudos par" 
o açude '"Pt!dr:L .. c:rarn on;a~los en1 ~35 contns para mna c~--pacidade de 

7oo.ooo Tnetros cnbihcos~ ~·o que não jt,stifica\ta a constnrcc:ão desse açude•', 

di2ia o relaturio de 19~1.1. Nesse rnc::smo relatorio crant .:..prc!-'t~ntn.rlo~ cumC> 
estudados " açude ~ Flore,;" c o ~vira-Beijú ''. 

() n::f.atorio inlllH::tliatn cnntintta l1 (a]ar noS estudo!-' e tJrojectu~ para a 
ct,n.o,;truc..::i.n désses nH:~mo~ :t<.;udes ~ de outro~ ... lue \':Ío au~met1tando o ca

pitulo <la inten<;<le,;, I~ adeant:. :dgnmn cousa :1 re~peito da 1•dha represa Tri
mHplto, que precisava de concertos tlevido a infiltraç<ies verificarias e <(U~ 

ha,·iam aberto 11a harra;:em fenda~ lon[[itudinacs que iri:nn augmeHtnndo se 

nàu tui<~e executa<la obra de !ie),!\trança. Projectad<> o trabalho. verific:<ru-sc 
ttue o orçatnento che~ava ·a duzt-nto~ conto:-; de réjs. ·Então, ~sere\'~ o r.ela

lorio essas palal'ras inacrcdita1·ei~: - ~ Não justificando esse c:uslo e' e
vado a t:xe<.·nç;iu elos tr.ahaf:.1ns. foi n rcspectiv•' 1•rujccto an:hiv;uln '"'i'. 

O Sk. ClHTl'LIA~o lll' llRITo - Seria con\'enienle ii.:ar relo(istrada a .lata 
desse relatoriu. Estimo que V. Ex o faça, 

O SR. BARBOSA LIMA SOl;RINllO V nu nHlstrar. cntrclan-

to, á C:unara. em relação a" ao açude d., Sácco, junlu rlc: Villa 

Bella. c t(lltl" C: urna Ydha cun~truct;fu•. ohrn de um scrt:meiu rico, 
iJUC ali fez um:t barragcnt ~tprovdtê.ltulo as cuudit..ites ntLlura~s. 'E.stucl\)s rea

lizados posteriormente vier:nn demonstrar que e~sa pequena barra~:"elll P•>
d~ria ser dc\':"1" em .sua ca.p,.cid:ulc Jc um mi1hão :t 35 miihõ,c~ de metrus 
cuhicos. cotr. olJras relati\"anJcntt: faceis. ~la~, Sr. Pn~sidenlc. outras \"t:z~s 

Y:uno~ encontrar c,;~a mc~ma .-xplica<;:l<>. A obra era sempre muito dispen
diosa, tluaudo s~ tr:Lta,·a de Pel'namhuco, por tn:dt",r que fu~:.-:.e :L t..~arc:nda 

•lc :~~u<les no interi<)r do IO:stadn. E a~sim um:; por utn:t for:.m sendo afas.. 
tadas a~ Jlrnpo:-;tas. para o Te!ittltacin, ao ten-rpn dessas obrn.s1 cl.c un1 a\-~tll; 

unico e111 Petro1ina. '-·orn 1nua c.:tpa~idade Jtoucn superior ;t um rnilll~1n d~ 

met ros cuhicu~ de agu:., c esse me,;mo nfu' tendo pa~sado das intençiíts <l:l 

Inspecturia. dt.•·pois de se arrast.ar varios annos na cnscena.c;ão do~ .relato- . 

rius, para t:ffeito~ <le acth·idade e de cíficicnci:L .. 

Para. far. er idea do desamparo. em <rue tem ficado o sertã11 l>t:rnamlm
cano. ba~ta recordar ~ episodio do a~ude do Saccn, perto da cidade de Vi!Ja 
Bel! a. 

E' ttm man:mcial apreciavel, a rBo metros de altitude, acima do ni
l'el do rio Pajeu', As montan·has quasi se encarregaram de represal-o, dei
xando iJ. passagem das aguas uma pequena g<~rganta. ~ Ftl-o no secu1o pas

s.adu o sertanejo Braz de Magalhãe~. grande criador naquella região'' , se-
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gnn•]o no~ conH~ c) nt•tfl dc~sc scrtaucjo, !"r. .-\gamell\1lOn :\ia~wlhã~s. n:t 

nwno~r:q>hi:t •111<: ~sorc\·eu suh o titulo rle "O Norde=-te Hra~ileiro ". E 
iufurnt:ta 1In1:t. a rc~peilod <.!ess :~ olJr a rustica: ""' l 7niu clle, l.'tll sua f:l

o:end:t <lcumninarla "Sac co ", ' lu e fica no Yalle da ~(-rra, dois alcantis da 
l(Uchr:ula. çunl Jtedra e c:t!. c \tiU enunnc resel·v:tturio dit;!l1fl ficuu aLi . . a t

t c:~tanrlo ;o t cn:l<'ioade c t> c:~fon;u <lc: um ht~nratlu iilhu <}., ~ert:iu. A Ultt

r :.lha '111<: " ~t·~tan~jo e rJ!n"tt· com a l'rnpria rocha <l:t se1-ra e argamassa 
<le cal. tc:m clt: cincn a ~ei s metros <lt: lar)!!'ttra . e tanta coniiança deposi

t:t\':1 " hcomc:'ll nH.Ic c:rn SU« ubra formitl;"·el. que u5n fez ~angradouro p:1ra 

a cvasfl.o dns :l).fllas. X:1 ~ chtn·as ahu111lntc:o; a <t~Uêt extrav;.tsa, transbord•t 

pe1a nlur;tih:.L que T(":..:.ish: scnl nenhun1 r~paro ou CfJI1Srrtu ;,,té hnjc. ;i a t\:fin 

d:t~ •·nxurr;ul:<' ... 

() en~~nhdn• franC<'Z Domhrc. •tUt: c~tcn• em \'illa Bc:t:a ~:n ti-!;4. 

t juando oh~ert·uu ' ' açude do Sacco. fez sentir etnc \.astaria det·ar de u m 
mct r" :1 muralha dt: peelras, com •1ue se entulhára o desfiladeiro para ~u

J.!1ntntar c:norn1emente a repre~u~a qu;t sÍ 11atur:tl. 1\ tlt."pc:;a seria pe(IUC"nn. 

a cx""u~:iu f:!cil. dad:ts as cundiçe; naturacs existente><. 

o~ estudos tln en~enheiro france:>. foram nmpli:~tlus e •·mnplc:tadus. () 

~r. ju5o Pereirn Borges mnn interessante traba lhu dil'ulg-aolo "" Holeti-:11 

da ,\~o:ricuJtur:a de .Pcrn;lnJhnco (t.on1o 1, pn~.s. 160 I! sc;.:-uinte~l ~ n tet;;tron 

(fUC " 1~1rra):'em achlal. de < s metros c.lc altura. represa •. ';f• mil metros 
c-uhicu~ de :lgua. A harra~etn :t~senta sobre rocha vh·a c t C'rn ~uns otnht"eiras 

o:m rm·ha :ti'JIIIT('nte. Baslaria uma ~imples l>a r r:t l(<:m-j><:>'<> rle pouca altura 
c pequeno d~senvulviment< • . para que a capa-cidade do açu d e: passa~se rl.c: r 

a .H milhões ole metro.< cuh;e<os, Ohra f:tcil c n ãn muito tli~J>cndiusa :<e
gnn<lo os entt'n<lirlos. 

E <file fez. :1té h r•jc. n l nspe.:toria. deante desse :o..:udc rla \'il'\:1- Bclla: 
Em <l):!J jft se r~feria au a c;ude do :-;a~co o Sr. :\rrooja<b T.í :<lr i>a o:num~

rancl"-'' entre us eJue lta\'Í:un sido estudados e or~ados pela Conuni•siío in
cumhirla <lc t:tc:s trahalhcos . .'\inda hoje. pt'or~':m. permanece nn que era em 

nu:acln~ <lu ~cculo passado . Ohra" e<tntladas. ou iniciaclas. 'll"' "" nfío c<m
cln<:rn .• . 

O ultim" rc:laturico ela l nspecturi:t. cheg:ulo á (amara a 1 ele julho 
pruximu finei<•. :1inda ~nencion:~ <• açude do Sacco: 

'" Durrult<: n unno n5o hun\'e ·medlçfio de ~r\·içu~. Ef

ft•ctnou-sc a lnca~:io do no\'n eixo <la' 1J:trr:t!(Ctn c tamhcm 

t'xcavaclíes '"' fnnd:tçfto existente~. 
Ohras •lt.· <lcntistas t'aKar<lSet:<. mu<l:ntclo o aigút.liio e t!il:lland•> >'<1111're 

o JlT!I%o l"'r:' :t cifc::<: l' ivaçãn do Serviço. Ohr~L S clc Santa En~rn~i:t, a ]Jaúru

caa da [llSJ>t-<:lori:\. em tnclo IJUe ~c refere a Pernamb11co ... 

o s~. (~RATIJl.l)d<Ct ,.: BR!T<o - Permitia-me v. Ex. um a(l:<rte. Não e::

tou l..r~m Je;nbr:tdo <lo caso do Açude elo Sacco ma~. conto tiv~ o praze r clc 

visitar esse açud~ em companhia do Sr. Mini stro Jw;é ;\mcrit'O c: clo lns

Jl l"dor das Sc:cc<~ ~. tall'c :t j)(ISS:. ser util a V. Ex., informando e(Uc: o au

).,'tnento <le-<sa barragem havia sido enfrentado pelo Govo:rno du Estadt> de: 

Pernambu~u. tf ll:tnrlo a Jn~c:cloria d e: Scccas resolveu tomar :t s i a re.tli-

2acão d:t ohr:t , . Occorrc IH•r~m, se não me falha a memori:t. lllll:l ciTetmlS -
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t:lnciH que JICrturhuu llttl JJOtlco a cdcrldadc dos sen~i..;o~. PaTecc (ptc o 

Go\'crnn do E>tar!<J com arrucllc intn'tn de ct.•nstruir a h;~rragem havia ce

lchiado un1 eontractr• cmn ;~qut:lh: ínluf1. , ele run=--t1·uir ;L l1~arra~em ha\·j;~ ce

lehr~uio unt contrar.to c ns cle1tmR":tS d~t reci:-;:lo <les~~ C"(•ntractc~ clt;.'ter~nina

ran, Q rct:1rdamt:nX•J 11;1 iutensid:Lde da cc.n~truc<;;h ~ .. 

O~~~- BAKHOSA LDIA SOBRl:\HO- O Dc[Jut:tclt) Joiio C\eQJ>\Ia,; 

era a e~~t: 1cmpn S.:crct:•rio rl" A~ricnllnr:l c p .. dcrá <lt'lll011"1rar a V. Ex. 
::J,S ri.iffic111dac]eS C'Hlll qlle hlClt•ll O Cf~\'CI•Tlo fln ~ ~:statJo para cht::::;:-.:.t.r {L t~IJn

ch_t~ftu (l()~ ~l't'\'ir...:tl~~ nfin ~lor :-; 1.1:\ C\111'11, E' aS:ô.\11'0'J'ltt) cp.le Y. \~:'\. }lotlcrú 

aiJ;:ndnnar Jr;u·a ~cr t'.~cl~ie;:i.)t , l"Ul nutra np]lnTtlll'IÍciacJc. 

O SR. ()~w.M.nn '~1MA- .\ h;arra~l'lll rln Sacc(l. ('omn t~~h.:mnn}Hll1 n 1111 .. 

bre l)ei•u1ad<• que ;u..:aha de :qltartc;•r. é \Hll ricllcn!o flc h;trl'a~~lll. pols nftn. 
1.er:·L tah·c7. \·inte nH·trHs ele cxte1n-.;,âo~ 

tTOS. 

O Si~. BAl~BOSA 1.1-:\1:\ Sotml~HO- X" rdatnrío deste "nM, "~' 

p:trtc cnnccrnc·ntt n JloStCJs ~~gricr,];ts c rcik,rcstamt:lltH. \·ealns 'lUt! o prtl

prio encarreg-ado clo sc:n·k'·' n:conhec~ ~ealrncnh: o 1it:!-'ças1J com q\le é tr<J

taót• Pct"natnht1CO ..... x~~- · ,,11:-;.tat\tc t·~~tui' o~ nossns ~'$.Íur,os e cl~scjo~, dl:c 
clk. nàd con:-:t·;.:lllmt•S n.::tli.zat· c111 Pcrnan1hucr, rrah:dho de C'<:::fTII \-ulto ~·~ 

'f(,tlos os outros l·:~tadns j{L P''·"!"-\lt"tu c! i ,·ersP~ l'ust•lS a;..:-riculas no ~c:rtão. 

r.,ernatnhth."•l n;]n 1\.;HI aimb. n~nlnun. \ · .. g:ilnu-:O:.t.! tlc aprnvcitat" para ~~s-e 

fim. :~ {;Jz.~nd:J do S;u:~~~. mas 11 -Sr. ln!"~h.::.:tur de Sci'ca~ rc~ol\'f:U instal

l~tr OJIPI~rtlmanlcntc ;'1 111;argent •l tJ S. Fratl<:ist•n tlln cstaln::lct:inn:nt(• Jcssa 

naturc?.a. tll) qn:d ;o;t:r:'i. :IJ)rc.,·e;itaclo t1JLlo ., ntatcrial flUe se destin.ava a•J 

pos1to. qnc ~c pn•jé<:laYa juntn dartut:ll~ ac;u•le. :\l(tlar<l:u~~os. p<•is, ess;< op

po~lullidacle, :.fim ele re:dizar no Estado tle Pern~lllhucn um trabalho ~:or

n:sponrlente :Lu t~tlc: a L'onnnis~lio tem l·ficc1n;u]r, nos demais Estados du 

Nonlestc •·. 

s~m.pre e ~c:mprc a inft·l·i .. ricb<lc de Perna:nltt1C" naqllillo ']IH: se r.e
fere ;1r1 c~~Jlittllu meYancnfico tla :t~~h.olt"tH.· i;L fi;, ln~pectorin. que ttldü re:scn·a 

para os outros Est.ado~, negando ao ~crt:tn(!jo c\(! il\~nha t<.~: rt':L ;\S olrtas ~' 

que elle tem direito. '"' nhras que lhe sflo de1·idas pela Naçfw hrasildr<L. 
Q!~<: vrr ' erú a Constituição, na idé.a de auxílio pennnnente contra as ~e<:C(lS. 

se n:í<~ pudlt.!r <:orl"il{ir a iniquld:\de d~~S:L dis\rihukfio de St!n.'ic;:n ~ 

Sem o ['c•wtmcnto d1; cxdusivirtadc 

Justi ficuda a nece~si<ladt: ria constituic.iio <lc um;1 ·Commi~~:i., especial,. 
para regulamentar os dispositivos da .Carta tlc 1 ó dc Julho. concerrJentes :i. 

defesa contra <>~ dfei\os ela sccra., cn1e1Hli que r•<•" dc,·ia dei;.:ar passar a· 
opportunidacle. sem insistir na inju~tiça, <tUc se I'Cm fazendo ao sctriío de 

Pernambuco. 
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;.;;lO me anima nenhum intuito cle hostilidoúl~. nenhum sentimento de 

:.crimimia. Nzw ,.;~<> ''tacar a lnspectori<•. Até meSm<> reconheç•> que de 
ltJ.J..: para. <::á se \·cni alteranJu o fltlC!' se ~~derb:t dcnomindr a uhccssão cle 
extlttir Pernamhu~'' dos beneficio> thquellas oh<'as. !;aço inteir;, justiça 

l'l<!Ste motnento. á perfeita isen<;ã<> cle animo e ;,o espírito de equidadc do 
!11 inistrn ).{an,ues dos Reis. 

O <JUe eu ohjedivo) cmn estas palavm~. é up<:na,; combater a thesc 
([tle nns apn;senta Pernambuco fór;~ da arca das ~eccas. pois que dentro 

de%!\ rnent:ühl11ue. todas as uhras concediuas cu serf1:o insiJ.mificnte~. ou se
rfHt fa\"(~res. (lU:lndo teml)S direito a reclamar tnna :1.$5istencia, á Jn!!Uida 

ela~ "<'-=e~si<la<le;; <: ~coffrímentos do sertão pern;uulmcano. 

E se :1~~ím falo. Senbnr .. :;. " que vi de perto o ~acrifício de tneu~ con

tt:rrant:os. Oh:o;erv'ti fL escassez rlos reeur.sos cou1 que cont:tv:ttll, vara etl
in:nt;u· as difficulrl:tdes de uma· peleja .1leatoria. ~\tral'essei o leito claro e 
~ecco t.l·)~ rio:-; parinrlico;;, Vi n fa·!tn d 'a~1~ por t~:cht parte: o nun1ern re

Juódo tlt· açu<le'. todos dles pe•rueuos e precarios; vi a cultnr" <le va
sante. a criação> incerta e cliffi<:il. <• pobreza ~enll<>reatlll<> totl,,; ''~ lares. 
[)Oi~ que lhes nãn (: rlaJo \"encer ;~queJJ:t ll<Jtureza. no ,]esamparu <;:ffi <jUC 

te1n vivido n sert:ln. E ú espectro nte <:on fr:tn;...-i:t. ttcnto. nessa u~;-iolaç5.o in

finita. que nân !iel ~e nã•, se foram cr:\vando no cnra"ão. ao longo da via~ 

;;-:em me-lancolica, os e~pinhos agudos da~ c:.ctacea~ do settfio. 

Assumi. desde a!)Ue!le tm.mento. (> t!t:l'l!l' de hater-me 1Jeto sertàn de 
minha terra. Aqui me encontro, fiel não clirei :tpenas ú minha (nllavra, mas 

:U t me11 sentiJnent~) C' á jt1stl~a Ua 1;:41Usa 'lUe defendo. 

Nfl.o dt:sejo t{ldaYia. qur: sejam receb;da:o; as ntinh.;~~ palavras, conto 

in:>Piraçào regional. come• attituclc de e:cdtt~ivisnu.•. Ao contrario. •tucro 

daqui proclam<tr <iU<:: de nlll a .. utr" ~xtremn. <la• chai>a<la~ do Pi:.uhy ao· 
no,.deste bahianu. o ~crt:fio é ttnt sú . . :\ sua frontelr:1 ê o suifrirnento. E' 

n calamicl:lll~ <jue ·Je,·nnta em t~>rn<~ ddle ''~ nmrc<•~ sinistro,; t.la afi'líção. 

Creio que sórnente assim. elr\·;ondo-me acima d.., preoccupac;u~;:s regio
nnes. poderei corr~spono.lo:r :i nohreza da cau:;a 'lUe ura deienJo, ,..,;,•indi

c:mdo os direitus tle tuclo o ~erliio. sem ::almittir, etltn:tanto. :wnas de 

fartura ._. de rique>:a ali on•le " ila!(ello aproíundllu as suas peg-.1das itlde
lc:veis. Sómente sc•L ü prestigio de tão pura bandeira me lmterei. não 
possa t!issimna~ na minh~L yoz. Senhores, aquella comnmção profunda. 

que o "offrimcntu e a bravura do ~ert.'io '!)ernambucano deixamm na mi
nha altna. com a cpopt!a dos heroismos tranquillos t: obscuros. ('Mtc~to 

bem! ];[,itc h·•m! PaJnras. O orador é c1tmprimcntado). 

Durant~ o <liscursc• do Sr. · Barl.oo!ôa Lima Snhdnno, o 

Sr. Euvaldo Lodi ~-· Více-Presideste, deixa a ~aclóra da 
Pn:sidencia, <JUC: G occttpada pelo Sr. Pereira Lyra. 1.• Se-
cretaria, e novamente pelo Sr. •Euvaldo Lodi, z." Vice-Pre
sidente. 

O Sr. hesKlen.te - Tenho sobre a mesa varil>s requerimentos, <tue 
':;,, ser lidos. 
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•São, successiv:~mcnte . litlo~. "r><•iadr•s c Jl<lStos em tlis

CllSSãf') . OS St!f.,rtlinte:; 

R«!ql!C:ÍrfJ a prorc•s.::.u.:fin pcu· m:ilS cincu •lias <.lo pr:tz" Jt:l t':t ;t CfJnJmis ... 

~ão de Finar-u,::Js e (lrt~1nctU • • dar p:trcc-c:r · s••hrC" :.s l·nu:n<las rlc: .;.: .;• ~H!-0-

Ct.:$:-;.;!n ;..o tJrujecto clt• or.;::unen1n. 

Sala ·<!a Comn1issiio, 7 de :\.:::••"\" •l t: ' 'J.lS - lorio Simrlicio. 
-"'1J1>rm•ndu. 

Requcirl) 'l"e po r intcrm~rliu ti:, :'11 ~":• . ""jan1 r•~<lida,. "" :\li11i<tcrio da 
Fêtzend:t. as seJ.,!uitJ1l'S infurnl:t~t·c~: 

1 .• - F1.,j rcvu~:tdn u avi~o e xpecli<lu pt:ln )1ini~tru tl:l F~t7.end:t , IJr. 

Ii:1mero Hapt;sta. t~~1 ipulando qut.• n~•s (."l"tampilhil:O:. .. ~dlos. nwerlas ~ nutas 
(papel JlltJect:l). o nome r1o nos!'Oo Pai?. fo=':o;e J{1'aph~uln .. Hra:-oir· ~ 

2.~ - Nu c:t~• ne.J!ati,· r·: n) 11 d:tta rlo a\·is4\ ou Dt"dcnt i l n . \ tnt• \'Ícan 

Bank Note 1~a ra <IUC s.:rapassctn conu1 .!'"~ n:- ein 1 c~ ..Ias a~ lh ' t:•s t\o · r ht·SC'l\1-

ro N·<tcinnal. '"P.ral.il". b) qu:ll " :mt11rirl:•<i~ '1"'' e><pediu r:d ••rdcm. ,-·, 

porcrue mant~m 11 Tht::souro X:u~;on:a.1 t:tl annn1ali:l. quand., :1s nula !-\ do 
Bane<> do Ura~í l . r.ne:nnpadas peln (;o,·erno, con~erv:un graphi:~ di ffercnte? 

Sal<t das Sessiíes 'i ri..- Agusrro ele> ''l.l5· - Dnr~•al Mr/('/r Íct rlcs. 

ET1ccrr:t(1H a tl1scu~s5n e adi:tda .:-1 \· nt:~çfín. 

N. 101 - ' 'l~5 

Re< rucn:~nro< •!IIC sd;cm Jcctlida~ au Sr. \iinist rn ela Ju~ti~;:t a~ seguin
te!! inform::tç1'oes : 

r.• - Qua"s o~ motiwo~ 'Jlnr que fo i· in\·a.-Ji<la C' rlepr<"<l<ula pccr c le

mcntns policiaes a séde da lJniiío tiros Tr:.halh:ulor<•s do J.i,·r o e eln J ornal. 

2~ a - Quaes US Inuti\·ns J)tJf' l!UC ÍO!""r\IU pre:"Õ()~ innunLt•ros Sc i('Í t"''~ da 
U. T. T.. ] . e da Ccmferler:•~;:iec L:nitaria r!n Brn,;il. 

3." - Quacs ros mnlivos <la J>ri~ão cl<• jotnali~t:t :\.madeu Amaral Filho, 
sem <fUC' fnsse nutuacleo. nem õi~!'egur:t<!as nn aclo .-la J>risão nos preca ucii('s 

de lei. 
Sala das Sc.-ssiics, 7 ele .·\wcsto rle T•J35· - .4h!J""" UrJ.<Ios. - Ocltwio 

1/t: Silveira. 

O Sr. Abguar Bas tos - Pcc" " p:~laHa. 

O Sr. ]•residente - Na fórm:t elo Rc~imcntr•, fi<·a acli:.rl:. a di~
c·:;..o;s5o. 

E' lido e enviado ;i .Commiss5n Exc...;uti ' '"'· de acc,.rdn 

com o Regim ento, ô seguinte 
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~ - JCJ.J - 1'1.1 5 

( 1 :• Lc~i :-:la tu t a.,) 

l~ ... '1.111c:n·111n~ 11••:\ tertw•~ t.f ,, ;, rt .. •7 5. ~ ·"·" tlo l<<.~ia tc! t tu J rll~rtltJ, a 

i~::.t.: i-.::tu . mt,.; • I Hlttlt".+: ti,. l'cult:r l.c-.. ó slati vo, tl:1;-; ,) t="d a raçC>e:-i fei ta s }a!'1u c:::-:.

Prc~itll·lllc: •h J'<epllhlic:,, ~r. )).,ul"r \\"a,;hin):(lon Luis l'ercir:. il.,. Srou>-a. 
~ol1rt- :t ~e:o:.t:io lin ;lu .::cir;~ ,Jc :-:eu ;.:t,\'C:rtH•, pnbl:c:uh;.:-; n·~ "" CJ,ric:"Ít, tl.:... ::\1.:1-
nh:", .. •h·•ta t"apital. c re(H•odu•ida~ "" "l>iariu de S. l':,ulo ". 

S;,b (t~t~ :'t·:oõ~i1t·.'· i d<~ .·,;.:4•:o>tt, ilt.· hJ3.1- - - c:vJ;t~..·.·.- J;, ·rraz. - ..;,·ttrcto 
·ru ·-r~·.,· .. - Jr~rul· t:<, tuc·s. - ·r .. -r·.r"··ir~ J~;,,o. - _ .. 1!:·1!.~ l~al-:nu. 

1·: · li t ito~ e J u,~lu t:Ul tl is..:n;o,:s~àu '' s~~ai:ttf! 

I o.' l.c).(i,..l:.tur:.) 

i.:c:qnc-n.-tuo~ ji ).·tes a Ua \ :anlar:L I;ctlt:r:t! que ~cj;.t euU:-õltltad~ t a ..\:;~~nl

hl~a. uo St!ntit..lo tta constitui~5u Je Uula Cumulissflct E~r>el:Üd ~it: nnzc:: Depu
zados. J>:cr:c ü fim de dispor '-' rntiu e o ;nuuu pra ticc, ob cx.:~uç:io tl~es prcc~i
to~ 1la Carta de c6 de J ulho, rcl:.t(,·c,s á d"i"'" pcrmaro.:ntc:: .:on t r:1 us effei
t<>~ rht scc~:• Tl•> Norde:>le. 

Snla !la~ Scss iJt:s , 7 •lc Agos1'\J .!c ">3S - /Jur!Jv,·o! l.imc. Subriuh.Q, -

Hromf>crto Jl"urct. - ,.c/Jol('lw <.-"t:lso. - l.i11o Jfctâwclo. - .·1rnt.Udo JJ,utos. 

- Osuriu Horl111. - .'lnlo11ío fft·ítor Maia. - Td:r,·iru f.eite. - O.,·walrl" 
] .im.J. - J', •,·r,:irct f..ima. -- 1 . .-or~.cio G. ArCiujo, - .~font,· .-1rra.:s. - }'edro 

Jorg•·- - .-111<'1 do.,· Souto.·. - l ."afÍ' Filho. - Luiz Vwntlil . 

O Sr. Pereira L;>·ra - Peçf) :; Jo:..lavra. 

O Sr. l're:-;idente - X:. fo>rn•a .J,, lü·J.:Í•n.,nt•>, fie~ adia.ia :l • li<~u:<

~àn, ~Pau.~•• ) . 

Cumpar.:•· ... ram mai~. chnante a h ora Jn r·:x1>erlicntc, os Srs.: 

{ "aldeira :\h·arenl!«. - Cla ro Cudoy. - Xiheirn Junior. - A cylinn 

olc Ldio, - A!J!:tHH Bastos. - Fen<:lon f'crdigâol . - Jos" Pingarillo. -
( :!.,mentinc. Lisbú: •. - Mag:;.lhã~s ti e Almeida. - !'ires d.: Cayoso. - Dc
m<•ccito Rocha. - Fernandc• Tavor:.. Monte 1\rracs. - ] osi: tlt: Borba. 
- Fígul'"irc<J,, l~odrigues , - Xa"ier de Olivdra. - Al!Jerto Roselli. -
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! ;r;,tuli<IIUI H rito. - Here~tiano Zena>·,[c. - S:nnuel Duarte. - llnttu <lc 

:\!cnczc<. - Ruy ·C.'lrncirn. - Jo~:ío Clcopha;:. - ( J7.nrÍ;, Borba. - Aúul;>ho 

( 'cl,.>. - l }"'·.~\Llo l.ima. - ?.f oJta Lima. ~- l~rui1io <le :.la!'"- - Orlallrlo 
:\ranjo.- SampnÍI) c ... ~la. - larlog rl~ (;tl~tn:ln. - ~leh:hbc,lo:k :-.ronle. -

::\bnod X<>\'a~~- - Pedro l.ag <l. - Lui7. Vi"nna Filho. - :\rlin,J., l.!!vni. -

Fr:lfwis,·n ]{.-.dl"· - O~t;"·in ~[;,ngaheira. - l't··ll"•' \ almnn. - 'l<aph«d 
Cincur;l. - Jt:dgarcl ~anch~~. - :\.ttila AataraL - Jair To\·i~r. - Franci:-:.co 

r~onr,;aln·.-i. ~ X1•,gncira Penltlt1, - P~rdr:1. < ·:lrnt:ir". +-- .\1llaral 1\·ixnto. -

Jn'rio ele \'o\·.ae~. --- C:,11tlidn Pt~sSiJ:t. - 1 lenr·iqu~,.· L;LJ.!e. - H~tul Fernarulcs.. 

Ll".-i l"arttl'il'll, - l·:ch.t;~nin Duvi~·\'l~r. - .\cnrcin Thrrt:::-.. - Cc:'oar Tinncn. 

- Pradu K<·l!y, -- L<,ntra (',,ta. -- :\'il., .\h·an·n).(a. - l.cm~<ruht·r Filho, 
-- F:lhi,, .:-;udrê. - Xura1dinn I ~iru:t. - .\ tl~U!"tu Vit·g':l_..:, - J o:tn Berahlo. 

1\',,hitl~l"tl 1-'ires. _; Jus~.-lilto Knhit"hek. ~- :\lae;,fi., •le Alm<:irla. ~ 

Nc~r~1n de LiJn;,, -- Jut"iu Pcnidn. - Jnsé Bernardino. - l<czerulc: To:o;;tcs4 -

Hnenn l:rand;l,l. - lh·lphlll! ).lor~ira. -· ~ant.-~:-; Fil~tü. - t..'ar)Hta. (le Quei

rnl.. -- ~\nracs ·"nrlr;ult:". - Cln..:i11ntu 1h;t~.a. - \:t~tnt Pra1lo. - ]l..l;lce:dn 

l~íttcnc"urt. - Fdtx Ril..:1s. - Justo de..· ·~\"lo:·~u.:~. - F:tllio .-\.ranha. - Jajro 

l~r:tiH'r>. - l.:.u.telino 1 :nmc:s. - \'ic·<·llk ~]ÍJ.{Ud. - Tdgn J>~t'~<:. - Octa

\'Ío tla Sil,·eir;,.- Rnpp Junior. - Jn;.é ~h,l!er. -- .\Lclar<l<> l.ul. - Car

los l;<c •!IW!'O de {lJly·cira.- .J,·,nn C:trlus.-- ~\une:-;. l)i~ts.- Pedru Y~q::ara..

]~;:tul Híttcttl"1Hlrt. ---.. J l~l1·in Cr~=-;pr~. ~ Jo~Ir, ~lt.~Yt"'S, -~ :\'"icul~tu Vcrguetro, 

- EuricH l~iht"irn. - 1-:rn1anUo C ~nme:o;. - ~c:ha~tiàn 1),-,tnin~ues. - Pedro 

JoJ'!,(<'. - :\ntnuj,, Can·alhal. - Silva t:o~ta. -- Frand~co M<mr:1. - A•\al. 

htrtn e;,,";'r)::n. - .\lhert<·, Sur.,k. - lJ:m~:.s Orti~. - Vieira :'.!acedn. ~ 

\hrtinhn Pr:t<l<~. - \•lnrei•·a T.i111a. - O!i,·eira Co11tiulu•. - :\lherto Alvól

r~~. - I ~i1na T •.:ixt"\ra. -- Pat\1,-. :\s~\11\ll)~ão. - 1\oh~rlo ·~imon:-:en. - l.e
oncin :\r~uju. - Ciast;io Vidigal, - ,\hclanlo ~-l:.rinhn. - S;.•J,·i., Martins. 

1':1111n :'.Lortin~. ·- Thnrnpsurt Fiort•s, 

.:\nt(•lli~"• ( ';\dn~. --- Arn1•l:\ \ ::unara .. - < ;c:ncro:tt, l'nn~·~. - M;,,ri~> C1H:r-

1Hr"Hit. -- [}~odor·•-~ ilc: ~1endnfl-:a. - .~\J.:4•!ittinho ·Montcir•l. - { Jiav11 O!i\.'eir.a. 

- Jcho~o·ah .\l"H;1, - J•JSi· t:dmc:-o. - Odon Bt~r.c-rra.- ~1arlo lJomjraJ!ues. 

- ScYc1·i.no ~-larir.. - \\r:~~o '~la'-·h~lllo. - Ah~1miran.d•• Rt:qui;ju. --- Cle-

lUCUtc ~1ar;aui.- J. J. :'c~t!,r:t. - Pri~Cil P;,raist•, - ~Jalo!';,lh~1c:' Nt!tlu .. -

.:-\srlruhal s .. ,.r~··· - Samp:liu Currc·"· - !ll:trtin~ Soares. - l.evind" Coelho. 

:\•lelio \lacid. - J"-"'" Alkr11in. - ~itniio tla Cunha. - Joã,, llenrique. -
.Tacq\[t"S }lt,ntarHl•lll. - Ahrt!ll Sotlr..:·. ----- Pauln ~n~u~ir:t. - Ü:ioÇar Stc:

vc:n:-;un. - C:ttna t 'crqta:ira. - TI ia:-; Huenu. - lJyppolit(J do 1-\t::io:n. - Ro

herto ~lordr:t. - :\!eira Juniur. - :\u1·diann l.eitt:. - lloracio Lafer. -
José { 'as~in~ - .:\lü!i() tlt: r\s;-:;i~. - .Mnrtins c Sih:~L - Linl:l. Td~cira. -

:\uJ{usto Cn r~ir1o. - Can1nso /\yrc:o;. - Vicente (~l)H\*cia. - Lourenço Baeta 

);eves - ~algado Filho (46). 

()IHIJ;M IJO 1HA. 

O S.r:-. !,residente - A list:.. d<! l>resen<;:.t. :tccu,;:J. o tu~ttltarec.ime.nta de 
:?.j ~ Srs. Deputados. 
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Vae-~c Jlr'oc<!<lcr :í vnt.açã" ria m:ttcria qne se acha ~r•hrc a mesa c da 
constan te da Orclcm d<J d:a. 

\':"10 ser julgari<Js ohjecto <le clelihcr:><;ii<J clui~ J>rojcctns. 
Sã" surccssivamrnte lidos c con~iclerarl ns ohjec!n rlc rlc

lihera..;:iu us St'i,'l.lÍnles 

( •.• Lt·~,oi~l;,lnra) 

N. 170 - HJ35 

Crdr ti l 'r<.'{dt rtrú .~fu11icipal rio JJútl'iclo f' ,•.la.J! o lrrrruo do Co/l,·r,io Mi

litar "''r'•'.<.<ario cí r,·rtificução do alinhlllll<'U• o da .+;·cuida /'aula r 
Sorr::tz, 

( Finan-::1~ '95 c.• l.t..;islatural 

O l'<•ler l.cgi~lath·c· <lrcret:l: 
Art. o.• Fica o Prtdcr Excculivu au torir.:t<lo. pdo C\lini~terio da t;uerra , · 

a ceder :í J'rdeitur:t Municip:ol olo Districto Ft·tleral o Urrcno ti <> Cullegio 
Milit:tr. c sito á Rua nar:"on ele 711 .. ,-quita. neoe>~a rin au ]>rolongamentn re
ctilineu cl;o a\·enida P:cula " s .. u~.:• . dc.<dt: ()IIC a mencion:ula l'rt!ÍC:Í!IIl':l ;l.lu· 
nieit,:tl se uhrigne a t·c:cunstn·ir o n1n rn e a 1nanrlar f:v~cr f) pêt~.:.;eio em 

mns.·~.ico )'k:. rtuguez. 

Art. 2." Pnr conta da di\·i,la cla l'n:fe:itura ~1 uni~ipal para com " The
souro N:.t·iona l. a citad a l'refritura ) ·) nniciral JKlller.'< mandar substituir 

t>or nt'l>iLÍl'<> ponugue>: t<11lo " c:okamentu frontcir" ao terreno <lo Cn11e
s:;:;r> :vJ ilitar tia r:~C'C: e,·,rre~pc.ncll•llte :\. 1'U!\ Sfin Fran<:i~ co -:\a,·icr. 

Art. ].c' l{eVhJ,::.tnl-~ :\~ clisJwsi~r~es cnl CftOt\·ario. 

/u.<lif ica(Ü" 

. 
J\ I'rd<·itnr<~ :\lunicipal <lo J>istri..;tu Fetl<·ral cnntinu:, :t inknsi fi car :t 

pwpa~anda d.. t nri~nm. prccis:mdn. [><,r consequencia. mel11orar as condi. 

c;õcs c:stlleticas d:o cida de; em t:tcs condi<:iies não sc:r;Í <le extr:mhar <ttte 
venhamos contrilmir par:o que a 11ni5o. que :•qui tem a ~1101 s~:.Cle. concorra 
para o cm J, .. lkzam .. nto da Capital do Paiz. 

E ' " que o prnject<J vi~a. Como. o:ntret:1ntn, se trata de nlitmcç5o do! 

partc t.lc um immo<·cl. t•>rna sc neces,;al'ia. 1!.- :u:cord o com o artigo 17 n. 
IV da Constituicãn, mn;1. lei a refipeito. 

o~ passei<:>,; da Rua Rarão de :\les.-1\lÍta. a C(U<: se rdcre o projecto. 
em ccrtus t rechos, p<•UC<> ex<:e<lo:m ti.:. om .$<'. Du lado OJlllOStu dn L'ollegio 
Militar. f or:un :~hert:ls din:rsas vidas ( !) sem qne a Prefeitunt :l.Iunic:i
!lal fize~se reserval", pelos v~nt!edor~!< <h~ lotes de terrenos, a are.1 precisa 
ao abrgamentn c.la Rua lbriio de Mc:<qnita no trecho em causa. e, a não 
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ser tom:~rla uma providencia prcr,mtivfl, Jro<lcrá oecnrrer " que acc.ntcecu 
com a ru:a Pedn, Rorlri~es. que. devendo ser alarg:,da p..-ln lac]c) <h E~

tação de S5o Diogo. teve. devido á myopia de il!ust r e c li rectnr <la E:;trath 

de Ferro Central do Rrasil, o seu alarl(amentu impNiicln p~:la ,·onstmc<:ii<> 

rle 11m )le<lido ele alinhan1cntn de então. 

A !1Utr.ri7.açfto cc-n!4-t;mtc 'lcJ 1•rojCl"1H t;vllará que &' l"lllJlllll·lt~l ll!ais 

um erro csthctico. 

Sal:t das Sessiirs, 7 cic 1\gust" de IIJ.1S. - l>o,;•ul .IJ.-1.-Jriad,·.<, 

N. 'i' - IQJS 

Ret-•oga o DI'"CYCtO )J, 24.541. dt• J a,. Jull,o cft· lljJ4. (/l:•' ••prohil>l' l1 ('.'t'{'or

taçào de cafc's cmtfcmio impurc·::as. .·stall<'h'<'<' a T<JI,,·Jia d,· Equi
'Valcncia rlc Defe-itos admittidos 110 caf,' r dá outras prm•íd,•ncias", c 

o tiJ!C'f't'to 1ltJ.1Hcro 7.1. dt" r)odc nuJr(o •I~· ltJ3$. 1/Jf~ · p r ()ro!f•1 o prtl=o 

'Para c.r,·ruçil.:> daqudlc. 

l('onsi•ler"ncio: 

a) que CJ~ ncJ,!ucios de t•;: fé 1Hl Br:1!-ôil lo11.J(u tem pu ~e rc."ali:r.aln cotn 

b:t~c nas tahell:.s ck cla.<><ificaç!lco :ul•~•tilclas pela Bu~"a ,]c ~u\·a York e rle 

uso nni\·crsal; 

b) 4U<: o lk-c1'cto n ... q.541. •l~ 3 •I~ .!11\hn <l~ 1 <J.\4. rio I ;,>\'.,rnn Pro,·i

sorio, "ltemn prnfn:ubm<·ntc aqnellc n:l-:imrn ck collltJI<:I'cio, prr>hihillllO '' 
C.."''LtJort.ru:ão de c:tfés que nãu e.stivr;ss~1n de ttlT(Ir~lu cun1 a nn\';:t TaheUa clt! 

I~(.Juiv:tlc-ncia de l>cfeitus. cles("ripta r111 ~1rt. 3.·· 1h, Jll~:-õllh_, tla:cr~1<J: 

c) ~JUt: J.:r:uult~s lransl<Jruos «! preju;:/.:(1:-' c.·an:o:aria :m co,nttlert.'lo :L execn
~~o das novas nn:rlidas c criteríus C(•ntido:oõ nu C'ilaclo decrdP. moth'(t' 1•or que 
us inten:ss.ados r~pre~~nt~1ra.n1 ao l'onst:lh•l Fc:dc:r~d t[cl L"untnu:r:._·in 1-:xlt"'íinr. 

para mostrar ;up.tellf:~ iw.:onvcnicn1es; 

d) que c~se Comselh<>. em clata ele ::!5 <!c Fevereiro tJ, cnrn:ntc anno) e 

n re~-pcitu de cl;Issliicaç;'ío ,]c c:tft: c (bl c:<pnrtaçf'1lt th: c-afés lJalxo:'"~ :tppr~~

vou ,]gumas conchJsii<·s e ~ntre e lias a>' sc~uintc<: 

1) Aclupç:lo t'Ol nos~as Bolsas rb tahdla \h: c:,.,.,-jfi.t"<:i'w <I" c:1 l~s da 

Bol~a olc N11va Ynrk: 

::!) A rcvo~a~·:'in <1<> decrelt> n. 24,541 de .1 de Jnlhu de 1'.1.'14: 

c) que em <:mnprimcnto dessas resoh1ç<><l", o Poder Exccuti1·o. que 11ãn 

mais tinha conl}Jetencia 1mra r~VOJ!:tt" sens decrebJs lc:ls. lmixnu ~· DtcrettJ 

n. 7.'l. de 1 de :\f:.n:n de 1935 , prom{IOIIdo até 1 de Setembro do corrente 

anno o pr;~w para <"Xecuc:ão elo rlecrL-to n. 24.541. de 3 de Julh" rle 1934, o 

que vale di:<er. suspencku a execução rlu citacln decreto e <las medidas no

vas qu"' elle cuntinuh:1 sobre <> commercin de ..-:.tfé; 

f) que se toma ne=essariu n:vog:lr plcn;~ e clefinitil'nmcntc: tal dccn:to. 
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(1ue llttn attcndc an:-o int~rc:o;SC=-' c fL~ J~t:{.~t>;o;:.;itl:adc::-o dn cnrnmcrcio, rt:vc,~ação 

que é da COTTI!'I~ncia do Pmlt:r r -e~islativD. pdD que 

O Poder l.ef,!i,.h.th·o tltcrcta: 

.\rt. 1 ." .Fica;n l<.'V<•;::ulos "'"' rlccrct• ' ' 11. ~4 5-P r !c 3 '"' Jullto J,- l'J14-, 

q:1'~ prnhibe :a cxporlaçii() dt': c;t fés l'tHih·ndn irn~n:reT.ilS, estahe:ecc a Ta .. 

J,c)Ia de E,,,.;,,dt·n~ia rlc llcCeitn,: ;•clmitt:dos "" caféc o: •lá outra~ pr•Jvidcn

ci:t~ . t:' lltlliH~Tl) ;'J dt.' 1 ,(~ ~1ar~~n ti(' ; 1.t,t5 tlí\t• !lrorOi,!nU ~ !Jrazü par:L ~ 

t~~t:CtH:tH• clac;ttc11e. 
~ \ rt. ..: .o .l~c\."llJ.:'=t ·l'l-~e ·a-o .]i :-o.p•>~içcic~ (.:tn co11t ru ri.), 

SnJa tb~ Sc..·sst.es. -; dt" :\gnstn de 1ru5. - Jayro FrfJ.nco. - Ca:rcioso 

do: J!dlo 1\"(/Jo. - Mi,·mrd<J )1•11Íor. - ! lntoniu /'r·n·i.r~ l.ima. - Mont~iro 

d~ r.~crros ... -· {."flf)io ti<· C(rmarao /lnm./w. 

Prollil!c a e:<J><>rlac;fi,. de café~ ,·.,utcruln impurc>.as, estabelece a T;lhella dz 
Equi\·alcncia de 1 >r.!idle~s :ulmittidc1~ no caf.: e rlá outra~ provirler.

da~. l~tt·. 

() \.'h,...- i I"' dn ( ;o~o:~t:niH Pruvi~4.rÍn ila [{epuhlka Jlos i~::o:tados t iaicln~ do 
Brn!;jl, u:.;:-1 nr.l~, da~ att rihni<.:êH~:-' t lllt' ih e cun f cre n art. 1 :·, d~t clecr~to n. 

1 o.;;nS. de 1 1 de ~ovemhrn. rlé 1 <!.li, c consirlt•r:rnrlo: 

a) IJUC, (:tn hr-ncfi-cio tio ettiiSUIHO 1lu lH•:."Sfl car~ flll e:-;lr:tllS,:dr~J. é ne

Ct'S.$:l.T"iu expltr~:tl-o 1la:-o lrnpurc:7.:as ·~~Jc hahitu:~lrtLeule o ~t::nurpanham; 

l)) que tal pruvid(·nl'ia cnncorrcr:i cxtraonliuari;uucntc p:lra a 1nl·'hnri.1. 

dn. ::iittt:u;fio (lo nns$c, caf& nus tncn.·:uf<,~ l"l'~n~mnic(ore~ ~ 

c1 finahucntc que. fic:tnd•> retidas "'' Pai7. ;,~ impurc:7.a;; que, con1 o 

caí~. t:r:Ltn e~port:td~,;S. c••m cle!'it.:rc,lito par:t a 1~1crcaclnri:1 t• f•rcjnízn 11ar!.J. o 

e:<CeS:io de pmdUCÇ~O, J~lUO:ft:ffiO~ :lU!.'lTH:nt:lT a ;:thida du prociu~to: 

J >ecrcta: 

:\rt. t.'' /\ I);1rtir 1le r tlit! Sctentllro elo L'nrn:ntt" annn. nã11 policrão ~"oet' 

exportatius us cafés rlt= cla~sific:u;iio de typns .:. 3. ~~ 5 c ó, CDllh:ntit• impu .. 

r e1...:1s t:t.c~ como páos. pt~dr:t~.. torrücs c.: casl~as; 

. .-\rt. ~ .. '' Para :1. classificac;::l.o do~ typ•~~ 7 e ~ d~v~t"'-St!-h .,IJ!'ôerva.r co:n 

o ma.'limu ri)(ür n Tabdln de l~qui\·alcncia de lJcfcitus no tocan \<: fLs impu

re?.:.a!' taes .:omn p{los, pcdr;:ls., torn-.es ~ ca:o~ca:;; 

Art. 3." Dcst:> Jat;L em deante fica :1ssion c.,nstiiUi<b a T,.l!ella d<: Equi

v:dencia Je Defeitos aumittidos nu c:>fé: 

grão pretrJ 
pau grande 

pau Te~lar 

(d<:f<:ito capital) .•..........•.. , .•.•. • · ..• • ... - . . 

pau pequeno ............ ~-···~···~······~-~~-····· · ······· 

10 

5 

J 
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........ . ... ' .... . . .. ······ . . ·· · ··· .. . ...... . !O 

pc<lra rc~ular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

p,.tl,·a fJ<:<!llt:tla .. • .. • . . . • . • ..•••.. • .... . •.....•. • .•..•.• • .• •• . 

tnrr[u) ;.:r~!tHie 

t c.rrf(o rq;:ul:ar· 

torr;i.n JIC'IIllt'lltt 

. ··- · · ................... ' ...... ······· .. ... . 
.J 

lO 

5 

3 
c..~:t~l-:l _:.{r;aTll]~~ .• , • , ...... , • , ~ • ••...•.•••..••... • •• , . . • . • . . . . . ~ 

lllal·inhc.·irct~ 

COttc..·h~IS 

.... . ....... . ..... ' . .. ..... ............... . 

chctl.,-,s .....•.. . ..... . . . • ... o , . o • •• o • ••• • •••••• • 

111~d ~r:tn:vlu:-; ... 

Yt'ft lt~s 

··· ···' 
:\rt. 4." Xa t·1:t~:-:.ifiC:1'u.;i1h do t.•afi.'. '-:11! 1Yl"'~ 11fiu inducna :l <;(•r, n armua, n 

a~pt•ctr •. c,:ccn1:,ndo-::--~e :qlt·n; l!-' <•:--; dt·t\·it~ ; 'l 1h.• :u.:c.·,,n lll rrcm " arliJ.::u anterior, c 

llt! tenninan(lu ... se- ü typn ~~·~undu n HHUlt'r') ele dtdcl1os cncnnt.f;u]n:-o. confonll'.! 

a T:il•e1b of ficial t·rn ,-;~nr 

Art. _:;," Rt"\'n'-!alll-~ê :ts iiÍ.!·qucsk~ít.~S t.'lll .._·ontr:lrio. 

Riu ri<' J:Lnc.•r,,, J th.~ JuliHJ c}t" l~).l""'. 113" ela llii]cpc.·EJtlencia c 4(~·' tia Rc
puhlit·a. - (;c'Jnlio 1 ·.lr!)tl.f, - .l!tnt,•:; da :Yt.Jxt·im.cuto Fl•rtr(l nd.·.~· Ta1:or'!l. -

().,·;c·al~lo ~·lrcrnfw. 

Ptof~tlo:tl alé : ·h· s~..~h.:lllbr •• de IIJ.).5 I) r•razn p:tr~~ ;, C;<t;;Ct.'U('~t~ dd ,Jc.·tr:rt"'tO 

n. 2~.;;~•. tle .> tle j111l1" •k '".H 

{} Pn:::oi<lt·ntt: ~la ~t;]'Ub!lca do~ EstaJ,'ls Cnillns •iu !:r:lsil. c ••nsiclt:rando 

:1. nect=ssiUade ck .. ser :tmpliadc' n pr:1i!t''l ('üll('r..·didn (•ara cxc~~l1çfw ,[,, rlcc-retn n. 

"-l-·5-1'· •le 3 •lc Julho de l~.l-1· deneUI: 

.·\1·t. L" Fica nc.H·arn ente- pron•~ado atl~ 1 de SeLt':'mhrn 1ln currcnlc a.rrno, o 

praz•> p:u·a ;, ex<'Cuçií" •lo decrcl<> 1111mcro '-'4 .54 1 •le .~ <ll" J ulhn •I e 1 'l.H . 

. Art . .:!.'' .Re\rog.am-se ns di:-opr•s~.:ii~.c::: etn contrario. 

Rio de Janeiro. 1 ,Je .Março ele 19,15. 1 14" cb ln<lepen•lcnci:. c -17" daRe
pul,lica. - (;,·tu./io f.'ar!/a.<. - Oáilo•1 Braga. 

O Se. ('residente - l'assa-st: :i mnt.:ria cunst:mte da Or,Iem elo <lia-

Votação do projl!<'lo 11. 3-11, J,· IO>JS ~ 1.' kai~/a/Jcra). per
mittináo aos empregados d<! qu<Jdro.< amw.·.z-os in.rcr"1Jerem-se em 
Ct»><'ur . .-os de habitita<ciio or• dct c•ntmn<'i<J. indrp.m.dc·nle áo li
mite dct <!tludc; t..:lul() parectn· .-.:nn emenda .<uu.rlirutivo da 
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Cnmrnissão de Justiça ao art. r." c parcrr·r c 11m .<ulMlituti:•o da 
Commis.<ão R.<prrial d,• E.str~tuio ( z.• di.rcus.<ão) : 

O Sr. Presidente - Vou ~nl>mctt.cr " 1·nros " projectn. 
I-Ia st•brc a •ne~a c \'Ull C'lnvir a C:unara S{JIJre ., .-.:c2uintc 

.Sala ci;r~ Sl'~SÍÍ~~. Ã!!CI~tu d<: I<J,15 . - (:odo/rt.'ti<' f 'jc:IU/tl . 

O Sr. !'residente - l·:m \'irtutlc <lo vntn <la ('amar·a. d~i:<u ck ,.:uh
mcttcr a vüt<•S <, J-ruj c;.-tn. 

Votuciio (lo r~·q1u·riJueuro 1r 1)6, dt· 'rJJ5 c 1."" /(·uis!ulrtra)_ 

elo Sr. Acurcio Turt'rs, de infomtaçcil.'.r .robr1• a.s importarrcia.~ 

q1·1• foram pa!JIIS a offiriac.<, infrrior,·s ,. cod,·trs <[11<' t"'amjtcJ

'dtol'<m> o Sr. I'I'<Witlrnlt' 1lcJ ((,·pd>lictr em ·'"' ' ~·isita á .·lr!lnl

tillo r ao UrU!IIIa,\' (tliscusúio wtÍt:'tt): 

Votação tio n·quuiw,•nto n. 96, tft' ''.1.~5 ( r .• li'!Ji.tlatnrcJ 1. 

do Sr. Moat:'yr Barbo.<a d,· iuc/rr.tilo C'>f• Ord('m do dia tio pro

j(•cto rr. 1:!1 d(' I<J35 \di.<C"Ils.~iio lf.lrica) : 

O Sr. Agenor Rabl:Uo I Pela ord.·ru) requer c ohtem dispen~a ele 
impressão da rc<la-cção final du 1>roj~clo numero o 5J-:\ <!e ''U5 (r ." le;.(i~

l;otura) . afim <](, ser immetlia tamcntc vot:tda. 

E' li cla "· sem ohser\'aç<'•e~. ar•t>T<>\' :Jtla a ~eguintc 

N. •SJ-A- 1935 

Redru:rüo fina! do projt!cto n. '53--A que cutori::CJ a M r.<a da Ca11wra dos 
J)~putado"'- a rcq••i.sitar do M illi.tli'r·io da J.'u:;,·;rda a qrumtia J,• 
9 :ooo$oot> para /ta{JfiJrtelflo dr ajudas de custo aos Drputados Au

tonio Xtr.JÍ<'r dt• Oliv~ira ~ Carlos Clwalcu"!<' de C:us·uuio. 

(-Executiva J 9 e Finauc;as 166j. 1." Le~;i>'l:Jtura) 
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A Camara dos Deputado:; de~: reta: 

Art. •·" Fka nutorizaúa a ~lcs.'\ ua Camara dm; l>etmta<los, nus t~rmos 
dos arts . :::." c -t.''. <la Lei n. 6i . dt: ti! tlc Junho ,[., I!JJ5 . a rt:tJuisitar do 
).linisterlu Ja. Faz:crula, a quantia de q :oou~nun t novt: contos de ré-js). 

p.ua o pag<~mc:nto <lc ajudas de custo o[evidas :uH Oot;J>Ut.1tlos Antunio Xa
I'Íer tlt: Olh·eira t: Carlu,; Ctvaicanlt: de l~usmão, por cuula du saldo da 

vcrh" - :-ul>s!tlio e ajur!a de custo de J)eptttaolo - •lo Titulu l.V do art. 

:>· 

..... \,·t. ;:. '" RL"\'u;;wu-!-'t: as d isiJous!~c1cs crn contra riu . 

Sala ob C<•mm:ssiio, i <h: A~-:<~slo olc "J.l5- - Vakr~t., d.: l.ima, l'r.:-
siuentc. - 1/citor MoJia. MoJthia.s 1-'r.-ir.:. 

O Sr. ]~residente - O J>rujecto \ai ú promulgaçãu. 

t'ota,·tio do ro·qr~<•rim,.,llo 11. <Ji. dt• 1 '135 ( 1." l.•!fi.<latu
ru), du Sr. Morao•;; :lndratlc, tJ,• im:lus<iu ,.,, Ordt•m ÚQ dia 
úu pruj,.-,·to n . "S. d,· '9J4 (tii.,·no.<.<J.u ,~ica). 

ApJ>r<>vatl". 

O Sr. Preside nte - l'."·.sa-se :i matcri:o em dbcus;:Í•>. 

J.• discus.~i"w du prtJjt•clu 11. "75. d,· ••J.l5 . llWill.iandu in· 
duir na di-vitJa pa.ssit.·a da I initiu, c um " cr,·ditu ,{o: r,'is 
:zso .ooo.ouo$oc,, cu ;,.J,'IIIIti::açcks do Trataclu ch- /',·Jras .·!l 

tas ( .). • discMsiío) ; 

O Sr. Presidente Entra eUl tlisc:ussãt, u prnjcctl). 

O Sr. Barre tu Pjnto - Sr. l'rcs idcnte. " prujcctu uurucr •• ~75 mar:
c1:1 incluir u;a Ui\'itla ('assiva da Cniãc.l, ~otn u cre tlitn ti~ .!50 .tu .m :ueHt$uho • 

... imlemnizat;Ões tiO TratadO) ue l'eclras Alta .• • A rnalcri:t j5. S<! acha tlévi
d:uneolt: e><antin:ula. 

Ped i a pabvra, entretanto, Sr. l 'resitll!nlc, para oldxar hem csdn-
recitl<> que não se acham i ncluídas nv pr<dc:ct<> as •li•·idas prescriptas. 

E' hem vertlatle I)UC o art. 3.• do projecto :tp rc"elll:lolo 110 tlin 15 de 
XtH·etnhro dt: tf)J~ relevava a Jl rescripçlto, e u orgr,, techn:cu. <tue ,; a 

Cummissão de Fin:mças. su[lprimiu esse <liSil<>~it i ,·o. Outra r eclacçiio, po

rém. den:rla s~r dada a.o . arti;.:o r:', {tOrtLUf! na pratic;&, isto t:, no Minis

feriu tia Fazenda po-:lem sur;:ir duvidas. Dahi a necess!clacle de ~ fazer 
a restri ~çüo, quando, vae ser \'Otaob a proposição em ultim<> turno. 

O S11 . AI>.\J.~n: I<To CoRI&J\ - E' claro IJUe. nã<> seráu pagas as úividas 
prcscri(ltas. 

O SR. llARRI!;TO PINTO - Muito obrigado pelo aparte com que 
me distingue o n obre collc:ga, mas a resalva tornava-se indispcnsavel . 

O S~t. TuoliJ>SoN Fl.OKJ>S - E' claro. 
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O :;R. B:\HHETO PJ•:-<TO - N5" se p:og:un as dh·i,Ja~ á ,-;sta dos 

p:trcccres. e sim rleante ria lei. 

O 51{. HAIHU~TO 1'1?-:TO - Sr. l 'rcsiucntc, .. cs.:iarc:dmcnto ,Juc 

<lcsejôl\':& jit me foi Jli'.,St:trllo pelo muslrc D c·jHtl:Hko :-;r. 1\obllx:rtu Cnr
r\·a. l" :aut4.•r t.lu prilnidvo proj cc1 o. 

Vo1:1rci ~l iavur ~ltlft (llt: as •livid:,s J•rcscril•las nt'ut cst!ut t:nlU[lrclJ<:n
diolas. E ra ,, qnc tinha a u:Y.cr. 

l~rn segui, La , é cn~crr:uia c amtt!tH:i:ula, a , .,,t:J<..;r1o . 

:\J!J)ru,·:ui(, c Cll\' Í:ulo •Í C..: ~..• nHnÍ:o;:ot[UJ tlc Rt!d;u:ç:·to o :o:c-

xnin1c 

;\. 2i5 - 1~35 

() l 'wln l.t·;.;isl:ttil·o d.:crct:t: 
'" :\ri. ._ .. Fk:L o l'tnl.,r Excculi1·u :tlõlllriz:ul<• a inclui r na di>iJa pas

~ir .a da l ~u : ;u., a ~t:'' alte!n:.lida c():n u c:-t:dito ·de ~5u .O•)u !l)f.Jli$CJOo, a.btrtet 

com <> IJt"<."rcto n. ~3 . .t9S, de :li <lc Untuhru Jc t !)33. as intl<"mni:r.a~õ~,; 

cstiptrl:tdas ll<.• T r:.t:u.lu de f'cJr;,~ .-\h:t.~. que puz fim au movin: <•nto r~vu 

ha:it~nario d..: J ~, ~.) . Hu l<iu {~r:uHI C! dn :'n 1 ~ t: das:o-ific:ula:-\ ))cl:t Lumn1i :oisf1• ' 

du Co\·ernu Fc:d~ra] que julg:ou ~·s rt'SJK:.:ti\ IJS r•nH.:t>~!'OUS . 

A~t. ~.u }'ara o:; eifdtos do CLllltJirimeutu da 1n·c~cntc di:-ollosh.;;"\u ,'y~ 

lei. <1 l '<~lct' E~enlt:,·o iar:"t , pc,r iutcrntcoliu ,[., ;\liuistcri o.• d:< Justiça , 

: l rl.' tUt:s~a d;u1t1c!lc:s l'rocesS\"lS á Cuttuuis~:io ~rH':tn·c:~aôa da ;.tpr~ra, :io e 

iic(ttíd;u::·u, ela divida p;1:-íSi\·a d:1 l·oi;'tv. 

,\n . :~:· :\inda 1•:1ra ü~ cfit:ito:; da mt' :.: rna di:oip:• :o;h:fln ;Jc lei, c\·itar

~c·:'i qua1quer J•retc:rh:ão nv pa~anu~nt•' dt: llidclas pustt:rh•rcs :ls ind~mníza

(<ics est~puladas nu Tratado d e l'ecl ras .-\lt:ts, ohserv:nulo-sc o in
cis<t ;:,."' <111 arti;.:o 1." do ll~t·rt:lo 11- :.! .\. .:Q:': , de .!'j d~ I huuhrc• ti., ' '•.H· 
CJUC p,res.creve O · :LCCÔrclo C0111 a:-; panes ÍsHcn.·~~t•1as n u Jla;::~nl<·llU• pc.•la 

Cnião das tli vitlas const;~ntes d:-. rdõt.;ào <~r~nniz:Hl:t ""~ t~rn ·os <lu Decreto 

n. "' o . ;;S~. d,· :.•1 ele Junhn ele 1 932 . 

Art. *.'' l ~c:vn~il1ll-~c as dispnsir.:t~c!"> cn1 C(ll\lra ri~"•. 

].
0 discusscio do Prr>jcclo 11. s~. de J 9.>5. <'()IIC"c."d,·rtdo 

('ra:;o sobre pro<"<'S.<O ck mur<'as ti,• fal>rinu, qrt<' Jrajam 
sido arcl:.h:a1las; 

Encerrada a cllsc·ussfio c annnnci:ul:t a \ 'v lat:ftu. 

Approvndo o seguinte: 

l'liOJJ;CTO 

J\ rt. 1.• Aos conccssi .. n:lríus c rc<(ucrcnt.-s dc privilc:;.:i ns de Ínvcn
<:!to e modelos de: utilidatlcs, nos J>H>Jotict:nio!' c requerentes ele marca :; de 
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f;,hrica. e ;:ommercio, cujo:; procc>sos tenham s'do :•rcllil·a•l,,~ "'' 1Jepart;1. 

mento NacioJ1a! da Propriedade Industrial, Jld<.> "~" cumprimento 

de form;,lidade~. exÍJ.:encia~ ou pdo n~o paJ::amento <le qu:w.;qu<'"r t:''"'~ ou 

a.·nnuidade~, ficn ~rJnCcdido o i1f'iL~t• de 6o d\~~, indepen~clltt'l'ncn.tc...: de n~,~;

íicaç~o, [Iara ;t sua rcnnva..:i::.. ou r~..;valltlaçf'L,>, ntctl:antc •J p;1~:1u~en tn d~ 
no\-a~ ~:oro: as. 

Art. 2," :\s t;.~x:.t.s de reno,·acfú; ou r~:v:di,l:t(5o, :'c..·r;'iv a:-: :t.":tua:::-:~ ~~r
bradas cnt seliv d~! t:statllpilhas. accre:-~ciU;L~ de 50 ~t,.. 

Art. _,:· J.!e''');:.::ttn-se a~ disposiç<i.cs cnt ~:ontraric., 

O Sr. Pre-;idente - O projccto passa ú ~-" •lis~u>sfw. 

/)i . ..;r.u,IJ.~fio uHica do projcclo 11 . .!.l-U. ~"-' Jq.;.:; 1 t. 11 J,·. 

yi.<lalura), t!i.</>rJitdr> .<Ohl'l' !Jr<llillrJ(iiO .J,• ofjic·io,•s drJ Ji.r.-•·
cito t• da. .·Irma.!<"' uo fro.t:/o h1l11~·cüato; coru parc, .. c•r da i·onL

·mr·.'i.'iliO dt~ ,, .. ~._·g:~raJr~·a_, r,·jriruudv o p,·oj~._·cta r;•,:taJo pdo J~.rmo. 

Sr. /'r, ·.~j,{.:ot/c ria M~puloli<a. 

Encerrada ~l 1iiscu:-o.~fin r: allrnlnciaLl~t a \'•11~~t_:;"tn. 

O Sr. Dnmingos Vellasco (!'arrr ,·ur·,mi1llw•· ,. •·ola(•iu I --- Sr. l'rc
sitlcntc. nn tr:rnpo restric1o ch: 10 ~nlnuto~. qtlt"fü apena:-: jtl!o;tiiirar llH!U vot•l 

vencido na Commissãu de St'1-tur:m<.;a ~:Lcinnal aH p:crcc~:r qut~ (lpinn pda 

.appro•·ação •lo veto do Sr. Presidente ,Ja Ht·pnblica :w prc.j~cl<> qut• di~

pt.íe sohrc ~ra(lt:n~o:fto dé o ffic~ae~ 1lo Excr~..·itn c fla :\nn:t•b Ui• J •··~:t• tnl· 

meiato. 

J\:1s T~l%t'~cs do \'tto. :t11t"g3 ü Sr. Prc~ich~!l\c •la l<tpnhHc:t \·ari,~s mn

lii'OS. 

Di:.: S. E,;. 

h ~ão consulta us interess~:s elo l~xcrcito tal :u~iitl:l. 

Alént dis~. Jarú. Jogar c1n t:t:rlo..; ~:iSOS :l :m01n.alia ti~ ,s•:
JI~ral .L:rau!ua<lu ~""'mmanuat uat:dbào tle C:~çadore~. de tl:n 

C o ro1wl iícar em fn11cção <Í<: Tctlcnte-.Corullci, etc. Ainda 

m:Üs: •ldupt:t<l:t a mcdid:t, StfÍa aUJ.:HlCOtar ü <Jl!:tdro dt.: n f:·:

ciac~ g~nerae::;: ·\1111 crnnhat-cntc e do~s Jo:-:. scrvi..:os 

Parc~e .. mc. Sr ~ Presitlt"lltt:!, que qucn1 r~t.ligiu .a:i raz.U~s tio \'~11) ~ a1) 

{!Uni appnz ~ua as~i~tlal'nra o Clrcf.: <1<>. ExccutÍI'"· n•io cnnheci:t plep:,
n1~ntr: a rzucstão. porque na ,·erd~t)e a graduação do:;; oificiaes úo E:H~r

cito e cl:~ Ar111ada nu posto immediatn exi~tiu no l:lrasil dcs.le D periodo 

coloni;•l, atrav~ssou todo o lluperio e :t RepuhEca. ~endo cxlincta na I'Í

genci.'l do G(lverno Provis<Jrio. 

- N:'io consulta os inter.:s~e$ .do Exercito t:1l mcdid"'". 

Pertitintaria. a \~. Ex.. St. Pn:sidenh:. c (t Cama r;&. rjuaes ;L:; mc

did!ls que ]XJ$!<:1m interes"<!r ao .Exercito, se ··~t:•. que ;, ,]e ca~acter ge
ral, beneficiando unia collectividadc, não o inlt•ress". 

Quanl}o aqui Se clis..;-utiu â lei que conc~len ~ibClUO prth·isorio :LOS mi-
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li t:11·es. foi d.,dar:~do que ella viria hcneiiciar o Exercito. E ila, entretanto, 
s<Í henefici:tria pessoalrcente a catla nff:cial, como tamhem pessoalmente o 

r r··,jectl) \'ctadu viria a fa~·or ole <lireitos r~conhecidos, de«.lc a Colonia, 
:w~ officiaes du Exercito. 

Di""" :oinrla o Sr. Presidente tb Rt:p11blica 'lUe a meolidõl olar~ lo;:ar 
ú anr•m:.lia de gcueral ~raduado cun•n>:mdar hatalhão <lt: C:l<,<ttlores. 

I s~o t~mheno niio é exacto, pnr<Juanto o 'l"C ~e ohserva .; justamente 

<• cnntrario : .('oronci~ cxercen•lo func~ões ole Ccneraes, tacs como os com
l!lan<los <.J..: ]{~giiies e de 13ri~:ulas.. 

{ J ~R. Ftcl~ llu·: n~o: :\:sht.r:.•\ll'lt -- J :1 h cJlt\'1! ~t:ner!lt:S C:()mmandantes de 

l.lat:Lihãn <I~ (a~ndort:s. 

U SR. DOMJ~GS VEI.,Lt\~({) - j:í. h,,uve, t:dvcz. em cem att11u~, 

1nn u'U Joi,; caso;; en' <Jl1e c.-.incitliu que a commando ele hatallhfio de Caçado
r ... ~s cnub~s.~c- !lo Corunc JUais ~tntig-o , c, cnt (;00:-iet'(UenCi;J , Geru.:raj de hri
g;,,)n grndu;tcltl. 

Quanto ;H., at~~rncnlo ,J~ ü l iit·i:u:s g-cncr::tcs ( unt Cf,mh:\teutc e clui~ 

tias ~tn·kr•sl. a que se reiere " :'r. Pre~idente Ja Republica, nã() prc>"a
le.:e o ar~Ullll:!ltn. porq'ttc. na vcnlarle", não h:..verá <tccrescimn de 4uadra 

de ,-cz 'lllt:, C(•mo o proprio projecto rleclam, o, Coronel mai:> anti~o ter:í 

:•pena,; a,; honras do posta immeoliõllo, '' que nã o sign ifica aul(ltlenta do 
qua-lro de Generaes . 

E~~es, Sr . Pre~identc. os n1oti\·os pelos ,,u:ac:oi. tta ·Cununissão de Se
J!ltr:tnca :\at'i•>nal preferi wanter o parecr:r nnanirncmentc accr:ito pela 

Cnnlmiss:"i~t, no s~ntido de renc!mitti r no E xercitt) a ;:rarluao;ão dos ofii

c;;u:~ 1n~Lis :tntiJ,:fJ ~ de c:ada posto. 

l·: :"" am :ts rar.tn:~ qu~ mL' c'tlnlpri:t ~z,resent:Lr ta coo~di}erac;5.,, c.b. Cam:ara. 

O Sr. Presidente - De accordo <:llm u l{ r:o~imenln, vou !'uhmdler 

a votos. pelo processo de ~~crutinio ~.:ere-to, u sc;;l!inte pr .. jr:r to vetada pelo 

Sr. ]'residente da Repultlica: 

"\rt . 1 ,0 
() nfficial d,, Exc:rcilo c <.la :\rma•la, cumi~\ttnte c de cla..~

scs 'umexa;; sem nota que tiesahone sua cnn.!ucta civil e militar, ao at
t :ns.:ir o n. da n:specti,·a escala. ser:'t imn·e•liatnmcnte graduado no 

P<•!"to s·uperiar ao em que se :t.:har. tlentru. w•rém, •los limites do quadro 

a que pertencer. 

P;tra.t:r;tpho unic<•- Xo pc>sto tle Cenen! tlc bri~a<la combatente a gra
t.lun~,;fio sú ser;\ cron ieritl:t :1(l n. 1 tb respectiva relação g~ral tios Coro

neis c••mbatentes de todas as nrmas. 
Art. z.• Hcvú~am-se llS t!ispnsi<:u.,,.. c111 cont r:t du. 

Os S rs. que appro\·:lrem o proj~cto n. ~J. de 1935 vot;tr5.u - ~im 

c os rtue rejeitarem. ,-otarão - niio. 

O Sr. Agenor Rabello I~." S<·crctario, seruinrJo di! x.•) pro~edc 

il chamada dos S rs. DeputaU()S, para a votação. 
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Responderam :i cbam:~d:o. c \'OI:tratn os Sr>.: 

Ribei:u )tmior. - Acyiino de Leão . - Abguar Ba>to~. - f~nc. 

tun Perdigão. - Clenocntino Li~bôa. - Gea:>.ro Pontt:. - Lillo )lb.chaJu, 
:>.fagalh5es ele Almeida. - Gerson 1\l:trctlles. - Henrique Couto. -

Carlos Reis. - Elio:z(:r llloreim. - Godofrctlo Vianna. - Agcnor l\ [on
t~. - Aclelmar Rocha. Pho:;; C:l.)·oso. - Frciro: <h: Andrade. -
l'linio Pon1peu. - Democr it o Rocha. - Itemande.-; Ta,·ora . - Hum

berto de Andrade. - lllonto: Arrac:s. - Jc.sé tlc Borba. - Figueire<h 
Rodrigues. - X:>.\'ÍC:r de Oli\'eira . - Café Filho. - )lartins Vems. -
Josê Augusto. - Albertú Ro,;cili, - Ric:.rúo B<trre~u. -- Pcrciro. Lyra. 
- l\Ia:hias Freire. - !-lcrcctiano Zenayoic:: . - Samuel Duarte . - llo: to 
de }l enezes. - Ruy -Carneiro . - Souza L~iic.. - _lo:io Gkophas. -
l<e;;o ·.Barros. - Ozorio 13or!Ja. - Arnaldo itastM•. - Adolpho Ce:so. 

Barbosa Lima Sobrinho. - Antonio do: Góes. - Dom:ngos Vieir:o. 
- Arthur Ca,·alcanti. - Heitor )'la::~. - Teixo:im Leite. - Oswaldo Lim:~. 

- - Humberto ~loura. - Simões Barhos:t. - :\1otta Lima. - .êmilio 
de lldaya. ---.., Orlando Araujo. - Valente tle Lim:~. - Fernandes Lima. 

-· Sampaio Costa. - C:1rlos de Gusrriío. - D~ndato :\I"i:t. - ).lekhi
se:iek )·fonte. - Amando Fontes. - :\1anod ~o1·aes. - Lauro P:~sso>. 

- Pedro Lag<>. - l~u:7. \'i:mn:~ Filhn. - Jo:io :O.Iangabeir:~. - Pinto 
Dantas. - .-\lfreJo :\·lascarcnhas. - Arnaldu Sil\·a. - .-\rlindo Lcuni. -
Francis:o Ro:h:-1. Uc-t:l\'io )1:-.n:~alJt:Ír:l. - \Y,and~rley Pinho. -
Pedro Calmon. - Lc<"> ncio c:alriio. - Arthur :\ei1·a . - Raphaei Ci:l-
cud. Ed.;;.~~d Sanches. - Attila Ama;al. Homero Pires. 
t'balJo Ramalhete. - J:oir To\" ar. - Francisco Gonc;ah·es. - X,-,guei;:. 
P eniclo. - Pereira Carneiro, - 1-Ienr:<rue Do<ls\\·orth. - Amaral Pei
xNo. - Ju lio de Xontes. - Cand iclo Pessõa. - Henriqtle Lagc. -
Salles Filho. - _Tofio Guimarães. - Fahio Sodrc .- Le,-i Carneiro. -
Eduardo D twi,·ie; . - Bc:nto Costa. - :\:;cnor Rabello. - Hermete Si ~. 

\':1, - Acttrcio Torres. - Cesar Tinoco. - i\lipio Cost:1liat. - Pr:u.lv 
Keily . - Lontra Costa, - Carâillo Filho. - Xilo Ah·arenga. - Lem
grubc::r Filho. - Arthur Bc:rn:lTdc:s. - ::-;-or:1ldino l.ima. - Bias For. 
tes . - Pinheiro Ch:~gas. - Pedro Aleixo. - Clemente ){dr:~do. -
Josê Braz. - Augusto Viegas. - J oão Beralclo . - Arth"t1r Bernad~~ 
Filho. - Juscelino Kul.>itschek. - Polycaq>n Viotti. - Furtado de iltc
nez:es . - Daniei de Cnn·alho . - C:~rnciro de Rezende. - ChristiaM 
Machado. - ~-facar:o de :\hneida. - Vieira :\hrqnes. - Celso 1bchado. 
- }os~ Bernardino. - )cbtta Machaclc>. - Rezende Tostes. - Bueno 
Brandão. - Dt:lphim )c·loreira. - Pcreir:t. L:ma. - Theotonio -~Iontei;·o 

de Barros. - W:~ldem:1r Ferreira. - S:~ntos Filho. - Carlota de Q11ci · 
roz. - Barros Penteado. - :Moraes Andr:tde. - 'ltergueiro Ces.ar. -
Cardoso de Mello Xctto. - J oaquirr Sarnp:\io Vida!. - Cincinato Braga. 
- Castro Prado. - Macedo Bittenco\trt . - Laerte Setubal. . - A!v~s 

P:~lma. - Jorge Guedes. - Teixeira Pinto . - Felix Rib:>.s. - Gomes 
Ferraz. - Justo d e Moraés. - ).tir anda Junior. - Fabio Aranha. -
Jayro Franco. - Domingos ·Veilasco. - Vicente Miguel. - Claro Go
doy. - Trigo de Loureiro, - Corr~a da Costa . r- Arthur Jor~e. -
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Plinio Tourinho . - Arthur Santos. - Octavio da Silveira. - Paul:1 
Soares. - Lauro Lopes. - Francisco Pereira . - Rupy Junior. 
José ~uller. - Abelardo Luz. - D :niz Junior . - Dorval Melchiaàes. 
- Carlos Gomes de Olh·eira. - João Carlos. - Borges de Medeiros. 
- Baptista Luzardo. - Vespudo de Ab~etl. - Renato Barbosa. 
Demetrio Xa\·Íer. - Annes Dias. - Frederico 'Wblffcnbuttel . ...- Victor 
Russomano . - Raul Bittenco'Urt. - Ascanio Tubino. - Barros Cassai. 
- Da~io Crespo. - Adalberto Corréa . - João Xeves . - Fanfa Ribas. 
- Xicolau Vergueiro . - Oscar Fontoura. - Aniz Badra. - Eur ico 
Ribeiro. - Etmanclo Gomes. - Sebastião Domin 2ues. - Abel dos 
Santos. - Pedro J orgc. - Francisco di Fiori. - Antonio Carvalhal. 
- Austro de OJh·eira. - Arthur da Rocha. - Silva Costa. · - Fran
cisco Mour:t . - Ad:tllJeno C:tm:trgo . - Alberto Surek. - DaJras Or
tiz. - Edmar Can•alho . - Cbrysostomo de Oliveira . - José do Pa
troc:iniç. - Ricardi no Prado. - Vieira Macedo. - Martinho Prado. -
F erreira Lima. - Ri cardo ~[achado. - Oliveira Coutinho. - Alberto 
Alvares. - Paulo Asst:mpc;ã:l. - Pedro R.a.cbe. - -Gastão de Brito. -
Vicente Galiiez. - Leonc;o Araujo . - Gastão Vidigal. - )'loacyr BaT
bosa. - Arlindo Pinto, - Abel:trdo ).{:~rinbo. - Syh·io Leitão. - ·Mo
raes Pah·a. - Barreto Pinto. - Thompson Flores . 

O Sr. Presidente - Respondera!\' á chamaua n7 senhores Depu
t:ldos. 

!Vae-se proceder :í contagem das cedulas. 

Procede-se :i contagen1 das cedulas . 

O Sr. Presidente - ConfeTe o numero de ce<lulas cOtn o dos s~s. 

Dep'U~:Idos que votaram . 

Vae-se procedeT á apuração. 

São apu radas :z:z7 cedulas, que dãll o seguinte resultado : 

Sim 
~ão 

Em branco tres cedulas . 

8,1 
141 

O Sr. Presidente 
bre o o :corr.ido . 

O projecto não foi m:uniclo, offic:iando-se so-

O Sr. Thom.pson Flôres (Pcl4 ordem) requer e obtem dispensa de 
impr.essão da redacçã.o r:nal do projecto n. li2 , de 1935. afim de ser 'im
mediatamente votada. 

E' lida e, sem obsen·a~;i)es, appr.ovada a s~guinte 
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XWACçÃO 

(I .11 Legislatura) 

~- Jj:! - 19:35 

Rl·aacção ji11al do projceto tJ. 275, de 19,35, qrt~ manda il1duir na di-:.·ida 
passi';la tfa Uttião, coul o cr.:dito de: -"SO :ooo$, as úrácmni:;a(õcs do 
Tratado d,· Pedras Altas. 

liFin:mças e Orçamemu 47 e Justiça 18, <le 1935) 

O 1Poder Legislativo decreta; 

Art. I. " Fica o IPod~r Exec.uti,·o autorizado a incluir na dh·ida da 
U-nião, a ser attendida com o credito <le zso .ooo :$ooo, aberto pelo Decre
to n. 23.298, d~ 27 -de Out-ubro ele 1933, as indemnizac;õcs estipuladas no 
Tratado de IP.edras Altas, que põz fim ao mo,·imento re,·oluciunario de 

1925, no '\Riio Gr:md'e do ·Sul, <= classificadas pela Contmissão ,!.., Govern.1 Fe
<ieml que julgou os respectiv<ts procesos. 

Art . 2 ." •Para os effeitos do cumprimento da presente disposic:ão de 
lei, o P<Xkr ·Exe::utÍ\'0 f:mí.. por intennedio do -~iinisterio da J ustiçn , a 
remessa d:l.quelles processos á Commissiio encarregada da aptlr:<çào e liotui
daç-..io <hl di,·ida passim da Cnião. 

Art . 3.• Ainda .para o.c; efieitos da me~ma disposic;ão ue lei, e\·itar·se- :Í. 
(!Ualquer preterição no pagamento de diddas posteriores ás indemniza
toes estipulada~ no Tratado de •Pedras Altas, ob:<ervand'o-se o inciso 2 ." 

<to mtigo t . A do •Decreto n. Z3 . z98. de 27 de O:Jtubro de I<JJ·J. que pres
CT'eve o accordo -com as parti!'S inte~ssaclas no p:~ga~nto P<!b. União olas 
divíaas constantes da rel:açiio orga-ni?.ada nos termos tlo -Decreto n. 2 1 • 584, 

de Julho de I 9:32. 

Art . 4·" •Revogam-se as disposições em contrario. 

Sai:J. õa :Commissão, 7 de Agosto de 1935· - V alente de Limo, Pr~-

si<iente. Heitor M czia. 

10 Sr Pre8idente ~ O prnjecto vac it sancc;ão. 
1Esgotada a materi:1 constante da Ordem Jô Dia, dou a f)alaYrn, par:< 

ex~lícac;:ão pessoal, ao Sr. Agenor Montes. 

O Sr . Agenor 1\lonte (Para. .·.rplica.t;i;o pessoal) - Sr. Presi-
aente! Ocou.po, hoje, a tribuna para adduzit' algumas considerações sobre 
emendas, aprescntw.ias .pela minha bancad:a, ao projecto de lei orçamentaria 
para o cxercic:io do a-1mo \'Índou.ro . Deter-me-ci, sobretudo. na anal)•se 
aos motivos que nos levaram a 9ropõr ~eno augme.nto na verba 2 . •. 

do Minisetrio da Agricultura, na sub-consignação destillada ao material 
<lo Serviço 'Geologico e :Miner:~logico. 

lnfelizmentc;, Sr. resdicnte, as elevadas questlies e os amplos pro
blemas, :~quelles que directamente affectam a grandez:a do nosso Pa:z, e 
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<Jt1C, pda sua magnitude_. dc\·cri:un tlespc:t"tar toda a attenção dos nossos 
h .. mcns .publico~. as mais das Yczes ficam rr::legados para '(Jlanos seoonc!a
rins: cmquanto qu"· .:Ls qt:erelbs pequeninas de meros interesses partid:..
r ws t' pc~s<>aes, forjau:1s no cadinho tlas paixüe' politicas, tomam um:. 
t:1-:o !c:1~ia c cm1 cle~ta4ue immereci<ios e inl1'TOJ>rios. 

Tem ;, assistencia completa da C:m1ara. 

O SR . AGEXOR )fOXT I' - .~qui m~smo. neste recinto. muitas \'C• 

;:c~ 1H•tn.n1•>::; deo~ladns e preen1inencia <!·cssns ·questiunculas. ,na~ta trazer
, :c· n <lchnte qtt:1lr tucr n,;,suntp\o <lc natureza partid:.ria. por menor que seja. 
para innneditmnemc despertar o _ plenario c fazel-o \'Íhrar num intenso c 
yj,-., elllh~1SÍasmo . São verdadei ras contradi<:ões do nosso meio, tah·:z 
:n n:!n ac:mhado e hostil nos grandes cm)'lrehendimentos. lími:ando-se a tlar 

<:=-cc<;:,-n import:mcia ao escambo de insultos e <loêstos . 

Semelhantes cli;$idios, em que perdemos o melhor ·do nos~o precio:;o 
tem;r:r e a rnór 1>artc de nosso esforço ·util, chegam mesmo a in~uúr a Xa
<:iio a duvidar d a nns~a capacíd;:1de idcalizadora e da identidade dos prin
C:-;>in; com que lhe :.presentamos os programmas parti-Jarios. 

O SR . -Dn<J7. Jt'!o:IOK - ~sses '[Jroblemas são de solução mais t>U me
nos lenta e u ,-o to oi: de necessidade, ímmediata . 

O SR . A•GtF.t-'0~ , ·~I O:\' TE - Dahi a necessidade de hase:.rruos em 
(JUtr.>s fundamentos a s nossas llJanifestaçücs tribunici<ts, escolhendo the· 
ma~ mais ncJ'c(tUndos e mais palpitantes ao dcsenvoh·ímento ,)a nossa na
cJon:~lidade . 

Sr. P r esidente. o :~ssumpto do meu discurso é cle~ses que deviau~ mere
ce~ todo o interesse dos nosg.--.s administra-dOTes, ml a releYancia da materia 
q.u~ enc<!rra; :~pena é .:!e lan1entnr que seja dndo ao <:onhecime:1to desta 
Cas:1 pos •pessôa despro,·id':a .de intelligencia e falha de cu~tll'I'a, ( Nãt> apoia
dos) . não poientlo. assim, expol-<> com o brilho e a segl1ranç.a requeridos. 

O SR. D1X1Z )t; :;wr. - Basta CJ<1e seja cxacto. Aliás, ·V. Ex. junta 
o brilho it exactid3o. 

O SR. A·GE.'XOR NO~TE - Refiro.me ás grandes possibilidades 
ou qunsi certeza d~ exístencia de immensas ja~id.'\s carboniferas no Nor
deste · Bra~ileiro. sobretudo nos ·Esmdos <lo Piauhy e do MGranhão . 

:0 augmento <iê despesa pleiteado .-i-sa intens ificar as pesquisas jã 
inicaid'as. com tão felizes resulta'Cios. no Estado do f?auhy. As mi:nbas 

.affirmações são fundamentadas nas palavras dos technicos e nn aprecia
ç'ãn de dados concretos, já . est?dados /Pelo Sen·iço Geolbgico e Minera
logico do Ministerio da Agricult-u ra. 

~ im•portante descoberta, que virá certamente re,·olucionar toda a 
nossa economia, libertando-a do · humilhante tributarismo em que tem vi
vido, e que le\·ar á o :nosso IPaiz para os grandiosos destinos que bem 
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merece. pela "''.ta Ín\'cja·;el ;;it~ta~ão no Contin.,-,,te .Americano, fui obra Jo 
acaso. Aliá..;, nilu é txtranbavel qne tão auspicioso acontecimento tenha sidn 
f:"Uto U<:' fdiz impTC:\"ÍStO, pois qu:>.si todas as grand~ descobertas ijue 
enriquecem hnj~ o patrimo11io do.< povos, têm sido obra de meros ;u~;"lsos. 

Do compuiS<1 du~ relntorios Jo Sen·i~o Ceologico c :\"lincr:llo~!co rln Hrn

sil, vemus <JU<:, não nbstante os doutos technicos dess:s utilis~inw Der>ar· 
tamento. no ... Pr~•granun:L :1 executar para 1 t)Zo , tzre:nt ()tevislo t.raha

lboe d e ~r>:l<hl).:cn~ 1111~ rios It:tpccllru' e Parnahyba, para pel<<tui~a ·le !k

tróleo nas fon11a~i>cs dn Cret:lcer•. cujas sonda~ens de\'erinm ser Jo:,·adas 
a grar-des )>rufnndi<la·l<:',;, aiim de se estudar "as rela~õcs entre n~ f .. r. 
m:l<:<;es tio hermiann, acca;o existentes por ali, e as do carboni fcm \ "(.''1' 

dadeiro ''" Valle •lu :\mn7.onas", esses trablahos, .p orém, nãn foram k 
v;tdo,.; :1 dft'it". T;tk c7., •m \'Írtl1de dos resultados ne)!ntims e i:1::cr:r>~ 

•lns ""ntlõllll'rts ·I'~""'''' Ht!:.s em -xlallés-Assu' no E.~tado do Am.·u:nna~ e :ts 
ti<'! A\'eÍrll~ 1111 l';trú . til'c•scm Je~~nimado os tech11kos de proceder a <•~:t 'l'as 

~nttõlltt!lls t'JJI11 n rim ele <lcscobrir combusth·el, no extremo lVlrte cib Br:~ .;il. 

1 1 ~o"'~i\·,·hurr•1r.. i ic:aria u \Pai7. por muito tem.po n:L ;J::nor:1~cia de tã1> 

au~icius:.- '"'"'ihilid:tdcos, se o iUustre e,._)i[inistro J~arcz Ta,·ura. •:•: 
c.le~:õc:-jo wni'" p;,triutic" d~ coop:rar C'OUl o ·':\·finist<.:riu (1:1 :viat:fio. cnm:ll~

landu " :'.\'skma •lc irri!::~ção nas re:<:iões onde fosse lJC"sÍI"d :1 constru=çãn 
<lc: a..:udc~. p<·l" a )tr,n·dt:nuento tios lençóes •le agua ~1hterranea. ,, ;.,, ,J~

tel'nlirt:JS~t· :10 Scr\"Í~t• CeoJo~:co 3 !JTO,cder sondngens em di,·ers•os pnnt<•S 

do Xortlcslt• l1rasildrn. 

tP;tr:t co~tn tlar as reJ.tiÕt!S 1.lu Ce:trá e tio Pia .. uhy, seJ.::uiu en1 1 ll· .. iJ 4r 

t-minente sdenti~la Em:d>Í·• tle OliYeira, que, <lepois tle percorrer :,.:,~a 
Jlarle ·du primdrn 1\swdo. ,·isitou o Pi:J.uhy, e sobre elle reft'riu - ~t: <J., 

~eguintc nu• ru 111• ""ll c,mmunicado á Academia de Sciencias tio Hrasil : 
" • . • a n:tl tlr,•za ~•' l i 111~'1l\aria dos terrenos geologic(•S. ;1 estru.:mr:t J"ll'-"" 

e r~umcrusa~ (""'''" •l'a,I.,'\J:t -pcrenne, perruittcm obter (}Uanti~:ult: .!c 
:1~"'\UU. st1htcrrut1ru, ,...,.m .c:·ar:1cter :1rtesiano, arrebatando t\Ssim .. ;i a.ccfln '~a~ 

seccall, :1 nmiur pal'h• <lt' sou territorio" . 
Prrr , ... ;, , ' ''""lit•çr"o:s especiaes ficou assent:ulr> p roceder-se :1 )lerf·.: r :o. 

r:u;úes nu ""!" J> ill ult )'~'"""· visnndo essa finalida<!e , 
:De1·<:'·•••, !"•rl:ullu, ;, a-dministrnção revoluciona~ia o ennrme !Jencii

cio <btM Jl<'"'tni•a • <'111 tiin l>O:l hora encetad3s no Pia11hy, pelos il!.~-stres 

kc:hnicu~ du ~••r1 · içu :\1 ineralogico e Geologico do 1\{inisterio ela .-".gri cul-
1Ura. 

Ali:'•~ ,lurl" " <lr~crn-olvimento da -nossa producç:to mineral é r!e,·id" 
ao •lenu:l;u\u Jtllll'Íutismn c ao pertinente esíorço desse Departamento que 
,; dns mui• utl'i• :, economia ·nacional c, infelizmente. aindn nii r> in:e
gr.u~" ~ru•• • M' (a~ mist<!r, no quadro hierarchico da nossa ndmini$tr:H::''"· 
pois, pc..lu ~~~~ nhu Vlllt'r c pela s11a grande resp11osabilida.de. ~\-eria mcre

Ct't' maiuru <'nÍil;ldus •le parte dos nossos home·ns de go\·e.rno, li:' a e!!e 
Que <le\'<:'UIJJ~ li~ nwi• accentuadas conqt1ist:~s no t erre11o das exploracões 
de nos~o MJJ!u , 

n~elixruemq, tem ~abi<lc manter ns gloriosas tradições de seu gran
de Íllndnda~ Or\'ille llcrby, seguido posteriormente pelo insigne scien
tista e emerit .. lm1 ~Í it'' rn GonZD.ga de Campos, cuja passagem pela sttn direc-
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1ori:1 deixau os mai s pro!Jun.ios su.lcos de sua dynarnica. capacidade, do seu 
generoso op:ttriotismo, ~obretudo, procurando pQr todos os meios l'eS;()l; .. er 
o elll;J<Jigarnte ·problema do c:ombtr.>tivel nacional. 

1!\ão obsta·nte ter sido esse Serviço, algumas vezes, ,perturbado na 
~0n11exão organica <.h: sua es;x:cialida:le :l.ciministrativa, pela estreita men

talic.l:l:le -de alguns homens do passado, ielizrnente, nomes i llustrcs, como 
Fla!Jr)- Ja .Rocha, ,E.u~ebio de Oliveira, Clyconde Paiv:l.. Alpheu iDiniz, tantos 
untr.;o continuam na faina silencios:l. e mo.dest :l. de estudar as riquezas <lu 
!X)sso s..:b-solo. 

E ' escudadu na \'aiiosa autorid:l.de de illustres technicos desse Scn·i
~n <tUe a:M'uzo as mir:ilias considerações, fundamentando-as . T:unbem na c:·n
tre,·ista concedida ao Diario Official do Estado do pjauhy, pelo sub-as
sistente cio Seri'Íço de Producção M ineral do :\íinisterio da Agricultura, o 
S r . Dr _ ·Glycon de Pai,-a Te ixeira . 

.-\ntes tle ler tre~hos da citada entre,·ista. lerei. p rimeir:ur.en te, al
guns cununentarit>S feitos pelo mesmo jorna l sobre a importante descober
ta üe fosseis da flora westfaliana, naquelle Estado. 

•Diz o referido j ornal: 

•• Quandv de sua excursão ,;cient i f ica pelo interior do óf'iauhy. em 
18tll, colheu l),!artÍLl!\. entre Oeiras e .-\mar:J..nte, e xemplares fossd s ,.!~ 

/'sortmi.tts JJ,.osili<·nsis _ •Cnge r, <ia c!:l.s;;e dos Ptcritc.ph.tas. estudados. ·lc: 
iuodv ctomplth>. e111 rl1;2. ·t>Or ·Brongniart. Posteritlrmente, em 1909. o Dr. 
Arrojaclu ·Li slma eddencia. em territorio pi:l.uh:;ense, a e xistencia de Psa
roniHs, não só <1:1 e~pecie bra:silicnsis, como de outras. de acc<•r<lo com 
as u!>s~rva<;ões e classificação do Conde Solms ·Lauhack. 

IH ora cio Sn~:<li, a seu turno. encontra. proximo á lmsc d:c Cha!':l
d:~ llaptista. outro f ossil, de gran<le interesse. a Siyif/uria Dalo.<tical.f! . 

T ow!ns in<iicam terrenos carlxmiferos. Os Psaro11i11s appa recem lHo per. 
m e:111o. r>U carbonifero SL1perior, emqua.nto ttue a. Sigillaria, encnntr:~n.i"

rc. e!llhom r:.r-.unente, no crrlm, torna- se :1bunJante no \-\ e>t.fa!i;:'"' ~ ~te

faniano . Exellcntes índices. n fro animaram, comtt:do, a pesqui~as carho
:.i f.-~;,,,, cto terras deste -Estado. •• 

\::.":míorllle já a::oenotuei, depois das ol>sen -a<:ões à'o 6r _ Dr. 'f:.t:zch;. • 
de Q)j,·eira. nt.-utdou-se proceder a sonc.l:lgcns no Piauh)-. E, sobre es.;c.; 
traha :h:.>s. assim refere-se o Diario Official: 

, .. Ficou {\eliberat'o. por isso, que ~e r~alizem lagumas sondagens em tcrns 
piauhye!Jscs. Para a<1ui foi transportado o mntcri:d .. em 1933.- concnrrc-::
(~o <1 Gm·<:!nlo do Esta:lo com Oi> fretes de .P arnahyha a esta Capit:~l. mde 
lo~:o ~e iniciou a primeira snml:u~cm S1>b a direcção do .Dr. Abel P au!o 
<~e O.liveira, substi tc;.do, pouco depois. pelo Dr_ José Mirand:~. que :; 
le,·o11 iL 'llrnfur"'!'idade maxima de 565 metros, pcrm.ittid:l. peia perfuratriz _ 

" ':'\enhum lençol que a scend:. 30 nível. do solo .foi encontr:ul<:>. E•1· 

compen:;a<;ão. a parti r de .:117 metros, cnme<;araru a a·pparecer, nos tes-
temunhos da sondagem, materia <:arbonosa t impressões vegetaes ide1:· 
fkatl;zs pelo tDr. ·Euzebio de .Oliveira. como pertencentes á f amilia Sphc-
1<0f>tt!rOO.uc, com muita affinidade cem a f>almopteris f w·cata,1 synonima 
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da Sphe12ateris affinis, caractersitka do \\l"estafaliano da Fran~a. Alie
manha e do carbonifer.o da .Escocia e do 111inois nos .Estados Cnidos. E'. 
Cllmo se vê, um in1icc de grande valor. da existencia de car\"iio de alt:1 
\lualiãad:e. Ai11da o Dr. IE.uzebio de Olh·eim. em nova communicação á 
Academia de Sciencias. alegra-se com o achadq, e não esconde o e nthu
siasmo. declarando: "1De tudo is to é licito concl-uir que existem no Es... 
tado do Piauhy camadas representati,·as do culm ou do \Vestfaliano d" 
Continente Norte;, onde se acham os grandes e valiosos deposites de car
vão de peà'ra do Mundo, e QUe no,·os horizontes se acham abertos ás pe•

quisas de can·áo de pedra no Xorte do Br:~sil ... E. para desf:lzer confu
sões que. .porn:nbura. possam surgir, entre o can·rlO elo Piattby e o do 
Sul do ;?aiz, accrescenta : ~ :\s ~omparac;ões entre as formações carboni
feras e permeanas do !Piauhy e Maranhão, com as do sul ô.o ~r:Lsi l. nãc~ 

têm o menor fu-ndamento ... 

I Passo, agora. a ler all:uns trechos da referida entre\·ista do Dr. Cly
con de Pai\·a: 

"Vim ao P;auby locar uma Uo1·a perfuração par" a1·cnriguar da ex
tensão do terreno c:.rbonifcro, inesperadamente encontrado pela sun<lagen• 
2:!5 , em Theresina. a part ir ce 217 metros de prof~tndidade. 

iEsta sondagem será procedida ent Santa Thcreza, a 19 kilurnetros 
em liuha recta, da primeira". 

:\'[as adeante. o Dr _ Clycon, dando a sua opinião sobre as pesc1ui;a,; 
j{L feitas. declara: 

"A respeito , j:'L o Dr. .F..uzchio dt: Oli,·eira te,-e de pronunciar-~e. 

em com:muni•caçáu á Acaa'emia de Sciencias. . :\ perfuração revelo u a exis
tencia de uma flora carbonifera, com restos identificados <.le Spllc~ropt..-
ris affinis ou ralmoJ>I<'ris furcata , ence>ntrados no \'v1estafaliano. principal
mente nas bacias de onde hoje é extrahido a maior p:~.rte do cardio mi
ner:~.l do mu-ndo: Allemanha, 'Fran<;a. Escocin. Estados L:nidos. Foi. sem 
contestaçiil.), a m:~.i!l nota·•·el tlescober!a 
Brasil. " 

geologit:a do anno passado, nn 

1Depois dessas pala,·ras ao jornalistas que o entrevi.st;wa. e que era <> -pru
prio director das Ollras .ão rEstado, hoje ahrilhantando o nosso oJ::stadu no 
Senado da 1Re[>'Ublica. o !IJr; Clycon apre~nta amostr:~.s, onde se aclram 
bem definidas «S impressões dt: um fó~sil, e proseguc:.: 

·• Está <U1UÍ o Spllmoptcris do//iu-is. Veja! A materia carbonoSjl em 
finas camadas, em estratificação alternada como o arenito. lsto qoe<r si
gnificar que estamos á praia de u.m mar primiti,·o, em que a flora não 
se poderia depositar. Necessitamos al'ançar p:~ra o interior, encontr ar o 
lago em CJPC a floresta se accumulou. a lenta .na sua maior espeso-ura. 
em summa,. a verdadeira conta do ros.'\rio - :L bacia c:~.rbonifera ... •• 

Pergunbdo se haveria probabilidade de enconlr;tr-se car\'ão no ·Piauhy 
e<:onomic:1mente ex.plora\'el, respondeu o .:lbalizado technico: 

"~ão é possh·el :dfirmar, desde agora, com .precisão, A índicaç5o, 
porém. que nos é dada ~lo apparecimento de íossei~ carboniferos e car
bonizaáos, das especies identificadas, é indicio Yehemente de bacia dle car
vào .syncronico dos da melhor qu;~!idade, e \'ale como incitamrnto pooero
so á proseru$ão das pesquisas. Abandonai-as, nesta phase, seria mais do 
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(j>le erro, qLJe a tech,lica con.Ucmn:t, seri:t um crime la~timn \·el co:1tr:t :1. 

ecnnomi:~ na.:ional. 
- IX ns •Esta-los 1...:nidos. ba~taria o en-:ontru desses f asseis. :;>ar:t serem 

immediatamente, inn:rtidos nas pesquisas milhües de dolb::-es . 
Os f,>sseis c:~~boniz:t<los apparecem -durante todo o c-ur sa da perfur::. 

ção. a p.utir de :n i até 565 metros. 
Adeante. o •Dr. .Clycon estabelecendo a diiferenciação 'los lwrizo,-.: c -~ 

c:trhonosos de T herezina e Porto Franco. assim se manifesta; 
··.'Pelo que me assegu ra o Dr. José .:.n randa. t~iío ha .ne:nh.~m:~ rela<:i\'' 

(.>:tt re '"' dois campos! !Pertencem elles a dois pet·iodo.s geoll>gicl)s di fie. 
re~tes. O de 'Porto Franco é pcrmomezzosoico. de formação 111ais recen
h!. <le tJualida-de inferior. semelhante ao can·fio do sul do Brasil emquant•> 
<IUC o de Therezina é de íorma<;ão mais antig:a, carb-Jnifero m.;:l'o \\'a5-

tf:diano. • 
Sr. Presidente, essa esper;m<:u$a desco:1erta. qt:e o Dr. Glycon de Pa:

\"a, no s~u enthusia~mo scientifíco, classif ica como a m;liot" descoberta ;:re u
l,•r;:ica <ll" 10.34- abre novas !)erspecti\'aS e rass-:t :unplos horizontes á soh~

cii o do problema siderurgicu brasileiro. 
Quantas ini ciat:Yas e qu:1ntns entprehendilrentos n ão têm sido estio-

. b d ns. com reaes prejuízos á noosa econon1ia e tamhem pa~a aquelles <i:ue. 
patrioticamente. se hnc;am no arido campo de transformar o formidn\·el 
potencial <le nossas resen·as siderica~ num dyna:nismo fecundo de p rog:r es
~o e de fortuna ! X o geral, todos esses proje;tos se esbor oam, por se ba
searem n:t applicac;ào de combustível il'l'proprio. 

l\Iuito se tem escrípt~ a re~peito desse ma~no assum!Jio. e são de )ou
,.,.,, a partinada e n coragem do> dignos bra~í lei·os que. arrostando preju i
zos .!e toda a natureza, Y.;nt tenazmente proseguindo em suas OTganizaçüe; , 
e!!lhora de íicientes á nossa economia , 

IHa dias. nesta Casa. o ílh1stre. Deputado An tonio de Góes t rouxe a 
dc,bnt~ o problema s iderur;;:ico. S. ·Ex., oom a effidencin de abalizado te· 
chnico. demonstrou com dados estatisticos que a noss."\ incipiente siderur~n 

ainrla não esta\'a e1Ít cnnclic::ões de produzir ferro e :~ço para o consmro dn 

Pai>:. 

Commentou. tambem. o projecto .1.present:tdo pelo nota,·el sirlcrur;:!ista. 
Dr. Sic:liano Junior . no ~eu \'oto em separ:do ao pare~er <lo Cnmmis:;fto 
Redsoca do Contracto da Itabira Iron . 

Pelas estatísticas a;>rescntadas !Jor S. E:-.: .. emborll sem oletalhar. d"~
rle logo se verifica a poucn producção de nossas usinas e, sobretudo. o pre

co eJe,·ado do ferro e do a c; o nacionaes . 

~inguem póde. no entretanto. ne!;ar o merito do~ pioneiros da no>s:t 
pequena siderurgia . )Ias, seria um graYissimo attentndo ao nos.~o futur•>. 
afErrnar-se que o problema já está equacionado c:otr a fundação das no,·e 
pequnaes usinas de fabricac;5o de gusa a cal"vão Yegetnl. 

Realmente, a produ~ção de ferro e nc;o n o :Srasii Yem augmentandc de 
anno a anno. P orém, em face dos pri\·ilegios de <Jne ;::-osam as usinas, co:n 
t.ari ía; altamente proteccionist:ts, isenções dh•ersas, contrn=tos com o Go
verno ass~gurando compr::t d e producto fabric:.do, emprestimo a juro baix'J 
e a longo prno, ainda i: insigniíicantissimo o ri!S\Ütado obtido . 
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A estati~;i :n nbaixo. iornecid, !>elo Depanamento ,J.: Estati~tica e 
l'rod~~ci"oo do )fini~crio da Agricultur:t. d:í uwa idéa bem· exacta do pe()uc
no re:-tdi:ncr.~o <!:o:; 11o~sas usina,;, desde , inic:o de funccion:~mento. 

GUZ.~ 

~~t'."'umo ,;r. ."'rodttcçc;o das rr.'f:inas .fi4.lcrur{1icas uacionac.o; de.\·dc o 

i11icio das fuudaçü..s 

·-· -~----- -- ~ --- -- ~ -·---·---

! Q u:un: dadc '1 V:~lor 

Olil r.:is) '1 (Tons. ) 'i 
! __ ! _________ _ 

Qu eiroz Jcnior Lt<!a. . . ... ......• •... ... 
Ci?.. Sider:m!ica Belgo-)l ineir:t . ....... . 
Ci;,. Brasileir:~ de C ~i nas ::\1 ct:tllnr:;ica:<o .. 
Cia. Ferro Brasileiro . ..... o ••• ••••••• •• 

Co:1. )Te:a:lurgica :.\!:lgna\':tc::a. . ..... .. .• 
1';1rin & (ia. . o •• •• ••• ••• o • ••• • • • •• ••• • 

S. A. )fewllurg-ic:~ Santo Antonio . .... .. . 
!,fetn'lurgicn Ribeiriio Preto .......... . .. . 

Total ~cr:~l .. ... . . . . 
I 

T()S .403 

158. ZC)_., 

fí-l.iXi 
22,,l.JO 

I l .JOO 

z. ooo 

4 Z·3·P .01 .! 

. 3~- 3~6-~.)1 

5. ,5j0 , 0t)O 

~.,S l0-7')0 

3 00 .. 0 0 1) 

-1 3- i50 

.JQ-1 -670 

L+ __ _ _______ _ _____ _ 

Rc~un:o d tl rrot("C(tÍO di· f,.•rro IIPW.illirdc ela.,· lt .)"ÍWP.~ -~~id(' l#/lryi~:a.s ci, ·.~dc.• o 

iuicio do ftmcciouam.-nto 

C ia. 
Cin. 
C ia. 

C sinas 

! 
Siderurgic:a Belgo ~fineira . . . . . . . . . . . I 
Brasileira de ·)finera<;i:io e )!etallm~ia I 
Brasiler~ de tisinas :\fetallurgicas . . . I 

Cia , F.le~tro :!lfeta·!lu rgica Brasileira .... . I 
I 

Total 

Quanti,Jade 

(Tons . ) 

1.:!-.f. . «JCHJ 

ii·7~5 

;o.6.u 
ry~4 

.Z54- 492 

i 
! Valor I 

I 
I 
I 

\ ~J jl réis) 

I 
I 101 . j.'l6 . S76 
I 
I 5 ') .814.574 

I -14. S4-1- ::.~I 

! iJ') .ZOO 

I 

.ZOJ.~Z-!.8Sr 
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RcstfmO da {lrod«cção de aço· das !(.finas sidcrr~rgicas de si,~ o inicio 

do func-G"Ü>namcnto 

Usinas 

Ci~. Síderurgíca Belgo Mineira .......... . 
Cia. Brasileira de Miner:u:ão e ~eta·!lurgia 

Cia. Brasileira de l:sinas Metallttrgicas .. 

To tal gera 1 .................... . 

I 
i 
I 
! 

Quantidade Valor 

(Tons.) (~i! réis) 

136-510 6!,J24.0I2 

6S.jzt ~i-729.633 

5~ .JSo ::J.o6j.2S5 

.::!5i .6r r 

Tola! da prod11cçiio de ferro !Jlf.Sa. lamiurrdos c aço 

Total da prorlucçiio 

Quantichdc 
(Tons.") 

971 .j13 

Valor 
\:'>lit réis) 

O qu;ulro acim:• denwnstra que os nossos altr>s furno;; em 20 :mnos d~ 
funccionnmento produziram o.penas .pG.o6r :ooo$ooo. Emquanto isso o nosso 

t•aiz importou de !<) 10 a 1934, S. 154. o9q tanel:!clas de artigos sidcrurgi~os. 
110 \'alar de 254---l'll.gzs libras que. no preço de 6o$ooo, base tomad:r para o 

c:llculo d<1 nossa dil·ida externa em 19:34, correspor.de á quantia ele ....... . 
1.5·-"61).50~ :686$ooo. quasi cgual a. toda noss~ cJi,·id" externa, inclusil·e Est:t

clc•s e ~funicipius, que em 3 de Março de 193~. era de r.:is r6.Sco .. )lt :ooo~. 
Se::!'Undo os dados puhlicados pela Secção Technica de Estudos Financeiro:; 
e Economicos dos Est<~dos e Municípios (Volume Irl - ~.• pag. :XIIl). 

P<~i<: ímmen,o. com formidaveis territorios ainda desh::~bitados e co
l,ertos de inestimavcis riquezas, .:ort<~do de Norte a Sul por grandes riM; 
que se encachoeiram, enthes:>urando fabuloso potencial de energia util. pre
cis.'l imperiosamente acompanhar o progresso das nações ch·ilizadas. Por
<llle se não tivermos um desem·olvirnento mais ou menos 'parallelo aos de
mais ]lai:tes, poderemos, amanhã por futcis moti,·os forjados pelas chicanas 
1b diplomacia imperialista, vir a soffrer amargas humilhações e até atten
tad'os á nossa so heranía. 
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Xão podemos, nem devemos tão pouco. acreditar , no inoeuo pacifismo 
pregado por potencias que, sem nenhum constrangimento. se lançam con
tra povos mais fracos esmagando-os numa demonstração brutal de força 
e poder e ainda mascaram os appethes Yorazes de calculada conquista, sob a 
C:gide da Civilização. 

Kos. br«sileiros. temos que resoh·er por nós proprios todos os nosso.< 
pro:.,remas e todas as nossas pendenc!as. ~ada de confinnar nos cenáculos 
internacionaes de paz e de justiça. 

E' de hontcm o celebre e já. decahi<lo instituto gcnebrino, Feliz-:nente, 
tivemos o bom senso de abandonai-o. ·E. nssim ficamos !ines <le cancellat 
com o nos.>o apoio as decisões dos pseudos juizos de po\'OS quando não pas
sam de meros agentes do imperialistno europet1. 

:Não alimentamos a menor intenção de Jucta ou desavença com paiz:es 
americanos. E' na propria Carta Suprema que defini:nos as nossas sincera~ 
aspi-rações de paz e de concordia cotn todas as nações. Condemnamos por in
rioie e tradição (IU:Ilqucr expansão internacional ba~.ta na força dos exer
citos. 3-Ias, dahi, a descorarmos dadefesa nacional. deb:ando de nos pre
parar para a guerra. seria t.m~ grande crime, C!llt: as gerações \'Índouras 
jámais nos perdoariam. 

I nfelizmcnte, ainda existem ingenuos que. 0 11 de boa fé ou le\·ado~ 

pelo C"-nto de sereia dos internaciona~istas interessei ros. chega111 a defender 
no Parlamento moções alvitrando o nosso desarmamento, ou .projectos vi
sando arrefecer no -coração elos joyens, o enthusias:n::> pelas nossas glorias 
militares. 

O SI<. ).{oTT.>. LI~l.\ - Dasarmar o que? 

O SR. AGE~OR :\IONTE - Estamos completamente desnrmndos. 

O SR. )'ÍoT'U. LD!A - Desarmados já fomos. 

O SI<. D!XIz ]t:l'lOR - O que ha é confus:'ío entre "pacificas" e 

~ p:tcifistas ". Paci ficos nós o somos. ma~ ser pnci fist:ts seria renunciar á 
lucta ine\•ita,-el que é n propria Yida. 

O SR. Rl,X,\To B.~Rnos.o~. - ~as não fnc:.mos preparação militnr par;t a 
guen·a : de\·en·os fazel-n para gnr.:mtir a paz. Este é n objectivn. 

O SR. AGEXOR :\fONTE - Est6 claro. 

·O SR. Ri!xA·ro B.-.RuosA - ~f:ls V. Ex. :tcaba <lt! tlizer que nn~< prer•a
r :unes p:-t.ra a S'l.1erra , 

O SR. AGE~OR ~fONTE - E~se prep:~ro (l:tr:l a guerra sil{nifica c1ue 
<le,·emos enfrentar ,) futuro. 

O SR. R~NATO BARDOS.\ - E' assercãu um tanto :wan~;:d,'\ ~e mais. 
que não está de ::u:cordo com os sentiinentos de Ct1lturn. nem <:Onl a tradição 
d::t política continental. 
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O SR. AGENOR }IONTE - :Esse. p repa ro para a gt1erra y isa just;t

mente a mam•tcntão da integrid:J.dc do JJosso tcrrítorio e da nossa soberania. 
Acim:l já affim1ci que não :~limenramos 11enhum proposito de lucta com 
cJ ualquer paiz. 

Esões l)r asileiros ~ão como acru et''as sacerdClti zas de Lesbos. as mulheres 
de ~fo:1b, as ter.t:1doras audnze~ de pdle negra e olhos l:mguidos que arras-
1:wam os joYens da Arya á adorac:ão de sens deuses inuteis. P retendem, 
con:o bem accentun illustrc oifi~ial super!or do nosso -Exerci;o, (j\1e o Brasil 

continue " dei tado eternamente em berço esplendidn, ao som do ?.Iar e á 

lm: do Céo profundo". 
Precisamos ao contrario apparelhar n E :-:ercito com todos os r~cursos 

bt:llicos modernos, dar e ffi::ien ci:i á ) larinha, para a defesa das nossas -:x.
lensissimas cost:l~ , e, sobretudo, incutir no po•·o o mais YÍYO e intenso amor 
:Í5 no~sas tradiçõe~-

A gtlerra de hoje mobilisa todas as iorças Yi,·as de um pa.iz. E' a Xa
ç:io r.m nrm::~s. 

:\ potcneia c::onsi<lera,·el d o armamento moderno obriga a um ph:mtas
ticn consumo de numiçües. Culmnn em sua • Estrategia" afiirma que. :par:~ 

t::na duzia ele diris<ies ,:sto é. cerca de 1 iO . ooo homens. um dia de fogo 

corresponde a s.ooo cnt i.ooo toneladas de mmtic:ões. E' a média de 38 kilo~ 
par:1 cada comb:ttente. 

Para termos uma idéa segura ,;obre o extr:tordin.uio dcsem·olvimento 
dos engenhos bellicos. ouçamos o grande ?.farechal Foch. que .se expres'~ 

n:•s eotre\' istas concedidas au cdehre escriptor Raymond Recouly.- . 

.O SR. Dn.-sz } l:X T••R - P oderia até t!iz.er que a solução. e:n conjun<:to, 
dos probkm:ts de um povo, ue•·eri:l ser rotul:tda con1 esse titulo - defesa 
n:1cional . 

O SR. AGE~OR :\lOl\TE - :Muito hem • • :O.ssim pensam, pdo menos, 
ns p(J\'OS a\'isados. 

Disse o :\Iarechal: "Elll 1918. COlHO em 191.1, o numero tot:ll dos nos
!'os soldados· e r:1 mais ou menos o mesmo; em lognr de tennos t .634 bata
lhões de infantari:l, ti tlhnmos apenas L OS 1. Em )ogar de duas l:.etralhado-

. r«s para cada batalhão. tinhamo;; a gora 1.::. ou seis \'ezes mais, sem C011-
tnr .>6 itui s metralhadores. um canhão de 37 mm. e u m mo rtei ro de: acom· 
panhamento. O mntcria! te-m mais do qrrc dL·ct~plicada_ O batalhão c:!e infan
tnria mudou de caracter. ·Em Jogar de ser composto quasi que unicamente 
de ntir3clores t<)r nou-sc: \l lll:t ,·crdadeir:1 offic::ina de especialistas. 

Em Jogar de ;.ooo metralhadoras <In principio das operações, possui
mo~ 6o.ooo ou sejam doze \'t=zes mais. Xão tblh~mos nenhum fl:zil mztr,1-
lha•l<>r em 1')14- Hoje ten~os ,.,o.oou. Cento e cincoenta nlilhões de gra
nn,ia.s formn fabricas durante :t guerra . 1st<> sõ para a infantaria, 

Se considerardes a :.rtiharia, notareis que as modificações são aind:1 
mais profundas. Em Jogar de soS pe<;as pesadas do principio da guerra. pos
suímos hoje mais de s-ooo de todos os ca'ibres. 

Di.spunhamos, 110 momento do a r mistício, de perto de 3.000 lanks, que 
seriam consideraYehnente accrescidos, no anno seguinte. 
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Em ,·ei de r ~o aeroplan<>$ díspunhamos, no fim da ~uerra de ::."Óo ". 
São numeros que se alinham para d.cmonstrar o considcr:n-el esforço 

qne fazem as n:J.çõcs afim de Ír>rnecer C\3 meios necc~sari::>s ;:.os exercito~ 

hodiernos 
E só aquelles que possuem inu\1Stria org:mizada ~~tarftn em condiçúe5 

de se manterem soberan:.s. 
Sr. Presidente. nenhum outro pr oblema de,·e meret:er tantos cui<lad•>s, 

quanto o da funcc;ão da nossa ;::rande siderurgia. Tah·er.. hem poucas na
ções pos~uam tantas possibilidades <tUanto o Drasil. 

São de LaboriaL\ as seguintes pala nas: "Temo~ os m:ti• •rc~ llt:pco~ifo~ 
do melhor minerio do :l:lund::> c não temo~ industria si<lerurgica. E P••rque 
não a temos, debate-se a nossa terra na mesquinha situac;: .. , em 'lllC tcm••s 
,-h·ido, com uma productÍ\·idade diminut:l. com a administra..:ão falh:-. de rc
cur;;os p:~ra as gmndcs iniciati,·as c com u:n pro~resso ap:mc:ulv. e:n 
snmma. 

Realmente, o Brasil pos~ue immen;as jazidas ele fet·ro. Só as resena.> 
icrriferas de )dina.s Geraes siio cakuiacbs em 13.ooo,ooo .. ooo de tc•nel:tdas, 
com o ele,·ado teor metallico de 6o a ;o '1c . 

E não é só o Estaco de ).Iina;; C-ernes que: possue fvrmiJ:n·ei:; clc:po;itos 
do precioso mincrio. Outros os t.:m em larga <tnantitl:Hk Xo E~ta.lo da 
Bahia, ha gmndes jazidas de :~ito tec•r metallic,, e em ~on·<Ji<.·<•es mlli1o fa .. 
\'or:n·eis d~ st<em utiliznrlas pela nossa industria. 

O SR. Ff.I{:".\XDllS T.woR.\ - V. Ex. diga: em to:los (•S Estados úo 
Brasil. ~o Xordéste. mesmo. ha m:nerios de f('rro :· iquissim:o:-. sead<• que 
no Cear:í e..xistem em ,·a rios pontu::. 

O SR. AxToxw DI! Got:~ - E. b~·m nc•c• esctttecer o mincrio <lc Jettllié 
na Bahi:t . 

O SR. AGE!\OR ·~·IO~TE - E. just:unente desse <iUt: mu agora falar. 
E' :\lathias de Oliveira Rocha que nos d[, noticia detalhada das gran

des jazid:ts do :\1unicipio de Jequié, á margem esqllerà:t do Rio das Contas, 
tlll criterioso estudo p\1h\icado no "Boletim do :1.1nisterio do Trahalhv. In
dustria c Cnmmercio ··. 

Diz n articulista: •' • . . de amos tras di,·ers;:~s colhidas em Jogares• di f
ferentes d:.s jazida.-;, 1110~tr:. tratar-se de um minerio de a lto tcôr em ~erro 

metallico e tliminuta percentagem de impurezas, S <: não Ítlentico :lO menos 
compara\·e! aos do Estado de •"linas Geraes. a<>s de Toro no Chile, :~os d:~. 

bacia de Orenoco na Venezuela e aos melhores minerios de Cuba''. 
Ade:mte accrescentn: "Esse minerio pela sua composição acha-se em 

perfeita condiç-ão para fornecer gusa passi ,-e! de ser transformada em ac;o, 
tanto pelo processo Bessemer, como pelo ·"open earth " norma.!. 

No seu estudo preconisa a eJ--porta<;ão do minerio de Jequié. pelas fa
cilidades de escoadouro. Pois, as jazidas distam apenas 90 ki~ometros em 
i:nha recta do porto de ··Camamu', podendo serem ·Jigadas áquella bahia, · por 
uma via ferrea de tSo ki!ometros, de barata e facil construcção, dada a 
simplicidade do perfil, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:36+ Pág ina 56 de 62 

-126-

RelatÍ\•ameste ao transporte, mostra. que. as jazidas de J e<Juié estão 
melhor situadas do que as de 1Minas Ger;~es, pois estas dista>n da costa. 
280 kilometros, pr~cisando, para attingir ao porto, de uma ferrovia de 500 

kilomctros, de constntcção difficil e muito dispendiosa, em virtude do ter
reno a atravessar. 

Cvm taes possibilidades, .se ainda nfio ternos a grande sidcurgia, é 
porque ainda não possuímos combustivel bom e i>aFato, isto é, o coke me
tallurgico em condições economi<:as. 

Depois das expe~iencias realizadas na Europa sob a direcção do Dr. 
Fleury da Rocha, ninguem mais contc:sta que os can·ies catharinenses 
se prestan- ao ~fabrico de um coke cujas propriedades physi;:as são de 
um bom coke metallurgico". 

No entretanto, oi: ainda o ;;lustre autor do Curso Abreviado de Si
derurg:a q'ue a f firma: .. As nossas jazidas· carboniferas em exploração theo.. 
ricamente dão Qptimo CQke, mas o ponto delicado da questão não resi..te 
"a possibilidade de se obter coke com o can-ão ·de Santa Catharina, .. e, 
sin1, na necessidade de de beneficiamento prc,·io desse can·ão, o LJUC, além 
de en=arecer o pmducto, obriga a fabricaçàQ de can·ões baixos com resí
duos. Technicamente, não ha duvida: o cardi.o de 5anta Çathacina di 
coke metallurgico. Econon~icamente, porC:m, ll <!Uest:io é outra·'_ 

Dizia mais Laboriau; • A industria sidc:rurgica para ter condiçl'oes de 
vitalidade. produzindo econom:camentc, pre=isa installar-se par;~ un1a fa
bricaçãQ em larga escaia. Ora, uma grande installação siderurgica exi
~irá uma enorme massa de ntinerio, que é utopíco imaginar possa ser 
extrabido das nossas jazidas, e beneficiado, e transportadQ, c: transformado 
~m coke metallurgico, em condições econon-i;:as acceitaveis". 

Emquanto não tivennos coke barato para rc:duzir as nossas forn~ída

veis rcsenas fc:r"rHeras, vegetaremos CQIJ'IO po\·o tributaria e de ':<egunda 
categoria. );tiQ serão as pequenas usinas de producção de gusa a car\'âO 
ele madeira que nos libertarão do pesadíssimo onus de importa:·mos a maior 
parte: das nossas necessidades . Elias n:io poderão tra:<:cr a prosperidade 
~o noSSQ ·Paiz, po:s suas condições de pequena industria. \ltilisando um rc:
ductQr caro e insufficiente, nrio lhes permittirào fabrica: barato c em larga 
esçala para a con~uista dos nossos n:tturaes rec:rc:ados sul-american)s. 

O Sa. DINIZ JuNioR - Xão impera, porque o dinheiro fica no Paiz. 
O problema tem de ser assim encarado. 

O SR. AGE:-o;QR :\:!OXTE - O carvão de Santa Catharina tem dado 
muito hom resultado ·nas nossas estradas de ferro c nados. 

O S~t DJNlZ Jc:-aoa - O c01nbustivel extrangeiro barato representa 
sempre sangria na nossa economia. O dinheiro empregado no combustive~ 

caro brasileiro fi~a no Paiz. 

O. SR. AGENOR MONTE - Sabemos que a produc~ão, o anno pas
s:.do, de combustível nacional foi de óoo. ooo toneladas • E t{)da foi c:on
Sl.lmida. 
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ü SJt. R..:NATO BARBOSA - O Brasil mandou carvão para Argentiru. 
De lá vinha o trigo e lhe enviava~ros can•ão do Rio Grande do Sul, que 
se presta para eJ<plorações industriaes. 

O Sa. ·DINIZ JuNJoR - E' curioso. No Estado do Rio Grande do 
Sul as estradas de ferro, a usina do gaz, emfim onde quer que se reclame · 
o emprego de combustível, é o carvão nacional que está sendo usado. No 
resto do Paiz:, entretanto, isso não se verifica. Por ÇJ'ue pode o nosso car
vão ser empregado no R:o Grande do Sul e não em todo o Brasil? 

O SR. AGENOR MO!IiTE - Porque ainda não deram fac il escoa. 
mcnto ao can·ão de Santa Cathar:na, melhor que o úo Rio Grande do 
Sur. 

O S~:. DINIZ JuNIOR - E esse escoamento não é feito por que? 
Porque os portos que de,•iam escoar esse minerio são relegados. na sua 
construcção, até não sei que data .' N inguem comprehende nem sabe ·ex
plicar semelhante cousa. Agora mesmo a ponte de Laranjeiras, na Estrada 
de Ferro Thcreza Christina, está a cahir. E' a ponte !obre a qual passam 
os trens conduzindo o min~rio, 

O SR. AG·&~OR :MONT,E - Já em 19~5. o entiío director do Ser
viço Ge<>logico e Mineralogico do Brasil, o nota\·el tecbnico, Dr. Euzeb:o 
de Oliveira, assirr. se referia no seu relatorio ao -:\{inisterio da Agr:
cultura: 

"-"' alta do cambio verificada neste anno o1uito tem inftuido sobre 
os productos slderurgicos chegando os artigos extr:lngeiros a preços infe
riores aos nacionaes. Por isso a industria do gusa entrou em crise : 

PaTa attcnual-a, o Cong-resso Xacianal resolveu ekvar as taxas :~.lian

oegarias sobre taes artigos; medida que é insufficicnte". 

E preconisa: ~A sotução da c~ise, está na diminuição de custo 11.\ 
producção da tonelada de gusa, custo que é uma relação directa de preÇ'o 
de m~o de obra, materias primas fundentes e combustio;eis, cujo alto 
custo cada ,-ez mais se accentua, já pela escassez da ll'adeira de que é 
obtido o carvão, já _pelos transportes a grande distancia, pois cada vc:z 
1nais, as mattas se distanciam das us!nas " . 

O SR. :MoTTA Lnu - Verifico, peia brilhante exposi.;ão que V. Ex. 
está fazendo, que, em materia de pensadores. somos muito ricos. Ate; faz 
lembrar a hlstoria do papagaio, que não íala\·a, mas para pensar em 
um bicho. 

O SR. DIN~z J u NIOR - E' vicio de educação. do processo eclucaCÍ•J
nal q'Ue temos seguido . Aprendemos a dizer como se faz. lll:IS não ia
zcmos. 

O SR. AGE:srO.R :MONTE - Vamos fazer de agora em deante. 
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~f a is uma vez quero accentuar qlle as minhas · considera<;õe;;, ou por 
outra, ns opin:ões dos iliustres technicos com que fundamento os meu,; 
:trl!t:mcntos sohre a pequena side:ur:::ia. não Yisam deslust rar a ini~iath-a 

p:ttri<Jtica c generosa dos de,·otndos brasileiros que vô,m dedicando todn 
'' ~cu fecundo labor e toJa. J. sua acti,·ictade J. essa peq;u~na industria, 
l~sforço digno do apreço de toJos nós, a que e Lt . na p~sso.1 do n:p:esen
wn.te dirccto desse grupo de pioneiros. o nosso eminente coliega Eu,·a!d<J 
Lodi. presto as minhas homenagens. 

Desejo apen:~s demonstrar, com as ,·aliosn~ affirm:tçiies dc)s douto> 
tl<• :ts:;umpto que. esse nosso fundamental problelT'a :~inda não esti. resol
,. i,lco. D:thi a neccss:u::ade de ser :~;:itado por aquclles que amam. e~te 

l':~iz. 

Al.;m do elcn1do preço do ferro produz:do em altos iornos :1 car~f•o 

<.le 111adcira, um do:; maiores males que soifreriamos, se toJ a :1 no5sa si
:krur;::i:~ se baseasse nesse reductor, seria. sem du,·ida. o rapido cmp•)· 
hredmemo flore~tal do Br:~sil . Xão se as!e•·erc qne pelo rcilorest:urento 
;c cdtaria esse in·me:1so preJUIZO .. Pois, segundo Laboriau. n~n d~r:t:tl n:
~t, i:,,lo as infelizes tentativas da Companhia Morro \'cllw, a possuid.ora 
.<In Pico <le I::o.bira do Camj)O. 

O Dr. Alpheu Diniz Gvnc;alves, eminente proiesso r de Geol:.>;lia, tt:t 

ar:i~'' rcccn:emente pt1blicado, n1ostr:~ o formidavel consumo d:: :enha nu 
Brasil . Só as nossas estrad:~s d~ ferro consumiram de 1931 a 193.>, 

:!..! • 16'. ~44 metros cu bicos de lenha, ·um:~. média, portantn. de ·;.;o o. ooo 
m~:ros cubi:os :in:tuaes. ).Iesmo a nossa ·principal ferru,·i:l con~ome ce:ca 
cic ..!Oú . ooo rrctros cu bicos :~nn·uaes. 

O i Ilustre professor faz as seguintes observações: 

.. Baseadas na população do Pniz, de . 40 milhões de habitantes." ha e;;ti -
1\l:tti,·ns or ganizadas p.:r capila, pelas quaes o consumo annu:>.i d" lenha 
~ de 6o.ooo.ooo Jc metros cub:cos, a.:crescid.os de xo. ooo.ooo de me
tn >$ Cllbi;:os applicados· ao fabrico do carvão. Podemos assim estim:~r •í 

con.:mmo de lenha no P::iiz em cerca de So. ooo .ooo de metros C'ubii:os 
:tnnuaes' '. 

l) SR. R t::-> ATO BIIRBOSA - Pennitt:~ V. Ex. um aparte. De;ej o qu:: 
tim i :teto seja incorporado _ao discmso que V. Ex. está pronu:tciando. 
!Jur:;t:c cara;:teriza bem a orient:~c;ão da nossa economi:l aqui. As locomo
ti ,·a s que tr:~nsportam o can·ão para os portos são aliment:~das co:n ~ 

combustão ela lenha t 

O Slt. Dnoz Jç;o.;LOR - E' \'e~dade. Ha disso no 'Erasii. 

O SR. AGE~OR :MO.:\TE 
nl1as considerac:ões . 

Vem o nobre collerp comprovar rni-

Ora, Sr, Pres:dente. segundo as obsen·ac;ões do engenheiro Henri
<:uc H~uer, um hectare de matta produz de 400 a soo esteros de lenha. 
:\ "ssa~ condições as nossas reser\'aS florestaes são devastadas annualmen
te de 1 i7. 7?.~ hectares ou I. 777.-Bolcm~ . isto é, uma are:1 maio~ do que :1 

lio Districto Federal. 
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Conforme ~c \'Cri fi:a. {:: phantnsticv " ca· pubrcrimcnto anr.:wl t! :t-< 

l l ~'ss~s f!t ~re:;tas .. \ ~ura. s.o: ii zernlo~ f • ca;c~:k. Jn carvão ci.: madeira :t t: 

:-e:o::s::do !):tr:t r~:~n:dr mil1erio capaz. de~ ~i1pp1·ir torla:s as nf,ssa~ r.ecessicJ;l .. 

:Ic.::-:. c :t~r.da exp-:J:--ta:-'ntu . .; p~tra o;.; p:!:zes snl.an~c:-icanns. :tt JS:ir•s !nerc:\dos 

;u::u.raes - ,!lois nfw podet~lOS n n:-; limitar :w C(llt.Stl~nu i:Hcrno, · l~Ja 

nt:cessidade tle hn.rat ~:::t' 1\\0$ .. ) pro.h ·. cto Cfr:tl n ang ntentn nu \·olume de 
pru~luc<:5o - u:rificarcmu~ q·t:~ e m n"'11itu Jh ,l1Cn t(!lll:->t"l c~t~~.rc~lln~ se:•~ 

rnat:a s-

Foi 
.Skiiia no 
<!c Gnes. 

p::~anuv 

.J unior, 

J)ropuz 

os 

h a 
nu 

mutl,·n . ..; j;J CX!'o ... :os qt~\.' •) l . !u .;~ n:: :·ddcrur;..:is ta [ )r . 

d::t~ c;t~~ - lu jJdn n, ,ss ~J -.::HÍ<!(':ilt: , ... -.ileg~l. ~=-. Antonio 

se;:u \"l,tU t:Ul scr a ra.Ju :lu pare::.:c. da Contnti ;.:;::>ão Rc

•: i~c)~:t dtl c \,n: i"aC:to d~t I to. "vira I r( I! I, ;\ h!ad:.u:r!O de l m;-a \1:-iina n~c!'i.t 1",) h;:.

:'ic::Ll:1 na inccr1)0ra,~IO do conthusth·cl cxtran.;;ciru. E:-:.se eminente patri
t:iu precnn!za a pernl;.lt:\ ele n1inerio de íc:rro n\t ntan~:t.ncz ~or c~1 r\·f.lo e x · 

lr::a.ngeiro qut:. ao .seu en~ender, s!\hir:í u rdal i \·auJcn t~ cll\ t..•tln : lit;õc:~ favo

rnveis de !>reçn e de intereamh: t>". CC!Ill a org;miz:•<;f•o ,]:, s/Jippi ii!J por 
t1Jll:t Trota n:acionaL 

Xo meu fracu ent~nJcr. a :;olução encara(la ~,;}) o Jl:ll\: o ele ,·is:a <la 
tlcfes.'l na clunal n;"u, é cias mais s:~lutan::s_ Rea lmente. " n .. tavcl siJ erurg; s

" ' nf!o exclue a pnssioilidade de appareciu,ento de ca>vues ao lon~n Ja 
costa brasileira. •m ~nndiçõcs <le serem cmpre~;ados economicamente pela 
n .. vcl in:hÚ>tria. Pn;s, assitr.. se e:;press:~ " Dr. Siciliano. 

A tmica mudificação sens:;·el. •tt•.:tndu. em ,·ez de importarn·us. pro
•iuzirm .. s can·ão de pedra. scr;i 11 rlesequilibrio nos fretes .!e permut:1. crc
ando cond icões. de momento. meno:; fa\·or:\\'ei> par:• " in:ercambiu d(IS mi
ncr ios. <> <tue seria. entrc:::m to . largamcnh- com .. ~,·n.rado por ""'a producçrio 
li!cFgora d,• can:üo. COilstituinúo opt imc .rolw;.Jo. pcH' rndns aimejaua, " cem
corrente, c;::u:tlmentc, p:tra n~a~or. g:r.r:\ntia t•n· L.':t"'u tlc ~uerr:a. ·· . 

Ainda accentua : 

·· At-= a fro ta destinada ao tr:m$p;.,rt~ do ç:u•·áu c do min ~rio i ica ria 
p: .. y:H·eimente utilizada para a li;.:açi:.> das dr:a.s compom'll/t·.~ d.·ss~ /1rt "r"' 

,·ompk.ro 11acional, q1!e seguiria n sone d;! tudo; d les_. que é o de fa:;,·r· su r· 

y il· al.IJ.s fornos tiOS tlois ,·.rtrt•llws, istu é. sobre '' can:w ~ sobre o mi
:r~riu. para melhor aproveir:r.mtlllu dos meio~ •le transpor!~ < trafegn com
pcnsauo), 

Sr. Pre~idenlc:, o pc:·igo t:stnd em se conceder cxtraonlinarias ,·:. n
t ;t~el)s a ~ru;>os ex:tran~~iros, por !JT.:l:t.os muito lon~o5. visand~ org:tni~ar 

a nnss:1 industr:a com a. permuta mincrio-can·ão . 
l~m c:t!'-n de ;:uc:rra ficari.,mo~ na abso!ma <letl~ndenc:a clc.J snussns fllr

nece<lorcs . E não tenhamos duvida, que depoi~ dt: organizada a nossa sidc
rur:,:ia '"'" o emprego de combu~ti ,·el e:~."t rang(iro. dada a nossa reconheci rl::> 
impr~videncia, jáma:s cuidaremos de prose~dr nas pesquis:>s do nosso sub
sólu. em busca de can·ão. E deixaremos de incentivar a ~xplora~ão uas ja-
7-idas j á conhedda5. a não ser quando estivcrmo~ com a corda no pesc{)ÇO. 
r;ois .. inieli7.trente. é muito certo o p~o,·erhio pnpubt•: " Que hrasilei r(l só 

escura a porta ucpo:s de roubado"_ 
· Demonstrei cabalmente e com dados concretos :.s ::randes prooabili 

dades da e xistenci:1 de uom canão nas regiões do Pianhy e do )ifaran hií(l, 
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com a descoberta das "camada:; represcntati,·as do c:,lm ou o V!estfaliano 

<!o Contboente ~ortc Americano". 

Resta á administração uu l'aiz intensificar 
conforme afíirn~uu u ll<>,SO eminente c :Jiustrc 

aqt'ellas jJI!SI:uisas. po:s. 

collega, proicssor Sam· 
p::io C(Jrrl-a, cc.tn a ~ua indi~çutl\'el ~:u~cwi~1adcs tec-llnica. s:lo de 09 ~~ó o.s 

pt·Clhabilidaucs de se <.:nc<>ntr:.r a l1ac:a carbonifera. Infelizmente, aconte

cimento de tamanha monta n~o tem n·~reciJ0 a nttcn<,;ão que era de se 
(·sperar -pela. sU~L rdc:\·:::Jncia scic:ntifica e e:O'!UH"'uc:a. .Apenas uma nnica 

;:C!r'Íurat,iz son:la " ~úl<> piauhyense. em husca d:;~. bacia citrhonifer:., qu:;~.n. 

1io já devia esül.r nqutlia região cC1bert~1 por ntuitas snnd=:ts. 

~r. P:re:::idc:1te. n1os.tran:: ligeir;1u1entc as ,·.anlajo~~l~ cn:lcii,õe~ ela prtl

•,;n t:1 bac:a carouaifcr" piauhyen~c. em rcla~f•o ao transporte. 

Sua cnllo.=~t,ão é exccpci .. >nal. :\ehn ... 3c n~) B;.tÍXll ParnahylJ:L. no trc

'·:·h(J [:-an<:am~~ t tt: n:J.\'c:~avel por cmharcat.;:<íes :?.té .::!ln,,s. tk c:1hnkJ . 

. o\ssevera nota\'el siderur;;ista: ··A qn:~tão de transporte c primaciai 

para a inuustria car>o.:im". 

O Rio Grande dos Tapuyos <111 o L':trnahyba do l.Jandd:·:,nt~ Donli:l~ll-' 

Jorge Vdho. que ass:m o bat)ti~<>U em homenago:m á su" cidade natal. ê 
uma das rnai(.tr~s ,.;.,,; f!u,·iaes J,, ~rasil. com mais de 900 kilorn~tros fran
camente na\'egaveis, elll qualq\·.·~r época tio ann,,, JlOT embarcações Je pe
']ueno calado. Para cffeito rlc nave;:ao;.ào .; di,·idido em dois grandes tr~

cbo5, O Baixo P:1rnahyha com -150 n•i;b:ts, da foz i Cidarle de F~o1·ian'), 

Jlodendo ser franqueado a emk.rca..;rie~ de utn metro c pouco de ç:;~.laJo. E 
C Altú Parnah>·ba. com mais ou w~uos a mesma cxknsão. rla•Jlldia ultima 

cidade at<! Sant:.. Phi!omena. ll:J.V<'R":l\'d p~ra emilarcaçrics ·k· 11m metro de 

calado. 

Além dessa J,aratissima via rl~: transporté, o carv.à<> aind;t poderã sahir 
pda Estrada de Ferrn Central ,]n Pi:m.hr. · tJUC iuturan-ente li.:mriL a Capit"l 
rl" Estado á. barra de: Ama:·ração. 

Em 1923 inauguravn-se o primeiro 1rccho Jes.~a C' I ra,Ja. ligamlo :. bahia 
de Amarr:u:ão iL Cid~de de Piracuruca, nmna ... xtensüo de 150 kiiomtcros. 

Dess.~ data em deante, paralysat·am-,e o~ ~el'\'iç"" <.!e prolongamento em 

rl:recção a Th<.!reT.Ína. s.", •·einiciarlos cn' <?.1~. n:;~. fecunda c patriotica ad

ministração Jose~ Amtrico. 

Graç~s á bôa \'l]llt:de e :'t continuidade de es.ior.:o~ <In ,!igtto ~iinistro 
Marcpt<::S dos Reis, t·stamos em \'e;;pt=~as <le in:mgnrar o trecho de Piracuru· 
c" a Piripcri. ::mn .ukn· .-1oo. Feita e~tn iign<,'iio. rcstarfto m:~is ou menos 
130 kilometros J!ara !:~::.r Therezina ao :\f ar. O perfH desse trecho é rlns 
m;ds simpl~~. A con~truc<;ãn s:~biria baratíssima. , 

Por c~se cunjun.:to de fc:li:ees con<li~l>es, \'eri fi'a-~c a imperk>~a e im· 
rnediata ncc.-ssidade <!e se in tens: f i c ar com toda a ;,c tivid:~de as pcsquis:~s 

naquc:l!a "cgiiio. Ca~o ><e \'cnha encontrar a bacia carbonifera. como tudo 
leva a crer. o escoamento do carvão s~rá facílimo c harato. reduzindo. a~-

. ~im. consideravelmente, o preço do combu.sth·el. que ;tpenas faria um per
cnTS<• de .. H" l;i!nn'etro~ pOl' via ferrca, ou ::8o milhas por via fluv:al. 

As ntlnas d~ Sãn )eronymo no Rio Grande do Sul distam do Jlorto rnn
~itirno. cer~a <!(! 400 kilnmetros. com duas haiueadles. 
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O Sn. R'"x.uo BARBOSA - A mina de São Jeronymo nãn estará a 30 

k ílometros do porto ~obre o Jacuhy , que é profundo e onde entram até n:~

vios cargueiros da .. Costeü·a .. , Acha-St: sitt::J.da na parte do rio cujo vo
lume; da:;Üa pt:rmitte a n:~vegação de tonelagem aprec:avel. ! 'c<:o ao nohrc 
C<Jlkga .,ue me penlóe esta petfuena rc~ti ficnção . 

-() :;R. AGE.:\OR .\lO~TE - Rectifico meu discurs''· nesse puntn , 
cun~ mnito praze~. 

Rc:ícria-me. nn t:nlrc:tanto. ao porto d:t Ci<.lade do :Rio Grande 

O SK. RF.XATo B.uu:os.\ - Essa mina está situada mui;a í'ruximu "" 
]:tcd•y, que é a es;r:;da natural ele escoamento tlc p,,rt<o :\ ic:;:rc. ti.: ontlc 
,Jista apenas tres horas. 

O Stt. Dtxt;r. J t:NivR - O l'arlan: ~nhl . ali:is, é Jl:•:-:• '""" ; : ,::,·a <!li C nos 
c,;cl:tre,amns. 

O ::;!L A(;E:XüR :\10:-./TE - - O Rio Parnnhyh:o tem f"c-il sah ida para 

n Mar: 'li.ter pela barra de: Tutoya. (tUCr pelo futuro pur1,·, ' ' " Amarração 
- a maxima aspiração do Po\'O Piauhyense e s~mpn' proca,;tina·.l{• - pciM 
ll(JSSOS nclmir:1dores. !\o entretanto. a bah:a de :\m.~l'rncclo. [,,rmada por 
! IUI elos brac:os do l'arnah)·hn . é de facil ancoradouro e. scn· nenhuma clra
~:ag~m. dá franca t·ntrada a navios de 1.:1 pés de: caia do ; ~c l<ir remo,·ido ~ 
]>t:<füC:no banco de: arc:in, de uns dez metros. o cana 1 ficar{t cem; t 8 p~s de 
profundidade ~m qualquer época, perm:ttindo a livre na,·eg:u;i\o. ·~ 

A barra de Tu;oya ~ · fran.,·uead:J. por um canal de profnndidadc min:. 
ma ele sm,Ss. em baixa mar. O seu ancour:ulouro tem c6m.~ de proiun 
tEclade e está situado na Ilha do Cajueiro . 

Sr . Presidt:nte, pordõe-me V. Ex. se n: c: alonguei t l:lS minl1as con~i

dcraçõc::;, qt·e sc:oiam iolercssantes se . fossem feitas por l~ssóa dou
ta :no assumpto t mio opoicuJos); ma~. r.:pre~entante do Pinuhy, 
niio poderia de:xar' dt: e:-.:por. as exc:cp:ionaes condições do meu Estadu. so· 
bretudo agora .,ue novas perspecti,·a~ se abrem aos seus destinos ~conomi

cos . 
Pleiteamos. apenas. rruc os ser\"Íços de p~squisas ele c:J.n·ào. in:dados 

naquelle Estado, sejam intensificados, para no mais curto pr:~.zo ter o B~a

~il :1 certeza de q·ue no seu sólo tambem existem can·•íes de opt:m;l quali
tlo•lc. e não se pt"ecipitar em soluções impro!)rhs :i. segurança nacional. 

~m Olttrn q11alquer na<;ão, conforn~e affirmou o Dr, "Glycon de . Paivn, 
em face de indícios tão \'ehetnentes, grandes capitaes jã teriam sido mobi
l:zados nessas pesquisas. Infelizmente, em nosso Pai% esse acontecimento 
passa qu:~si de:>.'lpercebido dos pode~es publicas e dos meios economícos par
ticulares. 

Devemos o proseguimento das pesquisa~ embor:t de modo precarissimo, 
a t• patr:otismo d;~. Dircctoria da Produccão Mineral. que. dentro das miga
lhas orçamentarias. com que a dotam, vcrr. mantendo um"- perfurattiz na
quelle Estado. 

E' do grande bras:Jeiro Pandiá Calogeras esta phrase cheia de sabedo
ria : MTn<io or~amento traduz urna politic3". 
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d ,;:.ob !dr>~ 110 5505 oJro;:amcntos : :\a clistrihlliç.:ío :b 
:\l!nistcriv J;, .-\;;ricul; ur a iic~ colb >c:ld•l no 6'• lo-

;.:u~- rom ~t . to ta ~.;;-, c , cic X5 .~05 :16~$ooo, isto é, .;.:=4 ~( tla (iC:5JlCS.'l tot:-Ll 

pric;JOS~tl. E 1lcssa qLla:lti; ~. apcn:'1.;:; 1 __ ;6iJ :or .. o$ooc, se- rlcst:11:1111 :to. rn:tte:-1:\: 
jJ:: r a pesqui ~: 1 ~ t." ~s\ u:·1os ~;::n l n$;:cr>s e min<"'t":t lo~Í (.'O~ , 

O S1~. J)J X I7. jL:~JOl~ - _·\ II OS S:t situaç :t, , ~ nu"ar~L lHe~ ·. ':an, t.:•.) l!cg-:; , 

c s~.:: :c:3ume ~!JCH:ts uistcJ: nunta dt:S!lC~:l tlc t1ois n • llht·é~ ~ s~isccnt.CJ~ su i1 
contos: dr,;s milh<l~:o: e t r:.: "-tntos i11il sfln :~bsor\·ic 1n~ pcln !)c~:"ioai c ~en·!ç~l 

t!c div:tl:l~: u:: m.u r.,:-:, ~rez~u!:)s m1 1 fJ:lra ani ~n:ll' ::!'o a::-t:v ida .. !c:s nadonat:::L 

0 SR. A GF,:\()R :\11!:\TI-: - !'aix qlll' dcpe:H!::: <b CXJ>•rtõu;iiú tlos 
><·u,; pro;bctos :>;:ro-pecttJrios. a inJa hoje . en1 ;!randc J>:lrl<' •k seu terr ilo
r!u. ;tmanham- !"e os cnn1pos cant o:-; tllt!"ll!o~ p:"'u~e5sns do te1npn rolon:;tL 

J\l!ás. desde n l:rcat:;·,,, (lu ~Jini ster jo da .\ .~ ri~t.d r ura . en1 i<J09. nt~ H).)~ . 

i,•ram gastos Sís -569 :aoo$oon cn1n esse )..Jini~1ct' : o. ll lt:nos ~ll\ •tut: ;L cluta 
a:fto propnst.n para ( I ~Iinistcl'iu da Faz.cnJa. no i,:XCr~icin \.'ÍnJottrn. 

Se~:undo qu:ulru p:uh;i c~d.. pela Directoria de E,;t ar:~tica desse :\1 inis· 
tcrio. l'tri í ica-se 'l llc, de tC)09 a 19 Z4, as desp<·sas com a :\ ;~:ricu lt<> ra van:::
ratn de L-17 '7n ( 19t 6) . n -:.HJ ':~ ( IC) t;l·). ;1.1 despesa ~h·h :1 l t!a l 'niãro , 

~ ·Sr. P rcsidcntl'. est~s t!l ~ ima;; considera.;•~'"'' fil-:ts p::na lll:tis acccntua~ 
a :1ccessidade de 11:'10 se c <•rt:~r cert;~,.; \'erb:~s de cnr:,cter :~bsolutnmeme rc· 

prnJuetivo . c11ja reducc;f•(• em l<> g:~r <le c~onnn•ia he•n i::uja. importa en1 

iorm :Javel prejuízos i e.:ono1nió!. u:~ci,>MI . impedin<l(l o ><ca franco <lcsce~

,- n)\'Í~·cuto_ 

Paizc~ como u nosso. fat:dn~cntc- , 3int!:, t<·nl .. !.- ,.; ,-cr por ceno tempo 
un rcgimcn deficit~"Í''- Tcmns um ~;rande cxemp!n 11~ pujnnre :\ação );r,n.: 
;\mcric~na. l)uc :u1ie:< ,]<, Jllc:to <lescrl\'oii"Ímd1to ;[e suas fontt:; economica~ . 
. ,: ,·ct: por mu itc' ten!JJn n>m d;·ficits orçamcntnrios_ 

ü S1:. D11-az j l"X I Ok - S im, chtru; s<.'ll pa rqu< industr:al :1ssin· ,-; ,·cu , 
c,,m que lllO(:Ua o o~ganizna:- Xã o f oi C•Jill a Jc c nrsn l<>r,·a<b? l':viucntc
mc:nte: ~;em poderia s er de ''" tro modu. Se n ií•> ti uh;~ ~·utr~ mo<:<!~. ~ô •le
\·cria ser com "'luel ia de q11e podia di spô r. 

0 SR . A GEXOR :>.!0.:\TE - O a:J;:mcmo J <: ~e1·bas por llÚs p icitea 
do é insignificante em face elo~ grandes resultadns q1té p:,,\eriio ad,·i r pam 

o nosso Paiz:. pois se f,Jr ca;ontr:td~ ha~i:~ c<l.rbonifer:~ uaq:Utllc Estado dei
:xar~mos de e \·oluir en1 p:1S$<1s 1norosos p:tra nos tratl:"i~ llutar numa Yertigt':rr· 

de grandeza e porvir. 

Minerios nas l'Ordilcira s de ~Jinas Geraes ~ no ,.,,);., do l<io dos Con
tas. sahindo ent p ro in,;<io pelo5 portos rle \'ictori.'\ e Camamú. cCJmbustivel 
no chapada do CMisco. e~coando·se pelo porto d e Amarraç;io, e nesse com
plexo minerio-.c~n·ã,, _ b:~rateado pelo trafego compens<~.do . t e rctnO$ a indc
pendencia hrasileil':t, 
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(I S n. ?'.!or ·rA L DLI - E · l >n:.:i,;o !<:r cuid:ulo. para que \'. 1-:x . niío 
seja C<l!tsidcrado poeta . 

O SR . AG8::\CJR )1U ::\T E - l{enlrlH:nte. no Urasil. q;~asi todos •1ue 
a ssim ,;,: externai!' ~ão tidos como t<1l . 

.L:: n:rcmos wtlo o nosso• "hinterl:.nd ·· r asgado por po5Sa:-ttcs locomo
ti v:IS e os mares cruzados reJa nossa irot a, tudo sahiJn elas nossas íorjas, 
m r,Jdado pelas nos,:as miíos c c"n cebid" pela nossa intclligcnc:a. E o;; hra
~i l eiros, nnidos :10 am[llexo ::eneros" dns aspira~ões communs. fundi:los no 
1uais s~\iiu patri(l!ismn. ~c~ui·o:-; ,lo equilíbrio economico das nos~as regiões, 
t<•dns a;:cdcrnrcJno~ o Dr:1sil na sua .... carreira :\scen~lonal pa:-a a h,z". 
í .lfuilo bem. Pai11ws. () ordor ,: •'llmprimcutado). 

!Ü Sr . Presidente - \'n:t ic ·•a:>t :tr :• Ses,;f'"· <lesign<J ntln p:t~a a el~ 
an1anhã .a scgulntt 

t .u Uis~ussfto ,Ju proj~~tfl n. 1 :.! 1 . ~lc 1 Q,t5 ~ ~nhstitltin~lo. a cor. ta• de 

.>" ele Ahrii UI! 1 ~35. a t:Lxa ele -~~~ooo o;(ohr~ sac ~a <h: ~aft: c x·}l.,rt:ldo pda dt 

:; ,-hilliugs ''" cambio elo dia: 
.!." discussão do projcct<> 11. tG.j. de 1ei.\S I J,• log:slaturai, appro\·:ut

<Í<• <l contr:tcto cdelJraclo em .!l! ele J aneirn ri e 11)35. tont r c o Go1·ern,, F e
clet·::d e a Companhia !nch•strial eit: AJ;.:,, d fio c tJico~ . 

.:.• d :~cussfto tlu jlroiccto n. 1..15 , tlc • 9.~5 l • ·" Lcgi~lam~a), appro,·an
elo " accor<lo celchrdn cnt n: ,, l:rasil c o Reino l ' n ido ria Gr5.- Bretanha e 
I d:mrl:t <Ir• :-.;,..:e. r<·lat ; .. ., :i Jiqui<laçiio ei:Ls tlil'idas commc>·ciaes a trazarlas: 

c: . r. 

\'o to em s.•tJ:tr~ úu ri <> S r . S OU7-'1 Leão: 
Discussiin unica elo rectuerimc·ntu n . r n.~ . <lc r 'J35 ( 1 • Legislatttra). elo 
Ba~hosa Lirna ~nbrinhn e o utros, !':11":1 e1::~ ~eja nomeada uma comn:is-

s::o es~cial de .. nze Depatnd"s. para " iim <ic eESJ>Úr n mein c n modo prati
co da cxecttciio <los preceitos constitucinn:J.c~ r cbti i'M ;'t e!efesa contra o~ 

cffei tos da ~ecca <lu not·de ste ; 
Discussão Llnic."l tlu refttterinlentu 1L 1 <~ 1. de P>J5 ( 1 .• Lt!!-:is!atura) , 

<!c iníormn<;õe.• !'(Jhre <lepredac<íes c pr:~õc~ ek v:1ri•'~ ,;ncios c!n Unifio 
<!CIS Tr.:tbalbndo.rcs <lo Li,·ro e do jornal. 

·Le\·ant:t-se :t se~~fto :ís I 7 h o:-:\~ e 35 minut_o~. 

~ 1 SESS:\0. E:..J ~ DE. ACOSTO DE 1 'l.15 

P RF.S IDEKCIA DO S I{. El!\':\I.DO I.OD I. ·.!." \' ICE-PRF.SIDE~TE 

:\ ·s q. hor:t~ compnreceram o~ S rs.: 

Euvaldo Lorli. - Lyrn. - A::enor Rabello. - E drnar ·Car
valho. - Claro de Godoy.- Lauro J..optl<. - Café Filho. - Oliveira Couti
nho. - Barro~ Penteado. Herectiano lcnaide. - Jnsé Pingarilho. - Cle
mentino Lisl~õa. - Genaro Ponte. - Lino )1 :~chado. - ~rson Marques. 
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Henrique Couto. Eliezer Moreira. - Godofrcdo Vianna. - Hugo Nõ1-
pole5o. - Plínio Pompeu. - Pedro Finneza. - Hum~rto de Andrade, -
:Xavier de OJi,·eira. - .:.brtins Veras. - ]os~ Augcsto. - :Matbias Freire . 
- Souza 1-eão, - Rego Barros. - Amaldo Bastos, - Antonio de Góes. 
Domingos Vieira. Heitor Maia. - Aide Samp:lio. - Teixeira Leite. -
Humberto :\{oura. - Simões Barbosa. - Emilio de. Maya. - Val<:ntc de 
Lima, - Fernandes Lima. - Amando Fontes. - Lauro Passos. - Pinto 
l>:mtas. - Alfredo :Mascarenhas. - Arnold Silva. - Leoncio G:1lrão. -
übaldo Ramalhete.-Jair Tovar.- Henrique Dodtf:--·orth.-Am<~rn'• PciJ"<Io. 
Snlles Filho. - João Guimarães. - -Eduardc. Du,·ider . - Bent<1 Costa . 
:\çurcio Torre>. - Prado Kelly. - Lontra Costa. - Cardilho Filho. -
llandeira Vaughan. - ·Carlos Luz. - Bias Forte.>. - Pedro Aleixo. -
Jose! Braz. - Theodomiro Santiago. - At:gtt5to Viegns. - Arthur Bernardes. 
Filho. - Daniel de Cnn-alho. - Carneirc, uc R~r.ende. - Christiano ) {achado. 
- Vieira ){arques. - José Pernardino . - :VIatta .\Iachad-:>, - Anthero 
Botelho. - Delphim :\foreira. - .Carlota de Queiroz. - ).{ c.r:~es Andrade. 
- Vergueiro Cesar . - Cardoso de ::\Ic!''lo ~etto. - Joac1uim Sa:npaio Vi
llal_ - Cincinato llraga. - :.\.facedn Bittencourt. - Ah·es Pnln1a. - Jorge 
Guedes. - Felix Rihas. - Gomes Ferl':lz. - Domingos Vellasco. - Lau
delino Gomes. - Vicente :\liguei. - Corrêa da Cost;~. - Arthur S:mtos. 
- Paula. Soares. - Jo~é ).fu1~er. - João Carlos. - Borges de Medeiros. 
Baptista Luzardo. - Vespucio de Abreu, - Renato Barbosa. - J oão Sim
plicio. - Frederico Wo!fenbuttel. - Barros Casa'o_ - Adalberto Cot'
r~a. - Fanfa Ribas_ - Nicol:au Vo:rgueiro. - Oscar Fontoura. - Aniz 
Badr:~. - Seb:~stião Doming"ues. - Abel dos Santos. - Fr:~ncisco di Fiori. -
Francisco Moura. - Adalberto Camargo. - Alberto Surek. - Chrysostomo 
de Oliveira. - Jos~ do Patrocínio. - Ricardo Prado. - F erreira l.ima. -
Oli,·eira C<lutinho. - Albert<l Ali-ares. - · Pa uh> Assu'llpcão. - Pedro 
Rache. - Gastão de Brito. - G:tstiio Vidigat. - Moacyr Barbt•sa. - Ar
lindo Pinto. - Salgado Fi'ho. - Barreto P int<l. (1 z3) 

O Sr. Presidente - A lista de presença aCC\Isa o cúmp:~rccimet:to d e 
1 z 3 S rs . Deputados. 

Está aberta a sessão. 

Convido os Srs. OJi,·cira Coutinho, Barro$ Pente.<do e Herectiano Ze
nayde para, interinamente, substituiren1 us Srs. Secretarias c supp!e<~tes. C[Ue 

estão ausentes. 

Vae-se proceder :\ leitura un Acta. 

O Sr. Oli:veira Coutinho ,-- (.)(.-n.•iudo c{., 2.0 Sccrctia r io ) , procede 
i1 leitura da Acta da Sessão antecedente. a qual é posta em discussão. 

O Sr. Acurcio Torres (Sobm a Arta) - Sr. Presidente, c:ntcndo 
que O homem publico não pode deixar de prezar, e muito, as asserções que 
faça na C:~mar<1 politica de que seja membro. Qu::mdo um cidadão, investido 
de mandato, faz urna affirm:1th·a a seus pares, e essa .; refutada, c!Ie deve· 
.llfl' CUrar OS elementos de prova QUe possua, para trazer a esses mesmos )'>:l-
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rcs. a ratific.:t~ão das clcc l:\l·ac:üe~ que haja :t\'anç;ulo, ou a clc:non5lrac:ã <J 
de •1ue err:1 ra. 

Ante-houtem, cl1amad" quasi ao <Jelmte do pmjectn c +9· pelas cntccn.s 

a elle feitas por meu nobre collega. senhor Deput:1do Barretto Pintn, •ti\'e 
ot>r<•rtunid:lde <le dizer á ·Casa que o actual Senador núneiro S r . '\Valdo
miro ·~bgalhães, citlad5o a qu~m tanto quero e a quem tanto admiro .. lm.• 
via. ctuando da apresenta cão da minha . emenda ao projecto de fixaçãÓ de 
,;uhsídio p:ir:l a pre~ente legislatura. emittido. na qualidade de l'r~sidentc da 
Commissão de Finanças c com a autoridade de •1eadc r " da amioria. pare
cer f;C\·or;r,·el. 

S. Ex. hontetn, :10 Senaclu. contr:triou ess:t minha Jcclnração c. num 
;.:<::sto de requintada gemlleza. tão propria de S. Ex ., veio a esta Casa elo 
Par lomento procura r-me. afim de c<>mmunicar-me a sua refutação, dizendo
me :~inda. confirmando a $tta fidnlgttia. que não queri~ que eu della tivess~ 

conhecimento pela leitnra elos jornnel', c. !'Ím. em , ·irtude de informação 
c!irecta. 

Dc,·o rlecl:1rar á <::amara que o Senador mineir,, tem ra zão ; hou\'e: 
cquiwco de minha parte. S. Ex. - eu fui b uscar o " Di:~rio do Poder T.e
~<is'ath-o '' da 6poca - quando Presir.lente cb Cornmissão ele Finan<;M, con· 
cord:ír:t, commigo, sem entr<~r, entretanto, - ,·eri fiquei-o agora - no exame 
da materia; mesmo f!Orque seria um dos beneficiados com a medida que e'-1 
j)ropunha. a penas no sentido do tneu pedido rle I')Ue se d estacasse ;, cmend:. 

1•ara constituir !'rojecto em separado. 

·Essa. Sr. Presidente, a asserç5.•J que agora faço. leal e honc:s:amcnte, 
aos meus pares. para mostr:tr que. neste <':!"0 entre o que afiirmei c a re
imac::io do Senador mineiroo. a razão c~tá cc•m n illustrc e cmin~nte Sr. 
\Vnldomiro :\fagalbães. 

O Sr. Diniz Junio r {Sobr.· a .-Iria.) - Pas~ando os olhos. rapida
mente, sobre o discurso, hoj e pub'·icado. e. :<<tui .proferido pelo illustre Depu. 
tado ' Sr. Furtado de Menezes. noto, Sr. Presidente que, em :llguns dos 
aparte$ que tive opportunidade de proferir quando S. ~"· ora,·a, a concor
•l:mcia não anda muito r espeitada, entr<" sujeito c predicado, mas isto -

creio - ninguem :1ttribuirá ao nutor elo~ apJ.rtes c n cmcmla facilmente uc
correril ao leitor. 

Certos apartes. cwe dd, não i iguram, por ém. no cliscurso, c deoscs f:1co 
quc~tiio. pos finn~m pontos doutrinariro~ que me pcrmitto c <Jlle $CÍ de
Íc:ndc:r. 

~um delles, affirmei que o «tl1e nos tem Í:L1tado .; co ra~:em tle cnr.c

fll'<::hcnder que somos Paiz ele curso forçado; que havemos de entender, um 
•En que o Brasil ha de ter a sun moeda de formação cconomica. e essa nfl•• 
e:l\'ol\'e. netn pode em·oh·er imm<:cliatamentc, a id.;;, de ~ gold point"; <JU:: 

os r<'Cltrsos natumes do Brasi l reclnmnm vulto,;a somma de capital, •tue 
nós m~smos terem<>s <lr: re.1!i~:1r . c que o clesen,·oh·imento dnquelles recurs~> 
é que nos asseguram a moeda saneada, estavel; uuncn os c:mprcstimos des
t inados a occorrer exbaustão do Thesouro ou C(jl1ilibrio orçamentario, a1ém 
de que o fructo desses emprestimos antes de nos chegar , já se encontra vitl· 
culndo ao plauo do seu regresso, 
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Disse mais, Sr. Presidente. que a ic\éa do orc;amento publico se sabor. 
dina á <le uma pnlitica economica e tJUC, onde. t;,ntas \·ezes, se ir.tagina o 

ol c\er •ie effecmar .. hr:~ pur:Jmente contabil. tudo nos im;Jiic a fonuac;ão tle 
ump)ano ~ystematico de ampliamento das :cctivida des creadoras. de alarga. 
m~nto c!a ap;mrelha~"'" ecrll!on·ica da Xac;ão. )\est:l ordem de:: ra:ioc:oiCl, nf
firmei. a inda. Sr. Prc~iclentc, qce não íuturaYa hem de uma tcntath•a d e 
equilil•ri•> oro;a mcntari<•. nr> Bras il. tm<JU:tntn n:t Despcs:t fi!<'urasse a ru
hric..'l dos ser\'iços da Di\'ida Extc::rn:.. sem que se lhe impu::cssem out ras 
c:. racteri~ti ~:t~ . pc 1;1 cwwcr~fiu c!:. ~ dh·itl:~~ , pela modificação cl:1 sua cstru. 
c tnr::t, ou. tahez. pd;~ suspensão •lc pa~o.mentos. <h; ramc 11111 período em 
que pndcsscmo> a largar. ~,..,lidamcnt<·. a <':tJ'l:tcicbdc ccunomic;~ do Pai~. 

B"m \' t· V. Ex .. Sr. Prc~i<lcntc. CJUe pnde snr~tir ']Ucm repute essas i<léas 
C(Jrajo:-;.:.s tl;:nl;Lis e ~u a:-{ dc..-sej<l ~ahidas, paT:\, quando nc:e:;sario, sus

tt"nt:o l-:.s. 

O Sr. Presidente - Pas ~a-sc :i 1l'itura' <lo T~xpe•!ien:.c. 

O Sr. Claro de Godoy (Supplentc, ..S<'roindo de 1 . ~ So~~ctaricQ, procede 

a ~eil\1ra do s"guintc 

I ~X PEDI E!\ TE 

•Do Minis tcrio da Viação " Obras Public::ts. de 6 <lo cvrrentc. rcmet· 
tc.:nc)~, ;L~ !'i.t:g-u Íllh.·~~ 

l{e~pont!o:ndn au pedido fei tr. <:m ofiicios us • .>i 5, Je 30 d.: Onluhro de 
• •J.>4, e 151. •le 6 de ft·,·~•·e; ro tl,, ' cor rente :~nno. tcnbo :: honra de infor

.mar a c~sa Cam11rn que :ts cnwre~as concessionarias on contractantes <1<: 
~<:rv iços publicos. afft·t·tos :' este :Vlinisterio, cumpriram o d isposto no :u

LÍ~o 136 da Constituic;:'to Fe!Ieral de •6 <le Julho do anno proximo pMs:tdn. 
que :cs obrigou :1 ~~~nstit:Jircm as re!:pe-::th·a• administra~ões com mai"r ia 
de hrttsileiro;, dentre:. :In pr:tzo fix :Jrl" "" ;ut. ~.: ela~ Disp11sic:;•;e~ Transit•>
rias <la mesma. Constituição. 

Sir1·n-me do ensejo p~ra rr:iter~.r a V . Ex. o5 meus prote~tos de elr:,·aúa 
estima e clistincta considcrõ'\c;;ío. - Marques dos Rri.r. 

- A quem fez :t requisição. 

D o ).{ínistcrio elas Rdac.;é•c< Extcriorr:~. c!c 5 do corrcn:~. rcmettc;Hb 
a~ ..:.~gu1ntes 

Exnm. S r. l'rimein• S t·c rr:tario da C<:m:cra dos D"tmtado': 

:!'< <> devidt> tconpo, th·e :1 honra de receb~r o officio numero $55, de 30 
de Março ultimo. em IJUc o então 1." Secretar io dessa Cam:tr a tr;msmittiu. 
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attm <.lc ~cr uedtlamentc iniormctdo, " rcfJuerimento ,],) l>cputarlo Henrique 
D<>dsworth. sohre o pr,,jecto tl. 1 So, de 1935. dó! Conunissiio ale Diplomaci:t 
e Tratados, rdati\·o á acquisiç:io da hibliotheca que pertenceu ao Ministr<J 

Ronald de Can:~lho. 
Em resposta. c;ahe-mc c\·CJmtn•mic:..r a V. Ex. <iU<: os perit,s, ll<>mca dns 

para fazer a a,·alia.;ii u da referirl:t IJibliotheca. aprc5entaram, .:m .l5 de Julho 
ultimo, o seu parecer. dando-lhe " \'alor de oitenta contos de reis .. ... . 
{So :ooo$ooo). junto e ncnntrar:'t V. Ex. um:t cópi:t authe!!ticarla ,[,, laudo 
dos peritos. 

Cabe-me, ain<la in forntar V. Ex. ele que a despe>'a em qncsti'to prodc cor
r er por conta da \'C'.rl>;t 1.0 Se!=rctaria <le Estado - ·t'unsil(naçiio }htcrinl 
- Sub-consign:u;ãn .. !Ji ,·el·~as dt-~pe,;as ~. r1ue. no momento, :tpresenta s.,Jrl .. 
que a comporta. 

Apro\'eito .o ensejo par:1 reno,·ar a \r. Ex. o; J>rotc:stu~ r.la !llinh~ alta 
est ima e mais distincta cunsidera<;fio. - José Carlos de Jlaf•:do Soar.·s. 

Os ab:!ixo firmados, design:tdos pelo F.xcellentissimo Senhor ·;\linis t ro 
,J:,s Helaçõcs Exteriores pa1·a a valiar a biblioth~ca r1ue pcrte11cen ll<.l ~:,ud,su 

Ministro Ron;~'d de Can·alho. depois de a terem e x<tmina<lo. c h e;:ara•n á:; 

seguintes conclusões. 

') co.npõe-~e essa hibliotheca <.!e c:crc:t de 'lll:ttro mil \'olumes. na ""a 
maioria sobre literatura. arte, pbilosopbia, socioln!{ia .: histori:t ; 

2) o estado d~ conservação dos livros é i>astante h:on1 . ha,·encln numc
!'O<as ediçõe" de !uxu. ric:tmcnte encadernadas; 

3) grande numero de ,·o lumes t r azem dedkatot·ias de munerusa,; fign
ras de r e1eYo nas noss:ts letras e nas extrangeiras: 

4 ) ~xi~tcm ainda alguns ori~:inae~ tle ):: r:tnde ,·nlnr. dentre o\ttrus de 

Nuy Barbosa " Gr;~~a .'\ranha. 
Tendo em vista. pois. essas <"<>n~idemções e n duplo ,.;,lor material c 

cstim;,.tivo des~:t bihliotheca são o< aooixo-assign:.dos de pare~c~ que n 
mesma pode. ser avaliaria, ·como a ;,,·nl iam. em oitenta contos rle r.:is . .... 

(So :ooo$ooo) . salvo melhor j t1izo. 

Rio <k Janeim, "5 de julho <.le 11)35· - José Ofympio 1',;,-,·iru F ilh o. 
A uuuslo F,·.·drrico Sdwzidt. Confere. - Rosa l'uc/zc.:Q. Con fere. - C. 

Fc•·rcim. de Am11jo, Ch~fc do Sen-iço do Pe~soal. 

- A' quem (c:z a requisiçfto. 

~iemorial: 

Da Escola P:tu list:t ele :\I r:dieina, peJin<lu t:m auxilio de r.u" :~>o<>~uou, 
para rna.nutençãn tic hospit::u:s. 

- A: Commissãn rl<: Finanr;a,; c (lr~am<"nto. 

Requerimento; 

De Francisco tle Fonsec:r ·:.\1oraes l.ah·ão. p<•ssui rlor de a.poliees cla di
vida do Paraguay herdada:> <lc seu pae . reúe scj r.m :rs mesma~ substituídas 

p or titulo:~ actu.aes. 
- A ' :commis~5o Jc Finanças c Ür~jamento. 

E' lido e vae a imprimir o seg-,1inte 
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l'kOJ I!C'to 

(r .• Lcf::islntura) 

~. •i3 ~ rn;; 

Collt'cdc o ~tbalim,·nto de 75 't<· J Coopcrati••cJ dos F:utcciolloriÓ.Y far~r.~ia
rios da E. F. C1-,atral elo .Urasil com .st'd.: nn Sc:t.: l.agtia.r, (1!. de :ltina.< 
(;,•rat·s), !ICJS frct.;s rlc ltlf'I'COdoria>·, C#(' , 

( Finan(as 9.3. o .• l.cg-islatura 1 

~\ ·Commiss:iv Je Finança:;, tendu "m vist<o a mcusai{Ctn du Exmo. Sr. 
Presidente da Republica, de 30 de Maio do corrent~. em que en\'iou :L Ca
mara dos DeJlutarlos a exposiçãc, <ic :n•>tÍ\·os d, , E~mo Sr. :\Iinistro da Via

~ão e Obras Puhlíca!', sobre n requerimento •la Cuoperativ:. tios Ft<ncc:iu-
narios Ferro\'Íarios ola Estrao.la de F erro Ccntrnl do Bmsil com séde e:u 
Sete L:-~gôa~ (Estado de xtina~ Cernes). em que )>erliu ab:ttimento. ~l:tque'.'a 

Estra.da, de 75 tj, nus fretes das m<:rca<lori::s de~tinadas ao seu armazeno e 
transporte gratuito das qu~ sahirem do referido armazem. <:onsign:ubs aos 
a ;soci:..dos que residirem n::s estaç\ícs proximas tl:l séde da ·Cooperath·a. é 
de parecer que o referido requerimento seja tleferido. concedendo-se os 
jus tos f :n-ores nelle solicit.,do~. 

E' o que a respeito lambem. pensa o Exmo. Sr. 3.lini::.tro dn Viação c 
Obras Publicas, conto s., podc veriíicar, tmnscreyendo-se os seguintes tópi
cos tle sua mencionacla exposição de motivos: 

''Segundo declarou a reqnerente. o "rt. 4o l~tra c, o[e seus estatutos 
est~belece que.· dos lucros líquidos ,·erificados em balanço annttal. trinta c 
cinco -por- cento são destinadas ú n~st ituicão de lucros e\·cessivo:;. dc~app:.re
cemlo qnal<JUer intuit o ·commer-ci:tl p :1T<1 d<~r !ogar :to hem est:>r exdusivo 
•la dasse. 

O :~rt. 8; do regulamentn appro,·ado, para a Estrncla de Ferrn C"ntral 
1lo Br:tsil, pelo decreto 11. zo.56o. de =J de Outubro de 1 'l31, diz que: 

"nenhum transporte ser-:'t concedi• lo a titulo ~rado,;.r Olt 

com abatimento. sem apnin lel(al ~. 

Por outro lnclo. " dt:crcto) n. 23:655. tle ::ti •le De·,cmhru tle ' •J.;~ . •Ptc 
consolida as disposh;ües sobre passagens gratuitas e al,mtimento de transpor
tes nas E~tr;,das de Ferro de propriedade da Cniãu e po r dia adminiFtra
rl;tS e concede outrus favores". n.ão contoóm dispositivo algum que autorize 
a concess!ío de transporte gratuito ou cnm abat imento na fónna n-querida. 

~à<> podendo. á \'ist:1. do exposto, este "Minsterio resolver qu·:,n:o ao pe
dido da -Cooperati\·a dos Funccionario~ Ferroviarios da Estrada de 
Ferro Central do Brnsil. cujn finnli<l~dc altruística oó a melhor justific:\tiva 
do ~ deferimento. tenho a honra de so\icitar se digne V. Ex. suhm.c\tcr 
ú resolução do Poder T.egislath·o. " 
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I'ROJF.CTo 

O Poder Le!::islat.·o dccret:t: 

Art. 1.~ - E' concedid,, o abatimento de i5 % á Coopcrati1•a dos 
fnnccionarios Ferroviar!os tla Estrn<b de Feno Ccnt r:tl do Br:1si l, c<1m 

st!de em Sete Lagôas (·Estad o ele )liinas Geraes) . nos ircte; das mercado. 
r i:~ ;; destinadas nos seus ni"T:Ia?.ens e o transporte gr:~tn i :o das (jUe sahircm 
tlaquelles, consignados aos ass<>eiados '111C residirem n:•s estaç<~ proxi. 
mas cl:1 Cooperati\•a. pré1·iamente designadas pela Directoria da Estrad:~ 

de . Ferro Central elo Brasi l. 

Art. ::.• Re1·ogam-sc as disposicües cn1 contrario. 

Sala das Sessões. 7 de Agosto de 1935. - /()<io Simplkio. Presidente:. 
Abdardo Verguciro Ccsar. Relator. - Jot1o Guinrarãrs. - Carlos Lu:. 

- Amaral Peixoto. Acla/brrlo Camargo, - Pedro Firn~:a. - Arnaldo 
Bastos. - Cardoso de McUo N,· tto. 

Srs. :'.fembros do Poder I.egislatÍ\"O: 

Tenho a honra de S\1hmetter á delihera<:ão ele VV. J~E:: .. na inclu<:~ 

cópia, com a exposição d motivos qne :. respeito me foi apresentada pelo 
S r. )l!inistro de Estado da Viação e Obras Publicas, o TC(!Uerimento em que a 
Cooperativa dos Funccionarios Ferroviario~ da EMr:Hla de Ferro Central 
rlo Brasil, com séde em Sete 1-"\gÔas (Estado de L\1in:~s Geraes"l, pediu aba
timento, naqueUa Estrada, de ;; 'lr. nos fretes d:1~ merc:.dorias destinadas 

"ao $CU armazc:m e transporte r;:-ratuito das que sah ir:1m do referido :um:~-

7.em consignadas aos assnciados que residire m na~ ~stnçi·c~ pr<•ximas d:t 
séde da Cooperativa. 

Rio de: Janeir(l. 30 rlc Mnin de 1'l~.'í. r q• rla lnrlc:pendencia e 47'' <la 
Republica. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica: 
Em requerimento dirigido a este Mini sterio. a Cooperativa dos Func-

cionario• Ferrovario~ da Estr:~da de Ferro -Central cln Brasil, com 
em Sete Lagóas •(Est:ldo de M inas Geraes) . so!icitou que lhes 
<"oneedido, naqueHa via-ferrea, abatimentn de 75 % nos fretes das 
cadorias destinadas ao seu arma7.em e transporte gr:ttnito das que 

sé r h: 
fosse 

mer
sahi-

r em do referido annaze:rn consignadas aos associados que r esidirem nas esta
ç ões proximas da séde da Cooperath<1. 

• Segundo de~larou a requerente. · o art. 40. letra c, de seus estatutos es.. 
tabelece que, dos lucros liquidos verificados em balanço annual, trinta c 
cinco por cento são destin:~.dt>s ;\ restitui~ão de lucros excessivos, des."\[l-
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p;~r~ceuc.1o .,:w.:~tucr hlt-:JÍI'l crnnm~rcial p:trr~ c1:tr ln~ar ao l>em estar cx
dtJsi,·a da cla;se. 

O art. ~i tf<: r~gt:bmentn a[lpro\':tdn p.ua Estr:•da de F<:rro Centr,,l 

rfn Br:":Si1, pc!(' det:n:t~~ n . .!:..::5o. de ~3 <I c fh1~i·Lro 11~ 1•;.~ ~. •li;: I']Ue 

··nenhum . trun~porte será .er.ncedldo a titu 1o gracinso 

ou cum alntimento, sem apoio legal''. 

Por otJtro l:,dv. o rlecreto n. :!3,65 ;. d~ 2j de l>e7.emhro de H).>$. que 

"con~olida :•s r!ispusir.;<,~s sohre pa~s~gcn~ j:(rtuitas e abatimento cle tran~

tmrtes na5 Estradas <.le Ferre• 1lt: propr:edaue da União e )>or ella admini,;
tradil~ e con~ede outros f;n·orcs não contém rlispusiti\·n :tlgum que :mtnri~e 

a concessão •lc tr:m~portc gratuito nu com abatimento na fórm:t requerida. 

X iio podendo, :1 \'ista dn ,exposto. este !\Hnisterin resol\'er qu;lnto 

''" pedido t!:t Cooperati1·:1 dos Funccionario,; Ferro,·arios d~ Estrada de 
Ferro Centr:Ll du Brasil. ~ui<~ finali:Jade altnti-;tica é a mdhor justifica

til·a do sett ôeferin1etl\11. ~enho ;c hnnra de soli<:itar ,;e <lignc V. !~x. suh
mdter o asSttmpto á resn~u~ão do Putler Legi~latinl ., . 

Rio de Janeiro. :::Q de 'Ylain ele 1935. - J.Jarqucs dos Rás. 
Exmo. Sr. :'11inhtrn da Vi:'~'-'" e Obras Puhlic:~;;. elos Estados t'nidn:;; 

do Brasil. 

A Directoria d:~ Cool>er:~ti,·a <los Ftmcciun:nios Ferrol'iarins da E~ 
tr:~da ue Ferro .Central tlo Brasil. com s~'(lc nesta cidade, 1·em pedir a V. Ex. 

o abatiment.., de i5 ',··~· lSetenta e cineo por cento) nos fretes dils merea
<lorias destinadas au ~eu annazem e t ransporte ,l!r:.:tuito rlas qnc s;<llirem 

du referiJo armazem consignatlas; ;w~ aS$ocíaJos qu~ re~idirem nas e;ta
c:õcs proximas da st!de <.la Coopera(i,·:t, fundando-se nos l}rinci!)ÍC>s de 
cquidade •tue uevem [tresidir os ;,cttJ~ de :•dminist~:1.1;ão pnl!lica. em se 

\•atando de interesse c~>1qect)\·o <l:t das~e <los func.:ionarios da mesma.. Es
tr:Hb. 

Como V. Ex. pr;:led n:rificar t],~ l~statuto,; desta :\s~ociaç[>o de 

cla~se. nfL(I ha no llr:tsil outr>< que a assemelhe. pai~ pelo art. ~"· letra c'. 
dus lucros líquidos \'cri ficados, em b:!lanc;o annual. (.;s <;í· 1 trinta e cinco 

por cento sãQ destinados :i restituição de lucros exeessh·o:<. de~appare

cendo qual<luer Íntcitn co;nmerdal para d:tr lng:1r an hem e~tar exc1t>sivo 

<la c;l asse. Hhert:tnrlo-:1 •la usura c:lpi!:tlista, <JUe t~m contribuicln att! aqui 
para tornal-;t em prolctarhulo. 

A sua organi~:J.r.;iin. moluada 11os principi<1S ri~ur•1SOS úo l:"operatÍ\'ÍS

mo concebido por LotigA"i Puzzati, visa tão ~(ln\etlt" libertar o sacio da op
prcss5o capitalista. afim de evitar que os sen·iclorcs da :\ação crontinuem 

a constituir uma ~::asse de proletarios exploraÜ:! impiedos;tmentc pelo c:•pi
t:,Jismo burgue%, 

Os Ía\'OT<:S petlid•Js .nfio trao constituir fnnte de lucros. senão ila~ate:cr 

os gemeras de: primeira necessidade de que can:cem os socios, para sua ma

nutenc;ão, o que cun~tituirá. npenas, uma equidmle de administr;u:ão para 
com os funccionariu~ dessa ,.;.,_f errea. 

O Governn 1cn1 Con::l"':lid{J ·os tnesm{l-~ fa.''Ol"'C$ n Assr,;:i:L~ões ·:onge

nercs cujos E~tatutn~ nfir.> c:'l!!t;;nt clisposiç<.cs ph:bntropicas C(ltnO a~ <itle 
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se encontranl :1a urJ;:;auiza..:ãn tlcsta Ccopcrati ·.a. scntlu justo tiU t" üS nte:; .. 
1nos se torucm e.xtensÍ\'~:!'i ~H 1S ftuu;cio~mrifJ:). cl:t E:-~:r:u i.a t.lc F~rrn Central 

dn ,Brasil • 

. -\. Directo,:ia ; ~h:! i :-~n assl~n~da a~n::,nt~ \!O!tiiar:te n tlefcrinH~nto de,~ 

,;cu pediclfo. 

Sete Lagôas. !.1 :ie F.,,.ereirn do: IUJ3. - lo;~ F.:rr.-i;·,:. l>i ro:~ tui'-Prc· 

::;idcntc:. -:- .·1Htouio l\.ah·. i>ircctur-Secrctariv. - .H~riu !lui'.l t) cl,· ., Frun(u . 

Director-Tbesou;eíro. ·· Sobre est1:mpilhas no \·al10r total <:c ~::: ~uu. 

Cuníer<:. 1-fl', J f. Barro.<u, J." (Jffi-:ial. - \"i,_t.,, em ~7-S · • •J3 ~. 

S. Fo~:touru lJíre.;: t, ••· clt ~cc~ãu, inkrino. 

-A' L'ummi~si1u tic Fh1~:nc.;as ~ <)rç~lltt·ntu. 

(I" J..:gisJ:stl.iT:l) 

f n,f.;fcr,· o n:<J"<'rÍmt•JIIo do Sr . }osi: ele ,·lvdlar, p.·di::Jo f<~:·ur<'S pc:rc: u 

insta!!ação de 11111a f abrir:c. d<' folha ch· F!awJrc.<: l<'lldo parcc,..,.. da 

Commissiio ele Fi:tcm,as ccm;·ordamlo com o du de .·lyrictrltura. 

( Agri.:ultur:t 11 e Finan~as 79. 1.• lcgisiautm) 

Constituindo, ct.mr> constitue. materia e,;pecializaclura c technica, pro

cedi a consultas que me a~torizam a levõlr ao conhecimento da Commis,;ão 

o seguinte: 

-~ prvducção de folhas de Flandres não offcrecc cm si diffi=lcl:u!cs, 
especialmente no Brasil. A tone!<tgem, de m:~teria prima i1ecessaria \: pc

q·uena, · cerca ·de so.ooo toiu:lad.<s por anuo, menos <lu <Jue act:t~lmt::l!e é· 
consumido para a produ.;:çào tlt: íerro ~:ommcrcial e aramo:, isto é. cerc:: ol:· 

6o. ooo tonel:ldas 90r anno. 

Ora, n:io tl!flclo <1 Gu1·erno permittidu CJUt.: se cuntiuttasse :1 il:Jf• ot't:.r t li :O

teria prima l billets ou melhor " ferro puuúlado" e.m l.l:lrras) t>am " pr.•· 
tJ.ucção do ferro comme,·cial t: do arame. não vemus cumo IJOS>a d !c na:J;,r 
de :tttitud'C · em se trarandl• ele um artigo que .pode Jlcrícitam:·Jll~ s~1· f;,_ 
bric.ado com :lÇO SieJnt:m; :\I artin basico. produzido cnm gusa · n acional. 

De facto, a m~lhnr- -r>rim.'l ma teria para i:thricar u 'lUC na peri.:;ft:. · s t· 
denomina "timbar .. e nós chamamos ·brama .. .; " a<;o Siemens Martin ba
sico produzido com gusa nolJre, isto é. com gusa ,·egetal : dahi a classifi
cação <la melhor qualidade de folha de Flandres da Inglaterra I t~st ciw:·. 
<"Oalt ill plate). ~ão é nada difficil pdduzir-s~ aqui aqttellc material, ., 
·• timbar", como laminador typo trio, e de fa,cto, p:u-a as chapas de l atão 

já ba lamin;tdores semelhantes na usina Matarazzo. em S. Paulo ( secção 
Agua Branc::t). E, se~o assim, porque não nos utilizarntos, dCllde h·g.•. 1l<l. 
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gusa nacional veget:.l n<t producção da folha de Flandres. des<le que é e~se, 

.-.~a·ctamtntc·. um do~ em;>regos pre\·Ístos para ella r 
~ão ha, e;,'llalmeme, cunveníenci:t em que a l:uuinar:ão se inic;c com 

mut~ria prima Ílnportacla co1n isenção de direitos, is.'iu porqce. tllt;~nw 4L:-<!iilll. 

sabemos <tnc a sua pro:lucç;i.o sú seria J><>Ssivel com uma t;triia adll;mt·in 

muitíssimo mais alta do ttUe a nctual. a qual é das mais modicas p•lr inposi
<;fio das intlustri;~ de producto~ ~nlatadus da .pecu:cria. (c"rned c hoilc:.l 

l.Jeef, etc.). e da lnvount, ~s]•eciahnent<: d:< fructicultura (cmlsen·:'"· etc. ) . 

Allegam ~ssas acti\'idades e~onomicas que se a cmlJalagem lhes CL1star aqui 
- por causa da trilmtaç.iJo aduant:ira _:. mais caro que em out~n,; ;mi~~~ 
no~:;o~ concu.rrc.ntes, nus quaes não ha pt'ote(;'ioni.~::;tno, terá, então. o 11rasit 
de desistir de certas exportações. E baseado nesta furte r :tzào. j;t peiteiam 
lhe;; seja c.•ncedidu u ";]r:twb::tck~ mesmo dos o.~tuae~ baixis.~:u1os di,.,·íto.< 
a,]uanejn)s. 

l~ie:Slllü ()Ue u r•timbar~~ viesse a CUStar no .J:lrasil O me . .,lllO ti~lt; CUSta 

!la Jngl.::1terra .• js:t<l l.· .. !'oC entr.:~sse livn: -de direítos1 nu:SnH' a.:;~iln ~~ ~usl" 

de trO<n~f orma<:fw, ou de producçiio das folhas de .Flandres ser-ia muiti~sim;o 

mais alt<> 110 Brasil. DuYidamos 4t1e uma tarifa aduaneira ,lc wn% fn"~~ 

~uffíciente Jl:ll"a am1•:~ral-a. I~ assim penSalllClS pontue é cnnhecido nesta 

iabricaçii.u o gasto de grandes quantidades de combustíveis nas operações 

de aquecime11to e sobretudo de rewzirnemo, egualmente na.s grandes' qu:m
tidades de ll(Ídos dispendidos rtas multiplas operações e decapagem encare
cem pt>r deni<lÍ!õ esta proJu~l;':'iu ~ntre nús .• 

A fabric:~çãn é delie<!~a. •lii m~1ita quebra ~ e"igc 
especializada. não send<• t5.o pouco indifferertte o 
1\lotri:r... 

bastante mãn de obra 

conStU!Ill<l de. energi" 

IPur todas e~sas razões, não nos collocaruos p. par do opllmtsDl<• rcvclnJo 

nt>Ste as=pto pelo requerente. Em conseq_uencia, não 1)0dentOs re.:ommen
d<Lr seja acc:eÍ·tu a ~U<• suggestão r ela ti va {t <:oncessão de fa.vor~s J•ar;o m:t
tcria prima imvortadõ< :para o 'fabrico de folha de \Flan<lres. 

Sala -das .Sessões .. G de junho de 1935. - .-1rthur .Vci:•a. l'rc~idcnt~. 

Joaquim A. SamPaio Vida/, Rt'l:Jtor. - li, Td.rçira l.<'itc· - Ca,.tfi/1<• 
(,'oráinlro. -Ricardo .\facltado. - Frandsco Frrirc. - Citl U. ,,,. <.'Mt.-(> 

l'rrulo. 

1Em petição endereçada á. C:unara dos Deputados, o Sr. )<)SCÓ <'.e Avcl
lar, brasileiro. commerciante, estabelecido nesta .Ca{Mtal, allegando preten

der installar tlu .Disrticto Federal utna fabrica de folhas uc II'!:Ju<ire~. com 

cap3ci~de para de,·ad:J. produc<;ão. solicita, tomo uma compensação pelas 
v:u:r.ta.gens que adviri:.n\ ·para " Paiz óa el<:pi.\TtaçlW do prod.ucto n fabricar. 

us seguinte fa.I'Ores. como se lê na ll'lg. 3 ue sua petição: a) coxnr.>leta iserr
ç;lo de direitos de im.portanção para a mu.teria. prima a :>er applicada. mcb i
nismos necess:trios e ~cccssorio5 destinados á ínstallação da fabrica; b) rl:'
!ev:tt;ão das t3xas <.!e expediente: c) remis~ão uo imposto <k consulll&) rt::la-
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tivo .! prcxlucção; d) sus•pensão pelo J>razn de 1 o a:mos dos imr•··~tr,g fcd~

raes Que recahirent !'õo1Jre a fabri<-:L 
Em iundamenta.Ju parecer' ~ Comn1issrlo de :\gricultura. c,·,;nliH:~n·~ll 

c O!J,·as ·l'ublic;,s já se !llanifcstou contra6a ás pretensões tlu n: : :.:~r.·:Jt:·. 

(:.r~~IVJ:ts:trando 11:-in ~(! lJ" . .>(ler encar!!T n. inicíati,·a c0111 o optimi~nh , ~~~ ~ JH.·:i

nnnano. 
Os favores sol1~itados só dt:vcm ser concedidos t:nl ca.....;u . .- t·xce~JClllnacs 

c quando .se inlp:Jzcr~nl peJo seu a~sigztaia...lo cffeito util. e fll,e rc:-:1-;tatn :t 

q_uae;;quer ol>jecçõcs que s efaça ;, sua concessão. 

Assim, a Commissão de Finanças .; ·.le parecer qt1e ''''" s~j,, ,:·cf~i.\:; 

peln rCamara •.l''" Dei>nt:t<lt·~ a pctkfto du Sr. José tlc .-\n:ll;ll". 

~ala da CQtlln\l$s5o ,te Fhl:l1H;as. i de- }\~o~tl• .r~e 1935. - Jotio::J Sim
f>lil"io. •Presi.denk. - Ahdarcfo V,•rguciro Cc.wr,. Relat<1r. - .·lma:·d l',·i
:roto Jzwio.·. - Jo,ín Guima,·ii.cs. - Carlos T.u:;. - Arnaldo l!astos. -
T'PdrQ F1rnlA.?::a. - .·ldalb,·rto Camargo. 

(Primt'Í;;t legislatura) 

R.'"ffacção tirwl do ('rojccto n. 67. d.: H)35. qth" mtific;,~ a.s ,-,..;~·,·;:( .:,._, 

l>r~ pela Orf1a>li.::ação lnh"rmzdonnl Jo Trabalho sobr,· 11 ,•dadc m.:-

1zimc· d,· ad mi.~.wo dos mr.norr.s ao trabalho marítimo, c~~ . 

.A ~·t. J ." Fic:un ratificadas as con\·enções elaboradas pc!n Orga;~ÍY:Jl:~·· 

lntenaoeiÓnnl de Trabalho sobre a edade mínima de adrni.5siio dos 1nen•>re~ • 
ao trabalho marítimo. o <"x:une n1edico obrigatorio dos menores e aclt•le,;

cente!' empr~adtJs a hordo de navios. o trabalho noc~urno da~ mulheres. t 

a ampliação do numero das enfermidades peculiares a certas industria~. 

Art. z." Revogam-'SC:: as di!>p()siç()(:s C!ID. contrario. 

Sala da~ Cornmissão. 6 de Agosto de I~JS. - Valent>t: de l.ima. 1're,;i. 

dente. - Vil'<"Jitc M•iur•el. - Corréa da. Co.sta. - Heitor Maia. - .lrc

thía..s Fre-ire•. 

l'ROJ!;CTo P~: CONVlt!o<çÃQ l'! XANOO -~ llDADJ; l•HNI!dA D!l .'-IHUSS.~ll 

DOS lf'ENOR!lS NO 'TRABAI.JIO ).1.\RJ'J'UIO 

A Conferencia <kral da Organização Tntern:Jcional dr. Trabalhe' ·1a 
Lil:':t das ·Nações, 
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L-~)nvocaJa em {;enora pdiJ ·Con::dho ,[c :-\ : ;JllÍHlsrt,~~..:f1rt d:.a. Rei)arti,~n 

i!~ ~t:rnac~nr.nl Üo Tr~tl:~dho . .:1 !~ de )t!~lho de 19~0.-

iJt:[IOÍti J e ter d('cidid<J :v.l<.>p1 ar Ui\'<!TSa> pro;h>Stas relativas ;'.,; ·• C<~f'· 

r!iç<i c">' de applicar:ão an~ 111aritirnos tia {',~n\' em;:in feita em \V~shinmo:1. em 

.'\n,·~mhm ttltim .... 1fin1 !l~ int<:rdit:lr :1 admissiir> a<> trnh;dhn. de: menores 

(h: t.; ; t:ln(l~ · ·. a~~uJnpto '1\1\!' (.' c)n ~tlr.·~ o \.crccirr't pontr1 1l:t ()l'<ksn do db 
fl:1 :"'l.'~~fio fia Cc,nfcrcnci:t r~a!iza•l.--: '-~nl G ~.:nc .l\':1, c.: 

l)epoi~ de: tc.·r resu1\'idtt qu<.~ ess:a~ pru~JSl~l~ s~rhun n!.l!gidas se ,h 
f,\rnH! d e: ·t1nt projt:C.:l•• de c.•n;H' t:!u.,:üo Í:l i{•rn:l (."~on:d, 

:u.lupta o ·l'r.:>jec\u ·dt.' \.·u!l\'Cll~ fu,r j uutu. ·~ • :-" ~r r:•t.l iic;, Íl · ; ~~l: Js i!!r!Illhro~ 

•la. Org:utiz:u:ão Jn~(·n1aei~.~-nn l ,lt\ Tr:th:tlho. ~ l i: l..'on fonn~\:::L ;·~ l'n:u a:: •L-'i . 

P""i(i>C-> d:L p:1t'lt" relat i ,·a '"' tra!J:!lllC>. d,, Trata<iu de !'v"crsalhcs. Jc .:l:> .;~ 
_\'.l•nhu tlt" ' 9 ' '9· do Tr:n:1..!ro •le ci:lin-t. CcrmaiT\. d·c: to de :"c!t:mbro d e ' 9 ' !1 · 

ol<• Tr:ot:do <lc -Xeuilly_ de ~ ~ •lc :::-.;o,·cmhrn d., t 9 t 'l. e do T rat<'.dn dn Cr:•:•d 

Tri:mun. <ic ~ de _I u nho d<: 1!)20 ; 

Artigo t 

· llar~ ''s r:ffcitus. ·d:L IH'<::!)(:IIte Con,·c:h.;ã .... Uc,·enl-Sc:: e:1.ten.:!c~ ;~elu :~r:;-:o 

..... ~:l\·io.. tn~i(.l~ ns \"aporc"', nadüs ou entlJ~teéH:ü~, .sejana 41Uac:; ·ú1rt:n1, d:: 
J>r<rpriedadt: publica o" -r>a~ticular, efíett\1ando uma navegaç.'io :o1ar.; 

t:~~· i:1i,:os os :la\·ios dt: guerra4 

.·\ r ti;:v ~ 

Os 1nt:nures de ([Uaturzc annos n5u 1,odesn s~r atlmittidu~ at, traball1·: 

" l.urd<• dcos n;wios. a l.!-m da4uclle,; <l::dt: só são cmpr c;::Hbs HS mctnlm.-; 
rl l· tt ltlll 'nesnt!l. f:unllia _ 

Artigo 3 

.-\,_; <li,.;pnsiçõe,; <lo ::rtiRo z n:O';' se :~.ppticari<> a" trabalho du~ n>en:•rcs 

l-'" ' ncn:-i-os-t.:sco/os Cl)m a condição de qu e este trabalho scj;: llppnn•:tJo < 

iiscal :zaç!ic. pda autnrid:Hic publica. 

A~tigo 4 

:\iim tle permi-ttir o cnntrole da appli~:açlio <.la,; •iísp.,si.;iies <.la pr.-. 

sente Couve~1~:ão, todo C'(llllmandante ou •patrão dever:\. ter 1.111'1 registro ,~ : 
i·nsmripção ott um ml de equipagem met'lcionando tolas as pesSÕ;;,.> de me""" 

ue dcz.,seis ann os em.r>~ega<las :1 JmrdP cnm a in.-lic:u;i!o da data de na~.-í-
nJ(::'lto. 

Artigo 5 

Todo membn> da Organinção lnterJ>aci<.>na1 ,-lu T:·ahalho, que ratífi<;:1 r 
:• prc-seute C(n:\·e~çiin. co~romette-se a applical-a ás suas co>loni:.:< ,, · 
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pos:;.essões, aos seus .protcctdrados que 5e nâo >:m:crnam int<:ir:mt.-.nt~ !lOr 
si meJ<mos. dehaixn das segui·ntes res~n·a~ : 

a) que as disposições da Com•en..::ío não se tornem inapr>lica vL.;s pdas 
condições locacs ; 

a) que as )lossin:is modificações par.:t adaptar a 'Convenção ás C(l!'ttL 

o;iíes lo:aes J>OSSant nella ser íntroduzidal'õ. 

tCada membro de,·erá notificar á Repnrtição Inter.nacional do Trah.1.lho 
sua decisão no que diz res~ito a cada uma de suas çolonia..~ r,u Jl<>Ssessõe, 
ou cada um dos seus protcctorados que se não governem inteiramente pnr 
~i me.sm~. 

_o\rtigo 6 

As ratificações offídaes da presente C<>ll\'tmção, nas cnndiçcies pre\·is
l:"tS na Parte XIII. do Tratado ue Versalhes de ~s de Julho de I9IC); do 
Trata.:lo de JSaint-Germain, de 10 ele Setembro tle rgt<): do Trat:do de Neully, 
de 27 de ~ovembro de 19t9. e <lo Tratado do Grand Trianon, de 4 d~ Ju
nho de 1 92o, s.,.ilo comnmnícada~ ao secretario geral da Sociedade das 
N açõe1< e por ellc regi.strn<bs. 

Artigo 7 

1Logo (]Ue as ratiíica..:•ies de dois membros da Org;;niz:u;ãu lnt~~a;,,,;.,. 

na! do Trnb31lho foren1 registrnda.~ no Secretariado, o ,;<.-erctarií• g-cr.-.1 <h 

Socie:la~e <las ·1\:u;Õe;< nutificarf1 o facto a todos ns rn.,mbrn' <la Or;.::>-tliza
çiío I nternaeinnal dn l'rablah<•. 

Artigo 8 

A presente :CQnvençiio entrará em vigor na data em (]U'C <.""Ssa nntifi<:"
ção fõr effect1l!ada pelo secretario geral da Liga das INn<;õcs: eHa r.iõ., 

lig:mi sem5o os membros ']lle tiverem feito registrar !'-U:t.s ratificaçiie.~ no 
Secretariado Posteriormente. esta Con\'enção entrará em vigor. par;t <fl,lal
q'!.ler outro . membro, na ®.ta em que a ratifica<;ão <!<esse mcmhm fio~ 

,registrad•n. no S.ecretariadn. 

.!\rtigo <J 

Sob re!>er,·a da5 <iis.Jlosiçiíes <lo Htig-o fl.. tndG membro que ratifiqll'<: 
a presC'llte ICon\·ençãn compromette-se a applit,ar suas dispo$içõe~ liD rna
xrnio até r de Julho de 1·922 e tornar as oprnvidt:m:ias qu e~orem :J(:Ct' .• ,.l'. 
rias ·~ara tornil-a~ effectiv:~s. 

Artigo Jo 

Todo membro que tenha ratificado a presente Convenção flQ'dcrá denun. 
cial-a ao tenno de dez annos :~~pós a data de inicio da vgiencia da Co.n. 
venção, por um acto i;ommunicado ao ~ecretarío geral da ~iga: das 'Naçóes 
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e por e-ste registrado. A denuncia não prú<l1lzÍrá eíreito sc:n;(o um alllll) 

depois de ter siclo rc;.:í~~ra<la no S~:~retariado. 

Artigo J 1 

oD Cn11scll1o <lc A·dministr<ll;·:io •la ;l<epartio;5o [cternaciünal do Traba
illo <[e,·cr:l, pelo. 1~n<>s 11ma ve~. por dccPlnio, :.presert.tar à Conferenda 
Geral um r~la1orio ~"hre a :>ppldaçfin d>l presente .Cmwencf•o e ciecicli6 

se será <:CJnvffiicnte inscre\"(•r na (ord~m <lo dia .(!,, Conferen~i:l. " quc,:tao dn 

rcvi!;áo o11 nlC'xÚficaçfio da dita ~""'t)nvenç5o~ 

0:-: tn;los iranc~z e in::lez tia pre~cnte C•m•·cnç:Oo f;trfio e::ualmente fé. 

PROJT-:c•ro JH·~ Cfl~V~:r-:c;:Â,ct nJ.:J,.-\1'1\'0 .-\0 }:XX"fl~ :lr.~rJICO OUkJC':A'rOlUO hAS 

t'RF,,,l'i(A~ V. ~~ü~ORJ\S l':~fl'1U\\.,\TIO~ ,\ IJOlWO llOS \'Al'ORI'(S 

A C-onferencia Geral ca. Or;..onnizacão Internacional do Trnh~lho cb 
Lilf.J. rla;;. tN ações,. convocaci:L om Genehra pelo Conselho de Ar\ministra,ãn 
da Repoartiçfto Intertutcion:ll <lo Tr~ba1ho, a qual se rc:n.Jiu em terceim 
sessão em "5 <le Outn.1bro de 1921, rlepois de ter decidido a:lo]Jtar cli,•cr~as 

proposta~ relotivas ;\ visit~ n"c-dic-:L ohrigatoria. {t;.; crc:ant;;a.$i e lnetH')J'C:~ ern

prcgarlo~ a hottlo elos vapnre~. '111C~t~., incluída nn ClÍta,·o rnnh ela ordem 
do dia da !'oe~fLo, e 

-<.h:pois de t~r decidi·Jo que as pro·•p<•sta~ tomariam :1. formn de mn pro
jt-cto de conv~nçiío intermcional. :><inpta o ,p;..,jecto de Convenc5.~> abaixo, 
a ser ratific:tdo .pelo;;. membros <la Or~nizac;fio [nternacinnal d<> Tralnlho, 
de a>::cordi, .,om as d~~posi.;:ões <la Parte X'HI d.o Tr:otaclo ,]e Vcr~alhe-; c 
I'art"-< cron: .. <]l<ondenlcs dn~ nutrn~ Trata·los <le cP:tz. 

ArtÍJ;!O T 

·Para ns ~rf..,ito.~ ila .presente Con\'Cn~ãu deYem-~e en.ten<.ler pelo te7• 

mo "·na•·w·· tC>Jo~ os yapores. nados ou .:mhr:Lca<;Õe" sejam 'lU'at~ forem. 
de propriedade puhliw ot1 pa_!'ticnlar, <-ifcctua~•·lo um:~ nave'!açfin maritim:l, 
excl11indo .. ~e os na\'ios (]e g-uerra. 

Artigo JT 

'rCom cxccpç-ão d~ na\'ÍOS no~ quae:; nãn estão oc-atl~)adu~ ~entu1 Ps 

membros ele uma mesma fam'lia, as cre:m.;as e mcnore~ rl~ tlezoito annns 

não p<xlerãü ser empregados a bordo. sah·n com " apresentação de mn cer

tifko:ulo m."\iicu attestando a a~ptidão para esse tralmlloo. Íirm:od<) ~'"r 11m 
medi:o :LJlprol·adrt pela autoridade competente. 

Artigo In 

O em~>rcgo dessa·s crianças ou rnemre5 no trabnlho· mantmlo não po

uerá 'Ser prose!:'lll.do senão mediante reno•·ação do cx;!.nle n1edi;:o. por pe-
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·riooo maximo de um anno, e apresentação. a.iJÓs carla no•n exame. d., t' !'l 

certíficad<J medico <ttlc atteste apti·diio para o trahall1o maritímn. Entretan

tc~ . .SC O rruzo de \';tfidadt: do C<."l"tifico.dn c~xpirar no cur~o da \'l.a;{<."ll;, o 
lnc.~nlo ~t:r~~\ prnn~l-!~t.:lh até o fln1 Oa nlt:O:.n•:t. 

Etn t.:a:-=;11 de 11rg-cn~ia a :l.Utorid:,Uc corupctcnl<: ]l{•dcrú admitti~ "·."'l ~w

harquc de um nu:nor de dezHitü annc.~ ~~tll stJhtnt:t~l-n a.;s t'Xanu:~ pre~ ; ... _ 

tos nus arti~o,- l·f e 11.[ d;L pn:s~nt.c Con,·en,:ío. com a con:diçfw, por~m. •lc qlH' 

'~ssc: examt: se elfcctnt~ ti(, 1•rimc-irn ltnrttJ .:1<: c;-; .. ·:da da c..·rnhart·a~:f"l\1, 

Ar\ÍJ.:P \' 

A-. .:. ral:[fi ... ·aç'~(..·~ ~>fkiae!i da JJ:rt·sentc Cun\'C:1çfw. 11a~ (...,.n.;Ji~·t~~..·:-o prc\-;S

ta~ na 1Parte XLII elo 1'ratado ne Ver:;alltc~ e na; .Partes corn..,;r,..m.Jen!t''' 
,jos o~1tros Tr-at:ulo~ de Pa~ :"~trâp l~OT1111 l ~r:icn.das ~In ·:'~t·r~~tari., : ;t>f'al (h\ 

1...::-.:;L íh1s 'X :tc.;lj{'s e pr ~r c.·l1e rc~is! r:trln~. 

:\rtip;o \"[ 

l',. ~tn:sentc ·CoiH·cnt;.fio cutrar{t em \'i;{ur 1~~:.:~, r1ue ::.~ ratifi~:a\;'fif!_.._ pn!· 

parte r!~ •::\-lembros da Orp;aniza<;ii.(\ ~~~~ern:u:iona\ <lo Tralmlhr• liYcrt·m ,;,]., 

n:~d~1ra·~:ts ~<::!•) St"t""Tc-tadc, \.-cr:1l. 

Srj nhrigarfa ::o~ Tnt:mbro~ quan.ro :1 r~t~i fj<':u;!t~t h4.•lt\'t'1" ~i,ln rt-~Í!'Õl rnrla 
~<' $t7trL1::\.ri a do. 

Po:;tr::rinrnttmte. (."st:t Cunrt"n<:fiil t'fltr;&r{l e-111 \'Ígnr. pitT:t c~l:Ía nlt"nl~H"fl, 

n:a (bta c~n tfnc :1 ,.:na r:ttificndio hf•11\'e1· ~i.,Jrt rc~i:-;tr:ula no -::.cç-r~tari;v·lcl. 

Arti~:n V [J 

Lo~n qut- :ts r;Jtificac,:i'~ts fH'r rlois ntem.brn..;. d;J On:w.nizat.;;if• lnt~.:1'H;!.:Ír•-

- nal do Trah:tlho hotn·~rem ~ido regi~trad;~~ no Secret:,rill<.l". o :-;<:crctari" 

Geral ·:l:L tT,iga r!as Nações notificarú e,;~e f<IClt> a tndo~ '"' membrns ·cl:t· Or
g:m.iz:tçãro Jntermtcional clco Trahallto, O Secretario -Geral notificar{, "';.r'.JaL 
;nentc o registre> das ratifir•:tçi'"' <it'" 1he fnnm posteriorm~n\(: eemnm.mi
c:da;; por todos os out rns mcmhros da Or~aniz:u;<1o. 

Arti.:<IJ Vl !! 

Sub rt~~C'f\';:1 c!,") cli~po.>;tt'l r1n UTtign vr. trtdo 1Ut'\'t11Jra f[tlC: ratifll';'lr :t 

pTc.scnte Crmvcndir• se obri~a a applic.,r as rlisp"siçõt:~ elos anig-r•s 1. I I. 
!IJ.t e J,V, " mais t;Jrd:u· até 1 de J andro de 1 '1~~ c a fll'uvidt:"Tl~tar as me
didas nccess.~rias fl-"lrn tornai-as effecti,·as. 

Artigo IX 

Todo membro da Organização Tnternncional <lo Trabalho ~ue ratific:<r 
a presente Convenção s<: obri!!:a n applical-a ás sttas colo,nia,;;. possessne5 .e 
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pomtect!or~Ld<•."· <1<.: c-vnforr!'li r l>td~ com o <lisposto no artiJ(o ~r do TraL.:.tdn c!<: 
Versnlht-s e nfos artil{os corn-spo,dentes dos outro~ Tratados de l~:u:. 

Artigo X 

Tordo ttl~"ffii>J\> q::e lwuver ratiiicarlo a J)resente Conve:H;ão p<oàer:J. dc.

nuncial-a ao tennD ·de um períouo de dez annos a.pós a data inicial da 
Yigencia. por meio de um ar:to commLJnicativo ao Secretario Ge'rnl da >Liga 

das •Nações e por elle registrad''· A <lenu11cia não prodw:ir:i effcito se!JÜo 
L:m armo após h;u·er sido regi~trada no Secre.tn.riad•J. 

Artigo X·l 

O ·(Ã)ru;elh<J de Admnii.,tra<.;fio da Repartição Jnternacion:~.l ,!o Traba_!bo 
de,·erá, pelo menos uma VC?. por de-=ennio, apresentar á 'Conferencia <:~

r:ol um rclatm·i<> sobre :1. ar•plicaçfio da presente •COD\'enção c decidirá se 

será convcnicnt<: in!'Crc\'tr tl>l onlc:nl do dia da Confcre::tcía a <Llltstão •la 
l"'e\.·i:-;;th on n1odifica.çào d~ dit:-. Con\·enção. 

Ar~igo .xrr 

Os textr>S frt~nccz c ~n~:lez <la 'PTC:Sente Convençiio far;iu o::~"\t<Jlmen.t.: r.:-. 

A Crmftre11cia GcT:ll da Or~ani:t.açfl<> lntt:rn:u:i<>"<Ll J.o Trabalhv da 
.r~iga d:~s Nações, 

·ConvoC:J.da em Genthra pelo Ü•nselfl,, de :\,Jministracão da Repartição 
Lnter:nadon<~-1 e alli reunida a 4 <le Junho de 19,14, na l>'lla decima oitav~t 

!"C'SSão. 

Depoi~ de ha1•er deliberado :uloplar di,•ersa~ proposta~ relati•·as á. 
Te,;s3.o parcial d'a Con,•enç:1n rercrente, au tr!l.halho uocturno da~ mulhere~. 

adaptada pela •Confett~ttda em ~ua prinLeir.a sessão, a.~>umpto e~te {J'.le 
cnnstitue o sctimo item da ordem do clía da sess:io, 

Consirlerando que essas propostas <LCI'tm tom:lr a form:t de um proje. 
ctn de cnm·en~ão internacional, 

.-\.dopta, aos dezenove .:.'l,;,a:; <le ]'.mho de mil no,·u~entr>s e trinta e q_ua

rto. o projecto de con\"enção que segue, o qual será denominado Con,·enc:ão 
{ n:dsta) <lo trabalho no~turno (mulbet'e6·~ 1934: 

Artigu r.• 

I Para r>S cfíeitos <la presente Convenção.. serão considerados "estabele
dmentos in~·ustriaes" particularmente: 

a) as minas, eanteiras e industrias extracti.va~ de qualquer natureza; 
b) as industrias nas quaes a.Mi&Qs são faeturados, alteradOs, lim.pos, 

reformados, adornados, acabados, prei*lrados para a venda, ou nas quaes 
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os materiacs soffn:m alg>uma tra11sforrnação; induindo a crm5trucçãn de na
vios, :rs ind·~strias de <lcmolição de matt!'Tial. a~sim como a prodlu<:c;ão, trans

turmação e transmissfio d~ força motriz ~m g-eral e de clectdcidade; 
c) a consr!nlcção, n:consrtucção, consen·ac;;ão, reparação, mooifica~·5ro 

ou tÍ~olicão de t.juacsqu~r obras
1 

c....U.Hicios, vi:.ts ferrc;as, .... trann\·3-y.s'~. por

tos, docas, cács, canaes, Írn."tallac;iies .para a navegação· int~Tna, estradas de 

rod~tm. tun.neis, pontes, viaductos. esgr>tr>s ct>llectores ou onlinario~. !'"
'=''~' insta Ilações 'telegraJPhic::!s c:>l! teJeplwnicas in;taiia~ões clectricas, u~í
na!'i cle g~:tr... d~strihuição d~agtla, ú11 ontnJ;e; tn1haihos (lt: cnns1rucçãn, ;1S~Ün 

trmw "s trabalh(>S prep.:tratr.riros <: rle fnn<lnm~ntn <JU<:: pre-:~:l :Jm "" trabalhos 
acim;: enumerados. 

~ ~~:n1 c;u~~' p;1;z. a dlltorid:t~lc COJl!j)t·1e!~h: f1x.arú a ]inha Ji,·ís<}ria t!ntrc 
~ l~r);.~!'tria, !]C t.:Jn;L rmrtt·. C' 11 Cnmm~rçin e ;L~~rj;:ultura, ·lt.!' (ttltra .. ~l~Ttt", 

Art;go .:!.o 

Para ('"' ""i'feitns -ia pn_ ... -.cntc ·Con,·cnc5n, a palavra h~n11C"- signific.:.L 
um 'Perin:lo mi.nimr• rlc r,nze horas consecutil•:~s. ahrangc:mdo ellc " interv;\
lo c<>T1T;>rc~hend1rln entre <l'~l': horas ,1;, nnite e cinco hon>.s <ia manhã. 

Todavia, caso !'oic trate àe cir;:·umst.a.ncias ex::cepc:innac~ (rnt!' aÍÍt'cle1n 

os t.,falr.l.4hadora;; cm;>rcl(ildtc,. em <lett'r'mina.cla industria o\\ ·.ldermi.n:~d\, 
r~,!ião, a awt.orid~d·~ co,-Y~pctentc 11oderá, depols de consultar a~ organiz:: ... 

<;Í!('S ;patrr:maes e obreiras interessadas, resolver, para as mulheres empre
li-a(las nessa ind'Ustria <•U ·ne:;s.'l. região, que o intcrvallo entre onze horas 
<la noite e sei.• horas <la manhã. suh~titua o inten·alla entre d'cz horas rlc1 

noite e cinco horns cla mo.nhii. 

Nos pal7.es. onde n5u exJ~t:tm rcgula.nH·nlrd ]tuhit~·o:-; .'«"1hrc n ~mpr~go 

C-:1~ m:rlher.-s durante .'1 noite. n<>s e.~tabd<.."<'Ímentns indttstri:<e<, a p:.l.a\·r;, 

"noite'' poderá, provisoriamente, t]>Urantt· um pt;J::o m.:odmo ele tres a11:1os. 

cle.~i.:n,.r. ú \"Ort!adc ~In G()vcrno. um pr:riorír• r)e <i~z hol·as sómcnte, () q-.1.1! 

comJ)rehen<lcr:í. o interv;dl() decorrido entre rlt·7. horas J:, noite c: cin<:o ho

r.rs rla manhã. 

As rn1~!hcr'"'· ReTr. r!istincção <le edacle. oão porier:Í.<"• ser empreJ;a'~::r.s 
<:lur::r.ntc ól .noite e-m nL~thum cstabeledmento inclllstrial. publico ou priva:lo. 
nem em nenhuma rlc .~lJ:rs rlependencias, com cxccpÔo dos estalrekcín1ento~ 
que sé>mentc <·mprcgatll os mcmhTos de ~ma mesma íamilia. 

t.J) em .:asn de "forca maior", quando numa empresa se prorlur. uma 

i1lterr.upção do seu funccionamento.. impossivrl tic flTC'\'eT, que 'l'liín seja de 

<:ar..'ldcr ()et'iodi.:o ; 

b) csao o trabtaho se refira a mater1as .primas ou em elaboraç.'ín st:·.•· 
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cevti \'ei~ ~le altcra~;j,u n~Jtid;~., qu~t1Hlo ~c trate de s~l v:.:.r ~'s:t~ ltt&"\tc r i:.t ' 

perda inevila>el. 

;l': :t ln<l i:1 e .'flu ·S1:i•>. :t applicac.;:!fJ c]tJ . artif{u 3:' da prcs~n.lc ,~·un \' cnt)''.: 

pr ~ l<.·rú !'t-T' ~':.!spen .. ~ flefn l~f!\' crnof') , C":•m t:XCt1,><.;:5u .;,l:l!'Õ tnanltfa~turas ( fa

c~urit.~) t:u.'S t~fm"'n $ãO definida.."'i n:l le i nac:ilon:d. S..:ri~ ft:i!;L '!Jut ifl::acãu d.-· 

~r.·ada ~H!l:J. das indu~1 rias <:xt:epti.1:u.!a!-i ao l)L'"!lartnnH·n-·,o lnt~rn:u::iHna~ dr; 

Tr:tlmlhn. 

:\rt i;:•• G.o 

)\, ,s c.-;tal•ch: c.·i l nt.• nl~tS in( l :.Jstri :u·~• ~ t!j <.:i~ns ;'t ir:rl.it:JJ...•ia <i:1:t :.·!"t:t•:iic;o:. (·:!

ntaticas c toda ~·cs c;ue " cxij;tnl ~.- i rcl 1nlstat!cia:-O csc::pciortat:""" :>• • ~c:r~·. sc:

u ptdotil.• tlnt.·turn ~ •. inr!1Ctl'!!f , no :arti~,l .!.',, rc::lui~:lt~ ~t ,.lc;.: 'h~•r:.·,.; ~'!t;":t:'lt~.· 

s-;.~~:-o cnt:J -.ii:,~ p)r a..,:'\(J , 

:\ rti~: • j."' 

•:\.-:-: p:tlzcs c.•i J\ que o e1inn 1r•rru~ o trallalhu ~ 1 .. · cl.üt :>arli :·ul;.tml\!:.! t·~ 

1J(:!i11SU, n t~:ri()tlll TI~ ICtUr:ln podt; ~!.:T' mais o:urtll ,tu \J:..:t fi fi~;~ ~- r ~ ~··s artÍ:!'7.t 

:lnt(.~rittl'(~s. c~.•itt :t .;,:nn-dk5o dt- ~.:t .. r c••ncerli•~ . .r. •ltl iâ~l~~· o ·ii:~. nnl ·n~;~«•!.lsn 

ct nn,Jt..•! t~:, :lor . 

. \ p re.st:ntc <..:Ciavcu~fin nf•u ~~ applil':3 ia~ muihcrcs. 1 1 ~:c to;:êt:p·:tn• !;...J :;. 

tog •le- .ci irt:'l·çfw «lLle ;nJiportcln crú Tcsvvn:-;:tbili•l:nlc.: c cttic n~tJ cffcct".l:H:! 

nonnalm:tte ·~nt lrahalh•• manu"l. $ 

:\TLÍ!!O 'J." 

A:' l"!Lttfic:u.;i)c,:; .,(fit·iat"S da. pn:scnle Co~>\' L'U~fw :-' t r?!u cam:J11.t:~1ic~i.da:; 

an :-;er;r(•tario ·Ger~d Ú~t Liga Uas N ac;õcs c [JCJt" ~te tt!gÍstrad:\s. 

Artigo 10 

A pres.:nt~ .C>n ••ençãu "'·,.n,;:nt c ohri~nrá aos memlm>s .);, Or~:wiz;u;:•o 

Tntcmacional do Trah:.lhu quanoln a ratifciação hn·\1\'Cr sido> :-~gi~tr::~~:la pé!o 
~i·cretario {~.ernl. 

i!Jntrará t-m ,-i~c·r du7.e nJezc.< após haverem sírio registmd:t~ p t lo Se
cret:trin 'Gcr:tl :t s ratific:tcões por p:~rte c1e dois mmebros. 

Po9teriormente est.'\ Com·enç.ão entr:•r.Í em vi~or , ~P<I~ cad:~ membro, 
doze me7.cs após a •lata de registrn. rla sua r:. ti fic'lc!io . 

l\.rt igo r [ 

Logo depois das ratifica<;õe~ <le ,Jnis memhro~ <i~ Or)::aniza~ão Intern:~

cil>n:d dn Trahalho terem sido re<~istr:vdas no ~cretariado, o Secretario Ge- . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:37 +Página 19 de 59 

-151-

ral da Liga das :!\a<,;<)~ nutifkarii o factu ;t to:ios .,,; memhr•'>' da organiza

ção 'lnternaci<mla do Trabalho. ·Notificará t·l{ualmente ""~ mesmos " re· 
g-istro rl;,s ratificações <JUe ulterionnentt lhe f,.rem communciau~" fw>r •ru:tl

qn<:r du~ m~mhro~ da Orgnni~ação. 

Arti~o t.z 

Tndc, JllClnhru (tUe h:nll~l ratific:Jt.Io a J>rc:O:t:Iltc (\,~1\."t'!lt_:;~IO r~o:l:: dt:onun

clal-:l an expirar o pr:1zo .ie :lez :tnnn~ ~~·ntaclos tJa tb.ta inichd' da vi~enci:). 

<la ·l·ott n:n..:?io. pw· 1tH.:io ·th: 1111n actú (.·vtntnut1i c;1tlo u.o ~c(::ret:ariu -G~;:d 1~a. 

Lig.a das ~ac.,:c~c:o; ~ }>or ~.:i:re rcg-i~trad~~. :\ dt::n-:._:."!.!<'in s{1 se toTnnr:"t c:ffccth·a .. 

un1 anno dc..":('KlÍ~ t{~ haser ~hi() re,:::btrnth~ nú ~c:crl!tariucln. 

"fudo 111en1hr<, c!tl"C tt:nha ratifh·:1.:lo a prest::ntc CunvcJh,::iu ~ •IUt: 11.: 

prazo cfe tllll 4l1UlH :lp[ÍS 11 fCl"flHl do pcriodo de: flt::.z a.flnO.'; rerericlP nn {lU.r.J.

~r:L·[lho pr~~c~·er1t~. tlfí< • fiz~ r u~" da faf.'ubl:lde •.lr:: d~m'n~ia j>r~,·i,;ta neste 

artlg-~o iíL~:Lr(l li~:ulo •llnr tun n~1\·u pcri11 1~) <\e d:c7.. :u1no~ e. 1ln~tcrinrna~:·~ · 

pode-rá. denilndar a r>rt:~ent'!:: cnnvcnç;·lo au tenno (]e cad~l perj,,()o tle dez a.nno~, 

na~ c(,ndl.,:&c~ previstas JH.:Stt! artigo. 

Artig-o IJ 

.:\n tcr111u 1le ca·rl01 T!"elÍodtJ ~le dt·Y. :tllno~ ·eoat:W.u:$ •.la entr:da cn1 v~?or 

da lJt"~SClltt: Cnll\'t:l\<,:ào. (~ c\)~l~dh··l A1lllli 1ll~1~ativo ll!l H~partic,:IuJ interna 
cion:_~l '~" Tralhtlhu dr:v.,.{L ;~pr~..,.r::.tar á Conferencia (~eral um rclatorio 
sobre ~L :a!)J):!]:..~:LC.;ii·o ~lcst~L ·C~l1l\'C'llt-:fin C ,[eciJiTÚ 'St:' exi~tt..'"t!l lOoth•ü:i I)ara ser 

iiJ:-=-c-r],pt:!. na ,,r.-tem \:o ([ia 4l.:l Co1:fcreru.:i;, a lfi:e.-1oti'iu n:fc..·rc:ntc :'1 sua r'c\'l:o;;í.o 

tnt:d oll p:1 r.::ia l. 

Caso n Co:1fcrcnci:.a aclt1(1tas..,..::- ut11;1 11•)\'a Con\-'c,:nçi'io rc:::-:-ult~nlc: da rc
\'i~jtCJ tut:tl ou p..1:r·ziu.1 .o::la. pr~se.ntt!, c a Jneuo~ 'lUC: :t nD\"a cnn\'1!-n-t.;:lo tl!~

pouh;, d .. ,,u!J'ra fôrma: 

ai a ratifiç:~u.;fm IKlt' 't'lll\ n1esnhru d:t nova Cunv~ncfi•, :\~-:·.trrctari.:l "d:e 

plenv Jireitn. ape,.ar rlu que <ltspi"oc o artigo '~ ~upra. a denuncia imme

Jint:~ <Íil r•n•sente ç,,1l\'Cn~·ân ~-..mtanto que a )l(J\".;J. Omvem:!ío) tc::lha c~:tra<l"u 

em Ylgur; 
b) a p:lrtir .da . .data d:~ f.~ntradn C!lH \"h!or da no\·a ("IJ)l n:llt;ão. a Itor;:;. 

~ente 0,11\·encãn deixaria rlc t::-;tar abert:1 fi ratifjcaç~1n rios ntetn~Kos. 

l\. prcscn:e :Ct~nYt:ru;r~o ]"'t:"rm.iJ.neccria, cntret:uJt·.~, ~~n vígvr, na s.u::. for

ma c te<jr JY..tr.a O!'Õ nlt"lllhros. (ttte a tive.~scrn. ratificado t: nãn ra.tifica.s...'iem 

.a I'l(l\·a QJ11\'t:11{,.·~LO. 

Artigo r·5 

O!> texto~ em íra.nce7. e hiRltz da pre;;~te Convenção farão egua.lment~ 

!e f6. 
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O texl<> a.cima fi-ca sendo o tex\o autbtontÍC•) do prujecto de conn::nção 
devidamente adaptado pela .Conferencia Geral da Organizac;ão lt1ternacional 
dn Trabaiho, na sna <iecima oitava ;;essiío, reali?.:tda em Genebra. encérr:~

,]a a ::-.~ de Junho -tlc l~n4 . 

. !),) que ,Jão fé, appondo as »ua.s assig-n.::,tur:t•. aos llr>ve <lí:L' <lo m.,7. •le 

!\):nsto de l<tJ-1. - 1'rc:sidenk <la Conferenóa. Jruti11 (;qdrzYd. o dire-

c!nr <la Re~partição Int~tmadnna l do Trabalho, Httro/d J~url.·r, 

I'Kojr:cTc• 01-: CCJN\'E~C,:.~ll CH~Çl~R~t-:Sil: }\' I Stl\·:\1";17 .. \\:.~n h.'\S :\lu1,!~~1'J.'\~ 

l'kOFt!'~ro~AF·:s 

/\ :(:onft7.ler.::u;:5(• Geral ela ()rga:uziHc;.ã(t f·uh•rnacion••l •I"' ·rrai,;Jlh~l •la 
I ... h~a das ;Nações, 

ICn-nvoc:l<l:t em Cencbra pelo ·Conselho de Administr:~o:ão ela Ht··mrti..:! 
lnterna-cion:.!· <lo Trahalho ~lli H"'.ltlida a 4 cie Ju-nho de l'JJ4, n;< -"lla dcci
ma oita.Ya sessão, 

<I:Jo<·poi!< •lc haver {]elilJer;,do adopt:tr dh·ersa.s proposta~ rdati1·a~ á re

vh~.iiu par:cial <i:l (':{lfl.\'ei1C:1ío coucernente á i·ndentniztu:ão rra~ mo1estias pro .. 
fission;~es "clo;>taua pela {:onferenda em sua setima sessão, que~tiío esta 'I~'" 

constitue:: <> quinln it,,m <1:1 r~t>!>ccth·n ordem rlo clia. 

JConsh:leraado que t:·~~as JlrOpüs1~ts dt!'\!C1ll totnar a Íornw. i.lc ltlll pr•~h·ctn 

cJ!! cun \'en..;ãr-, inter.naciona1. 
i\rln!)ta, aos ví-nte e tttn <lias rl'e }ttnht> de mil nov..-cento>s (' !rint;•, <' 

crU:ttro. u jliojecto d'r: C{)nn!llção que ~t:$.::l1e4 o fltta} Sit:rÚ flc=no1nbltlll11 (.',,tl

Vl!t'U,:;'ln { red~t~ -~ d:t~ m(~)e-~tias profi~sinn:1es. 1 '•.l.; ... 

~\rtÍ)(o r 

1. To:J<t :\fcmhro •ltl. OrJ.,:alliít.a\,~:fõ lulc:rJiiLdon;d tln Tral1~.dhn tiUC' ra1:-

íicar a pn-senlc con\'Cllção se obri~a :t garantir its victinws dt· •~~<•lc.-:tias 

Jl1"nfissionae:-' rJU :t 'ett-etn cnuh(!t" 1le ~brdtu. run:l. iu~h.•n"\t1l7.:li.:f\u ha .. cacla nu~ 

IJ)rincipio.s J:C'racs rht. Jcg[sl;u:5n n.a:don:d L"'tllH'CTllt"nlc :1 inde1nnh:aç;fiu do~ 

:)ccirlt:ntes dn tr:th:.lho, 

2.. .O v:tlur dessa índcnud7...c:"1Ção nftrJ será Í11 ferior :'t •pu· •lrc.~r~ a le~is

bçãn -tl:tCÍ<lll:tl Sllhrc d:!lll.Jl.OS provenÍellto:S (\e :tCCÍ'Jentc:~ <]H !"laltalh<•. r~<=-al
ll:lfh esta condi~ãn, c:ula .\{cmhm ficar:í livre. o\elcrminan<ln na sua le~:is

bc;ão nacinn<~l as condições de !XIgamcntn das ~n<lemnízaçõcs rc!ati,·a~ i1s 
molestias de •tUC ,;c trata, e appli-c;uldt• :!,; mesmas a ,;ua k,::i-sla~:i<> C<.>Tlcer

ner.tc :i reparncftn do~ Uôcidentes di> trabalho .. de adoptar as mrdificaçiies 
c :~<lapt.açó~:s <IUC lhe tparecerem adequadas. 

Arti~:o 2 

Totln Membro <la OrJ.:alliza.cão Inter-naci-o.nal do Trabalho que ratificar 
a J~resentc convenção se obriga a. considerar como molestins .profission~e~ 

a.s rn;,lestias. b= corno as intolCka.çue8 prod-u?.idas pelas s-uh~tancias inscri
ptas no quadro abaixo, quand-o e!!Sa~ molestia;; 011 intoxic<tc;Õcs acommettam 

os rtahalnarlores o=tpa.àos em profissões, indt1l>trias nu prnce~~os qta: cnm 
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t:llas ~e c:"nespcmd~m no n:fc:dd<> qu:l<I-ro e l>tovc:nham elo trabalho pr<..,:ta · 

~o a Ull\a etll.prt:~t sujeita {s 1~;.;isJa~ãu nacion~J. 

1.-ist.:t tbl~ m,tlt:~ias c ob.:; s::.lh 

st:t:nc~:~s toxí(:as. 

l ~:fJ:~icac;fiu p~Jn \'humlw, su:1s 

li!(as u;.t seus ":o:<.l'ln~>ostn~. segu:tl ~t 

t~as · c:.ua:o~t:quen<:ias "lir~;..·t:ls ·h·~ :-a 

intm:icn<:ão. 

I ::.tu:dc.aç5u pdn mt:'rC'.lrÍu. s 1:a:-: 

a.m:tl~:uua.s c seus c:om.pt 1Stns, ~c

'-!'Ui<1a ~ia~ cort.~c.:quc:r.c-i e t~ Uirc. ... l·t;! ' 

(lt\a; ~~~~ ~.ntox ica<;fio _ 

.J..i~tas -:las i)r(JÍissi"•eS;. indn:-;tri:ts tJU 

pro\:~"Ssos curre:;pnntlcJll cs . 

Trat:uncnto dos nlinerins que cn:t· 

lt~tll chumbo, inch1.~ivc as cinz35 p lum. 

hlfcr:tS <le usina~ <le zinn•. Fusã~> rlc 
zinc,, v<:lh,, c <lu dtumho em IY.trras mt 

.F;,hrica.c;fto <lc <~ujectos de chnm bn 

i n;Hlidn ()U < lc: lil,"llS <In dmruhu . 1 n-
rlu:;;tda.:-; poiy;:raphic;t~. 

,:ns c:Jill[)UStos de ~hunth~,. 

Fabrica<:àH c c.· .. nc.·t.·f'ltu tln.s acC"a ntu .. 

-;.[ 1 T C!Jara~iíc.·s c.~ e1npn:;:f, -.Ic eS1ll;dt::.; 

qac cnntenh:un t.'h llnlhtt. 

•Polint<.·"ntu J!Or tll~it> d., t~Jnpn:J.:H ~lc 
l'nnlha de ch:un!Jr, ou de pa'f.t:J. <l e 

thumlu •. Tr:tba Ut• ·~ Ut: l•Ílltur:. c1>:" . 
Jlt"chc~~.:-lcu·tlu .~ ))r t::p:tro nn a Ul~Ln i :• :~ 

lat.:fto 4lt! ~tl~ttcll l r •s (<;nclu.tl."'i , , \rernizt>, 

''n ~nrc:" . ..: 'ttk l:IIJHcnhwn J'i~ntcnto:o; rlc.· 
r huml• •· 

T r;Jl:,nu ·:;1P cic, .:. UIÍ"t·r iu ' •le lllêr 

~..-uri ••. 

l•'ahrka..:i"1o .:11~ ,·(•lhf~n . ..;tus dt• 

mt.-rl·!~ri-1 a 

.t··ahrh::u.;flu tlt· :qq · a,·~:L·~~-' 1.h.· n•.c !\ .. 

el:ts ou ·I~ 1ahurutoiio. 

l'rep;t rn t):'l.s tn:th•ri:1s pr-int:1s para 

" in-.h tstda de <·ha.péus. 
I )uar:uh :r:l :1 (o~(l. 

J·:ntpn·~( ~ Jic.· h~ mtha :-:.. da· Hl:.:r~:H r i. • 

vara a fal•ri c:u;ã<t •k lamJI:t<l:ts incan

.::: ... ·~.c.c.·nH.·...:.. 

"F;,hrí t·aç:in tlc o,:.;,,.:.,tas I<' fuhni n:,. 

tl.o d~ nu;rcurin. 

()]~er:triu:' cnl 4.'U11.i tiC'tu l't tõ ll :l ttintat-:'ô 

<-ar ba ncu ltJsos. 

~1;t.nitJi.tln~fiu ' te ,-t•..;i,·im-s dC" :lni 

m:l~. 

Carga. ,..}~sc:tTl-!a c1n tr:m.:o" s:o rt~~ (1~ 

merc.;dorias. 
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Sili-co:;e (.'(1!!1 u·Ll sen1 trL-:herc~11 ..... 

se pult•JOn:.~ ,;csrl!! 'l.lJ.t! a sjlko~<: 

~r;ja t~ma ~an~tl \I~tt ... ·.,·tuir\'anh.: da ln

cap~a;.•ifl;at"1t- ou ,1;l nH,rt~;. 

fntiJ:"I.k:tção pelo p.J.lo.s.;_Jhul"'o ou 

sctt~ c_•ontpostos l'il l l"t a.!-\ ot:~Jn'fiC<ti.l(~l\

~ia~ :Hre~\a~ ~tes~~l in1C)xl::tcf'w. 

\n\{•XÜ:a..;.ào pd., ;1r::.t·~1ien ~>\l 

setl~ cnnlf'oStfls com :ts '::'Pl1SL"f!UC.'11-

ci~~ -din."'ctas o~h:~.sa int·: j"{i~:t~fi(). 

lnt~~~ica~;~·to pd1• he;J7.C:!i!o iltl :--..:a~~ 

h~tlnvlu;.:•,s. ~t,:u:-: <lcri vado.s .tlit.-1) ... 

sns ~ amiclosos. cona :L:-t const:-:ttlt"ll

•:-i:t.., -<Hr~;;:::ta.o; (~e='-~~ in:•,!ri:icat.:f~n. 

·lnttq.~.ica<.:;.fiu ~u!~n~ d~rh·a(t ... s h;~-

1uJ.:t''"' )fi <1o~ hydn~l~ar1Yml. ...... , ·~ 1l a ~{-_ 

r!t: '-!Taxa. 

1\~rlurl,at..:i'"'•cs palh••lr~~ic:J.~ d~.~

vi-d-as: 
a·l ao ra.dit!tn e á.:-0 o•utra." sHh

~t~nda:-:. radh,a.d:Ív:l~; 

I•'! aus raios X 

l\s in-.ta:.:rttn;'. OU proCe:-t~US flUt, se• 

~tndo a lt!gislação n:..cion:U, ~ pr<.-~

tcm aD r~='l~O ~~ .lõlilicc).,o;e. 

Qiw.c~quer Jlr·H~es.s~~~ (jl~C ~..·cnnpt)r ... 

\l')n :-\ prndt1c~~ftu. e~;:ap:lnH:oHlH ou uti ... 

li~a~l"t~• 'lo phn~phnru oiJ "ll.~ ~c.tL..: '-~nm-

flo~tns. 

Qnat:";:-'l!tll'r l~r,,n~:-:.sl)~ t!~C .:.~nmnnri(~In 

a ;JlTilf!ucc..~:jo, t•se.;"~ptttlll.'!'lto ou r.ttiiiz:~ .. 

çi"Ln dn ,:!I"~t:~ir" a'll ~!(• o;t"tJS C'UIRj'Y.)~tn:->. 

()~;:IC~·Htl~ei prr>Ct•:o' . .:r,s lfUC el)fllpuf"tL'1Tõ 

:1 pr.hhwr:i"'t''· e~f"':t·rrana-~111) on 1!~1:i::.;t

çiío do hL-:-'7.Vt;,• ou de ~ctL..;; homologn,''i 

m.1 -~\(~~ "S1.:l1S. ~h .. ·rivadüg nitro~,:-> ,,u 

amirln~r>S. 

<..)U:-1\.'.-;' l'i:Ct"' prt 1\.,":l!:-ó:O:t':; l"\)1\l:H)Tt~lll!JO :'I 

pr~·Ju:çttn, c:-o.r:;q;amt•ntn n.tl t:rtil;1' .... 1.<;ilo 

du!-0 l[(~riva.lo..'-1 llalc)J.!c.:nos •ins hy.lrocar~ 

httre1o~ ela sL~rie ,g-raxa. dcsi).!n~d-~;~ pe .. 

la. lej{i'slação n~inna t • 

Q:mt~:-Oqucr prul't,;";-oso!'O q:!t' exponh:L.m 

~l acçfin .do radium, d~s.s. s11hstandas ra

di":•cti v as <>U dns r,.ios X. 

Q 11ac.~-=· tu e r {lrr;et.~:-0:'()~ tftt ... ~ <.·~mH)Or-! (.'"fi'! 

;1 mnnl pnl;'lç:io nu ~n1·prc~H J,) ~\ kntr~o~ 

l,reuJ. l;ctt1mc, olco:; mincr:u~:-:. pt~r;tfi~ 

!"la, I)U de CIJ1llj>l)~ttJS, pru·~,Ul'tc)S OU 

re:;iduos dessa~ ~uh~ta~lt"'i~l:o.. 

ArtÍRO 3 . 

-~s ratificaciiel' offi<·i:,~.,; <b prcscnt(• cnnve!lçao seri""' .;:"mm••nic:dn~ 

:tn ~ecretario Get:.l d:. J,i,:::« das ·P:~çúc~ c por elle registt-:vla". 

Artil{o 4 

1. A presente con,·t:ncão sómentt! obrigará aos Membros ,[a Orl-.<an1:>:..

çã-o Tntern:~cional do TT:th::tlho que tiverem feito re~:istrar a respec·t;va r:.• 

tiiita<;ão r>elo Secretario Cera!. 
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2. A Ct>nv~t!çào c:Jtr:trá em vigor do;o:::e n1c:zes depoi~ dt! tcrC!ut si cio 

regi!;tr:adas JJClo .Sce:·~l:.trlu ·O.~r:d ;,.; r.ati f[ c:u,;:ije:-; por J>.:.tr'l~ d·e -dnis :.:.\o1c:.:nbrus 

3. JP.os.t~ri·ü1'll1L~1tt! C'~\ a ~vnn~nção entrará L~!ll vigor ~Jara ca~o la ).l cn111ro 

do;;::e: llle7.es ;~rx:"u;. a \l;da Jo rc;:.d~tr'> •1a sua n:ttifi(..~aç.:ão ~ 

Artigo 5 

~Lr).:.!tJ q~1c as r:ltiíicat..; ... tt~:-: por p:Lrlc de dr,i:-; ~fc·mhros da ().rif.1niza,..:'t-t). T~J 

tt:rn:1cion;:tl úo ·rraba:JJI) iorc::m rt::.L!i.:=;tr:zda~ th~ ~cr:retari~do. o Secrchlr;D c;c.~ 

ral d::t ,Liga das i~aC.,:(J~~ l~.otiíic..·:u·:"t ( J r.a:::tl. a tt.dO!i (lS lnembnJs d':l Or~aniza~:in 

Jatt:t'n.:tt~iun:l] 4l4> .. l.ra ! ,;~th ~ ,_ ;\!,tifiL:arú t:gnalnlcrrlc u n.:s:-:strn •las r.-.tific:I .. 

a.:ijt:s tl·llf! lhe .fo:-t:nl ]'• J .... i.'-.:fiHr"lllt.': l !t· cortHlHJtlÍC;l.d;l~ JUJr l~>•los I)S outnP~ ~1c:-m ... 
!.:ri~~ ~la ! )r:;z:Lni;.:.:.u,::'ll'. 

.\rtigv G 

J. Tud o ·~1L"1t~rhro iL1tc holl\'C!'r' i~djiic.;t,:u t• prc:-'"-"111~ ~~ilt;vc..."'llçftt.• jJ":t.1n.:5 

den~·:Jcia1-a. no ·~crtH•l •1\.· •l:IU .(H.:riu-tu de i.:iu·;.:n ano~ 1.;1.1-l't:t•.lu-:-i •.la J:\ta inicia1 

da \'igenl~i::J. da ...:uin'Clii,:Ün. IIltdl:..tatt• nJll!lt ~tnd~:;H:~tu ;.u, ~c~rd .. lTÍu Ct:"":r:•i d:1 

Li~a da~ X;.u;Ut:~ c pu!~ cllt rc.~I...,lr;Lda. ..\ dclt t ~ncia u:tP prodnzlrú cff~.:ito 

~C'llr.o um anuo apÚ_..; ba\·er si,lu 1"c,~gi~tr;r]a ll•! ~t.:C(Ct:.c:-i:~~·u, 

.!. • To<1u ~:lc:nl'in·n que hott•:cr ra.tif;c:l~h } ~l pn.:St!,tC Cutu .. ·cw.;ão c ~l;,.jC, 

~10 t e rnw ti~ t~ tH a:l.!lll ;Jpil:-:;. :1 t"~JlÍr.açã(, du pvri,hlo de ciaL:o a:•.nns r\·ú.·r!J,. 

:1<• p:n:Jgraj')hl, ant~rjor tttl'J fizer tlSú ela i4 t L·ui~Jadc de dc:Ui'Li!·L:ia IJrc~·!st:l 
!lC&ie artill:ll, f\ca.~Ú. 1:~a1.:t1 1~ur t~m 11~\\'n per1n~l() \lc ~i-nco ;~nnus. ~. p•.::~t~rto~

tllt~nte,. 1;-.>der :'t ci~lllllld:J r a pn.!.->'-·n:c c o:1\"t"ll(;flU :u~ termo de ~ada ·]Ji.::rioJ~, 

J<: cinco ~tT'L!Los nas ç,_.i!,~i~:t,ç:-: ·jH"r..:\'i!-ita:s 11cstc art i go. 

_\{) tern'!O 4 ~~ c:ul~L pcrir~tll) de clc:z ;trlll~,::-;.. <.'unt;1.1los da c:'ltr,;a.:ia em ""' iJ.:Ilr 

, la lJrese:ntc convençün~ \) .i_"nusclhr, de .·\clruinh;.tra~ãt.) da lh~~!l.-rtição J n t e:r .. 

nacional do Trab:dJIO <ltvc:rá :~pre~cntar iL oCnn·fercncia (;~ral t:rn rtlat .. ri" 

sobre a .applic:~çi1o dt'Sta ·cnn\'f'!'!Çfin e <.lc;:idiri< se é 11 c:aso de ser inscrípta 
na nrdc:m ,.J.,., di;.t -da (.~huf-.:,.cncia a q·.n:~tão ~ta ,.:.~1a H~\· i:..:·u, tl)~l üH ·i)afdal . 

. 1\rti~,:<) :'l 

1. Ca.sc_, a Cunícrencia :Hlopt:J.~."'c Ulll.'\ nuv.a L~OU\'(.•;id"'Ll) inq)ort:.a.r:{Io et:; 

e1·isfto total ou parcial da presente n>nrent;ão, c a mei'los <!Uc a nov:1 ::on

,·enção disponha cle ou.tra. forma; 

a J a ratiíicaçãu por un1 ~\leJnhro da :lo,·a cnn\·l·nç~lo at:...rn::taria. de 

plMt> C:in:ito. apesar do que di$piie o arti~o 6 Sil:(lrn, a dcnt:ocia i:nmediata 
da 'Presell'le com·en~ão. ~omtanto qtte a nova conven~ão já e>t:eja em vig·.>L 

b) a Jlal"t.Ír da data da entmda em vi)!or da nova ronvençãv a presen· 

te com·ençiío deix:1.rin de estar aberta <Í ratific:<çâo d<>~ Membros. 

2 .. A presente conYençiiu penn:meceria, ent retantu, em vigor. na sua 
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forma c 1enr Jl:J.ra os IM~mbr11s <JI1C a houve•sem ratifi c<J<I•• c não ratifi. 
cass<·m ;J n~o..i\':~ ç('lnvL"'tlt;5o. 

Arligo 9 

~Os 1t:"sl~·~ cru frath:<:% 4;! iu.~-lt:"r: d:! pr~~ente cull\."f!ll'.:~lu farão e;.:uain1entc ít:. 
(} t~xt<o a<.:Ít\1:< é <.• authet\tÍ<:o <i<• ]lrnje<:t<• <lc convtmc;iio, devidamcnt~ 

:uloptad<> pela Conferencia -Geral da Orga-nização lntern~ciona1 do Trab::~llw, 
n:l. sua. <lecíma. nita\·a .s~!'is:f~c~. r~:1.lizad.a em ·Cenehra, c to:-~ccrra~l:l a 23 r!t:" 

Junho d:e 1934 . 
. Do 'lUe dão fé. :l.!l'[lOnJo as ,;ua~ asígnatur:.s. ao~ 1\0V<: dias <lo mcz .,. · 

A~nst<> de 1934. - o rPresitlente d:L Conf~rencia, )llSti/1 (:miart. ~ () Di· 

rcct<>r da Re]•artiçã<J ,Jnternacion~l elo Tr:thalhc>, HarohJ fl·ull,•r. 

E~ t.i ... Jh e vae ~ impri1nir ~lara ~er ren~tii~.lu i•:; (._~ 1 ,tll1'Hi~:'iÔI. ... :i 

<ie A~rh,lLltura. <lndu,;tria .e ·Comm...-dco. ele Constit'IIÍ(f"' e J u.sti<;a, 
(1c.; :u:~•,r'.:Jo l~ol11 O ~ J." elo :trl. 14Ó do a~c..·~imc-!11~' ,o :o>~n!!ltC 

( : . • leg-i sbnmt l 

~- 'i'-1- ''.135 

M odijir<L r> ~ 1 ." ,[o o.rl. :-;_, oo Co•li,Jo de: ~·.,ça. ,. ]>,.'.~<'O., ~·i.;a,/c/(l C.rNtpli.:Ji' 

() ··amf'o d,· p,.,,.,.,, rara mmzdot<'.< 

Art. 1 .fi O ~ 1 :· elo a.rt. t;..~ do Culi;g-o ~h: ·Caç;t c Pc~-=:;t appro\·iitdo pdo 

Jl("'""''' n. -,,. n;~. •le .: ·d.- J:utcir . • ,J<:: t·II·,H. :<erft r~<li~íd•• tl•.• ~ell:~li:lk 

ln<l<!<J: 

'~·n a\nadnr- . .Je 11c.:-<oa..~a 1)luh::Tit pratciar a pc:-oc:l. C!J~tdra .. }jttor:tnc~t nn ln
tt."Tior, e utillza1· .. s~ de (""!fltharc..·a~ii(~S atTtdail:ts nn..s rcpartil.:t,t;:." .,~.~mpctt·nt<.·~ . 

na d:os~c ri" ret•rein-. 
A-rt, .::.u ~;~t·vog-anl-.~ :t~ <li~Jiit.,.ic..;tJt""~ t.·nt <-~etntr.::trioo. 

A ptqncna nJ<~lificaçiio que vi~a o [>Tajectn em na.da jHcjmlic:. " "'"' •· 

rlccroln n. :!3.67~ tão sabiamente Jis>J)OZ. ll:l\"'.1. aOlparo da p~sca (: <),, pc;éa
U<'lr nacional. 

A ac.tual r.:dacção Jo !i 1 ." do at•t. Sl ro:strinye ;, Jle':'Ctt ,1., mn:tdnr~;<. 

no Rio de Jatleiro. ao ambito 11a bahia de Guanabara. 
rOra, émno {; <lo c.on!tecintt.ofttH de todo,;, a :Pesc.a c:'>Pf>r6 \'<I "wderna 1: 

toda elb feita ~om i~cas artiiiciaes, metallicas, de pen.nas, etc., e tjue ~ ~ 

destinam á captu'!'a de 'Peixes caÇadores. que só existem fóra da barra. em 
zona. ·portanto, de pesca ~ custeira ''. Limita l-a :t. uma habi:l. é obrigar a,; 
amadores á .pratica <le um ~ystem.'l que tende a <l'esappar~er, j'l<:oT antiqua•ln 
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t: iJ1effkiente. Dt:::ntai:;, j:t existem <!m orga1,il.aÇãD socil..r..;u~t":-0 lnaritinla!'i d<.:s· 

pvrtint~. local!z.arla.!-0 íúr::t àa 1J:H'í:l e <}l1e nftu podtr!ir, inch1Lr o s·[)r)rt ~1~ 

::es·::::a r:n1 ::-oens ~sta'lu~o..:.. p"r c~tarcnt inc:luida::;. n:ts zona~ .destinadas ú 
ftr•scu. costâra. 

IH.~ ainda a pr,ndcmr que " Rio <le Janeiro vae ~e tornando. rapidamcn· 
te. um 1\'r:md" centro rle turismo .. tt~lo de,·cmil~ .fazer para incenti-<•al-o. 

IEnt re e:> te~ tneio.~. e~tf,o as ~ompeti~ões intcmar:í<:maes de pes~a. que 
trar~tu ú n1S:'Iil c-:~.,:1ital lHHtlt'TII!"Il:O: n1aadores ~~rtangeir~, desejoso~ de pra

tic,l r~m " refericlo sport. 
~erú \'tiruL :'Lttrat:~fhl :t n1ai~. para o t•UrÍsmo. 

O alar~<:•mcnto <io campo de opesca para am;W.ores não :~~rejudic.'l " 
l'~~ca::or J)To Fissinn;d. 11ma '""" conti·nlla.o:dc en1 vigor todos os dispo~iti

"''s que Ílllpcrlcm " '-''"'~"rrencia, prohibida a venda dos produ·ct<lS, c a.< 

<tu~ impedem ,, ;•mad<~r ~" aproveitar das van'l:agens que a. lei em I>Pit lt ·.ra 

conc~:d.ea iHr·u.-lle •r·uc vive da pesca. 

Sala tlw; Sc;;sões, 8 Ide Agosto de I935. - E. T<'·i::rcira f.l'ilc. - 1 [urJo 
Yatoldio. - Ríbej.ro / .. 1t,·or. - Xarvil!r de O !ivrim. La11ru J'ns.w.•·-

J·fo-;"i'l"<' .r.:urHo, - Akk Sampaio. - S"11::a f.r·cJu. - Dini.~ f•;nior 
J rrs.: JI uJlcr. 

O Sr. Presidente ~ Est;:i. finda 'I l<:i tttra do Ex per! i ~nt". 

O Sr. Acurcio Torres r P<·la ordcm..t - ~r. rr'.re:>'itl~nt•·. au~ent~ 

ues!a ·Capita~. '' .Sr. :D<::J>Utõ<<lo l~icanln :IJach:Hl<>. not-mhro rl:t ( :ommissii·r 

de :Marinha l\1erc:mh:, da qu:~l sott Pr~sidente, 1"'J:ria ;;e di)..''"tss~ V. F,x. 
<le rinr-lhe <uhstitt1tn naquelb Commiss[LO. 

O Sr. Presidente- l'ara s~tll:'IÍtooir " Sr. lJ::put:~elu Hir:rr<l" :Ih
doado. nomeio o Sr. Ren<!lo Harlk~~a. 

Teooo o Sr. Arhtur !Neiva, ·Presidente da Commi:;sãro .!e /\l{ricultura, 

T.n(\ustri:, r: 'Cunnucrcio. requerido s!lu~titutn p~ra ,, Sr . Dcput:d<> ,Ríc:H··'" 
J..facha-do. lambem membro t!aquc:\!:1 Commis><:l••, de~!gnn n ~r. 'J)e~ltt:~ilu 

J ••5o Vieira de ,;.r acedo, 

Tem a p:.l:wra a Srn. Carlota <le Queiroz. 

A Sra. Carlota de Queiroz - Sr. Presi:lcnte, ao nccupar novam~:ntc 
'' tribuna desta Casa. a que muito me honro de pertencer. s.-jam as Dlinhas 
primeiras palavra.< de rego~ijo, por ver definitivamente confirnlacla, entre ni>s. 
a collaboração ela mulher na politir:a do Paiz. com a deic;ão ·de varias r~
prescnrnnres femininas parn as assembléa:; con>tituiutes "~tad11ac~. 

Coube-me o privilegio de ser a iniciadora dcs~a no1·a época. Coinciden
cia apenas, nada mais. Ha setrpre \tnta ~érie <.!e hctnres q.ue preparam um 

phcnomeno social e só a casualidade faz com f]Ut: s,eja este ou aquelle I) 

primeiro por el!e attingido. O individuo, em taes situações, nada significa. 
m:mca se trata de urna consagr:u;ão pessoa 1. No cnso em q'tlestão, foi exacta

mente o que se deu . 
.Situ:u;ões como essa, em '1\le roe vi arrastada pela deliberação collectiva 

de um -povo, que, por força rle cireumstancias, me elegeu como sua pt'imeira 
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TCI)r~~nt~~nt~ fc:ninhra. Jlara._ o P3rl:un\:n\o~ ca\M:rlanl mdiror a espu·1to~ 

combativ<>~- <JU~ se lanç:~ssem n:t lucta com largas vbt'ie;; t!c íutu~o . .\ias n un
c:t foi "ss.- " lllCU feitio. E. r~ccio~a úc ,-ir a prej·uc!icar até o exilo futuro 
•lc,;;:. ·can~-:\ t!io !•romi ~sot·a. rei rnhi-me c pro~urci "1-!il· eom prudenci;1. par;: 
qu<: c!la vics;;e :1 renE~~!" um dia ,,s alto~ fins a ftttc estava destin:tda. A;!o

~ ... 'cntindu j~ " continnH;1ou •k-ssa m•..J.,sta ohrn olc princir>bntc. sint<l-m•: 

<1t' :I~Í cn,·aitit:ciela ela mis:o:to •1ttc me c r,ul>e preencher. 

!'cnloen~-nw, pon~uto. ;o~ minhas colle;:.as ic:mininas. se che~uei a tlts
;'r~~n!:d-:ts ~.:ou; o men modn 1lt" :t;;tir. ~P:lJ.:acl o c tran()t1Íl1o. que lhes ha de tct 

!'areciclo ~~·~ ele twl() improdttct;,.o, .. N~n lll<: :t:cúrl~rn remnrso~ neste lHO· 

mcnl o. purquc j:'t 111~ c! <bolo "nntempl:~r. thci:t ele or>!ulhn. as m:-nhas c<>ntinua

<iut':&:O:. Ao nH:::tr.:o . p:-cstci-ih"~ n scrvic•> de nân lhe~ ~t"t'tarhar a m:u:ch:t tri

unq•ha oh: ... 
.F.ntl>ora n[,,, m:: ; ,!'ro).t~u.·: \\ircilo:> de ·· lC"d.d~r·· fembrist:J. mcsmn p;,rcr.!~ 

sempre (ui c..·•·tnlr:n·ia :l:-o nr;.!~lnl7.n\~õc~ partirlari:1s ex<*Jnsh-·amente fen1in:~ra~. 

~,.:,.:.me ho]C' 'tln·a p(·~nell:t respolls:Jhi lidad~ nn nwdo pnr 'lt·e ioi •Jricnl:ldn, 

no ~"" ln:cio. '' c<>llt~horaçiio da n1ulher- na politicn. entre nó•. E.· p11r e~5:1 
r::%ftc>, s intc•-me ohr i;:arla :l i<~ t.c:r :d~ uma~ consóJerncões a rc;;peitn da sittta

çêio <i:~ mulher. em í:~c.: tia t~on·,, <.>m;:tituiçãn Br:tsil.:i ra. Justifica ess:t mi
nb:l :lttltndt_- u :n :L;·~i:.:o rt~cclltt•m<:nte pt!hiicttdn na re,·ista a:neric;,na ·' Ecpm! 
R:::ltt~ .. ("Direito~ E)tuaes"). •In ''Co:mnis:<tw !ntcr-:\m~ri~:ma clc ).1ullte
r~,; ", qt'(' :~ca!,n •le ~~cc:u:r ,[,,~ 1-::a~do~ l"nirlo•. E~sc facto icV<l:t-tr.c á c~n

' k•;lt<> •lc '111C. o pr•~t" ele 1111ir a nfulher elt·it:t, t'· .1~ repcrcnss!io muito m:tiM 
elo •111e parecia ter :"1 primeira ,-ista. porque repr"~nl:t nm pass<.• a m~ig, na 

~volu(ãn de t•m vrrolt íema mun•lbl. A5<Íl!nadn pt-l:~:o senhoras Hclt•n \\'ill 
\\'on.l e P.c:l ly Gram Sw:n ;!. m~mhrn!' ela "Cnn·mi;:s;in fnter-Confi, cntal de 

Rati iic:tçfto e Aolhc'f'" · ·. repcr>cll\:t o referido :\rti~o. ":\n Appr:ds:tl nf 1hc 
Xc·w C'nnstitn t ínn nr nrazíl' .. ·nm:t :rr~nclc cldcrcn ~ i:t nrr~t.tcl:t por :t'lllCl!:t 

a~~rr:miaçào á nov:t Con:;titui,;in Rr:~s:lc-irn 4 l·:. ~111 h••tvc.·n:t::H~m :i. Stl:'l dlrc:- .. 

\nri:.. •1 ~1c :ts:<im nns •listin,c:ue. <· <tiiC rlcll<' me occt•pn perant.:: esta As<E"mhlê:t. 

l·:m rdação :to ~uffr:t.::in tul\\'~r~;\1. a.~,~ t~irc\~n!' ~ ~:-tr:lntb~ f\n~ ci•\ndrt n!" 
,. :'t lc){i;:laçào tln tr:thalho. cons;tlr : nm. :trf~tc!bs :111tnr:t~ nmrric:~nn~. 'IUC :t 
Cons!itui..:;io Drnsi:cir:t :dc:mc;o" iins tmtitn clr,·:t<lo~. Jul~:ttrt -n:t <l<'tl'.~; : ::•ln 

l o1:~~a . n1~s h;~~tan~c clara .. -\\ílrnl:'\n"' :lit·ub i[uC' l· nhr:. t1e nm pn,·n pro:::-c:o. 

~ i ~l:t e ::malllo• ela líh~r::la.lc, porqnc T<' <ft1lh<· : e :t c;.!r:t''•l:t<l<· ele ,,,],,,; pcr:t11tr 

:"L ld. f'Crmitlc :t:; Htu lhen:~ o ~·x<"rcit·in tlc t.·ar1.0:-l J•tthiit:ns. in ~: iht c: o CtlJI

~\\r~u 1 \hd~a\ nr:n tmr:~ :ulntl~sfto :tos n· e,.mus c fan ,n·('(' :t <:Onl (Jl(·~~ l"xpan~i.o 

r.:~1ltt~r:t l (l~ ntulh-:r. :a,l:nhtinclv-a nr.~ cnrs•lS universit:arit)S. 

J•:s~a ttTJinifi ('l, ftnr tnd("1s ú~ 11\ 0~o [O!C; rcsp<"lta\·c-1, ~obre n :L!'i-~llfll·fl t(\. prc~;: i:o::l 

H~:Jlta!' !"••1• UUS 'C(I:I VC1lC'er. :l ilÚS. 1l\L1lhctc~ !Jt:tsi]~lr;t~. ~ll· t(th! O chanl:l<lta 
t•r .. ltlcm:L do .. fcminismn 4 

• tldxnn 'le <"~i~tir e:nt re n,·,:-:.. cotn :t !"r,.,mnlR.:ac:f'" 
cb. nt•ra Cunstituk:í•'· 

1 \·ns1l~1. nn t·utaHtn. as ft:m:nist:t!" :une~i ::ana~ qne. ('tll ;•lJ::Uns pnntns. o~ 
in:cn·.-~c~ .ta 1nulher· n :io íumm sHificicntMJ~cntc :tlt('nditlo< pelos cnn~tit llin

,~~ hr:~sileiro!', E nu IJlHtliehdt: clc~ t: n:ca sign;1t;,ria fc:minina d:. Constituidio 

c:(' 16 <h: Julho. juh,:o-mc na nbri~ncfio de traz,•r-lhes <"S ne~essario! csclare

t hncn1,):; :\ resp~llo .. 

-Com<o póJ.: p~r~c~r cxt r.,nho ;1 mttit<l~ que eu o ('lt;:t. de5t" tribuna, jus. 
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t:il1co-ar.e JlCrantc -v. Ex: .. St·. Pl'e:=o;itlctltl"'. e J>c•·.antc 1ncas "·r,]lcgas, pcJ:n .. 

do-lhes <tt:c me perdoem por oc~~rar.lhes as:>im o tempo e a :taençãu. Cum a 
..:oucessiio ue direitos politico~ ú mulher bra,;ileira. " proulem:~. da rcpresen

t;u~Ü<) feminina deí:.ou de se r Jo interesse cxdu,im Jas mulherc~: para assu

mir o aspectn de um problem:t vc:·<i~deir:un~nte na~:onai. E" jl•sto. p.~rt~nto, 

qu.,, ~o111o repre;;enw.nte da :\"ação, juntos o ex~minen;os. 

Depois de conceder o direito de ,-oto a hotnens e n;ulhc"es ma:ure~ de ,.~ 

:umos, sob determinadas condkõcs legaes." !lo ~eu arti~o seguinl<: ·" no;;~:t 
cons:ituiçáo limita essa obri;:ac;ão apenas ás mulhrrcl' '1\\t: cx<:er.;=>:n lunc.;;,., 

puhlica remun.,rad:.>. l'elu Codi~o E.ldtoral. Dec. n. 21.076. puulicad .. n0 

'"!Jiario Offidal ... de ~6 tlt e1·ereiro de 19.32, :~rt. r~r. ·'os br.Htens mai .. n:.-s 

t!t: 6o annos t: as 1llulhere~ em <Jualqm:r ~,[a.J., l""km isentar-se de 
<-r~l!.Lh..Jt~er uht"i}.~ac;ão ou s~:r\·ic;o de na.ture~a eieitc,r:t.i··. Pnr~c~ntlo-1hcs e:xt~:L

nha e:<sa intecyrelac;ão, 5uppõem as signatarias do artigo ler ha,·ido con iu

siín Olt re:ucwncb. na cnncessáo dos direitos Jloliticos á~ wulher<:s. nn l-\ra

sil. Mas. tendo tomadn !)::trte na el:lboraçiio ela llOYa Lei ~-lngna. jul;:n-m~ na 

obrigação t]e u::tr n mea testemunho de que.isso nã<1 t! exacln. 

"'" decorrer Jos trabalhos cor.stitucionaes, um lm:co Depütado, dentl'" 
fJ!'ii ~53 q•.1c con1pu~ha.rlt a Asse1nblé~. m~niie~tou-se cnntrHd<, ~f, ,·oto 1-...:n~i

nino . .\{as. fní tão 1·ehementemente ~ombatidn pda tntalitl:!<lt: r[a Casa. que. 

apo:sar de han:r ..,][; um:l unica representante feminina, julg::~i tltosn~=c><<:trÍ•• 

ira.·umbir-tr.l; da. defesa d:t causa. Foi muito n1ai!; s;gn-ificativH tlUc dla tive~
toie sit1n í~h:1~ asshn. pelo:i proprios bo2n~ns, t:'cJlllO ficou ass:gnalado nos An

n;lcs ,[a Cas;t. Aliás. no caso do D~putado em <tuestão, enio t:llento. s~ja dito 

ele pas:;a~cn•. nJUito illustrou os trabalhos da Assembl;.;a,. tr:~tava-s~ certa

m.-nte de uma ,opinião pessoal. porr)t:<! o partitlo a que cllc f>ert<!nda elegeu 

laruhem uma represc:ntaute feminina para a Constit11in:c t!o 'eu Estado. 

:\ dispensa de obrigatoriedade de voto á~ mulheres. no Flrasil, f t\ma nc

cc,;sitbde de adaptação ria novll lei <lO no.sso l'::ÜT.. Seria preciso tlc:s~onh~c<:r 

t"talnwnte as contlic:ões do Brasil. com un•:-t popul:!.çiin muito rarefeita e [lara 

" qr:d as possibilidade' ~ducacionaes aind.1 Yariam muito, rl:ffiettlt:mdo o. ior

n·açii<• homoJ;"~·nca immc:,liata d.: um ele;torarlo feminino, para ex:tcnrlcr rlc 

inici "· á mulher, a '' hri;:ac;ão rlc \"o ta r. 
Não podianw,; l'ncarar o pr<lhien::t ntra\·6~ dn m<'ntalidade f~nÜTlina {lc 

outrns lJ.ai~t=l'Õ. j;~L que e:st~tv~mo~ le~islando par~' r. HrnsiL 
Surpr~h~ndida pela conco:ss5o ,Je direito de voto. :t eleitora brasiltim 

J•rcci~a h11jc 1<-r opinifio, escolher o seu partido. apoiar um cant.litlall•. :ts"u

mir a l'csponsahilidade de uma attitud~:. de un1n medida de intcrt:sse 1-(<:ral. 

Mas, ella ~stá se íni::iant!o apenas e esses cnnho:cimentos não se adquirem de 

um tnom~nlo p:tr:t outro. Sabemus muito bem que nem sempre as o!)portu

nidades se lhe apresent:~m paw ad<tuiril-o$. Precisamo~ dar tempo an \~rnp" 

~ ne$tas condiçú~:s só .:1. \·o1untariedade resolve "'· situação, 

As cam~:mnhas políticas. no Brasil, ~ão feitas atran:s de difficuidadt:~ que 
su ~onhec-em os que já :1s experimi!Ilt:lr:tnl. Mesmo no Estado a que perten~o. 

São Paulo, cujo interior. mais aecessivel, é cortado por est-adas de ferro. 

r<odovi:.s e até por navegação aerea, é conhecida a ,;ituação <lo eleitor. que se 

vê na contin~encia de viajar le~as e leguas a pé, a cat·allo ou quaool) muito 

ele carro de boi. para deitar o seu voto numa "rn;c. s~ria pcs~ivel obrigar in-

. distionetamentc as rnt1lheres a ta.l situação? 
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O Dr. Octavio Kelly, ll<> Ccx!igo :eleitoral annuladu, c(ue pulrilcou em 

'9JJ, já dizia muito bew. que ··a íalm de uniformidade: ue '·istas no pro-. 

priu sexo. quanto á capacidade pulitica ela mulher, justifica a convenien
cia de dei,:ar a habilitação do direito do voto no caPtJ>O a mais absoluta yo
h.;nt:lriedade ... 

A ultima ref<>rma do Codigo Eleitoral, re~enten,tnte sancciuna.da, man

tem essa situação de voto voluntario 11ara as mnlheres. O artigo 4." reza: 
.. 0 alistamento c o ,·oto são ohrigalorios para os homens <: para a!l ma

lhere~. •Juanrlo c:$tas excn:am funcç5.CJ publica remunerada' •. E" de sup
por que a,; fl!nt:Cionarias publicas \'Ívam em cent~os mais pop·ulosos, logo 
1: j u stt• CJU" sej:nn :1s primei r as obrigada~ ao Y<>to. 

l.:c,nf;rn.•n-se, .as:-;Íin. :l id~a inicial. i\ tnuJher. !to JJr:u~it ~crú eld
lcn·a sctnpre qut ·o quizcr, tle~de ~~~~ rt'una ;ts m~:-omas condíçõ~s impos

t:,~ par:t os homens. E a restrkção em n11da " J'reju<lica, pcl<l conuario, 
,·ctn g:1rantir o bom exito da innovao;ão • 

.l'..St>~ ar~t~.ntento has.tari:.~ para nos con\'L'"'l'lC~• llc qut:: ::t concessn.o clo 

,Jireito uc '""to á~ mulheres. nn nn~so Paiz, foi a mais esprnttam:a e c<ll'l

p\et:t J>Qssivcl. C<>m dia obtivemos todas as possibilidatles. Narla irr.?ede 
a mulher clt ,.,,lar no Br:1sil. 

~iio tem r;t~o de ser. portattlo, as consickraç<ie~ das i ilu~tra<las íe
minisla~ amcric::na», qllan<lo tlizem que, Je todas as clas!;ificações que se 
têm fcitu para as mulh<:re,;, .,s:;a, <la equipar:H;ão atts lu.m<'ns de mais de 

óo a11nos é urna da.s mais curiosas. );"ào -'C trata ele c<tuiparaçã<>, mas 
~im •le nm:1. mt-<lirla transit<>ria, tle ennciliaç5o, <le:,nle ole determinadas 

ccondkões elo Paiz. 

Teriarn razliu cru aflc~ar ~Ln t:: a t!Xclus5o ,l,a ohrig~ti)rit:daUe \las mu

lheres em gcr;ll ~ Jus homens ,h; mais uc 6o annos dria restrin~Ír de 
; 5 '7< " ddtoraún. c. !JOrtanto, !Jrcjudicar a ~igníii~açfoo democratica do 
n~to~ :->t.: s<: in1p~diss~ cs::;c; c:lcitorado d.e vot.:1r. ~f.a.s. ftr~:ci~;.ttno.s ins.i~tir em 

•1ue só se di:-.t":nsa d~ ol.Jrigatorie<b.dc. nãu se cxch:e e por i~so não se 

pri1·a CJ cfcitora•lo de-sses elerr.entos . 

. \ nussa cr.urpallha n:1u é ma i:; ele rei v indic:~.çiio. por vartc das m\! • 
!hc~es apena~. comG se dá ew. C]Uasi toilos os paizes. Aqui, é o politi~o. 

homctn ou muiher. <lU" s~n~i~·elmen\e IJTejudicado com a "bsto:nção do 
voto feminino, terá todo o interesse em rci1•indicar nm eieitorado. l'a.ra 

esse fim, ha 1lc empre~ar tm\os os cs(on;os. pro::uTando generalizar c:acla 

\"CZ mais " vot<> its mt1lheres. O eleitorado ieminino. sommado ft \'ntação 
ele 11m partido. não trar<t iles~rJuilihrin c ~cn·irá sempre rle reforço, em 

seu bcndicin. 

Na ~Ju.c:stão da manutenção da nacionalidnde Jla.ra o~ filho~ de bra
sileiros na~cido~ no ex.tranxciro, estando a mãe a. sen·iço publico, ha ainda 
um mal entendido que precisamos desfazer. Suppõem as americanas que 
.. essas cre:.mc;:J.S serão brasileiras, se, attingindo a maioridade, optarem pela 
n11-cionaÍidnde brasileira". Mas., o tenc da lei é e1aro. Art. roo b: "São 
brasileiros os filhos ·de brasileiros ou brasileiras nascidos em paiz extran-
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geiro, estando set:s paes a sen·ko publi:o. e, /óra d<·s:lc casQ, se, ao attín
girem a maior idade, optarem pel:'l nacionalidade brasile:ra''. 

E· injusta. portanto, a ohse~Ya~;:io de que a Constituição n5o prevê o 
caso dos filhos de pae ou mãe brasileiros, que não estejam a sen·iço do 
Paiz. Elle está attendido. na segunda pa~te do artigo. C\lesmo o fi lhe i!le
r,itima. de mãe hrasile:ra, nascido no extran~eiro, que a Constituição de 
1S91. egual;\\'a aos Uhos de pae brasileiro, <leciar:mdo qt1C seriam brasi
leiros se estabelecessem residencia no Brasil, a n0\':1. ·Constitu!~ão egua
lou aos demais. JXlrque não os menciona e d:í-lhcs as mesmas opportunidadt>s 
que aos primeiros. 

São haveria ne:essidadc, portanto, para o Brasil. de ratificar o t~a

tado de Direitos egu;,e~. para regt1h1r taes ca~os, como suggere o artigo. 

Outro ponto conm:entado é a legislação do trabalho. i:'\ "'sse assumpto 
a nossa lei 6 clnssificada de llUmano. e progressista peb,; mesmas commen
tadoras. Causa-lhes extranhezn. porém, que a clausula a do ~ I.", :J.rt. IZL 

prohiba o traLa!ho em iudustdas insalubres upc-11as ás muJI1cre.s c aos •m
norcs de 1 S annos. EstlÕ cl:tro que o ideal seri;t generalizar. Mas, as in
t.ll1stri:IS insalubres existem e as cond:ções de menor resistcncia physica 
da m·ulher e da cre:mca inhibern·nas de desempenhar taes sen·i~os. Essa 
relatiddade é da vick'l e n~o podemos fugir a ella, rr.esmo levando em co11t:1 
os princípios egualitarios ela democracin. 

·Então. pergunto eu. Yarnos deixar <IS mmas sem explorar, para n:io 
estabeiecer differenças? 

Dizem· as americanas <[Ue ".A. protecção do opera rio, deve se basear 
na natureza ílo trabalho e não no sexo do trabalhador". O § I.

0 do art .• 
121 d<t nossa Constituição já procura attender esse ponto, quando de
clara q·ue "a legislação do trabalho observará, as condições enumeradas, 
além de out~as que collimcm melhor as condições do trabalhador". 

No capitulo do c:~sameto, reconhece-se a egualdade dos homens. e da~ 
mulheres. de.ante ela indissolubilidade matrimonial, mas, parece h.a\·er re~ 
ceio - iníundad<• di~ta-~c de passagem - de qt1c, deixando para regular 
o descfuite e n nnnullaçiio no futtlro Cocligo Ci\·H, estabeleçam-se condi~õ.!s 
di ,·ersas para uns e outros. 

•Elogia-se a intrudu-cçiio d:1 prO\·a de ,<anidadc physica e mental para 
o~ nubentes, ob~n·mldo, no entanto. <JUC, a clausula final, do art. 145 ; 
:tttendendo "fls condições regionaes do paiz: ", permitte elasticidade na 
interprc:lac;iio da lei. Convm recordar aindn. que ternos de attender sem
pre á situno;ão especial do Brasil, paiz nowl, m·uito extenso e com nudeos 
esparsos de população. 

Passo, ;tgora. a nO\'O assmnpto. Num sub-titulo "·Mulheres e guerra" 
diz o referido artigo que a maior contradicção da nossa Constituição re.. 
side na aífirm:~ção do artigo 163: ~As mulheres estão isentas do ser-
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vi~o militar", depois de ·declarar: '' 1'odos os bra~ileiros são <>brigal!o~, 
na íórma qu" a lei estabelecer, ao sen-i<;o ntilitar e a outros encargos neces
snrios á defesa dn Patria e. t'm caso J.· m~óili::ação, serão aproveitados' 
conforme 3s su:~s a;J!iuõcs. rtuer nas íor<;as armad:ts. quer nas organiza
~ões do interior ". 

Realmente, a Ílllllressão. f1 primeira ,-ista, é mesmo de contradicção _ 
:\las. o te:'(to é bastante claro. 

A lei est;Í •livi;lida e111 ,luas aff:rma<:ües difierentes. ligadas por uma 
eunjunccfio. 

1) Todos <"' hr:Js ileiro~ são .,briga<i<,s. na fóm~a crue a lei estabele
cer , ao sen·i.;o milita~ e a uutro~ encar.;:os nccessarios á defesa da Patria ; 

z) Em caso de mohilizadlo. todos os !Jrasilc:iros serão apro\•eitados 
conforme as suas apt:dõc:s, quer . uas f<, n :as a rmadas, quer nas organh.a
c;ões do inter ior . 

A exclus5o 
tempo de paz. 

fez-se apenas p;tra a primeira - o ser,·i<:o milit~.r em 
Logo, se ltou,·er mobilização, :~s mulheres terão de ser 

apro\·eitadas {>or lei. 

"'fio nos cabem as censuras das feministas americanas, quando alle
;::~m que 9 decimos dos sen·içus <!e gucrro. se fJzem na rectaguanla e i de
cimo,:; são f ti tos pnr malheres. Considerações identrcas constam de di o; cursos 
n<>ssos incluídos nu,; .-l11nacs da Cottsti tttinte _ 

Parece-me illjusta tamhem a nl.lsen·;u;iío de que o ~ _3." do art. 165, 
dedare que o uso dr: títulos. postos e unifnrmes 1t<ilitares é pih·atho <los 
homens. 

Esse paragrapho diz : "Os títulos, postos e uniformes militares são 
pr:vatÍ\"oS do mililar em a;ti,-i,J::~de , da resen·a ou reformado". E.:;;tá claro 
que, se se der o nonte de m i1itat· apen:~s ao que segue :1 carrei ra, a clas
~i (ic:\ção n~o attin;;i rí:t nem os voluntnrio:;, E não é is~o o que se dil, Em 
c:~sos de mobilização j;, sabemos que a mulher está obrigada por lei :1 ~er

,-i~o :~cti,-o , Lo~o- caso seja preciso, p:tra a bó:l d isciplina dns hospit:~e ,; 
de $tuerr:l , como pensam as americanas, :~s mulheres mohiliz:1dns poderão 
(:,zer usn <\e t ítulos. po~tos e uniformes milit~res. .)bs. será assim tão 
neeessario? 

Lamentamus .sóment~ 'tne, nesse estudo tflo detr.lhnclu cla no,·a Cons
tituição llra~ilcir:~, não tenham aqm:llas Ilustres autoras ídto :tltusfio a 
mna nova prntic:~ nella adaptada - a do juramento obril:'atorie> da bandeira 
naciunal. :0.-Ie.:litb <le conciliac;:io, scrl"irá p:~ra ni\'elar homens c n:t\
lhercs, nas sua~ primeiras ohriga<;úes par:t com a Patria. E:s>e neto ci\·ico . 
de app::~rente singele2:a, será.. sem du,·idn, de alto \'alor cducati\'o e de 
grandes possibilidades para a fom1ac;ão da l;acionalidade brasileira. porque, 
.além e evitar a dupl:~ nacionalidade num cwiz de immigração -coma o nosso. 
representa um meio ~implc~ de in~orporar a mulher, desobrigando-a dos 
de,·eres de cidadã. sem exigir della attrihui<;ües de caracter militar. que 
não · sej:nu compalh'eis com as sua~ cotH.li c;õe~ pbysiologicas. 

Apes.1r de algumas interpreta<;úcs crronc:.1s <jue essa medida prowJCou. 
podemos afíirmar CJUe não se cogitou auso!ut::~mente de introduzir o ser
viço milit:~r nhriJ.(atorio )l:tra as mulherc>. no decorrer dos trnlmlhos cou~-
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titucionaes de 1934 e para i,;so appello para. o testenmnho de me\~:; ·~·n1-

1egas ~onstituinte~ a(JUi yrcs~ntes. 

Se nem mes1no a :::brigaçãu Lie \Titar podemos in"..por It nutlher hr:t

~ilcira. ctue;n pen5aria em exigir della o scrvi<;o militar? A verd<td<: ,,,_ 
hre esse a~sumpta consta dt1s . .Jmurcs d;,. Assernhlé;,. Cotlstitninte. E. len

<lo-os attcntamente. ni11:;:uem encontrará jumais a menor insinu:.ç;,., pn~a 

<J\le se sujeite a mulher C. Yida de caserna, que reputo incomp:tií\'ei ~c:m 

a sua condição. Nesse pomo divirjo ainda d:ts feministas americanas. :td
mittíndo :tpenas. e isso 1lt<!Stno en1 futuro muito 1"1!Ul.Ot0 pnra o Br:~sll, tL 

snhstitnição d() servi~o u1iliti'r ol;rigatorin para tls rnulhcres por Set·\ lcos 

:al,;iliares rle etlu~nção e Je <;s"i~tc:Icb. 
·xunca peus:ll·iamt)S em ir a<> extremo .las mesmas autora~. qt~and•> 

perguntam: ~ D<!vem as mulheres se considerar isentas dos pcrig•>S e:n que 
se la11<,':11ll oi homens, j:i. que ti:m o dir<:ito de occupnr ç~;rgn~ adminí,;tr:J
ti,·os. em que pos~am dedarar guerm c<>mo elles ?'' Pens:nn eila,; que dc

'"etllOS correr os mes1nn,; perÍJ:"OS c dassificam ele co,·anli"- a :d>>tetH.;~n ,[n 

sen·iço militar 'Jlara as mn!hen:s. 

Pedimos licença. porém. p;tr:L Jisc11rdar. A mulher :mnca poder[: trans
rmr os limites que a natur~zn lhe impoz. 

Pelas mesm.1s razücs physiologícas. submette-se um candilbto ins

eripto para o ser\'iço militar :~ mn rigorosn ~xam<: phy>iw. :\~esmo para "' 

h<nnens as restricçóes siio ;.:ranc!es. nesse sentido, Nem \•Hln~ .•fio accdtM 
e sô os que preencb~m d~term'nadas cono.lições 1·ão para as linhas d<; ir~ntc, 

~:11 (>Ccasiões de combate. :\. cguaklade absoiuta não f"xiste. JElb ii:a 

sempre subordin:nb á lei d::s co:npcnsacii~s. 'tuc cu!J~istc em aqninhoar 

ric:--:e::;ualn1ente os sere!:i descguaes. 

São. portanto. inopportuuas a!gunws das uilsen·açües feitas p~l:.s di
;::nissimas representante~ da Commissão Inter-Americana ,]., ~h:lheres. ú 
nm·:L Constitukào Brasileira. E. mais ainda, a obsen·a.;ão fiu<tl de que •:1 

l;rasil nãv precisa ria al{uardar uma reforma constitucional par a <lttcngi r 

a completa C!>'l:ll:bde de direitos el'ltre homens e mulheres. 

Se houn:ssc re:uncme neces.'\id<l.de não nos bastaria ratiíicar n Tr<1tarlo 
de Direitos Egt\aes, assiR:nado 11a V ll Conie~encia P:m-Amcricana l nter

naeiona·l. em Dezembro ele 1 o.u. pelo Vruguay, Parv.guay. Equador e Cuba, 
porqne só urna reforma da ·Constitt\Íção altera·ria os seus dispositi \'flS. • 

~f esmo para attencler ~!s exigenci:ts do chamado "Tratado de •Dirci

:os Eguaes ~ não precisaríamos l)ensar em re\'ÍSâo. p<tr emquanto. Se o 
examh1armos. encontraremos :ts se~uintes re~'\ruçõcs, tomadas na \-" Con
ferencia Internacional .-'l.rnerícana. reunida em Santiago do Chile: 

1) rccommenda.r :t todos os governos.· americanos que incluam na,; fn
turas conferencias os meios de :t~scgurar direitos -:ivis e P<,1iticos ús mu

lhere~: 

.:z ) dkulgar " mais ptJssh·d a c<hlcao;i'lo physka, intel1ectual e mnT:tl 

c1\l r e :lS mu lhere5 ; 

3) promo,·er as necessanl!s reformas nos setlS cot!i~os ci\'Ís. nfim 
de motliíicar os dispositi,·os que ainda niio correspondam ft actual con~li

~·i·• ela mulher IJos oEstndos UniJos: 
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4) fornecer um re1atorio sobre a situação <ia mulher em face das suas 
leis. assigna~ando as possibilidades educacionaes que ella encontra no seu 

paiz; 

.;i iudnir sempre nqmes femininos nas sua~ delegações ás conferen-

cias. 

Todos esses .pontos estão de accordo com as ultimas decisves hrasi
Jeir~s S<Jbre o assumpto, até mesmo a reforma do Codigo Civil, já prel'ista 
na Constituição. Na VII ;Conferencia.. re:.lizada em :).;Iontevidéo, em 1933, 

o Brasil te,·e representação feminina. Logo, os objecth·os da "Commissão 
Jnter-American::. de :Mulheres" já foram attendidos pelo Br::.~l, com a 
conce,<são de direitos. :JlOliticos á mulh~r brasi\eím e clle n5o se negará por 
cert0 a d:1r o seu inteiro apoio paTa qne outras republicas arnerícanas rea
lizem o m~-smo progr;untna de aeçào, n,_ que di~ respeito !t. questão femi
,.jlt2:1 • 

. \s consideraçües que ac.'lbo de Üzer, mais ::l titulo de homenagem, 
como jit ti ,•e oceasii.lo de assignalar. têm pot fim. não só dar, ã Commis
s5o Inter-Americana de )-lulheres, os esclar.:cime,ttos a respeito das sug
gestões com que nos honram, como :~,proveitar da opportur.idade para fa
? r um ligcit·o estudo sobre a. nova situaç5o constitucional d:~ mulher, no 
n osso Paiz. 

Hoje. que as reprcsentaçiies cassistas proeluam attender aos interes
ses Jas c:lasses a que pertencem, ha de ter parecido e:<tranho :1 muitos que, 
tum::ndo parte nas debates desta Casa, eu não tenha me occupado mais 
vezes Jos chamados .Problemas femininos. Devo confessar porém, que, a 
meu Yer, a representação feminina não .;onsiste apenas numa necessidade 
de clnsse e, feiizmeste, ningue1n cogitou ainda de lhe dar esse caracter. E' 
o minoria em que ainda se ~ncontra, não ~ó entre nós, edmo em quasi to
dos os paizes, que favor~ce muitas Yezes ess=t · fals<:~. interpreta.~ao. Até 
hoje todas as representantes femininas foram eleitas pelo suffragio popular. 

Xo pensamento de muitos, a entrada da. mulher na J)Olitica viria 
Tevt'!lucionor as id~s. trazer á arena àas discussões, lJroblemas ineditos. E, 
no entanto, parece não ter prc~·ocado ainda nenhuma alteração na orien
~ão geral dos problemas administrativos. Tanto assim que, frequente
mente, já ouvimos, mesmo em relação a outros paizes, palavras de des
crcnc;;t a rc;peito d:.. actuação feminina. ·E' a falta de eomprehensão do 
papel da mulher, ,po::-érn, que 11;:\-a a essas consequcHcias. 

Raciocinemos um pouco. O regimcn democratico baseia-se no sufíra~ 
gio dos cidadãos. E' o voto realmente que estabelece o verdadeiro prin
cipio de egualdade numa democr:~.cia, porque elle tem de ser exercido por 
todos, independentemnte das suas condições econornicas e sociaes. 

A admiso5o da mulher ao direito do voto é a integração de mais um 
elemento, ec;.n o fíru de rolizar, de attingir, de ampliar os objectivos de
moCriiticos do suffragio universal. 

Instituindo no Brasil a Republiea Federativa, começámos por decla
rar n=: NoYn ·Constituição (art. 2.0 ) que "todos os poderes emanam do 
povo". Mas, a Yont<.\de do po,·o é a \·ontade dos inC:ividuos que o com~ 
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põem e ella se e..-,.primirá tanto melhor quanto maior fór o numero- desses 
indivíduos, 

E' inccntestavel a collaboraçii.o da mulher numa s.:rre grande de pro
blemas sociaes, moraes e até economicos, seía dirigindo as finanças da 
casa, seja apends educando os seus filhos. E essa col1ahoraç5.o, ella nunca 
se recusou pre5tar á família. 

Imprimindo tim verdadeiro caracter social á vida, a democracia libe
ral. procu'l'a hoje a collaboraç5o de ·todos nos problemas administratiYOS. 
Como iria ella desprezar as acthidade:; femininas ? Dahi, a presença na
tural da mulher nos Parlamentos, nas ·Assembléas Legislativas, como parte 
iutcgr:mte de ";n todo. 

A situação da família , a educa,5.o dos filhos.. a orientac;5.o d:ts esco
las. as nece;sidades das operarias, das mulheres que trabalham, de,·em e 
preci5:lm ser sentidas tambem através do temperamento feminino. por
que todos sabemos o papel natural que nesses a~sumptos cabe i mulher. 
E' que, embora não votasse , ella sempre foi mãe de familia, sempre edu
cou filhos, sempre ensinou, sempre assumiu respo.nsabilidades, dentro des
sas mesmas espheras de acr;áo. Não pod~os negar que. quando a C·) lla

bora,ão femittina fõr mais -numerosa, ella PQderá influir na orientação g.:
ral da l)Olitica. E' isso mesmo o que se lhe pede. Recordemos aintla. re
centemente, na Hespanha, o elemento feminino concorrendo para :l ma
nutenção das idéas conservadoras. Com a presen~a da mulher, tira-se me
lhor a m eódia <las aspirações do povo. 

A nossa preoccupaçiio, portanto, deve consistir j ustamente em gene
rer.liz:u· o m:tis p ossh·el o Yoto porque só elle permittirá a verdadeira. 
concepção -do regimen que adaptamos. A mulher. alist:lda, n ão conta como 
individuo, faz parte de uma collectividade. 

Com o moderr.o espirito de Codigo Eleitoral. de 1>rotecção aos pa rti
dos, ser ia necessano que as mulheres se organizassem em partidos ex
clusiv:tmente femininos, para vir a ter representação política. Ora. não .! 
crível que todas as mulheres se fi liem a um só partido. As suas cren~as, 

as su as aspirações não podem ficar subordinadas á condição de mulher. 
Era natural que_. reunidas, ellas procurassem obter a concessão de direi
tos políticos. Mas, essa phase ji passou. 

Não nos illudarnos com a sup,posta Yictoria numerica dos ~artidos f e
ministas. Representando ainda um eleitorado reduzido e que entre nós at
tingiu quan~b muito uma medi:!. ô.e 20 % do eleitorado total, subdividido em 
partidos, elb nada conseguiria, Filiando..nos aos já existentes. concorre
mos para que el"'es se fortaleçam e provocaremos o sentimento de soli
dariedade dos homens, unico capaz de a ssegurar a continuação da. obra ini
ciada. Nunca nos ccm·iria a situa,ão de adversarias mõnnente levando as 
desvantagens de principiantes, 

O voto feminino, ape5ar de sua modesta situação de minoria, terá de 
pesar daqui 1)<>r deante nas -eleições. na organização dos ;p;õrlamentos, na 
confecção das leis e, porta-nto, nos dest inos do Paiz. Não é i sso :'!.penas n 
que se pede ao voto masculino? Por que razão interpretar de outra iO:rrna 
o voto feminino? Se os homens bu&eam no voto a defesa da Patria. pe r 
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que taxar assim de cg:oismo as mulheres, :tccu>;.nuo-as de defender :tpenas 

o~ p1·oprios interesses de sua clas~e? 

.-\ mulher é a parcella de um todo a sociedade humana - a qtte 
pertence e em {jue terá de yi,-r_ Em todos c•s tempos ella representou um 

.,]emento inte:.:rante da família. educando os filhos. nccupando-se de tra

b:.lhu 5 dornesticos, desen,·olvendu as chamadas industrias casezras. qu~ 

punl"'"" ao alcance de todos. ,productus inaccessívcis, quer pela difficul

daJc Je importação. quer por moth·os economitüS. 

:\o Brasil. essa situação mante,·e-se por mais tempo. As difficuldadeo< 

de comrnlmk:t<:iio e a f:t ·~a de conforto n"s 1·iagens isol•n·mn a famili:1. E 
~.-, o homem. peb~ suas cundküe~ <le maior re~istencia physica, se punha 
em com:tcto c'Dnl o munrio e:->terior, O isolamento das grandes propried~,d~s 

;tg-ricolas, obrigadas a ,-jyer :i st1a propria custa. a cxploraç1io facil do bra
ço esc,·•n·o, os povoados quasi inccessj,·eis. deram, i vida hrasileira, um 

nspech> c,;sencialmente aJ:;ricob. •tue se m;J.zltinha ;Linda re,·entementc. 
qu:.n<.lo o resto do mu ndo ji1 heneficia,·a das machinas. As· famílias. 11a~ 

fazendas, le,·aram uma Yida L(Ll<tsi patriarchal, at.; que os meios de trans
porte modernos Yicrazn trazel-as ao COllYÍ\'Ío das cidades. 

Com a" facilkl:ltle> Je con~nnmicação ha come <tue ttma interpcmetra
ç:io •le costLllllcs hoje em di:<. Tudo mudou. :\ão h<t mais Jistancias. No
ticia:;, <li~cursos politicns . in;;trucçfLo ]iteraria e o.rtistica estão ao alcance 

de t r,tlo s. ~:t r:P:és do radi n ..: do c i nem :t. 

Hoje. a Ol'ganiz.'lção da ,·iLla não z·estrinw: m;n,; a acti,·idadc femi
nina ao lar. A imlustria põe ::10 alcan<:e de todas as bolsas prnductus que 
~ó se fabric;..y~m c;·.· casa. Ct,sta menos adquiril-c•s do cjue prcp:tr~l-os 

As>'t~~::ar. 5:~bão , o1eo. vinagre. azeite, tudo se compra_. O conforto \'ctn bater ;', 

nN'~" porta. desde ;~s primeiras ltoras. soL a fo~ma do pão, do leite. d:J. 
carne, dos jornaes. ~·b.s, para isso ha mais nece~sidade de dinheiro. E o 
saariu de um -chefe vae se tornando cada Yez mais insufficicnte para ai
tender á. famiia. Veio em seu auxi.'io o orden.,do do fliho homem, depois 
o da filha e hoje até o da esposa. ·E' uma ,·erd;;deira racionalização d:.. 
1·ida familiar, para falar a linguagem da actualidade. 

P:>.rn se ad:~ptar a e;:sa 110\':J. dreumstancia. a mulher procurou trans
formar a sua actividade. contribuindo para augmentar o orçamento da famí
lia. Em \'eZ de trabalhar em ca.s.a. foi trabalhar fór::~, afim de a·uxiliar "
manutenção da casa, a educa<;ão dos filhos. De simples operaria do:nes
tic" passou a collabaradora. ela ord~m economka. O numero ce mulheres 

sa!ariaclas obrigadas a trabalhar para vil·er ott a concorrer para o "bu
clget" da família tencie a augmenhr. F0ram as m~chinas e as organizaçõe> 

f a h ris que mt<ito concorreram para da r esse no\·o aspecto i '·ida. 

São raras hoje as officinas de trabaiho industrial ou intellectual, of

ficial ou particular, em que não moureiam indifíerentemente homens, mu
lheres e crc:anças. E, come. as leis sã~ feita s para reger os costumes, 
clbs procuram t:unbem se adaptar a essa circumstancia. A legislação d,l 
trabalho esforça-se por attenuar as difficuldades, regulamentando as no
vas actívidades da mu''her e da <:reança, 

Se, por um lado, a actual organização social requer a coUaboração fe-
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minín~. a mulher. por sua Yez. está soffrendo uma <:YC•lução. para se ada

ptar á not·a ,-ida. 
A admissão ao tral>alho, ás profissões. as carretras lil.>eraes. teve, 

como c:onsequencia a diffusão da instrucção entre as mu1beres. 
E' incontestavel que o ni\·el ·cultural feminino tem se elevado muito 

nestes ultimas annos': E isso occorre em todo o '.nundo por assim dizer. 

Restringindo o seu papel á vida domestica a mulher não sentia ne
cessidade ele re:eber instrucçiio egual á do homem. Se havia exccp<:õcs, 
essas consta,·am sempre de uma pequena elite. cujas condi<:õcs soci::tes e 

cconomicas permittiam desinteress:u·--'c dos trabalhos caseiros. 

Agora. a nossa ·Constituição j!i. <leclara n cdt1C:>çãn nm direito de 

t0dos. 

Não se -comprehenue que. collocando em condições de cg1.1a!dade ho
mens c mulheres, no que diz respeito á sua formação intcllectual, a lei 
não desse a estas as mesmas possibilidade~ ulteriormente. Seria uma in
justi~a inqua!ifíc~wel. Se não ha preliminarmente limite. não pode haver 
restricções mais tarde l'\ão se pode impedir a expansf1o da mulher, de ac
cordo com as a-ptidões que ella re\·elar. 

011tro factor preponderante, deci~i,·c, tah·ez, na et·olnção da mulher 
e já assigna~ado por muitos autores. foi a grande gUerra européa, no 
começo do seculo XX. Foi depois desse período que o trabalho feminino 
se exteudeu a todas as dasses saciae~. Ignorantes e letradas, pobres e ri
cas, moças e t·elhas, todas tiYeram <le colbhorar. n:1 medida de suas for
ças soffrendo assim a influencia de tlma nova idéa. que se esboça\·a. A 
guerra com·enceu a todos das p:Jssibilid:tdes do trabalho feminino. Os 
bnncos, as casas de cornmercio. os est.abelecimentos fabris. as repartÍI;ões 

publicas continuaram as suas actividarlcs. gr:u:as á col'nboração da mu
lher. 

Com a paz. ,-eio a crise, Ydo :t reducção nas populao;ões masculinas, 
veio a ine1•itavel desorg<~:nização social. E :1 mulher começou a trabalhar 
para provêr a sua subsistencia. para substituir o marido mutilado. para am
parar paes enfermos. a que faltára o filho homem. A causa era nobre e 
a sociedade consagrau-a. 

O pri111ciro momento foi de confu~ão. A actiddade feminina• buscou 
indifferentemente todos os ramos de trabalho. Varredouras de ruas, con
dllctoras de vehiculas, policias -ciYis foram vistas nas grandes capitaes da 
Europa, pOt' todos os que se prectpttaram. anciosos, p:>ra as primeira> 
Yisitas ás trincheiras. Mais, aos poucos a mulher foi se fixando em campos 
mais adequados ás suas condições physiologicas. Cresce cada vez mais o 
numero de professoras. de enfermeiras. de operarias ele fabrica, de empre
gadas de commercio, de dactylographa.s, de funccicnarias publicas que, 
atr:tvés de mais de uma geração, convencem o mundo todo das possibili
dades do trabalho feminino, org:::niznrlo. Acceit~s por todos, ellas não des
pertam mais rivalidades de sexo. 

N':t organiz::ção social, constituem-se assim clas~ts feminin:::s por ex
cellenci:t, em que a concttrrencia elo hon~em quasi não se Í;lZ sentir. E' 
uma racionalização natural. Ha acti,·iuades em que ;,. mulher tem mai~ 
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prohabi lidadc de cxito. E, dentro c)1s prapr ias profissões liberaes, ePa es
colh<: especi.llizaç<ies em que le,·a até v:;ntagem !lo homem; 

ll:o seu inicio. o nd~·ento cio tr:Lba11lo da :-uulher par~cia despert;~r 

problemas cconornicos e sociaes de alta gra,·idade. A C·Jncurrencia femi· 
nina che~:ou mesmo a ser temida. não só por toma r Jogar aos homens. 
como por se satisfazer com salarios m~nores. Dahi, a animosidade que s.o 

le\·antou -contra ella e que só será resolvida com a e(}uiparação d e sala
r ios. A rendimento egual, cgual remuneraçã o. 

O:cõ.lpando-se especialmente das obras de assistencia e edu~a<:ão. mos
trando (}Ue o exercício de muitas profissões não é incompatível com a Slla 

situação soci:ll, a mulher revela um:1 comprehenslio exacta do •en papel 
c v:Le tomando na sociedade o lagar que de dirdto lhe compete. ::\essa dis
t ribuição racional do tr.1balho está a maior garantia da effidenci:L da col
laboração feminina . r::· verdadeiro r eajustamento que 5e está operando. 

Essa a explicar;iio simples e singela desse "fetuinismo". que tem 
sid.l objecto de tão falsas interpretações, nfto só ·r>or parte dos hc>mens, 
como até das prcprias mulheres. "'ui tas vezes. A meu ,-er o seu maior · mal 
consiste na de:mmin:u:ão. Se• se cuidasse de imitar os homens, não s e d~
via chamar ~feminismo", mas sim "masculismo ", como ironicamente tem 
~ido prop<>sto al!:umas vezes. Mas é apenas um phenomtno natura1• decor
rente de um:1 evolução social. Foi a col!aboracão economica da mulher que 
lhe deu origem. Pal:lvra recente, porque sõ iigura em vocabulario;; moncr 
nos, com já assignalou Y,·onne Ketter, est:i destinada a uma existencia 
transitaria. 

Não se assustem as minh:~.s patricias pelo que digo e me acompanhem 
tambem em mais este r ac iocínio. Consultando o classico Larousse en-:ontr o : 
u Feminismo é a tcndencia a melhorar a ~ituação da mulher: e que 110 se
enio XIX se C')nstituiu em doutrina". Logo, é um phenomen0 soc ial e:n 
evolução. que tende a alcançar um objectivo. No d ia em que este f ór oi
tingido-. o feminismo" perd~rá a sua razão de ser . A transição está se 
operando .por etapas, suaYemente, por assim dizer. 

A grande proporção de moças que f requentam as nossas c5cola~ ~e
cunda rias_ e superiores é a melhor garant:a d.a ,·ictoria par:~ a causa no 

Brasil. A ~lecção de \·alores fez-se ind istinctamente entre moças e rapa
zes. desde os bancos escol:~.res. As listas dos resultados do exames não 
~eparam mais os nomes femininos d~s masculinos.. . E o ad\'ento da lei 
de conct!ssão de direitos políticos ás m\llheres no Brasil veio en<:ontrar a 

mulher preparad:L para essa no\·a con currencía, 

Na realidade. o feminismo só começou a preoccupar quando assumiu 
caracter político. :\{as, isso não passa de uma consequcncia logica da ad
missão da· mulher ao trabalho: 

A mulher que trabalha é hoje uma instituição, c.1·istc. Daqui por de· 
ante, a organização social não poderá mais se privar da sua collaboração. 
E' justo, ;~ortanto, que se cogite de lhe dar direitos. As leis vieram ape
nas reconhecer-lhe a presença, iadlitando a sua incorporacão na collecti
vidade. 
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E, dessas leis, a mais simpl~s, a que .primeiro foi posta em pratic:~ 

em qua-sí todos o:> paize:> foi a que concedeu ás mulheres o direito ce 
voto. 

O "oto feminino S\trge por toda a parte, .como um acto de equidade 
e de justica. Reclamado h:l longos annos pelos espíritos mais progressistas, 
pelas pioncins do trabalho feminino, clle é quasi universalm~nte adoptado. 
E' a propri~ sociedade que reconhece hoje a capaddade da mulher para 
votar e admitte-a ao suffragio. 

O; .primeiros p:lizes que c instituir<:m \ISaram. õe resernt. 
Admíttidas ao suffragio mnnicipa! npenas, as mulheres eram elei

toras, m:ls não clegivei.s. Se os passcssemo~ em re\:i:;ta. \ 'C:r'Í3rnos que sâ·) 
muito:; os que se hoje beneficiam da collaboração femininn. A experie:J
c:ia tornou-se desr.ecessaria c. raizes como o nosso. q\tc o adopta agor:t, 
já o fazem ~em rcstri•ções. A Inglaterra . .:>s · E~tados 'Cnidos, a He~pa- · 
nha, a Suecia, a Noruega. a Finlandia a Hollanda e muitos outros. den
tre os quaes a propria Allentanba que hoje o repuuia já se beneficiarnnt 
<la coilaboração da mulher. 

Pouco importa á evolução da .política feminina, que no,·os regimen~ 

reaccionarios obriguem-se ás vezes a . retrt•ce:.ler. corao pare~e se dar n:l 

Italia e na A llemanha. N ão é uma re-.1cção á evolução feminina apenas. 
O recuo e:>ti no c3pirito desses r c::;imens e nem as proprias organizac;<>es 
masculin:~s a. elles escapam. O que Yém a ser, afinal, o iasdstno, o h;tle
rismo, ~ não dictaduras? Elles não podem. portanto, se reger pelos princi
pias libcraes d<J ciemocr:;ci~. Não no; preocr.np~:n taes retrocessos. Com
pete-nos apenas bcn: orientnr essa no\'a acti\'i~at.lr: feminin::~., tirando delh 
o 1naior proycito para o nc~so Paiz. 

Embora ainda não sej:; opportuno tornar o voto feminino obrigatori<J 
no Brasii, é n·.•sSO intercss~ generalizal-o o mais possi\'et.• J:i. o compre• 
henderam a~sim nossas p1tr icias, cuja r.reoccuj'l:•çiio ~ctnal tem s ido a 
ereaçiío de a;grcmb.ções femininas, isent:~s Je caracter político e que S<~ 
lilnitattl ::1. um papel orientador. 

~iuit:~s assoc:in~iies poderi:m1os cita•- ness~s caso;;. n:~ Capit:~l e no~ 

Es t::dos. tr,das vindo em auxiiio da mulher, até que eila se adapte is suas 
nov:1s funeções de cidadã. Tratando-se de instituições por todos os mod<'S 
necess."lrins e CT)'>portunns, resm-ncts ~ment~ ·:congratul~rmo-nos Wncera
mcnte co:n as suas organizadoras, .pela eom:m:hc:nsão que assim re\·t>!::tn• 
c!."ls necessidades do probl'!ma feminino so Brasil. 

Concedido o direito de Yoto .ás mulheres. não é de suppor que c:lb~ 
todas venbàm a ter uma acção directa na política. A maior parte do.; ho
mens resume as suas obrigações civis ao exercício do Yoto. .Com as m~:

lheres, ha d_e se dar o mesmo inevitavelmente. A prppordonalidade da 
representação feminina não poderá deixar de ser baixa, pelo menos nos 
primeiros · tempos. A selc:c:ção ter:i. de se fazer no .proprio eleitorado re
mi nino e este· ainda constitue minoria. 

Sinto-me á vontade para fazer essas considerações, po\·quc: a circums· 
t:>.ncia de ter sidn eu a primeira mulher eleita para um P:trlamento· no 
Brasil não n1e attribue nenhum. titu!o de leaderança, já o affirmei. O voto 
fcminiso, posto em pratica em S. ].)aulo. após o nlO\'Ímento revolucionario 
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de I 9J.::. assumiu um caracter 1·enladeiramente sentimental. A representa· 
çfw feminina na ·Camara Federal foi um posto rle honra, {:Oncedido á he
ruin:. paulista de 1932, e que ~u, muito impropriamente. fui chamada a 
<•CCupar. 

As considemçõcs C)UC faço neste momento j it as fiz em S. Paulo, cujo 
lJ<JYO me elegeu. num banquete de hOlllenagem offerecido ás novas Depu-

. t·tdas estadoaes cle!tas e de que ti1·e a honra de participar . Xão se trata 
de discurso ·politic(l e muito menos de unia presta<;:io de contas, )ulgo que 
" inda seria cedo .para fazel-a. Na f oiha de lançamentos de representação 
feminina só figuram diYida;;, por em<J nantc•, porque. sósinha. nada pud.: 
f azer para saldar os grandes creditas que me foram confiados. Quero di
zer apenas como pautei os meus a ctos . como procurei oriental-os para que 
n minha acç5o p uliticn possa a ,·ir n ser julgada um clin pelos meus com
pntriotas. Digo-o com simplicidade, mas com toda a sinceridade. 

Essas. são as conclusões " que chego do I>apel da coll:~bora~ão fem i
nina na politicn. após C)Uasi dois annos de representação a c ti v a no Paria . 

nJentu. r~pn.."Sentaç:io e :;sH de crue nã o 1ne -cnhen1 rc:sponsabiJid:Ldes. insi s tv. 

São Paulo CJUe. na Historia P a tria. sempre tomou postos deanteiros. 
arriscando-se .por caminhos desconhecidos. aind.'\ desta Yez cnntribuiu para 
um n c"·o emprehendimento, iniciando a co1labora~ãn política ela mulher. 

E a melhor {:onfirmac;5.o do que digo est:i no facto de ter haddo aili 
:uais de fJUatro eanrlid:tt:ts ieinininas par..1 6o Deputados . ><endo que tre:; 
deltas j:õ estão exercenclo o sett mandato. 

ü po\'O paulista cHm o ~eu infatiga1·cl e~piritn de renoqtção lanc;ou 
logc• mão dessa mater ia prima para c~.m ella plasmar a nacionalidade que 
~e ori~ina,·a da re,·olucão. 

·Chamélda Jloólra collaborar na n oY:l ~arta con stitucional brasileira, n·um 
1~1omento <le grandes esperanças, L[\11:-·nd~> se cogita1·a :lc construir uma IPatria 
n<•1·a.. •por ass:.m dizer. a mulher repre><enta, sem clu,·ida. um elemento reno
vati·or. Essa, a <:omprehensão que o J.kasil acabn de re,·elar tamhcm d::> !Jr<>
blem:i. feminino, elegendo varias mulheres para as Constituintes estadoaes. 

E' justo, por•t:lllto. que subi.ndo a esta tribuna para me occupar do prl). 
hlema femi11inu no ·Brasil, eu pe~a. aos meus nobres e<>llegas de repr~sen

t:u;ão. que concorram opara a sua -completa reali:z:aclio no nosso JP.aiz . 

A preocc\l'l)ação actual dos legisladores d e\·e consistir justamente em 
generalizar cada yez mais o voto feminino. Adoptando-o.. no ;Brasil·. po:ie~

mos ter a certeza de que elle 11ão assumiu caracter de rei1·indicação. porq~e 
a võV . •EEx. cou·be incontestavelmente a maior proporc;ão nos seus resu!
tados •. . Embora estes correspondarn a um quinto tah·ez do eleitorado total. 
ha apenas nesta-Ca.sa uma unka representan.te feminina . .. iE. nem for:tm 
tantas as candidatas que chegassem a dispersar \'Oto~ .. • Aqui. somos todos 
leiitimos representantes do Povo brasileiro, cujo eleitorado se compõe in
distinctam:.nte de homens e mulheres. 

,Concedendo o 1·oto ás mulheres. quando muitos outros p:~izes já tinh:~m 
fransposto as maiores dif:ficuldades nesse terreno, o ·Brasil n 5o precisou atr:~
\'essar as mesmas etapa6 d'e transição por que elles ti,·eram <le passar . A 
experiencia alheia fez com que a nossa evolução se operasse rapidamente, 
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quncdo a o_pportunidadc s;trgiu. sem o ridicnlo de que chegou a s<: rel·es!i:

tn\titas \'ezes. 
A re\·olu.;ão foi a causa proxima. ([Lle <leu origem ao pher:omenu. Res

ta-nos, sórncnte !irar partido dessa situação pridlegiada, em que todas 
as opportunidades se nos offerecem. ·para· tornar cada ,·ez mais efficiente 
a collalmração femin~a nos problemas administrati.,os e polit=ios do Pa!z. 

Incorporada nas fileiras ci,·icas. a ml.llher Yem permittir uma realiza
ção mais complet;~ da forma de go\·erno adoptãda no nosso Paiz, ampli;m
Jo a sua. concepção dcmocratica. 

O eleitorado feminino é um c~ercito de \'Olnntarias que es alista~. 

Facilitemo-lhes o accesso dos postos de alistatnent0 e e !las virão enriquecer, 
cum o seu contingente, a;s forças Yi\·as <la Xaçfio Brasileira. \Palma.;. .·i 

orado~a C: t•h•anu·Htc cmnprimclllcàa.) 

O Sr. Presidente - Ha. sobre a. mesa dois rc4uerimentos que \'àc 
ser lidtJ~. 

São, successil·amentc, lidos. apo-iados, e t'ostos cnt discu~~5c 

os segLtintes 

K. 104 - 1935 

(I." Legisl:Jtllra) 

Requeiro, ouYida a Camar:1. sejam solícitadas tlu Sr. ~Hnistro da Fa
::cenda, por intermedio da ·~lesa, ínformaçues 11ue esclareçam. se possível : 

a) o mont:mte da divida passiv:~ da l.'nião oriunda de sentenças judi-
ciaes transitadas em julgado; 

b) ~s causas que moth-aram; 
c) as .datas que fixaram, em defiDitivo, a responsabiLidade da l."ni;"1o; 

d) os nomes. profissão, re~idencia e nacion:tlidade das partes; 
c) o fôro da d~anda; 
fi o moti\·o do não r,lagnmento d·as dil·i&s dessa natureza . 

.Sala das cssões, S de Agosto de I\JJS· - Gomes Ferra::. 

N. 105 - I9J5 

{r .n Legislatur;~.) 

Requeiro, ou\·ida a Camara, informe o .Ministerio ela Agriculutra, ln

dttstria e Commercio : 

a) se é verda~e, como noticiam os jornaes, que o Mini:sterio da Agri
cultura projecta enviar numerosa comitiva á Ropublica Argentina, chefia
da pelo proprio titular; 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 14:37- Página40 de 59 

-1í2-

ó) qual o objecri,·o {fa embaixada e quaes as vantagens que della de

correrão l>:lr:t o Paiz ; 
c) de qu:mtos. membros a mesm:~ se comporá ; 
d) ctual a ajuda de custo que cada membro perceberá e por que verba 

eorreriio as despesas. 

Sala Õ:ts Sessões. 8 de Agosto de 1935, - Botto de .~nc=cs. 

I u.çtifi-:ação 

•Xoticiam os jornaes que o l:Ministro <b Agricttlt.ura seguir:í, em breve. 
para a Rep.ul)liea .'\rgenti.na. chefiando uma embaixada n1.unerr.sa. cujos 
fins e ,·ant~ge,~. para o IPaiz,. ainda .não informaram. 

A ser v.-rdade a referida noticia, é de ex~ranhar que precisamente ago
ra. numa occasião em que o erario publico se encontra depauper:dissimo. 
premido por compromiss?s internos e externos do maior v11lto, c quando 
ha bem 1Joucos mczes, uma outra visita principesca fizemos á<tuel!e Paiz, 
chefiada pe]o honrado Sr. Presidente da Republica. resolva o Sr. );li.nis
tro da :\gricult·ura emprehender uma Yilegi:ltura galante ao P,rata, <lispcr.
demlo o <}ue ,,;;.o possuimr>s, sem íinalida·:le digna de apreço e sem moti~·o 
que a justifiq11e. 

Enccrr:ula a discussão e aclia:la :1 \'Ota~ão. 

O Sr. Presidente - Está fin<la a hora destinada :lO E.x·pet!iente . 
Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa). 

Compareccrr. ma i~. durante a hora do expediente, os Srs. : 

Caldeira Ah·arenga, Ribeiro Junior, Acylino de ·Leão, ,o\bg:mr Bas
los, ·Fenelon rPerd1g5.o, 'Magalhii.es de Almeida, Car1os Reis, Agenor ;Mon
te. A.delmar Rocha, :Pires de oGayoso, Democrito .Roeh~. Fernand'O Ta
Yora. :\{onte Arraes, José de Borba, FigUeiredo Rodrigues. Alberto Roscl!i; 
Ricardo Barreto. Gratuliano de Britto, Samuel Duarte, Botto de ~Ienez:es. 
Ruy rC:unciro, João Cleophas, Osorio •Borba. Adol!JhO Celso, 'Barbo;a Lima 
Sobrinho, Arth1.1r Ca,·aleanti, Motta, 'Lima, Orlando Araujo, Sampaio Cos
ta, Carlos de Gusm!io, ·Deodato ·Maia., ~elehisedek ~lonte, :\fanoe\ Xo\":u~s. 

Pedro •L.'!go, Luiz fVian11a iFilho, João 'Mangabeira, Arlin·ào Leoni, Fran
cisco Rocha, Octa,·io Mang:1beira, \'{Q.n•derley IPinho, :P~dro Calmon. Arthllr 
::\ciYa, Rapltael Cincurá, Ed;;:ard Sanches, Attiia Amam!, Frant'isco Gon
~J.Ivcs, ·~ogueira IP~nido, ]'Ulio de ·~ovaes, Candido Pe~sôa, Henrique Lage. 
Raul •Fernandes. ·Le\·i ;Carneiro, Hermete Silva, Cesar Tilloco, Xilo Alva
renga, ·Lemgruber Filho, ·Fabio Sodré, Pinheiro Chagas. Gemente t\ledn.do. 
joão !Bemldo. Juscelino Kubits,hek, Polycarpo Viotti, Macario de Almeida. 
Negrão de Li11~a. Celso ~aehado, João Penido Re~ende Tostes, Bueno Bmn
dáo. Pereira Lima, Tbeotonio );fonteiro de Barros, ·\Valdemar Ferreira. 
Gama Cerqueira, .Castro .Prado, ·Laerte Setnbal, Miranda Junior, 'Fabio Am
nha, Jayro Franco, Arthur Jorge, P !in·io · Tourinho, Octa\·io dla. Silveira. 
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Franciscr, Pereira . Rupp Junior, Diniz Jun;or, Don·al Melchiades, Carl:); 
Gomes de OJi,·eira, Demetrio Xa.,·i~r. Anncs Dias, Pedro Vergara. Raul Bit
tencQUrt, _.._,scanio Tnbino, Dario ·Cresp<>, ]'Dão Xe,·es, !Eurico Ribeiro. Io:r
m:mdo Gomes, Pedro \Jorg~. Antonio .Can'alhal. Austro de OJ!,·ciril.. Art!tur 
da Rocha, Sih·a .Costa, Damas Ortiz, Vi~im Macedo, )fartinho Prado, 
Roberto Simonsenn, Vicente Galliez, Leoncio Araujo, Fran':. Filho, Aug'1.l3· 
to Corsino. Abelardo l?o.fa rinho, Syl\"io ·L~itão, :.v.J:oracs ·Pah·a, Thompson 
Flores . { tll) 

Deixam tie comparecer os Srs.: Antonio 1Carlos, Arrm.h C:nnara, Ge
neroso Ponce, iMario Ch~rmont, 'Deodoro de Mendonça, Agostinho )., . 
teiro, OJa,-o Oli,·eira jehovah ·.:'.1orta j os.O Gome~, ()<.iun Bezerr;l , )brio 
Domingues, Se,·erino :'llariz, Mello :Vlachado, Alt:unirando Requião, 
Clemente )fariani, J. ]. Seabra, Prisco Paraíso, ::viagalbães ?\etto, 
Homero Pires, Asdrubal So:1res, Pereira Carneiro, Samp:lio Corrêa. 
At1hur Bernardes, •:\''()r:t.klino lLi.nU, !Martins Soares, Leviruio Coelho,Aclc

· lio :\Iaciel, \Vashington Pires, Furtado de Menezes, José Alkmim, Simão 
<la Cunha, João Henrique, ~Jacq>Ues Montandon, Abreu Sodré, rP~ulo :\'u
gU~ira. ~antos ·Filho, Oscar :SteYenson, ·Bias •Bueno, :H.yP.P<>lito do Rego, 
Te<xcira <Pinto, •Roberto .)foreira, \Meira Junior, .>\'Urcliano 'Leite, Justu 
de :l~Ioraes, Horacio Lafer, José Cassio, Trigo de Loureiro. Victor Russo
mano, _.,_bilio de .'\ssis, .Martins e Silva, Ricardo :Machado. Lim~ Tei
xeira, Cardoso Ayres, Vicente Gouveia, Lourenço Baeta 1\e,·es. Paulo i\I<lr
tins (óo). 

ORDE'..\1 ·DO 

t.• dis.;;ussiio do fwojccto ''
CQllfar de 30 de Abril de 1'9.J5, a 

café c .t'f>ortado, pela de 3 shillings 

DIA 

121 , de 1")35. substilllinc!o. a 
tc.t'u de 4 5$000 sobn• sacca do: 
ao cambia dQ dia. 

O Sr. Presi1lente - En.tra em discussão o ?roject" 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, o projecto 
1 zr, a$sigoodo J><.:los Srs . <:i-ncrnato .Braga e Hyppolito d-o •Rego, clat:Hlo 
de 14 de •Fe,·ereiro <I~ l~J-5, foi incl-uido n:~. ord'em do dia d os nossos tra· 
balhos ce hoje, em con;;equencia de um req-uerimento formulado pelo illus
tre ·co !lega Sr. :Honcyr ·Barbosa .Soares, da bancada dos emprega<lor<!S, 
,-isto ba,·er decorrido o prazo de 6o dias, sem que hou\'esse sido inter
posto parecer pe~ respecti'\'a Commissão. 

O .Sr. Arrhu~ Costa, :0.1inisto da. Fazenda. em discurso nqui proíeritlo 
e publicado a 3 d~ Julho de 1935, assim se referiu a re!.~ito : 

"O proje;:to enviado á Commissão de Finanças, foi por est:J. 
remettidQ :ao moeu iMinisterio, para diz:er sobre sua opportunida
de. e convenienci.a. Comprebendi que a illustre Commissão não 
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quizcra entrar no exame do projecto, sem ter satisfeito essa preli

minar. 
!Examinando-o, por mi.nha Yez. conclu-i ser inconstitlXional, 

não me parecendo, portanto, nec:cssario discutir os outros aspe
ctos, pois. ain<l~t que Íos~c opportuno ou COIJ.Ven:er.te nad:1 :~d~

antaria, sendo inconstitucional. );a resposta a esta Cam:~ra, li
mitei-me a dec!arar que o julgava inac:eita,·el, por e~se moti

vo. a meu ver, funJamental, mas alludi a razões de orde;n eeono
mica e fin:m:eira r;ue con;o;iclcra,•a tambem contrarias a" pro

jectn." 

)Jais :Hleante. é o }!inislro da Fazenda ![Uem escl:uece: 

A Camara quiz ou\'ir-me a r espeito ela opportUJJiiade ou con
veniencia !h> 11rojecto c eu respondi que o consi..Jer..tva inacc~

t:t,·cl pela simples razão de o julgar . inconstitucional. :\fio se 
pode ser mais prt!ciso . A que Yiriam as informa~ões sohre a \'ida 
financeirn d<> Departamento X.acionai do Caf.;, ou ' ohre a~ conse
sequen<:ias economicas da st1ppressão da taxa?" 

Aintb ~ a a<tl<cllc titular que, <le;mis de rebater as considera~ões íei
tas pelo Sr. Cincinato Br:,ga, em discur$o r>rof~rido nesta C1sa. taranscreve 
um trecho tio parcct:r do Consultor (;era! tia Rcpub:ica. que diz: 

"A!' taxas de cinco c•u dez shillings não tlntlcrão ~~r suppri
lnldas ou din1lnuida~ Clllq:~:.tn!:o llUraretn OS en::at·gos f(1.:~ <:Ua~ 

~arantem. s:til'o. quanto ú <liminuiciio. o que dctei·mina o ~ ;;h lo 
a rt. 6"tla;; Disposici>es Transit:lri:ts da Constituiç!io ... " 

Como . porC:m, \r. Ex. n:io uS<nl da i acuidade assc):'~rada no 4", 

tlo art. 146, do Regime:ntn_ pec<• esclarecimentos a respeito, no sentido UI! 
.clir:mir a conlrnHrsi3. pois desejo ter perfeito conhecimento da cnusa. 

'O Sr Presidente - O De~>utado Tiarreto P~11to acaha de le\'ant.'lr . 
t:ma questão dé ordem sobre :t co:1stitm:ionalida.de do projecto n. LH. Ar
_gui.n·do c~se proje:to de inconstitucinnal . S .• Ex. pede á •Yiesa que o re

tire da Ordem elo dia. A mesa tem \'eri iicado que a ma teria é contrO\'crtida: 
ha opinioie,; •1ue dão esse projecto como conshtucional ; outras como in
-con ~ ~ itudona!. 

Se '' no!>re Deputado deo;eja seja ouvida a Commis>fio de Const itui
ção e Justiça. para manifest:Lr-sc ~obre o :lSSUlilpto. poderá formular um· 
requerimento nesse sentido, o qual será ol>jecco de delibera~ão da Camara. 

;O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. .Pres~e. quando in
d:t!folei d:e V. 'E..'\. se o projecto era O\\ não inconstitucion..~l. fil-o em face 
do preceito regimental que confer e a V. l~x. iniciàlmente a. faculdade 
de rejeitar a proposição julgad:t inconstitucional. 

A materia, como !Jem o :tccentuou V. Ex., é contro\'crtida. De um 
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lado ternos o ·Poder 1ExecutÍ1'0, orgiio competente,· a inquinal" o pro

jecto de incor:st"Íttlcion::tl ; ele outro lado, implicitamente. é consider~do cons

titlt.-:ional o pwjecto, de Yez que V. Ex. o acceita\1, en~aminhanodo-o á 
Commissão de Finanças. 

Deixo. portm. -de enviar o requerín1ento, porque já tenho jui:~:o ,r~

finitil·o sobre o caso. Para lllÍnl. <) projec-to é i-n=onstitu;:ional. 

Era n que linha a dizer, Sr. "Presidente, resen·a1lUu-me o direitu de 
encaminhar a Yota~:iío , no momento opportu.no, propugnando a rejeição <le_,_ 

se projccto, <ll.le tantos males tem c;Jusa<lo ao commercio. 

O Sr- Alberto Alvares - O ;';r. Pre>idcnte, o projecto em di.>cll>'

são dispõe sobre n'l:lterias Jiffcrentes. 

o art, lu manda extinguir a taxa ue 45~000 sobre cada sacca lle cait: 

exportado, e suhstit11il-a pela <le 3 shillíngs por sacca. ao cambio do \li:~. 

O art . .!" fa:~: abolir a ohrigaç:io ua entrega de camhiaes ao Banco 

do Brasil. por parte de exportadores de mercad'Orias br<~~Sileiras. 

Xão é necess.ario encarecer o v-ulto e a importancia de amlms as me
di.das ah·itr:tJ:..'ls, A •primeira díecta J'irectamente a nos;a economia i"'

tern:t, :llcan~:ando a um pro-lncto 'ftle, raril u eq:lilibrio da n<Os.~a bal:Jn
ça de contas. contribue mnna proporção tai,·e-: rle 6o '/~ · ela ex!JOrtação total 
elo paíz. 

A segunda, posta em· prati-ca, me.smo com a>~ )imitac,:üe; do art. JQ du 

projecto, assignará o retorno ao re~-:imcn ·Je libeda<le cambial', num mo

mento j11sto em <JUC as nações do no,·o e do ,-ellw continente im9õem a~ 
n:ais -dcd'i1·as e seYeras restricções a essa liberdade, em nome de sc"Js 
intere~ses vitaes. 

Examinemos o primeiro do~ ah-itres. depois <lt: ha\·ernws, desta t~i

huna, rendido ~s no,;sas homen:~gens ao ilh1str:ul" parlmnentat" e dig-no 
autor do projc=to, o -g,. <Deputado Cincinato Brag;~, pela valiosa con

tribuic;:ão prcstatla, :\inda uma -..·ez, ao estudo do problema ec:onornieo hr:~

sileiro, atr:n·és <los brilhantes uiscursos, com qt:e \'em focalizando o 
nunca assaz dchatido therna do café, 

\Em Fe\'erciro de~te anno. a A~semhléa L\acional pediu informao:•i~~ 
ao 1E=10. Sr. Ministro da Fazeooi;\ sobre o a~umtpto do projec-to que or:1. 

se discute. 

'Da resposta destacamos, desde logo, este con c cito peremptorio : ~Te

nho a honra de in.formal;' QUe este Ministerio considera inacceita\·el o re
tet'ido projecto de lei, não só pelos moti\'os -de ordem economica, com<) 
pelos que pa~a a e:o.."())r. 

Antes <le tudo, o oprojecto é inconstitucional. Bastaria esse vicio . ,:,! 
origem,, diz S. IEx., para determinar a sua rejeição ín limiru, !)ar(J.11e n.'h 
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se póde re1·ogar um disposith·o constitucion:ll mediante uma simple3 lei 

orJinaría." 

E seguem-se as razões ministeriaes, firmadas no preceito C:o art. 6", 

§ 3", das Dispo-si,ões Transitarias tla Constitui~5.o de 16 de JuLho, razõ~s 

e~sas conhecidas por esta Camara e já de;;ta 'tril"'na rcpn.Kkzidas textual
mente. .O a-utorizado representante paulista, nllma réplica incandescente ;, 
resposta do oGoYerno, formula a sua contraJicta por este~ termos: 

"Antiga é a con,·icç5o. entre os I1omens pu•blicos do ·Bra

sil, de que impostos Ot1 taxas suure a exportação constituem 
um dos nossos maiores entrayes ao commercio internacional, 
tão essencial á nossa nua economica. A Constituição de 

l9J~ e,·id'entcmente é obra, neste particular, resultante dessa 
generaliza.da conYicc;iío; porC1uanto, tolheu em absoluto á l:nião 
cobrar taes tributos e red.uziu immensamente aos !Estaàos es,;:t 
cobrança, restringindo o direito destes a uma arrecadação mm
ca excedente de d·ez por cento ad <:•alorcm, Yedados q U:!.eSquer 

addiciomes (art. S.", ~ 1.0
, letra f). 

:De,·e, pois, o interprete tia 11ossa. !Constituic;ao partir do 
principio basico de que os onus íiscaes sobre a exportação são 
absolutamente Yedados á l:niãu. 

O onus de 43$ooo por sacoca de caí~ exportada, ainda co
.braJo pela União, é em ab~oluto irritante do espírito e da letra 
das 'Cli~posic;ões permanentes do nosso Pacto f'undamental. 
qualqt<er que seja a app:icação da receita a esse titulo arreca
dada, qualquer qne seja o pretexto em [1ue se arrime sua co
brança'' • 

. - ....................... l ....... -- •• - - .....•.. - .. : . . - • . ··.' 

•• Mais do q'Ue isso. O onus de 45$ooo p0r sacca de café 
exportada é 'llma contribuição vedada pela .Constituiçfio ato! 
mesmo aos :Estados. Estes não po-dem crear contribui~;;";es 

sobre exportação que excedam de 10% do valor do produ~to 

taxado. Ora, uma sacca de café não vale nos mercados nacio
naes nem so$ooo; não póde ser taxada em maís de 5$ooo. 
Assim, nem mesmo no\·os ~om·enios de Estados poderiatr., hcd~ 
em -dia, isto é, depois de 30 de Abril de .1<)35, ó:e~retar a 
con:rilmição ode 45$000 por sacca, nem para !' propira re
ceita estado:~.!, quanto mais -para a receita feder:~. I! 

·Com a vigencia da nova Constituição fica impossibilita
da a arrecadação dess-e imposto, evidentemente dtsíarçadb sob 
o nome de taxa de exportação. IN em aos Estados, nem 3 
União, mas muito menos á União, é outorgada. essa arre
cadação. 

!Essa é a clara intcntio lcgis. Dentro cleste espmto d.~ 
lei é que temos de enten<ler a expressão literal da ex~epção 
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ao .systema essencial <.!dia, ox·cepçãn oontida nu art. 6 " 
das .Disposições Transitarias. 

'o _, .. 
Como toda excepção, esta não comporta, em ca,;o de <1-u

,·ida. inter.pretação ampliativa do alcance d<> text;• exc:x::><'Ío
n:LI. ~!11ito pdu contrario: a c:xcepção é escravizada em di · 
rei to á intc:rprctação C."IUtclosamente n::strictiva. f.sto C: dos 

<·an<mes d'e todos os systemas j"Urid i-c<>s do t :nh•er;o" . 

E depois de transcrever c cummenta r a4:uma~ clausl:l;ls oln con,·c

nio d~ ~4 Je Abril de 1931 . o i Ilu stre Deplltado ;:or Süo Paulo. cunclue: 

··Rc~um;nJo: as •>pera.;ü~s dc ~redi lo [>ern~ittidas 

:tv Conse lho :\ acionai c.lo Ca fé siío c:-<p~cs.~alllc:1\tc limitadas 
.<s fur~:ts lia arrccml;,~ãu da taxa ele expor tação Jurantc ' ' 
praz., ma ximu <L~ quatro annns. Se a bush·:unt:nte .. Governo 
Federal, n:~ sua iow~ insaci_a,•el rle dinheiro. exc~lc:u essa.~ 

lor.;ns •ia taxa, ou do prazo prefixaJo <lt: sua cohran<;a. -
fel-o por sua conta c r'isco. :\ nncn por conta ria Ja,·onra, 
nunca por conta dos c~\ Vc:rnus Estado .. ie . .;;_ Xcm a lavoura, 

ue:m os Guvcrnos E:o;taduaes autorizaram a iut=-;ania de tun:J 
di,•i.Ja ine>tplicada e s·upcrior a um milh:"Lo c <''cio olc: co:~. 

tos! V:.lha-nos o Jictaclo popular : -- Qucu1 p:triu ~lathet!~ 

C] :le " emhab.nce .• -\ J;nião fez a di vicl:t. ella qne n pn~:uc:" 

Xãv ,·amos repetir. desta triLu11a, por ~cr<Ul j:i "''nhecirl,,;; e J.>Uhli

c::.Jns no Diario 01) f'oJ.•r J.c{lislcztivo. todos o.• ar~:umelltns cnm 'I"" o no
hrc: Deputado por :-:ão Paulo contr:~dita o conce:to ol:o ino:oonstituci•onahili· 

ua<le de seu projecto, e xpre sso na CIJlnmunicn.;:"Lo miu isteri~.t. 

Detenhamo-nos na apn:daçiio dn st:!.l c<•nte~ to, :í luz dns factus. das 

leis " d:t C<mstituição Fe<leml. Em prim=iro lo~::Lr, pan:ce-1H•s inolisfar

<:a~:el a con lr n<licçfio entre o ,Jisposto no an . 1." do proiccto c '' prin.:i
pal do)s " rgumcn tol S ju<tiiicativ osdo seu i llu~t re autor, a s~her: </UO: os 

ou-us jiua.·s sob r,· ll t•.rpor/açolo S1io ab.~olutam.•ul.: -zo,•JtJ<los ,; L' niiio", t:lll 

face du disposto no an. K.", n. r, letra f, d:L ~uslstituição. 
P.He;tÍ\':unente. ~. Ex . ~<msidem 'l"" ''"~J<' ,;n de A hri l tl,·ste armo 

l'cs;ou :t "hri~:ac;:~o olos l·:st:~dos caf~eims de contrih11ir ~nm a t:~xa •lc 
45$oon por ~acca de ca ié, cobr:.d."l em yjrtude do,: ~nm·~nin~< e d~ rlivcrso:< 
cle:crê:us f], , Govt!'rllo Prnv isnrio. L>:1Jhlo~~c. !hlr~attln, C'omn ('~t! n~lo, c:on1 

reb<:ioo aus :.llttdiol<<S Estatl ol~ c a f éeir<~~. n Jlrrccito elo § J." do :t r~. 6.n. 
das Di~po~Í<,:i><:~ Transi ta rias ,l a Conslil:lk;<•l Fc.l<"t·al , q~:e mancb ljllc con
tinu:~.riío a Mt:r :trrt:caoladas as tax:~s suhrt: o.::<portnçãu. até que: se li<tui
dem u> erH:ar~os a •tue dias s!rvam 1le ){:l\'antia. e \•itlenle que aos di\o:; 
1\11tados deverá ap(ll:cnr-sc tão súm~nte. ~em rcstric~ões de <(ualqucr na
ture:u. a Tesl'1'3 :\'-'Ta( elo art. S.ft, n , T. letra f. cln ffiCSil' :l Constituição , 
a saber : - IJUC aos Estados compete prh·ati vamcn te dccr(:\:lr impostos so
bre e:-(portac;ão das rnercndorins de sua produc~ão, até o rnaximo de ··to % 
ad valorcm, vedados quaesquer a<ldicion;u:s. Entretanto. o ~minente repre
sentante de S:io ·Paulo, no mesmo nrtigo tio p rojecto em C]Ue manda con
~iderar ex\ incla n taxa de 45$ooo sobre caun sncca rle c:tf.! exportado. 
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cr~a "ID" ""''" !axa •ic tn::< shillings por $aCC'l. Pois us nnus í bcaes 
suhrc ~' L·xpr:trtaç,ào nftu sfi11 \'C:d:J.dos à Un1iio? Não é, port:•ntu. indissimu
bH-1 n <'<•l>trad icção > 

:'\ li·m •li ~,:o , o prector<) UC"putadn, :mtur dn pr,.j .:cto. apc.':tr de ia

sis1ir rcla obsc:n·anci :~ .Jo J•receit.l cCJn ,..l i t n-cionai, CJUC ve·l:t .Iecrc:ta~flo 

de t\(1\'us i•uJ• (J:O:.tos que exccd:un <.Jc 10 ~~- a(/ -;•alorc:n1, tcrn,;na. por pro 
por :1 Íll>'lituío;:t.. de u ma taxa cq\lÍ\·ak-ntc, pdo can·hiu actual. :t cerca 

rlc 1.~$uoo l">~ sa cca de c:• i {•, <JUC S. Ex. <k.·i:t ra ni•o ' ale r llP.Ol ;oSnr.o 
nHs ntcrc:ulo~ ll<t.ci,)llac.:s. 

1 .... ,1-!4•. ;, 1:tx;L propPSta. tk tn:s shllHn~s. n:·lo ::.cria C<Jni,·al~ntc a 10 c;~ . 

e si• t. a tnais tlc .ó!5 ~·;. ad •·alor,·w. X ão scrú o~1tr:L contr:ulicçf•o. :ainda 
suJ>JI••nJu-~c <Jilt: ;, l'ni:'tu ivsse iacult:u.lo dccret:~r impostos •lc cxport:t~5o 

sohre mcn·:ulurias •lc prwucçfto <los Est:t<l c.~? Xu c:. so em apreço nem 

os Esta<ius r><•tlcriam tl~cretar " nn vo 1 ribu1u •lc Ires shillings por s:tcca 
de t~:t ft•, ))t:la T:lWO !:X pOSta C :lÍ!lU:\ J>U TC)li C: <>S C:l ft•!: h r:-~:<iJc:ro~ J:l Sf<O 

,,,_icit<.s ;is s~:.tni ntcs :rilmtac•j""· por sac~a dc Go kilu~. cakul:ub s pcl:~.s 

p:r.ntas vi~t4nlc~. nns E:-t.a<lr•s t.lc !'ôll:t prw.:cr.lencia: 

Sfio l'aalc) .. 

~lin:" r;<-racs ,·?.on:~ <la Mat1a) 

?.finacs c;crat:s i zona tlo :Sui) 
E~t ado •In l{ io <Ir J:oni:iro 

EA:uln do E spir:1c• ~~nln 

Q$ 165 

t 1$0SI') 

q $3 7" 
9$~_,6 

lJ$0~() 

As>im. n5o h :t ctJmo jnsti iic:.r a crcaç:'ío da rc:fcri. la taxa , institui;!:\ 

no art. l ." d<l proj ccto, in fi11r. 
P:JSsr!'rnos. en1 seg-uida. ao e~;une d,~ õlh~rilis tla ;n.ateri.a fu1HI:ttuent:11 

du projecto. a cxlinc~;flu •la taxa ele 45$uoo. , -alur offícial rle 15 shiilin~s. 

Voh·amo!:, {l<lr in.<tantcs, ás ori~cns printith·a~ •l:t CJncstiio M11 <lchate, 

pnrn hM11 ~umprchcn<lcl- a. 

Ent fin ~ tlt: HJ~C) .. 4\llÓS u C/*41C"À.' anlt:ricano. :t ~huat:5h dos f;1zendcirns 
de ca fé r-ra tle uma ;:ra,·irl:u.lc seu: prc~c·lcntcs n:t hi.-<nria da \' itla tl.< 
Ja,·oura c:dê,·ira no nr:~sii. 

Com um <·ra·alhc de cerca de q .ouo.ooo <lc s3Cc:os, os flrt"ços em me
·no!: de 1 5 <lias l>aíx:.r:uu de .!$ooo ~m 10 k ilos. :\s pr:u;a,; <le Santo~ 

c ]{in .te janei ro fomm tomada~ de panico. O c<'lmmcrcin. ~em pode r f:t7.cr 

face :ws sen!: compromissos de contpra c venda •lc c:li<\ os fa7.endciros ar
r ninatlos, sem tr.rio~ 1lc e ustc;•r a s bvouras. c sem cr~ditn •ic 'J\IC pudes-

. sem valer-se. pnra as suas ncccssidadt's mais prementes. ~ú ha\·cri:~ um:l 
soluç~n: nn1·a c •lirccta in t cnc-nção officí:ti na s;>iução da crise. consc

•tn<'nc i:l. t•m :.:r:uttlc parte, tlc uma r>oli tica imme<linti,.ra ele >aioriT.acfi-:t. 
que >c acc~ntua,·a atra1·és de ~o :mnos. Foi nesse ponto que S. Paulo, 
s(:m m..-rlir !:acriiicí<>s, diga- se a verdade. int cn·cio com a ~ua responsa
hil!clacic. num:t ten1a tiva sobrchtlln:ln:l de salv:tção de sua lavoura. 

Em 2 4 •ic Abr il de 1<)30, o illu~trc presidente Sr. Julio Prestes con
trahi·u com os hanqut·iros J . llenr)' Schroeder & C01r.·p. , clc Londrt":<, c 
Spycr & Comp., ele Nova YMk, 11111 empre~timo rle lbs. ~o.noo.ooo, pa ra 
i'='pcrlir a h::tixa <los prec;o~ c soccorrcr aos [a7.endeiros. iin:~ncí:tndo-lhes •) 
cafc em rctc<~dio. 
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A.tC:: ú victoria du T(.· \·( ,tuç~cJ <k 30. n ;.:o\'c!"n<• '~ C.: S _ P;:m],, wa nl<.: \ c. 

cor.t os rccur~os Cin:.mceirns adqu:rkh~;c;;.. o <."tH!'i•l <.la~ f•Pcnu~·i)<'s a11ll •iida-; . 

IE1a 30 de }:.:.nh11, '"•S .t/ucks dt: caf-é nu Brasi l c:ran1 os scg-~tintcs: 

DisJll·ni ·•<· is nos poctos 
Rctid:ts n(JS :!Ttlt:!zcns rcyu~::·.~o:-cs 

T<Jtal • • .. . , . , •.•..•.... 

) •57~ - fJIJI) 

2J.6•) 1 ,1HI\ 1 

Em llczcn1lH~> elo ntc.;:no .:;:1nu. •· n1.n11L.:!"H já se c!c:\·a,·a ú. cunsidcra

':(·1 somrn:1 de 26. J50 - úOO. 

Em princip;,_. de: '93 1. <.' C ;u,·ct·nu Pl-•>\ ishrio. a}k!Sar de n.:~unh<:c<.:~· os 

inconvenientes d o r eJ.,ri:lten de rct<:n~ãu, mas <.!cante tla im:>us·.< ihilidadt: ah
~oluta <lc rcs:auck-cim~nt" •la p!cna lihcr<l:ulc d., co :nmercio, pela pre~sito 

tlro ~ formidan:is slod:,,-. clcl i lt~r . ou, pcl<o lk<:n :loo n . <•J.6l:;:i , d~: 1 c de F e

vereiro tlaquellc ;onno, a•lq uir:r, para. rcliral·CJ lcmpomriamcntc do l " Cf

~ado, t cl(l o o café prc.sn:nivchnculc r e tido CJH J'.J de J unhõ d n ntC;)IlJIJ ;ut-:ln . 

cxccptuandn " stoc/.: ~·vmprado pelo Estadt~ de S . P:~t~lu . por fur~ a elo 

(::n!>rt:st imco de !bs. -'"·''""·"""· a nteri<.>rrn.:nte rderidu. 
d·:~:-;c decrc~o crt•f>tt no m<-~n10 1cmpu tun imf)<)~Lo cn ~ c~:·~~ic de ~~ ~ ~·ó 

sobre as saf r:os cXJlortadas ele o de J ulhoJ <le l<J,ll em dcanlc . 

{.)ua~i ,·un~umil:cnlclncnt c c cunsidc:rand<•· SC a ncc~s~idadc ele mna acç:!o 
Ct>nj un~::. CJS Estaclos in te ressnrlos , para o ro:llb:ot c c a •kfesa cont ra :t 

cri ;o;c •]c: Stl!)t.irprnrlucç~o c .:l\·Ht:lmcnto ,l,Js 1 •rcco~~ rcunir:ltn- ~r.: ns rcprc

scntan:<·" •lc :oi. Paulo, }!in:o.s, Rio de J<m<:iro, Espirtin Sanlo c ~aantá. 
w<signan clo, nn Ca[lilal Federal. o ccmveniu tle .!-I de Abril c1~ o 'i.~ ' · que (ut 

logo c:m sc~uida appnl\'ado por decretos <lus rcleridos Estadros, sendo o 

J ':tr.1ná " ultimo a dar· lhe approvaçiio, por actn tlc JO do dito mcz. 
Estipula a c lausula primeira desse con,·enio, que é o pontn de pa r 

!Í<ia d:1s rclaç<•cs juriúicas c conlractuacs que ><c seí(\;ir:ue c :tiat!a pcr
~mnc·c<·nl c.·n1 ~ua. Illaiori ~L : 

u (I!> Est:u l<>s signaladus t!cs tc accor do e ns ' l•;c a cllc :o.Jhcr:r.::m 

oi>rigam-se a crc:tr uma taxa especial de cxporta.çii.n de meia libra cster. 

! in a . ( Ih. u· to-o) por sacca d~ sessenta l'ilos dt: café produzido n~s ~cus 
n :spccti\'<>S t<"rritorius, cobrada no actu do seu emban1ue para o exte
rior . t:n•a cst~ que p odc1·á ~er rcduz:oJa Oll su:>primicla Jl"T delihc::ra.çàn 
r:a m~ioría absohlla •lo Con~clho dos ~stado;; caiécir os. c au;;mentada por 
pr-npnsla ela mesma c appr nvaç5o dos E stdaos interessados''. 

Clausula s~guuáa - ~Esta taxa especial será arrecadada durante o 
prazo maJdmo de qu!ttro anno~. a contar das datas dos decretos <le ra. 
t i fic:11;lío <lc::ste accurdo, <:xpcdidos pelo~ ~o\'crnos tlns Estados in teressados. 
Fi.ndo este p razo, ficará :t mesma sup9ri mit!a. independente de q'ualquer 

<lcto dos Estados, que a tiverem dccz:ctado, os quac~. em ~aso algum, po

deriio incorporal-a :1 sua r eceita. 
A reS'pec:iva :trrecadaç.lo s~r:í feita pelas r epartic.:iies arrecadadora~ 
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.\c c;ula Estado. " uiari;um:nte se r~olher:Ã (J Seu pnxluclo u .:redito do 
Cc.~n ~dhu. e1n t!~tabelc:cinll.:ntos b"ncarios q1..1e c:s tt: tles.ig:nar'·. 

("/an,·ll/a qttt<rla - •· Oti iuudos outicl<Js .,,,m e>ta arrecadação e qu~c~

qn"r r"ccita,; C' entuaes, serão :J]JJ)licados .:xclush•amente na co•npra, par:~. 

dimin:.<:iío. dus c:~cessos ela p:oducçáu c dos ;u::tu:u:s ;·tocks, (;orn o fim 

<lc .,quiJ:;,,.,,,. a ,,ffcn:t cnn· u I•rocu ra, inc::luindo-se entre as dtspcS11.s inhc

remc~ a ess;1 c•)mpra a~ <lc manutem;ão Jo Consdbu " du; se:viço; que 
Hat· c:stlveren1 afú:.:tos·· ~ 

.\ cl:tusul~ sext:t institue u Conselho tio,; Estados e<~iéeiros, cumvosto 

ele um r"presentatlt<: de cada Estado signatario do a;cordo, re~erv~d<,-s<.: a 
>na presid.,nci:. a o n:prt•,;ent:m1e do Gu,·erno Pro>"i>orio, c<ont ,·oto d~ <JUa-

~a clausub 1 1 .". ns .Est :11los cúntra~tantcs <lcliheracam svlicitar do 

Cu\'t•rn<• Feder:;! a suspensiir, da cobr~nça do impo~to em c; pecic de "o %. 
c readu pchl decreto numcr•J 19.688, de 1 1 lle 1.-c,·ere:m <lc ' !13 t, jâ allu
clil!,,, <'mn rci~.;5.o aos ditvs Es:auo,;. 

Ficaria as.:sim substituído pelo de m.:ia libra csterli":~. instituidc, pelo 
cunn:~nic, ... t·afC:eiro. 

·Es,;e cnnven i ll, firmado pclc)S Est:Hios SUJCttllS a'"' ·pu;lc:rc s tl!scr icio

:l:tl'Í c •~ ,(a Di~tauura, nos termos do decrel<• n. I !J· .Vl~ - ele 11 de N'uve:m-
1trt• ue I <)30. SÓ teria validade COIT pr.:vi:t approv:u;i\o do C<><'t: rno Pru\'Í. 
s c• r Í<•- :tpprn,·açfto css:o. in•·ocarla no· proprlo term() •h: :tj ustc. 

{luinze clia.:~ :~pós a :>u:1 ratificnção, pelos l~st:Hin:< interess;~d.,,., fo i 

clic suhm~tt:d,, a " conheciment•i e <leliherac;li o <lo f:V\' t rno l'rc,d s tJri<>, para 

,, c:ffeit<• <le sl!a posterior execução. 

Em •6 de Mnio. i!StO é, 16 dias dep~is, de su:t cunstituicão e appro~ 

v:.<;iiu pelos inten·entore~ csta do:,es. u ;:•wernt . dicta torial bni:-;ou " de 

t: r <:M" n. ~o.oo3 . tnudificandu " decreto n. 19.66S, j:l anteriormente alb
didc., ,. dispondo so\m:: " dito cvnven:o c.lu:i E~tado,; cafétirus . 

.Entre outras C(•Us:,,;, css~ tlccreto ~stabeh:cett: 

c: l : ecnnheceu o c•m venio cum a •lualid.-.de. compo~ição e :Lttribuit;i;~,; 

<!UI! lhe eram originarias ; 

In sub!;tituiu o Conselho. 1.h.>s Estados cafeeir~s. pelo Crmsclho Nacio
ll:t l .1 .:: Lafé, l>r~_,.j,l:f.l o por um tlele,;ado especial <lo Governo r:ederal; 

c l supprimiu :L contr ibuiç!'to em especie de 20 % , e crcou u ma taxa d= 
•h~z ~hillin!,">~ po r ~:u:ca Jur:~nte quat ro 3Jlnos (a mesma que tinha sido ins
titu ída reio convet~io ca fe~iro), destinada á .compra de caf~ p:~ra elin,:
m.td"u,: 

<1 1 estipu lou que a reíerid:t tax :>. poderia ser .:l lrerada ou supprimida 

!t<•r ,felibera<;lio <lo ·Conselho ~acionai uo Cafl!. nUJs devidamente aJ>1>rov a.. 

da pdo Got•,·rno Fede-ral. 
E stava. pois, l cg:llmentc cons titt>ido '' Cünselho N acion:d do Café, 

elll substiruição ao Conselho dos Estados Ca féeiros. com a s attribuições, 

<•origa<;ões e d ireitos definidos, entre os quae.s o da. applica<:ão da taxa 
arrecadada. ue accordo com os seus fins: - a compra de café para elimi
nação, de mnneir :t a se o ht er o equilibrio estatistico. 

A~sim funccionou elle normahnente, · de Maio até Novemhro de 193[. 
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A ;1 0 deste u lt:n:o tncz. :tt tcndendo á com·oca~ãr, do mesmo Conselho 
c para rever as clire~trize~ d;:~ dcfesõJ. ccom•mica do café e apr;;<:~ntar ~~~ 

;;estões ao G."·~rno Federal. rtu nir am-se os se·us memhr<>s e nutrm< re
presentantes d<>s Estados d e São Paulo. ?v[ i na~ . Rio de J anei ,.,_ E~;>i rit •:. 

Sant<•, Paraná . Bahia. Pernambuco e Cinyaz snlle :c pr esidenci:t do S r. Dr. 

~ .. l., rcns de Souza Uanta~. rlele~arli> riu Go)\'cl'llr• .Pro\·i~orin . 

:\pt .. J!'\ d t:t i{]o cxanu: (In ~itu:u:ão do n1~r~:uio cx t eric~t· t: da~ Cflll•l ic.:t• ... -~-. 
:ntcrna~. deiiheraram. ~ntrc ot~tros ;th~i t ~e~. ptop·.·,r !t ;t•imlnisl ra çn.c. fc

dc r ;ll : 

c.c} fl cílr <• Consc~hn :\a~i< u1::d c}t'J C:dC: au1uri~:ttlt) :1 ~ift-ctua 1· a~ ~. ~p l"

raçcic~ tlc cre!lÜn intt::rnas neccs~arias ás ~nas fi1!a ii<ladcs: 

b ) <llt!(lll<:nt~tr de 10 f>:l ra •5 ;<llil~in!o!s-cour" a t axa dc cxportadi.o ~ 

t") co-:11lnuar ~t taxa de: ICJ sh i ll ing~ a ~t: :· cuhr:t~·fa c 111H it ,·i nha :-ocnch)' 
;: ~é ent iio . d~vt:lld~• ~c:1· :t [)j):k~ula ac·, 11\~~:n•· fint ,!l:tra que f; ,ra ~.:n.:;u la . i:t 

cnmpr;, <i e c:tié paca elimin:u;iio; 

d t HS 5 sh ill in;.:s majorado~ scr~1n coh1·a.los cn" saqt~\.'S :'i \' i~ta :õ<•hr~ 

x , ,.a Ynrk . ou Lourln:s. ií. or<k n< do Coasclho :'\ :u:i"u~ l ,J,., C;, j,:, c appli
cadns c:~ ~o.· h::.;i \' :amentc, n n s~rv i..;n tio t:U1fWe;o. t im rt tlc )b~ • .-! •·• . Ouo . w >n. cnn · 

trah irln ,pdo l'rcsi•kntc dc ~à<'• l':wiu. Se. Juli" l'rc~lcs. cm ~~ •lr: ,\ hrii 
J c I 'J3"· crom os h:nHJllCÍI'O~ J . I l<:n ry s~hrocokc & Ci:t. : . 

r ) qur: em coa~e4(t1<;Hcia da IHajora~fto c lla lin~ Hd:Hlc ~l:t 1lH::-;m :·i 1 • ) 

I::stad .. , de São Paulu rcstituisS<: a os i:"·t·adores paulistas a taxa de .; 
shili~n;.4s fJtt t: lh ~!s ~~t~ \':t .sc:-: u.Ju ._,uh r :ula. ~•n drH~d~ rins n i H'i .~a'-=~;es rlcLu r 

rcntes <lo contractu ,!o emp restim(• anterionn~ntc rciel·ifl<J; 

/ J qu~ (I Con!!d ho xa~iuna! St: uUriga ri~t a )l: t ;:tar no 1tlt!~111o prazo !JO•;.,

.sh·cl "" .. stod.:s rctiuos em 30 ue J unh" <la•tncllc a nil• • I l l.J.l l J. ajustan
d o C''nt:1~ c.·om n T h cs ut1rn X:Lciuual, na p:1rtc rc:icre n t e aos &:~t f C.:"" d~Hjud ic~ 

·~ st(acks" . já pag•)~ pt:lu 1nC:smo li1esouru~ c- lu::u t :tSl--im ~On\ o T hC'sou ro 

U() Estadr, de S:iu l'atd•J c cum ü Hanc o d, 1-:sta•ln ,]e ~::io l':llllu. par;-, :t!J

pl icaç:fio intt""~1':\ l du ~aldu t:tn circulrH:fLn du ~:mprt"~thnr ' Ür.: Ih~ . .:o , o ~tt l . n nu, 

r.a upcr:.çã o ele compra do mesmo .. stuck · · : 

fi I pa ra cutn priml.'nt•) J:~s .. bri:;~ii~s :mtt:r'i<'rmelllc rdl.'r ' das. lka 1· 

o Con~c!ho ;nUor izad o a r eali z;rr opcraç·-~;o; d~ t' reflitu 1ntern.1s, a Litul .. 

de ~nlccipaçãt~ d..- sua receita: 
h ) <lU:.! n:o; fnncl os d u Coil scihu f<Jssent dc;tlisit:ulo;o. n u B:u u.:n .lu Br :a

sil . pcu l~ tHin. en : rct allh•. manter Jepns:tos em H:mcns .. i iicia~s olos Es
t~u]os~ , Jcsclc I[UC n :1n exccd ess:.:n1 de 1 u ~ .. ~ u respccti Yu capital. · 

TCJ:las "'tas sugl-':c>técs ;:.pro:;c<cntnda~ 1•do C<>lli'Cn iu caféeiro .J.: -''·' de 
No•·embro de I C)3l foram c':p l·cs s amcnte ~f\PfO\'adas r do Dt:orctu . llll 

:nero ·,o . 76o, de 7 de IDezt:mbro elo mesmo a nno (se te d ia~ dt'{loÍs) . 
A fim de que o Constlho !'aciona! do Cafe pud!'i'l'õc .-lar l!Xe.:ucãa .i~ 

m e'd ida s e con\prum!ssn$ :\llh:rinrn te11t e: aihttlidh~. n Góv<'- nr> Prn\· i~n.r i~ 

expedi u o de.:r~to n . zo.s~~. de ;q de D~>:ctnbro de 19.1 1 : 
t.". ele \· ando par:t 40". ooo :ooo$noo o l'n·itc p:~ra :t~ opc:·açüc~ da Ga r 

te' ra de E m issãü c Redcscont l'> do Banr" •lu Hc:zs ii. <· x:Ju;:r\':nn~nte par:~ 

attcncier an Conselho ~acicmõJ.l do Café. 
:.! ~ " · ach•nittinU(, a r edescnil tn na rcfc.-ida Carteira o:; tit ·~ 1lo~ c.:lnlhi:~~.;:, 



Câmara dos DeptJados - lmp-esso em 2810112015 14:37- P~gina 50 re 59 

-182-

cnúttí :l, ,:-O jJt'IIJ ~ :.,nsclhCJ ~adon:tl du Ca fé, iocluindu-sc entre clles o~ q;,tc 
tenhnm ,.; ,!v de~ 'onta:los ptlo p~úpriu l:anco tlo Rr:~.s:l; 

J.". e "li [>UI:moll) oJUC ~ taxa <le 1 o sh il!inl(s. crc.'l.da !>do Cunvc:n;o 

l ":ti<:d ro de "4 Li c :\bril de '93 t e a[>pruv::oda ·pei;;> tlccrclo n. "o. OOJ, de 
1 (, de ).Jaiv Jv me:<ll ll> anno. nJil.stituirá gr;remli<l ,·~pccifll das opo:raçut!.~ 

d,· d ,·scolllf1 ,. n·d,·st:OJllo f<-ilcrs sobre o.< tit.rlos de obri!}at;oies cmittidos tf~lo 
Co11.~dilo .\"ucíonal da Caft' . 

:\' \· i~t:l cles:':l. atltoriz:u.:ã•.l. o r~(cricl•J Cr)ll!'h;:hv p;a~;o:.o u a -.: f fecluar, 

ll oo l::mc•• oln l! •asil. a;; opcrn<:Ões J<! credito lH.'ce•sarias á rc:.!izaçã" clll:i 

~l·u:o: i in;-; c nJUl :t :;:ar:1nti:.a tla a ilcllid;, taxa <le 1 n shiilin~ :-:. . E' c~t :J. ~hl<l:t 

:t situaç.:u• •t~l u :t l. 

t•Jn :J:lnt• Jt-!'vis. l·on~idt· r~andu qut" a ta ~:\ ti".! 5 shilling~ pa:.;.suu ::t 

con~t~t\!Í r J;arantia ;u, t•mpn:stimo c:t t~rno ]l J:ul ist~t . tle: Ih~ . =o.ooo . rJ•J.J , 

t•:n !'llb;;titlliç:w '"' t:~xa de S. !';mio. Ctlllsioh•r:tnolo n \"til: o •l as n(>cr ..~ 

~ ··~ :< t'xistenl<'s •·utre o Ç.,n;c:ihv Xacion;~i elo C:tft· t v B:~aco .J.-. llr;~sil. 

cmn ~.ar:,ntin uul c-:1 da ~:txa tl<· J ('I shilling~ ~ te-mio ainllo. em vist~l <lU ·"'· 
p~l.. Cot~n·niv C:t io:ciro t!e .;:4 dt: !\bril tlc 1 •u t e pel,., •l<·crcln fetler;d 

:: . ::v.(J(>J. ole ,c; "" :'.!aio .1.-. tr<;smo ann<J. " refcriJa loxa oie 10 shi!En~ s 

·1~ \· c.:rb. se : SUflJJrÍJnifi~ e m t G de: :\'{ai() c )~ ' '>::~. 1ic-nn<lo :t~sim ('\ )t"lOC\J 

ll•• l~r::asil St:nl !.{at":tntla para tJS crcditus co~ccclhlu:-o ~L' tnc:snto Cunse~ho; 

con <itl<-ra nolv iin:.lnum:c a co:wenien~ia de <.l im!nuir . para . n pra<luct,>r ns 
o::u$ ,]a t:":t de t 5 !'hillin~s at~ cnr<•o fixa<la em ;;:;>ooo ( (,,; postcrim. 

nwnte dlnti,uida•roara r?i~ 45Sooo_l . o Crwcrno f'rovisndo. <' rn 19 •le D,•. 
:r.embro de I9J~. haixou o f]~c-rcto. f1Ue t~ntou o n . z2 . .:!JG. t.:ujo arti2~ 

primc:iro. pa ra " qual pt;dimos cspcc ia1mc:ntc a :~.tteuç:io <los Senhores Uepu
t:lllo:<. í: o se~uinte: 

-Art. 1." A taxa tle 15 shiliin~s-.. urn. Jl'•r ~:"·~:~. <lc r,., kilos ~lc café 

exportad:L. a o(ue se rei~re <• arr. :>.". Jo t!c:r~to n. zo. :;-6o>, de 7 ,(e 
Oeumbro ,j,. tl):;t. será ciJhrarla á pa ri-Jade d t.> Jo:br. :10 cambio fixacl" · 

pt':n Ban~o de, Bra~il. l•~ra \:entla de "'ques á vist:~ , sobre Nova Yorl:. 
Para~r:lfJho ttnict> . O Conselht> :\:aciona! do C:~ fé não pooler :", U S."l r 

tla facnld:~.de qu..- lhe f,,; outorgarl:l pela clausuL1. 1. ' do Com·rnin C:~. f~eim 

dr "'* de Abril <lc l<J:; t. no sentido <.!e reduzir .,.,, surprim!r o taxa :1 epc 
se r.-fere este a rtigo. r.mtq1<anto a m~sma ta:ra co1tstituir gurtwtia a quaes
qfl,.,. of>cr <IÇÜt!S de cr,•dila fâtas pdo Co11.•dho N n.rinr.al tio Café". 

lJest 'a~tc, turnõlrnm-sc definitiv:J> e intan~ill'cis :1~ ;::arantias •lad··LS 
ante$. das taxas d~ s c de to shiilings tanto ao .:mprestímo ex~o::rnn de 
Ih~. ~". ooo. <H>o como á~ oper:~<;ões d~ crctl:to 1lo Const::lho :\aci<m:.LI elo 
Caí~. uo lhnm do Tir<~sil . emquanto permanecessem essas responsahi

iida<les. 
F.il<. Srs. Deputatllls , num:~. t<>:poskão t5o sue-c-inta. tflt.1nlo nos !oi 

r·o~~ivcl. "" qu:~<lm da ciJrrplt<:ocidn<le d:\ materi:~, ei>'. ue:~tro dos limites 
<la" :~ttribui<:ües e dos podet'es discricionarios d;t Dictadura. a s ituoç:io ju

rirlica c a situaçãt> de facto das taxas r.le exp.,rtaçã" clu café, situ:<ção 
•!ue ~ Jll'rfcitamente cl:!r~. perfeitamente definida [>t:los con\"cnio!' c::J.féeiros e 
po •r va ritJS decreto~-lei":; uo cl)\" erno P~ov,sori(l. -como o.cabamus de ver . 

· O GoYerM f t:7. bem? O Governo fez mal? Fúra pueril índa~:al-o. O Go
vern•, fui hlincsto. nllo é possi\·el negai-o. De resto. es:a é · a opinião 1lo 

honr~dn c cmi:-t~nte reprc~ent:lnte <le São Paul<> e autor do projeto em 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 14:37- Página 51 ae 59 

-18i~-

debate. 11)1iniã•• já c•n oulr;ts npp!>rtunitl:ttle:< t:XTI!:-cssa . desta t•·ibuna. com 
, , IJriiho. cum . a int<:lli~:encia , co1U a autoridaclt;, <Jtle h" tantos lustros de

finem a sua :1ctn:u;flu na viela t no scenariu pt~liticos do Brasil. 

Ap,.~ci:uJ(lo-se os :tetos da Dictadura. in,;tittlifld<> as una~ taxas de 

exportação dr, café. para ns fins de e>tal.Jiliza~;flo <lt>s ]>Te<,;us nr.s me rca
dos extratl~t:Íro$, destln:,tHlo-as t:nt Sl!Kuida ás ~;u-antia~ de un• em!•n:s
tin•u cxtct·nv c de operações de credito 110 l'aiz, tcr-s(' ú <le cnniess:>.r cfue 

( I v_n·crun F t:dcral Clll n :u!a t.xcetleu du~ ()v•lcrc..·"' I J:ll' :'~." f.:unil·ri r.a c: :'ii 
H•Jrtnas <: ~,ns ]imit.t.·!'i tJUC cllc (Jl"O!Jrin :-l' traç:3. r a. apús ~ vh.~ t u;-ia revulu

cinnaria, e ~e acham dcfiniclns 110 tlc:.crcto ele 1' d~ ::'\ ovemhrn <li! 1<)30 . 
. \l:a~ . :tinda t(~t~ os h vuv.::;sc cxcc(.Hdu, a :\ssr:Jnhl~a Cnn~1 ituiult~ . org.ila 

~l;• soberania da .:\:ação. ChU;;Jlidou c.h:i!uitiva1ne-nte tudo~ esses act~ ) s, ,ap
Jn·uvandu-us !-OCIU rcstriccfu!S e iseut:.anf)o-n:( uté. hcrn cont'J o~ seus cffc:itos 

juri<lil:o:•. olc <jualottitr aprcri:tçáo ju,liC' iari:!, ron for111e l'XP"""""m"rlte olis
põc o :art. 1 ~. elas Disp- •Sit.:c,t:~ T1·ansitcnia~. clil Cnil~tltui<.;tu• F~dt:ral. 

Par:, melhor C<.""ll'jJfCiacus.fw da ntat cr:a em Ji~cu~:o.:in . tctnO:\. :tté aqui 

cxt•o~t(.l ;u•:; St"nllol'r:s Dt·fmladO:oi todvs (.lS l:u.:t .. !-0. l••·i11:o= n:-; :Lctn~. tn; f ,l~ 

ns ajn~tes, t"dos ns d~crttos- ldst rr:fcrentcs á iu:-:titnkãl) tias tax:t.s c:n 
;tprccu t: :w seu tic!Otino , sulxl'!'tlizktn,lo .. n•>S. clt:!-Mlc 11 inicio. ao p!:tno dn 

sua !"t1ccc::<~:"'to chronologic:t . 
Dc,;s;, l'Xpu;iç:io se evidencia : 

1.", que :• t:1xa de 10 sltillin~;s fvi Íllstiltt'da c .~dus_i,;mlcn tc par a 

cttslc::ll· o t'ct·,·i~4) clt: contpra de café pat·a sua climin.a~ãu; 

-'·"· <!liC, IIC>S lCrtnOS do CU lt\'<!lliO o)l!<' a crÍoll e elo Uel'I'C(u fcoleral 
o;ue a apr>rovou. d ia denria ser suppri:ni~a c111 16 t!c :1-laio> de 1935 (4 
;,mt<•s :t)IÓs .a sua a)>pro vaç;io) ; 

J .1 '. que ft~i em f"e.guitl:~. c cu1n c:X})te.:)s-0 a~:'cu1intcttlo clv Cu,.-t::rno :t:·c·

clt:!'al, J:nla em ~:ora·ntia c~pe::;al iis oper:u;ilc,; oi<· c:·c<li l•> ,J,, C'un~elho N.a· 
ci,.ual tlo C a fé. no l!anco elo llra~il; 

4-."'. que t:m cou~equcncia , o Guvt:rno )'rovisorh,. postcr~ormcntc.. tor
nun cift"<'ti va. a rc:ferida taxa, JlrfohiJ,i ndo a "'~ rcJucçiio ou a sua sut>pres
s:lo. eruqu~dllo a me!"n'a con:;tituir garantia :t qu:u:~•tuer r.pt-r ações de cr e

tlitn ft-itas J>ele> dit•• Conseiho. 

Cu!ll rcla~:i"t<> ú 1:•x:t de 5 slâlfiug.s fic<>U j•atl'ntc: 

•." ) que f.,j crcada exclusivamente p:1r:1 f:~>:er fa~c ao ~t·rvio;n <lo cll1· 

(>rc:stimu extt:rnu J>auli><t:t ole lihras .:!o.ouo.ooo, em substituição da t.axa 
de 3 .<hilling.~ . •tuc er:> cnhratla para o ancs111o fim , :ws fa>.~:ndciros de São 
I':mlo; 

::.A.l '!Ue, t>nr esse motÍ\'0, o ~o,•crno > .tictat .. r ia I <'X!lrl.:ssament e prohi 
hill que a nllu<lida taxa seja rc•luziol"- ou suprrimiola emqna11to se n.ãu ex
t;,!:'uir a oli\'ida a <t\le ser\' C ele garantia. 

Finalmente: 

a) quo: todeJs os actn;; de instituic.'io elas duas t axas. ele sua reKUla

mentacã" , llc seu 1lestino c doao,;iío em l:Mantias de operação de credito, 
internas e ""ternas, Í11rotm rlirecta uu inclircctamcnte praticados pelo Go
verno Provisorio ou seus prepostos. os inten·entores ·estadoaes, sempre 
com appro\·a~ão expressa do me..~mo governo; 

b) que os referidns actos foram posteriom1ente .approvados pela Con
stit-uição Federal, isento;; de apreciações juuiciarias. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:37 +Página 52 de 59 

-184-

Hesla-nns, finalmentt, Srs. Depntados, cxam;nar a materia em 

dcl>ale. na sua segunda phase isto í:. :opós a promulgação ela Constituição. 
No re;:ínten normal, corrmum, regimen permanente tia Carta Consti

ruc:unal r]., 16 Je Julho. a tasa <lc 15 sltillillg•·· ou 45Sooo lseu valor. 
official). ,;e ria insnphisman:lmente inconslitucional. <Jt1er a c<msido:reml'S 

como um im)><'lstu feder~!, quer e~t:Hlual. Xa primeira hypotllese. porque 
a clecrcl:oçiio de impostCls •le ex)Wrl;oçiio J., mercadorias de producçã.o es
t;:uJ.,:.l .; d:o cutnPettOncia pri,·ati,·a dos Estados (art. S.". letra f. da C11n
~tiLLtiçflo 1 . X a hypothese segunda, porque os Estados não poJem J.,cret.1r 

impostos d~ t:sportaçà~• rias mercadorias de sua llmàncçiin que cxceflem de 
J o o/<- ,](, seu valor, \·edado,; quacsqt:er ar\dicionat:s. Ora. .-sSaoll repr<!· 
s<:ntan1 1 o r;-;; d~ 45o~uoo qut: cxct:dt. .... m de s~i~ 4JU sete n:z:Cs o (JreÇD 

de uma sa:ca Je caié de 6o • ki!os. aind:t d'~ 111e:hor qu:dirl<tdc:. no mer

cado nacionaL 
Assim niín hal'cria p•>r onrle íu;:ir :"t c\·iJ<:nle inc<>nstitucíonalicladc 

(b tax:• alludirla. 
A 1:1:-:a de 15 .•hi/lin[J:t, ou 45:h(Jflu. est:;ria portant•> extíncta auton1ati. 

l"am<·nte. a partir de 1ú d~ Julho de '~34, data <la !lronnllga<;ão da Ccm
~1itui,ão. ~L]le:sar da sua in~tiluh:;ão. cCJt11V acro do Go\"e:rno Pro,·isoriu, te::· 

sirlu ;tppro,·.-.•!a ]le!a :\ssc:ml.>léa Constituinte. 
J·: a grave ~itu;:u:ão ~~ría a ~eg1Üntt:: 

() Gol'erno r\<1 Sr. Julio Pre~te,; c .. ntrahin no el<trangc:ro tnua divida 
c]~ Jihr:t5 20.000.000, p~ra O sa\'Í(O <]e l':llo~tzaç.'to e financiamento no cafcé 
]>au1ista. com o cvncr.n;u cxc:u~ívn do,; f~zenc!eiros de São Paulo e com a ga. 
ranti;,. rl~ uma t:1xa de 3 ·• shil!in;.:s" !J"r sacca cl~ cai é, pap:os cxclttsil'amc:n~c 
}1eins rlítm; iaz•ndc:iros. 

Defla):ra-se a Rel'<>lução ,[e 30. J•: • <ie]lo"to o ~r. Washington Luis, t: 

ricpnstn t.> Sr. Ju\iQ Pr~stes. 

O Go,·ernr> Pro,·isoriu reconltecc te os P~">•T•rius Estados cafécir9s o 
tcconhecem t:m~hem) (JUt• t]e,·em cnmparlícipar rias re~·rnnsalli!i<lades de uma 

<!i vida in,titttida en• beno:ficin cnmm"m. Suhstiluc-~c aquelb ta:o<a, por ou· 
tra. que é pn,:a por tmlo~. E,;sa t:\xa é t!acl;,. em ;.:aranti:t t!:t ,!idrb a!hlrli.l:t, 
con1 rahi<i;~ fi)r:i do P~i~. com o crt:tlitv .1~ 11:11 ,].,:-; 111a~s intportantc:s E.s

t~rlos do Brasil. 

Em da.do n1nmeuto. qua::;i no inh:io flo:' ccmlpronlÜ;sos, cn1 tre~ Enhn.." de 

\ln" pa~.-.~:rapho constitucional, tle discriminação rle rt=nJa~. e ,;em que •• ct·e· 
dor fnsse oll\'Ído nem consultarln, se llte retira tod" a garantia c lhe ,·oitam as 
cr,stas? ~cria ist<> possíl'd? E foi o que bem comprt:hctHlctt :t l't>nstituintc 
K aciona]. 

Ma~ nf10 ê ><Ó, Senl10res Dcputaüos. 

O Co11~elho X aciona! do Café. com<> j:', se , iu. p:ora n c·ustei" clns seus 
scrvi<:ns e clcvídamentc autorizado. assumiu comprotni~s(l l'dtosn nn Ranco 
do Brasil, com garantia contr«ctual <lc doi~ terços tla alluclidn ta:.:a de T 5 
Hshilllng~" ~ 

.Supprimirla a ta:<a. estaria portanto sem garantia!'. 

Foi nessa "mergencia, que inten·eio a Assembló,a C'>nstiluinte. e, com 
o St:'ll bom senso e o sentimento da sna. p;ravt: reSJlf•tl:-o4thill~ln.tle. votnll o paT:t

!,'Tapbo terceil'o rlo artigo 6.• das "Dispos:çüc!' Tra:t sit()rias", dci Carta 
C<mstitucional, que é o seguinte:. 
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"As tc.xos sobr<· ~:rporlação, institu.idas f'ata 11 d,·_,-p,.sa d(' pro

duetos o.gr-icola.r. con.tin.u.aréio a ser a.rr,,L·tiddclas. até que se li
quidem o.< encar,qos a qttc <•lia.< si1·vam de gamutia., rc~·J'dlados 

os comprom.i$.<OS ch•corrc•~t.-s de ccmvcnio,,· Clltrc os Estado~· iJ•
.IPressaáos, s.c1n que a importancia da (1rrcnrda.çiio f'o.<.<a, 110 lo•lo 

ou em parte. lrr outra (t}f>t/icação: c .<enio n·du::;ida.<. logo q11,· 
se .<OI<.•am os debitas C'H~ moeda uaâona{ a tanto </IWI!to l>asta 

para o ~\·cr•·ico tf,~ j~tros c trmorti::a~..·iio dos '"'m('rL·stimo.,, ~·ot!l:·tT

hidos em tllo,·rla <'-~lralt!fÓl'a". 

Fk:tr:nn. :ts...•ün, ~lS~c~untda:-:.. ~it:- lntJodO d~finiti\·o. as g-ar:nnía:; eontrac

tuac:t. cmqnanto pcrnlane:çertm as re~pon~ahil:[la~lc:s 1lo (lc;\-c:dor. i~lo é. ;~~ 
C<Jntrah:d~s n(l extr:tn~dru. pc:o gn\'cílln cl~ S:íu I 'aulo, ~m L.~. de ~\hri! de 

1930, c as do B:mco do Hr~1sil. \JC]l) Conselho :--<a,·innal d, Café. 

Nem outra :li ri1ud~ poderi:t ter ·a Constit\lintc llrasiieir:1. I J contrario 

scri~1 o reg-imen dtJ c;all,tt: ('JffiL"ial. 

O n"h:·e dc:p~.1iaclo por S, !'aulo. autor tlH projc:cto t:m <lisl.'us~tw. é cer~n. 
tem sustentado olesla tribuna. Cüm " hril11" qll<= lhe é l'<'CLtliar. clific rt:lllc 

in.ter.prc:t::u:;ão c1n tc:xto con:Hitucional qt:c ~u..·;thant\)S tle rcprn,luzir. l Jp:na 

S. Ex. qu.e a expressf.a dr> ~lluclido par<:gr:tphn - r,·sp,•itculo.,· o.< ,·ompro
miuos d,·col'l'<'ltk.~ d.- cc;weuic.,· c'lllrc O$ Gstado.,· iut.-r,·.<.mdo.< - ;c rr:ierc 

:i cl;wsnia .!" cl.o conn:rtio caf~~iro de .!4 de ;\.l>ril t!c <JJ r . qt:c dett:rlllÍ!la 
tJUC :t 1n.xa de Jt) "·tihillings·· seria arrcc:J.da.la tH) [lr=tZ:I) 111ax.hn~1 dt: •1uatr.) 

annos, f:nd<•> os quaes ficari:t Sllpprimicb, ÍIHit:pt:ntlt:ntc de '[tl:tkiUCr nctn clus 

J~statlos <tue :t dt:crt:taram, 

·E nesse e"sn a refcdd:t 1axa ~staria ~xtincta dc:<<lc n fim de Ahril ue.•tc 

anno. scgt~ndu affir•n:t S. Ex
4 

Hm p1·imeiro jc,~rar. cumpre deixar culhiÍgJ1Wlo que t:ssa co11tro\'ersla n!"to 

tem neste momento senão ·un~ \-;dor mera.tn:.:nte theut!co, O\I 1ndhf'114

, utntt 

cxprc~s:ío puramente acadcmicu. no sentido ,]., 'l"t: niin poderia proclt1zir n~m 

de lll••lo nenhum nlc::m~ar os ohjectínos 'l"C S. Ex. lc\'c em ,·ista, a sahcr, 

a !<illpprcssãn da n:fcrlrla 1ax=:~, Jlor acto dn p•)Lh:r lc~i~latiro. sc1H n accr1nh' 

d:t ''tllr.a p:utc.· legiti1n~n'.l~n1e ;nkre~sa<la. •11w é n credl~l'. 

·E :t r-;1zâo ~ mnitu simples c jfl fní aq'1.1i ·por nús cn11:;h,,···nada: - •) 

Governo f'r<1visorin, pelo clecreto n, 22. ~.>6. de 9 <le D<:zcmhro de 1 <J.F· 

prohihiJt ,._,·pr,·s:·am,·nt.- <111<' a la.nt tfc· 15 ",<ltí/iinu.<'' -<•·ia r.·du-~i<la OI< su/>
primido. cmqwmlo const~~uir uara>rtia a qtror.>q!r<'r of>aaçih·s <h· a,·<iilo f<•i
ta.< pl'lo Cons,•lho !\'a<i1mal do Caf,'. 

J~ss ílccrcto f<•t pnstt·ri<lTillc:ntc a.~pntvado pdo art. ~~ <la 'Con~titui

~:í.o ele 1 n de Jn'h" <lc 1•i.l4- e"cluir]a <tn:tlquer apr~dao;fiu judi~iaria. Fõ
crru. pni~. e definitiv:~mentc tnccrmda a questão. cle~de a promulg:t~5.o ela 

cart:t constltnóonal. 
De r cs:n. <la leitura dn~ hrilhant~s discttrsüs a•tui proferirlo$ pe\o nobre 

at;t<>r do pmjccln. em turno dessa dcle1rda Cm·thano. f(ll'-' ~ o gr::t\·e !)rC>bleint~ 
~lo c~ fé, scwpre nos tem pcrm:~:lecido a impress.'i•l rle 'llle a tht-se constitucio

nal, c<lm tantn calor patr:<>tico sustentada por S. 1:-:x .. ás ve zes terá pro
jcctado no seu ).!ran;]c espírito as ~omhras inc!ec:sa." ela Ju,·idn. pois qui! 

S. Ex. de riíndu dh·er>'<> tem apreciado n artigo a Const itlli<;iin. nhjecto d:;. 

Fua :tnal~·se pcrcu~iente e l'erdarleiramente hcncrlictina. 
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.\ J•rinc1p:u iuimin:mdu-'' cún~ o conceito Je ser uma <'Sf><!rtl!:;a pos:a 
1:11s Ui.,·posi(ut·•· 'J'r ansíl or ias da C.:o11stiluiçiio, "u' ''ut ra opportunida1le S. E~. 

~"'"'itl•m esse di.•;('o.<itit•o perfeito c comp/clo. 

:;,.ja 0:()1110 iô r, niío será clemai,; esclarecer hem claramente o SL'lllido 

, , .. . t: tu :n·t i1-!l-, c ~c:u )J~Ira~rat,ho . 

. \ n C." se JWS aiigura ahsolulamcn:e insustenta\'d :1 i ntt:r!Jrt:ta~fiu •lo 
ii:u•lrc ,].,putatlv .11or São Paulo , insusten::t\'el por 'a rins motivos, princ.:i
)'ahucnl<- puntue ella con.luziria o textu constitucivnal a uma fu rmllla :tlo

~t : ~· dt~ c: itH.'"n11J.:'t'ut:ntc. conlO ;-;t! v c: rã. 

l'1·ilucir:tment" ret:o nlemvs 'J\1<: a t:.xa olc 15 "shillin~o:s" scc\'C •I~ 

.o.: :,ra ul ia a t.lvi~ c1npn:stimos. u m interno. en~ n1oeda n.aciona1. nu l~1nco •in 

1:.-a,ii. J.::trauti,!u pela taxa <ie 10 ' 'shillin,;rs'' crcada pelo con~cnio caféeiro 

d,· -·~ •k· .-\l,ril do.: I<J,ll . c outro. externh, em rroerl:. extran!(dra, <i" ~- • • •.• 
:·• · ""' ' ·"uo, ~!l r:Lnt irhJ pela f:..x:t. tl~ 5 ~shi liín;.:s" crc:a~la pdu cun\·t:nlu tlc 
,l i • •Ir Xnv~:1nb:-(l ,]o lnt !-'11\n ~t.nno. 

r, ~ llh.•;)lu:ot 110\' :llilCllh: h textn. 

- .\s t :txas subre expu rt:t<;:"t•>. in:11 ituill:.s pam a despes:. .!e 
protluctoo< agrícolas . continuarão a s~r arre<:adadas. até que ~e 

liquidem ''~ encarg11s a que ellas sin·am de ;:arant ia , respeita
ftn!\ <1s cunl}lrornissus d~corrcntc.:s de:: cnnveni(,!o\ entre: os Est:1doo; 

intc:rt:!i:o;atio:: ~ stnl r)'ue a in~ pn:tt1nda dn. ~lrre~::v:.lad''ul pussa, no 

todo ou em J>arle. ter outra a ppl;c:u;ào : e seriíu re<itt:t.irl:ts, ln!(O 

<tUc se soh-am os debitos em mnerla naciun:..l, a tantn quanto 
ha,.ta ]>:tra ro st:n-iço <le jums c :t~nurti:r.açàn .Jus L'IIIJ>rr-:stim()s 

<:<ml rahidos em llll)<:<la extr:mge:ra ... 

:'L' neste para~:ra]'ho substituirnw~ :1 clat1sula --- r.·.<pcitarios os t'CJIJI· 

f'rtWI.<,>'II.< olccurrelllCS tk CO'fi1!Cllio.t <'11/l't' CJS f.ÜtadO>' i tJ/(!I'CS.<cJt/o.~ - Jklr 
11111:1 cqllÍI';oleutc ao sent ido da inteq>rt:taç:i<! tlada ptlu illu.•l n• :mlur olo 

i"'"j~ct••. chegaríamos a esta formnla, !ll•r exemplo: -- . ·1 lu.,·u d,· 's ".~llil

liurt-•" <'OJJiinuarti a S<'r urrccatlada até 'I'"' -~··jam liqJtirladas o .-m('ro•sl i ltW 

;,,,.,.,o <' o ··.rtcruo. dtr..'C11do t o "shillillfl·~" .<a supprimirlo>' <'111 fins dt! 
, lbril d,· 1935, ,. po.•.'<•riormelll<'. lo_qo f}lt<' se sol-::a o <"nl•/n't'slimo intc-nw. · os 

1 f " slt i llin!Js·· sc-o•cio J't:dlf::itlo.< a 5, atO: qll<' s,, resgate o <' lnJ>n•slillw o•.dcnw. 
F.sla incongruencia , como se vê, pr(,,·.:m •lc se haver ,J:ulu uma fal sa 

intcqorctnção ;, cbttsnla - ro:spcitcufos o.< comp·romi~·.ros, etc ... 

:\ssim. Sr. Presidente, admittida a interpretação que ddctllle " illtts
ll':ttl" :ontor do project o , kr-se-ia uma à i spo>içào ~-on~t it ucional ~<· co ntra
di-.w<lo a si mesma cn1 um n1.:smo pa.ragrapho, t.:m ttlll mesm" pcriouo : -
:1 l:txa <h>s '5 ''shillings" pem1anece:rdo at~ a liquidação -dt~s contprorcissos 

•til< .-!la garante ; sendo em seguida. em Abril cl~ T9.3S· <liminnida de 1 o 

"~hillinRs '' e poster;ormente os mesmos 1 5 "~hillin~s", · red:1zlclos :L s. Ha.
Yer-se-ia che~ado a es ta egualdade; quiu::c m~uos de.::, cyual a qui li:;<'. Não 
\':1lc, JlOr tauto. insisti r sobre o assumpto . 

Rc~ta-n(\~ finalmi:nlc um po1,to a eschtrccer : _- Que siptific:<.;ão tem 
c11 tf<" a clausula constitucional tão dch<>tida - "rcsjleit:ldos os compromis

M~ decorrentes de com·en!os entr~ Estados inter!$saoos''? Já <lcsta mesn·a 
tr·;J.,nna e em outra opp<irtunida<i~. th·emos c:nsejo de rc fcrir-nr>s ao assum-
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plo~ lHH~tran:Jo o ~cu vcnlatlciro sentith,, tit: ;u.::cúrdo cnnt o lcx.to n1csma 

Ju Llis positivu (ta Ct..Hl~litui~ão c ...:orn ns f:1clos e os Ill:Jtivos t'Jlle lcv~ratn I) 

h·~isl:'ldur C'>n!"t iruintc ;l appnn·:tçào tl f• ~ 3.0 dt) :trt. 6.1') da:i J>islr.ls:c,:Oo;. 

Tr~ns: toria~. 

·Us cotnprom!ssus 
os âos ._-·nnvt:"nit)~ 

~1ecorrcntcs ele convcnit•s 

c~i(·d ro; de 24 de .\hril 
c:nt rc Est:u!us interessado~ 

c de .1" •lt: !l;o,·cmhro de 

4 ·", tio t•rlruci r o, c d:.\S J (J.i 1, prlncipaimeulc 

cla.:.~st,l as. 4, li c- 1 o;..~ 

·"'- cl:l\l~t:l:l ~ - ·. 
fuuÚq~ ohtitlO:-' cu1n 

o . .; con:-;l;tn1e~ doa l~lausul;, 

do !'oic;;:undo. 

uo com·cuio t!e :!4 de Ahril de 1 '13 r <lctcn.,in:t: " Os 
cst:~ arrecadao:f•o (''a •lf?s 1" ~hillin~-:s " ). e rtu:u.:squer 

rt:~:~itas c\· cntl~!ic:S . scrf•u applit·:l lns cxdu~i\·:tn~cnte na compra. p~tr~t c:liml

na·~ào. clus cxccs..·ius c{~L pro~lnc..:;tl) e do . ..; nctuac:; " $tuck:.o··. cnm o fim de 

e(lt: ilihr:tr a n f(ert:t c"111 a pr.>cura, "incluindo->c:" entre :1; tkspcsas inhe· 
ren:es a t:ssa compra ;,s <la m:~n·utcnção d,> Çunsclh•> c dos ,;crvi.;os que ihc: 
esti)· ercm :tfiec:os" . 

F.is (J m(,tivo nclu (jUrti, j~L antcri .... rnu:ntc Uivcr~inHJS tla. autoriz;JA:t 

r,ã'> ini:tu do cm:ncnlc tribuno "le;lllcr'· da n'int,ria. n nn~•rt.: j)cyutadn Sr . 
J.:.fu, Xc\.-~S <b Funtuur;,,. quancl,l S . Ex. t.:tu 01n ,(c .!'-CUs hrilhantt·S di:ic~r

sns :l l jUÍ proferi.Ins susto:nt:ir:r a thc~e <lc 'I""· ;, p:trtir <h: .1\hril deste anno 
un " ]'11der cxccnti , . ., <lell :'< taxa l lnl tle;tin" difft:rt:ntt: ,j., lc.:.:al o" c,,, :i 
,:..:.:t!i"a;n Hi o St:"Ul \· trha Jf•\r;:t susientar :ts outr:1:-0 fin:tlidadés dn lJqJart;uut·ntu. 

A clausula ~-" · <lo com·enio de 30 de ?\ol'~rnhro du mcsn11> :tnno de 
ti)J: . estip·uJa: ''Fi~a au~ment:td:t do: 10 para 15 -shill:n~s"_.,,,rn j)llr :<ac

c: dt! C.t ) kilus tlr: l.'ai~ a ('tual taxa l~ohr~,l:~. =--(lhre a niCSJua uu actu de 

sn:. expot·t;H;ão . e :r que se referem n Convc:niu celehracio em ::4 de Abril , 
os t.lccrctus cstadoacs H:-0. ~.c~SG. 9-')lr;, 1.1 34

4 

t ,n.?() c ~ · .51.1. de ~i. :.:7. 

:zq. JU ~ Zi tlc: .:\:1r:l du curn:.n!c .annu. •lhs Estado:; •ic S:io P.auln, ?.1i

na; Gera e~. I·:sroiri:o :-;antt'o, l ':rr:wn c !{i o .J.. J ancir•>. rcsjlccti \':tmcnlt::. 

q"e o approv:.ram. e o decreto federal n. ~o .oO.>, <.lt: 16 <!.: ~-l:do dt! 1')3<. 
Da ta .~a de· exportaç;ío :tqui rcfcridus, :o "'sh!llin::s' ' contim:arãu 3 

s~·r ~.:nbr:-tdns se~:u :tltc:-r:L\:fto do proCC!-<~o ctn \' iJ.:"nr c ~ua :tfJJ• IiJ:a\'fl~t .scrl :.. 

mcSill.1 pre,·ista no Com·enio ele ::4 de Ai..>ril . 
Os 5 ··:shi il ing!'· ·-cJUTO, ura. nJajurados. :oterrto l'1Jhr:ulos CIU !\atfUC::\ á \·is

t~ -'•>br<' :'\m·a Ynrk nn l.onclres. :i ordem ri" Cnnsclh1o :\ aci.,;Jal <lu Café e 
appiic:atlos e!'o\~iusiv:lmcntc. no s erviçt1 do t'lllJlrestiuJo ele t:. zc,. oc,u .•u•u. cnn .. 

trahido pc:lo Est.:tdo ue Sii.o J'auln. com ns b:m~tncirus J . 11. Shrncdcr & 
Conlpanhi,;:t . .. E n c::;te Jl()Utc' ch.:tn~:..cno~ :l :tttcnCÜ.I) 41.,:;; ~r~7 I )eputado'!i 
para o final tia alludida cl.:tusulu, que rli1. tcxtu:.ln.•cnt~ : 

"As importancias !lrOI'enicntes da arrecadação <l"s 5 ";;hillin~s" aci
no:· rcferõd,>s e qne excederem :~s necessidades <I<> scn· j\:,. clc,-~c emprestimo, 
strãu annualmcnte re,;t ituidas ~.ns Estados tlt: :.\tinas, l'aran:·,, Ri" de Ja
ne:ro, F.spirito S:tnto. B~hi~. Pern:tmbuco e Coy:11.. n:r J•ropnr<;iih <l:ts ca. 
tr:~da~. no~ porto~. do caft! de prmlu~c;~a tlc caJa um clc,;sc~ T-:starlos. A ' pro. 
porc;:"11) <ltle t·eceher a~ eamb:a<!s produzida:< pt:la maj ()raç:io <.1:. ta-x:~. o Con

selho i\'acional <.lo Café :1s endossará ao Thesoum do E,stadu de São P01ulo, 
qt1e as remetterá :10~ h:tnquciros. fl!\r;~. o scn·içD do cmprestimn acima re. 
ferido . 

vnta ve7. attingida a qu:mti:l :rnnualmente neccssar:a ao ~cr11iço do err.
prestimo. o Consdhc, Nadon:~i do Caf~ conserva~:i. rm s'!.la e~nt:~ :10 1hn-:o 
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r lo Brn~i! as :;olJTas \'~ri f'c:t<hs. 1•:1r:1 len:m a; •plic;~ç.:io . no inicio d" ann., 

i:Y:Jncdi:t1(,, na Yl·:-oiitniç:ru. tl..:itna {lctcr~ni n:tc1a'' -. 

V~.,.·j~tnlns finaln1C1Hc o rp.1c 1liz a d au..;ula 1 .;," (lrJ ;,Hudidn cr,nvcn!<• 
o!c _3n de )'\,,,·crnbro de 193 t. 

Eis os scn~ le rmos : 

"(I S;t](J,, q 11.: se n·rific:\~ nu p:. :rimunio riu C<•nsclho p .. r •>Ccas:ã l) •lc 
Sll:l cxlinc.;ão, •lc~orrcnlc da~ :<ohra~ da arrc:carlac;-iio r!:. l:ll<a de 10 "shil
I: n~s .. h\1 ~ la n:-nala <los ''stt1«. .. 1..;~··. t)U ttc r.t~tras fnntc~ 1l<· n:zHla~ cxclui.J,,s 
CJ~ n~ ~..· ursos tlt:"corrr:Hlcil tla l:t~a de :; ··~llil:ln.~s · ·. tcr:t,) o sc.:.;u;n

i.c dc.·~tinn: tJ.~ p:.1~:une:uto •la~ rrrcst:u.,·ftt'S res:antes drt cn1pn.·~t imn ~1~ 

:L ;!n. onn .tJon; b) s:tlis(dl:l:; :t~ cxig~ncias <b ictr:L a., o ~al.lo JU\T ventur'l 
:1!n4la c:xisa·ntt.· ~cr:'t JJart 11h:ulo '·n:rc •.l !'O Es1:1 fln~ si~n;ttar~o:' th• p n:sentc Cnn~ 

,.f"nir; t1a pr••:wrc::·lu 1la~ c.·ntr: ... las no~ t •ur1•··~. tlh c;Lf L:. Je prn:lnt:ç:ín -:h: c:td:1 

utn. c sr.:rú ohrl.J,:::ttfl t'ic. c: (' Xl' jus:,·;nn·~ntc applicado. }~t:·!o~ n:~pecti\·ns l·.~tado :-: . 

l! O f(·~J.W1C ~·~1 ;amnrlt~ac,:iiu du!i emp~·cstÍH"ClS peios nlt:"olllt !S (ciln~ COHl lf~\r:t n~b 

dl• ifnpO!"IC•~ UH laxa:O:. C(l' C.' u:Jeõt.'lll '' C:.;:dt'• , (", 110 l'a.;o (jC in ~Xi,..t.:acia dc~:~s~ C~ll 

a'n~ iliu s: excJu:o:.:\"ns :i l:t\'f•~Ha c:déeirn de cada unl•·. 
!-'t1n <.::oõtt::s. ~t-nhurcs l)cp\lt:ult•:'-, c•~ J•rincipat:~ comprc.nli~sos :1 fi\'C !'O t! 

rcícr c :t clau~ul:l cnnst~ntc t.lo dispusiti\'o Cl)nstltuclon;Ll, t:n• apre,o. t: tp,1(' 

pc•cltnlt•~ a~si n1 rt·~u1nir : 

a) )Jrose~uimt=nto cl" 1•l:t~1n tle t.~slahiliz:u;r:c.~ pc!:1 \'c~t:n~ã~• c c.:l:n1i-

n:ac:fi(J elo:-; •• ~tndi:s ·' cxc:~rkntt:!'i elo crm st1nh• nrund:al. no:; tc~·!n<•:.:o d<~~ cnn 

vcnius : 

h J n·~ti111 i .;iin anmml, :1oos l·:sta<ius ele .M i:1as, l'araná, l{io rle J:meir :o, 
E~Jliri1u ~:antn, B:1l1i:. . l'~rn:t•nhuCll e (~oyaz, tbs ilUJh•rtancias prn\·enlent ~s: 

ria :trrc-.~.:ul;u;Iic• t}O!'i 5 ~· shillln~s .. que excederem ,as ne~es~i,}ades tln s erYii: , 

(]O t:niJlfCSl inlH ~)~ .\.: .;.:O, 000. GCHI. 

cl applk~<:~•>. e111 lo~ne:fi cio (·xdusil'o rla l:L\·u,Ha c:o íl-.,ira, cln ~~ ;<ln q-ue 
f.Or\"C':l1nra se ,·cri fi~ar da arrccacl:u:•lu c):t t:lx:t ~lc , r. ·· s!dJiin~s··. na cxtinc
(ãn rio (.'onsdho, lwje Dt-p::~r!~ al<:nto Xachonal <lo Caf~. olo:p:>i< ele rC~!l:\t a.c!o 

C) t'Ult•rc:-stin·o ele .t ~~~. ono. ooo. 

,H fic..·n at-õsim t'.'iC]:l.r~ddt-, 1JOrtiUC a ~mt"nda apr~.;~c.·nt:ula :"t Cunstilu lnt~. 

tlc •tn~ rcsnhm1 a clan~l1la rd~ri<l:t, se dc\·cn ú inici:~t:va dr.s illuslrcs re

:'f<"·' "'U:tnlt·s ,Jc :0.-1 :nas. os n..,mta<los Sr,.. Hiheiro Jnn'ln~ ir:t c D e!fi'11 ~fn
r~iT':t , con1 ;;:•I'~~Oic , de tnda :t hrtnc~ula 1nint::ira. mainr i:t e tnin~aria. cotno hcnt 

acccnhll•u o honr:tdn Dcpnt::~dn Sr. C:nciuato Braga. 

·E ' q:.c :.lin:IS era c é o maio r i ntereosado na rc~titnil::5u do excesso da 
la";' cr•hrn•la, por ser ,, maior exportar!r.r. entre ns E•t:ulns a qt:e a cla·1· 
~ula ~e refere. Quizcram, por isto, os seus dit::nos reJlr~scm:m lcs. sen1' 

di~1 inco;:ín <i c ci'.rc< p:~rtidat'ias, nsscsn:rar-lhc " <lire:1n que ih e é consiZladn · 

nu Co!WC!t in c que. sc:m aq:Jc!Ja .clausula constitucional . nã o cnc<>nt r:\ria 
enran1i:.s nn lext<~ (b Constitui.;5o. f ica assin• e !'clar<·chlo esse u l:inon as
pecto da màteri:~ em debate. 

ncsuminrlo. po:~. Senhor Presidente. tere;nos que cnncluit· !)ela pala
vr:u; <lD c·mincntc Sr, M:nis\ro ela Fnzentla. mt Informação cndereçaàa ? 

eMa C:~mam: "O prnjecto é inconstitucional. !1asla~ia ~sse vício de Migem 
p:ua determinar n rua rejeição, ia limin~. por'lne nãn ~e pÓ<Ie re,·ng:~r u m 
tlispo,:i1iYo <"fm:-:tiru:ion:t! ntedi:lntc nm:t silnples lei onJin:\ria." . 
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Srs. Deputados! O L:ras il . é seguramente " habitat t.lo J>:uado:<<• c 
uos contrastes. Terra de itnmensas riquezas ~ <lo homem pobre . Ao lado 
àa maiür llllcia hy•l ro~raphica Jo planeta. reina a s~cca permanente. Ti. 

nim um rei ~ahio e bou:~chão, <!Ut: lia Marco Aurelio e a 1m!t;u;ão de Chris

ro: puzeram·n·o para fúra, em lllllllt: tia Liberdade e da Fraternidade, e 
jnstallou-se a Uictat.lu ~:., 'IUc: h<~S custou uma guerra civil. 

Por iss<.•. Senhor Pn:sidc:nte, ( t paratlox<:J andou sc:mt>re hem aeutnt>a
nhado nas mesmas estante~ que os compendios tle gconomia Politica, uos 

nossos mais eminentes e:<tudista~. Quasi sempre _uue se pretendeu pagar 
uma •livida, fez-se um ll<J H > emprestimo. Para proteger llllla mercadoria 

em crise de ~uperr>ruduc<;ii•l. atlgtnenta-s.:-lhe o pre<,:o do cunsurro. 

l"recisanu:nt~ t!SSt: par<uloxo t...'1..:onuJuico ha trinta ~untos inituc:rr·uptos se 
ve111 verpetrantlo cr111tra o nosso c~ié. Em 1906 o pr~>b!em:J. se apresentava 
nos ~~guiate~ tt:rmos ; · 

:\ Fr:utç:J. era ent5o um dos no~sos maiores consumiJures de: café. A 
~:~.cca .!e café custa,·a. pre.;n liqui•lo. mais ou mo:ons fr. 4-1. C um !mpos tos, 

d~spcsas de transporte maritim" e outrits. chcl{~\·a :, Fran(a por f r. 6o. 

Ura. pnr essa époc:~, tlla o:ra alli cotncla cn:re ir. ~~ e. fr. su, para o typ:> 
; . Ha\'ia, purtanto. um "tleficit" de fr. 1u. uu impo~:<ibilic.l:ulc: de venda. 

Entn:l:mto, os cafÇs de <:Jutros 1>aizes era, nos meccaclos francezes, 
\ ·emlidos facilmente. E t:ltHILJanto St: avolutlltl\'am tlS nossos encalhes. os 

concorrentes c.l" llr.:1sH \.'h~ga.v.un au fim do anuo conunerc1al .~c1u "stocks•t 

tl isponh·eis . 

Qu.·d deveria ser a conclusão? Ou que os cafés e.xtr.,ngeiros eram de: 
quaEcl:J.Ue 111uit•' sC[H:rior aos nosso;-;, ou de •nu!tu m.enür Cll!"lto tle prt)i}Uc~5o, 

fJLt as dua.s cous~s simn~u11~ne:lnlentt::. E ern têd t:nscr~t:n;;ia, qualquer cmpre.~í\ 

"u indus tria <tue pretendesse Jefender " seu pro :luct<>. é hem cl;•rn ' IUt: iria 
prucurar n·dlwrar :1s condições technicas dr• prt~lm::<;âu, soh " duplu :tiO!>t:c~v 

tic p re.;o de custo e ele qualidadt: e iniciar uma propaganda ~e1·era. l ssu seria 
~,;::;.im ~111 quah·Iut:r :-;cctoT da ac::ti-.·idadt: gut·crnadcl pei.u hunl ~t:nso. ~u nuS~f) 
ptli~. porém. as co~tsus st p::tss~ratn e de mant:ira ju:-õtatnt:nte Ctlntrarla: nfLO s:: 

cuic~ ou de •••eihorar a quali<.lade tio rro.Jucto ne111 de fazer a s1::i prop:t;.::mc!:t, 
e a u~nu:ntou .. sc entãc> de 7 ';'~ n CU$ lO e prodnc.:,ãu e o pre'o de t:•~nsurno. 

O q11~ se seguiu todos Sllhcmos. Foi a s,;im que se !nsta llou definith·amentc: 

a polit:c:~ de val,riz;•~lí" tio café, ha t r inla a:lll•)~ in:ttl~ourada, em torno ue 
um:1 mesa. por urr CO!I\'t:nio entre tres Esta;\os interessados: na cidade <le 
Tauooté. DcsJe eJ,.ltiio. essa mentalidade logrou ,)ontinar todas as phases de 
crise caftldra, que ella não tem senão aggrava,lo até aos paroxismos. 

Co>n,· ~m (\Ssi~alar a express3o desse c:onvenio, para se: cnmprehen
der nitidamente a ext(n~ão do pens:u1:ento immediati;\a <le alcançar lucros 

elevados. sem medir as consequencias de amanhã. 

Como já :~ssih'llalámos , houve um .momento em que o preço liquido de 
t1ma sacca de café. typo 7, era de f r. 44. ou ~2$ooo. :--llío obstante, o nos
~o café era llatid•J pelo concorrente extranKdro . nos mercados francezes. 

Foi nestas ci roumstancias que os Estados maiores pnxluctores realir.a· 
ram o ajuste, para artificiallrente, pelos metbouos artificiaes de retenção, 
eleva r o prc:c;o mínimo até f r. 65 "no primeiro anno. e c:m seguida até fr. 
70 por saCCil. Isto foi em 26 ,i e Fevereiro de 1906. 

Mas as co usas niio se detiver aro ahi. 
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j!tl:;:;cn<lo <oS J·:St:!dos J•roductures do caíé <Jt:c o:; limites fixados ain·;a 
ni:.. }J,.si:n·am a lucros SL1fficientcs, quat ro mezc:s depois, mu<Eficaram 0 

ajus\c l•ar:L ci~,·ar nuvamcnt~ a<JUt<lles limitc:s, íixantlo-os de 32$ooo :
.Jf;.$ouo, nu }Jtitn~iro anno, e 4c)~ooo dabi en1 dcante. 

A" <::tl11b:o d:><JUc:l!a ,;poca, isto significa\'a 6-+ a I-' ir::wcus, e posterior
nu:!'Ut~ ~u francos. 

Quct· di>.cc: par:L J>r<.>to:g.:r t:m pruuuctu <JUC c:;taya sen<Ío cxpellido do3 
•n~•·c:dos ~xtr:tngdn-,s. pelas cundi~ões utais ,·an~jusas tlos concorrentes c 

pc:!a supcrproJuc~ão, dc,·n-se o prt<;o de cvnsutuo de 'luasi cento !>Or centu. 
;i en~1u de tun c:n1prcstirno c ~le duis in1posrus lld\·us :tu la\'ru.Uor - a sobr~

t:!X:t-u'llro <.: um accr,-scimo tle tributaç3o t~r:itoriai. O re~to e o que ~e 

<:<•:th<:ce c t ra:luz nu t<'agico panorama <JUC se •ldine aos ulhos cla .:\ação 
•!c::.JI.:" IIJ.!'J . 

:,ir. !'rcsidt:ntc: não· vak alongar pur .:~~c rusar:o ele desacertos, por 
~;:ssa <•ia crucis que h;t •luarcnra .:umos tem llalmilhatlo a pobre lo.\'our:t café
cin• ,]., llrasil, :ís q:ze~. em mom<.:11tos f~a:tes de ili'usoria J>tosper:dade, a 

(JStctlt:Jt uma arpartncia úe attitudc yictoriusa e ue intlependencia defin:ti\'a. 
JJ!<t:t c•n seguida cort:•r c d\·cr da sua propria c:trne e da ca~11e da sua 
~trut, rwrt(Ut' u .o;.acrifíci<• jú tetll attinRido ,·ad.as gc:r~u;t)cs. 

:.\u planu da 111~\lerla em Üc:hat~ ha ~ntrctantl~. urn ponto e:tn que to

tll~S c~t;u·;tu dt: a:.:(.·r,rJo, ~(J\·~rno, l~·gislador c fa~endcit·u ~ ~ LLUe o bro

hk,na dt• ..:aré exige unta solut.;fiu cst,~Yt:l. !fUI.! nf~o conrtaric, 11ue 

ante~ se ~uhorUiut: ús Jcis naturat:s. a 'fUC ~.:~t:1o sujeitos to<l<JS <'.S pheno-
7ncnu:; t:Cut~umi c.: o~ ou .:;~ão~ 

Cumpre ah:mdonar " p .. litira tlc pl:mtar .:nn,·cs par:t plantar can·:,
lhns c<~mn j:í. aCü!Jsdh:t\'a l{uy ll:n·bosa • 

. :\ esse assun1plu \.'(J!tarcmns na prbneira ot•:lortunidadc cncarandu u 

pwb](;m:t aintla >OD va~Íc>~ dus :•:<pccl"s jú d~sla trilm11:1 brilhantemente 
foc:dizadus pdn nobre Dc1tt1tado por S. l'a11!u c aut .. r do prujc~to c:m a;s. 
cus.siio. 

E temils ·,til<•. ( l'u/mas.) 

l•:n1 s~g-uida, l: encerrada :1 dis.:us~fLn cb t,rHjc.:ctu n. .1..: 1 ~ 
de 1 CJ35, fh:antio adiacl:t a vul.:.u;ãu. 1ltL fónna. de, He.~dm~nto. 

:l.ll tlisct.tS.~tio do proj~.·.·lo H. 164 c/,~ 1935 • l.ul~crJi.~ltztura.l, 

apprtr:H:Irdo o (·outrw'lc.t l·c!ebrd~io c..'Jrt ..!!' de )dut•ircJ d1• 1935, 
c nt:·,· o (;e>;•cnr<J F,·d<'nrl 1• ct. Cumj•auhia lmlilsll'illl de .-1/yodiio 

" (}/,·o.<. 

Erte(•rr:.td:, a {,li:;:cussfio t!HS ;u·ts. I:· c ..:,". nc.:llU]o :!lli:ld:l 

a lli~cussão, 11a forn~a Uo Regimt:nto~ 

z.• di;-c:ussão do PI'Oj<'C:Io Jl, 1~5 d.: 19,~5 (1.~ Lcgi~l~"

r«),. <lf>provaJZdo a tLCconlo celebrado clllr,.' o Jh·asi! c o Reino 

Unido da Gr11-Rr~ta1~ha .: frla11da do ]\forte, relativa á li

quid«ção da.r di<-idas commcrcíacs tztra::adas; com ~·aJo pm 

S<'f>arrlt!.o do s,·. Sou:;a. !.cão. 

O Sr. Presidente - A ·Mesa recebeu vari:ts recbmaçõea; dos Srs. 
Dc!:ttlat.ios por estar transcripto no a\·ulso o <:üntr::tc1o cdchra<ln e01 29 
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lle Junh o d~ 19.33 ao <tual faz referenda o :~ rtigo XI do :~cconlo tle Londres. 
O costracto rderido faz parte da docmncnt:.ção. Vou maudat' .>cia impresso 

o referido contracto ~ annexad'> ao avulso. r t:ti ran•lo, :.ss im, :, mater ia da 
Ordem do di:t •le hoje e ad iando a dil'<:us,:io do a~~umpto p:tra a <;~ss:io de 
amanhã. 

Devo .:sdareccr i. C:unara que::. ~cgunúu o a r t. 1 1>5, § 3." do l<cJ,:i,~•cnto, 

a di~cus><:1o deve ser unica. pontue o projecto cogita da con1·cn.;iio CO!l! lM

.;i"•o cxtrangeira . 
Nestas condiçües constará amanhã Ja Ordem Ót> dia, en1 discus:;;'icl m :ica, 

o projcctu n. I -'5 . :.cumpanh:mdo o respccti\·o antlso o cont racto tlc Jnnl:u 
.Jc IIJJ J. 

Disctts.<iio wrica ão r<.'QIIo'I'Üitt:nlo •r. 103, de 1 ~.35, ( 1.• l.c
gislatura.). do Sr. ljlt~rbosa Limo Sobri11ho •• outros, pam que 

seja nomeada uma commisséio cstn:ial ck on::c DcPrcloáos, para 
o fim ú.: dispor o mrio c o modo pratico da cxrcrtçtío tios prc
uilo.( constiluciollac.< rd11li~·os á dcfrsa ,·orztrct os cfft·ito.< tia 
ucca do uorrlf•stc. 

O Sr. Presidente - l~nlr;, em discu~siíu o rc:qnerimcnlo. 

Tem :1 palana o Sr. l'cr<:ira Lyra. 

O Sr. t•ereira Lyra prunun<:ia um ,Jj,;~·nr~" que. cm ·iado a S. Ex., 

será public.1<lo depois. 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho - l'c~o a pal:l\·t·a. 

O Sr. Presidente - 'l:cm a pab\'T':r " Sr. Harl~·~:l l.ima Sobrinhu . 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho prummcia um .!i sc 11r"<> que. tnvi;ulo 
a S. E x., serft publicado depois. 

O Sr. l'ereira Lyra - ( /'.-/,, nrdt•JJt ) - S r . l 'rcsidcnlt·, rct{Uciru a 
V. Ex. consulte a C:ts.'\ srohre ~e c~>tlScntc na prorogaçfi•> da S css:'to t•or m:~is 
meia hor:t, afim uc 'fUt: o ur:ulnr pu.<sa conclu ir str:..• con~idcra.;iic:s.-

O Sr. !'residente - V . Ex . farft JK•T <."Scripto n ~~~ rc•1ncrintcn h•. na 
forma do Regimento.e nviandu-o á !\lesa. 

V~n :i Mesa e é ~ulmtcttirlo a votos o seguinte 

Requeiro a prorogu<;ão da ses:>ão .por JO Drinutos . 

Sala das Sess(>es 8 ele Ag .. st<J <.1~ 1935 - J>crcira Lsrn. 

Approvado. 

O Sr. hesidente - A Sessão eslit proro~;:ala pur tri11ta mi nulo$, c. 
continúa com a palavra o S r . Bnrbosa Lima Sobri!lhO. 
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O Sr. Barbosa Lima Sobrinho, em continuação, conclue o ,;eu t!is
,·m·,;.,, que ,,;,, f<>i pu h li ~ado. 

Em !'eguitla, é <:trcerr:ula a discus,;ão <1<> r~ttuerimcnto n. 

1o.;. <l~ 1935. ficando adiatla a votação, na forma th Re
:.,!imeutn. 

Oiscus.<ão .. ,.;,·a do r~·q,.crim,·nlo n. r o 1. dt! 1935 ( •.• Lc

gi.<lcllllta ), de itJfor»ulçL"y?s .<ob•·c d~predaçõ,·s c prisiio:s de varios 

.•·f.l,·ios da U lli<ío .los Traball•ador~s do J.iv ro o: do J ornai. 

O Sr. Presidente - Entra em discu:;.<io v rc•tl!t-riment<> . 

Tem a p<~la\'r:O o Sr . . Ab1,•uar Dastos. (l'attsa). Está :tusente. 
Nru, ha\'endo <tllem queira us:1r da palavra, declaro encerra,!a :t di;;. 

ct1 ssTto. ficando n•liadn a \'otacão n a fórma regimental. 
Ex~-:utta•la a hora, ,·ou l~,·antar :1 Sessão. desknan,Jo par:. a tle a manhã 3 

~e~:uintc 

ntcUL~M uu 111,\ 

Discu~~iio unica Llo projecto n. '"' de " '·';; ( •.' legislatura). approvando 
o accordo cel.-brn<io entre n llr:.sil e o Rdno Hnido lia Grfi-Bret:mha c Ir
landa do Norte. rclati,·o ;Í liquidnçiin d:~s ,];,·idas commerciacs <~lrazarlas; 

C••m noto t"rr. separ:tdo do Sr. Sou7.a Leito; 

·Discussão unie:. da indicação n . t-A. c!~ ~<HS ( 1.• Lcgislatllra). ind<~gando 
!;Obre." n competen cia tios GO\·r:rnn<lor<.-s dn~ Estado~ p:~ra a cx pc<li<;li.o c.le 

<lecretc.s->~ci~: com parecer da Càmmis~fw de Justiça e v<>to~ crn ~cp~rado 
elos ~r~. l ... ,·i Carn~i ro c .-\rthur Santo~ c ·k·clamç:io ele YOtu •lo ~r. Carlos 

(;nmt:s de Olh·~ir;t; 

~.· discussão dt1 projecto n. IJi, de' IIJ.l5 ( r.• Legi,;l:ttura) , d ispen
,;;uulo "" .-~tud:tnte' tios ctu·~,s s.-cund:trius •lc exig~:m:ias leJ..':lCS •tue men
ci.,na; tcnúu parecer com ~m~ndas tia t'vnuuiss:'on do:- Eclucaçiiv: 

1 .• discu,;s:io do proj"cto ''- 5. de 1~H· pt·nnittindn :r rc,·;,liúa<;ã•• de 
dlpklltS:IS J<.· cn'-'cnhei ro~. ;tn·hitct .. Lo::: <.: a~ritneusor~s. 

82." SESSÃO. EM 9 DE AGOSTIO D-E 1935 

PRE~llJE:\'CL\ lJCI Sl<. 1\lllj\':\l.lJO I.Uill. ~ ... VICt~-I'RESIDENTF. 

Eu,·;altlo Lotli. - J>.,rdr:t Lyra. - :\gcnor l<abc:llu. - -Echnar Canta
lho.- L<!uro l.<>pe:;. - Café Filho. - Lino ~1a~h:.do. - Henrique Couto. 
- E liezer }.-loreir:~ . - Godofrec.lo Vianna. - Hugo Napoleão. - Plioio 
Pompeu. - Fern:~ndes T~võra. - Jo~é Augu~to. - Gratuliane> Britto. 
Samuel Duarte. Botto de :l{enezes. - Souza Leão. - Rego Barros. 
Arnaldo Bastos. - Antonio de Góes. - Heitor Maia. - Teixeira Leite. 
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Simões Barhosa. - Fernandes Lima. - Deoclato Maia. - • .lun.ando Fon
tes. - Pinto Dantas. - Alfredo Mascarenhas. - Arnold Silva. - A'rthur 
Neiva. - Ubaldo Ramalhete. - Nogueira Penido. - Henrique Dods:Worth. 
- Candido Pc:ssóa. - João Guimarães. - Eduardo Duvivic:r. - Hermete 
Silva·. - Prado Kdly. - Cardillo Filho. - Lemgruber Filho. - Bandeira 
Vanghan. - Bias Fortes. - Pinheiro Chagas. - Pedro Aleb:o. - José 
Braz. - Levindo Coe!hu. - Theodomiro Santiago. - Washington ~ires. 
Furtado d Menezes.- Daniel de Carvalho .-Carndro de Rezende. - Chris.. 
tiano Machado. - ~facario d~ Almeida. - J~>sé llernardino. - :>.1atta 
:!11achado. -Rezende Tostes._- Delphím !'doreira, - Barros Penteado.-
Moraes Andrade. - Ver!P1eiro Cc:sar.-Cardoso de Me~i0 Netto. - Joaquim 
Sampaio Vida!. - ·Castro .Prado. - Jorge Cuedes. - Gomes Ferraz. -

I . 

Jairo Franco. - Domingos Vellasco. - Laude'ino Go:nes. - Vieente ).-ti-
g_uc:L - Plínio Tourinho. - Paula Soares. - Fr:Lscisco Pereira. - Rupp 
J_i.tniôr; - Diniz Junior. - Dorval :Melchia<:les. - Carlos Gomes de Oli
vdra. - João Carlos. - Borges de ·~edeiros. - Vespucio de Abreu. -
Renato Barbosa. - João Simplicio. - Ascanio Tubino. - Adalberto Cor
rêa. - Fanfa Ribas. - Nico>:au Vervueiro. - Oscar Fontoura. - AniT. 
Badra. - Sebastião Domingues. - Francisco di Ficiri. - Antonio Carva
lhal, - Austro de Olh•eira. - Arthur da Rocha. - Silva Costa. - Alberto 
Surek. - Jos' do Patrocínio. - Ricardino Prado. - Vieira Macedo. -
Paulo Assump'=ão. - Pedro Rache. - Franr;a Filho (roo.) 

O Sr. Presidente - A lista dr: pre~ença accusa u comparecimento de 
1 o o Srs Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

Convido os Srs. flarros Pentearlo e Fr-anci~co Rocha para completarc:Jn 

n ~iesa. 

Vae..se .proceder {; leitura da Acta. 

O Sr. Café Filho (Stspplcoltt:, st:rVindo de 2. 0 Secretario) procede á 
leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual é, sem obsen·ar;Õcs, appro
vada. 

O Sr. Presidente - Pas!l.-..-se :í leitura elo Expooiente, 

O Sr. Pereira Lyra ( l ." SecrctaM) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIEN"TE 

Te legrammas : 

Urbano - Presidente Carnara Deputados. 

Comm.unico a V. Ex. que só por motivos imperiosos ueixei de compa
recer ás nossas Sessões nos dias 2 . e 3 do concnte. Saudaçõ~s. - O'ctavi_o 
rla Sih•eira. 
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- Int~irada. 

Urbano - I'resid~nte Camara Deputados. 
Familia Gasp<~.r Silveira :\fartins vem significar V. ·"Ex. cordiaes agra

decimentos pelas demonstrações de apr~~o tributadas essa Assembléa seu 
saudoso ch~fe occas ião centenario seu nascimento. Att~ciosas saudações. -

lttlio Sü:.tdra Martins. 
Inteirada . 

.São, succesivamente, lidos e Yão a in,primir os seguintes 

PR(>JECTOS 

Tnln.rfcr..' do cttrso d<' doutorado das Fa.culdad<'s lttridi,·a.r para o de ha· 
chardado as cadeiras de Direito Ronumo t' D in•ito lntcnracional Pri
t •ado ; com parecer da Comrrris.silo d<' Edr<eação sobre as <"n!Cftlia.s of· 
reei das c.n 3-• discus--são. 

(Vide proj. 6s B - 1935 - .Eiducação r S. L" legis<atura I 

•Emenda n. r - \Pela a>pjlrova.;iio. 

!Emenda n. 2 - A Commissãu o íferece suhstitut Í\'O, para u qual pcd<: 
prefer~ia . 

Emendn n. 3 - !Pela rejeição. 
•Emenda n . -1- - Se appro\'ada a ~menda n. 1 , fica prejudicada a dt: 

n .• 4. Se rej ~itad:l a de n . 1. parecer çon trario i de n. 4. 
I:Elmenoda 'll. 3 - !Pela approvac;..'ío. 
Emenda n. 6 - Pela approva~ão. 
·Emenda 11. j __, iPela approvaç;io. 

· · Emenda n . ::; -. Pela rejeição. 
Emen-da n. !>- .'Pela rejeição. 
·Emenda n. 10 -IP~la rejeição . . 
1Emenda n. 11 - A Commissão nfferece substituth·o, para n qt:;,l 

pede prefet1en<:ia. 
Emenda .n. 12 -Pela rejeição. 
'Emendas .... A..'"'. "Bt•, "C .. , "•D .. , da Commissão, que esta red·e :;.ejan1 

appro\'ôlldas. 

J:I 

Ao projecto f! . T S, & 1935 . foram offerecidas, em segunda disct1ssão. 
<kl:ze emendas, que lhe alteram de certo modo a· contextÚra,. e das qua~s 
algumas cnntém suggestões diversas, entrosadas em ·s>·stema. 
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Depois de bem pensai-as c de as haver examinado em detalhe, est:t 
Commi:ssão opina pela maneira seguinte: 

·Emenda n. r 

:São seus autores os Srs. Deputados Waldemar Falcão c uarros . S al(
;:ere tre,; dispositims. por força dos qaaes: 

a) a cadeira de MScieneia das Finanças" passará da segunda see~ãó 

do segundo anno do curso de doutorado para o segundo an01o do c\11'!;<> d~· 
bacharelado ; 

b) a actual cadeira de " 'Ecc>nomia Pontica e Sciencia <la~ Fin~nca~ ... 
'do primeiro anno do C"Urso·' .de bachardado, ficará sendo dennminada ""
mente ".Economia lPolitica " ; 

c) finalmente. a cadeira de ":Philosophía do Direitt>". q::~e se encon
tra no seg~ an.no da terceira secção <lo curso de dóittoT:'l·.b_. ir á para o 
primeiro anno <.la i)rimc:ra sec:c;ão desse mesmo curso. 

Os illustres autores d·essa.s proposições ju.stificarall:t-nas de maneira 
:1 con.vencer. Afigura..;se a esta Commissão medida salutar o a-~rofnn. Ja

mc:n to dos estudos de "'Economia ·Poli ti c:a" e tambem dos da " Sdencia das 
Finanças''. - aprofundamento esse que· resultará. por cc:rt••. do facto de 
ficarem essas dis~li.nas com existencia· autonoma no curso de bacharelado. 
dispondo cada uma ;:lellas de. um anno lec:tivo . 

IPor outro. lado, o deslocamento da "lP.b.ilosophia do Direito" do se
gundo anno da ~erceira secção do curso de doutorado. jXlra o 1 : • anno d;1 
primeira secção desse mesmo curso, vem as5egurar-lhc;, sem prejuízo a l
gum de soua seriação. mas com proveito, :uma organízac:;~o tal que o deixa 
com d:uas cadeiras em cada 'anno, em todas as suas secc:;ões. 

A Comrnissão opina, pois. pela approvação da emenda. 

Emenda n. 2 

Propõem o~ Srs. Deputados Barreto Pinto e o·utros que, no caso .:la 
letra f" do art. :z do projec:to, o rec'Urso deferido aos interessados seja 
interposto. não pnra o Conselho Superior de Ensino. rna3 para " o Minis. 
1ro da Educação e Saude Publica. ou, quando a Faculdade se acpar . in
wrporada á .Universidade, para o respectivo Conselho Uníversitario". 

De facto, o texto do projecto, na letrn " f" do art. :z •0 , usa de e."C
pressáo improptia, un1a vez que não existe o Conselho Superior de En
sino alli alludido. 

Tambem é e....acto que, no exame do assumpto, nli.o se pode esquecer 
a vár:a situação das nossas F aculdades de Direito, das. quaes algumas se 
acham ifltegradas em Universidade. ao passo que outras têm vida iso
lada. E é certo que, nas primeiras, o Conselho Universitario não p ode 
ser ·ext~ho á solução i:lo recurso referido na letra " f" do artigo 2.•, 

dadas as profundas alterações <JUe o provi:rrento, ou não, viria accarretnr 
á vfcia universitaria. 



c amara dos DepLtados -lml)"esso em 28/0112015 14:39· Página 5 de 105 

-196-

~Ias. por outro iado, não parece conveniente a esta· Commissão que 
:a lei determine dois orgãos differentes para o julg;unento de um- mesmo 
recurso . . Se em uns c:lSos o julgador fosse o Ministro da Educação, c 
em outros o Conselho liniversitario haveria o risco de, para um iden
tico assumpto technico, virem a firmar-se jurisptudencia c orienta~ão di
vergentes . Por esse motivo, a Commissão, apro,·eitando. err. parte, a idéa 
contida na emenda. fonnnlou a l'ubstituti \'a sc:gtiint e, par:a a aqual J)cdc 
prden::ncia: · 

Hedija-se :assim a letra f do art. 2 • · 

f) Da de;;isão da Congregação sobre o assumptO, cabe• 
rá sempre a q·ualquer interessado rcctlrso, com effcito de
volutivo somente, pàra o Conselho :O.:aeional de Educação, que 

decidirá em definitivo. ouvido obrigatoriamente o Conselho 
Universitatio, sempre que a Faculdade estiver incorporada a 
alguma Universidade". 

Emenda n. ,l 

O "Direito lnten<acional Privado" a que allude o projecto, di-
:>~m os a·utores dá eo:enda. Srs. Deputados B:lrreto Pinto e outros, 
deverá passar a denominar-se " Direito Privado 1 ntem;1cional " . Esta u:
tima denominac;ão é, no entender dos proponentes ela emenda . fundados 
na autoridade de A. Nussbaum, mais rigorosamente tec:hnica. 

Em verdade, de certo tempo a esta parte. os autores ,·êm reveland.o 
preferencia pela denomin~ão sugg~orida na emend:l. :l'lesmo a esta Com
missão - Se bem que a questão se lhe ;dugurc s~cundaria - parece que 
ella attende a um maior rigorismo tec:hnico . Mas na orga.niução dos 
Jl()SSOS cursos juridicos e na pratica do nosso Direito, a velha denomina
cão ele "Direito Internacional Privado" encontra apoie> numa remota tra
dic;ão, apenas intc:rromplda pelo decreto federal n. 1 9 . Ssz. de 11 de: 
Abril de 1 93 1 • E no proprio terreno puramente <la autoridade siio muitos 
e valiosos os nomes dos tntadistas ql1e prderem a denominação contra 

· a qual se insur:;e a emenda. 

Deante- do exposto, a Commissão seinclina pela mantença da tradi
~iio , opinando no· sentido da emenda ser rejeitada. 

E:ncnda n. 4 

De aatorla dos Srs. Deputados Barreto Pinto e outros. Prejudicada 
pelo J)arecer já dado á emenda n . r. 

EmendA n. 5 

Sugaestão · du n~esmo S r. Deputado, cletermiru~.ndo que· a lc:i r esul-
tante do projeeto n. 18 só vinha a ter Yigcocia elo anno de 1936 e1u d~~ 
:mte. 

A medida é francamente de se: acolher. A.pplicar ·immediatamenté urna 
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lc:i ·que reorganiza. cursos durante utn anno lectiYo é semprt nocivo e 
perturbador . Os interessl!s do ensiuo sô tém a lucrar com a proposta, 
pelo que a Commissão re~ommenda a su:t approvação. 

Emenda n. 6 

Contém esta err.enda que é additiva, duas medidas numa mesma pro
posição. A primeira lembra que a lei resultante do projecto só entre em 
vigor no anno de 1936; a segunda abre 'mra excepção a. esse dispositi\·o, 
para o efic:ito de mandar que os concursos alludidos no art. 6." do pro
j ecto se realizem desde logo. 

São signatarios os Srs. Deputados Daniel de Carvalho e \Vanderley 
Pinho. 

A primeira dessas medidas (a \'igenda. do anno de 1936 em deante), 
está attendida em parecer favonwel dado á emenda n. 5 do Sr. Depu
tado Barreto Pinto, que trata do mesmo :tssumpto. 

Quanto á segunda snggestão, clla é tambem de ser approvada , Uma 
vez que o proje:to altera a estru<:tura dos cursos de doutorado e de bach:t
Telado, transpondo caddras c creando outras, só ha vantagetn na rea* 
lização immediata dos concursos para preenchimento das cathedras yagas. 
afim de que, ao iniciar-se o anno lectivo de 1936, quando del."e ter inicio 
a vigencia da lei, as F aculdades estejam já dt'·idrunente appaTelhadas. 
A Commissão aconselha, pois, a appro,·ação d:t emenda. 

Emenda n. 7 

Assumptn simple,; e de natureza material, esta suggestão dos Sr~. 

Deputados Daniel de Carvalho e Wanderley Pinho n5o demanda expla
nação. O parecer é f a vora vel. 

Emenda n. S 

O nobre D~utado Sr. 0SIWaldo Lima propõe que, ao artígo ' ." do 
Jlroj ecto, onde se define o curso de do·utorado, se ac:crescente dispositivo 
por força do qual esse curso seja havido <:emo " de especialização das ca
deiras do -bacharelado. não sendo penrittida a escolha, pelo candidato, de 
ma;s de uma disciplina" . 

Ora, o curso de doutcx-ado, ex-vi do decreto federal numero "> . !\52, 
de n de Abril de II)JI, que o presente projecto ~eixa em vigor nas suas 
linhas mestras, está dividido em tres secções. com dois annos lectivos 
cada uma. E' certo que o citado decreto tambem o considera como um 
estagio de nperfei~oamento e de es'pecialização, mas de especialização em 
Rrupos de materias affins 'dentro do carrpo do Direito. De modo que o 
bacharel, ao desejar aprofundar-se, escolherá ou o g rupo civil-commer
cia1, ou o ramo constitucional-social. ou ainda o penal-psyehiatrico. E sses 
tres agrupamentos de disciplinas ·fórmam as tres secções de especi:iliza~ 
ção enc::"erran,do cada uma dellas ·as ,·arias ~adeiras que. de ponto -de 
vista seientifico. mais intimamente se ligam. São materias entrosadas entre 
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si natural e logicam~nte, de modo a não ser possi1·el uma especializa
ção, se~ um conhecimento do conjuncto dellas. 

Sendo assim. o f;~cto de se pennittir ao alumno a esrolha de uma 
disciplina, para aperfei~oamento, viria alterar de modo radical a estru
ctura do curso, tornando ialhos os· seus obje~ti,·os. Não parece necessn.
rio dizer mais para demonstrar a iilconven.iencia da medida proposta, 
uma \'ez que >;e tenha em ,-ista que a organização dada ·ao curso de dou
tc.rado pela já citado decreta feder:~.l n. rg.S5:!, de 1931, constitue uma 
seriação inteliigenk e satisfatoria. sob os aspectos pedagogicos e cultural, 
pelo que deve ser mantida. 

A Commissão opina. pois, pela rejeição da emenda. 

En"enda n. 9 

Suggere ainda o mesmo Sr. Deputado que, nos c<Jncursos para as 
cathedt·as do ba~harelado e <lo doutorado, só sejam admittidos á inscri
pc;ão os doutores .-m Direito. 

Se bem qu~ a po~sc do grau scientifico confira .ao indivi·duo uma 
presump.;ão d~ saber, a pratica tem demonstrado que. na realida~e, n 

presumpção nem sempre en ~erra 13m a Yerdade integral. Por outro lado 
.; frecjuente encontrarem-se :mto-didactas. em conhecimento surprehendente 
e inestimaYel dos assumptos a que os seus pendores inte1lectuaes os 
conduziram naturalmente. De modo que,. restringir os concursos el'cltt- · 
sintmente aos doutores em Direito, além de pouco liberal e um tanto 
injust~, poderia ser tambem prejlldidal aos interesses do ensin-o, sob 
o ponto de vista pedagogico . 

Por essas razúes. a Connnissão wina pela rejeição da emenda. 

Emenda n. 10 

Subscripta pelos 11obres Depl.ltados Srs. João N~,·es, W:anderle}' Pi
nho e muitos Outros, esta emenda rnandn actrescentar ao- projecto o se
guinte: 

"Art. Far·se-á, na quinta sene do curso secunda rio a 
estudo especial e isolado da Histeria do Brasil, de accordo com 
o pl'ogramma cjue organ;:~:ará a Congregação do Collegia 
Pedro 11. 

Paragrapho unico. As ma terias do programma actllal d~ 

Histeria da Civilização correspondente á quinta ·série, se
rão ·distribuídas pelas sérias anteriores, numa .oremodelac;ão 
do programrna desta disciplina, CJ_ue far-á a Congregação do 
Collegio Pedro Il' ·. 

Referindo-se a assumpto ligndo á organizaçã() ào curso sccundal'io, 
é e'lidente que sô 1JO'l" um engano da repartição ·competente da Camara~ a 
presente emenda podria ter sido entendida ·como offerecida ao projecto· 
ora em ·exame, que trata de curso superior. Por isso, sem ·entrar· no 
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merito da suggestão, e em <Jbcdiencia ao d ispositi,·o do art. t St, § 4·' 
<.lo Regimento Interno da Camara dos Deputados, segundo <l qual ·· não 
será adnúttida emenda substitutiYa. ou additiva, que não tenha relação 
dir.•cta c immcdiata coní a materia. da !!)roposição principal", a C!ilmmíssão 
de Educação é de parecer que ella seja rejeitada. 

Emenda n. II 

A parte final do para2rapbo uni co do art. 3·" do projecto diz o 
seguinte : - MEm todos os annos do curso de bacharelado, haver-.i., pelo 
menos, tres aulas semanaes de cada discipHna''. 

Julgando, porem, Í':'suíficienle para al;;uwas das matcrias do curso 

esse regimen de uulas. o nobre Deputado Raul Bittencourt suggere ""' 
cinendõl. , .. n. I 1, que as ma terias ;, Introdu:ção á Sciencla do Direito" t 

·• Economia Politica e Scien.cia das F:nanc;as" seja:r profess;. 1 · s d iaria

mente, dando-se, das demnis disciplinas, pelo menos. tres aulas por se
mana . 

A emenda tell\ no seu :~specto did<J.ctico integr<J.l procedehcia. As 
cadeiras para as quaes o i!iustre Deputado redama aulas di:uias repre
sentam. effectivamente. conhecimentos relevantés .. e bas:;:o s, nocadame:~tr: 
a de "Introducção á Sciencia do Direito". Accresce que ;~.rnbas, de ;~cco~

no C<•m o decreto federal n. Ig.Ssz, de n de ~bril de 193'• eram pro
fessadas em um unico anno letivo. de modo que só mesmo com aula> 
diarias poderiam ser versa:l.as de maneira conveniente. 

Acontece, porém, que est<l Commiss::iD. neste mesmo !larecer, o;>inon 
j:í. em outro topico, pela acceitação da emenda n. r · de a utoria dos 
nobres Deputados v ... ,aldemar Falcfio e outros, - emenda essa por forç:1 
da qual a "Econom:a Política" e a. "S~iencia elas Finan ças" passarão a 
ser professadas, no curso de bacharelado. em cadei ras distinctas, d ispon
c!o de um anno lectivo cada uma. De :rrodo que, acceita a emenda n. t. 

desapparecerá o inconveniente didactko que se notava, quanto a essas 
rlisciplinas, no regimen do decreto federal citado. e assim perde a sug
).(esllio do Sr. Deputado Raul Bittencourt nesta pnrte, a sua principal ruzão 
de ser. 

:\fas o mesmo j:i nã o ncontece com o que a enlenda propõe, em reb
ç:io á "Introducr;ão á Scien;:ia do Direito". Disciplina fundamental. ele 
conhecimento absolutamente iudispensavel :to a lumoo que se disponha :1. 

fazer o curso, e!la !lrecisa, incontesta,·eimente de ser mais completnm~te 
versada .Pela eathedra e assimilada pelos estudantes. Isso só se conse
~ue augmentando-lbe o numero de au~as. E como nenhuma outrn emen
d:t :~nter:oi- nttendeu a essa necessidade. a Commissão re:ommenda a nc
ceit:~4;"iio da medida lembrada . 

Em face do exposto. conclue esta Commissão pelo oíferetimento. :1 
emend.~ n rr, do seguinte .~ubstitutivo , para. o. qual pede preferencia : 

Redija-Se a .parte final do paragrapho unico do art. 3. • da seguinte 
fórma : 

" •Em todos os annos do curso de bacharelado h:nrer:i., pelo meo~•. 

tres aulas semanaes de cada disciplina, excepto q uanto á "lntroduct;ão á 
Sciencia do Direito", cuja3 aulas serão obrigatoriamente dia rias". 
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Emenda n. ~~ 

O nobre Deputado Levi Carneiro, nesta emenda. suggere modifíça
ções e suppressóes que attingem a tres artigos do projecto. Para bô.a or<!en1 
do trabalho. vae aqui examinada separadamente a materia relativa a cada 
um desses artigos. 

Etr relação ao art. z.", a suggestão é a de que se supprima a alin~a 

e e se accrescentem mais os dispcsitivos g, Ir, i, j, k e l. Do confronto entre 
o proje~to e a emenda, nesta parte, verifica-se o seguinte: emquanto o 
projecto, :no item c do art. z.", procura manter, com pequenas modifica
ções, a organização dada aos cursos de doutorado pelo decreto fede
ral n. 19.852, de 1931, determinando que "aquL~Ies que continuarem a 
funccion:~r ~e regerão pela legisiação vigente''. a emenda busca suppri
mir a all'udida letra· c do artigo 2.0 por for~a da qual se mantem a le: 
anterior ern tudo quanto não fõr revogado pelo proiecto; e dá ao curso 
uma orga.niza~ão inteiraiXente dh•ersa. Assim, a suppressão do item c 
do art. z." e o accrescinto -das letras g , h e i constituem \tma suggestão 
t:ni:a ligada por um nexo de systematização. 

A questão que se põe, portanto. nesta parte da emenda, é a •!c 
resolver-Se qual das duaS organizaÇÕeS a preferÍvel para O CU1'SO de douto
rado: se a do projecto, que procura manter com alterações o decreto an
te~ior (n. 19.852, de l9Jt), o·u se aquella que lhe dá a emenda. Ora. 
o ji muito cí!ado ckcreto federal n. 19 .Ss.z, de l931, no que toca ao 
curso de doutorado, é prudente. intelligente e de accentuado valor peda
gogi;:o. A rnanetra comc:J o estructurou, dividindo-o em tres secções de 
dois annos cada :Urna, e a propría fôrma pela qual, agrupcu as ~aterias de 
c:ula secção, na base de .suas affinidades especultth·as, evidenciam o ca
rinho que d!spensou a esse curso. Pois hem : a emenda reforma-o de 
Mfond en cambie". Deixa a criterio da Congregação a divisão do curso 
em secções (letras g e h). creando assim ,a possibi!ídade de, em Facul
dades de Direito egualmente offidaes, ser um mesmo curso professado 
com cadeiras, seriação e rnethodo,; differentes. Preyalecendo esse crite· 
rio, viríamos a ter doutores em Direito oriundos de Faculdades difíeren
tes, 'mas officiaes. com preparo completamente diverso, não sendb ~e 
extranhar-se que, entre dois homens portadores de um mesmo grau scicn
li fico, um fosse conhecedor profundo de rraterias a que o o.'Utro se con~ 
fessasst: alheio. e vice-versa. Comquanto niio a oriente o desejo de es
tandardi:~:ar os espíritos e as culturas, nem .por isso parece conveniente a 
esta Commiss5o facultar a indí~·iduos. que serão detentor<!s de :um tituh 
<le valor legal identico. uma tão dh·ersa formação cultural. 

E' indiscutível o ,·alar 'Pedagogico do que suggere o autor da emen
da, na letra i, para a selecção do corpo de professores do curso de dou
torado. Sem duvida, 11ma -escolha conscienciosa e recta, feita livremente 
t>ela ·Congregação das Faculdades, poderia ir buscar, na modestia de seu 
isolamento. Yerdadeiros valores culturaes que, aves.sos ao borborinho e 
4 publicidade dos concursos, não se apresentam para a .disputa ·das c:a
cathedras. Infelizmente. porém, a essa grande vantagem se contrapõem 
Rraves riscos. Uma tal liberdade de escolha estaria sujeita a mnltiplas 
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causas p~rtllrbadoras, que acabariam .por lhe desvirtuar os objectivos. In
fluencias ext~anbas aos legitimes inte~sses didacticos, n~adamen!le as 
de natureza politica, iriam actuar novamente, subordinando o .-criterio 
elevado e unico da competencia ás cobiças do filhotismo e tr-ansforman
do, dest' arte, õl bõa. intenção do leg:slador nu~ meio facil de collocar ami
gos e protegidos. Só esse perigo basta, ao que parece a esta Commissão, 

. para que se continue, por ora, a preferir, c:omo ~eio de escolha de pro-
fessores, os concursos publicas. Pois se é certo que mesmo nestes, apesar 
àe tudo, não deixam de influir de certa fórrna, ás: vezes, os factores ex
tranhos, que seria de esperar-se de uma escolha inteiramente livre? 

Demais, em face da prohibição expressa do art. l58 da Cart:1 Fe
deral, seria licito adoptar-se outro me;o, que não o concurso de t itulO'> 
ot: 'de provas, para o provimento dos cargôs do magisterio official? Pa
rece que não. 

Quanto, porc;m, á necessidade de se attcnder, por vezes. a um maior 
gmu de especializaç.ãÓ e de cultura para a do\ltrinação de determinadas ma
terias, a~udindo-se a 'Um reclamo pedagogico, é a pro,pria Const:t tiição 
Federal que suggere o remedio, no § 1.0 desse mesmo art. IS·S. cit:tdo, 
ou pcrmittir o contracto, por tempo ce~to, de profe5sores nacionaes ou 
extrangeiros De modo que, embora o projecto disponha, · na conformi
dade da Constituição, a exigcncia dos concursos. é ce~to que as F:~cul

dadcs n5o fic:~rão , sô por isso, inhibidas de satisfa:ter aos profundos in
teresses didactic:os valend o-se de professores contract.1.dos, sempre que fôr 
o caso. 

Passando adeante, examina agora este parecer as :;uggestões Ct•ntidas 
nas letras j, k e l. 

Letra j - Rejeitada a supprcssão d:1 letra c do art . 2.", proposta n:t 
emenda, mas desaconselhada por esta .COmtríssão, ficará em vigor, a res
peito dos cursos de doutomdo, em tudo qu:>.nto não tiver sido revogado pelo 
projec:to, o decreto federal n . 19 .852, de 1 93 1, que já regu-la os ,·enci
mentos dos professores. Sendo assim, uma vez mantida a letra e do art. 
2. •, fica prejudicaad a suggestão contida na letra j da emenda . 

Letra k - Tambem nesta parte está a emenda prejudicada. visto 
como a ·materia do item já v.em attendida pela lctrac do art. 2 . • do . pro
jccto . 

Letra I .- Egualmente prej udicada. Mantida a letra c do art. :t.• , JJ 
projecto, na fô rma do que opina a Commissiío. o curso de doutorado 
continuar-i· a ser regulado 'J)elo decreto federal n. 19.852, de 193 1. 

Ora, este decreto. nos seus artigos 26 e so. já exige a defesa de these 
para a obtenção do grau de doutor em Direito. 

Em relação, ao art. 3.• e seu paragrapho. a emenda Le>·i Carneirn 
é .mppressiva, insurgindo-se contra a passagem da cad.eira de " Dirci:o 
Romano" para o cur~o de bacharelado c tatnbem contra a determinação 
do numero mínimo de tres aulas semanaes para c:ada disciplina . 

. Quanto a esta ultima parte, - o numero de aulas, - já a Commis
são, nes~e mesmo parecer·, te\·e ensejo de op~ fay~yebrente, em 
parte, :i emenda n 1 I, :i qual offereceu substitutivo que lhe aproveita :t 
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subst:mcia. uma tal manif~st:tr,;ão anterior, profericz. pelos rr.ot1yos ex
po~tos, i eva a considerar prcju.iicada a suppressáo !J!"'posta. 

X o que toca ac "Direito Romano'', esta Commissão sente divergir 
do illustrado autor da emenda Por c~rto não cabe nas eStrei~ lindes de 
um parecer desta natureza a dise'Ussã.o academica da convenicncia, ou não: 
de: Sl:r a ma teria professada no curso de bacharelado, 

Cumpre entretanto, resaltar que, origem e fund~ento de toda :t 

construcr,;ã.o juridica, esse Direito, pela sua codificação e systematização, 
fo i o primeiro a dar aos conhecimentos jurid:cos o seu caracter scienti
fico ~em se diga que o argumento é de cunho puramente bistorico. 
Xiio. Embora só esse aspecto h ist()rico bastasse, ao vêr desta Commis
s:iio para contemplar a disciplina no curso u.~ bacharelado tendo-se ,em 
Yista a necessidade de familiariz.ar o estudante com o conbe~imento das 
origens prim~rias da sua sciencia, - embora isso, o certo é que o MDi
reito. Romano' ', ess e adtriravel Direito·matl:iz, aindn está vigente er:t 
muit<•s instit1:tos jurídicos, no$ dias qtie correm, através das nossas ruo. 
<.lemas leis. quasi na sua pureza pnmltl\'a, Confirmando o asserto, d
tnrià:nos, apenas, de passagem as palaYTas do grande Planiol a respeito 
1b :•cç.ão p:mliana: 

"Pour toutes les q·uestio:~s que cette ::~ction soule,·e. nm:; 
cn sommes donc reduits á ia tradition, c 'est i dire presqu.: 
uniquerr.ent aux te.."<tes romains. L 'action pauiienne nous offre 
ainsi un eJCem·ple rcmarquable de conservation dans les ins
titutions juridiques, et. de toutes celles q'ui fonctionn ent 1le 
n os jours, c'est peut-être e!le qui s'est le mieu:-.: mainte
nue a travers -les siêcles " . (Planinl, Droit Ci~·il, X en ition. v••l. 
II, n . :!98, pg. IIJ). 

).las não é tudo . 

Quando as exigencias da vida levam o juiz ()U o :1dvogado n tonlar 
os frios textos da lei, conservados em estado estatico nos Codigos, para 
dynnmi2al-os atravês da appl:car,;ão á trama immensa <.las relações j u ri
·dic:ts, é sempre o Direito Romano, o Direito-origem. que fornece ou os 
elementos par~ a perfeita e completa intelligencia dos institutos modern os. 
ou a materia inestimavel com que se lhes h ão de preencher as falhas e 
as owissões. Dest'arte, até mesmo como direi:o subsidiario do nosso act ual. 
c. portanto, de certo modo, como legislação ainda potencialmente Yigen
te. é claro que o bacharel precisa sabel-o, conbecel-o c estimai-o. 

~ão foi. pois, ~em razão que as Congreg:u;ões dos nossos estabeleci.' 
mentes officiaes de ensino jurídico reclamaram, em mais . de um docu
mento , a volta d~ disC:plina ao curs o de bach'ardado . 

E da approvac;ão dellas i medida adaptada no proje::to, nos di pre
cisa noticia a moc:io de q'ue aqui se tran~creve nm topico : 

.. A Congrega~ão d::1. Faculdade de Direito da Universida
de · do Rio de Janeiro, sentindo-se jubilosa por v~r adaptado 
pela Com:trissão de Educação e Cultura da Camara os Depu-. 
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tados o essencial d:1s suggestões que fez ao Governo sobre 
mo·dificações a serem introduzidas na act·ual organização dos 
cursos jurídicos, principalmente sobre a necessidade de res
tabelecerem-se, no curso d·e bacharelado, a cadeira de Di
reito Ro:nano e a de ·Direito Pri\'ado Internacional, a pri
meira sem a suppressão do estudo que ora se faz no curso 
de doutorado, consigna, hoje, na acta de seus trabalhos o 
applau~o\ q1;e merece o projeeto for"Ftulado nest,e: sentidn, 
etc." (Em sessão de .23 de Fe\·ereiro de 1935. po~ proposta 
apprO\'ada unanimemente. feita pelo pro f. Russel). 

:Xa estru:tura d<l cur:;n de bacharelado o Direitp Romano tem b
gar . destacado ao lado da cadeira de lntroducção á •Sciencia do Direito. 
Emcjua.nto esta ultima disciplina prepara o espírito do a!·umno para a com
prehensão do Direito, de um ']lOnto de vista geral e pbi!osohico, o Di
reito Romano dá-lhe con:omitantem~nte, a primeira systematizaç5.o scicn
tifica da norma jurídica. familiarizando-o, logu no portico do seu curso, 
-.:om os institutos f\tndamentaes, bem como com a nom~ncl:ttura c a tc:
chnica. 

E is porque a Commissão opina contr:1 a emenda, em f:tyor dn ma
nutenção do projecto. 

·Finalmente, manda a ercendn que se supprim:t o art. 4.• do pro
jecto. relatÍ\'O á cadeira de "Sciencia. da5 Finanças". Aconte:e, !)Oré:n, 
<Jl!e linhas :~ntes, neste mesmo parecer, " Commissão já opinou peb ap
pro\·ação da emenda n . r, de auto~ia dos Srs. Der>utados Waldemar Fal
cão e outros, que trandere essa cadeira para (• curso de bacharelado e 
lhe dá existencia autonom;~, ser>arada da de "Econom!a Politi:a''. Es;e 
p:trec:er jú emíttitlo Je,·a a Commissão a considerar prejudicada a pro
pnsta supprcssi va. 

Termin:1ndo agora estas long:1s linhas. nas quaes a Comrrissão """
minou detidamente e em separado, como uma homenagem ao seu autor. 
cada uma das suggestõe.; encerradas na emenda n. t:z. demonstrando :1 
incon,•eniencia de algumas e a situação prejudicad=t de outras. aconselh:~. 

o pare:er <1 rejeição total da emenda. 
Ahi fica concluído o <JUe hal.'ia a diz:er sohre a semcnrlas C}ue d plc

nar-io da Camara dos Deputado~, nun1 Jom·a\·el mm·iment·~ de esti mu1o. 
houve por bem · offerecer . 

N5o quer, entretanto. ;1 <:onunissão concluir o seu 1>arecer, sem de
ciarilr CJUe. depois. de acurado estudo do proprio texto d o projecto, cb~
gou •í ccncl'usão de que o mesmo está a carecer a:ndo. de algumas modif:
ca~ões. Vão ellas concretizad:1s nas emendas que se seguem, as quac5 
não submettidas á douta apreciação da C:nnara. espernndo a "Commiss!ío 
sejam approvadas. 

Etr.enda A 

Ao art. J.0 do projecto, depois da ultima palavra, accrescente-se; 

"e respeitados os direitos dos substitutos e docentes, li
vres, porventura existentes" . 
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Com .esse accrescimo, viS~> <~. Commissão, impedir que interpretações 
menos fieis do texto do art. 3·" venham a prejudicar os substitutos e os 
livre-docentes, por entender que os mesmos. com ~ traDsferencia da mate
ria de um curso para outro, tentiam ficado ~rh·ado~ da docenci:~ O'u da 
substituição. Isso seria iníquo e não represeot:tria o pensamento que di
tou o artigo. 

Emenda B 

Accres~ente-se onde convier : 

-Art . Fica creada, no quinto aiino ;los ~:ursos officiaes 
de ·bacharelado, a cadeira de Direito Aéreo". 

::çasceu a err.enda de uma suggestão apresentada á Commíssão pelo 
seu m_embro, o nobre Deputado Sr. Luiz Vianna . Tendo sido acceita a 
mesma, ficando deliberado que a · -Commissii.o formulasse proposta nesse 
sentido , ao plenario, assentou-se que a. materia só no quinto :mno d:) 
curso de bacharelado poderia ser professada, visto como eXige conhecinlen
tos de Direito Civil c de Direito Commercial que são ministrados em annos 
anteriores. 

O int~cambio :a.;n:o de paíz a paiz0 e mesmo aqueTie que se opera 
dentro do ambito de um só territorio, veio c:rear todo um acervo de rela
~ües j uridicas que apresentam aspecto " sui-generis ", decon ente da es
pecia l natureza dp meio de transporte de que se originam. E tal é já 
a intensidade do trafego, tal é o volume das rtlações juridicas exis· 
tentes nesse campo no\'o do Direito, que a Commissão julgou de bom 
aviso crear o ensinamento da materia. 

De resto, em bre\·e, o P:~iz terá o seu Codigo do Ar, cujo proje:to 
anda em elaborac;ão na Camara <!os Deputados, fa:to que corrÓbora a nece~si · 
clade da creac;5o da cadeira. 

Emenda C 

Aecrescente·se onde convier: 

"Art. A cadeira de "Direito Judiciario Penal" pas. 
sará do quinto anno do curso de bacbardado para o quarto 
anno do mesmo curso . ' ' 

A ra.a:ão desta emenda, cuja ap.provação o presente parecer encarece, 
é a seguinte : 

U ma vez approvada a emenda b, anterior, o q~ínto anuo do eurs--> 
de bacharelado "'iria a ficar com sobrecarga de materias, pois entraria a 
funccionaT com sete cadeiras, visto como além das <{Uatro já existentes, n 
projecto e a en:enda b lhe attribuem mais tres: as de "Direito Aéreo'' 
c de "Direito Industrial e r.egisla,ão Operaria", que são creadns, e a de 
"-Di~eito Internacional Prh·ado · ' , que lhe é transferida do curso de douto
rado. 
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Em vista disso, propõe a Commissãó- se colloque o "Direito )udieia
rio e Penal ,. no quarto anno, ficando este com cinco cadeiras e o quinto 
com seis. Haverá dest'arte· uma. melhor · distr:ibu.ição das materias, sem 
e:oc;igencia de esforço c:xocessivo do corpo discente. Releva notar que, sendo 
o Di~eito Penal substanth·o estudado no .2.0 e no 3.• annos do curso, 
parece mais pro,·eitoso collocar-se o Di~eito Penal AdjectiYo no quarto 
anno, pois desta. forma .. o alumno passará de um a outro desses dois ra
mos daqudb- disciplina, sent o inconveniente da solução de contim:id:ule 
que se \'erifica na actual seriação do curso. 

·Em aonexo a este parecer, a Commissão offerece, para cotejo, an 
plenario os quadros da seriação e divisão dos cursos de bacharelado e de 
doutorado, tacs como sãÕ actualmente e como passarão :. ser, se forem 
appro\'ados o projecto e as emendas : 

Cur~D de bo chorc-Jado 

Actual Futuro 

L 0 anno 

Introd. á Sciencia do Direito 
Econ. Política e Scicncia. das Fi· 

nanc;as 

Direito Civil 
Direito Penal 
Direito Pub. Constitucional 

z..• 

Introd. ;i Se. d o Direito 
Direito romano 
Economia- Política 

!Direito Civil 
~ i reito Penal 
D;r. Publ. Constitucional 
::;'c:ienc:ia uas Finanças 

3.• anno 

Direito Civil 
Direito Penal 
Direito Commcrcial 
Dirc:to Pub. Internacional 

Dil'l:l to Ch•il 
Direito Commercial 
Di r . Judiciario Civil 
Medicina Legal. 

Direito Civil 
Direito P enal 
Direito Commercial 
Dir. Publ lllternacional 

4.• anno 

Direito Ci"il 
Direito Commercial 
Dir. Judiciario Civil 
Dir. JudiciaTio Penal 
Medicina Legal 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 14:39- Página 15 de 105 

. Direito Ci\·~1 

Dir~ito Judiciario Civil 
D:reito Ju<liciario Penal 
Direito Admin istrativo 

-206-

s.• anno 

Direito Ch-il 
Direito J 1:1diciario Civil 
Direito Administrativo 
Direito Aéreo 
D.ireito lntern. Privado 
Dir. Industrial e Legislação do Tra

balho 

AJoa:xo s. z · 

Curso dt! doutorado 

Primei-ra Sec<;ão 
Actual futuro 

x.lt' an.no 

Direito RemaDo P hilosophia do Direito 
Direito Ch·i! Compar:1do Dir. Ci\'il Comparado 

2 .. a antlo 

Direito Comtr.ercial Philosophia · do D!rc>to 
Direito Internacional I' rh·ado · 
Philo~ophi:~ do Direito 

Direito Commcrcial 

Se~l,l!lda Secc;ão 

Actual 

Dir. Publico (part e gerai) 
Economia e Legisl. ~odal 

Futuro 

I."' anno 

Dir. Publico (Jlarte geral) 
Econom. c Legisl . Social 

~." anno 

Direito P ublico (partes espe<:iaes) 
Sdc:ncia das Finanças 

Dir. Pubiico (parte especial) 
Philosophia do ·Direito 

Pbilosophia do Direito 
Terceira Secc:ão 

Actual Futuro 

Psychopatholoi.rla fo rense 
Criminnlogia 

t." :anno 

Psycbopathologia foreu~ 
Criminologia 
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Philosophia do Direito 
Dirdto Penal Comparado Direito Pena.l Compa.rado 
5ysternas Penitenciados S>·stemas Penitenciarias 

. Por este~ quadro's comparativos bem póde vér a ill'ustrada Camarn 
elos Deputados que os cursos de bach~relado e de douto~ado só tém a lu
~T:tr corr as !norli fi ~ações proposta~. 

Emenda "D'' 

!\o art. 5.0 <lo projecto. onde se lé ~Direito Industrial c Lcgisla
ç~o Operaria", leia-se "Direito Industrial e Legislação do Trabalho''. 

Esta modificação visa tirar o caracter em tanto Testricto e impr'?
pTio que o ·projeeto dá á nova cadeir.:~. A expressão "legislação operaria" 
é evidentemente restricth·a. visto como o assumpto abrange tambern :~ 

legislação referente ·aos patrões, Visivelmente o projecto quer referir-se 

iJ. "legislação do trabalho", que abra11ge todas as relações juridicas entre 
empregado e ernpTtgador. E é para applicar essa legislação que a nossa 
Carta Federal creou a Justi;c. do Trabalho. 

Tendo-Se mani~estado sobt"e as dlne cmemhs apresenta<las c hõ!
vendo, por sua vez, offerecido á consitlera~ão do plenario para maior 

.pcrfectibilidadc da futura lei, as quatro outras A, B, C, D, de sua au

toria a Commiss.'io de Educação e Cultura tem por finda a sua missi"to 
no que toc:t no 'Projecto n. •8, de .•935, entregando ,·, Camara o ~eu 

:Parecer. em cuja ei~hnraçãCt só se ins(>irou no Jesejo de hem ~en ir :, 
~a,ão . 

. Sala ela Commissiio, S de Agosto de 1935. - Tl1. Monl~:iro de Bar
ros Filho, Relator. - Laudclino Gomes, Vice-Presidente. em exerci:io. -
Lui:: Via11rra. -. Mo1l1c Arraes. - Raul Bittc/Jcourt. - Edgard Sancll~r. 

Osorio RorbCJ. - Francisco de Moura. 

Art. 1." Xa.s Faculdades de Direito officiaes e na~ Teoonhecidas pelo 
Go\·emo Federal, é . facultativa, a juizo da~ respectivas Congrega<;Õc~. \ 
existenda :do curso de doutorado. 

A•:t. 2." Para a installar;;ão 6u suppressão desse curso, em q~:tlquer 
Faculdade de Direito official ou reconhecida, serão obser\'adas as dis!X)
sicões seguintes : 

a) entrando em vigor a presente lei, a · Congreg:~ção reunirá. dent~o 

de pra>:o r:uoavel e. tendo em vista a conveníencia ou não da e:<(;istenda 
'do c~rso de doutorado na Tespcctiva Faculdade, deliberarã, por maioria 
de ~:otos, sobce a sua contin'na<;ão ou não; 
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b) >;etnpro: que a Cong~o:gação r,solva :! ":rppre.ssão do curso, essa 
clecisão se e:-te~utar:i ~em prejuízo dos alumnos existentes, aos quaes fíc:a 
.:J.ssegurado o direito á conclusãc do m~stro curso; 

c) supprimido o curso de doutondo de aiguma Faculdaáe jurídica 
oificial, os respectivos cathedratic:os ·poderão ser aproveitados nas cathr:
clra~ de materias affin~ do curso de bacharelado da mesma. Faculdade, 
no~ termos da legislação em vigor (decreto federal n. tg.Ssr; de l1 

de Abril de 1931); 

tl) em qualquer tempo fica salvo a interessados, em numero nunc:~ 

inferior a vinte e cinco. requerenm a insta!lação, em qua:quer Faculdade 
de Dlreito offici.:~l, do curso de doutorado; 

~J os cursos de doutorado que, por deliberação das r~pecli"'as Cún
greg«t.:úes. con tín'Uarem a funccionar, r~ger-se-ão ~la. legisla~ão · vigente; 

f) da decisão da Congregação sobre o assumpto caberá sarpre a qual
quer interessado recurso com dfeito devolutivo só;wente, para o Conse· 
lho Superior de Ensino. 

Art. 3·" Ficam transferidas do curso de doutorado. para o de ba~ba
n:lado. nas Faculdades j:uridicas officiaes, as cadeiras de Direito Roma
no e de Direito Internacional Privado, aproVi:Ítados os respectivos. cathe
draticos. 

Paragrapho unku. C Direito Romano será leecionado no primeiro anno 
•lo curso e ü Direito Internacional Privado no quinto anno. Em todos os 
annos do curso de bacharelado haverá, pelo menos, u·es aulas semanae~ 

ele c:~da di>~ciplina. 

Art. 4·" A cadeira de Sciencia das Finanças ·passará da primeira 
secção do segundo anno do curso de doutorado para a pdmeira secção 
do primeiro anno desse mesmo curso. 

Art. .;;.• Fica restabelecida, no curso de bacha:relado, para set pro
fessada no quinto anno, a cadeira de Direito Industrial e Legislação 0~
rnda. 

Art. 6." Não havendo titular effecti\·o das cadeira~ transferida~ 
para o curso de bacharelado, abrir-se-i concurso, nos institutos officiaes, 
])~ta o J)rovim~nto das rresmas, na forma da legislar;:ão em vigor. 

Art. i. o Re~'og:un-se as disposições em contrario. 
Sala da Commissão de Educação e ·Cu lturn. - L, !f ar. ta N eve.r 

Presidente. - Edgard Scm.chcs. - Martins Soares. - R.aut Bittenco"rt. 
- Francüco de .~loura. - Osorio Borba. - l.ui~ Vianna. ~ Th. MO>!
târo de Barros Filho. 

llMENDA:I E).! 3·" DISCUSSÃo A I)VF, SE RTH'T~ItF. o l',o\l<ll~V.L~ 

Substitua...se pelo seguinte: 
•• A cadeira de Scicncia das Finanças pa;;s.1rá da segun<!:t secc;:lo do 

~gnndo :tnno <lo curso de doutorado para o se;.oundo anno do cu.rso de 
b;~cbarelado. 
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r." 0 ensinol de l'l1iiosophia no Direito da terceira ~~C<;ow do se
~undo anno do c·11rso de doutorado, passará a SN rninistraolo na prim~ira 
secc;tto do primeiro anno dn mesmo curso. 

~-~~ A cadeira de E~.:onomia Politit·a c Sci~nc:!a dns Fin:lnç.as do 
primeiro :tnno do cur;;n de ha,hareia<io ficará denominada: cadâra d<! Bco
llomia Po/ieica" ·. 

Justificação 

A cauc:ira de ~cieucia d35 Finanças. pda sua manifes!a utilidacle para 
tndo~ qn:mtns •e l>acharelem err dir~ito, dt\·e ser retirada do c11rso de dou
torado para n de bach:.rdado. 

F' certo q:u~ actualmente existe:, no primeiro ann1.1 desse cur~11 a 

caáeira de Economia Politica e Sciencia <.las Finanças. ).bs essas dua:; 
disciplinas n5o podem "er ensinadas em uma só cadeira, sou pena <lc 
ser o ensino imperfeito c insu.fficiente por falta de tempo, morm~ntc: sendo 

re..luzidas a tres hora,; pnr semana as :mias da referida cadeira, C<>lllO ~ 

permitte ,, art. 3." paragra-pho unico do projecto. 

Transic:rida do doutorado para o hacharel:ldo a ca.J.:ir:t •le Sciench 
tlas Finanças. que o projccto (art. 4,'') remove para a primóra ~e.;ção 

do P'i:reirn :mno do olontor:tdo, afirn de occ:upar o log-.. r tla. cadeira. u~ 

<11reito romano. tambcm tramferida para o bacharelado, cumpre preen
cher :t la~Uil<•: fui n que fez o paragrapho uni co da emenda, transferindo 

para a referida sec~.;iio o ensino de J>lu'Josopllía do Di.-c•Úo, mini,;trad<> "·' 
tt-rceira secçf1o do sc~mdo anno do curso de do~JtoraJo. 

Com essa alteração, em cada secção do curso Lle Lloulorauo serão lec
ctonadas uu.~s disciplinas. 

Sala das Sessões, 23 de :\{aio de 1935. - WaldemiP' Falcão. - I'. 

Matt<J Machado. - Figru:ircdo Rodrigues. - Abelardo Marit~lw. - ;-lma

J·ai Pci:roto frt11-io•·. - l-lumb.:r.lo Moura. - AJdc SamPaio. - Delfim 

:lfo~dra; - .·h"r~rC'i<> To•·n•s. - Domingos Vcllasco. 

Documento ann~·xo :i emenda ·apresentada au pruit:cto 11. 61 H: 

1 Quatlrn ckm"n~trati'" da actual <li1·isáo de rnat~rias, nu curso de' Jouto
r:uk• d<ls Faculdau~s de Direito) • 

Pritu~i r<• an no 

Primeira s.:c.;ão 

Direito Romano. 
Direito Civil Compancdo. 

SegunJa secção 

Din:ito Pu.hliev (Theoria Geral do Estado) . 
Economía e I,egislação Social. 
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Ter:c:im scc~5Q 

Scgunrlo ~"no 

l 'r imeira >CCçáo 

Dírt"ito Tntcrnaciún:.t l'riv:ulo. 
Philc•"<•pl,ia rlo Dircitn 

Direito l'ul>lim (Partes. Especi:.es). 
Scicncia elas Finan(a~. 

rhilosophia do Direit<>. 

D:rcito 1'~-nal Compo.raclo. 

~ystemas l'~nit"llciarios. 

l'hilo~11phia do Direito. 

Ter ;:c ira secção 

... 

Substituam-~<: na letra ( f ) tlu art. ~-" ;,s palavra~ Co11sdJ.o Su

pr.rior do Er·.<ino por Jfinistaio d~t l !duc·açii.o ,. Saútd1.- Publica, ou quan

d o :c Fac\\lcl.'lde se ach'"r incorpor:lda a Univl'r.ridadr, para o respectiYO 

Con.ç.-/ho lhri-:h-rsilario". 

J uslificação • 

N:-w ba Cnnsc:lbn Superior do Ensine>: ha Cun,;dh<>s 'C nivc:r•itar ios. 
·Onde não hou\·cr Uni,·ersiõade, o recurso dcverú ser interposto par:~ o 
M:nistro . 

Joir.o Café Fif/:o. - Mortins c Sil~>a. - Thonrp.<o» Flor,·s .v~tto. 

~ala d;ts s~~~õe~. em 23 de )..!aio de 1935. - Edm~<ndo Borre-to Pilrto. 

N. 3 

No :>rt. ;1." c ]laragr:rphn unko onde se JC:· "Direito Jnternaci.,n ;.t 
l'ri\':tcln .. , leia-s<" : "Direlto Prh·ado Internacional". 

A d.outrina. 'f»'Opon-d'e :t com:iderar o Direito Pri ,.,.<!., I ntern:t cit>lml. cu mo 

um <lu~ ~:J.m<>s d.; <ITicito pri..-~o. ( A. Nusr.b:l.\lm. Dir. ·lnt. l'ri'mtre-cht -
p:tJ:! . 14) 

A c:<pr~<!<.-<iio cons.,Rr:ula pdo projectu, dando il disci)llina o c:.racter · •lc 
"Direito 1-ntenlnci<»lnl ... , :1fiu ~ httrm\uli za cun1 a bóa d01:rtrina. 
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Saia <Jus i'..-ssõc~. ~.; dc ).·l:.i•J rl.: !<),;;. ~ !;d111:mdo Harrf'lo l'in to . -
Nicardiun 1'. Prado. - Pra::ça l'i/ito. - }o.ro Ca-fé Fi/110. - Mur/Ín.< <' 

Si1-:1a. - Tlwnrp.wn 1-"lor!'s Nrttn. 

I ~(..: o :tl"i. r . ., lln projccto C(Hlfcrc :'ts cr~ngt'ega.~()C':'\ a facu!.da.J e llt! 

Cl"r~:~r e ur~~!'1izar n ('ttrf:( ' ,11 , duatfJr:ulr•, nftn se ('fJmprehew1c.: que. rc~1rin

~!n-:k• t..:~t:l Íatufcf:llle ~e t=Stahdc(.a fl11 prnje~tf~. ·n5n 'f:,l, :t t:XÍ$ttencia tÜt <::1-

ddréL flc ~dencia . lns Financa~. m:l~ até ~t: d~tcrminc :'tta cr,J1n<'a<:Iio no 

cnrsn. 

>S:.Ja úas ~cs,;õ<..,;, .23 (]., .}!:tio dt: 1 '),;;;. - lidmmuio N11r rl'lo l'iuto. 
ltir.rl in.,• ,. Sih·.:. - Tlrolltp.<nu Fln.·r.< .\'('1/o. 

,\rt. Cl prt·:-:en:,· •kcn~t n t.:nt l'ar;', cnt \2;,!n r n•• :mn;, lc.:1i\ u clt• · ~.1fl. ·· 

S:cb 1!:.~ St·~.;;,, . .,., .!.~ ,](: :\f:tiu t)e li t,1~- - J!dmr11Hfo Ha.rrc•to Jliuto . 

.Ta.<li_firac1ia 

.'\ ="•~~ (: 111:11 :-' fi"!'is: 'TL tlt • tnt Íf• .!11 :tll iH• lc:ct h ·... k~:c~ r ,~•:u· a~ c;ulc.:i r as 1!c 

IJl :- l·i:,, Tt !1t.·ru:u· lona1 t' nt1tras t:un:-.1;111tc~ fl11 p rr,jt.:{'t ' '· ;\ cmcn,]:a \' i :-1.:1. po ; 

·1:•ntn. t.·\it:a r õt r t·::li.t.a•:fi•, de· :)c.-:-opt·~a q u e porh:r/t ~<.·r cYil:c.b. 

!-=;,l:t •b~ !'t''"""~•jt·~ • .:3 tlt· ~ra;u •1c 1 ~'U5 . - !!dnnurrlo !<a.rrctn l'iJJicJ. 

". r. 

EnH:n•b ;,., pr''.icr·1u n. r.'-!. •~r.· :••.;~ f(,r-n~ (r:u· tr:I\L ... i'<·rl.· c:~ . cnrs<• 

t!, dutl'or:t~l:. .,ara ,, •le 1ta~·h!l 1 'L'líldll :1:-õ t•:trk·il':t,;, tlc DirL·;l41 l)on,:lnO e r] t! 

J)in.•íiu l t~ lt•f!l:cc:4•0:\1 !'d,·:.<f,, . 

.:\,: ,:n·~cc.·nt<.·-:-:c·: 

Ar1. 'i ·" X:io c.l•:>:t:.~nlc ~ts t ra11f(·rencia:4 dctc:r~·nin:~das nc~;-·. t a lei. ~1f1. · 1 

se a ll cr:tTrlu , 11<• prc.::o::f.·llh~ anno 1C\.·th·n, ns curse•:-- ele.- cli rci t4> cnt i ,Jncciona

ml'!'ttu: t•ntr,;t:tn1c.. }(IJ.!(• '\HC c1la entn.: e1n vi;:n1·. ser:1o ;tbertns os ctY.lcur

su!" tl f(llC ~t· n:(c.·rt• o nrt. tí.t) 

1 IIStijicarão 

A cmunda ,,h.::t cvnar. .pcr~Jrba~o J10 fl:n~d(tn:UTh, lr!:o .fi.os dUr~ ro.s 

!'l!riclicu~ dura<• te " ·corrente nnne> l<:cth·o. 
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~aia :b .. < S<:~ií,c;, =.l <k :-ofab de !?35· 
ll'and,·rh·.l• do.· hn.Jto. 

N. 7 

.-\c,.-r~ .... ~·c.JJtc-se :uJ :~ rt. 6.": 

1~-';\f'Uj{Ti.lphc, r~l~do.:u. Par:\ a j.ns;;riçt"t.Q em l."'!'"IC:U:·I':-.u, a. '~'-=IH do.s J(;n:aL 

rl'quisit(J~ lt~aes, devc:rtt o l:~c.udidatiJ aprt::stnt~r c;n..;~.,.c:nta cXf:111jtbrt...-s ~h 

nlt::-Ot" ~~n-t: baja t:-'1-CrLpt( j. 

J ~<slificaçc'io 

_-\~o.·t U:i\\1ncn1c o c:a.ndV.ia.tn C obriga.d4J ~l :tprcscntar J uo c·,e,nr)1[lr~s cb 
tlH:'<:: é cxcessi,·r,, dbs C:c:..m atrav:tncand .. os ;..rchiv()s. Ll;thi a ra~à" d;i 

e1nen:la. tfUl~ ,·isa to.rnar os cr,ncur:;us ~nos riispt:ndiosns. 

-~~a~~ ~Ia:-; Sc;..iÕt:~, ..!3 dt: :\I aio d'\: '"935 _ - l.Ja.niet U<: c:art:alht.~ 

If'lllrd,.rl, .. ,. J,. Pirrho • 

.. ·\<.'l't::·H.·e,nte-st:" :i•) art. J." lhJ prr.jL..-t;t,_, n. 'S ~J scguintt:: 
.. E..;tc curso th: c:~opcdaliz:,t;Uu clas c:ulc!r~'ls du curso dt: bachan:b.do, 

n:íu :-ocndu .fJtrnlit1i.:1:t a e:;l:r}lbtt, pc;l<• ca.ndi·dath, úe rnai~ J.e uma dis ::- i-p·li.n~, ., . 

~ala ,1;" Sc,<it:;.. •-''.\ <h: ,:11:úo <lt: < 1135. - Os-.•aldo I.imu . 

.Accrc:~ccnte-s~ .:u• art . G 'f- ·•não St: ttdn~ittindn, ·!~>rém. candid::tlo5 
qt:e não tt.T.ham ..:und·ul~lo <J cur:;u de d'out.ora1•d~>" _ 

Sai:t <l:" St:ssiie~. '-'3 <lt: ;\laio ,[., 1935. - Os~;;aldo I.ima. 

Ac,:n:~ccutc-se: 

.r\n. Par-sr .. {~. nu ~~Uillt~ S(:rie <ir> curs:u sccunc.lario. o estt1d•J especjal 
C" 1~iadn da hi~tnria dn Brasil de: aceoLdo c()m a p1'o~'l"atnma l)\1a: "r:;~.t;,iz:trf'._ 

:> Con~rt:;.::~çft<• dn C(>lle.l{io Pedru li. 
Para~o:rapho unicu. A~ mittc:ri:L,; <lo pr,:-:ramm:t adu:..l dto hi~toria rl.'l 

c:dlisao;:fuJ corresp<muente ;, quinta série, ~erãn rlistri!Juid:ts pesb. seríe~ 

anteriores !lllm:J. r"mrx!el:J.ç:i.o do rrogramma de!<ta <1-s.ciplina que fará ;; 

Congregação cln Cnl!~n lPedrn JI. 
:Sala <la~ ~cssi"o<:>. ;:,3 de ·~bio de 1"935· - loáo NI:'IH?Y. -- U'hndr'r· 

lcy Pi11JJo. - Lui:: Vitt.~lla. - Arthur Bcrna.rdcs. - Ascanío Tubitto. 
- .4rthur s.wtos. - O~tavio Mongabr:ira. - J. J. Scabra. - P~dro 
l.ago_ - Iicnriqu" /Jods:,·orth. - Bias Fortes. - f.,Mn<!o Co<'lho. 
Po{~•crtrpo Viotri. - Euric-o Sou::o Leão. - João MangabeirrJ. - Pedro 
Calmott. - Jo;·,J A11gu.~ao. 

·R.::dija-~e a phr.lse fin"l do ar t. 3.•, par:tgraph() unico, da fórma que s~ 

s"gue; 
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~Em tndns os annr1S d<1 curso de bacharelado ba1erá, p~lo menos, trcs 
a\tlas 10t:m.anac~ •k cad" disúplina, e:ocC!:'JllO <rJanto :. '' ;Jntrr~lueiio á ·Scien
cia do Dreit••" e "'Economia J'olitica e Scienda da.~ Fínan<;as -. cnjas anl:1~ 

conln·uarii<J <•brigatoria.n1e11te. dia rias. 
Sala das Ses~iies, .20 <k Maio de r')JS, - R""J HitJ.-.,;co,rrl. 

~. 12 

Art. z."- Sujlpt•im~-~c :l K:tr:t c. 
Accre~c.:nte-5e; 

g) o cursq fie: fluutnrarlo ser:i. feito em dois .:.n1n1•~- ~:ub uf'n C"f,~H 

r[u:ls t'.:u:l~ir:1s pck~ men•JS, ];odc:ndo S!!r .. }i\·i,licll, em se::ççúe~. a critcri'' Ú;t 

con~re.l!;u:~i(,: 

lt) a c~ mgn::J,!avi"tíl (lt'"slgnar.-"1. nn in:cio rlc <::ula annn. a,..:; ma terias c~'..l-c <l\·
vcr~o ~er l•ft•f'(!'~s.'tdas.. prlrl.e.ndn e~co\11t:T :u:.~-umptns e~!Jcci.:tliz:trl(t~ p:., ra .tt•f'(·n

v,]\'Ím~to :tprofundat.!o: 
iJ não haverú proYi1~1ent11 tffe:tivo de c:1dcir:ts no cur~r. de •Iontor:ulo: 

;, Cfmg-rcgru;~j~t ~-le:ii~nará. annualn1ente. para lccci'•nar n::; nlnh:rias deshrnad~~s 

dt· pn:ft:rcncia pr<)Ícssores catl1eclraticr.s. em t!isr>onihili<l:ule ou niío. e livr~s 

<],JCCntcs~ nii , ·mediante.!· c~~ntr.Lt"to. pessõas r\e ~aber e.:'f)edaliz:ulP, l Cnn~t. 

Feri., art. 15,1. § J"): 
i) il\lr<Ll11t u pcdndu lr!r:tho. ns rcg~ntes do curso ~1~ dt).~1tor:Jcln. Y~nccti'lu 

~ratific:t<:áo equi,·:tl<!nte :tO)!' ~·~neiment<~~ (]os profes~Mt~ tio cur;w de bachôi
rc:lacl(): 

kr o~ -prr.fessore> já pTm·idos tm -c:tdcira~ elo curE~> de ,f.,ul .. r:r.do. !"··

•lerão ~er. li<J ca.~n de 5\t!lppressfio ele !'U:I.~ <::l<leiras, apm,·eita•lus nas m:th·

ri;~~ :tfi.ns <lo cur~o d~ bacharehdo ria mc~nm Tlaculrlac!c. (Cmt~t. F'e.:l .. 
art. r 51:\. § 2" : 

l) para ohtcnc;ão rio ~:ráo de douto~ é ;,.ris]>~"s;"·d il <h::f<:"~a rk th~~" 

A~t. J" - .Su})l)rima-~e: ~de Direito Htomnno-. 

Par;1~ra.11hn unicn - ~UPJ-rirnnn~-~c a:-:. pa;~\\·r:~s lnlcülc~ até - d11 ~1: n.;9 

c " trltimo perindto. 

:\ rt . 4 - ~11;>l'Tim" -~e. 

r ro-A - L'J33 

Disf'!)r sol>r•· n jvMlUimorlo <lc infomu:r;fir.< de titu1c.< tmt~.<tatln.<; com ['O· 

ccr rmrlrario da Commi.<Siin de h~tica 

1. S5o 1ml:lmeros ''~ risc0s t]n cre<lilo e di,•er!'a~ ~~ cantt·bs de or.Jcm 
juridi~a " ~onomica nn senti.do de minorai-os. M-edida~ rio n1:>i!'. "ariado fei
tio lhn sido 3doptad.as e institutos ele natureza cspeci:tl crcadn~ Jl:tra a cnnsc· 
cu•.;ãn d:~.quelle ~lutar :pro;Josito; ora a plurali.r:lade ]l:l.s.~iY:t, ;n>gmr:-ntan<l ... 
~om n con~nrrencia na {lbri~c:ão de uma ou mais pe~s.t,a~. snhsid;;~riament~· 
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;tci:t ii"JJ\"~L c :o;oliJ!lriamcn:\.· f>'J f lliS{H.>~i .._~ã. , ~xprc".:o-a t)U pdu a va;, ·,, ~n
do:-ov ou .,u~·r.,~ i r1stin ttu~ de lJc:: utlc(~ c:: if~ito a HtailJT )Jrt,bi,bi lirb.dc do 
;•din:plemcntt,: ora a :u.ljuncção a divida <.lc ~ara.nti:S :oi rcat"s, como 0 }Je

nhor, a hypoth~ca, a <tnticrese, a retenc;ão otJ outros, tornando mais effi
car. a sc:gurança c la ob rigaçà<J. 

~~:m sernprc: ~c JJCJdt:m tc'1nar t(Jd:t:o' ou algurna~ c.l-:.s~ts tJt\.•tli•l:t:{ a..,-:,ute
lalori as. que. c1u retardari:un ()t: tornariam o nc:..tu.:1u Li csin tt~e:s:-;antC. D 
u:ercadc, d.: ,-al<~res rec:la ma t·c:le:~id:ule <las upcr:u,:i>~:< na usci:lan:e s~c 1uen· 
d:J. cl••s pn:~:•s cOLt~d,,s nas bolsas elo 1ncsmu di~. Uevetf" "-.. ilas sc::r re!Soi

Yidas c iecbad:cs com presteza afim de :<c nil" p tr<lcr :1 •>!>P''rtuni,!ade , 
<tuasi :;empre fn"-'<LZ, na tr,.pidaç:t .. olus pregües_ 

- . Se. en1 materia de oper:.c;õo:s crccliú:ias, a phi:i">!>h ia ~ :1in.!a a 
d~ C'<Jnf:ar ~ ltscunii.tilHi" :o;c:tn pre. n5u 1•:• :-l&H;1H runc-lu i ~ j.t..:b nt.":.:cssi1lade 
ti .- :llltc:, pre,·enir. tp:e r<:mediar . 

. -\s~im nas bolsas. cumu nus han tvs . 

. \nt~s de nwí~ nada. cttnlJ.Ir~ conhcl·~r a~ q::·,:dillades intl iv itlu:u::\ do:s 

upt!raúur~~. tendo !\c:ntvrc: pn::itntcs as fich.a;-;. in , ... rma~uria..;. .Lt cada U!ll : 

vs U"e:os e hahitus llc: \'ida. a uri~nt:u:5n ;lo.~ tt~.~u :;ios •• ~ :oOystctn :.l -.h: tr;~

·~alho. o e stado financeiro, '' calnllo ~c;:uru c !~ ~ i• tucza. as Jh •SsihiH.t:r:le« 
d:~ forh1na .. Qualqutr Inut:u:-:ao ,1,J J>atrim .. ni n clt \ c ser ;ll.~u :u.: C'usacla e 

õllllut:ula. 
Sent c::oiose prt.:JJ:tn, !JTé\'Ít•. Ü<: .,rdt:nt 1•sscht.lu:.rica ou ~ .. .-~~n~Jnd<::t. a:·Hl ?' 

rfio os c(')mmerciantc~ d\:: crcdítu cn1 lats;.~;t rnai~ tlc- !'0Ur[Jre7.;,~ c:: dt: llecc

:~<:i:ies. que: tle lucros, 
])~, . ., o imprevist<.> s~r :cfa stadu l:mto quanto fl"""in:l. 
3. P;tra munirt-n1-Se tle t:lcrnento~ ~~~ t:un~nb:1 t"e]c,·:Lt tci:a, cui tl:a r~\1 11 

fi. COmn·er<:ÍanleS Ue u!Jtcr. ~'OnSt~ntc:mente infurtlla<;ues -~~ u ras de ~c~J 

_titnles. t~utu J~lr indica<;ões de ordem rcsen·aua c: priva•la , qu:~n co ·;•c.w 
cnnsuha :t(,s rtgistrüs puhlicc•S. ci\'i~ t: (~rJmnltrci:u:s. 

P ar:. essc: e ifcitn e p:~ra a segurança dos tlireit"s tle ~ontractantc:s c 
t Íc t~n:eiros. instituiu a lei <• re!(ÍStro publico Ue acto' e cuntractos !'uhrc 
ímmO\·eis c UCls títulos e documentos particulare~ . 

..-. :-.;, rel{istr<t ele immo\·e!s. qual prescreve o clc:cn:to n. 1 k. 54;: , 1le 

==-4 rle Dezemhro de l •JZ8. uet·em in~.:re,·cr-se os in~trum<:ntos [>Ubli cos dP 
instit'uic;ão rln hem ·de famiEa. das conven~õe.< :mtenupctac:~. Lln d~SC•>hri

mentu ele minas, ele hypathecas legae~ ••U com·encíonaes. tle .,:nprcstim•>s 
yJOr obrigac;ões ao po rtador . os autos de pt:nh_oras , arres tos ~ :<ef)Utl'l r<•s e 
;,s citaç<ie~ d~ ac<;<>es reaes ou p~so:.i!S reiper:-c;utoria~, relat ivas a im

mo,·eis. 

).: ellc se i ará :. tran~cripção: 

u) da senlenç:. d e des<tuite e d~ nu!lida<l~ ou :tnnullac;ão cle casamen
to. quando nas respe cti\·as partilh:.s existirem immo~eis ou direito; re-"les, 
sujeitos ;, transcripção; 

v) 1\o wntracto th: loca<;;ã<), no qual lenha siJo consi~-":•'<l.~- cbusula 

de sua . vil(encia '"' caso de alienac;5o da co usa locada ; 

<'l elos titulos translati,·os da propriedade immovel entre viv()s. p:i!"a 
l'\!:t . :tcquisil;ão e ex! in:~ão; 
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d} J.io:; julgadn .. .:;, 11a,..; acçi>c;-r. divi~orl:\s, pd;~~ quat:~ ~- .pu~~r tcrrnu a 

in di \'is5.o ; 
c) a'as sentenças que, nos inventario$ c partilh"~• 'l•lill·IÍ<·arcn• l>,·n:. 

de r<llz c:m pagamento das dividas da heran.;a; 
f) da arn:mata,fio c adjudicação em ha>ta .publica; 

g)da sentença •leclaratvria ; ia posSe ,1., imm.-•vcl. por trima '"'""·'· ~cr11 
interTupcfu 1. 11em ôJ>posic:~í.o. p:ar~L sen-ir dc: titu'" :1ç:qnt~iti\·n: 

lt) .para a p~rda do <lominit> da. pr"pridade imm<>vd th-,; titulo:< trau

smissh·eis nu dc•s ~1cto~ renun\:iativus: 

i> do~ titulos (1\L cb ;n:o;:crlpt.;:"'itl tit•~ :l.ctc•s <.:ntr~ \'i\"(J:"' rc::laLi-..·anLcntc aos 
ditt.!;to~ r-ca.:s :;,uhr._. inlUhJ\'ei:;., tl\lê"r P~1ra a ;l~.?qu1sh.:iio •ln ~lr>nliuiu, quer 
)):1r:1 a valid:u)c cunrr:t l~r~eir()S: 

,i) dos titulo~ de servidões nioo apparentes, p:~.ra a ><tta cunstitukii": 
k~1 fh, \1Sll).ntc:1~~ c: <lj) ttsn :-o.c1hr~ ln1lllc,,·eis (: halJlltu..,·flj'· l(ttanflll n;"t\} re

sultarem do direito ele familia; 
n:) das rendas con~titukla~ nu ,.tllc.~uJadas a unmc•\'t'!l:'i por tli:-tposit;li•l 

de ·ultiw.a von•tade; 
~I) c((l ('(Jtltt~ICtH de }t~flhj 11• ~~~ric..•nla. 

Xn nu~sn1o regtstrü ltnmohiliario se .;:n~crb.at~IO, na inscrír>~ã.o ~ :l :-;e;:-:1-

tcnça <le ,~p;,raç~r• do: <!"te; o j'1h:amen1o ~ohre o> t"c;tahdecimenlo da so
ciedade conjul:"al; " clausula rle inalienabilida<le imposta a irnmmcis p,•. 
los te:<tarlDrcs e rloadores; e. por c;~.ncellamcnto, a extincçãn dos dirdl•>" 

re:~c:s. 

$. Xu r~~i!itrn d~ titu1n..; (! docnmetltos ;.;crã•l ft:it~l~: 

I, a lran~crípç:ín: 

rr) elo~ in~trtlll't:lll0:-1 p:Lrticulan .. "'S. p:1.ra :t prü\·~, d~s l•Lrí~ac.:ões con\t~n
ci~,nae,: . .; de {pl;~.lqucr \~lor,. ht:.1n con\o d~\ e~ss~\.:) d~ .:rt::o\~itns !!' tle outrus dl

rt:itos. Jtc~r e!Jr..,; cr\"atlo.s l'~lT~l ,·al~r cnntn1 tt .. rceirc•~. c do p:.g:•mcnto cotn 

~1.1hrHgaç.i"k1 ~ 

b) tlo ptnhnr t..~nmnHull St'lhrc cou~as nlO\'tÓ!'i., fcitn p(Jf ln:-:tnunentíl parti

n!lar: 
C") d:, <·au~;í., Jc titulos <le _-rc:tlit" pessu:tl <: tla dil"itla publica fe

Llcral. cstarloal •m :m;!licipal. o li tlt: lK >! sa. ao J><.>Ttador; 

d) tio eontractn por instTumcnln · partieular <le penhor <!c ahimaes, 
n:IH l'tn11pr~hendid1 ' ua;; tliSJ•n!'oii!\Õ~:; d(• art. 7~1. fl • .;. <lo Cncli~o Ci\:il; I.. do C011tract:l, por lnstrum(."nto particular. u~ p:trct:-ri:t a.~rh~ora, ou 

pecnari.rl: 

f• faenltativa, de tlo~umcn\os para a S\1:t conservaçiio; 

J l, a '"·erh:L~fu> da prnrtl!{aç;i., ,].., c .. ntractn parli,,llar c!.: r>c:nlwr de 

a11Ímaeio. 

(í IJc.:~tin~tft\-sc esses n:~istro~ IJUhE~~)~ a a.uth~nt;car~ d;\r s~nt·a.Jl~o;a. 

~ imprimir ,~:didadc ~\oS actf)s juridico=--. Por is:-:o 1nesrn~) ._fllc são regis

tr<•S publicus. impvx ;t lei. categuric:unc:nte, ;, seus offici:u:s a obrigação 
de p;,ssa~ ;ü> c~Ttidi'>~,; 1'equcriàa~ -e a de " mostrar Ji.s 11artes, sem prl!

juizo da regulariu.;l.de <lo serviço, os !h-ro~ de reR"i~tT·' · dando-lhes, corn 
urbanidade, os csclarecimcnt<>~ vc:rbac::< que pedirem". 

Se, de um lado, ficC>u bem claro n:'to importar ao sen:entuario ou 
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o(fici;~l o motivo úU imcn:s~e do JH:dido de certi<iáo; de outr" ficou ex
presso <lc:n::r c~ta sc:r pa.ssarb ü sem depcndencia <k•· <tualqucr rlespacho judi
cial ,devendc• referir-se ao,: Jh· ro~ (le regi~<tro ou a Jocumentos archiv:ul<•>' 

c a este pertinente> ". 

Í· Todos o~ lh·ros do rcgi~tro civil. por tanto. dc\'em estar :i disP:>

si~fio de •tuantos ns Je:<.:jem Yer e <levem ser mc.strado«. mini~trantln o~ 

oífici:'les :ís p;~rtes üs esdart'cÍmt·ntu~, <ttlc pedi rem. :Não podia c não póde 
ser de modo tliif trente. Pur , ·i:t de regi~trn (a:t--!'1! a publicíuade dog actus 

c contracto,; ndle inseripro~ . transcriplos ou aved>aclos. Fiea, p<>r isso. d··· 
conhecimento JlUblicCI a m11ta<;ão <In patrimonio de c01tla <:idadào c nellt

marc:ula a a scenclenca ou a baixa da linha mercurial <I:• sua fortuna. Tem 
nelle. coinn hen1 se: cmnprehende. ~,·ommcrdantc:; e industrlac::s a5 f.nnt~s 

tle infonnac:;;u> ~ohrc '' c~tndo pntrintonia\ de ~eu~ clientes e. c"n~ccrucn
tcmcntc. a mo:rlid:t rlo seu crcrlíto, 

:-::. Se assim ~. na vlda ch·H, Ót: nlollH tlii'fcrente n~l~) ;:: n:t ,,.;fla eu:n ... 
m~rcíal. Nesta. muitn m a i< que naquella. rle singular pre[>onderancia ~e 

YC\'C!'1<:n1 n-s r~~i~trc,s public:ns ~ Jnais efficic:nt.: tem de ,..crt ntct.:S~3da:

m~nte. a puhlil'idad~ d.,. actns nellCj; consign;~dos. 

Nelles "" lll:ttricul:"n commer cianr es, 11ess•ias naturaes nu jurídicas; 

leiloeiros. trapichcit·u,;, •••lministr;tdor.:s rle <~rma~ells. · tlc de!'Osit" ., em
p~~~;o; ele =~rnl;:zc:u.s 1-(Cr.ac::-. . .:\rchl\'arn •. ;;~ r)S C'f,ntr:tcto:o: c! e ilnntt:dinta 1 e

fe rencia á siluao;ãco (: rc~pon5<~hiliohctle~ cc•lll()t11Íca~ d~ cad:L commel'Óan\e. 
1ac,; <:omo o :U,tt!-!111prial c o~ de inl·onlllllmicahiHdado: dos hens da mu
lher, bem :•ssim os titulcrs de acquisk:i•>, pnr clle. de i)l:ns niín uhrigacl<;;; 

por divid;~~: o COII~lilutÍ\·u . morlifi ca<lor mt ole ,Jbtracto .las socieJade~ de 

todos 11S typos l•em cc,mo <lS das extran):'cÍm~ ''"" no \erritor iorio hr:1silc:irn 
ins(:tllent filial, succtlrs;•l cru :t~-:encia. xo mc:snw Tt:llistro !;t' inscrevem t í

tulos <.le nomcnçiío de r•·<:po•tos merc antis. rle :&,::entes anxiliares do COilt 

mcrcio, de ctnpr<:sarin~ d~ ~Lnll:t:r.t"ns ~l'"rac:-:.. ,\t: antnri:t.acfi.o . paterna ua 

mnrital p:~t·a n exerci ci<• <I<> cCimm~rcio por menores •>ti mulhere.< ca~:ulas. 

de c:trt;Js pa!<-ntes de auloriz:cç[io ;, sod~dadcs extrangeira:< par:< func

cionarem nu l'ai;-;. <lc dncltn\<:nto~ •lestiu:ulos a val~rr.:m colltra tl'r-~.-iro,; 

c tle firma::: nu ra~fies conlmcrci:tes. 

'T;Lmbc:nt se re~istr;tnl 1narcns de infltlstri ::t c ,[c cotnnlecc;u, th:st:nho.; 

cu modelos indnstria.,s. ' ' nome comm.:n-ial c titulo,; <le cstahe'~ciment<•S. 

t~ndo o prO<.·es,;or rt'$1istratorio nmpla c real pnu!icidnJc, em tndos ••s seus 
tr:.miks. ])t rr ,.ia d:t imp;en~<:l official. 

M:tis do •ttte o scgrcclo. scnrw tanto rtu:mt" ellt·. a publiciú<&d<'. nos 
di:~ s corrent cs. ,; a :dm:t dos n~gocios c llm elos f actnrcs prín ci paes Jn seu 

succcs,.-o. ))i~seminn-s~, por is~o. em todo~ o~ <JUóldr:mtes, propa~,r.~n• ln-sc .. 
cum "' ~nm e ton\ a h1z atr;l\·é~ r\e todns :ts nnrltl.F- do cspaco. 

9· Uuem se ;1pproxima do f/IIÍ-C'hct dl\11\ bau~o 011 da balaustra da d" 
bolsa ~·fim •le <tdquirir, , ·cnder ou c-;mcionar titulo~ tia divida publica ou 
da divid:• ll:J.rticular. dc,·e fazc:Lu cuid:ldosamente para não ser ~urprehen

dido com o c:st;Hio de insolvencia utt de qucbr:. tl<&s "CUS emis&>TI!1<. sacta
tlo~"~· acceh:mtcs, endo,.,s:uloTcs tm :<v:Liist:&s. Qu<·m •e J~rupüe vender as 
lllCTeadorias do ~eu estabelecimenl.o commerdal ou os productos da Sita 
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int.lus tria, a J>ram, e<Jrcec r!c 1' Tl'C<I\'Cr-~c con tra o r iS<"o dn imp<~ntu:t lidaclc 

no paga mento elo prer,:o. 

Aka nçam-sc us índice:~ de snh·ahi1ida clc ele nn!' c d e 11ut rto:< pd a con
sulta c<.ntinua ;ws r<:~istro~ pnl,licos civis e commerciac:s e pc:l:t c:•ta de 

inf<, r tna<:(jc!' rc;o;..-rv;,d:ts c pTivada~, sen1pre d ifficcis, nt:t:'i, "-~utnn as illtH

c:u;f•es d;ufllt:11c~ . no nl:ais elas \'c zcs {;,lh:ts . 

IH. Entt-1H.lc:t1-!<"t.•. dc:~·alc Jnultu lc:mpc•. neCe:"sar io instituir u n1:t fl j)-

p:~relhu <lcslin:d u :t accu~:tr a impontualid:~de de c:vis c ,Jc cntmnn:ci:mt<:>, 
per:, crc:::u;ii .. ,]c cartorio especial Jl:IT:l u re~.:ist ro rlus tí tulos <l:t di vida pr i

v;ula não aC"C('itu:o". ttl1aucJ,·, p:!ra c. a t:'cc..:itc :1prc-~enlado:r.. o u não pas.:os , 

<( Ua.ncl,, lJata fJ pa J,:;u ut·ntn exhihicbs. Per m ittin- 5t!: ao~ por1 a<.lort~ uu pr~ 

]ITi~tario:-i de t:Jt"S titulo,.; furntul~u· (I :-õ t•n prnt(.·~t,., po r tnn ou por o u t r o nlo

tivo c imJ><.t:r-~t~ au respccth ·(• .-, ( fid:,l :t nhri ~:l.<:fto de tirar o in :-:t nttnt•ntn 

cio prutestn. 

'river:un. dc~s.c prutc~tu7 o~ t·-.~nntt•rt: iant c~ , ,nrli.! (.ont:o nt t :t r d t'l llen t• l 

inL~Jn fUnc iivd para :1 t.::J r :tCtl·t"~7.;u,,::ÍO flu cst:n) tl tlt: insnl vcnci;t c"JU d~ CfUe

hr a d e :o=eus clr:\'l:llorcs . 

t 1 . Ciuua ~u h'trl•lS ~~~ :c-n t rns de c~u tnncr"· ;.-~ ln t<·nso. n:as g r ::.ncle$ pra

ç:..r.:O: tnt:'rc:.ut is br:L.,.i l<·Ír:•s oq{.:Jtli?..: l r:un-sc <"UlpTe""<tS c:nnt ·, , prup(\sito rle :rn

g;,•riar i n{urtn:u:•-J<:~ ,. prur..'t:"dcr a syncfl ctnd:1s ;lC"l' 1"l'":t das cundic;:úes d e! ri
<[ltezn <: J >.:,,;sihi l i: l:nk~ de Í<•rtuna <I<· lf>t!OL a r:cnt~. O rgan iz:tra m-se te

chnictultent(·. (.•tJ;,,uLj;nulu p~tr;\ ú clc:o;en ve~h-hnentu c ,.ffic;(·rtc i:t. c..le ssc r:t1ll•j 

ele a ctidrla:lt, mt'r,·a ntil p.-~s< •:>l atih1• ln. <:nlllpc tenlc c dis<.'r<'l<>. Pulu la r:tm 

as ;l~te nciõl..:. r[c in funna~t,t•s t•rJnuncn.·L., c•s. 

t] ; ~pusiç:io do '~nlnt1 1crcio c da lndn,.;tri:. . 

ruzerant CIS S~S prestit110~ à 
f nrnccend•> in i orma <;i>es n·s e1·-

v:ld :ts ;Los -~:ts fn:~Ut"z.cs e a!'i~igu~;ntt•:-t, ;t t :-tHfO pnr f(ll!ultn.s nu tn~ian:e 

Jtrestações mcn~;!t·s . ,,..c, ·iatn~ntc convenciuua<l:u:.6 A ppa rec:t!rHnl t aml.e1n. o . ., 

jom:-l.l' ~ . hoh:tin~ <" r~vi st:1s de in for:na c.;t)t~~ con nnt"I"C:14U:!". not iciando ()S 

t<:rmtts tlo.s ru·,,~c~~~s tlc falf c..·n~:ia~ ,: cnncnrc{atas. :ts \'end ot!' ele: hens en1 

ha='ta puhli<·a 11·: ~,,~ 1c·i1t,c~, o~ i.ll'tos cJ,l~ rcgi~t:·os puhliC'<\3 c.~. p r irtcipa l

tn\!tlt t•, :\ r d .ac;;'tu cli.tri;, do~ tÍ1n1us pnnc:~taclns. Alc:tnc:-ara:n t H~H:' larga 

·:c <t•itao,:ii<"•. pda 't:a <·,·irlt-ntc u: i lilhrlc. 

P:tr:t t"S t"«.'"ttç fio <k !'Ot:~IS tn·oJlr:llllnl ; a~. t>111 r:tr:~m "!'o ;tJ.::t:nt~s t·tn .:• ~~.,.,,,·d•) 

or:t c r•U:i ns offici:u.·s ric.>s pn,tcs \os t i <.~ 1 itulu~. ora Ct~llt o~ d i!'t trlhuldurc..;. 

fi( IS CIU:IC.S f(."l..·dd~tlll as li~t;IS cliari il!' t)()~ titulo" í1)>1"Ct'1ltacJos a rrot C:::iitO 11:-1 

\ 'CSIWT;t, 

.SHrJ.rin, purb u. :-:r-ria ri v:.liJ:ulc c11t rc CJS ,,ffid:-tcs de prot c.~tu;o; C ••S 

•listrihu~dort·~. Ulcrct·· d :t L~"ncorrcnda, que..• entn~ e11t-~ s~ estê,ht.~lc::l·t!\1 . p nra 

o fnrnecitu~ntu da :-:: rd:t<:i",cs de titulo$ :ls ;ts::_e:ucia.s e a os jc,rna~s ou ho

lctins tspc:c i"li ~:vlos: pretc:mlo:ram aqucll~~ obter meu:das contr:t estes . a i im 

u" fic:trcm ~"10 o l\1111l0pnlio elo forneo:im~nto t.la d ação <lo s t itulo~ arre

sentndos a prnt~~tn. 

1 ~ . Cnuhe an Conselho Supr<.'nHl ria Cnrte de Appdlação> <!t> Rio d e 

J a neiro. pnr Accorcliio de 1.! ele Setemhro de l()Z8, con)·l~~cr cl" cont r" 

Vl."T'SÍa •rue lhe f.,i submettidn a j ulg:~m~nt~ <.'ln ~ppell~<::Í <>. 

N.-st .,~ term<Js a dc.:idiu; 

"Accorrlam em Ccm~::lh•> S uPl'entn ela Ci>rte •lc !\ppe11ao,:;iu ~·w>h~cer 

do n:curs<• •lc fl~. como )1cdi<.io de cor reição pa tcial <.!c a .:<ord .. c om .'l 
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:~~·t, :. l U3 ;~o I, ·,lrlig-o' dD Prnce=':-;,, t.• j• .. dg::d-o (trnrcdcntc. p:l1'a (\ nn, de: 

:-..\..'"~· ~.!;~r:uat;d,'J ... recorrente nra n:cl:nnante n dire-ito de furncc~r- quats.. 

qUL'!' ccrtidõt•::o .tt•c..•rc;t tlo!" titllh'S ~Hsttitrri1!o.s ~.:nz ~e~t c~~rtorilJ. 

• ;\ <kd~fic• <le fl>-., p.:la qual •J Dr. jui?. deilur;J~ ho!l\'<: Jll>r bt:n1 ve

dar qu~ ."'L'jatJJ l~dr,i!"tr:ada:-õ ('t:rliclf,t'S a .. ·crca ele d;st:-íbuh.:ftu dt: titulo~ aos 
flit'ic:t,s 4il· pt'Hte~tc. , t• r~ahnt.·nle iruprnct'!tlc:nt-c. além ,lc.· fallc:cer ~on-•t•e .. 

Icl!t."Ía itqttd~~.: juh: par.a pre\·t:r ~L ~H."tiF!i.;-àn fl:llcc..-íDna! d~.' rcchnnanh:.4 i;Uju~ 

:~~to:-: ~.· . ..;t:i(• ~ll j<.•itus, t~L·, 1-\\l>t:t"Slh.', ú. currc-ix-ftu ~t:r;d ot.:. parl.·i al excr~id:J 

por (;:;tt" t 'oll:-iclhu ~uprc~mo, 1lt~ :l<.:t'orclu cont o art. J.: da lei n. 5~n5~l, (lc 
H"J..!'L ccHnbin:uJ .. l'Oll\" :u·t. t.I~•5 tio tlcc:re:to n. 16.75-! dt!: 1924 . 

.. CnnH• h~m a\,:C(.~ntua n ] )r. Pronl(•tôr Pub1ico, em !-ilt!Ll p~LíeL~er. ;;.s ccr

tid~it::o~ de ôl(,"tll:"i do r,ffi~{r, ~Ó 11~(' podCII\ !.oir;:r forne(:itli:l:-!o I)U.antlv ~I \c:i t:Jt

pre~S~lHlt=lllt: u dctl~nu1nat·, ~ e~St: prtnópjo~ que re:;uha. entrt!' u .r,:oo~ "'do 
r<:-g-Ítn~n d~ J•Uf,(icidadt.: .:vn."'J!r~ld•• tu.:!u systema poltt lc:> em .,1\lr ''i\'Cin4•S..,. 

"'"' ~ ,;u~~·~ptin,l •lc r~stric~·iio •lo Poder Ju<lidado, para d.,c!:tr:Lr índí
yur~nn:~·í:-;, CülJcJ•! rJoS ti<: JJUl;lidd:ulc .. .acto:, que a lei c~>n:.:.irl.er:t .pur su:l natu

reza puhlil:'(•s. Ora, ncnhuura dis['l):-'i<,·:íu l1·gal prt:scrt:v~ o sjgillu d;t ciis

tT·ihniçào .!" titul"s aos officiacs dt- pmte::~lo; " scndu <) ,;igillo de ui1"citn 

<.:X(.'~11Ciüll:d 1 <!'~te rcd~;tna :inh.:Tprctac,:r'Lo n·strict\"a, claru (: 4~Ue se n;Í.u o 

pr)lle entender ;,lt:tn du~ c~1su~ ês:prr:ssamenlc dcsi~n:u.lo~ tt:t td . .t\liú~. -c) ca

r;.L~·l~r de pUl•li<:Ítfade tl;1 d\~tribuÍ\:àH ("Sli! exJ•tt:~Sarueri1C n:c1111hcciclo JJe[rJ 

decr~to 11. 1 rl . ..:!~ll. de li'} l J, TC\.·i;,:-nrarfo [ll"~;J. lei ll~ J . ..!l ~;, de.• t ~) tli, (":oi.l:t.he't:

ceTlÜO custas ao< dbtrihuíd<>rl"s pda,; .. ~crt il!i,cs qtl~ passar<·m " \Secção 
\''!! <l:t TaiJcll;, I Y. ohscn-açãu 1 ."). 

?\enl se diga qttc :r:\ c.:e1·ti1h .. ~~~ ot1 inf••tln:t'.;iJcs dú~ tjtulos dhitrihuians 

sàtt inc:on\.penicr ~tc:-; Jlt·1o ah~tlo que t·~sn !HJh_!idd.ad~ Call:-'it ;HI .. ~l't:ditu dos 

~e11 ~ porta t.lorcs. 

··A tli:.tri\nri(f"Lo, ('OUI<J rccnnhc-cc o Dr. Juiz. ttÜt) faj', pre~lunir lh .. ·cc.s

s~tri:mtente o t·~tado de c-ess~u.;ft~\ th.: r1:t:J,~:1menh\;.;. ~111 in:->Dlvt:nda do:-; de\·e

uore~; "· nt"slas c~>ndiçiie::s. "a pul>li<-idadc: da rlistrilmiçã<> rrâ•> scri1 mais 

flllc. t11tl:t :ulvertetJci~~~ uma SUJ..!'-'C='t.ào a tt:r;.:dru~. no s..;ntid,) Útl inft;1~a'ã~) 

u;~ c:m~a <la infi<leliuade rio cl.,•·eJor ;, saa firma··. 

··yfas, qtkuttl() a~shn não Íoss~ 11a r-uliisfm tle interesse . .; <lt: nrde!rl 

pri\';JU~l com " de urdem Jlllhlica, e::~tts se de\·~rn ucccs~adame::nte:: subre!'Õr 

i")uclles. p:H'a que ;;e nflo nc:utr:•H:te;u '" ~rande:< bencfir::ios de<'r>rrentes da 

publicidade, •1uc :.mpar;, o crcdito '"" geral, previne a f raudc protegida 

pda clandestinidade e n:sv:uartl:• legítimos interesses tlc !L'rceí ros nas 

lransacões fuudadas exclusiv:unente nu credit<> pessoal. ~ 

IJ. Voltou o Conselho Supn·mo a tral:Jr •I•> mesmo assullJpto c. pelo 

accur<láo de ,;; de ]unhe> <lt: l!):!l), confirnmu a sua anterior r.loutrin:•: 

"De acccrJo com u art. 1. t<J$ c.!o ·Cocli~o do l'roce~sn Ci,·il e Com

mercial. e:: art. "' da !ti n. 5·"5.1. úe 1CJ~J, o <::'lSo .; de: .:orrekfio p:>rcial 
c cornp~ténte este Supremo Con~eiho. Se o r>rincipio legal da pul,Jicirlarle 

impoz 110 -..<.:nnsell:Jo aquelle provimento quanto ii uistril.luiçãn, e:~alrnente 

t J impõe. C{lrl\u cúP~~qu~nci~1. lugi~;a, CJUantu á annot.açf1o, pur~1uc aquella 

:mtccede a o::st:~. Uue incouv~uic!Jles podem re::>ultar •!~s:;a publicidade, não 
ha duyid:t. Sf.Jo inconveni.,ntes <!Ue ;,ffc~t~!'iio u c1"e<lito deste ou daquelle 

i11<li1·irltTo, e que amplamente se c<•mpensam ·c.,m ""' v:tntagens que para 
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o .:rediln ;.:~;:d rc~tdl:cm cla p::hlicic.l:ulc :11npl:c c irr<~tricta. Os ac:tus qut: 

~e pratic;un n lt prvc.:~~:ma c:: nl rttpí\rliç.t)e:; pulJlk·a~ se re\:e:-;tem de fJUh li

cidade, S:lh·u Hlol. C:\:-te) ... ~:-tfl Té~~os t:1ll 'LLIC !\ lei nhriga :to :-;i~i llo. ·Esta l'""X

c~pção ufi•• ex i:o:tc: p:t rn as di:-:trihn;c_-iit.:~ c ;nlJlnt:H,;tÍt"f;i tle titulo~ ;.;ujci tos a 

J l rut~ "'to~, (• niiu pt'•tlt: t-~tc: ( :t·•ns._·l hc:,. <.' Ti.•al. a . c ~ria i ncolu:r~Htc :-oc :a rc

cor~h ... ·cesse qll:t11lo :t t~t~1 S . 'luaurlc, p:Lra :tt)Ucl!as jft :l clcucg-nu . '" 

·?\l:tn tc:n:. port;uHt"J. o t 'on.st:1h .. ::-:up r c n to, 11t1an t•• :L; anuot:u;,"'f c:~ t lt• ~ 

th uh.•:-. :lf~n.·st.•llt:t, l • ,:-0 a prc\te"'-t u H IHe!'OrtlH principio f iUé' ~•PJ•lic~r~t quaut,-, 

;Í. ]'uf,tkit.ladt: da~ •listriltllÍçtic:-o. J J:H· 1..~ri:L a extranhar ;a dccisãl) ~,~uuen :c.: pe1a 

il:~x i~tcncb. le~al t(a :ot ;utnt•tac:t•t.·~ ciHs tit ulos como Jtrclin ain.are~ dn pr·.tl~stu . 

:-:.c f • t>ruprio Cnnselho S1!-))rC'Hit•, pdu a :.·c:onlftu tlc --l dl"' l>t·z:::auiJrn !lc 
I t) ~f } n:i:' hot:\'(.'~ !oi\"" IUot\ifÍC;Jt)t, :.tr tte!Jt: :lC'CtH'dficl., nc::-t~~~ t~rmo:O:: 

... . \ t>rali<.·a :ul••Jita<la fJr-••S ofHciat:s c c.:ontra a (tuat ~t." r n·h-tna a. t.,·,,Jc 
r~ahucntt· ;,uttJ1' Íxar-:'it: I..'IHII n :t~.71.:urd;-H• cle~tc l'u11sclho na l~orrt:iç•1u J•.ar. 

i."ia l 1L ' ~-+. i.'tn que: ~c rcc:~anl;.t\-·a cuut ra •• oific i~d ,](, .;:· ( >i fk·iu ,lc: Pn,_ 

testu~ pc1r han:r ne~ado cc:rtit l;,t::.:.. ·d~ t1t n lus anru~t:ulos .. \•• Javrar esse 

:u.:e•1rdl1u. tiu!! :, u Sc."tl pru1;,tur ~·.-h u~ ulhu;-; \. , que. t1;1 ajJ{Jeli :1 \'~-lu n. j . cn1 

qut.· f,) t'a ;,pJ•e'l:uJtc Ft"an.:Í SL'•.• Pcixotu Fi lho d i:otrihuidnr du St"tinJ•• ( )(_ 

fi e i(,, <: _ j [n 'lna1 se C'.,lnhc-~~<:u c..·onl~J C't•rr t:h,:!in (•~•n:;:d_ Vl"1h1ra ;) Juil. EJdtH ... 
r al ;u., tlitu ili~tril.uhlur clar f..'t:rthlt•l'S •la cl i;-..t rihuic.:àu ele t itultJs p a ra p rn

h.!!'Õlu. e c::-õ-tt: c()lt~clhu, dcpui:-; lle a \.· l·cut u:._r a iucnmpt~tc:n..;ia c lu JuiY.u •tp .. 

p~l':u]o t' th:t'it lit· a pro]Jti:l, :qu·o\1 \'C Cr•rri~ir ' ' :H.~t ~ l ltPrqtl c• . :o't·udu :l (JUhli

cic l:u l~ a regra c ,, si~itlu a c:xc<:~r,o. n~nhnm clispu-iit i\·t.• 1 ~J.r;t l " itnfnt

nh~, ao tli:;.trihui(lnJ· l'fL'tiUtu :'ts ct:rli<lcl~:o' c xt r:,l!ir.la !'õ tlt•~ li\-r(,~ l~: ga(.:-s c ~'1U 

thcllti c..••J$. e1n t[Ut' rr:gistt':l <•brh:a;:ori:uucule us ac- to s do seu u ificiu. lden

t ifkava, ))(,rt:tntu. " nc<.·nrd~n •la co rreh.;fin · u. 1..:4 a s ittu:..ç{tc• rlu uffici:a l 

de pr• >tc:stus ~11111 a clu rlist rihuiclur <ie •!111! tr:.>t:cnc " nccor<lão ,];~ appdb· 

,·tlu 11. ; • c. c•'nsequt: rtt~:nc:nte. t4<luvtava. para as certidü~s cona:erucntt"S :"1. 

atiTUtl:u::id, a tnc-srna !'itthu.;tin ttU<" l1avia atlnptatlu p:tra as cert i fliít~:; ~·htH!êr

n~ntt"~ :i ct;~tribuiç:io. E~t;, h l entiíic~..;;~u. dn!" ,..;\llu..:~ic::-1 pr~ur-.p~·tt.- U111a :-.;Ítu~, ... 

c::i•> i•l..-ntica cl" lc :.:a litl:ulco c llt:Stc.: (M)t)tO é •t ue Jiz n ;\dual rccl:Huant~ ha. 
\' t:r n :ti.~c,,rc.lão parti•lu d e unJa .prtntÍS':'iH f:tlsa - a lcKnlidade rla :uwota

t._•?u •. E· furçn~u recuu)n:ccr 'lltt: fla· as sl .sfc ra7..;·m e ftuc ,·untpr:: a e:-otc· ( ·unsc .. 

lhct a ~itu:u;5o crta,\:t ú sumln·a cl:LqucPc :Lcenrã,~ (,'OlH n flll \'fl pruvimentn 

(JLh! o c:nrrijn.. 

"t.:m )'Cll1t(J estú fôra ue <illcst[tn l"'rque rcd:unatl!<: c: r .,.;hm:ulus ndlc 

t.~unl·ul'fl:uu - a jr,c:x i.stc:ncia 1c:Kal da ;-trulntaçfiu c{os ti l\1lus :1 prutestar, em 

iact· t.lu ·l~<·rtto n . ::.o+t. de r !JUii. nfin invaliuaud<l c:~la affirrnativa. :wl~s 

c·"rr<>hor:cmJ .. - :c, o fàcto de lhe J ctlu7.Ír a legitimidade •la circunrst:.nda de 

llfH• ~cr. c' !:c llllla p rovirlcocia cx tranha :1 disciplna tJ., institui ... Recmthe

ciam-lhe a c:xistcncin o Cudigo Commen:í:.l. no art. 4<•1:: O ofi i;:ia! publicu 

per:mte <(Uclll se intcntar proteste), imm cdiatamcm!c qne a letra lhe fõr 

aprescntada tnmar:t af'oll/am••~>lo tlell;c em li\'m <tue <: ohr igado a tc:r •.• " 

~ n l<.e~nl. 11. i.ti. de t~;n. no art. ;; ~n: ·• O rrpou/anr.·nto " " neto olo pro

te•:ti> ~er:io '"'"''':"" pcl;, fórm:' ~tahel<!dda nos arts. 40il, 408, 409 e 
.pu uc> Codi):ln ". 'Nãu n:c i'ec:mhe;:c: n dc:crct<l n • .:.n-1 4-. •tUe, :c rc:~pc:ito, a s

sim d isptie: "·Art. .::~. A letra, que liuu ver de sc:r protestada por falta rle 

:. ceei te ou Jra gamcn l v . deve ser · · c iltre~o,<Uc a •> nfficia l · compclenh.- no pri-
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mt·iru ffi.:J rttil (IUC ~c: S t:~uír :tu rla. re.:-u~a dn accclte ,,:J :L(• do vcn<:iJnen t ·~• e 

n u·sp~cti n• pr,.testo t ir;,<ll• dc:ntru ti<: t rc:s .!ias utcis. O instrumento ch 

l !T•IlLo;.:t u. tlt•pois \1~ t"~~..!;:iStT:.ldu llu Hvrn I]Ct lH'"U1t:S\ () dcv<:r.á ~cr entrc:iue :tn 

cl1·t1·nt<>r "" 1>nrt:ul"r d a lctr:t ou úqudle que hou\'ct· cffectuado o paga
mc•ti!tJ (art. 2•1. paral(r:tplw u11icn.l. So'n11.-nte rlestc li\'ro t'DgÍt'l o decreto 

11 . .: .1'4 ·~ cltadh, ~u> cnutr:crin •l··, ·t"o11i,.::o l"unlmt:rcia1, C\Ün art . .; oX têttU-

1'14·m ""l ' n:f4.:ri:l C!X J)Tt:l"Sõltn t"lltr: ;L<t \Í\'t"P cJ e: ;q H•J1têllllt'l114t, rttlle (: (lhTilo{!'l.clo :t 

trr. :\tulJ~IS •li!-ipfJcrn cuu g-ruenten tt·n tt: t."StC es.it.tínrlr• n1u li\'rh t•Spl"d:t l •lc 

;aJ•,•n HUII l"lltn . l"H•r• ru~ u pre:icrt·,·~u. aqncJlc- clisJ>cnsautln-n, porttnt· n aho)iu. 

''l·:~tt· 1h·rt• tlt• t•n,te:o.1ns··~ es~r~\-t: ·Sarai\"a { .·f ( .-cr.ml>ial , ,la~. ~tu', •• c )~v-.: 

!"t'r t·rn·a•lt•J"Iladr~. 11Llllll'r;ni:n. sc:l1;11IO t' rul.ricatto em 1n•la:o; a:*- ~u:a~ ful!1:i..;. 

1" ·1 ~, .iuiz cr.nq,t:lenh.·. c..' otH 1~nno~ d~ a Lt"rtnr;' (.,: crh'L"rra1nl·nhl :'uh~ .;.·ripto :· 

Vl'lu U1l'"'ll ~u jui~ •·. fttt'n\:dictad~:-:. t'.:isa~ ])\'cscript:.l:Oo p:ua :l \'~rific:l~fln (la 

su:t id1•n tid :otlt· <' para a impo~~ihi'idnole ela ~nln<tÍt11i~~" ir:!llrlttlc11ta ", 

{Juanlu :1 l":-Oh : ,(;st r iC'tu. n dec..·rc tc• tH 11llt!rn t 6,.::;3. ,t~ HJ2:J. nu art. ~:; 

tt!'-\oooiH\ \)i ... pi)t•: • :\u J uíí'! tl·' .AHstanu~nt_n E lcit-o:-al c:oln}'etc priYath·a1nentt~: 

I ~ .... ruhrlcar 11:-1 li\·ro s dt~':" tah~llüic::s . ~,i(i.::-i:lcS tl c prntes1t) rb• rr::~istro 

1/t•r:d ,. •·•pt••·i:tl dcos 1 li"t ribui<lcore~ - . 

" t_J11~11 1d t t 1:1\" t";U(c, pnt~ offidal puhJic . • CeH1llh~h~l\1C 110 C: X(.:f ;.•lcit l f"C

&,{U1:1Y (lc ~nas iuuc<.;(•~ t: C<' tll a :\ (unnalid.:ulc:õo \~J;r:u:~ n ah.ct1n1c::ntc. {· Jll,1 ... 

hlit•u (' n a •~chllica jn··idlc:a ~c quali fka como ln:oolrumcttto pub!icn. xn-. 
h:p.ta •rHc o ~'chl t•m.allt.> rl.-, ,,ffici:d pn1J1h·u para tJUC :o'c: re:\·i~ta ele fé pu

hlk;t. ~c cllc é ttnl:t t \·,·tid;''ú), ]Hc.- ci~o ~~ iaz 'lue ,}o re~p~cti,~t• l h ·rt• tc

nh:t "itlu (·Xtl·ahicb .. ~ flUe e~sc.- li,·rü s t-j:1 ,, que.· ;l lt:i nhrig:;l o nffkíal a t .. ~r 

t• •(llt' " juiz c<•mpeten1c n tc:nha ahcr1n. rnhrk:1<l <> c .-ncerra <ln, Pot· tss<•. 

:a!' t ~l·ri)tll.lr;~s t' us in :o:t n tnlrntos puhlit.•tts c-nn:-;t itucm l"~f• •,·a plcnH ah~.:.ulnt:l 

c ... ,,~~h:Uttt· u a r t. 140, § 1.'". dn rc~ulanu:nttJ 11. 7 ,\í . ,}~ t~ 5o: ~. inctt:}h.·n

,h·uh·mt-nte ,Jl. t·nn l~r~nci:,, ia zc.::TTt prn,·as as ccrti<,1cic:-o: l·xt rahidn ,"' r!:ts n••

l:a"' puhli~·as . "-~ou~r,;,ntc.· , , art. 154. Snc.:corrC'"nt .... sc os a·cd;,m:Ltlos d :1 rl t•fini
~ ;,,. llu I 'o:·•thulcrr·io 1l~ Tcixcir :. de F r~ita~ : "t::t·rlilliícs ... ,.\,pia~ 1ira.l:i s 

pur ........ ·rivfu·s. l'tt t abel!ifk:s cl('" papj~i.r ~~ r i~in:tes ele ~cu~ c:artori~ • tt ... . 1•a1·:• 
e't•l•t•lulrt·tH q ue, h:nrlo e.· tn hL·ncfici<• fi:l nr~l.:Jn c.: )lOltl llt~11tucln 1ln ~t·t'\· i~u , 

111dÍI"i'l" a annnlacãn e t:n:atln " l iYm l'IH I(IIC :\ 1\cn•m l:m~ar, 1l('llt: 

t• \t r~a fJ ind,. L.'c· rt idfie~ :t ~ ~t:~tra.c.:1ll c.le f1:1Jki~ or i!-.dn:te!'i- ri't' seu~ (,ffici, ...... Pt•
"' l'i:1 :11 t'•'llt l.~~t:al j >CT"t in:u:in. t(!l• 111\'Dl .. :t•ln n art . ...: l T d(l l'u.liJ,!o d" ·!•r,·

i't'"""'H l 'h·\\ ·~ t ' tunn·H;rcia\. q ue ~1ssim flisp[Jt": .\s <.•t'rti1UJe ~ t! tr:1sl:uln:-o a.·s ... 

tr:altielu,- d~ :nuus. li \'ros de notas. rt:J[Ístnts ~ Jnai~ p:qtcis publico~. llC' ''" 
t·•o' f Í\•;"tl' ' ,. lõtl.~<:llii'í<.-s, (aze tll pt'IW:t Ín<l~pemlentementc <lc t:nnÍerencÍ:I " . 

.. l ·:~.;,n :o> c:i ta,t•(."S são Í11oper:a11tes. Em prhneirn luJ[ar a lo::uçfu, 41" 

('ouli~o - "<' mt~i.< pnf>t•i,<" , envo lvo: nma s:eneralida<lt• , cnnstitui~la poli' 

fltflu.(, /i;•t'tJa...,. d e· 11utas t' rt~gi.rtro.,· c::- sc:rllu. pottanto. cou..;a~ da nle,;nl.n. natll-

1 na. l-:111 sc~-:undn lo~ar, em tliJS:':l iingun. a palavra puJ;,•is, 110 Íllural. 

l!';tniCira 1locuJJU'Itl os ( Domingos V ieira Dic., "· papciil. Em sentido -.~
ll<'rh-oo a "mpr~")la o Codigo Pen:tl, arl. ::?4:\: •• Fall">i ficar Jlapds de erc<litu 

tlu (;u,·crno f-ederal. . • '' e o decreto numbero 4·i8o, de 1932_ art. 14 : •· Fa!
~; fi••:1r, fabric:wdCl 1)\1 alter;1ndo. papeis rlo: cr~rii1o. etc.~. E' co ntrapm

rhu•t·lllt• " argumento ti rado do conceito <le Arruda de <l"e. !'endo hoje em 

•J ia {:IC\lh;tJh' : l a :-a nn()t~u:iio, os respecti\'v:; Ji vru:' n5o estão !=Ujeitos ;i ~ 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 14:39 • Página 30 00 105 

--221-

formalida ú .;s r!., art. ~of! do C~>dí;:u Colllnocrci:.l. l·:s tc a rt ir;o cxi1,oi:t que o 

;l~JOntamento se tomnsst:' em livru destinado cxt·!u :o.i\'arncnt~ p:1.ra. esse fin1, 

cmnpetentem<:ntc <~bertn r: <:llcc rradu, numcradu " rubricado peh juiz rk 

direito do comrnercio. cscript<J seguiol:omento: e ;<em intcrvall... :o!gum em 
hrancCJ que p( .. SS:J. dar ~n.'!::u· para nutro apont:J.1nent~ , ' ' _ ·Ex.iJ(ia. ~inda. I!Uc 

:\llt~s de netlc ::h: começ4,· a escrt:\'er {):l.gasse I ) rc:fcTido livro n s elJc. da 
lei. Se, h.,je em dia, Jlf'f4Uq alx>liúa a anno taçãt>, o lh·ro em otue. por crm

\'Cnit!ncia propria. a Úl:f.. u nific:íal. estú isentu 1lc tml :,~ as i'c)nn:llici:Hit.!,; , 
haldo tambcrn e;<r:or:i d r.: authcnti~itl:ule 1<·~al c =·~ cr.:rticJió.,s, •iu.: olc1lc:-; 
:-~c ~xtraialll. uãn :-o~ re\·t-~tt:l!l t.l:t f~· p\1hiü:a. qttc: \: f11herentc :'Ls extrahidas 
dus linos publicus, 

... !\tuitu dHi~rcn1~ t! a ..-ituac.;ãn rlo!i c.l istribuidc~re~. :\o ial\ ê!'l da an

nut:ic;fiu. a di:!!.tribuic;;;ã o :::i!! fa Y. J>•)T t\.> r\'it de: l4:i (dccrctn n . JÓ • ..! i .\ 1lc ' IJJ ~ , 

art. q ::t): os livros. !-""'" l';ula ckts~ ele distribuil;ào, s:'to nl>ri!:""lorios 

(artigo citadu, para~-rr:tpbo J ."), ~ o juiz dt:i toral é quem (Js rubrica (a rt. 
Ns. par;!gr!lph., 5. ~.~). E~ses !i\'ros têna. porcauto. HS ca ra ctcristico~ tlus ii
vros publicos : a legalidade, a ;mthcnticio.lade c a for.;:a prubat1>ria •tU<= 
d~sses predicados decorre. is tv é, a~ ccrti tli'>cs Jellc extrahida~ fazem pro
,·a ttn juizo, ·inc-pcndent<: de con fc rt:ucia . . \nnotaadu u m t itulo )>!Ira J>r<>

t~st<l . n ácJ ha rlu,·ida qut: pratica n official um ac:tc• du st:U t~ fficin. mas 

um :Lcto t.•Ciiu utario. fucultati~·u . cuja mnissfto u~nillllllêt respon!oiahiHdaóe 

acar ret:1 : distribuindu " titulo, t:oml><:m pr;,tica um acto do seu uffil'iu, "'""' 
um acto obriyaloria "" kgu/. e St: o umitte incurn: en1 .:-;au..:"'rt'u. As (!t~rti
dõçs Jo~ ufii~i:1c:s Jc protc:,;tu, comra, :ts •ruaes se rcclmn:t. nenhuma i"n::, 
probatoria o ifc:rec~rr.. pois <ltlc sem o predicado intrinsc:o da le~alirlade un•a 
vez que abolid~ esti1 a annotação e s em n predic:ulu extrínseco ela ;,utho:u

tieidadt:. porquanto são ~xtr:thid:a~ r.l-: Ih-r~)~. particu larc~, <t th: nfu~ p,q . .,:a1n 

~dlo, neuo siiu aho:nos, enco:rr:~tlos e rubricados pdo juiz c<,mpctcnte. ~:in 

tendo llasc legal, me~mo quando c xnrhitantement..- as h nm·era espedfic:odn 
o Regimento de ·Custas. taes cert idri<5 con!õthl1cm um:. pr.ttic:t prc:ju • li~i;d 

~ n :xatorla ao~ particulares, que cumpre fa ;;:cr urgt.:ntemcnlt:: -<:c~~·ar. ('um 
dl:t se null:fica n principal efíeito <lu cr•ncdhnm:nto <la distribukã<>, ohti<la 

pell> de\•edor, •1ue evitou o protesto> e resgatou o t ituln, como hem fez scn
l i r o reclamante. 

"Por este~ fuudamemos e razi'.>es, accordão no Conselho Suprenm, 

julgar procedente a reclama ç ãc• para mandar aos offici::tes de prulesto 11ue 

não mais dêm certidão das annotações que porventtJra fa~am rios titulos 
:opre<entnrlo~ a protesto". 

r 4 , Quando tal ::tocordão foi p roferido já nm projectn de lei tinha ~ido 

;,presen taoo, em sess:'io de '~3 de Junho d e I <J~!). á -C:tma-ra olos Deputados. 
pelo Sr. Candido Pessõa. 

Era deste teõr: 
" Art . E' expressamente vedado aos servcntuarios <las justicas 

locaes, t::Stadoaes "I! federaes, o fornecimento de informes por certidões 
ou por outra qua!quer modalidade sobre titulos de divida, de tod:1 cspc:

cic, que: n1io tenham sido a inda protestados , de accor do com o o:sbbelecirlo 
em lei. 

Paragrapho unico. Os que transl-(n:dirc:rri esta disposição sujeitam-se :i 
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fH:n:t c.lc !-õU~p(.::ns.C.n clf> car,.-:n pur sei~ nltzes, e dt: dcillissã .. •. )la rcinciden
cí:~. :tlém . da ::c<:iío Jl<:na!. por di íf:unac.;ãn, <}UC no caSll couber; rc,·ogadas 
as <lispusi~õ~s enl cnntrarin "". 

r5. l'rojcctu tão rigowso contra .1 pnhl ici<lóule dos re1d~tros publicos. 
lo;. c11tt'"l'1!lnto, Jnrgam(;nt~ j11...;tiiicar.ln:. 

J--'t:l~1 c:~.njuga~;1o ,Jc (lh-t.:r ~as d~}HitSit.:<M.:~ lc.."f=:Ltt...; vi;.:or;bltC!'\ . ;t1gu,n"' 
ur~ftus da Ílnprcusa t"S1:ln c:un::c~uinclo dos ufriciaes de prutesto::;, certi

tlttt"~ suhrc n . ..:. titu~us entr:u]us uu:ot rt$pectivos ('!lrtori<•s par:t prote.."'to. in
ch1ind11-SC uc~sa~ t.•ertitlfK.~ , . titulo;-; que :oão retirat.los dos (:f\rtorins ~<.:m 

1t•rcnl si f lu ;,j nd:t llroh.·~tatk·~. 

Ess"s certidões ~;io dh·ul~:adas :Hnpl:um:nte sujt:it-..tnJo " cumn1o::n:i" 

t.·m ~t:ral c :até tnesntfl Jlarticu.1an:s. acnso descuidados da épf.lCa certa dus 
vencimentos •I.: suas obrig:u;i•o:s. a humilha.;iies excus;<d;tS e a.. uescTeclit•• 

puhlicu. 

Até· cer:u pont.1. emb"r" sem e ssa intenção. ess.,s orgãos <I:• imprcn:;: •• 

<-stiio ,;.,n·iudCt de , ·ehkulos do: diCffnma~·ão, au~mentantlo n dcs~s:ocego <ic 

~tuc se ;1\·h:uu l,ussu1cias a~ prac;:t~ nacinn:tes, pela crise •tuc as nss.obcrhit 

h:1 :tl;:um tempo e •tue "" v:u: !)Tolon~:.nd,, demasia<.l:lmente. 

Em 1 cl <: J unhu ole ICJ:!l:l. att.:ndcndo a um:. rcclam«c.;ào •la .-'\,so~·i:u;:iu 

t'ununcTl·inl do Riu cl<: J:cnt:irn. o jui:L rb Vara Eleitoral, l11·. Ah-ar,, T.,i

:>.t:ira <lt: :\-lcll••. or.len<•n ao distribuidor do 7 ." O ifi<:io que cessas~<: " fnr
nccitnentn de ct: .. tidiit:s, qut: v inha (nzentln a .:.llJ.:(unS Banco~ «la pra,a, nas 

cru:.es tliYul;:al':•, em todCJ~ "" ~t·us clet:~lhcs. a distribluic.;ã~o •lus titulo,; que 

M: <)cstinav:un a l•rult•Sto. C fa~t:ndu-co. n referirlc• j nÍ:l dizia: - a :!CIÍ\"Í<i:ld<.! 

nuch-a do: um tlirdtn ê limit;ula JlO\> legislador e JlClo j u ix. E~tc 11ltimn 

dc:vc marcar :t s in•nt<-iras ela necc~sid:t<lc " os limite:< atê oncl<· dle jKlC!t: 

ir. ( I~Í Jx:rt . p:t).(. 1/Í<J : <" Hm)..,)ut et r·: . .\-:-n:n1an, ]1,._, 0/o!iyutimr.<. pa~ .. P.;. 

n. ·1''"·) .. 

Jnsu•·hintlu-~~ contr;L c::~sa tlelcnninét~tw tlo jniz da Vnra El~lt orat o 
distribuidor <111 j." Ofiiciu :tt>l•d~on !>:tra o l"uuselbn Supreouc• d :. L"úrt~ 

de Appcll:cç:"tc•, que <·lll :tc~órd:i•• <I<: . o~ <i< Setcmhro ,]c • <o.:~>. <leu pru\·i

nlcntc• :i :'\I)JtHC'a,fto l•;,r:l pcrn1itt ir e rue " rcieritl~• cli~trihHidu:- c.·untinn:L~~ 

H fo rnl·ccr as ct-rdrlbcs S•.,hn: rJ~ tirulos eli~trilmi dos pn.ra Ilrott".~1tt. 

Jul~andn-sc.· no rlir~itn J~ r.htt~r C'!<"!'i:l ~ l'rlt'~llla.~ l~ert;r)(u.::s n;i.o ~111 tli:.; .. 

trihuidur,. lnas do~ ut.iit•i:u~-: ~ do prc~t~sto. 2\lan(>cl Fi!c:-~ d~, Sil\';L n::()Ut'n.tu 

ao offici.,l dn ..:.~· l~a1·toriu de! }'roi.d'tos i~lcntic~ts CcJ·tidüe :"t . o ~~ue lhe 

fui ne~o::ul<'.· pc•rq uc clistrihuidur ~c arfc)~a\':\ o tlir<:i tu tlc :-oer o \Uticu c 

<:_xdnsi\·amc:nt<.:. cap:t!- <lc 1..-g;,lme,ntc font~-.:cl-:ts . 

.\tanod Filcz rl:1 Silva. rccm·r~u '"' juiz <la Vara Eleitoral: por.:m. 
nrtn t~ndo mai:-: !'õt: intC1'CSSado pt:~O caso, ficou I) nu;SillO $eln st~lttc,:ão. 

Entrementes , Carlos Cnmes de ()Jin:ira F ilho. que havia recorrido an 
Conselho Supro:am. uma corre~tto pardal do referido cartorio. p"ra o fim 
<lo citado offici:.l ser compcllido. a fornecer-lhe estas certidões. 

Baseo.tdos nesse ultinro <tCt:úrdão alguns . jorna~s technic-o,; ou de publi

cidade em geTal t C:· on eobtído certicl(;e;; e da<ln a nmis ~rnpl:. publicidade ;~os 

titulas distribuitios tmY"n. pmt<!slo. a[fcctando cs~a publica<;:io s~riamentc ') 
. crecHto . do conuncrciu em Kt:ral. ceonforme crilcrios:m1ente :ollegou a As-
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sc;ciac~n Cuouncrcial tlc• Rio tle J ;m~ir<>. •tl1<<n<lo wlici tcou ,j., .jni7. d~ Y:.r:l 
Eleitoral. :1s já rcferitl:t li providencia~. 

•• De facto. as Ct<rtidr.cs c infornuto.:<>c:~ sohrc <listrihuiciío de titulus 
par:t o t•rotcsto. cr..-,un nn1 estado npparcntc de insolvcncia. ou dt: c)n. 

vida quanto ao estado fin:wc.,iro <lc ;dguem. e qnc nem ~cmpre ê exactco .. , 

(Sentem:a •lll Dr. )\1i7. da Vara Elcit<)r:>l de r<• de Junhu tl., '9"1';._1 

I sso pn.-to e, att«n<.h:ntlo ao clamo r que vac sentlo .::cr:ll , o Con).(n:~~~~ 

Nacion:ol f:tr:Í ohr:t m~ritoria. Yuiamlo urgentemente uma mt• litla cohihi:ulo 

L-sse usn noch·o ,)., direito·· na phra~e já citada. 

Xcm •e •lil!:a que haj:t necessi<lad« alguma de ser fornecida q>~alqu.:~ 

c"rtidih> <lc titulo~ simplesmente tlistribuidt>s para protest.-.. aponratlos N' . 

.:u1nnt:1dor' f.!(lrna :-.c .-,ueir~ deuo•ninn.J .. os. P.:1ra ft~..zt:r pn)va 'lc n:ÍP tez· ti
tuios r>rotc~t;trlos, uni~o "'"" ctli <[U~ um cidadão t l :ÍO púde t ransferir lu:ns 
de raiz. além dos c:\SOS ele ex~-çuti\'OS ind~pendentes do protesto. nliás. 
dc~n~ces!iarjo:o: nestt:S ca~os . t·~se cidadão requ~r aos ca rtnrio~ nn1a certl 

rlãu nes~e ~"ntido, i~tn •·. ><: teve 011 n5o titulo prote:;tadn, dada a tlcsnc. 
ccssidnrlc de pro,·ar ~c teve ou niio litulo :\pontado. situacão transitol'ia essa 
que ioi abolida pela lei n. . . . . . de autori:~ do saudo.-o D:"·id Campi:=;ta. 

:\ctual:nent«. ~onformt: a legishção em \'Ígor, !'<·, ha tinas finalida des 
par:< <• litulo <JUe \·ai a c.1rtorio J);tra ser protesta<ln: uu i: <"ffecti"amen:c 
nu não '' .:;, ficando, neste ultimo ca~· o de\·edor sem a macnla que <\e
corre elos protestos t'le títulos. 

C t1mo. J)orém. cifet:tu:Lr o cnxiit11 e o conctíto ~Jt é então nt.an:l .. 
dos por um cnmmerciante ott mc~mo partic-ular. que, c halllado a cumprir 
n ~cu ,(.,,-.,,. ubri~ac ional. :rcódc :10 con\· itc c rcsg:tt:l " o:etl compromis:Y•? 

O pmjt-clo vcclantlo <• fornecimen tn de qua!<Jner informe sohre os 1i
tu!o,; fttlc, t:mlK•ra •listrihuidns n5o cheguem a ser protl.'stados. :t~alltda. 

n iaterc"c c o 1•a:rimonin de todos ,,,. qu~. sem emharg., t!c <l i ificuld:tcle,; 
,mrmrcnt:ult as. nftp t!'~ t;,_. in~uh·cntc~ c ~e furc:ant por \'encer ~~:-; \'icis~:t':.~· 

dcs, 
:\ •livuh.r:r<:ãr> <lesst•s in fn rmcs lcm al(!!l':l\'ado a > diificu!Ja•l~ actua~s 

tl:ts pra(a" •l•> Brasil. já de si grandes. Ha Estadu~ em que a puhlic:1C:in 
ele titulo,.: mc,.:mo protestado.". não é permitticla. \'Ísand<) c,:s:t medida a cau
tcl:tr os intcrcsst•s ccr>nomi~ns cl:rs. respectiva s prn.;-a's. Ent~c essc:s Estado-; 

cit;t-sc " Rio Grande cln Su!. 
ApprO\·:md<>. o l'nngresso :-\;,don:.J , '' J>rojcctu de que trata esta 

justificação rest ituir;i a -c:.hna. c a ~egttr:tnça :í pra<;:t tio Rio cl~ Janeirn c 
yrevenirâ qttaesqucr t~ntati,·as de imitaciio que possam ara'<' ::;urgir em 
nutras praças de t!.'Ual impnrt:mcia. · E <> <leve fazer com a urgenda qu., o 
c:t~o rcc(uer, JJfJr se trat:rr do: atalh:tl' 11m mal de gr:;ndc projec<:ão, cnmn 
~c: v~·r;j, se ],urn:Uhlr:t perilt:lnecer a ; itnac;lo que se: procura combater ("(Jnl 

a lei projcdada. 
16. Não seguiu o projecto, :.ssim fundamentado. a r.>t:t parlamentar : 

não chegou a imprimir-lhe o toque legislativo ·o Congres,;c, Ka.cional .dis
solvido pelo golpe militar de ~4 ae Outubro de 19JO, 

Instituído o G<>verno Provisoríc•. de largos podtres discricíonarios, )CJJ<!•' 

se lhe . dirigiu a A~socia<;iio Comm<'rci:tl no R in ele J"nciro, rcpresentancl<>

lhe so!Jrc :t ~onvetti«nci:t úe con~uhstancinr em lei uma vd ha aspirat;5o dn 
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c• o111m~rcio desl:\ praça, at.; hoje nãn atlc:ntli<h ~: ;, e>::aracla no projecto 
d'l Sr. C:llldido Pc:ssàa. 

Encaminh:ula a ro:presenta<:ão, para "s"e desiderato rlirigida ao Chefe 
dro (;nverno Provisorio . no Consultor Geral da Republica. que era. então, 
'' !'r. L~,·i Camdro. n notavel jurisconsulto e parlamentar que tanto rc
:•lce empresl:.l aos trabalhos ela Commis~fLo de Constituic;ão e Justiça pela 
alta sab~loria jurídica e fecunda <>(>ervsiuade. proferiu elle suhstancioso 
IJarecer, :t c:ste annexaclo, contrariu :íque!le projecto. Jmpugnou.u porque 
elk acarretaria a snlll•ersão tic princípios íundamenta"s elo nosso Direito, 
púdc rnesnw <lizcr-;;., •lo Dire:w de tu<L,R :l.S na<:Õt$ de m ai!< :ule:mt:ub. cul
tura jurídica ~. 

r;. l~caJ)parece agora o "'"smo projecto tc:ntlcutc a turrmr se
creta cou a turnar difficil e uispemliosa a publicitlad" dos títulos não Im

!(0~. no seu vencimentu. e le\•õ!dos. por isso. a prntesto. :s'â·:• colllc."TYY a 

:d •~oluta interdic;ão de pnblh:ic!ade, que :. proposta do Sr. Candido Pes
sl>:t suggerira, :mt~ •le tirado o protesto; mas consagra estes dispositivos: 

"Art. 1." o~ scrventuaríos da Justiça ineumbidos da distribuição e 
•i11 protdh) de letras e títulos não poderão forc~er. Mh qua!([uer ma
u~ira ou fcorm:t, indieact•"'· inf<.•rmações, ~-ertidões o u li~t:•s de taes letra~ ou 
títulos antes ele lavrados r,,; respectivos protestos, salvo; 

a) "'"diante requerimento e$Cripto de responsaveis un interes.;ados, 
eu.i:~s asignaturas vu firmas constem o.lessas letras e títulos: 

b > mediante despacho do~ juizes competentes em se tratandu de fa
zer prova em pn>cesM judicial já tm andamento. depois de justificada a 
ne:essid:tde da certidãr~. 

Paragr:tpho unil!o . .'\ vivl:u;ãn do segredo impostu nesse artigo, sujei
t:trit '' cu1padu á pena ele sc:ís ntezes ele suspensão, dc:vadà :.o dolJrn na 
1orimei r:c rcincitler~cia e substituída )>ela demi:;s;,, na ~egund:t reincidcn
çi~' .. 

r S. Cunt:l .. , projccto :t%Ím ~·oncel>ido , com o apoiu da Associaçãu Com
tnercial clu Rio olt: Janeiro . .:o.iessc sentido dirigiu clla ao ))rcsicJc:ntt: d;t Ca
;nara olos Dcputarlos a sc~uint<: represcnlação; 

- :\ :\ssc·,ci:u::ão Commc:n·ial •lo l{io de Janeiro leve oppt>rtunidaclc de 
couhec.:r pela imprcn~ o projcdo Jc J.,i ua autoria t.ln Sr. Deputado Ama. 
r:d Peixoto, pmhibindo 01os <>ffici:tcs publicas cncnrrc:gados da distribui
ção e protcstn de titulr.s furneccrem certidões. listas ou <1Uacs<tuer . outra; 

ittior:nações. rclatho:.s a esses titulos, antes de l:tvrado o prott:sto. 

"Dentro da s ua finalidade de dc:iensora dos legítimos int~r.,sscs .lu 
commcrcío e :•tlendendo ás innumera.s reclama~ões que lhe têm sidn tra. 

7-Í<l:<s, esta Associação vem manifestar o seu inteiro a poio a essa fdi.: 
i nici;~tiva . 

.. E' do conhecimento de todus que o ex)>Cdierlte dos cartorios de dis

triimição é menos dilatado do que o dos cartorios de protesto. Na defesa 
dos interesses legítimos de credores e devedores.. os bancos esperam at.; 

:"t ultima hora paro. mandarem a)XIntar os títulos vencitlos e em seu poder, 
p<>rq\le muit;\s feze; um qualquer obstaculo imprevisto retarda {)or- mo. 
mento o resgate. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 14:39 · Página 3a 00 105 

-225-

Corno. porém, o prazo da entrei(a em cartorb t: fata l c r.ãr. pode ser 
dilatado para o dia seguinte. nib querendo perder a distr ibuicão, os 
hancos depois d~ssa provid~ncia ainda recolhem á c.uteira os titttlc'>s, até 
á ultima hora do expediente àos cartorios de protesto. 

"Acontece que nesse interv:~Jio entre a distribuição e a entre!(:! d'l 
titulo em cartorio de protesto o devedor honra o seu compromisso e nii<> 
obstante, aO OUtT(> rJia, Yê O SeU nome ÍncJuido na lista dos devedores re
lapSOS. 

E essas listas são impress:~s c largamente distribuídas entre o.< est::t
belecimentos comm~rcia~s e de credit~. Nest a época de difficl11dndes pnr:t 
o commercio é natural que a noticia da d istribui<;5o de um titulo para 
protesto f aça nascer a desconfianca <ru:mt~ ú solide2 fin:tnceira elo de\"c
dor. Dabi a restricc5o immediata do credito com todas as suas desastro. 
sas consequenci:~s. deter:nio;mdo. muitas ,·ezes, uma fall~nc:i:~ evit:wel. 

Tão .procedentes são as reclamacõcs trazidas a esta Associacfio que. 
ao tempo do Governo Provisorio, o Sr. ·~inistro Osw:1ldo Aranha então na 
pasta do lnteriur ~ J ustica. prohibht esse abuso qu~ agora se renov:1 nn 
regimen constitucionaL Esse d·igno represntante do Go,·erno Provisorin 
julgou de tal ord~'Tll abush·() ta! .,rocedim~nto dos officíaes publicas que 
procurou agir de irnmediato. damlo instrucções verhaes. infelizm~nte niin 
conv~rtid:~s em a:to go,·crnarnental. Ce!'.'õada n autoridade desse Minist ro. 
inaugurado o regimen consti tucional ,·oltou o ahuso, iL hlta rle uma -lei 
cohibitiva. E ' a essa fa lta que o project:> do Sr. Deputado Amaral P~i

xoto vem sanar. pro,·endo uma necessidade premente. 
. Ha ainda um aspecto interess:mte nessa questão. O Supremo Con~~

lho da .Côrte de A:ppellação já decidi \l em repetidos casos que os officin<:~ 
de protesto não podem dar certidúes dos títulos apontados. mas tão só
mente dos titttlos effecth·amente protestados. Crea-s~ ~ntão esta anomalia: 
pódem-se dar iríormações dos títulos. distribuídos. muito embor:t sejam pa
gos logo após ~sse acto. mas n ão se póde dar informação do nponta.mcnto 
quando a demora do de,·edor é m:~ior . quando já estú parn ser inici:~do o 
processo do protesto. 

Para corrigir esse abuso prejudiciaL o Sr. D~utado Amaral P~ixoto, 

amparado por outros dignos representantes do Povo, formulou e apresen
tou o s~u projecto de l~i. A Associac:iio Co~mercial do Rio de Jan~irp 
..,,em dar n sua sol i:lari~dade a essa inici:ttiva <1uc , ·em atn-p:u:tr legítimos 
interesses do comrriercio hnnesto, e faz~r um nppel!o :í Cnmara r>ar:~ <rue 
transforme em lei uma proposta justa como é essa ... 

19. Este appelb. ~ntr~tanto. não pôde ser attendido ptla Camara elos 
•Deputados, por contrôlrio a principias de direito, que nfto tle,·em ser po;;. 
tcrgado!, e por contrario aos p roprios interesses do ~ommercio honesto. 

A primeira e principal obrigação de todo commerciante é a cl:~ pontua
lidade no ~umprimento de suas obrigações. Di~se-o um dos mais notaveis 
espíritos de nosso Paiz:, o Visconde de Cayru ' , em palaYras que não per
dem em ser relembradas : 

"Todo o commerciante, que ·não paga em dia, isto é, no prazo do ven
cimento da obrigação contrabid.a, ou que sem justa causa nüo cumpre 
qualquer ajuste deliberado e de bôa fé, é haYido por impontual, e falto de 
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honra , delicadeza, e primor: e soifre logo por isso desat· na sua reputaç:W 
mercatitil ; de :arte (1\le as pessõas de caracter de,·em necessariamente ed
t:l.r o comprometterem-se ce>m dle em transacções de importancia ; ditando a 
prudencia. que ningllem trak, e 5e implique, em interesses eonsider;weis 
com homem, que não cumpre o que promette, quando a liás, quem com 
elle tran~igin. tambem contou em suas operações., e empenhos. com a es
perada pontualidade c firmeza de trato,. (José da Silva Lisbõa. Princi
tio.s de Dirtito '11.-rcantil ,. Ld.s d,· .lfa.rinha, vol. :!.", tomo VTI , ed. de 
TST!). p. 37). 

Fundada nessa antiga tm<lkão do commercio brasileiro, a lei vi'' na 
impontualid:1de o c:tracteristico do estado de fallencia · do commereiante: 
o que preceitua o art. r .• do decreto n. s.7-t6. de 9 de Dezembro de 1929. 

;em rc!e,·ante razão de t.lircito. niío paga no vencimento ohrign<:ãn mer
cantil liquida e cert<I, emende-Se fallido ". 

Deve, portanto, q commerciante effe<:tuar o pagamento das letras de 
cambio, notas promissorias. contas assígnadas e outros titt1los de credito, 
impreterivelmente no dia da \'encimento. 

Foi o decrto n. 2.044, de 3 t de Dezembro de J 908., um pouco tole
rante. Se o pagamento de,·e ser eííectuado no dia do ,-encimento, o pro
test'.) por falta de pagamento só no dia seguinte póde ser tir ado : deu, pois. 
:to commerciante mais um dia p:1ra o pag;:~mento e esse é, sem duvida., um 
prazo de tolerancia. Jc: que nenhum comme!"ciante em r egra se serve, 
quando cioso do prestigio <lc seu nome e da. im·ulner:~hilidade do seu 
credito. 

Dahi a justeza destas obse rvações de Levi Carnei ro no parecer an 
;~cxo : 

~-o titulo só ;, le,·ado a protesto - depois de vencido. A lei actu nl, 
modificando dispositi\'O anterior, que ,·igorou durante longos annos, de
terminou a ;,presenta.c:ão ao prot~::sto no dia immediato ao do , ·encimento, 
e não m~is no proprio dia do vencimento. 

Assim. o titulo que ch~lf.l ao distribuidor <los protestos j:í ~ o titulo 
de um de\·edor impontual. Tal\'<!z ainda niio insolva,·el. :l.bs, dt~de então, 
desde o \'encimento desse titulo, impontual. E a simples inlpr.>ntualid:ule 
CaTacterir.a , no direito moderno, e mesmo em nossa legisl:~r;ão, a íallencia. 

Venddo o seu titulo, e 11áo pngo, o commêrciante está ' ''irtualmc:nte 
fallido. O prot~sto não é necessario cnntrn c• emittente. nem contra o a\·a
!ista deste. s., h:t protesto, port:mto . .: como acto cmulucente ;, declaraçito 
da iallencin. l~' já o prindpin do prnce~so Ja dedaraç:io lle fallcncia , em 
sua .phase ante-judicial. 

A situa<;:liio do commerciante, •111e tem titu!o rencillo, assume. pois, 
~:r:~nde influencia em sua!~ relaci'•c:s <'om terceiros - não apenas no cre
dito que elle mcre<;a, m:~s até 111csmo na \':tlidade das su;ts opernc:ões mer
cantis e dO!< actos ju1·idicos qtle pratique. O termo legai da fal'encia póde 
s·etrutrah:r até quareutn dias <lo protesto (art. 16, c da lei n . 5.746) ; cer
tos actos praticados nc:~se peritx!o, ainda fJUC d e búa fé. são nullos em u
la<;ão :i m:~ssa f:~llida . 

Como, port:mto. occultar - l'liío só occni:ar, mas peior que isso, im-
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pedir que os interessados consigam co1thccel-a - essa situa~ão do de,,edor, 
cujo titulo venceu e foi ~té ]e\·ado ao protesto? 

Seria, a meu Yer - na gramle maioria dos casos - fa\'Orecer a frau
de, entreter equh·ocos dnrnnosos :i estabilidade do credito commercial. '' 

Não se póde dizer mais, nem melhor, nem com ma-ior autoridade . 
.20 . O que .prejudica ao cunltllerciante não ê di,·ulgação de ter sido n 

titulo distribuído e le,·ado a protesto. O ()ue o prejudica .! o não haYer 
elle effectuado o seu pngamento, no dia do Yencimento. Se lhe não foi 
possh·el resgatal-o pontualmellte de si mesmo de,·e CJtleixur-se : da sua im
pre,·idencia. da sua negligencia ou da carencia de credito que lhe permit
tisse operar de modo :: p.:~gar no \"eucimento. A dh·ulgação da impontuali
dade não acarreta perigos, antes só yant.agens traz para o commerciu, 
principalmente em Yista dos effeitos de ordem economica e jurídica da 
mesma decorrente. 

:::I. O projecto \'iria. ademais, impossibilitar o protesto, quando o 
de\·edor não foSise encontrado. T:mto que lhe seja o titulo entregue para 
aquelle fim, de\·e o offid:l'l intimar :10 saccado ou ao acceitante ou aos 
outros saccados, nelle nomeados, par01 acceitar ou pagar. Kão encontrando 
ou sendo desconhecida a pes~na para e;te fim indicada, afiixará o offi
cial, nos Jogares de estylo, a intimação e, se possível, a publicará pela 
imprensa. E ' o que preceitua o art. 29 do decreto 11. 2.044, de 31 de De
zembro de 1908. 

Só depois dcss:J. intima<;ão JlOr edital .:; que se lavrará o instrumento 
elo protesto. 

·Cogita a lei, portanto, c expressamente, da publicidade da fa lta ue 
acceite ou de pagamentn do t itulo, antes do protesto. Cogita disS<l e per
mitte, mesmo, que. no acto do protesto, como dispüe o :~.rt. 34. possa a 
lttra ser acceita JlOr terceiro .• mecliante a ncquiescen.:ia elo detentor ou por
tador, equiparando :1 responsabili1.bde elo intcn·cnientc {, do s."ICC~do que 

accc:ita. 
Como dar-se a inten·en<;ão 11c se prohibir a divulgação de ter sido o 

titulo apresentado a protesto ? Como íazell o oíficial a intimação por edital , 
l'e \'ingar o ·projccto em debate, se elle lhe prohibe o fornecimento . . de 
qualquer manei ra ou fónna, de indicaçi"ies, informações, certidões ou li~

tns de títulos ou letras. antes de 1:1\'rados os respectivos instrumentos de 

protesto? 
Por que re,·ogar o preceito de nossas sabias leis de registros publi<:os, 

mcrcé do qual "as certidúes serão pass:~.tlas sem clepend~cia de qualquer 
despacho jurlicí:~l'' e, aind::1. wsem importar ao official ou funccionado o 
motivo ou interesse do pedido~? 

o TJrojecto somente poderia justifkar-se, impondo :t obrigatoricdõtdc 
do requerimento escripto, com a necessidade de augmentarem-se as ren
das federaes pelos sellos a elle adhcridos. Jãmais 1)ela necessidade de m:m
ter em sigillo os nomes dos -commerciantes que não souberam, não quize. 
ram ou, desgraçadamente, não puderam cumprir as suas obrigac;õc.s,. res
gatando no dia do \·encimento os títulos de sua respo~sabilidade. 

22, Por estas considera~;ões e pelas demais, constantes do parecer do 
Sr. Levi Carneiro que se segue, em annexo, a Commissão de Constituic:ã•' 
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c Justiça é de parecer que o projecto n. r 10, de 1935. não deve ser ap. 
provado pela Camara dos Deputados. 

Palacio T iradentes, 8 de Agosto de 1935. - Wald,·mar Ferreira, Pre
sidente e Relator. - Lcvi Carneiro - • .J.curcio Torres. - Pedro A/eixo, 
- Domi11gos Vieira. - Arthu1• Santos. - Codofrcdo Vianna.. - Carlos 
Gomes d!l 0/i':Jcira. 

PROJECTO 110, l.' LEGISLATt:.RA,. A QCE SE REFERE O PARECER 

Art. r .0 Os serYentuarios da Justiça incumbidos da . distribuição e do 
prote~to de letras e títulos não poderão fornece.r sob qualquer mandra ou 
forma. indicações. informações, certidões ou listas de taes letras ou títulos 
antes de la nados os respectivos J•rotestos, sa;h·o: 

a) mediante reqt1erimento cscripto de respons:l\'eis ou interessados, cujas 
assignatnras ou firmas constem dessàs letr-as e titu!os; 

b) mediante despacho dos juizes competentes em ~ tratando de fazer 
pro\'a em processo judicial já em .,ndamento, depois de justifiéaaa a neces
sidade da certidão. 

Paragrapho unico. A violação do segredo imposto nesse :~rtigo sujeitará 
o culpado á pena de seis mezes de su5pensão, elevada ao dobro, na primeira 
reincidencia, c substituída pda demiss5o n:~ segunda reincidencia. 

Art. .z. • Revogam-se as disposições e mcontrario. 
Sala d:~s Sessões, x de Julho de l93S· - .-luraml Pci~·oto Filho . 

• 'Ualbcrto Corr<'cr. - H . . ·llt~,•·s Dias. - J. r··. Macedo. - Frederico Wolf
fcnlmttd. - Fcmfa Ribas. - Dario .Cr.·spo, 

AXNEXO 

Gabinete do Consultor Gernl da Republica - X. 78 - Rio de Ja
neiro, o:o de ~{a r~o de 193 1 - Parecer n. sS-G. 

E:<mo. Sr. :Ylinistro de Estado da ] u.stiça e X egocios Interiores: 
A Associação Commercial do Rio de Janeiro representou ao Exmo. Sr. 

Chefe <lo Go\·erno !Provisorio, sobre a com·enencia de .. consubsULnciar em 
lei uma Yelha a~;piraçiío do commercio desta .praça, :tt~ hoje não attendida" 
- "a não publicidade d:~s annotações dos títulos distribuídos a protesto". 

1Para esse f~. pretende que se com·erta em lei o projec:to que aa>re
sentará á Calnara o tDeputado Sr. Candido .Pessôa, redigirlo nos termos 
seguintes: 

"Art. !E' expressamente vedado aos serventuarios d'as 
justiças loc:aes, estadoaes ou federaes, o fornecimento de 

informes por -certidões ou outra qualquer modalidade, sobre . 
titu!os de divida, de toda especie, que não tenham ainda sido 
protestados, de accordo com o estabelecido em lei. 

•Paragrapho uni.oo. Os que transgredirem esta d isposic;5o 
sujeitam-se á !Pena de suspensão do ·cargo por seis m~cs c 
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•de <!·emissão, na reincidencia, além da acção penal,. por difia
macão. que no caso coulie~; revogadas as dis~osições em con. 
tr:ll:io". 

r - O memorial da Associaç:io Commercial está bem in~tn•irlo c 
mostra todos os antece<!'entes da questão. 

\Sobre ella, em fa::e das leis :lctuaes, já se pronunciaram juizes c tri
b~maes do Districto. 

Assim. o Conselho S'.lpremo da Côrte de -''-'P'Pellação decidiu que nada 
ha, em nosso Direito. apontamertto prévio dos titnlos leYados a protesto, e 
que, por~:tnto não poderiam os officiaes dos cartorio5 de .protestos dar certi
dão de tal acto. mas o distril>uidor respectivo póde dar certidão da distri· 
huição. 

•De t:t1 sorte. os interes,;ados obtem a cer.tidão do distribuidor: :tgen
cias de publicidade ou de informa~ões, levam-na ao conhecimento dos 

bancos, e da ~rac;a. em geral. Dahi, a situação q.ue se acha descripta n:L 

rt:present;u;ão em tennos, que peço Yenia para transcrever: 

MOra. con!o V. Ex. sabe. a simp:<"s distrihui<;ã(, para. 
protesto por falta de 1Jag:n-nento. e apesar de n::io consti
tuir tambem pro,-a de insoh•encia ou de impontualidade, 
sig~T~ifica.. porém. •para os banqueiros e prestamistas .:\~ di
nheiro, uma situação má do commerciante, e, dahi. o imme
diato canccllamento do credito de todos os que têm titulo3 
apenas distribuídos. '!>ara protesto. 

iMas. é bem de vêr, que. muitas das vezes, essa d1stri
lmiç5o !Pôde occorrer, por simples eng;mo do em1Jreg:do en
carregado do pa~mento <los títulos commerciaes tle deter
minada firma, como póde tambem succeder em consequencia 
<le m:i interp!"etac;ão de inst:rucc;óes, por- parte do Banco ou 
-do portador -do titulo em cobranc;a. 

1Verific."\rlo que fosse o engano, tudo se reporia na mes
mn 5ÍhJ."lção anterior, se a referida distribuicão já não hou
;vera sido fartamente divulgada, .;om mru~ifesto prejuízo para 
o credito commer-cial. 

Num Paiz. corno, o nosso, em que grande parte dos ne
gociO§ se Ía% eom fund-amento no. credito ~soai. é bem. de 
ver que, abalado o credito, com tão intempestiva dh-ulga<;áo, 
nunca mais .poder:i o commerciante rehabilitar-se perante o 
seu banqueiro. '' 

Em summa - reconhece-se que a lei actual não prescreYe o sigillo d:ts 

distribuições dos titulas levados a protesto. 
Convém estabelecer esse sigillo? 
2. ~ Toda a. atteoçlio, q.ue merece a benemerita AsS<Jciação Commer

dal, o honr~<> ~'11\mercio d'tSta cidade, n;io me leva, ainda assin1, a. ecm
cor.dar COJO. o seu reclamo. 

A questão ficou, a meu yêr, perfeitamente e.-.cpre.ssa em um trecho de 
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ncconlam do Con~elho Supremo tla Côr te de A!)pelbc;io de 1.::. de Setembro 
de 19.:zS, assim redigido: 

"::-z em se diga que as certidões ou informações dos t!
tulos distribuídos são ·incom·en:entes, -pelo ;thalo que essa pu
blicidade causa ao credito dos seus portadores . 

A d istribuição. como reconhece o D r. · Juiz, não f.az 
.presumir 1tcccssariam1111te o estado de cessação de pagamen
to ou a insol vencia dos devedores ; e, nestas ~o-ndições, '·' 
publicidade da distribuicão n.ão será mais que uma atlverten
c::-.. uu•a .wggcsltio a terceiras. no sentido da indagação da cau
sa de i-nficfe]j.dade do de,·edor á sua firma. 

:\ias, quando assim não fosse, na col!isão de interesses de 
c•rdem priYada com os de ordem publica estes se devem ·neces
sariamente sobrepôr áquelles, para que se não neutralizem os 
gra.ndes benefícios decorrentes da pub1icida'lie, que ampara o 

credito em geral , previne a fraude protegida pela clandc~

tin icbâe e resguarda legítimos interesses de t er ceiros nas 
tr:ms:tcc;:ões fundadas exclush·amente no credito pessoal". 

3 - A modificnc::ão ·rretemlida da legislação \'Ígente acarretaria a sub· 
,-enção de princípios fnndamentaes tlo nosso Direito, põdc mesmo dizer-se, 
do D ireito de todas :~s Xacões de mais aeantada cultura jurídica. 

Em todns esl'aS nações os registos pulJlicos assumem importancia cres.. 
cente. Registos -c:i,·is, de commercio, de immoveis, de :títulos, d'e prpte!<
tos, acolhem, authen<icam, divulgam os actos m a is relev:Íntes da vida, do 
~rcdito, d-a fortuna de cada pessôa, natural ou j urídica. Através delles, 
'jlublicamente, a. a cth·idade de cada um é controlada, vigiadn, dia e dia. O 
c redito, cada vez mais :cecessario a o desenvoh-úncnto economico da Nação, 
só se desenvoh·e e fortalece ·aesse r egirnen de publicidade ampla, sem restri
cções. sem equh·ocos, sem suspeitas . Só assim. n o gyro rapido das oper~
ções commer-ciaes. se disüngucm, facilmente:, inequivocamentd_. o comrner

ciante soh·avel, pontual, e o e:tplorador audaciosc· da ~níia11ça céga <los 
outros . 

4 . O titulo só é le,·ado a protel>to - depois de vencido. A lei actual . 
modificando dispositivo anterior, que Yigor ou durante longos aooos, deter
minou a apresenta<;ão ao protesto no dia immediato ao do rencimento. e não 
mais no proprio dia do ven::imento. 

Assi!TI. o titu-lo que cbega ao d istribuidor dos protestos, j á ..; o tiutlo 
de ~t:m de,·edor impontual. Tah·cz ainda não insolva,·el. ·Mas, desde então, 
desde o v encimento desse titlt: o, impontual. E a simples impontualidade 
ocaractcriu no direito moderno, e me-mo em noss."l lcgislac:ão. a fallen
cia. 

Vencido o seu titulo. e não ji:I&O, o comrnerciant e está virtualmente 
fallido. O protesto n:ío é ne ce:~sario contra o emittente, nem contra o 
avalista deste. Se: h a ]lratesto. portanto, é como a c to conducente á deeretôl
c:ão da fallencia . IE' j.á o p rincipio do progresso de dec!Bração de íallcncia. 
em sua ph ase ante--judicial. 
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A situação co commerciante, <tue tem tit ulo Yencido, as~u:nc, pois. gran
de 1nfluencia em su:~s r e:ações com tercei ros - n5o ;~penas no credito que 
elle mereça, mas ate; mesmo :na validade das suas operações mcrcant~~ ,_. 
dos actos jurídicos <JLte 'Pratique. O termo leg:~l da fa lloncia pôde retrotnhir 
a té 40 dias dn protesto (art . r~- c, da lei numer!\ 5. í46) ; certos act.,s 
praticados nesse período. ainda de hü:~ fé. sào nullos em relação ii mass!t 
fallida . 

.Como. port anto, occultar - não sú occultar, m:~s, peor que isso, impe
dir que os interessados consigam conhecei-a - essn sÍt!t:tc;ão de <leH••lor. 
c;u.jo titulo se l"enceu e f ai a té le,·ado ao protesto? 

;Seria. a mc:u Yi!r, - na grande maioria dos casos - fa,·orecer n fr au
de, entreter equi,·ocos damnosos á estabilidade do credito comm~rcinl. 

5. Por isso mesmo, não é só a publicidade da distribuição do protes
to, que a lei actual perrnittc. 

IE!Ia •permitte :·,is que isso - a publicidade de títulos. logo que cmi t · 
tidos. ante.." m:smo de vencidos. Escripturas publicas 15e odh·ida. registrM 
de documentos '!)artÍClllares, são accessin•:is ao exame de todos os interessa
dos. todos os interessados p odem obter certidúes desse acto, c p ublica i-as. 

Se se adaptasse a prohibic;ão suggeridn par.aa distribukão dos titulo;; 
a protestar, haveria de estabelecer-se. com maior ia de razão, a prohihic;ão 
da publicidad·e de todos os tltulos nióda não \"encídos. 

A s modificaçúes que, em t odo o no;so Direito. decorre ri:tm logica
mente, necessar iamente, da adopção do al\"itre opleitcadt- pela Associac;ã-> 
Commercinl. caracterizariam. se me não engnno, uma retrograd:u;ão inacli
missi\·el. 

6. ·Para j ustifica r a lei Jle<lida, allegam-se os enganos que. por vezes. 
occorrem. 

A's vezes, é le\·ado a protesto titulo ainda não vencido ou já. pagr> ; 

ou ,; -p:1blicado. com erro, ou troca, o nnme do det·edor ; ou um co-obrig.~'b 
foi illudid'o por outro que affirmou ter pago no yenc\mento o titulo ,}, 
r esponsabilidade de ambos. 

Esses casos todos são. relati,·amente, pouco numerosos. Representam 
a contingen<:ia ine,-itaveJ d'e todos os actos hwnanos. Delles não result:t. 
~orC:m. damno aprecian~l. A recti ficac:1io ~e fa:o: sempre, quando de bô;~ 

fé, com plona satisfação -dos intere;;sado's. 11inha ex·periencia pessoal in
strue-me de que se faz, até, muitas veze;, complacentemenie, em casos de 
verdadeira impontualidade, a t tribuindo a engano de empregado do credor ? 

que resultou da desídia, ou dn falta, do deredor. 
Quanto ao C:l$0 dos co-obrigados. acima figurados, bem se vê QIUC: o 

respons.a,·el tem m eio íacil d·e e\·itar o vexame; basta exigir. a apreesnt:t
ção do t itulo. que se diz pago, ou imform:tr-se com o pr()!lrio credor . Se 
não fez, o engano, de q\te seja Yictima, não occorrerú senão por havCT con
fiado immerecidamente no seu co-respons;wel. lmf'ukt sibi. 

A lei, não se pódc: fazer, porém, par:~ esses casos excepc:ionaes. Na 
materia em nprel;C>, entãq, não creio que se .possa contr:~.põr o interesse: 
deiles aos gr:~ndes i~ter~s~. que a modificação proposta da nO!'S-.1. !co! 
,-iria ameaçar. 



C~ara dOS Oepl.tados- lm~eSSO em 28101/2015 14 39 - Página 41 de 105 

-232-

i. Considerarei. ainda. outro ah-itre. não constante da representação 
c o Exmo. .Sr. Chefe do GtWerJlO IProvisorio, mas referido, ulterriortnJ::nte. 
~m ;.essão da ài rectoria áa , -cneranda As,;o:iação Commercial e que me foi 
communicatlo em officio j unto ao processo - con5íderando-se ca.paz .:!c 
obi'Í:\r os incom·enientcs :n)(lnt:~dos : - a supprcssào do distriooidor do 
J>rotesto de letra~ . 

Allcgou.-se que. em São P:u1lo. se fez. ba pO'Uco, essa suppressão. rc-

soh·endo, assim. por fôrma pratica, a questão da pub1icidade dos titulas 
Je,·:Hlos a protesto_ 

O acto do •Governo IPrm·isorio do Esta..:!'o .de São .Paulo não se inspirou 
declaradamente, nessa consider:tç5o. Obedeceu apenas. segundo a fundamen
t~ çrio respec61·a. ao desejo .de e1·itar llS partes o onus de despesas evita
veis. Como quer que seja. a consequencia desse acto é. ao menos. difficul
tnr- a .publicidade impug.nada ---< se:tn a impedlir. pois que nada impedirá a 
obtem:!io de certidão dos títulos entrados em cada cartorio de protestos. 

Por i~so mesmo, não me posso considerar infenso, em absoluto. a esse 
nntro ::~h-itre. Reconhe~o-lhe mesmo a vantagem, a que o govemo de S. Paulo 
attendeu - alliviar as partes de uma despesa -consideravel, ·e dispensavel. 

·Para adoptal-o, porém. e\-itando ineertezas prej'Uldiciaes, será preciso 
attribuir a -c:tda ocartorio de protesto uma zona territorial defi.nid':a, con
forme a residanoia ou. domicilio do co-obrigado, o que parece já se ter 
feito em São Paulo. em vez de distdl:mic;-ão alternada aos diversos cartorios 
de protestos. 

A competencia dos secret::~rios, pela situacão do domicilio do devedor, 
acarreta, sem duvida. outras incertezas, e redundará pro..,avelmente, na 
dese~ualcTade de condição dos ~en·entuarios, que fiQ.rão aquinhoados diver-
samente. ).ias, insisto, esse alvit re é perfeitamente praticavel, e. até, em 
certo sentido, vantajoso, não collidindo com o nosso systema ju.-idico, nc,, 
lhe trazendo qu:1lquer n1odificaç:io in:J.cceitavd • 

.Resta ao GoYerno apreciar-lhe a opportunidade. 
1:.-r esmo porque, na materia dt)S onus que as partes supportam pelos 

serviços de registros, ha algumas outras attenuaçúe$ que mereceriam a at
tenção do Go\·emo. 

Reitero a V. Ex. os prote>tos de minh:~ elevada estima e distincta 
consideraç!ío . - Lc'ili Camciro. 

N. I3S-A - I!)35 

(Primeira legislatura) 

Dispõt: sobre o pra::o para. o registro dos chimicos; com parecer contrario 
das CommissõC's de L. Social c Educação á ,'11lcllda offcrccida .-m <!." 
c!iscnssão. 

(tL. Social 31 - E.jucac;ão 47 - z.a legislatura) 

A emenda. apresentada >pelo senhor Deputado Barreto .Pinto tem como 
objectivo estabelecer a prorogação até 31 de Dezembro do corrente anno, 
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do ~razo a que se refere o art. r.> do {jecreto o. .24. 693, de u de J~Jho 
de 1934. 

O projecto da Commiss5.o de Legislação Social, entretanto, não pro
cura proprian1ent~, estabelecer ttma .prorogação de prazo e tão sóme11te 
assegurar a todo~ os interessados, o prazo de I :z mezes .pre,·isto no art. J." 
do -decreto n. 24.69-3, a11tes mencionado. 

Esse decreto. regulando o exercício da profissão de chimico. deternli
nou o regis tro. obrigatorio desses profissionaes, dentro do prazo de 1 ~ me
zes contados. da <lata de sua puJ,Jicação. o que se Yerificou a q . de ],1!ho 

de 11)34.-

Acontece por~m que esse rcgl.;tl"o, que de\·erb ser reali zado no prazo 
d·e um a·r.no, ficara dependendo da vuhlicação das normas e exigencias. a 
<]\le deveria obedecer. rquisitos esses que só foram conhecidos com a pu
blicação do iRegu.la.mento arppro\·ado peTo .:iecreto n. .57. de zo de Fe,·e
reiro de 1935. no Diario Official ele 23 dac,uelle mez e anno. 

O prazo de 12 mezes qtte a lei ·inicial reconheceu como indispetisa,·el 
para o cumprimento da c:.xigencia do registro ficou reduzido, praticamente, 
a pouco mais de quatro mezes. 

O projecto não od'etermina.. assim . uma prorogação e visa .apenas :::a
rantir o prazo j.ntegral anteriom1ente fixado. 

,P,or esses motivos a Commissãn de Legislação •Social é de parecer •Jttl! 

a emenda apresentada pelo nobre Deputa® Barreto IPioto não d e1·e :;er 
'l?J>ro\·ada. 

Sala ,]a Commissão tle L. Social, 2$ d e Julho de 193·5 · - D <•C'dato 

Jfai<t, ·Presi•dente. - Vi:::cntc dJJ Paulo Galli'c::, Relator . - Joii.o Beraldo. 
- Salgado FUho. - A lb,·rto S urt'11. - Xavier dt:" Oliv<!ira . - Carlos 

R eis. - Lacrt.: Sct ~tbal. - .-lltamirancfo Rcquião , - Ode" Bc::crra Ca
t•alcattti. - Carlos ;lforacs AmJraa,·. 

I'AitV.CEl!. IH CO~lli:I SSÃo DI; E.'lUCAçÃo 

O projecto n . 13$. de 1933 (z.n lt~:O:slatura) , fQi elaborado pela dottta 
Commissão de Legislação Social. tendo em \'ista assegurar a todos os in
teressados o prazo de um anno Jlre\·isto .:io decreto n. .::-'. 693. de r2 de 
Junho de 1934, 

O operoso Deputado, Sr. Barreto Pinto. apresentou-lhe emenda <:ujo ob
jectivo é " ·proroga.r o 9r:1zo a que se refere o citado decreto" . 

Tr:lta-se da lei reguJadora do exercido da Chimica no Paiz. que de
terminOU; fossem registrados todos QS profis~ionaes e licencia;dos ne1Ia com
pTehendidos r: o prazo de um anno . Esse registro ficou entretanto cond icio
nado ás .oonnas q.ue só foram .pu-blicadas com o •Regulamento appro\·aclo 11eln 
dec:reto n . 57. de zo de F e\·ereiro de I 935 • 

Ficou :~ssim o . prazo de um a11no. que a lei previra necessar io par:~ a 
satisiac;ão <las innumeras fon nalidadcs do registro, red'\lzidt> a cer-ca <le 
quatro mezes A. -commissão de Legis lação Social disse muito bem, opinan
-do unanimemente em sentido contrario á emenda do •Sr. •Bar reto ~ntn, 
pois o proj ecto n . 168 não visa a concessão de uma. prorogação, mas ape-
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n~s g~rn.ntir aos interessados o prazo integral de um aMo, julgado neces
~ario pelo -decreto n. 24. 693. 

PeJas razõe~ expostas, 5omos pela rejeição da emend:t lbrreto Pinto 
e pela. õ~~pprovação do projecto • 

.Sala da •Commissão .. em 8 de ·Agosto de 1935 - Fra11cisco de: l'.fnu1·a. 
Relator . - Laudelíno Gomes, Vice-Presidente tm exercic:o . - Monte 
Arrac:s. - Oso>~'o Borba . - TIL Mo>1tciro de Ban-os Fiili(J. - Raul 
Bittmcourt. 

EM!::NII.-\ ID ! z.• OlSCl:SSÂO A Ql:~ SE RF.:• F.n~;:<! OS P .\TlECERI;S 

•Redi ja- se assill\, o :~rt . 11 : 

'.':fica prorogado até 3 r de Dezembro de 1'935· o .prazo a quc: se reíe- · 
re o art. r.• do decreto -n . ~4.693, de 1::: de Julho de 19.14 '' . 

.(A emcndn foi justifíca<:la da tribuna.) 

Sal :~ dns ·Sessües, 18 de Julho de 193'5. - Edm11ndo Barreto Pinto. 

l'ROJECTO ::\, 138 , E :'>!I(XIl.\110 E){ 2.• DJSCUSSÂO 

O !PO<ler ILegislath·o -decreta: 

Art. 1." O 'Prazo de um anno estabelecido no pnragrapho segundo do 
artigo primeiro do •Jc::oreiu n. .24. 693, de 1 z de J u·lho de 1934, para o re
gistro II\a rcparti~ão competente de.~ profissionaes a que esse disposith·o se 
refere, será contado •da d:.ta da publicação do regul:~mento apprO\'ado pe!,, 

~ccreto n. 57 .• <le 20 de .fe,·ereiro d e 1935. tremi-n:mdo assim em .23 de Fe
vereiro de 1936. 

Art. ·.2. • Re\·og:~m..se as disposições em contrario. 

$ala .das Sessões. 11 de J•ulho <le 19J5. - Dl'odato .J,f ai~ .Presidente . 
Vicente de Paula Ga!Uc~. - }oõ.o Rcraldo. - Sa!gado Filho . - Al

berto Santos. - Lacrtc Sctubal. - C. Moraes An<iradc. - Oóon Bezer
ra Cavalcanti. - Rapltal'l Cinenrá. - Cor/os Râs. 

E ' lido e ,·ne a imprimir o seguinte 

PARECER 

N . IS - X935 

( r .• legisla.tura) 

Manda archivar a moçü.o proposta ty:lo Sr. Professor Alfredo Russcll, ap
J>rovada pela f aculdade de Direito (/~ Universidade do Rio de la1•ciro. 

(Educação 1•5 - r.• legislatura) 

A Commissão de !Ed-ucação e Cultura opina pelo archi;o,·amento da mo
ção que, por proposta do Sr. Professor Alfredo Russell, · approvada. pela 
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Congregaçã-o da Faculdade <le Direito ca Cniversidade do !Nio de Janei ro. 
lhe foi em·iadn, tendo tomado na devida consi:lemc:ão os seus termos. 

Sala a Connnissão. 7 de Agosto de t 935. - La:ufcli110 Gom('S, Vict>
. iPresi.dente. em exercício. - Th. ~Monte-iro de Barros F-."lho, Relat(lr. -

Rmrl Bittmcourt. - Mont.· Arracs. - Fra11cisco d<' i>fo11ra. - Osorio 
.Borba . 

O Sr. Presidente - Est:í finda a leitur:t dn Expod'icnte. 
Ten1 ~ pnla1-r:t o Sr. José A ug1.1sto. 

O Sr . José Augusto - Sr. Presidente. a Camarn ouviu. ante· 
lto:nem e hontem. du.'ls nota,·cis orações n respeilo do problema das seccas 
no no~déste. proferidas pelns eminente.; representantes de Pernambuco e d:t 
Per:~hyba. Srs. Barbosa Lima Sobrinho e Pereira Lyra. du:ts fis;t!ras das 
&na:s no\·as e das mais brilhantes desta Casa. (Apoiados). 

Vet·sarntn ambns materia que intercss:. fundamentaln·ente ao uordeste 
brasileiro. occupando-se da questão das se~cas. cad:~ um dclles debaixo 
do ponto de vista particuL'lr, interess:~ndo não sô ~os Estados que repre
sentam como a todas as re~iões do nordeste ... 

O Sk. M.'\'l'l'A MACllo\DO - "E todo o Brasil. 

O SR. JOSE' ACG"CSTO - ... e n todo o BrasiL como bem di~ 

o nohre Deputado por Minas Geraes. 

Filho do nordeste. que so·u, interessado na sol:.tção dos sesu proble
mas. Yenho tambem. Sr. Presidente. o~cup<~r-me do assumpto, não pro

priamente interferindo JJas diYergen.:ias poncntulta eX\istent8S entre o> 

dois nobres Deputados. mas trazendo a contribuição da n:inba paJayra na 
elucidação dessa questão. que tão v:~sta litterarura tem provocado em n osso 
paiz e a respeito da ctual, secularmente, - porque: o problema é secular, -
muito se tem deb:~tido, muito se tem discutido, não só na imprensa corno 
no parlamento. 

O pritneiro ,ponto a examinar é se a materia - secca do ' nordeste -
comporta. cotno fez o constituinte em 1934, solução constitucional, ou se. 

sendo tt11t phenomeno cuja manifestação se processa apenas em determi
nado tre:ho do territorio patrio, e daquellas de caracter nitidamente re
~ional, devendo escapar a "um documento Jegisiath·o da ordem de ttma 
C 011stituiqão. 

O assumpto foi largamente debatido, como disse, na imprensa. na 
publicística, nas associações conto a Soci~dade dos amigos de Alberto Tor 
res, e sobre elle se maniíestaran: autoridades das mais iUustres. das m ais 
egregias. 

Sou dos que sustentam hoje, e fui dos que sustentaram 11aquella hora, 
· que a materia cabe perfeitamente ·dentro de textos const itucionaes. Em 
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primei ro logar, a despeito da sec;:a ter aspe:tos tr.ultiplos pelos quaes o 
problern.t !)ossa ser enc:tfado, e1ie é, . do ponto de vista das pro\·idencias 
legisiath·as, de caracter profunda e essencialmente economico; e os pro
blemas economicos, em todas as cons tituições do mundo civilizado, occu:pam 
Jogar de accentuado rele\'o. Por outro lado. se a secca dn nordeste, em 
•uas wa'nifestaçoes praticas, se r eYela apenas em determinado trecho do 
territorio brasileiro, pela sua repercussão medi01ta e ínunediata. affecta 
a toda a e;:onom!a nacional. Primeiro, porque faz diminuir a producção, 
concc~rrendo ·para que muitos brasileiros fiquem sem trabalho. Sob esse 
a~pecto , é :~ssim uma questão de chõmagc, de falta de trabalho. E m se
gundo Jogar, porque as industrias de outras r egiões não affectadas. mas 
q'.le se supprem das materias prirras fornecidas pelo nordeste , Ylío sentir 
o~ effeitos do phen omeno, sna repercussão e reflexo, em vir tude da faltt 
dessas mnteróas primas, que n as horas d:t calamidade não podem ser for
necidas por aquella zona. 

·O SR. FicU:EIRF.DO Rool!ICU"S - Aliás, grande centro const~mid·)f' 
para as industrias do sul do paiz . 

O SR. JOSE' A l ' GUSTO - Exactamente: V. Ex. tem toda razão . 
As~im, a questão é essen~ial e fundamentalmente nacional, e niio ·-po

dia ser esquecida n os textos de uma Constituição elaborada em I934, 

época ei1' que os p roblemas. econotnicos t êm repercussão do ma.:or rele·.·o 
e:n todas as C::~rt:ls Politicas organiz::~das em harml)nia com o espírito d.> 

secc!o .. . 

O SR. Frcur.l li:EDO RooRrcur;s - E q uando a na~ão acaban de p~e· 
senciar um dos maiores fla~ellos conhecidos . 

O SR. JOSE' AUGUSTO - •. • e, j·ust.amente , quando a ~ação :lc:t

bava de presenciar um dos maiores f.lagellos, como bem accentúa o nDbre 
collega . 

O SR. MoTT,\ LIMA - Por esse m()tivo e por outros seria grn\"e erro 
I)Uc o assumpto não hou,·esse f igurado na Constituição. 

O SR. JOSE' AüGTJSTO - Por outro lado, Senhores. nem todos 
ns problemas ~egionaes deixam de ter gu:t'fida nas Constitui~;ões. Ao con
trario : ha problen:-as regionacs que, pela sua importancia, pela ~omma c 
pelo vulto de interesses que representam, se reflectem e se tradu~em no~ 

te,.tos das Con st itui<;ões mais a\'an~::tdas do mundo . 

Quero referir-me partitularmente, ao caso da ConstituíçãCJ Hcspa
nhol:!., onde, para attender-se a um phenomeno regíona!issimo, o da Cata,.. 
lunba, o Pacto Fundamental creou ttma · modalid:~de nova de de$Centra.li
:~;ação, a que denominou, exact:~mente, de region:~lismo, aiirr de permittir. 
que, no <:oncerto da nação UD:l, a Hespanha, pudesse dar a autonomia :íquella 
p arte de seu territorio que, pelo desenvolvimento economico e cultur:~l 
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recl:un:n-a um tratamento administratí,·o uí,·erso do reclamado pelas o:Jü.ts 
[)Orções do territorio patrio .· 

Ainda mesmo, porém, ;egional o !Jroblema das seccas, tal é seu \'nhJ, 
tal a sua importan~ia, tal a 50n:rna de interesses que tradu;<, poderia en
quadra~-se muito bem dentro dos te:octos consúucionaes, 

Aíinnl, Sr. Presidente. isto é rnateria nncida. A Constítuic;ao Fe
~c:ra\ ct1idot1 do problema das sc:ccas e deu aos poderes nacionaes . á 'l."nião, 
:to Go\'er!lo Central attribuições e faculdades, uão de chama• a si toda n 
•ruestf<(>. não se abson·d-a sob sua acc;ão unitaria e tentacular. m as de 
emprestar-lhe a coordenação ne~essaria, através dos vari<;s org::mismos nd
m inist rati\'OS em que se d:,·ide o p:~iz. de rr.odo ~ue as o!>ras Yultosas. 
chedientes a um plano d, "'onjuncto. pudessem ser attendidas pela Uniiio 
- de :naior e mais abundantes recursos - ficando entregue!' aos Estados. 
:.\lunici;>ios e outr:1s lor~as admin!strati,·as. a direcção daquelias que exi
~issern n1e!1or- somma. 

Sei, Sr. Presidente, lJUe ha certa t endenda, certa corrente de opinião, 
st!sten :ando a thes<" errada, no meu entender, de que de,·emos passar da 
phase do abandono da problema pelos poderes centraes para a diametral
mente opposta, isto é, entregar a solur;1to do caso exclush·arrente ao Go
verno ); aciona!. 

Esta, por~m. é uma doutr:na inteiramente errada_ E o problema c 
de tal ,·:;ler., ~~ tamanho relevo, que reclama, não medit.!as unilatera.:~ 

partidn s do go\·erno central ou dos ga\'ern os est:tdoac:s. mas a coopera
c;ão de todas as forças sociaes, desde o simple.; indh·iduo at~ o Governo 
centraL Desse ponto de \'Ísta, penso <Jtle com a ,·erdadeira doutrina estão 
aqueiles que querem a coordt;nar;5o das forças no sentido da solução do 
grande problema, coordenação que se tem de f:~ze~. quanto antes, e par.l 
a qual. certamente, a Comlt'issão lembrnda. pelo nobre represc:ntnate de 
Petn:unb1;:o, Sr. Ba:bosa L:ma Sobrinho, h:t de indicar o.s meios idoneos 
e praticos, de modo que possamos, dentro em bre,·e, :~pr{•\·eitando as li
ções d·a experíencia, <tUe, como já disse, ·ê secular, e os ensinamento; 
da pratic:~, organi2:ar o programma definiti..-o que ha de dar solução final 
no problema. 

·H a muito, Sr _ Pres:dc:n te, alguem suppunha que, dentro de um qua
triennio gm·ernamental. fosse possh-el solucionar o problema das setcas. 

Errado poltto de: vista. O problema é de tal vulto de tal magnitude, de 
tal complexidade, tem tantas e tão multiplas faces que pat•iotas serão 
aquelles que não pretendem resolvei-o num espaço de quatro, cinco ou dez 
:mnos. ~las, por isso mesmo que o problema é desse vulto e magnitude .• , 

•O Sit. XAVIEu DE OLIVEIRA - V . Ex. d'á. li~enc;a para um aparte? 
A Constituinte -capacitou-se tiio bem do"""Problema, em si, e com e11a a 
naçf.b inteira, que foi unanÍIT'e o ,-oto quanto ao inciso que determinou o 
pamgr:1pho do art. 177, estabelecendo a revi.,ão da percentagem no prazo 
de dez annos. De sorte que foi sabia ainda. neste ponto. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - O aparte do nobre Deputado esclarece, 
muito bem, que a propria Constitu ição, ao traçar as suas prescripções em 
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rel:J.çáo :i. materia, . i :i. estabeleceu, aliás, preo;identemente, que o problema 
não póde ser resol..-ido em curto espaço de tempo e deve ser revisto de 
decennio elll decennio, para que se accrescentem as pro,·idencias que a ex:
periencía fõr indicando c a solução do problema fôr reclamando. 

O meu Estado, conforme accelltuou muito bell." o Sr. Barbosa Lima 
Sol.>rinho, é. aquelie que tem, quanto ao seu territorio, maior area attin• 
gida pdo flagello das secc:. .. s. E' assim um Estado que vê, na soiuo:;ão 
desse .problema, a solu<;iio ele sua J>ropria \'ida, tmnquilla e feliz . E por 
issn, nôs, filho~ do Rio Grande do Xorte,, nunca, um só instante ,dei.,amos 
de nos preoccupar com o Jlrublcma d:1.s secc:•s do X ordeste, cuja solução 
reputamos viscerahncnte iig:~da á nossa propri;~ \'ida e iundamental para 
os nos~s destinos. 

O anno passado. em artígos que escred para a in•prel'lsa do paiz, 
esbocei o conjuncto de medidas imprescindi,·eis ao solucionamento do pro
blema das seccas no Rio Grande do Xorte. O certo é que esse problema 
offerece nos o·utros Estados faces mais ou menos identicas, varia:1do ape. 
nas com a diíferenciação da natureza <lo sólo ou das condições ec:ono
micas de cada uma das zonas cru que se di \'ide a região nordestina. No 
Rio Grande do Norte. porém, •Estado de menor territorio do Xordeste, a 
solu<;ão do 11roblema reclama detem•inadas medidas não a.co,1selbadas em 
outras zonas. 

Dizia e·u, em linhas geraes, !!liO: as medidas redamaúas para o meu 
I·:sta(lo eram estas : 

•· C<'nclus:iv das estradas ele ferro de C.lossoró e Central 
<lo Rio Grande: do X orte, :tté se entroncarem com a via 
ferrea que cst;'t atra\·essando o sertão parahybano ". 

O probic~ma do tran~portc .; Íur~<bmcnt:ll na solução d:ts seccas. Basta 
considerar que o cffelto immedi:~.to das seccas li a cessação da produ· 
cc;ãu . agricola nas ;zona.-; attingid:~s. O remedio e~tá no tr:ms.porte, ent.re 
as zonas de prot.lucção e as flagelladas. dos ccreaes indispensaveis :í. ali
n•enta~ão d:J.s populações. Assim, por esse aspecto, além de nruitos outros, 
o problema t.la viação ferrea está essencialmente ligado ao das seccas. 

~o meu Estado, ha duas estrad:~.s de ferro em construc,ão: a Es
trada de Ferro- Centrai do Rio Grande do ~arte, e a Estrada de Ferro de 
:lfossoró •• ~mbas demandam o alto sertão, as regiões seccas, e procuram ! 
entroncar-se na Estrada de Ferro P:~.rahyb:ma, que se . vae ligar com a 
rede cearense. Essas estrad:J.s começaram :1 ser construídas h:~. muitos 
:~.nnos, sendo que :1 Centr:~.l do Rio Grande do N'orte teve inicio em ~904, 

pe1o nosso eminente collega Sr. Dcp'ut:~.do Sa!l"paio Corrê<~, um dos gran
des mestres da engenharia nacion:~.l , e figura á qual o nordeste está preso 
por todos os titulas;·· principalmente por este: os immensos ser..-iços que 
lhe deve ao desbr;:l.\'ar - vamos dizer assim, porque elle foi o iniciador 4i>. 
problema das seccas - o meu pequeno Rio Grande do 2'\'orte. (Muito . 
bem). 

O SR. SA:\li'AIO Coi!IIÊ!> - Obrigado a V. Ex . 
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O SR. JOSE' .-\üCUSTO - Estou tradu~indo a justiça, que toda 
:1 população do Rio Grande do Xorte faz ao nobre Deputado. 

O segundo problema Egado directamente a este, é o das estrad.1s 
de rodagem. Dizia e11 : 

"Construcc;ão de estradas de rndagem nos municipios .. . 
(lê) 

... completa." 
!Hoje, não ha município em met1 Estado a que o automovel não ,.{,. 

Xão temos, naturalmente, estradas perf~tas. Nossas estradas de rodagem 
não são technicamc:nte as m:~ís recommendaveis, mesmo porque o traiego 
não é tão intenso a ponto de reclamar essa perfei<;fto technica. Assim, a 
conjugação da serventia das estr:~d;~s de rodagem com as das ferre:ts, ar
ticula completamente toda a producção norte-riograndense:, ou a prod~:

cção de que o Estado nec.:ssita e que, através do commercio, vae procu
ras nas outras regiões. IEs<as estra<las de rodagem têm sido constnlic!as 
umas pelo Go\·crno federal, ot::tras pelos governos estadoaes, outras pelas 
municipalidades e outras, ainda, pela iníciati,·a privada. As rodovias feitas 
pelo Governo federal são muito mais caras. porque a administra~:io fe
dera] é sempre mais custosa 

O SR. RuY CAR~I':IRO - Porque são realmente estradas de rodagem. 

O SR . JOSE' AUGUSTO - De accordo. ::-ião quero condemn:n· a 
con~truc<;ão das estrad:~s pela C nião, pelos Estados, pelos mtmicipios ou 
pelos -particulares. Ass:gnalo, apenas, que "todas são utilíssimas c, conjug'l
das, hanr.onizadas. prestam ao nord.:ste relevante seni\o. 

o SR. X.-WIER Dll ÜLt\'tlR.\ 

O SR. JOSE' AUGUSTO 
conhecedor do nordeste. 

V. Ex. p crn•itte um :~parte ? 

Com lodo prazer. V . Ex . é graDue 

O SR. X.wn:R Dll 0LI\'J:;IRA - Coliaborando nessa lição de co\lsas <lo 
nordeste que V. Ex. está dando, quero dizer qtle a exemplificação é per
feita •• '\ssim é que, dos 32 milhões de kilos de õllgodâo que o Ceara pro
duziu o :mno passado, a Rêde de Viação Cearense transportou apenas 10 

miihões, sendo os restantes ~z. milhões conduzidos etn caminhões, os quaes, 
queim:tndo gazolina, trafegavam nas regulares estradas de rodagem. 

O Sk. -Frcu.EIREDO RoDRIGU:E:S - ·Graças ás obras que o Ministro 
José Amedco m:mdou realizar, para soecT>rrer as populações. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Sabem os nobres Deputados que as 
estradas de rodagem, alé-Ín do rrais, tem a yantagem de buscar a mcr.:-a
doria onde a mesma é prod-uzida, levando-a directamente ao seu destino, o 
que não acontece com as estradas de ferro. 

O serviço della é imprescínd:vei, e, realmente, como o nobre colle
ga accentúa, exerce já. agor:t a primaúa no transporte da produc~ão d·' 
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í:1tcrior para a Capital, o que. todavia , não pres~inde a estrada de ferro , 
que te:n funcçfio economia delimitada. 

•O SR. XAVlll R oe ÜLIVI\tnA - Justamente por isso, q\l anto ao al
godão, o prod·ucto. sem duv!da . com que pnden•os sahi: da 'bestega inso
ltwe! dos :1ossos problemas economicos actr aes_ ficará encarecido sem es
trada de rodagem, e sem estrada de ferro não poderemos concorrer com o 
algodão dos outros mercados mundia~s. Esta .; complemen to daquella. 

O SR. JOSE' AUGl.'STQ - O terceiro ponto que defendi er:a o 
<la conclu~o do po:to de Na tal e obras <le d ragagem nas barras de A~ei:~ 
Branca. ·:\!acau e <:ang:uaretama, cujos portos têm funcção economica 
relennte. mas prejudicada pelo abandono em que se acham. 

Realmente, Sr. Presidente. o Rio Grande do Norte possue, a lém d•> 
;>orto de Natal, com funcção economica de grand~ rele,·o no nordeste, os 
de Areia Branca, :Macau e Canguaretama .•. 

O SR. FrccEIRilDO RoDRIGUES - Ess~s não são portos . 

O SR. JOSE' AUGUSTO - ... <it:C são menores. escoadouros na
:uraes da producçlio de todo o inter!or do Estado. e quanto ao de :Mossoró, 
at~ mesmo a producç5o de determinados trechos dos territorios parahy
bano e cearense C: por elle drenada. 

O SR. Ru~ CARNI!IRO - O Ministerio da Viac;ão está cuidando dos 
pc.rtos dt: Areia Branca, e Macau, tanto assim que mante:r lá u ma com
missfio estudando essas obras. 

O SR. JOSE' AU.GiJSTO - Ainda ha a construc<;iío das grandes 
barra::;ens proje::tadas e mais de ,outras de typo med!o, cnmo o :~çude Itans. 
Cl.tja utilidade e importancia cconomi~a são indiscutíveis. 

O :~~ude Itans .•. 

O ~n. RoY CARXJ;:JRO - E ' uma das mats beiJas obras da Inspectoria 
contra <ts Seccas no nordeste. Aliás, em vias de conclusão. 

O SR. JOSE' AUGUSTO ... no rnunidpio de Caicó, onde ti"<e 
a fortuna de nascer, está qua1>i concluído e vae exercer naquella região 
grande influnecia economica. 

~e) Construcçiio, pelo regimen do premio e da subven~ão, do maior 
nurrero possi~·el de açudes pequenos". 

Ha quem combata os pequenos açudes. acbando serem amigos que 
desapparecem na hora em que mais delles se necessita, na época das 
seccas, pois não conservam a agua senão por limitado espa<;o de tempo. 

O problen1a do nordeste, entretanto, não consiste tão s omente na con
servação da agua, mas no aproveitamento e conomico da região, porq'ue 
:t agua. para se:-ventia cotrur.um, nunca faltou, mesmo nas maiores seccas. 
Torna-se necessario, prindpa~mentQ, fortalecer, eoonomicameot~ a zona; 
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;~ ;!:.lo que quanto maior fôr o numero rle ;tçudc,; p~quenos, tanto mai.< 
rioa será a zona, e melhores cond:çücs offere>:erá p:lm resistir aos ef fci
ws da secca. l(u:.nclu esta inevitavelmente se manifestar. pois, é fatalidacl= 
cíirnatericn. 

Poços tul>t:lares e artesianos t:m regiões apropriadas . como a Serra 
\'enlc e a Serra do .·\pody. Em Serr:~ Verde iornm construidos :\l~runs. 

e o res'Uitado foi qne. dentro de pouco tempo, a :t.ona '1Ue nfio pmduz!.l 
UI!' k :lo de algodão passou a da~ mais de utn milhiio rle kilos por onno. 

Co:1hcço, · Sr . Presidente. a regiiio da Serra \'errle. cuja na\urcza, 
embora proxim:~ ·ao mnr, não permitte que as aguas d:1s chu,·as se ;:r,n . 
~en·ent, pelo qlte não lta alli ·um açude ott um rio. K:.a região não ~cn-c , 

:'lssirn, absolutame-nte. para a~udagem . m:1s pr<:sta·s<. admir:l\'elmen:~. JlaC!l 

"" poços tubularcs. · 
Nós, os riograndenses do norte. conseguirlllOS :• construc.;iio de al~un~ 

l10Ç09 naquclia regiã<J, a princip:o c(uatro. e :• Serra Verde. que at~ então> 
não produzia siquer 2 00 mil kilos de algod~o. o anno passado, com o> sup
prin:ento de agna vinda desses poços, já deu ao;; norte riograndenses um 
milh ão e quinhentos mil kilos de algodão. 

Essa vasta extensão de t erritorio, -portanto, inaprO\·eit:l\'el pda :H;a

olagem. sen·e, admir:l\·elment~. para a cultura afgodoeira. O reotcdio es:i1 
em facilit:~r e multiplicar a construcção desses pocos. a fim c!e q-ue a Serra 
Verde. em vez de dar um milhão e quinhen1os mil kilos de a lgodão. possa , 
em bre,·e. dar tres. quatro ou cinco milhões de al1:odão de pr:meira orde1r. 

f) Barragens S\~bmersns nos 1111r:os rios s~c=os . Essas barragens já est~n 

ensaiadas no nordeste. com grande proYeito. 
IR:ealmente. ·no Rio Mossoró já existem varios construidos e c>s rc

snltados tem sido qlle, npós o escnamentc. das agll:L«, cstiio as barragens 
tnrnando possível. grande producção agricoln. tudo' aconselhandn a ;tu

~mentar n numero d'essas barragens. 
Desobstrucção do rio Ceará.:viirim e de outros rios do littor:tl nort~

r iograndense para permittir a 'Utilizo~ão agricola dos Yalles ht~midos ~ 

fer:ilissimos que são :~tra,·essados por esses rios. 
No Rio Grande do Norte ha um phenomeno interessante, nl"é ceclr> 

fll>nto paradoxal. As regiões onde não ha agua são pru,;per:~s c acleanta
d:~s. Aquell:~s onde n agua não falta são atrnzacias. 

O SI<. ANTONIO r.E CóE~ - E' par:~doxal mesmo . 

O SR. JOSE' AUGi:STO - V . Ex. ,.;,., ver que não é. O que 
ha é o seguinte: essas regiões onde n5o falta agua são os "yalles h'umi
dos". São regiões onde reina o im_palludismo, de modo que: ahi o prry
blema das seccas estã conjugado com o sanitario . São Jogares onde ha 
pequenos rios perennes. cobertos de mah:~~aes . de modo que. · .. 

O SR. AxTo:-:ro DE Cór:s - Ha pouca e,·apora<:ão. 

O SR. JOSE' AUGtiSTO ;- . .. 1\a pouca evapora(ão. ~ a humida;lc 
é excessiva. O trabalhador destes valles . . atacado pela ,-erminosc sentl'!-se 
fraco. impotente. e :'ldoecc <]t1ando alli trabalha . 
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O problcr.a, nesses lagares, é differente do restante do Estado; ê 
dessobstruir esses pequenos rios, e conjugar os trabalhos de engenharia 
com os sanitarios, ou. por outra, fazer engenharia sanitaria. 

Plantio em larga escala dos .. cactus'', opuntias, pahnas q'ue não pre
cisam de chuvas e que servirão de forragem para os gados nas épocaõ 
das seccas. 

A Natureza nos deu o phenomeno das seccas, mas nos indicou im
mediatamente os remedios para attenuar os seus effeitos. Na mesma re
gião onde po'Uco chove, ha os cactus, plantas ... 

t.l· 
o SR. RTJY CARNEtl!O 

;rP'' 
•,1· 

·Ha abundancia de cactus. 

.O SR. JOSE' AUGUSTQ ~ ... que não dependem das chuvas re
gulares e se prestam pedeitamente á alimentação dos rebanhos. 

Aqui ~ problema não demanda propriamente a acção directa do· GO
verno. E' questão de educação economic:a das populações. A acção do 
Governo poderia se exercer indirectamente, através de ·premias, como temos 
procurado fazer. 

Ha algumas regiões do nordeste, como, se não é falha a informação, 
Alagõa do Monteiro, na Parahyba, onde o plantio dessas palmas e desses 
cactus se tem generalisado de tal maneira que habitantes desses xrunicipio~ 
com quem tenho conversado me têm d:to que os criadores não perdem unu 
rez dos seus rebanhos, quando sobrevêm ;o.s secca.s. 

O SR. Ruv CARNEIRO E' exacto. Nas regiões onde ha plantações 
r.le palma as conseq'uencias d<l phenonieno são muito minoradas. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - De modo que, no problema economico. 
destinado a solver o phenorr.eno das seccas, está - supponho eu - in. 
cluido o da animac:;ão do plantio de cactus, e todas as outras producções 
vegetaes Q\le sobrevivam nas épocas das calamidades, deve occupar logar 
de marcado realce, porque attende a um aspecto importante do problema! 
a salvação dos rebanhos. 

Pratica da fenação e desenvolvimento da silagem, - eis outra medi· 
da que a previdencia dos governos - e a es!:e ponto já se vae attendendo 
de certa maneira ~ deve ter em vista cada vez mais para favorecer ã 
economia nordestina : 

Obras completas no valle do Assú, ~de accõrdo com o plano H. de 
Novaes. 

O Dr. Henrique de Novaes é uma das maiores figuras da engenharia 
patria •.. 

O SR. RVY ·CARNEIRo - Profundo conhecedor dos problemas do nor
deste. 

O SR. JOSE' AUGUS'IiO ~ ... c um dos profundos conhecet!ores das 
questões relativas ao nordeste brnsileiro. Foi inspector dos serviços contra 
as seccas no Rio Grande do Norte, oPde fez um estudo completo sobre o 
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Valle <lo Assu', uma das mais ricas regwes nordestinas e tem a re51)c:ito 
de!le um projecto de utilização de suas aguas. obras es~as que, uma vez 
e:<ccutadas. poderão pcrmittir a irriga~ão d'nquel!a zona, contribtlindo enor~ 

memente 'Para a solução do .problema das sec<::ls. 

"A instituição das Caixas Raiffeisen, d~>g Bancos po
pulares etc. " 

-E' outro a~ecto dr, questão a considerar. A economin nordestina é 
inteiramente des:tmp.'lrada de credito, de modo que os agri·cuho:-es. nas epo, 
cas ele calamidade, se ,·ém em diffict1ldades insuperaveis p:,ra attende:r ;", 
sua subsi stencia. 

. O SJt. Flct' I!l!U::Do RoDRIGuEs - Sob esse ponto ele ,·ista ttJdo 
o Brasil soffre desse mal - a f:llta de estabeleciment<>:; •lc creditos. Não 
~ só o nordeste. 

O SR. JosE' AucusTo Dt-o:f':mos encarar es~ feição do problema. a 
mnneir:t do que se procede em outros pai%es. 

O SR, Rt:Y C,\nNEIRo - Relativamente a esses estahele=imcntos de 
creuitos Os ultimas go\'ernos do Est:ldo da Parahyba têm cuidado C.'lrinh~ 

samente desse assumpto. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Outro aspecto .primordial :-a educação 
economic:a. nas escolas primarias. procurando mostrar aos alumnos o dever que 
assiste a cada nordestino de collaborar com os governos, federal ou Ioc:aes, 
no combate sem tre~uas ao mlior inimigo de nossa terra, que é a secca. 

Sustento, Sr. President~ sempre sustentei, que não ha governo que 
~ssa. por si -5Ó, resolver nm problema do vulto e importancia do do nor
deste. Tem elle tantos aspectos, tantas faces. t.'\ntas particularidades, que 
reclama, parôl :seu solucionamento, a cooperação de todns as forças so
c:incs ... 

O SR. RVY CAKN!liRO - O problema é import.lnte e complexo. V. l!x. 
tem razão. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - ... dada a sua complexidade e relevancia, 
como refere, com t:mta opportunida.de, o nobre representante da Parahyba. 

O Sa. BARBOSA L IMA SoBRINHO - E ainda para chegar a um resulatdo 
relath•o . 

· O SR. JOSE' AUGUSTO- Ainda assim- accresc:enta, com proprie
dade o nobre collega. e distincto amigo, Sr . Barbosa Lima Sobrinho - para 
se ebegar a resultado relntivo. 

CoJDo quer que seja, devemos, quantos temos qualquer parcclla de res
ponsabilidade na dirccção da. vida administrativa do Brasil - governo ou 
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cidadão - lraçar o plano <le comb:.cte {u; sccc:ls. cncar:~ ndo tnmbem o pro
b:ema sob o ::~specto social. 

O Sn. FrcUEll<EDu RoDRlGL'~S - Aliás. de\·cmos fazer jttsti~n : a revo

lução. sob este aspo:to, não falhou. gr<~ças <1 ) os.; Am.:r:cn. A ob ra rla r e,·o

lu<;~n é íonnida,·el en~ nmteria de Secca. 

O SR. JOSE' Al.7Gt;STO - As obras contrn as seccas. ne:.;tes nhimos 
tempos - justic:1 é proclamai-o - têm sido re:i.lizad::~s com prO\"eit') para 
a zona soffTedora, e :~ acçiío do ).lini stro Jos~ :\merko só pvde ser apre
ciada com Io,·ou res. 

O SR. FICI..'EIIU4DO RotHHGt'~ S - O Sr. ]os~ Americo icz. em t res :mnos 
ele administraçiio. mais qut todo o passa:lo, com relação ao pmhlem:t . 

O :S1R . JOSIE ' A:UGUSTO - O .problema hoje passou :1. interessar a 
· toua a nação. tanto assim que foi incluído. em artigo da Constituição. 

O SR. FIGUEIREDO ROD RIG UES - Graças á solidarie da de dos 
outros E!>ta clos. conseguimos Í:l?.er passar aqnclJe artign d<t Constituicão. 

O .SR. ]OtS.E' A.IJQL'STO - Afigura-se-me fundame:Jtal que p rocure. 
mos in!ere;snr as ;;cmcões novas não só no pr<Jblem:t das se:c:~.s. C•>mo em 
todos os outros problemas sociacs. politicos e cconomicos. 

O prohlema tem aspecto educacional , qu<;: n5,, rodemo~ :~handonar e •ies
prezar. 

O .S R. Ru\' CAK:o~!ltk<> - Tem aspecto de ~ontínuidade . 

O SR . JOSE' A v•GUSTO - Temos de inocular no ccrebro das cre
a t, ças nascidas no nordO:ste que o dever de todO$ os que lá vão habitar c 
\'l\'e r não é esperar peta :tcção <lu governo. 

O SJ<. lü: \· C.\ ll:-.lt;t~m - Devem ~er opcrario> <lcs~e ~rancle cdificin . 

O 5;R. JOSE' Al"Gl"ST{) - De,·em ser. ca<la um. nus limites de snas 
forças , de seu prestigio e de sua acção. operarios des.s:t gmmle ob ra de rc· 
·constr ucção economica do nordéste. porque, sendu assim. a ac~::io do ~over
no será muito mais f:tcil e mais eff!caz . 

Por isso i; que e u remata\':! estns ccmsider;lç<jes incluindo, como medid,i 
fu,Jdamental n:~. solução tio proh!ema. :1. educacão economica das ger:~çõcs 

llO\':l.S , 

O SR. MoT'I'A L nH - O assumpto de que V. Ex. tmta c sobre o qual 
fa~ suggestúes é de tal ordem expressÍ\·o que <t Sociedade elas Nac;ões. falha 
em qunsi todos o• seus fins, incluiu. entre o~ estudos de interesse geral, 
o da geographia da." calamidades que t:lnto nos de,•e interesar e que poderá 
ser objecto ele considera~ãn t:~mbem aqui no Brasil. 
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O SR. JOSE' AUGUSTO - Agrade"o mt,ito o aparte do nobre 
Deput:J.do, (!Ue põe em re!evn a importancía do problema pelo aspecto por 
ftuc o estou abordando. 

O S1t J?IGt:ETREDo RonKH:vus - Quanto á parte educacional, agora. 
na renrgnnisnçiio do eusino, V. El(,, que é mestre. podia fazer suggestões. 

O SR. JOSE' AC'G-USTO - Penso que, por occasião da reforma que 
teremos de emprehender dentro em hreYe. poderemos dar ao Brasil os no
\"Os Iumos que elJe espera de nós. 

O a~pecto da educação ~cüuomica. particülarizanJo o nordéste. de,·e ser 
encarado de í rent<!', e nós.. re~~escnt~ntes daquelb região. temos deveres 

mnito serias nessa matería. 

o s~. Ftr.t:<.lRErJO Rollr-H:t: I'S - :'\inguem com mnls autoridade que 

V. Ex. 

O SR. JOSE' .·\T.:GvST.O - Xiio qt•cro aqni f:d;J.r do »SJ>ecto imme
•lí::ro <lo problema. <we é o da fah~ de trnbalho. do cltômagc. O governo, 
cttidando dessa face da <[Uestão. de\·e agir C!a mesma maneim e pelo mesmo 
processo com que attcnde n qualquer outra reg-ião do paíz quando se desor
g:míza sua industria. quando se desorganiza seu trabalho. O problema da 
secca no noreste pelo outro aspecto que Yenho encarando - como problem'l 
cconomito - ínteress:~ permanentemente ao Br..,sil devido ao caracter na
cional de que o re,·est1u a Constitui<;ão Fedem!. E' prob1cmn qu e não faz 
cobrir de om:s apcna> a Cnião. 

O SR.. R t:Y C\R~O;JRo - São obras producti\·as. 

O SR. JOSE' A'C'GFSTO - São emin<:n\ementc protlucti,·as as ohr;J.s 

de combate ás seccas no nordeste. 
Basta attentar para o cneffícientc ele proun•<:ãi, do nordeste, para a ca

pacidade e fertiHd~tle de sm1s terr-as. 

Qt1ero linda foc:~lizar, rapiú:nncnt.,, nutro aspecto d~ <Jt,estão: o da 
;:rilnde productivídade das terra:; nordcstinns, 

Conheço grande parte Jo paiz c. num:~ d;,s visibs que fiz ao Rio 
r~r::mde c!(") .Stil, percorri a zona elos nrrozacs em companhia do Coronci 
Pedro Osorio. uma das m:~iorcs fh;ums do Est:-.do. do ponto de "isto. da. 
produc~ão snlriogranllense. 

E1·a entfio o rei do arro~, S<:ll m:linr prr~tluctor no Brasil. Percord 
cnm aqüellc bene~nerito pelotcnse. j;i e»tincto, seus irnmensns arrozaes. Per
;::untci-lhc:, depois, qt1:1l era a. media de produc~ão de arroz no Rio Grande 
rlo S!ll, e elle me informou que um litrn produzia em media no~ sc:tts 

plantios, 30 litr-os. 

Pois bem: no nordeste bmsileiro, um litrn de arroz produz no minimo 
1 ou litros, segundo as estatisticas. 

O SR. FIGUliREllo ·Ronr.rcu~:s - P1·odn:o: muito mais. 
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U!-! SR. D~;Pur.-.oo - Basta haver agu:~.. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Disse 100 litros em media. 
Isso demonstra que o solo do nordeste não é aquelle solo esteril que 

muita gente suppõe; é de uma fer tilidade assombrosa. e apenas reclama 
;~gua, que em toda parte do mundo é o sangue da terra. 

Claro está, Sr. P resideute, que em minh:~. exposição e no abordar esse 
problema que a propria Constituição reputa fundamentalme_nte nacional, não 
irei censurar os go,·emos -porque não o têm até hoje resolvido. 

Somos uma nação noYa e o prob!ema não pode ser resolvido d e umJ 
só vez. 

O SR. F IGI.:"LRJ\no RooiUGUEil - Jncontest.welmente demos agora u:n . 
passa avançadissimo. 

O SR. JOSE' A•l.;GUSTO - ~Ias estamos dando .passos e passos 
avançados. O que resta é persistir no caminho definitivamente trilhado e 
percorrei-o até ao fim. 

O SR. RuY •C,\Juom:o - E a maior preoccupação do ·Ministro José 
Americo foi fazer obra definitiYa e não de emergencia. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Perfeitamente. 
Não desejo tamhem censurar os qu~. filhos de outras regwes inteira

mente differentes das nordestinas. vindo ao governo, não tenham dado 
ao caso a solução exacta <: justa que elle reclama. · 

O paiz é muito grande. As condições de producção e de natureza de 
trabalho diversiíi!:am de Estado a Estado e muitas vezes até dentro do 
mesmo Estado, de modo que difficil será a. um homem oriundo do sul, que 
nunca tenha ido ao nordéste, eonhecer em sua extensão o nosso problema, 
tal como se nos apresenta. 

Quero aqui, numa rcminíscenci:~ pessoal. trater interessante depoi
mento a respeito. 

Certa vez, er:1 cu deputado e fui ao J.\:tinisterio da Fazenda conversar 
com uma das figuras n1ais eminentes que passaram por aquella pasta -
o Sr. Homero Baptista, filho do Rio Grande do Sul. 

S. Ex., estudioSo dos problemas brasileiros, grande figura interessada, 
sobretudo, na solu~ão ·das questões economicas e Íinanceiras, ;pediu-me que 
lhe desse uma ~escripção aac:ta do que era o problema das seccas que 
;1 elle tanto estava interessando. 

Disse-lhe eu que \l)odia definir o caso com a seguinte narração : e.sb
vamos em 19:zo, havia chovido no Nordeste em Junho de I9I8 e a chuva 
havia reapparecido apenas em Março de I9:zo, isto é, ;passamos :zo mezes de 
longas estiagens. E' claro que, quando se fala em secca, não se diz ausenci:l. 
total de: chuvas, mas a ausencia de chuvas capazes de produzir as pasta. 
gens ou os cereaes para alimento dos rebanhos ou das populações. 

Deante das múlhas palavras, vi na physionomia daque}lc: grande amigo, 
daquelle eminente ami~o. que era verdadeiramente de espanto sua expres-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:39 + Pág ina 56 de 105 

~247-

são, ~orque filho do Rio Grand do Sul, ond!!!, quando passam tres mezes 
sem ~huvas, a situação é ·Calamitosa, e se chama :Período de longa secca; 
·d que S. Ex. não podia ncredit<lr senão por uma defcrencia pessoal IJara 
comznigo, que no meu Estado se passassem ::o mezcs sem chuvas, capazes 
de produzir pastagens ou cereaes pam alimentação. 

O episodio relembro-o apenas, para mostrar que num paiz da ex.tensãr» 
do nosso, os problemas do governo não podem apresent<lr-se :1 todos os 
conductores dos nossos destinos com a visão peafeita que lhes deve:n re
clamar. 

Xa extensão do nosso territorio, dada a diversidade da natureza da pro
ducç;io e das condições do trabalhQ, só üm homem muito viajado, que 
qudra percorrei-o -de extremo a extremo pôde ter no seu espírito e nas 
:Providencias administrath·as que emprehender, soluções que possam attender 
convenientemente a. todos os problemas, taes como se revelam nos varios 
pontos do tl · 'tono bz:-asileiro. 

Como quer que seja, o problema, segundo tem sido lembrado por mui. 
tos eminentes Srs. Dep'.ltados, está nesta hora convenientemente esboçado. 
E' já agora um problema constitucional, o que quer dizer nacional. 

Resb-nos a nós outros, que temos merecido a confiança de nossos 
concidadãos, que nos mandam para os parlamentos afim de: lhes representar 
os sentin:entos, os ideaes e as expirações; resta. que nos congreguemos to
dos (muito b):-m) ern torno dessa questão do nordeste, não para arrancar 
do Thesouro Nacional grandes e vultosas verbas destinadas a attender a 
nossos problemas, mas para methodizar esses problemas, para oriental-os 
convenientemente, para agirmos, como ji estamos, do ponto de vista admi
nistrath·o em obediencia a um plano de conjuncto que dê soluções capazes de 
fazer das gerações que nos vão suceeder. gerações m\líto mais felizes, ou, an
tes, menos infelizes do que as que até ilgor:t t~m atravessado os períodos de 
seccas. 

·Desse 'POnto de vista, sustento que a melhor e :1. mo.is cffi~ic:nte das 
providencias será ;J.quella. que pela edue4l<:ão e~:onomi~a tonvcniente. inte
ressar ás gerações nordestinas, na. solução do prob1ema das seccas. De
vemos fazer com que cndn um dos que nascem, dos que vão vh·er e tra
balhar no nordeste, tenha a preoccupac;:ão constnnte de fortalecer sua eco
nomia, de aproveitar suas reservas naturaes e fazer com que o nordeste 
possa amanhã, qu:mdo as ·calamidades repontarem - e ellas repontarão por
que obedecem a condições inexoraveis , - possam neste momento os nordes
tinos se encontram apparelbados para enfrentai-as pelo espírito de pre
videncia, pela educação economica em sumrna, para attender a todas as 
necessidades que se sentirem naquel"la hora. 

Como Governo, •Sr. Presidente, a minha preoccupação foi sempre a de 
conjugar a acção do Go\·erno .do Estado com a do ·Governo Federal. E 
quero dizer que essa acção é imprescindivel e que os Estados podem reali

za!~'"!. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está a findar a 
hora do eXpediente. 
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O SR. JOSE' AUCL'S'fO - Vua conc1uir .. Sr. Pre>idente. 
Dur;~ntc os annos em que g·::.Yertrei minha terr;::, tod;::s as obras contr:~ 

as .-eccas realizadas no nordeste -com exeepção apenas da cons~rucc;ão de 
11m grande açude c d:~s Estradas de Ferro, todas dbs sem excpçiío de uma 
~.:.. - e foram muit;::s pontes sobre os rios. indo de l\at:ll :tté o Seridó, -
cstrad;:s de rodagem para todos os rec:tntos ; todas ess;~s obras foram re:1-

li?.adas pelo go,·erno do Estado . 
O {;on!mo Federal fornecia somente material c o e ngenheiro <]t:c :'" 

tlirigia e o Go,·erno do Estado dava :1 :não de . ohra. em virtude do con
tr:tctn firm:tdo ror mim. comn l.o,·ernador do Estado, CO!)l o :1.-Jinistro d;t 

Viacfio. 
Se um Estado pequeno c de parco~ recursos -como o Rio Gr:unle rl•' 

Xorte pôde e pôde co~laborar com o GO\·erno Feder;1l no combate ;'t,; 

seccas. que não podem fazer outr<'>s de mais vastos e \'a!iosos elementos? 
Sr. Presidente. V. Ex. i•í :n·i~o'u qtle a hora está -:t findar. Vou. dnr 

11nr conciuida, por r.oje, minh:~ expnsiçiio rclati,·;uncn te ao problema d:-.s 
~eccas do no1·dest~ resen·ando-me direito de em outra opportunidade. con

tinuar a debater :1 questão da CCO!IOillb nordestina. pois CSSC é O meu dei'Cr 

ele iilho do nodést~ e de rep resentante ele uma das unidades feclcr:~ti\'as . 

(Jfuito b,·m: muito bt·m. Pa!mas. O oJ·ador <' c rtmprilll-<.'llfado ). 

O Sr. Presid~nte - H a ~obre a mesa um requerimento ele infon m· 
çoies que \·ae ser liuo. 

E' ii do. apo:ad!J e posto em cli,;ct1Ssfio o seguinte 

X. 106 - 1933 

Req·uciro sejam pcdi!bs. p(Jr imcrmedio da }!e!'a. info··:naçtíes :10 Sr . 
:'l!inistro d:t F azcnda sobre o seguinte : 

1) Se o Go•·erno Federal at1torizou :' cntre;::a de c:tfé pelo Depart;,. 
mcnto ):acionai de Café ao Goyerno do Es;ado do Esp;rito S:ln!o pa:•:t 

execução do c011tracto cdellr:~cl!l pelo dito Go1·erno estadoal com um:-. fjr .. 
llt:l po!oneza, para " fo rnecimento de tul>o5 de nço na Ír.t!)ortancia de libra~ 

:!j'.6Jt, mediante o deposito de café em armnzens da firma eontractante. 
Cllnt a faculdade ele linc dispcskão da mercadoria depositada; 

:!) Se são :~ i nda permittidns .pelo Go1·ern,, Federal orer;~<:üe; <L'I ll:t · 

turezn :la cont•·actad:• pelo Gm·crno do Espírito Santo, em <(ue se esti 
r>uln .nma troca r.!e café por tubos cb aço. 

Sala das Sessões, ~ de Agosto de 1935· Ubaldo Rmna/fl,•tc . 

O Sr. Ubaldo Ramalltete - Peço a palaYra. 

O Sr. Presi~nte - :;xa fo~ma do Re;;i:nento. fi:a adiada a t!i<

Ct'ssão. 
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Esri1 !;nría a lwra destin:!da ao expediente. 
Vac-s~ passar ú Ordem do dia. (Pa!Csa). 

Comp~rccem mais, dumn:c a hora desti:lada ao expe
,J:ente. os Srs. : 

·Generoso Ponce. Caldeira Ah·arenga, - Cla.ro de Godc,,·, 

Ribeiro Junior. - Deodoro de :-tendonça. - Acylino de Lef1o. ~ Ahgl1ar 
Bastos. - Feoelon Perdigão. - José Pingarilho. - Cltmtentino Lisboa. 

-- Gcnaro Ponte. - }1agalh:ies de Ahueida. - Gec:>nn ),!arques. 

Cados Reis. - Agcnor- Monte. - Adcltl'ar Roch<I. - Pires de Cayoso. 
'Freire de Andrade. - Dcmocrôto Rocha. - PeJr,, Firmeza. - Hum. 

herto t!e Andrade. - }.!ante Arracs. - ]o,.; de Borb:t, - Fi.c:ucircdo 

Rudrigue,;. - X<tYie~ de Olh·eíra. - ::O.Iartin5 Vcr:ls. - Aiber:o Roscili. 

-- I\ic:l.r<lo Barreto. - ).Jathias ·Freire. - Hcrcctiaoo Zcnayde. - Rny 
CCLmeiro. - João Cleophas. - Osor:n Borba. - Adolpbo Ccls,,, 

l~urhosa Líma Sobrinh<•. - Artht!r Ca1·alcaati. - Alde Sampaio. 

Osw:~ldo Lima. - Humbert,) :'>Ioura. ~htta T.im:t. - En>ili<' J., 
:.b.ya. - Valente de Lima. - Sampaio Co~ta. - Carlos rle Gusmão. 

- ~[ekhisedek )!ante. - )Iannel Xo1·ac~. - l.aurn Pa•sos. - Pedrr, 
La;:o. - Luiz Vianna .Filho. - Jnão ~Ian;:nbeir'l.. - c\rlinclo Lcnni. 

- 'Francis~o Rocha. - O..:tavio )o[angar,eira. - \V.::.nderiey l~inho . 

--- Pedro Calmon. - Leo~cio Galr.ão. - Art h:.~r Xcil'a. - r~apha~l 

Gncur:L - Ecigard Sanches. - Attib Amaral. - Jait· To,·ar. - Am:-.
~al Peixoto. - }ltlio de Xovaes . Henrique Lag·e. - Sallcs F!lhr,. -
SaOJ[laio Corri;n. - R:H:l Fcc1::mdes. - Levi Carndro. - Bento Costa. 

- Acurcio Torres. - Cesar Tinoco. - Lontra Costa. - Fabio So

,]~é. - Arthur Bernarrles. - Carlos LtiZ. - Clen~ente }[edraào. 
Aug:.~sto Vícgas. - Jo5o Beraldo. - Arthur · Bcrnacdes Filho. - Jus. 
cc:ino Kubitschek. - Polycarpo •Viott\. - Vieir~ ~farqttes. - ~e~r:io 

<1~ Lima. ~ Celso ~-lnch:~do. - João P enido. - Anthcro Botelho. -

Bt'enn Rrand5o. - Pereira Lim:~. - Thcotonío ~vlonteiro úc Barrn,;. -
\Valdemar Fcnei7a. - Oscar Ste\·enson. - Cin~inato Braga.. - ~b

c~'io Bittencourt. - Laertc Setuhal. - Ah·es Palma. - Fclix Rilm~. 
- Robcr:o )forcir:l.. - Aureliano Leite . .,..- justo ele }[orac~. -·~E
ramla Junior. - TriRn ele La·ureíro. Corr~a <I« Cnst.1. - .-\rthuc 
Jor~c. - Artllur Santos. - Oct:wio da Sih·cír:c . - ]os~ ::O.Iulicr. -

ílap~Í$Ül Lt'Sardo. - Demetrío X.a.,•:er. - Annes Pias. - Pedro \'erga· 
ra. - Frederico \\'n!fenb1.1ttcl. - Vict<>r Russomano. - Raul eittcn-

court. - D:!rros Cas~ol. - Dario Crespo. - Jo~o Xe,·es. Eurico 

Hibeiro . - Erm:mdo Gomes. - Abe! clos S:mtos. - Pedro Jorge. -
Fr:mcis::o )io'..lra .. - Adalbcrto Camargo. - Dam:~s Orti~. - ).Jartinho1 
PraJo. - Ferreira Lima. - OI:veira Coutinho. - Alberto Ah-;trc;. -
Ga~t3o de Britto. - Vic.:nte G:díicz. - Leoncio Araujo. - G:.stão Vi
di;,::a1. - :llloa:yr Rarhosa. - /u·lindo Pinto. - Augt:sto Corsino. -
Abelardo M:~rinho. - Syh-i~ Leit1ío. - Salgado Filho .. - Paulo Mar
tin5.- ?.forGes Pai,·:t.- Barreto Pinto.- Thompson Fores (qoi. 
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Deixam de comparecer os Srs.: 

Antonio Carlos. - Arruda Camara. - ).brio Chermont. - Deo
doro de Mendonça. - Agostinho Monteiro. - Oiavo Oliveira. - Jeho· 
~·ah Motta. - José Gotres. - Odon Bezerra. - Mario Domingues. -
Domin:;os Vieira. - Severino Mariz. - Orlando Araujo. - Mello Ma
dl:~do. - Altamirando Requião . .....:. Clemen.fe Maríani. - J. J. Seabra. 
- Prisco ParaiS!). - Magalbães Netto. - Homero Pires. - Asdrub.-1! 
Sonre!;. - Francisco ~nçalves. - Pereira Carneiro. - Alipio Co5-
tallat. - Nilo Alvarenga. - Noraldino Lima. - Martins Soares. -
Adelio ~f:~ciel. - José Alkmim. - Simão da Cunha. - João Henrique. 
- Jacques Montandoo. - Abreu Sodré. - Paulo Nogueira. - Santos 
Filho. - Carlota de Queiroz. - Gama Cerqueira. - B!as Bueno. -
Hyppolito do Rego. - Teixeira Pinto. - Meira Junior. - Horacio 
Lafer. - l'abio Aranha. - José Cassio. - Abilio de Ass:s. - Martins 
e Sih·a. - Chrysostomo de Oliveira. - Ricardo :>.fachada. - Lima Tei
xeira. - Roberto Simonsen. - Cardoso Ayres. - Vicente Gouveia. -
Lourenço Baeta Neves. (54). 

ORDEM DO DIA 

Discussão ·~mica do projccto 11. 125, de 1935, (x.• legis
latura), approvaudo o accordo celebrado entre o Brasil c o 
Reino Unido da Grã-Brc.tanha c Irlanda do Norte, rclati·~o 

á liquidação das dividas commcrciacs atra::a.t!as; com vo:o 
em .•I!Para.do do Sr. Sott::a Leão. 

O Sr. Presidente - Entra err discussão o proj e<: to. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela orde'ln) - Sr. Presidente, não vou 
disc"utir o projecto que approva o accôrdo celebrado entre o ~verno do 
Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha c Irlanda do Norte, referente 
á liquidação dos atrazados cowmerciaes, mais c:ommumente conhecidos pela 
denominação de " congelados'' • 

Apenas quero chamar a attenção de V. Ex., e da Carnara, para o 
aspecto jurídico do projecto n. xzs, em ,-irt~de do qual vou formular um:~. 

questão de ordem sob fórma interrogativa. Póde a Camara discutir e 
approvar, ao mesmo tempo, o projecto n·. 125, or:undo da Commissão 
de Diplomacia e Tratados, com a emenda additiva provinda da Commis
s<io de Finanças? 

Sr. Presidente, o projecto em discussão compõe-se de duas pro
posições distinctas: numa, a pt·oposíç5o vinda da Commissão de Diploma
cia e Tratados, a referente ao ac"ôrdo de 27 de Março de 1935. cele
brado entre os Governos brasileiro e o da Inlgaterra, a Camara é cha
mad:J. a discutir esse accõrdo. Noutra, a proposição proveniente da Com
missão de Finanças, a Camara deve rranifestar·se sobre operações de cre
dito, ou, como diz a cmendn ndditiva, sobre "a autorização ao Poder 
Executivo para effectuar operações de credito até o limite ma..""<imo de 
quatro milhões de esterlinos" ... 
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A primeira proposi<;áo. Sr. Presidente, a rdcrente ao accôrdo, um:t 
vez appro,·ada, independerft da sancção do Presidente da Repttblica, de ac
côrdo com o art. 40, letra a, da •Constituição Federal. por ser materia. da 
competencia exclush·a do Poder Legislativo, A segunda, relativa i auto
ri:eação para operações de credito, requer a. sancção presidencial. E' o 
c(ue claramente se verifi~a do art. 39, n. 3, da nossa Carta Magna: 

"Compete privati,.amente ao Pode• iLegislath·o. cem 'l 

sa.ncçáe de Pn!sitJcJZtc áa Rcpltb/ica, a abertura e operações 
de credito". 

A primeira proposiçào - referente ao accórclo - soffre uma smica 
~iscuss.ão, que é a de hoje, em ,-irtude do art. t85, § 3.•, ietra c, do Re
gimento Interno. Quer dizer, consequcntemcnte, que esta dis=ussão ficará 
hoje en1:errada; ao passo que a segunda proposição - referente a opera. 
ções ~e credito - não póde fícar a.dst~icta a uma unica discussao. 

Todos os projectos de lei, ou de .resolução, iniciados n;t C::unara, estão 
sujeitos a trcs disc·ussões, sali.'O as excepc;ões mencionadas nos difierentes 
p:~ragraphos do art. 158 e entre as ex~epções estabelecidas nesses para
graphos, não encontramos a de concess5o p:lf:l. operações de credito. E' 
sabido, vor ser principio de direito, que .uma lei que abre exccpção ás 
regras geraes ou restringe direitos, apenas abrange os casos específica
dos. Além disso, a primeira proposição, referente ao accórdo, vinda da 
Commissiio de Diplo~acia e Tratados, ~áo está sujeita a emendas, não 
póde ser alterada ou modifi~ada. O Poder Legislativo. ou referenda 3 

acto do Executivo, ou o rejeita. Esta é a lição de Carlos Maximiliano, 
de ·Cio\'ÍS Bevilacqua e de t~ntos outros commentadores da Constitl.tição 

Fedet"a.l. 

Entretanto, a segunda proposição, referente a opera~ões de credito, 
está sujeita a emendas, a modificações ainda que em sentido correctivo 
ou ampliativo, nos termos do Regimento Interno, art. 18r. 

Accresce ainda uma circ:umstancia. impor,antissima: o proprio Go
\'erno foi o prin-eiro a reconhecer, erronea.ment~. aliás, que essa segunda 
proposição é da competencia do Senado Federal. 

Isto verifica-se, claramente, da exposição de motivos, do illustre ~H
nistro das Relações 1E:-..teriores, constante do a\·ulso, n-presentatla ·ao Chefe 
da Nação: 

"Por encerrar esse accôrdo opera<;ão de credito que di
recta ou indirectamente poderia ser considerada como inci
dindo n9 art. I9, alinea V, da Constituição, e por perten
cer ainda á actual Camara. dos Dep'Utados, consoante o art. 
2. 0 das Disposições Transitarias da mesma Constituição, ,~ 

exercido cumulativo óas funcções do Senado Federal, V, Ex. 
resolverá sobre a conveniencia de submetter este accõrdo ;í 

appro,·ação do Poder Legislativo, em 'vista do disposto na le
tra a do art. 40 da Constituição. " 
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Assim, quando o Go\'erno se dirigiu a esta Cnmara, el la se acha va 
occumulando as sua~ attribuições com as- do Senado Federal, porque Í.1i 
antes de ).faio deste :mno. 

Não ha concil:aç5o possi,·e! entre a propo~ição ,-inda d:t Cotr.missão 
de Diplomacia e Tratados c a da Commissão de Finanças. por isso que 
ambas tém tramiu. tem curso regime~tal e constitucional di\'erso . 

X estas condi~ües. Sr. Presidente. respondendo negativamente :'L :nter
,·ogaçáo 'que formulei no inicio, penso que a segunda proposição •h·vc-r.l 
ur destacada da rrimdra par:t constittiir .projecto de lei á par te, projccto 
que deverá ser tiiscmido e ,-otado depois de apprO\·ada a primeira pro
j'Osição. 

V. Ex .. entretanto, com a rcconhecid~ cl:J.ril'id~ncia c a eleYada com
p~el.Jensão que tem dos sn;rados dictarres de _Tl1Stica. resoh·erá como en
tender de direito. ( Muito bt•m. Palmas). 

O Sr. Presidente - A <Ju estlio de ordem su~citada pel<> nobre 
Deputado procede inteiramente: c j i. h:wia sido object-., t!a nossa :ntenc;ào. 

Por occas!ão da \'Otação. cumprirá á ~1esa destacnr n emenda addi
tÍ\'n. dó!- Com.missfio de Finan ças, para sujeita l- o. . :i terceira discussão. se
;!Uinrlo os tramites regimentaes cornmuns. :nch::~h·e remessa :i sancç[LO do 
Sr . Presidente ua R epuiJlica. no caso de te" s ido ;~.ppro,·ada. 

A parte, ponôm. constitu:da pelo projecto apresentado pela Commissão 
<lc Diplomacia c Tra!ados tem ap~nas ·uma discu ssão, App,·ovada que ~ej'!, 

ser:t assumptn encaminhado :!o Senado, afim de que ~obre elle se pronuncie. 

Dessa maneir:t fica perfeitame,ltc cscla:-eci<la e rcsol\'ida a questão . 

O Sr . Barreto Pinto ( Pela ord,·m) - Sr . Prcsi•lente. ,·amos. e-1'' 

discussão 1:nica, examinar o accordo celebrado entre o Br~il e o Reinn 
t."nido da Grã Bretanha e Irlan<.b do :\11rte. relativo á liqui claçiio das di
YÍLbs commercines. 

O parecer do Sr. :-iegrão de Lima conclue :•conselhando a appro\'açãn 
de,;;se accordo de ::7 üe Março de 35. 

Antes de íormu;ar a <1uestão de ordem. desejaria que S. Ex., cumo r<:

lator da materin, me iníorm ... sse a quanto nlllnt.lm ::15 dividas dos congela
dos cujo accordo S . Ex. ::t cha deva ser homolog-ndo peln Camara. 

O Sn. NECRÃO DE Lt:.IA - Posso :nforma:· a . Ex . que orça en: ccr=a 
ue quatro milhões d e lil.Jras a somma dos congelados ingleze;, qt' e . fo ram c.b
jecto do accordo . Como V . Ex. sallc não é possivel dizer a quantia e:<:acta, 
porque depende das diversas circumstancias <IUC occorretu no ·momento <b 
ela reducção das <li\'idas a lib ras, de yez <it: e muita~ não são em dinheiro 
inglcz, mas em outras moedns. 

O S!l.. j oÃo Gt:I).[Au.~•:s - ·Cumpre considcr:Jr. ain d:t, <lt1e na impor
tancia vão ser CCtm!Jut::dos nfLa s.>mente os mpi:ae~. mas t:tmbem os jure>" 
<le sor te que tc:ldo sicl<> -calculndos em 3. 6oo. ooo de libras. :~n·edondomu~ 
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a cift·a. para o maximo de 4.ooo.ooo, de acconlo com a opinião clu; membros 
dn Commissão de Finanças. 

O ~·R. L\,RRET:O 'i''l:\TO - -Quer dizer. ~;:starnr>s Jeante de um ac
codo de que não sabemos. o montante e . .xacto das di ~-itlas. e at.: qttanlo o 
go,·erlli> de1·erú realizar o pagamento das annuidade,; a <jt\e ,;e refcr~ " 
art. x.~ 

Z'\ão sabemos. egualmcntc, a <!U'lnto attinge o n:mane~<:en:e <lo ajt:,;tc ,1~ 

'933. 

Sabemos, entretanto, que termina<lo o p:tg::urcnt() <kss~ :tjt:~Io:. a annui
dade de 1. ~co. ao o passará a :. . 053. ooo de libras. 

Ora. a cifra de 4.uoo.ooo appan:ce~·. i!m l'inuJc ~c rma informaçfw 
\·erhal do Sr. :\tlinistro Ja Fazenda. E a ~uc: o c.:mbio ,·amo s fazer a oper~L

.;fw e realizar os pagamento,;? 

O St<. DtxlZ jt:X!Ol< - ~\o canniu J.o dia. 

O SR. :'\f,t:J<.\o nr;; L! MA - l\f10 pos~o iofortuar :. V. Ex. porque e3~es 
pa~amentus d.o ser effe:ctuados etn p:Js.;dlas, em di,·er;as época5. Serã~ 

i~itos. portanto, em funcção do cmt•bio do d:a. O !!o1>re cullega quer CJUe 

re&pond:t um:: causa liUt: s6 poderia fa2:er ,;~ ti\·ess~ " dom de advinhar, qua

lidade que não possuo. 

O ~R. BARRETO P!XTO - Ora, quando é firmado um accorJo des
sa natureza, é evidente. devemos conhecer tudo, no$ seus melhores detaihes. 
Não se trata. pois, de: a1h·inhar. 'Então. se o honmdo titular da Fazend~t 

viesse di2:er que o debito attingi:1 " oito milhões, de\·eriarnos, só I>Or causa 
dessa hifurmação pessoal. conceder tal credito? 

O S11.. NEGtiO m; Lt~tA - Fui solicitado um credito até 4.ooo.ooo. 
Evidentemente, o modo de se Ji'1uidar a operac;ão será determinado de ma
neira que a Camara ttfit• esteja in•pedida de analysar se a operação .; feita 
razoavelmente. 

0 SR. BARRETO Gl ?-;TO - A operação raw:t\·el nâo ímperlb <!UC 

fosse conhecido o total dos ~congelados". 

O SR. NllüRÃO n" LI~A - A.:abei de informa• a V. Ex.' qu<=. os Cltll

gelados vão, no maximo, a 4.ooo.ooo. 

O SR. BARRETO PD~TO - A respeito, não en<:ontrei nenhunl e:~

mcnto nos doculllentos enviados pelo C<>verno. Repito, a cífra de 4.ooo.onn 
tornou-se conhecida em v:rtt:de de uma informação pessoal do :\fioistro 

Arthur Costa ... 

O S11.. N>.t:.l<Ão 01, LtMI\ - !~la$ eu a officializo, na quaiidade de re

lator. 
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O SR. BARRETO PJN TO - E ' um meio habil de defesa. 
Aliás, o brilhante parecer de V. Ex., nesse sentido, nãc. fez allusllo 

alguma. 

O SR. ]oÃo GunJAR.ÃEs - Essa parte era referente a finanças. 

O SR. NEGRÃo DE LDlA - Penritta o nobre collega, Sr. B:lrreto Pin
to, que extranhe a duvida em que se debate. Se o :\oiinistro da Fazenda en
dar 5. Camara, amanhã, um officio communicando que a somma Jos conge
lauo' não passa de 4.ooo ,ooo, essa infonnação não ser5. diffen:!nte daquella 
•1ue estou dando a V. E,., e só ella bastn para que o nobre collega d\: 
,,m voto consciente. 

Q SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado que formnle a questão 
de ordem, porque h a varies oradores inscriptos para discutir o projecto. 

O S.R. B.-\RRETO PIXTO- Sr . Presidente, terminarei dentro do prazo 
re;.:imental. Os da<los que estou colligindo são indispensaveis para · levantar 
a tjuestão de ordem que tenho em vista. 

Mas, solicito outra infonração ao nobre relator. Serii possível que. o 
Banco do 'Brasil não tenha. elementos para informar a quanto montam os 
congelados ? 

O SR. NECR.Ão DE Lt:-t:\ - Naturalmente que tem todos os elementos. 

O SR. BARRETO PINTO - Mas, afinal, que papel estamos aqui 
representando? O Sr, Ministro da Fazen<la diz q'tle são precisos 4. ooo. ooo. 
de libras. Immediatamente, sem qualquer 1letalhe ou es~larecimento, a Com
misslio de Finanças eleborou um projeeto autorizando a operação de credito! 
~ sem perda de tempo devemos votal-o ? E' para isso que existe a C.'lmar:~? 

~o meu modo de ver, o natural seria converter o pedido em diligenci:1, so
lieit:lndo-se ao zeloso Ministro da Fazenda para fornecer as notas do~ atr:~. 

:.:a dos co!X'merciaes. 

Mas não é só. Occorre-me outra duvida. em face do decreto n. l!J.sor. 
rio Governo Provisorio, considerando nulla qualquer ~stipulação de paga
mento em· ouro ou de determ!nada especie, por qualquer meio tendente a res· 
tringir em seus effeitos o Ctlrso forçado d~ mil réis, papel. devemos conce
tler o credito em moeda extrangcira ? 

Ou, vamos pedir emprestado aos nossos credores para pagar nossas di
vidas antigas ? Deste modo, não se trata de um accordo de amorth:ação e 
1>im de um accordo para aggravar a nossa situação financeira. 

Convem não esq'ueccr, ain<la, que qnatro milhões de libras esterlinas 
nttingem a 232 :63:: :ooo$ooo, pelo cambio official e 365.900 :ooo$ooo, pelo 
cambio livre ! 

A confusão, como se vê, é grande. Toda razão teve o illustre c:olle~. 
Sr . Oliveira Coutinho, C'\Uando assignou o pa'l'ecer da ·Commissão de Diplo
macia e Tratados, fazendo suas restricções, eDl poucas linhas, mas ferindo a 
questão de frente , <:om a maior s~rança. 
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O SR. OuvEIAA CovTINHO - O oobre orador permitte 'Um aparte 

O SR. BARRETO PINTO - Com todo o prazer. 

O SR. ÜLWÚRA ·CoO"l'INl!O - Vou suggerir emenda,additlmdo ao art. 
1." do projecto as ser;uintcs palavras: "até o totoJ de 3. 6oo. ooo libras, ex
clu..sive jurCls". 

O S>R. BARRETO PINTO - E ' o que, t;urbem pretendo b:ter, a uão 
ser que seja bem resclvida a minha questão de ordem. 

O Sr. Presidente - Pe~o ao nobre ora<lor para íormular a sua ques
tão de ordem. 

O SR. BARRETO PlNT.Q - E' o que passarei a fazer, Sr. Presi
dente. 

Como já declarei, no dia :13 de Abril pro:....;mo passado, o Sr. Presiden
te da •Republica, submetteu i consideração da Camara o acoordo :J.ssigna
do no Ministerio das Relações Exteriores, com o representante do o;ovem o 
britannico, para regular a liq.uiciação das dividas commerciaes atrazadas re
l:!ti\·as is importações brasileirn! provenientes da Grã·Brct:J.nh:t. 

Ora, esse accordo não faz nenhllll"a referenda ao montante dessas di
\'Ídas. Apparece, agora, uma informação verbal do Sr. Ministro d:t Fa· 
zenda, falando em 4. ooo. ooo de esterlinos. Nos diversos doeumentos que 
constituem o projecto, repito, n:>.da existe a respeito. Podemos, Sr. Presi
dente, acceitar essa informação verb:ll para a concessã-o do credito, inde
pendentemente da interferencia do Chefe do Executivo, que foi quetn en
viou a mensagem? 

A prev:1leeer esse precedente, amanhã serão incluídos na Ordem do Dia 
projectos vindos das Comxnissões autorizando abertura de creditas, para 
attendcr a informações prestadas, por intem-edio dos tclephones a serviço 
do Sr. Ministro da. Fa:tenda. 

Eu q'Ue conhe~o o elevado criterio do Sr. Presidente da Republica, a 
cuja política dou o meu apoio, bem sei que S. Ex. não póde approvar esse 
regimcn. Pelo Palacio do Cattete veio a mellS;lgem, pedindo a approvaçã.o do 
accordo assignado no Itamaraty. De v iva >oz, veio a iniol'lJiaçâo do Mi
n)stro da Fazenda do credito necessario para a execução do accordo . . . 

Não conheço, portanto, da informar;ão verbal do .Sr . Ministro àa Fa
zenda . () projecto deve voltar á Commissão, para serem solicitadas infor!lla
ções, ao .governo, pelos meios regulares e requisitada a lista numerosa de 
todos os congelados. (Muito bem; muitCl &em). 

O Sr. Presidente -_ Respondendo ao- nobre. Deputado, tecllo a decla-· 
rar que essa parte constitue justamente a en:tenda additiva ao projecto apre
sentado ·pela Commissão de Finanças e náo está. sujeita a disctlssão unica . 
Poderá, nestas condições, ser emendada visto que a Mesa vae destac01l-a. 

Q.ua.nto ~o caso de .poder 'Ul:l!a das Con:unissões, ou o relator, pedir in
fonnações Otl esclareciment.os verbaes a qualquer Ministro de Estado, .em 
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c00pcraç5o. nada impede que o facam, se a~sim ente!ldecem. Foi o que se 
oku coll' o reb.tor da Commissio de Dôplomacia. com o ap,io desta . 

. \ Camara ''ac ter opportuni:.laue de se manifestu. concordando ou não. 
O nobre Deputado. est:1nrln em des.:1ccõrdo. poderá emendar o project.>, 

hem como inscre\"Cõ•Se para tlesenYolver o aSs\'n~p:o .. A discussão uníca ver
~ari exdus:vamente sobre o projecto da Commis:lio de Diplomada, eonside·. 
ra:1clo-se em ~-· discussão. conjunctamente, a emen<:la addítiYa da. Coll'missã'l 
dr: Finar.o;:as. de accordo com a scolttcãn cb:b ú quc;tào d~> ordem leYantack 
pelo Sr. Dep·uta<lo Gomes Ferraz. 

O Sr. Barreto Pintn (Pl"ia rwd.:-m) - Sr. Presidente. ag•·adecentlu a 
deci~fio de V. Ex., que :.~::.to, devo assign:~br qlle não req"t:eiro " \'olta rh 

prnjel't<> á Commissãr. <1e Diplomaci<J, .po~•!ue :;ei qu~ esse meu requer:men•.o 
~e ria rei eit:tdo. 

l ' sando, porém, do direito que me facultz. o Regimento. mandarei e!T'en

''" para que a proposido ,-olte á Commissão. quanto :i prirne!ra parte. Re
servo-me. porém. para ernend~r a St>g\lD<la parte. quanrlo fõr no\·amente sub

!l:dtida a debate. 

O accordo é bom, mas temos de saber a quanto attingem os congeiados 
Jlar:> que a Camara conheça a sol'l'ma que \'ae ,.otar, do contrario, até certo 
)Xlntll, ,-amo~ infrin::ú " tex!C'> da CC'>nstituição, co.,ce:lendo quid Um credito 
illimitado. 

O Sr. Cincinato Braga- r - Embai:rada financeira - Seu objacti
:•o. - Sr. Presidente.Srs. Dep\lt:ldos. - Da am)l\>lheta do tempo surgiu

nos em·olto em mãos a.ug'Urios o anno de 1935. Log!l nos primeiros dias d·.l 
Anno Xo,·o, a Í~lprensa noticia\·a que o Thesouro :'-ia=ional se encontra~·a na 
imp()s:;ibilidade de obter cambiaes que bastassem ao~ imtrediatos vencEmentos 
<ie nossa divida externa. O Ministerio reuniu-se para. a portas fechada~. 

<:=-<aminar o assumpto. Por ínn11dito esforço do Banci> do .Brasil (disseram em 
seguida os jornaes) " pagamento de começo de Jneiro foi feito poucos dias 
dc·pois da data de vencimento. 

Da re11níão ministerial proveio. diz-se. a :-esolução ~Jelo Govreno Brasi
leirn <la ida an ext~angeiro de uma ernbai"ada fin3nceira chefiada p elo Sr. 

:-.1inistro da Fazenda, Com que prefixado objecti1·o? A opinião publica não 
fo; nfficialrnente inteirada do assull"pto. :VIenos '·' foi o Poder Legislativo, 
emhor>~ fosse de rigor ser este ouvido - pelo menos - sobre a concessão 
d,. verba para. as pesadas despesas da nume~n:>a missão. Signaes. ineq·uivoco;; 
dos tempos .•. 

Como quer que seja, a imprensa. tanto neutr:\ como officiosa. deu cur

so á informaçãr •. nunca contestada. de 'lue a missiio financeirõl Yisava essen
cialmentl'! alcançar a modífic;u:f~o do ~chema Oswaldu Aranha. no sent:do de 
sel' o Thesouro :\'aci(lnal alliviadCI de obrigaçõe~ imm~diatas nos se·us paga
rrentn~ externos. 

Dentro do :tmhientc a:tual da Admínistra.;iío Publica nC'> Brasil, eu previ 
logo o fraca~so dessa t"ntati,·a. e dei essa impressão pessoal. reserYarlamen
t~. a algu11s colle~a~ e amigos. ·E\·itei trazer minhas impressões ii tribuna 
parlamenta~. por']ue o meu patr:oti~mo sug!l:~ri'u-n'e a ahsten-;ãr. de qualquer 
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critic:t, que pud~s..<<: de Je,·c ell iraeru~c~r o pre:;ti;.:iG clu dita mi,:...c;ã.-., emqaa n
tu I!St" rJpcra:-o:-i-c: n~. · t:xtrau~eiro . 

Por 'JUC pre;·i eu •tae a emlmi><:~<la iin:mcr:ira ""el:t c<m~e;.~;uiria? Sim
plr:srrente t>or faltar an :u:tual Gc.vc::rno do Br:~sil a base mor:t1 1ndispr:nsa
,-el fl.1rn nc::gociac;iks dessa nat u re1.a tl~licada. ( Mt~ilo /Jt•m :J () e1t:e ella ia 
flleitea r " ra o a fastamento tempor;, riu rlo Go,·ernu , par:s i<•r:< riu mt:readn tio 
eaml>l<~ . como tndo de diminuir DO mercado a procura de cambia.,., já que 
o (;O\'erno niío conseguia o :l.1tgtnenro cla o fferta dell:t~ - 1..:m resumo : " •rue 
a eml1.1ix:tclll in pieitear era a rnesnta solu-.io cnnse~ruÍlla ~'~"'"" estadistas hra
sileiros de 1898. conscrh~t:mciado. no nnsso 1•rin~"iro fundi"l.l -

)tf:ts, a 5<\tu<:;f<o con~egui<la em 189~ lm;;e<•n->'c; em conf:ança no gc•vcrn" 
<le\'edor, e essa confiança fn i " re~ultadn de ·um es for.;o •li fficilinw. O G(,
\'etno Pruclente d~ :'1-lorac;s, inici:uln em N n,·embro ele , x.,~. f:>i rlur.1nk 

!<eu <tuatriennin unta !neta constante c hcrnic.:. JH:l:t retlm:ç:in ela ,; elc~1>e;;as 

J•UUfic:t$, colliO rapidamente \':Unns \·er. 

Dur:\'1"\t~ o seu \,clh:Ut~ri to ~oYen10 , t•:o:.:sa prct•CcUt ,:H;;'to •lominantc:. te11a:z. 

<lc t o<lt~~ a s h"r'"'· determinou ntedi<l:ts q ue:: o <lc::.<s,:•"·c::rnn de hoje, nn Br:tsil, 
eer::unente l1a ele con~irlerar inacredit:tveis. 

F.tnpo~~ntlo <ln 1/:0\'el'no Ú.1 Republica, Pru<lcnte Jc:: J.lorae~ o::ncmotmu :~.c

cesa nu Ri<• I ;rando: do Sul a r c,·nlu<;:u, federali~ta, <JUe enchia ele luto n~ la
..-e~ R:\Úcbc•s. ao n.•esmn tempo q ue era diaria san~:r i :t nas yeias cln Thcsnurn 

Nacinnnl. O <li lc:cto iilho de S . Paulo. por meio ne htt;t polí tica l ib~r:il, re
cta e just iceira. app la cou as Ír:t~ dn deus da ;.:uerra. c ~on~egt!Íu honr~>!l-'1 pa 
ci i ic:u;ão dól iamili:t riogrand en,;e. l~m p:tJ.!à clesta hen""lercncia pa ra C'Jnl a 
fam :liõl :.:aílcba. n rio2r::mden:<e actua l Pre;;idente <la Republica. r•or sua pu
litica t~~rtuosa .- inju~ta.. p:c:rou, provocou, c><citou e nutriu a h'Uerra ch·il 

tle 1<)~2 no Est:tdu de S. Paulo, occasi<>nantln ness~ azia~:" :lllno u dciicit ur
c:an:ent:Lrio nac~nnal •lt: 1 ~ hl8. 8i~ :o91$ouu. o m:dnr. c: inctJmpara\-·t:lrnente 

mõlio r, ele toda ó\ anterior Historia do Brasil. 

O SR. ·L., unl!t.n-:n ('.o~tl!~ -- Ma~ V. Ex. ha de ,;o lembrar de <JUe na
quelle tempo n:io h:wia gasolina nem a'lltomovd e que a s nece ssidades da vida
~:r:un o u l r<tS, Con: pare Y. Ex . nqucila época com !I tle hoj e e verá qoc as 
necessidades, actualmente, ~iio m uito m;liore:<. c. Jmrtnnto, ta mbcm maiores a s 
despe:;.'ls. A bonestülml.<! no temp<l <lo ~r:ut<le c iw.mortal Prudente de Mo
raes. tem sitln ~egt,idn por t odos o,; J:O'·"nlos quo vêm occup:mdo o Pala cio 

tlo Cattetc. 

O SR. C!XCIN ATO BRACA - Tenho a maior consielcrac;ão pdu al>:tr

te de \ '. -Ex . c desejo q ue seja registrado pela to.chy~raph~o. . 

O SR. LAt;·:n:u:-.o GoJ>U:S - E ' um i:sctn historicu. 

O S R. C I:-.CI~ATO BRAG.>\- Mns \' . E:oc . ha <le n1e perdoa,- <(ue 
diga qne pre<;<~l> ele gasolina e otttra 'lualqut:r d.:,;t•c~::t. 1na terial de guer ra 
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en vcolvem <juestões :t b~o!'lltamente impertinentes, dcante do criterio político 
uas s:tuaçües. 

o s~. LAI ' IIr:I.IX() GnMr:s 

Ut' hoje. 

Sii<) as ne<:es~i<larlcs •la Yicla de outrórõL c 

O SR. CIXCI~ATO BRAGA - ~5o ê absolu t:unentc preciso provoca; 
-J;ucrra ci\·i! num J~staclo, cujo crime tem sino o Je tlilatar suas fronteiras e 
de trabalhar paca fornecer 'luanto m :lis rec11r;:us putlt:t" :i. Patria inteira. (Pal
l ::as) . 

{) Su. L.-.uo~;uxu Go~t>;s - A venl:ule é rrue naquellc:: terrpo S. Paulo 
rendia ; o mil contos c o Paiz poucu mais de _;ao mil. Hoje, S. Paulo rende 
mais de dois milh~ de contos. Sua!' necessidade~ s5o muito maiores hoj e do 
que ontrc>ra. 

O ~R. f<on;(wro ;\f o>tU( IH.\ 

m.~; •lr. 

A contribuição ao cra rio é tamhcm níuito 

O SR. CfXCIXATO HRAGA-, Deus me line Yicssc cu. r•aulista, tra
t:•r de um:t questão J<: dinheiro Jt:lSto pelo Tltesouro Nacional. ainda que vin
dn de Sfio Paulo. Estou críticnndo o criteriip poli ti co dos dois presidentes: 
\Un._ no R:o Grande do Sul. fazendo a pacifica<;ãn; outro, em S5o Paulo, pro
vucancl0 a guc:rra. pür motivu,; pnliticns, s~:m necessidade alguma. (Jluito 
bt•m ; palmas.) 

V . Ex. me desculpará. ))ortanto, não <ia~ Jcsen\·oi \• in~ento á thcse '!UC 

snsten1: t. 

O S ~<. T..-.u J>t:r.t:oa Go:-.~es - V. Ex. não ~e esqueç;) de qne foi tamlx:m 
re,olucionario, e é respo:-~ s:n·el pela situ:u;r1.0 :~ctual. 

O SR. CJ.NCI~_-\TO )l f{ .'\ ( ;.-\ - ::-.1unc:• fni rc\·.,Juciouarin. V. Ex. 
cs~;~ t.•n;.; :J.na<lo . 

O Sk. Ds :-; IY. J t•xtnk - O Sr. { 'indn:ttr• Bra~a fui dis,.;idc:nt<: em São 
r~uln; nãro foi revnlucionario. 

() SR. CI.NCINATO BRA.CA- Ainda no primeír" :~nno Jc seu •tu::~tri
cnni,, Prudente de Momes {ez. cont_r:t os intere~ses <le São Paulo . .sua terra 
natal. a mcmura vel rescisiío. só por motÍ\'o ele economia, <.ln contractn com 
:'\ Cnmpanh:n :1-{etropolit:ma, j :i em comec;o tle execução. p:..ra introduc~ão 

<lc ttm miihão de i~migr"nte~ em 16 :mno:'l . Por moti\'o de economia cc:s.sa
r :ml o!' ~t'rt-i<;os 'lltilissimo!' da Fabrica de Ferro de Tpanem:l . no Estado de 
Sãt• Paulo, cuj~ nascente industna mauufacturei ra muito perdeu com essa 
me<litla. 

o Sll. LAU!"IF,t.1NO Go:-.n:::\ - n· f:lc to hi5tori co - e não devemos fugir 
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<1:. hislori:. - <JUC ;,. immigr;ll;i\o pnr S:io P;iulo. :<:-.rJI:ella êpnca. ioi até prc
jurlicial. pnr<JllC ~e trata,·:~ de imrnigração official. )htitos dos i:nmigran
tes, que \·ierarn trazirlos pelo Governo. \·citaram aos ~eus lares. abandonancl" 
São Pat:ln c o Brasil. A inllnigraçàD actuaJ~ no entanto. tc:nt concol'rido lla:-:t. 

v:~lc1r:-.ar nr,s,;a pr,duq;;io. in~lusi\·e a cl;t•Ftdl<.: v;r;udc f.stadl!. 

O SR. C!XC[!\:\TO BRc-\( ;;\ - V, Ex. es(;Í atraU~d,, !ln vrol.>lem:~. 

Pcrdcj\.: 11t.1e t~ Uir.:a cotn toda a rc\·ctcnda. :\ inllnh:ração que f(:z naqueHe 
tt:mpo, er;t mais neccssada rlü que hvje, purquo: tinha em vista >'ttbstituir ,_, 

l•r<~ço esçran•. elinlinndo pela lei •le <J <lt: :\1ait>. V. Ex. nfiu me <liz onde 
existiam "" tr:>ha1l1;1dnrts qttc pttdl.'sscm stthstituir 'l escra\'Ít!ão ahnlid:t. Colll·.• 

re."io}vt:r o prolJ]ema :>t:nr..<• com. :' iutroduc-c,:fiu do lwrH:n livrt!' ena .S. Paulo 

e outro:; pontos d() Brasil? Xftt, é cs:-:c as:-oumptu~ porém, rtuc está c1n clis .. 
cussão, T~nho a·pena~ rluas hcor:tS p:~ra iaar .. \'. Ex. n1c merece alta cmt

sideraçiio. nm~ tJerturh:t " des~rn·(,]\'intcnt" dn 11tc\t racincinio. chamand<J
nn: a atten..;.ão para 1natcria cluc 1\C\'la 1t"n' a Yer C4•1n n cnuv~nin ele Lun

urc~. 

f) St.:, l .. Al.~IJJ-:1.1:\(~ ljti).1J·:~ - \·r,u r•ll\Ír t:nttLr~ V. l~x.. c liep•)Í~ rcs

pon<krci. 

. 
() SR. CI XCI :-1:\TU ({f{,\C ;,\ - V. !~'· h a <!1.' !'CflllÍUir •J\1<: dt:ixc 

vs ~cus ap~trtcs CiiSI~h;:n;Hlos, para. attelHld-o~. }J• ~ ~:"ii\·chnentt.:, <.:Ul •tlltr:l 

OCl'a:-.lãn. 

() Si~. ('!XC! :\,\T<) L:lc\ < ;,\. - b;~ou t"dacionan•i" o t'SÍIIt"<:" •k 
c~~~onornia i~ito tx=ln (ifl\:~f"J\~) dt Pntlh;Hit,~ l{C ;\'nT;!t::i. rara ~~nmp:l r:Ll .. o. s,; 
Ctm\p;lr:u.;;Íll fu~~t: )H•:-'1";\'C'\. Ct~1ll c_t l'~foTI,;r"l dt• t"l'ttlltlnli;t c..'UI L"1rtC:(I ât~t111~ r]C 

e··~h;l11janlc11tu. 

E111 1 )'•h)fl, ~cs.:undo anno do qu:Jtr icuuio, !oram rcscinclido:-o n:lt.la me ... 

n<•S rlc JJ C<•nlr;,etr.s de ohr••~ ]ll.<hlic:•"· 11<• 1·;do1· J;:lnhal <lc perto Jc -1" 

n1ll culllu"". qUt4 n:t mnt-·J]:t t:orrcntc tl4.• hujt! currc~pnnrlcri:~nl a. n\ais de 

1 so tnil c..~uiltt•S. U.(:dHi'.\r;un-~c. ~ at~· ~u~,pl'hnir-.un-sc s\,1>\'cn~t,"és a f..•mpr~

sas priv:u!a~. C l mini>tfl) <l:t p<t~!:t <las Ohr;•s Puhlk:<~ c Vi::u;;"t., cr:L Joa

c1nin1 )lurtiuhn. qllt> n;in t.~ollSt!lltÍa janwi:-o clll ~..~unC't'dt'r pa:oi:--.e 11~1~ g~tr~ttla..; 

tlc Ferre' Fcd<:r:'l<:s I•;Jr;L 

1~~tad11. JJeilo . ..; t~m11os! 

J':IJ!''" r>clu~ thesouros 

qu~tn 'lt1e1· qnt~ i~~!"S(" \'iajar d.: grat:H ti Cll:otta du 
!Iujc:. ]Hir •lá c:í aqudla palha, ,·ia~en, de '"·ir"' 
pnltlicns .• , !1 nj<> p;,,;>cin dn l'hde t!c l·:,t:,do. 

co1nhubdo '('lo r csqn:ttlt:~l.. ~ . 
No ~linist~rio 1la :\la.rinha, vc~Hlcranl-~L' :luS E~t:u1j·~ t•ni,~o:->. enttL~l 

Clll gucrr~t com ~L llespanha. •lcJis na\·ius tlc: J.,:'ucrr~L. ... ..; CI'U;'.ac14 •res .. Atna
zona~ u c ·• .-\lmir:.t.nt.c .-\breu·~. prompto!" a• entrilt·elll )mra. noss:1 e~quadra 

por cncommel1•1:: feita no <JUatriennio :rntcri"r· Baixaram-~e para cambiol 
a ~~ os pagélDlt:ntns ~~os ol"íiciacs clc l11ilrinh:L que anh:riormentc. quantl•l 

no cxtranRclro. rcccbi:un tnt ouro a camhlo t1e:: :.:.J. R(!du:dranl-St! :ln ll"l!

ninlo as despes;ts nys. ~stahdccimentos ,,_:L\'~~e~. 

Du ~tini.~terlo ela Gnerr:t enl. l X97. tt::rceiro annu d .. (jUatríot:nllio~ rn-
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r:om ~ltp)lrimitht;: :.~ escoias: Superior d:.r. Guerra. :t l' rc:parat<>ria tlu c~u·i, 
a ole Sar~:cnt<Js c <• ,·ur!õn geral da Escola Militar tle P<Jrto Alegrl". 

() ·l l inistt:r io dl) Exteriur naquelle tempo s11pprimiu. como . os <>Ulros 

minis1 l'Tios. ttnha~ :a !<I cmnmi~sõc~ no extrangeiro p.::t.~~5 em OUT'<t, 

:O..lais ,Jc, que i~s·•: nàu )I reenchia legaç•Íes que \'Uj.!U\'am. :tecmnulando 
no plenipúlt:nciari() •I;, leg:.r.ção mais T>rox ima " c:n car~" <la representação 

•iu Hra!"il 110 Paix em que a v;t~a oc<:r>rre ra. 

{) ~lt. ( h''l'.\\' 1" ).1.\:-: ;-.\ I!El kA - !I(Jjc . criam-se ll<>l'as emhaixaJ us in

tc:irantt"H1t: iuntcis. 

() SN: I'"~ r;~ J l' :< 1111: - - Se o ll••lore Dcptlt:.tt!u a to:Jrteia nesse scntidc •. 

l:tmhem tlirci, r•or ... ~empln. •tuc me•lid:.~ qu:mt u a •i Exc:rcit•> c :4 C:scu'a 
~\I il i1:n·. fltr.oa;n mal:-: 1le ~aractcr ~stri<:t an1t=~t1c [JC'J!itl'-'" qu~ c~~Jn t~nlich, 

() SR. Cl~t'I:'>:;\TO HI: AC.\ - E ' aJ.s,.Jutautcntc: fal,..,. 

() SI<. D1 s ' "- J I'S ' "" - Pod~ria a llu.t;r :ís <h:rrul.:ula:; de t\lllt:ci<lll:L

rtn~ flt:l•ois d:t p!a ;:i fi~:u;:"iu 1ln H in ( ~rantfc a lu Sul, r recordar n que !'C 

p:' ~'"·'\1 em meu E~ta1lu. 

O SR. CJN-Cl!\: AT O HRt\t; A - Di~ctttirei issu cnm V. F.x. em ou

tru n1ume:nt". Parecc .. nu: que \ ··. E:ot. cstú ~c lncunJmoJandu tnaitt"t ct.nn 
o~ f:~.ct<lS que e~ton citandu. :\iio lt :• aqui ncnlmm mc:utimso. 

O :;K, D1~'" J•:sloK - Est"u Olll'indu V. E x. c•Ji'l a n1axim;. atten
"~ãn . n1:1.s cumo n w,hrc collel{n Sr. Oct!tviu :\•l:c.ngalu:ira se pt~rntittiu tla.r 

1111\ :lppartc:. tumei a liiJerdaJc t:an\hem ele: ap:trtear \'. r::t. 

O SK. l<u>:f.l<'ro Mt>rn:11<,\ - O allarte tlo Sr. Octaviu :\lani(:.IJeira era 
JH: I·tinenle ;, materi!t. l<eieri:o-se ;, motltiplica<.;ãn ,]as c:n.1haixurlas. no mo

mento tlTI que o oradur ulha!iu á su.ppre~são das le~::n;i>es. IIQ tcOO[I··• d-l 

Ctwerno Prwh:ntte <I.: :\! or:oes. 

() S11. ll1 ~1:r. Jo;!lõ l4 •1< - O meu aparte era taml.~m upp .. rtunu. ,..,t,re. 

11111 .. qnamln ~" "!'l{t r ccr.n,;títuinclo :t His toria. 

() SI<. CT~CIX;\TIJ lli<AGA - Nãn ha, em llltll discurs., um:~. 

J>hrii~C I!Ue (lCJS~ll Ser COnteSlóLIJ:t JlOr CjUC:ffi esta :tnÍmadt> de hua fc; para 

cliscutir u assumpto. Para aquc:lle que não quer \'er, não ha occuli~t:l algum 
n o nmn<ICJ que si r>·:t. 

O SK. DtN I ;r. jiH ólOI( - V. ,E" . .! um espirit .. que sempre nos encanta 

<1uando aborda quaquer assumpto, mas em materb de: historia pocle V. E x. 
incidi r em ~quivoco ou encarar o problem;~ por um prisma que mais con
\'enh;o ao al'pect o politico. 
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O SR. Jr;iio NF-Vf.::O - Que convenhól mai~ ;, Nação 

O SR. ·CJ~CDIATO RRAGA N:l('l est o u pmft!!rindo p;ilavras <JUe 

w.am, meu di~cur~o fica r<:gistrado. O nr;hre r~:prcscnlóltlle de Santa Ca
tharin<J. port:mln, l'"'lc·r:i. <icrlrli~, rcfut:'IT os i:~ctns h i~troricos que o:sh•!l 

rcmenl<>rando. 

lJizi:1, :qlen-.s . que se de,·cria lembra r t;nll· 

b~m '' ca"' • rl:ts rlcrruh:ulas "" (;o~:erno Prudente rle ;\lor:u:>'. 

O Sic, Jo:-;" ;\L,sr :A.nr.l~,, - O nr:ulor anal~· s:cva a n :tlu;;ç.:i.n de <lc>'

rcsas c;n trKI(•S Cl:4- \Jiuist<·ri.-.:; (", pür is~n. tinh a tle ritar n ela f ;ucrra. 

O S R. l'I~CIX.-\TO B I~AI;A - Clllll]lrchentl<> a \'ronlatlc olc: oleslt"ar
mc p:1ra u tcrr<:nn JH•H ticn. mas n:1n deixare-; 4'h~ :o;eJ,;nir tt ~-isca o pt"~t,t!ramm:t. 

•tne me tracei. Pelo respc:Ít <o que merece " Jll•hrt!! Deputar) ... •rn~:m fi <JUt:!n 

T'f"'-!istr;ul••s n:' scns :qmrtc~. E I"c .:o: . (·ntTctanto
1 

nãn me t1c:-sviarft '• da rotn '[tlc 

si~'" 

n ~ .•. FKA~CJSI'ro 1' ~; 111( 11<,\ - Se- \'. Ex. niin ,, permiti<-. n~ .. apar!~a . 

TCfl1nS tn;IÍs. 

O SR. Cl~l 'i X:\Tfl 111~:\ (;.\ - lia oliff<·rcllo;:o enlrc :qtarlc c di~

cur•o para llclo. 

n SI<. Fw.~ :-;('IS I'n l'I\ IU-:ti<A - ::-.iin;:ll~Ul e~l:'t i'll( 'lltlu <líSCi1TSo p:u·allclo 

ao d<" V. E:.:. 

O 51{. (' fr-.;CI N:\T() Hf{Ar.,\ - V . E". n:i .. " ~<· 11 !" pnrqnc niiu cst:t 
na lrihuna. cnm t empo marc:ulo. 

() S R. ' ' JCThk R":-:~·olL\'So - ~<· \: • j \H":"'l:1q •lc h :nt)•O. J•rnnl~a-se :t 

sessão. 

O SR. CTXCT l\ATO RRAI. .\ - ;t.fui!o> .,J,ri,:::"l". 

N:uruelles tt.-mpn•. c s6mente pror moth·o ele cc<lllulllia, C:nupus Salle~ 

chegou :~o '!)Ontn <le <lc:clin:or •1.-. hunra dt: tom;or " llrasi l parte na 1.• Con
ferencia da Par., C'roll\'uc.-.o(a pdo Czar. c •rue se reuniu em Haya. Xos l"m

pos ile hnje. ha connnissões nro extr:m~:ciro q\lc estiio proporci<matttlc> 1'"" 
'luen:ts fortunas :on>' st:u~ executores. Ainda em t X•1;. " .) ! ini~lerio <b Fa
zenda no n"br~ ohjcctino <le clefender n credito ''" P.r:1sil n o extran~eir .. . 
' 't:ndia :~~ suas ! ;u•1.ooo tle dt•bt:"ltflrl".t cl:l Le .. p<>ldin:o e "S títulos ela 
Oeste •le :\>!in:•~. 

P ouco mais d e mt:t:11lc <l:1 cle~pcsa dn O n:n mcnlr• Gt ra l dn Hrasi l! 

Como? Nfto ha apart.: ele membro tl:t maiori:t rlizt.>tJdn que o Go,·crno) 

d;, Sr. Cetulio Vargas fc:r. mais? 

O SR. D• :-:•z J l'NinR -·f) aparte s<;ri:t c~lc: que '"lu i ha qnem mais 
do que C!U dev:~ defender o Governo . Floriano. 
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() ~~~. l~oi:E I.:'J'u ~[uKl·:tl<.~ -- (I .-,r;ulnr 1lfit, C."'LÚ ;LtílC:LOclc.) O ( ;fJ\.'Cr tl•) 

Flrd·iano. l·:~t ~'i f:u:end., .._.,,,Jir,,n1o cnt r~ t •:' Ct)\'t'rlh)S tlc Florbrw, Prudente 
ele ).!<ora.,~ ~ :a ~ilu:,çÕ•• attua l . cuja •l•·tes:t <'•lmpctt: •• VV. EEx., da 

m:uo n :a. 

() S'-'. I>·~ ~ ~ )t ·:.; l col~ · - 1-:nt:i.u Y. l~x. 11;l, , ouviu (, ' •r.atllJr , S . E.". 
'""'·t:Í Cl•t r-.jau~l .. :"J ~ihimo nr<;;1 n1\·Ht•• do.t .lc=-:pc~;~ clr. r"~ú\"Crnn Fl.,rian··• CfJUl 

;, pt~itllt·ir••. :-;~t.: t11'HI ··· <' tt"l'l't•in • ,],, <:~.,·crn<"~ Prullent~ •I~ ·:\lqrae~. 

() SJ\. Cl~ t' I~ .\TCl ' ~ IL\l~:\ ··- 1 ·:="'~~'"1 .,.,.nfn•ntathh.·, Jlnrqu"· l'S"'ie ~ ,., 

,.,._.nitacl .. ,J.,..; n ·jatrq·jr,:.o uit"h.7i:tt'l'-, 

{) Slc DI"'\JZ .h:., lu l< - <Jue:rfl iic•n· 1\(; lottVlJr 4Jt\ ul.ra tlc . Rudri~Ut:~O. 

.\h·t'...; t' •lt i~t:rn:\nl itH• tlt' t...';~ J npt>.• nu 1~•• \' t:rno Pnu1cntc- •lc ~1urac:~ t' no 

tb c'•nJprc;:o:-.s;:'tu ela!'" cltspes;t~ dc- ( ;u vcrnu Fluria11n. Pare'-·\! •rue esse é o 

\'ercl:ttlci r o .l~:oõp i rit.. 1le ju~t l,:t. 

O S R. ('1:\C:I:\;\'1'() 1:1-:.\(;.\ - () n .. (,.·~ lk(•111 :lflu lliui >< Juuio>r 

n?.o U H! t"XC("flt: ncJ t:!-õpi ri tu cl'-= dctli~:u;5o :1u < ;11\"t•rn .. Flurian(1 l1cix ,tu. 

t T•·uccun-s~ · af:a,·t.-.~. ·• 

( l :ik. Pk~~ll~~~ "l· t-: - . \ttc:n,ãr, ~ E~t;í t...'VII I :t pala\ f":t u !'r .. llcplt li.i.<l·l 

l'illcin:tt c, J~r;Lg:t. 

() SJ..:. CI:\ ~ : 1:\ :\T() B l{:\(;.\- Fo•r:om a;•pliraol•o< ''"me""'" fi111 ILté 
me;m" harras <lc pr;, ta Jocrtcncc:ntcs ;,.. Tht· ,;,.,,r., :\ ;,ci•">nal - •lestinad:c< 

\. 'nlultt:tizat;fu, para trocos nu:ndos tl•' nu:io circub.ute. 
Af ... ra (:ssc:s t itanicos esf<>r<;O~. '' Gé>vcrnc, de l 'ru•lcntc de ).Iu rac:s . 

com R<tdrigues Al\'t:S e ch:pnis l:crna rdino ti~ ~ ::unpo,; na vasta ela Fazen•la, 

<:lll (li:•ri:. t~:••:•cidade, rt:duzb a dt:spesa .,rçamt:ntaria ]'rul>riamt:nlc: •lita 

:\u:oO ~t'~U i n te:o:. eluflut:ntt:s algarisnlOS. 

as.lt.IJ. uhimu ~•nm1 1h1 

1~~>5. primei r<• at111u !liJ 

!896. :-;.e.Lntndl• anno du 
JSfJj. terecim :trtno J" 

!Jesp.·so lotai 

J;!t'I\' ~Ttl CJ Flurian r, . ···· ·· · ·· · 
~('n'crnn Pru.lenk ... o······· 
).!tJverno P ru,lente ... ·· ·· ·· .. 
govenw Prudl'ntc: . .. ······ ·· 

5 0J .,1~.: :.:66$<HJ0 

-P .1. 1 I IJ :Xj' ;!$úoO 

.n:..457 ::.!i::Sc,oo 
J36.iS3 :•64$ouo 

,\hi se mustra !IUt: o l(tWerno de l'ruÚellle dt: ~1u.-ae,; rcJu~ÍU :1 ucspe11a 

puhli,·a a pouco n~;,is de metade daquella que ~:ncontrou feita em 18'.14: 

A Prudente succedeu no l.rn·erno, Camfl<•s Sallc:s. O coi)tracto d e fun. 
d'i•:o. •r1ue ambos re:aliza ran1 t:m 1898, era de facto \lma grandt: folga nos 
urc;;m;c:"ntos interno>. l .:m governo um pouco sc:m patriotismo :;e aprO\'t:Íta

. 1-ia logo dessa fo1ga par n beneficiar seu~ :1paniguados na sua elc:içã~, e 
p<1.ra isso ailgmcntaria outra vcT. ;i despesa J>Uhlica n" exercício seguinte. 
~las. vcj:'-"" " que: Campo;; Saltes. e ~urtinho fizeram : 
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Di~pcrdi<io 

Interior lo. (10~1 ::0:<)6$;64 l;;. i 50 :fo;:l)$51i4 rS.s49:;R!I$1i68 

E:derior I 4 ~~ .)~ :4 I ~$(•(tO l .J; :; ;(, I.!$ JH ftl '. "~(, :94S$S6~ 

:\larinha · .:lí . 4.!<! : •r.1 ~~3~4 =.~. J w:n :~ r ::~ .;~4 f _1 . """' (' : .1~J4$fi09 

Guerra 4-6 .J .!lJ : ~(, 5$;"11 1) -1-t . ~94 :<)5 1 ~R8.; :: ;.Jul =45"$~48 

lndu~tria :-;,, . 464 :r.;Cí$ o 5.: !':J.5no :r.o~:: $1iS4 56 . mt3 :c)H:!$40 5 

Fa?.cn cla ;65. (L:q. :.:Ju:;;I{IIJ J (•<•.4R1 :;.:H$Si T t ~~·· .:.>R :(i I 7$4(•3 

.:;4(). 164 :ooo~oou J 2~. I'J.!J :;.::;7$~~(. HJ5 . 6~7: E].!$.:!()~ 

O :;R. CI~Cl:\"ATO T:R :\(;A - F." in:u:rcclit:wc:i rcl:t mainria act:ta!. 

() Su. Fl<.\)."o ·r~cu l'l 'k"IR.'\ - :\ mai.,ria aCl\t:d tem c:ronlu:cintr.:ntn cle~sr.:~ 

tl.:.Hlo;o;. qn~ jú s.ãn historict.:o'. 

o sn. C l!'õCJ N"ATO f\1~!\C:\ - Cmnp:II"L•ru " ' mt·us nuvinlc:> .:sscs ho
nlcn:-o cnm us Lk h.">jc.:. 

Sr:s. Deputatl.,s :1 alta f inança interu:rcional tem ~"m" a~ n:.-:éi~". n seu 
chr~(• diploma! iL·n :tcrctlihulo :.n:< pai ?.t>' cult<'S : sã<' o,o l>:rn(jucirus. adminis

tr:uuln fi !iacs tlcos hancns cspalh:tdcr.: ;oelo nnnulo. Os llan'liiCiros cxtr:mJ:CÍ

nos, 'lliC op~r:t\":\111 no l:t·asil sob o 'ltl:tl riennin de Prudente do: ).!urac.<;, ob ser
vavaitt :rttL•nl.co,o c pplamli:n n C(llll \"Í):nr , esse cliuturnn c~forçn de bnnestid:Ldc 

c1o •lc\'l:<lnr - ( I Brasil. n~:<St: leal e~fnn;o informnv"m ,, então rnetropn1e 

•1u:rsi unit-a do capil alÍ$mn. :·, Cyte, em T.omhcs. 

() rt.•sult iltlo 1h.·~:"'cs iniunucs ,·ae-!i:c ,.~4 r ;ttliantc. 

Cotllt:.;uu o •1uarln anun tio qu,.tricnnio em ;qlrt!I;O , n tragico • S<JII. no 
qu:tl "" J•UICamcntus do Thesuuru Nadon:,t su biam a cerca de í 6 m ilhíx:s c~ter

linas. A m .. :.li:r c:mtbiul tlc rS1J6 f(•ra ele fJ,J/t6: m:~s, :t Commis~o de Orça
mento. por prudencia. ha,·ia cnnsi~:n;t<lo pnr:t r !19[( ve rba parn diffcrenças de 
cambio calcubnrlo sol.rc a. loasc de S c\. que foi a (]o primeiro ~cmestre d.: 
18<) / . 

Jnf~li~meu te nem t:ssa ta:c::. de S d . púd~ ser aug-m.:ntacla, em face dn 
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rt:th1cc;ãu tl~t cxpnrtac,:ãu. fiUC accus:tra, no quatTi~nnio ~"'itcs ri<.Hcu)iJS salrln::> 

1ner~"lnti~ : 

Jl\95 
J!-:96 

'897 
1l!9S 

.... .... ····· .. ... · ... .. ... . 

! 
.E 

r 
.( 

9 . .:;66.ooo 

!'·::t)J.OOO 

~-~5S.uoo 

2.Xjô.OH0 

TM:s s:<ltl<'" nito l~:~st:n·am n~m par:t a ter.;-" parte rlas nccessitlmlt'S 

dns pa~an1~ntos lntcrnacicma.::-i! 

C:conser1ue,;ci:~: o c:unl>io em rl'<J:'\ e:.hiu Jlar:. .; ;/f:. 

Quer cli7."r: C• papel moeda •·cc!:tma<l<"• par:~. os ;>aJ.:amento~ externos ex• 
ccclla rle :!50 JnH conto:'". \'lsh·ehn~n1c. o ;.!O\·ernn nãn tinha recttr~o!'i p:tra 

adc;uirir as 'libras-ouro, de qne carecia p:tr:o a dívid:t csternn c: para custear 

as .Jc:spest,s intc:ruas d:t X•tc.;lio. :\ :\a(':iu ~/J se a}.!uentnu. nesse: d~secnúJi. 

hriu cconon1ic(,. antpar:ula pe\~ t'"ou/it~Hca , ~1uc u go\'t:rno lnspir;n·a. 

Cumo se fez aJ.:or:t t:tn HU5. rt:un;n.se tndo <• ).linisterio para dd iheta.r 
s"hrc a situa~;ão. n:uniã, <lchai"" <le !nua a r"ser\'a. 'Unanim"m"l11". " sn~
pcnsão t<:lt1J)Otaria do~ pag:<m,·nto,; .,xtt:rnos i.-.i r<:cunhecida inc:,·ita,·cl. O 

~mhicnte mini:.:t.·rial era <.lc: luto p~ttriotico. Ütl\·ido Rodrigues A.Z..es. em 

raziie> <le sua t'OIIIJ)ett:n<·ia tcchniç;t e tle !leU JlatriotisttiO, cvncorclott em 

que a allu,lida sulução C:l'!t impu.<ta pda iatalid:ule ol;ts c:ircumstancias. c .. tt• 
he-lht ir ;, S. Panln. em """"' ''" !'rt:sidente da Hep~1hlica e <I<• "HnistrcJ 
ela Fa%cnd:t. ,-.,nfcrt:n~i:tr ..-•• m Campos Sall ... ~. l'rcsíucmte de Sãt• Pattlo, c 

j;< cld1" c rec<Jnh~cic l" J'residentc: da T~ptth lica par:t " •ruatriennio imme
,:i::to. 

C; 1.nl]th~ Sallc:::.:L apz ~ r<Jvou a.s cledst"H!..,; lHlnalb'l'i p~t., l ;a,· e;:rnu Fede~:tl 

Declarou. na intimid:.uc: cum Ro>drigues Al\'es. 'l''" ~e ofier~ia p.:tra ir a 
I..onc~n·s ct.tcndc.:r-sc: •.:um ns ll:lnqudru~. ~ tli!'iop:.u:.c~:~c ele n:cnrso,.: pe~!""O:lCS 

para I'Í:o~o:rm t.'ín cli~pe1Hlios:t. :0.1:.~ t'St:.,·:t )'"1,· .. _ .. ~ci<:ntificatlo olessa intinl:l 
cxpan~;io rle Catnpns Sallo:s, o Presidente tia 'Rc:pnhlica •lecl:1rou-lh c •tnc 

o Hrasil nccc:~~ilava <lo:sse scu ~cn·ku: <tUr jit 11111itu c:ra <flll: dle o prcs
t:ISt.;.C SCtll p:tJ.::t. i ~tc, i..•. ~Ci\\ l lt•t ~11\.' l"C.."('t:.lJcr \"t:W:itth. Utn:o'-: (: ((UC: 1\HlÍ lc
gÍ(ÍIIICJ l'Tôl pagar-lhe n The,;.mro N:.cion:~ l a qu:.ntia que o:I:e hnun,~se •le 

clescmllt,Jsar t'lll tal d:~...:cm oh:' puro S<!T\'i\;<1 pnhlit·o. 

EnaiH•ra CII1H C:iSC l.'onstr~au~illiC1lL4•, c~tlllPllS S:allt·:o; t:•t'.IÍ~~ceu. Par:in 
sú1.inlt11, ""lll ""'lllitu u[ iicbl. Para :.c<tnlpauh;d --<1, " .lortral do CC)mll'f-'1'C'ÍO 

<lt'l<t:trnu a T11hias ~11111teiro. que ,;c ,J i~ia modc$\anlt:lltc rc:pnrkr elo jor. 

nal. <;u:.ndo j:í então começava a r.,,·d:u'-><· " escrl1>tar <le pulso qu.,. o Bra
sil :.•lmir:., e •1nc hnjc é acatado como 11111:1 das e~tn:llas de primeir:1 gr:m. 
de.:a entre ('1,; autorc:s hra:<ilc:iros da Historia Patria. Tobias Montl!iro ,·ia
jou a <'Xf>ens;ts do Jor1t0l do Comm.at:io. Culto, patriota. finan1elltc educado, 

facil lhe foi ~n vi;,~::cm arprosimar-~ e eom1uis1ar a estima de Campos 
S:tl!cs. :t c;u~m off~rec-.-u.se .Jl:Jra st-u sc:crl"l:<rin p.1rticular, sent remunera-· 

<:li<J: e ncss<o ~·!lfacter prsl''" :1 Ca1nrms S:1ilcs c :10 Br~sil , re'e\':tntes ser
vit.:o!'ô. 

(amJK•S :o;al!l.'s lc\'ou " incnmll<'IH:Ía de l<:al c cumpriclantente re-latar, 
óllls nossos h'lnttut-iroS-4:rc-itorc;;, a sitllll<:ào do Thesouru Nacional.. ;tl'im 
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de que; antes tló publico. {r,ssem eilcs ;;aheclem.:s ela rcs<~lução j{t a:<sentada 

da proxima suspensiin offíci~tl ele nn;sc>s p~gamcntos externo~ . 

JV - lfmquartlo Cam(>o.< Scrllc·.< no.vc!}tn'a 

E u d i~~ :1tr~u. fJUe refcri1'ia n r ... su1tado (la~ iufonn:u.:;;t·~ q ue o:-:. 

banqucirr•s in~t lc::zt•s , <rperanolo -no Rio rlc- J anei ro, C11\'Íõl\'nlll p:1r a Londres. 

Estou cht:J.(ado au nHnncHtll d~:s;a rdt:rt:nda. Dcda Campus S:ille.~ e;t.:.r 

;a niio lt>nJ,:c o!t- L ishi.a. <Jllandn Ct:rte. <lia l~e•·m•nlino de Cõlmpos. ·:\iini:<

tm c!a Faxemla rt:.•chia ria roa r tc olo <:ntã<> gerente dn Rin:r Plate Bank 
nu . ~iu e J:mci rn. um pccliclo> <ll" :mdie11cia JWrn ter a hon ra clc- apresentar 
a $. l•:x. )l;lr. T'~•t:li, rt·prescntalltc <lus dirt:ctort's rio> l~h·cz· Platc l:;nzl.; 

em Londres . :t J)as:o~do nc:sta C4tpi1 :tl. 
1 )cnln<.·rat:I cu1nn pvuco:;, B~rn.ardino rcspuncleu , 'lUC! o rcceberÜ1 lh) 

11i:t C! h.urit qtH: :tu h,,-;pede .;ntn'Ít"S:'iC.:. ,\ visita dns o(lois in~lezcs nãn t:trllnu. 
Cumprimentos <lc ~nntezb trnc:tt!os. foi lo!(o M r. Toutal inquc•·imlt> 

n:sp<:itos:un~ntc an minis1 ru :it: ~:'te daria liceuça para tuna SU;{ge!iitão s••
hrc :.l:-'!iUmJt: u ,};L lJtlSI;a (lo ~{inist erio. S~m (l t1VÍci:t, red:tr~ttiu HernaTcJinn. 

E · ~Jr. Tuotal f:tluu 1n:d..; ou nH:n us ;t:o;~im: •• $f'ln um "'tnnri~tt: ~· a;1e

n:lS ua tl.PJl~1"encia, Jl<'ri:o\ t 1":a.z-1n<: ao Hra~il tlll1a 1ll;:O::-'án c:spccia1. F:u;o 
11arh: t)o ~rupu til· h:a1tr(Ut:"i ros innlei~!es, ti\\C dc:tem em cartdra in:,int· nu

mt-1'4• ele titl\lu~ dos t!lllprt:stitnos brasileiros. 

:-;ahtmn~ ttn l.nnclrc-s as euunn~s difficuld:ulcs rinanc~ira,; ''" nra,;il, 
E:-ot:uuns infurma•h•s ,J-,s ]c;u:s. tt'n:tz~s c Í11 4ttt,Htu~ c~f()rçus t.lispe:-ndit),,s 

]H·1clo ( ;un.·rno Ura:-oild 1·o p;u·:t l'';r o rdeul na:s fln:.tnt.:o•s do Brasil c para 

li:\lltlflrÍr cum [lOlltu~diditd~ o s c:r,·i,o ele juro .... ,. ;, nu•rtização , Ius seus t:nt
()1"l~ti1nos. Es~.a ~.,·,-, n•lu~ta . ,)u l ;, ,,·t:rnfl Hr:•s iJc::iru, h : Ul ittll•ressinnad" prtl• 

f·U J i d:t1nCtlh~ us l,;nu J ndn·~-crcc lurc:s tlu Br:t~; J. a ta! J~•lltu qnt: resct· v;L~ b-

1\\c.~nt~ Uti:O: reunintr..~ t:m· I.A•Iltir~~ t: r c!'>un.tntu:-o: \ ' Ít• no cn-:ontru (la~ rlií'fi~n:

dacl <:~ ftCJ nr:t!'i1, tl': IZtlldo ;L \-" . 1·:;'1;. c:oõta ~tl:.!'~t!~1;\fl 11 0~:-õa: a St1SJ~11 S:in pn1' 

trc:s a11t lu~ do s pa~aHlctn~~~ cn1 <Unla~iro . que ,t;c."r!ic\ :uli:ulos <'(Ul foruH: :-oc 

c111nhinar, :\ intcireY.a mnt·a l t)H t~ovcrno Hra . .;;llt:il·n rl{, ... iht: clir(•i lo 4t c::o:.sa 
C!'!Jc m t:utc:a prupn:o~ota. ·· 

llc:ru:u·•lin" :zgr:ul c-:cu. ~ Jll>lidamcnte n:thrJ!'uiu 'lllt: lc::,·aria a ]Jrupw'l :l 

;.11 t· .. n ht:l'Ím<:nto cl" Prc:si•lentc tl.-. Hqmhli~a. unicn cmnpetcnte par:~ olar 

onna r~~1lf1:0:.ta. Ft)Í u prnpriu Bt!rttal·,[;nú •111e J)(l 1llc~t11{') 11ia. c::nt ~ua C'!IS.1, 

r<:!atott-mc ~l sn~tsa 'IUC al·ahn t!c.: dcscn:n~t-. c a C:1111H,· ãn c1ue o eJn JuiiJ{ant. 

r· - "/.a fu..- mc• ,.-mport.· lc• fo,./" 

Em oX•tX, l 'an!Jlo" Sa<lc:~ ( l'r~si<lcnk d .. Estado <it' ~ão Pau lo. c: pd•) 
Cnn~er.·sso Naciunal, .i;i rcconl1cci<lo Presidente da kcpuhl ic a para o im

mecliat~o <Jtl:tt r ienniol, che~ou a Lnnrlres c tmnnu 'ill..,rto num hotel cnmn 

vhtjante hurguez: de J~>ucos r ecursos. 

Nns><a l~R:acii<• '"" l .nn un:s r>c:<liu "" cht:fc ria Casa Hotschilrl & S.on~. 
,'l.t>dicncia par:• se-r ~l lc n•:chi•lo. Jf• Campus S:oll"~ h:•vin re.-chi<h> em Pa

ris. nnrlc a "'-"''"rditr:<, a t•orreS)ll•ndenci:l do Go,·crun Hrasileirn tllll ician

<1"-'hc cr fa~trr:,.·cl crhj t·<'th·,, ola tnissfín ok ,).I r. 'l'mot:tl "" t~i<> clc Janeiro. 
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1 Jt:.<~~ no .. <lu, entrou Cun pn.• :;"alies em l.nnolr<!s j:', antecip:tdamente se

gnn• r] .• plt:nl• t"XÍtiJ de sua n1issiic) á -city. ~\ta primeira conferencia. com 

••s ll i11)~ hanqudrf•S llurun hor~5. e i1,i cftrdialissim:\ .. Adiada sua continua
<.:fh , par:t ontru di:L retirou-se C;tmpo~ Sal!es. !óieu<ln :1':ompanhndo até a 

J>"r:a ol:o rua pdo> ..:ntãn j.-,,·cn lo;,uqu.,jr.,, sucio da firrr"'• Mr. Alfrtd Rn
!•rhild .. ·\h i. n l,;,nqnt:Íru ur<lc:nou aro i><>rtc:iro <1uc: mandasse a(lproximar-sc: 

;, .::o rn~:L;.:<-m olc S. Ex. <• Sr. Presidente Campos Salle~. 

1-:~lt: reclar!-!'Íll; - l'crdiíu, c:aro scuhnr: t"tt nãu tcnh .> carrua~cm. Vou 

l•llllól r mn tillJttry de prac;a. 
O llf•I'!<:Íro fcx coocostar 11111 ,·ab ole 11m sú animal. E•tc sin~clo n•c•

dcllle ímprcssinn"u t:'w \'iv:nlll:ntc a :Vl r. AH'rc:tl l<Hts~hilcl. que fui ln,::o 
Clmhtciciu cntn.· us hauqncirc•s, c: tnuito contribuiu paT•~ u apreço c cun~i

clcr:u.;:'oo cxce]><'iunaes que: dles t r íhutar<lill :. um pr..-•i<ltonte cl"itu do Bra. 

:-.il. qnc <.·ona c~!"a utnde::stia ia cxf"'r lc:Liulcnh: a St:Us crc:dorc::; a~ tliffi
cul•lacle~ fiu;,n.:tir<•~ de s~u ]miz. 

l . 111:t doluro:'a n1isstu~ eles~=~~ tliÚ:l Catnpos Sal'cs . n.iiu clen:ria ~er 

ol~s~onpenhmla o:um exhihiçãu <lt' falso luxo. 

( l ;.:o\·erllo ao:wal <In 1'.r~sil. rc~~~ l'<•r outra <::trti lha. A embaixada 
!-\ •• uz.:, Co:oita u:í., fui tllo(\c:sla. Ft'i. uun1ernsa e pum[')O!'a. 

( nlJlrt~.;,sjcnlCHl Yi\·anlelltC... I)C l tlfH\1, nf•J)f)S\tf :'i . i~ HJ)tC'S~.:ill 1Jf"t tclU7.ida 

pvr l · :unpu; S alles ... 

0!-' r~sultiulo~ p:,r:l u Bra:.;il for:un tan1ln:-:11 op]Jo!itus . 

' )fl)H)Sto:!O, :-oim. a c:otneç:1r 1 •cl:1~ dcs}k:!S4.tS da Jnis~;'iu l ::unpns Sallt!::o. e 

•l:l ll\Í~sãc": Souz:l Custa. \ 'e ja1nos istn. J..:e~rc~s~ttHI" :\n Brasil. -t•ampus Sal
lc::-; :lJtt(>St:UtuU ao jtO\"t:rnn hrtt!;il<:i ro a Ct'aflt;t dos ~asto .-t qu~ f\~Z (>tJr CUOt:I 

do cre<lito ham::oriu qne " !:"' ~r11n Ih .. ahrin na E urur•a. :--;;,., qnern )(:l

ranti o· :, exnrli<iflo ,]., ah:arísmo total <iessas clt:s]l~Sa~. 

O SR. C INC l XATO Bl<l\< ;A - ·~l!nha lnem(•ria s~mprc J::llar•hm ctne 

fv i " J~: 15 t:'>IIIOs e sei,;centos mi l rC::i~ ou JíO libras istu com pa srnu de 
too.lo~ " " homen~ ]Hohlicos <lo: cntfto. I'\cnhum imag inou que ellc ~asta!<se tão_ 
]'OUCO, 

Crnn para•!. Srs. Deputados: a noiss5o Souza Custa. em 1 <J,J5, <:usta 
par.1 " Thesuuro N aciona• despesa até a~:ora d e;conhecicl:.. pclu .Poder Le
gi!'!ati w•. attingimlo st:gundo uns a ó~u contos. ~ndn outrus a m:tis de 

mii e duzentos contos. contados o luxo da mis5:ÍO c ''~ tele}lhuntm:•s e (').< 

te!cgramma~ das agencia.< de publicidade. 
Vede Srs. Det>ut:J.dos que eu tinha razão .para prt:\'C:,r . c<>mo ele co

nte~" vos di~se. o fra~asso d a embaixada f tnanceira de I<J.I.' a l.ondrcs. 

E' IJile ell c••mp:m::i a ,;ituac;5o vresti;..'Ía<h ele 18<18 .com a ;;i t:J:u;:i<> g"vcr

n:unentai •le~;>resti~-i:.:cia de •o:>J5. No~ seus qua~ro annfls de g~ovcnl' • o Sr. 
<;emliu Var~a~ <em ~ÍÚ11 um gHvt:rn .. dissipador, cx:tcbment~ " "l'l'Osto 
:co •ILlt: foi financeir:om<'nte o gol\'c.:rr.o .1~ Prudente de Moraes. 

Quero evit:1r ap:dxonac!:,l"o comme:ttarin-s .. I~cixu •• cr .. nfronto dess::t~ 

situ:u;úcs financciril~ :'i friez:. dos al~arism .. s . 11\\e nussvs credure ,o inglc-zes 
<:o:1hec<:m tantn cumo nús ... 
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! 'I - .·l obra fili<INCl·in: do , .... ·r. (;Cf'llr~o ~-~{J.~U,!~·· cr· ff:·srccam;n;_•ttda.J,-~'~ tJá.·i 

otho.~ d<· tw.-:~,·íJ,\' t:r('ÓVTt~.\· 

Re:ürtlarei tJL::e PLI~ t<·mpos. tlu:.; governus dt! .Prtl(it"ntc J~ ~loracs c Cant

pos Sa1lt::s a regra gt:r:Ll o:r~L edwr HLnto <JUUnto pus:<ivt:l preencher vag"a,; 

:.h: f~tnc<..~ionario~. pat·a t:1·i1ar-se :1 consequ~ntc 'L!~ip~~a. ~nh o ,go\·crno l ;c

ttlii (J Vargas, duutritõ(~ o(J[)Q~l~l: - t~lll-St! for<:ado a-~ \'a~as j)Or lllt!i{) a~ 

inju~ta~ e nnerusas :,y•(aSt:.lltpdoria.s c indisrmnibilid:tdcs. COlU o fint lle <.;nl. 

)(ac.arem-~~ a1ni~41S f! ap:1niJ..:'\l;ldo~, .-\s \·erha!-l orc-anlt::ntari;t.S 4lc pcnsionb;. .. 

~:~~ t! inactiYOS crwn. em PJ.!(), 6X.:;ucJ contos. "No t~rçamt:nto de ,,,.35 cUas 

jli st: ~
4

e\.·am :1 16u n1ll cc1nto~! 

St:. eu ti\"~t:>~t! ,·,agar p:Lr:t c..•at:~r os. aq.::unu~ntus <las tlespes:d ele Pr..•.,·svt.tl 
ntL ~u:tualid;;l<l~. t'll tlcJnun~tr:1rla facilmente: que c~!'a clt:spe."a na ~ent:rall

dad(~ (lns ca$-us, l!TTl ,.~7.. de ser recluzida, acha-se: triplicada 111~ dccur . .;•• 1lu:. 

uhimus quatro .annt•S. 

!,Juamlu '·' Exercit" e a :\Jarinha, ret•re:,;omtados )"'la _I unta :\1ilitar d~ 

J~J.~U. cnt1'cgar;nn u Bra.si1 at) Sr. (;etuiio \:arJ.:'~ts. j(L ;L ~.:ri~t: de dcJ•rt:s~~1~ t 

economic:.t mt~ndiai se h:l\·iá des.:ncacl.::ulo em H)2;J, e J;n·rara imnlo cluran:e 

t. tiiH\o c.le lCJJU. Já o~ .~u \'t!fnos (ltl:' n~H.,.(,t:s 211tt:s cult:1s t: ~u·i~adas do [llUnil·,t 

~tfob;t\·;nn•sc t"lll COrtar rijn Jl.tS (lesp~Sa~ pnh:lc;LS C t:Ul jll'c~:~,r:lr n-:- çaWt:J~biS 

t.>ijUilihrallus p:11':1 1 Q3 f. Em ,·a rias n~u,:ües cairant 1nini!o'tt!rlos em turnu cles:H: 

prohk·ma • 

.\ rcpercus>ão <la alhuliJa <lcprc~são. no l~rasil. ini immediala ~ tr<."n'C!l

•l:t . .-\o 1>:·. \\la,;hongrun Luis coube a m:í s"rt: ,Jc cst .. t1rar-lhc nas mrw,. c:ss:o 

homha . 

CoUic,uu a l~rise com formi1iav~l ~\"iHifio tle ~•l1l'o da Caixa clt: Estahili?.:l
,,,;:·w, cuju d~IJO!.'ioÍto met.alli·cv c:nt tlc t 2u.s6~.c•••r• {"In 4 llt: Xo .. :em),ro, l]c JC~J''· 

O urçamcnt" federal, \'Olaclo pelo Cnn~rcsS(l :\a~iun:d em I<)~'J p:Lr:t u exc·r

<'Ício tlt 19.~''· atttnriza,·a :L nrrecada~iío d~ tut1:1 n:cdt:t J.:"cr:tl <lc réi~ .••..... 
~. 36.5. 1 ~)<,l :~67$um•. Eatr~tallto tl arrt!>:atl;:tç5.o ~,.-ffe:.:ti\·a st·, prudu~du r~i;; 

l.Ú';j-~}_5J :5~iSiCHI; u q1.1c JllC•:il'ra t1111:1 cliffert"tl<;it contra :a rc.."Ccita ele:: r~is 

6X;.~-U :680SIQ~. fa::t<, que por uu: lado, explica c j:<stirica o cn<Jrmc tlLjit'it 
<le •~'.lo, mas •tUe, pur úulrn lado, foi um:1. luminosa dcm11n~tr:u.;ã(l ela vin

lcm:ia <l:t cri~t:. que reduziu •• cummcrcio nntn<lial elo l':t1nr de 6l' hilhi)es em 

1 ,,~<) a .q bilhões ([~ dullares lr•!:W <lcJltlÍ~. 

,\ssim scnd(J, o Sr. Getltlio V:tfh'aS te,·e e:<sc holuphnlc a iliuminar o 

c;uttinh.) :)e s·ua atln1inistr.ac.;;'io, n1ostr:mrlo-lhe quflD iln:,cradv;a era a r~luc· 

'''" iuuneti:at:l e severa dns despesas imblicas. :\ ad\'crtcnda !:"ritantc 1lo :ut
no •l~ l9JD não lhe ,·aleu de nada: :>t:t1 ;.:-o,·erno, cn· ltJJ : . arre=adOlr réis .•..• 

T . 'i 4:2. 66s cuntt•s. nla~ ~~)St<•u ..!~U4Ó. . .2.;:C} cont.,~: :oo,et·,·i:~l lo-lht: n:-1 poderes 

~liscriduna.l'iti:O:, nãn p;ar:1 pn1dentcnH::ntc f,tzc1· u ~quilillrio orçamt:ntario, 

mas sim para lc\·ian:mu~nte em pl.-na [':L?. pulJ!ica ~m l<«lll o Pai7. fa7.er um 

<lt'fidr rle ~·u .1)6~ :<J~;;!,'noo ~m ti)J 1 • 

:\u dt:cUrsn du seu g_overno, () <:minentt! Sr. t~ctnHo \·;,rg-;ts a~grnxnut 

tie t~m ladu, os i!llf>OS!os c. <le nutrn laílo. a)!;.!fal·•·u cnnrmemcnlc as despesas 

pub:icas. 

Toda gente sahe <jUt: nesse pt:riodo ele ~uvcrnu: 

Prim!•iro - :.L :Lggra \'açãu Ue in~po~to~ e:<Cétlc tH.: 6Ho. l!OII cunt11S· 1le :--é is. 
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Segutuio - clur:mtc "J3'· J'J.l~. •9.>3 c ''J.l~ " din ;;o\·erno arrecadutt 

f"m ho:nefic:o ,j,. Thesourn .Nacional. extraon!inariame:ttc. através do confiscn 
cambial co11tra a lavr.our;, do P ai r.. quantia superior a úoo. "0•) contos (;para 

nfto f:t:ter rcferc:nc;:l :Lo confisct• en1 htnefic;o d<,S itll[J•Jrt::HlHres <tne exccd~n 

cl~ um miil1fro ti~ contn~). 

T,•rcr·iro - durante .lll3''· HI,\T. l<J,l2 e 11),;3. soh seu ):0\'Cr11<•. <> 

ThcsourH Xac1n~lal n~u1 teve a pag:ar ctrca dt' 6u.(JOO conto~ <lr..: despesas ~1\1 

p4,dcr Le~i~lat:\'o, 

Quarto <luranl~ q'uatr~• annos u dito ~on~rno dc~x:uu llc pa~ar a c..:nor-

me <i<Jantia d<: .,m milhão de cnn1os <lc rêis d:c rli,·iila i<!<lcnri I frtndill!l·ç de 

r<t.ll <:: l 'l.l4 I. 
~,-,ss~,s I..""Tcr:•tres tt"•lnam sen1pn; h11:l. llt•ta (h: t•~~la..;, cs:-;a:-;. co:t:':'l~. 

~:'ses quatro citadO$ l·letncnto!>' íinLlncc:rus. s::- i~)~~C!n: apnc\·eita.hs Jhll. 

Ulll ,g:un: rllo c:1paz. de\·cri:un ter procluzldo sa.Llo~ un:~t~llCHtariul'=. mn.:-.:11lll!: 

lcnflr, t~.l ;.!11\*e rth, nas tnfíos as facili1ladt::oi .le (.lr:dsfur âo.s po(lt:rt!S dl!i::rici~ ~

;'1:trlos. St!m .:L!"- llt:i:ls dn~ CJrç:unentos vota.cius pe1n l1oclcr Lc;..risl:tth:o. 
1~:t~. n (ltte Stlcccdcu fc.i ju~tallH.:ntt: o c11:ttra:-iu tlís:-:.e~! 

· P';~ra cli~t!r a~ cousas cn1 rc::sun1o: 

Dcficil$ do !IO~·,·nw do Sr. Gri11Jio J'aruas 

r 0.~ r. . ......••••••••••••••••••••.•••••••••••••.• 

H).J2· ... • •. • ..•...••.••••••••••. •. • "• • .. • " .... 

J 'TJ3. . ......•...••••.•••••..••••..••....•..•.... 

1•).\4· ..•..•••••.•••••••••••••.••••..••.....•••.• 

HJ.15 (I pr<:vislu. c in~..~htsh·e r~ajnstanu:nt•• nn 111inimu1 

Smnm;, ,].,~ dcfiâls .•..••. • .. • •..•••...•.•.•..... 

J4J3 .1)6~ :945Sou•) 

1, !nX.Si:-i ;oqt$n~n 

iJ$ .89~ ~ooo~ottl) 

956. JOU :oooSnn.) 

J .2'1111 .cHw :ouoSno,, 

( Ct~!n n~ rc:.jttstanu:nto~ a:-: lliffcT"\."ll(a::t ,]c ..::n1Jltie. ;~ rn!du:- ~ls pro .. 

jecl:ulas rlc:>']>c:sas ·1~ mal cria! l<ellícn " d, j'it•;'J <l<! l•l.l.i exccrlt'1':Í d~ ttm 
milhã,, e ~oo mil conlos). 

Cumpre ~td\'trtir qu~ esses nf'w sf'Lo tlS d~·fh•if . .; annu;n:!'i rcac~ nn s~ntid~r 

comnt11m da <.:XlJresstw~ ._.w colllabilirl;ldC· llt)rmal <lj) T1Jc~O!t1*rl: - porl~Uc. Ur) 

pcrÍ(•rll• cr)n~1Lh:r:ul., o goyt:rno do ~r- (i.:tu1i0 Varg~!oi ll<.4 lxutt <lc: paJ.{ar (lt1:t:' 

dc.a;.!JC"i:ts ((Ut ~cus antt:c~:s~~)res llaga,·:un: -. i~t~• é 6cJ 11·il C'••lltl•:-> ;u1 Pl><lcr 

T~~isl.ath·o snppri1nido tlnr:mte tn·~ anno~. e unl ~ 111cio ndJhãu 1lc .:ontn:"' 

da cli\'itla fedc:ral ..,~t.;rna, ern cnnSL ... juencia clu~ ftrlldirrJ/.< de 1 •JJ 1 c • <J.H· 
1-:· justo ac~.~rt-scentar c:s!:L ultitna quanti:t •lc ré:s. I. 51•0. tHm :ono~o11r• 

a ulthna ~n111n1a r~ft=rida. A:'~inl ..;.. 275 :uJs ~nais J. ;oil)O .lH~u :nuo!";unt..J 

iJ:ua1 a 5·775·0~).í :ooo$uno, total ~ste t1itlmo que. dh·idirln l)ur dncu annns. 
dá ... nf•S a 1né<-lla anuual dos lic~fi.cil.'i tictulio \:.::trbTa.S. no ~LStinnunlicu :1l~ar;~mo 

de 1. 1 15. oon e<mtus {'Dr anuo de ru:nosa ad111ini~tr:~.;1\o r],, Pniz. Cine" :tn
nn nãn são cinco horas. pilra exame rle \1111 estndi~t;t: cinc:n :u~nn~ rlt:~se fra

casso :t<lmioistratiyo são o rnais authc=ntico cerli ficado rle im·a.Jl'nc:iti:lflt-. ma

xima de: I!St:tdi~La com podere,; di~cricionarios, 

Esses <)Uasi ~eis milhões ele contns sFtn d~vida ap~nas nrit,cl.:l elos dcficif.• 
at1tt.Uaf' s orcanwu turios ~ 
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V li - Dividas 11iio or nmlc'nlarios 

Agora vejmuos as d:vidas niío orçanrL·ntaria.<. Uma dellas é a do DcJla~
tamento :\acionai do Café . hoje repartição do Ministerio tia Fazenda da 
t:nião, clivida. ess.1 que orc;a, !;egundo l'e diz, por mais de: um n:ilhão e sete
cento~ mil contos. cujo :opplicac;iio est:l ainda por ser dc:,·!da e claramente 
explicada_ 

Outra <livid:_t uào I>TÇamentaria dt: cercn de cloi~ milhões de contos. cor
respondente~ a l: 20 milhões o:sterlinos. e~ta é a filha 111ais catita do Gc"·erno 
•l(l Sr. Getulio Yasg:t~. r}il:t fni Rer:tda unic:t c o:xclusívamente na inc:pta "cs
tlto camhi;ll de:;se guvc:rno _ Podia e lia t.-r sid,, a)>enas uma cle!õg:raça nacin

nnl. s<- a crise dos cun)!elados hou,·esse si<h> liquidac!a dt"'lfru ela !'ai::. Mas, 
foi sua Ji,luidação transic:rida para Lonclre~. e e~$a desgrac;a nacional pas~nu 

a s~r uma. \'ergonha internacional para o patrirotismo brasilcirn: a ,·er;:-nuha do 
Conven io de Londres. ( Muito bem). 

Outra OÍ\'ida nãu 11r<.:amentaria é a du rc:aj·u~tam~nt .. a~ricnla na ÍII~J~>r

tuncia de 5<•o mil contos paga1•ei~ elll apolices cb divida pulolica federal. 

Essa é a neta rua:s catita <ld '-!OVerno <J,, Sr. Getaliu '\' arr::as. 'EIIa iui 
;.:erada unica e exclu~i\'arnente "" ventre dn :;ohretlita filha. ;, inepta ~-:est:io 

cambial. <ttte fundou c> confisco a.>s lmTa•lnres. crmfcss:"l" pdn ;:-eo1·crr><> n•• 
tm:ambuio do decreto de reajustamento. 

As~im , nos cincr• annos de Governo (\., Sr. G•tulin \':.r;~;~s . :.:-as la e1ite '3 

receita arrecadada nesse periodo 'lU e ~ esta : 

.19Jl . 

Il)J2. 

19JJ 1 a\lb'lttc:nto de: irr.post(>s) 
l~t'.JJ4- . • .•.• . .•••••..... •• .• .• ••...•••..•••.... 

Sonn11a • • 

I. i5~- 665 :.piSO<•~ 
I · i51)~7fJO :~S4$X~'l 

~-6~6.~59:Si~$6uo 

1 .1171. ~.J5 - 57J$::~o 

.: . 1 6cJ. 5 í7 :unu$fHJO 

Esse dinheiro nãu ltastcJu par:t o~ eshanj;uncuto~ ... Fc.,i it·lt:t·. a •naiur. a 

cli,·irla puhlica, raoultt·cicfa pelo (;o•:n~rno de: 

D.·ficits ;umuaes _ ·ut retro . • . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . -1 . ~i5 :oJ5 :ooo$ooo 
Uc:partamento do C a fé • • • • • • . • . • . . . • . • • . . . . . . • • . . 1 • ;o o. ooo :nou$oon 
Reajustamc:Uto agrícola • , . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s<~o. ooo :uoo$uoo 

::! • (IOfJ. OOU :OOO$DClO 

Somma 

O Si<. DrNI:.: J lii'>IOR - V. Ex. envotve nessa censura, ~:unhem, a pha
se rebtila á gestão financei~a do Sr. Jost! ll1aria W'hitacker? 

O SR. Cll\'CINATO BRAGA -V. Ex. me desculpr, mas os nontes 
nã(J vem ao caso . 
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o s~. Dr~rz jll~!Or<- E' f[UC~tão Jc ori~nta.;ão U<l ll'Ctl espiril<•. (Tro
C<Jm·S<' apariC'.< <'lll~c os Srs. Dini::; Junior c U-ias Forte•.<). 

O Sr. Presidente - Attcndio! Está C<>n> a .palavra " Sr. C'ntinato 

(J ::>H. Cl:\CIX:\TO BRAGA - l'ouia ,lizcr l]nc incha• - aliii.s cont 

n maximo respeito - arfueil(! brasileiro, d~ qu~m mereço a honra da amizade 

e qne prestou incettoívo=os c rde,·ant6 scrvi~os ao Paiz, durante sua adm:nis

~ra,_;i'io financi~ra, mas que: não teYe o po,ler de evitar os esbanjamentos ,. 
que. pda ).(Uet·ra qut: lht: Jl:O\'eram. foi ubrigado a deixar o ).Iinisterio. 

O :;N. Dtxlz jt::-<l"R- A miuba vergunta não enYolvt:n o de,;ejo ele 
JX:rturh:tr a leitura elo hriihante trabalho de •V. Ex. Qutrin saber se Y. 
Ex. era ott nfH> partirl:trio, por exemplo, ela re1·isão rla estructura <las n.n
sa~ diviclas. 

() s~ . .fo:\r) ~1\H:s - o Sr. Jo,;t! :.\[ari:l \\'hitak~r c~plicou kilhantc

~H:ntc. ::.na ;.u::o:.tãn c a ra~:w por 'Ltte ~ahl. 

n s~. D!:>/7. ,TilN"!OR - Quando ll:t f[llalqm:r JH;t'!;:llnl:t <lc colle!{a me
nus apto, ]Jt-nsnm sempre os iilnstres adv~rsarios qt•e ell:t cn\'oh·e intuitn rle 

tldc~a ele• l;O\crno, q·uantlo. no tntanto. ha apenas " desejo <lc aprc!lder. 
Dc:o;l"j~tnlus tt·r o c~nninho allert(• para a solu<::fi.,, lJoÍ~ nãn se trata ele p:-o

hl_ema que t!i).(a respeito a A ou a B, mas [t Xaçfou, ao Brasil. a todos nós. 

lJ SI(, BT.\S Fcli<T~:e; - ~hamo a atte11<;ão <l:t nt:J.ir•ria p:tr:t " ~parte <lu 

nohn:· c(JHega. 

O ~l!. IJ1x1z Jt•~loR - j:í dei. houtem. minha npiniiiro sohrc " as
Slllnptn. Suu favoravd {t n.:vi~n de:=~sa e!'ttructura. vl,\1. além:. Cll'"ho fl\lC 
llC\'t-tn ~t"r snspen~os o~ p:1gamcntus. 

() .S~t. -B1.\~ Folt"r~.s ..:....__ O nnsso juizo consta do~ al~rttlsnt! ~S (lo cli~cnrso 
rir· Jy·ilh:tnl" or:ulr.r. 

O ~~- D1:<1z }t'XIOI<- O qne não f:..;" c. na in,~icncia <los !>l'!lhlcma<, 
jr·J!;ar C:'.11H c1:-; llillllt:S prnprins. 

O ~K. ){IA~ Fol<'l'l·:~ - Ali;J~. o nnme proprin fo' V. f•:x. mcstllo qu~ d-

1C1tt. rdcrin•l"-sc : l n Sr. Jo;;.; :\faria \Vhitokt:r. 

I Trc;ca-11~-.,·c: ;urmr.'rl>sos a.{>-1rlc>s. O Sr. l'rc.~irlclll~, fa::cnclo soar os -~:m

f>uti()S, ,·,·dama altcnçiio). 

() ~IL CJ~Cl~ATO BRAGA - Tntla essa rlivicla de lo\ milhões de· 
~nnto,; n:.!'cr!t1 cxdttsi\·-.mntee uo ~ov..:rnr• tio ~r. Gtt\'liO Vnrl(aS. EJla est'> 
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pnr a h i em a berto. d1s farc;ada pelos dt:S!>Ísta.Jrent<Js. Mas, terá th: ~er paga 
de <Jualquer gc::to. No <lc:curso de S t:ll Govo:rno que JJrovavdmente (eu já 
tenho duvidas ... ) acabará em 3 de maio de 193S. o ::l r. Getuiío Varg:J.S 

não a pagarii. l!;stou certo de que a inda a augmc:atará. Resumindo: o Go
•·emo Getulio Vargas, e m cinco annos, fa~ uma despesa federal de J0.:>/1.00 •) 

contos de impostos efiectivamente arrecatl:ulm<, o: p:trallela nu:ntc faz :1 

maior, uma di,·ida federal. de 8.47.5.035 :ooo$ooo. 

Ao todo a administração Getul:o \'ar;-:as custa :to Brasil, em cincu an

nus, J l> milhúes ele conlos em ntJ;tJero n:tlondo. Destes, "'~" di,·i<la pnr pa~ 

gar-se ~!.475.<>33 contos. 

l'ara ter-se melhor id.;a d~ que tem sid•> c~sa calami<bde c .. :Jtra o Bra

sil, con,·C:m recordar que todas as despesas de cinco annos dt: ;,:ue rra CL)ntra 
o Paraguay ascc:ndenm a 613 mil contos. (Carreira, Historb 1::uanc.:ira do 

Jmperio :uo J3r;tsil, {lag • ..;zs). Dados os dc:scontos de differ<:n~;a no cambia 

de durante essa guerra e d o: ago~a . as des~ra<;adas financ;as du quinquenniu 
Getulio Vargas estão equh·alendo a termos titio . no seu pcr:o:lo de cinc" an
nos d~ governo, a <lesgrnc;a de oito guerras do Paraguay cnntm " Hrasil ~ 

Deante desses algarismos. que autoridade moral tem o actual Governo 

do Brasil para pleitear de se:>.!' credores qualq uer compbccncia, por minim:• 

que est:J. seja ? 

Jn ~ontcstan~ln~ente: os chefes do Excrc·ito c <la :\.briuha, •tllC entrc;.::o.
ram o Bras:! ao Sr. Getulio Var~as, não cstr, .. Lle paruhcns. 

O S I(. SOGZA T.1~1\.o - :\.nr.l:tnt ;,rrcpendi 1issirltO:Sr ~~~ ... ob:-c.:,·h·cntc~. p~_, ;;_ 

so informar " V. Ex. 

Come<;ando t>• •I' nós. 

O SR. C I:\CI•l\i\TO BR,\CA - F ui icita, a iJ:.zi. :t ,[c:fcsa Llu Sr. Ge

tuli" ·V.,rgas . 

·ria 
;;as . 

Antes esse csbu; uallJento da administr:~.c;io financdra <h> Bra:d. :1 ma1•>· 

parlamentar :1ctu:.d .entendeu f:~:c:c: r a defesa do J•:xmo. Sr. Getulio Var
Por ella f:l lou u seu ~minente l,•ad~r Dr. Raul l'"ernandc:;;, euje> cari-

doso úiijcurso foi ouvido com o respeito 1: o apreço a qt~e têm direito ,, aca

tado parlamentar, pelo seu !ndiscutivd valor: !JI:S>'oal " pdn seu clv~iatlo 
acto de hc~oismo político. );la parte: financeira. to<la :1 dcfc~n se re~nutc n~,;

t as syntheticas phrast:s, <1ue tra nscrevo ipsis 'Z.'<'rbis : 

"Ponha-se de parte o exercício de t!)JO, que pertenceu quasi 

intcgraln:o:nte ao Governo anterior ú rcvoluçãu. c '"e r: fic:1r- se-ii '' 
enorme esforço de eompressãp da~ ..Jc:~pesas ordinarias a'Utoriza
tlas nas ieis de orçamento, produzindo · o:conomia,. que:: montaram 

nos IJ U:Ltrn annos de 193 1 a 1 9.~* ;i somma cons!dera,·d tle ....• 

6so. 52:: :o •>u~ooo. 
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Se <L d~spcito dc:ss~ csf<ln;o ~em precedente na adn1inistração 

iinaneeira ela Repuhlic.a, os d•·ficits avultaram. n razão é que, 

de um Iario, a quéda na arre:adaçiio foi ,·ertiginosa, dando, em 

comparação com as receitas .previstas. uma differença, para rrc

nos, de T.5:!4.0•P :oou$ooo; e· ele outro lado, as c.le~pesas extra

onlinarias levaclas á conta tlc: cre<litos ad<licionaes montaram ::t 

.: . o:q. c)So :ooo$ooo. 

E' do dom:niu p11hlico 

prindpa[m.,nte .'ls da guerra 

que entre essas <Iespcsas avwtam 

c i vi I <lesgr;u;adanv:nte clesencadea-

da "m 1 'l3" e as do combate aos dfeitos da se~ca do Nordeste, 

c;al,.miúadc:< puhlicas a que " G,,,·~rno havia <le acc'tl<lir fn~sc 

como fosse. 

Cau>i."\S, pni~. <le :thsoluta forc;;t maior, annullaram, e ~ohrc

pnja:-:tm as t:concnr!as reaimcnle feitas cntn os serviços puhli

CI 1S o rJi11.a rios • 

:\o tocant~ á,- ,Jj,·itlas ~."<ternas._ o remetlio apontaJu pela 

minoria, c dado inc:.plic:welmente C(•mo omittido pcb Govcrn?. 
i;•u .;, :L r~tlucr:ão tln:; Lli\•idas á nossa capacidade ele pagamento, 

na realidade fni a.pplkac.l<>, pois outro não é o effeitu do pla11o 

d.: pagamento decretado, com ar•razimento dos credores, pelo Go
,,.ernn Provisorio. sol> a gestão financ:eim do ~!inistro O~waldo 

Aranha, cuja folha <le sen•i<;<>s se enriqueceu ce>m es~ acto". 

L<.•go de inicio allega a clefcsa que hDUve da llarte <lo (;n,·erno do Dr. 

~etnliu V:.rg-as "u enorme esfor~o de compres~w das despesas ordinarias 

prod11zindo cconomiils que montaram llos 4 amros rlt: ll),) [ a 1'134. [L snmma 
c<on,.i.ler:tl'd, ele Gso.52~ :ooo$ooo". Esta defe~a é ant~s un~a accusaç5o, pri

nlci:·n pnrqllt: t:~sa quantia corrt:'spondc ao aug1nc:nto de Ítnpostos Uecrf!tado 
pelo ~r. Getulio Vargas dentro dcs.sc pcriodo. e isto nunca foi economi7.ar; 

.,c;:undo. por<Jue, quando m~smo economia ella fosse. sel-o-ia correspondente 

:1 rú.: mil contos por ;~nno, em frente ile d.:ficit :mnual d~ 1 milh5o e :>oo mil 

<'untos! Que especie de economia de palitos o! essa?! 

E <> nobre l,·adcr animou-se a denominar essa ri<lkl,la economia " esforço 
~em precedente na adrr.inistração finánceira <la Republica'' !·· S. 'F.x. sabe 

hem fJUe essa e=onomia, se economia pudesse ser chamndn, seria corrr:sponden
te a menos de 10 '?4> elo orçamento annual; e S. Ex. sabe que Prudente de 

).oloraes e Campos Sulles reduziram de so % a despesa do orçamento an
nu~l. Como allegar que o Sc:nhor Getulio Vargas fe:~: Hesforc;o sem prece
rlente na achuinistraçfio financeira da Rcpubiica" ? N5o! Essa <lefega tem o 
sentido essencial de urr.a Yerdadeira accu.sação! Outra defesa, que é: accusa
c;flo, está em dizer S. Ex. (tUe os dcficits do GoYerno Getulio Vargas avul

lflram .. !lorque nos 4 annos "'a quéda na arrec:i.dacão foi \'ert:J.":inosa, dando 
em çompa~ação <:om as receitas p~evistas differença para menos de ...•... 
1 • 5.24- :o42 :ooo$ooo'' .. 

O il!ustre lca.der labora em equivoco com~I~G. Não bou•·e tal quéda Yer
ti;.dnosa da arrecadação. Aqui a comprovação do meu asserto, fundada na 
Cnntabilidade do 'fbesouro Nacionat: 
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Receitas arrecadadas 

. .. "' ....... · .............. -~ ........... -.. -. 

Sorr.m<l do quinquennio ..•...•...•..... 

1o64z.6So:oz6$ooo 
2.046,77J:JI7$DOO 
z.zzt.68z:8r7$Doo 
2o368.047 =7,.70~0~)() 

1.677·951:587~000 

Dividindo essa sonima por cinco, encontramos c1ue a mC::dia annuai tl1> 
qtünquennio foi de I ·99I .427 :IOJ$400. 

Agora, ,·ejamos, para oomparação, a média do qu:nquennio Getulio Va~-
gns: 

1931. 
19J2o' 

1933; 

1934· o ••••••••••• o. o. o o o. o. o. o o. o o •• o o o o. o o o o o o. 

1935 (orçada, mas e"cedida) •...... o o o o ••• o. o. o .•. 

Somrna do cruinque1:nio • o ••••• o ••• o •••• 

1Iédia do q~:inquennio 

I.7;z.665:427$6oc 
I. 750. 790 :884$So·J 
z.6z6.8s9:578$ooo 
l.9ji.l45 :573$201) 

2.169.577:ooo$ooo 

Arrecadação do qtiinquennia Getulio •Vargas em méclia :mnual ligeira
mente maior do que a do CJ\l;nquennio anterior! Onde estft "o c]'uéda verti;:i
nosat'? 1 

Eis ahi, porque a defesa fundada em q11c'da vertiginosa da .a~re~adação 
não é urna defesa: 1·ale _por un:a accusação. 

O SR. FAANCI:>co Pr:Kr;IR,~o - O Jeaácr ela maioria se referi·u á quéda da 
Receita. V. x. mesmo diz que os impostos foram augmentados. Se com o 
augmento dos impostos. a Receita consen'OLl·Seo m;~is ou menos. a mesma, 
quer d:zer que, em cada. uma das rubricas da receita, hou1·e a qu ;éda voctigi
llOSa a que S. Ex. alludiu. 

O SR. CINCINATO BRACA - E' eloquente. Argun~ento com os al
garismos em geral e V. Ex. quer argumentar com as parcellas. Para a maio-
ria, está optima a argumentação!... ' • 

O nobre Deputado não me está dando a honra de 'sua attenção. Mostrei 
que o que diminuiu da· arre~dação, ganhou o governo Cetulio Vargas cDm o 
<lugmento de impostos. 

O SR. FRANCISCo PEREI RA - Mas :ts despesas foram calcul:tdas, den.o 
tro da receita prevista e não arrecadada. 
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O SR. Cl.\"CI.\"ATO BRAGA - Far.me-á o nobre Deputado o fa
vor <.!e n:sponder, logo após ti,•er eu tratado do assumpto. 

O que buuve de incunfessavt:l íoí si mplesmente isto: - o Dictador de
cretou discricionariamente ,em plena crise mundial de dt:pressão economic~:~. 

um au~mento ·na pr.r..•isiio das r eceitas, quando o sensato, o honesto, se
ria a previsão de dimi.nuic;ão dellas. Foi esta .circumstancia que motivou o 
justo commentario do eminente Deputado Octavio .:>.langabeira. conside
r:mdo esse expediente . uma \'erdaddn pilheria financeira; majorar as pre
\"i~ões para dePQis nl'egat· \1\le a arrecadação lhes foi inferior! ... 

A defesa do preclar" h-ad,·r, tão Ím1Jrocedente nos pontos já analysa~ 
dos, o .: ainda ma i:; neste t recho : -as t!e,;pesas extraordinarías levadas á 
conta de credito!' addicíon01es· mont:mi a ~-0~4 .080 :ooo$ooo. E' do domínio 
publico que entre es;;as despesas uvultaut princif'a.lmenl1! as da - guerra 
.;i.-il desencadeada etn 193.1 e as do combate aos effeitos da secca do Nor
deste, calamidades publíc:~s :1 que o Go,·erno h :n·ia de attender. fosse como 
fusse. <:ausas pois, de absoluta for~a maior, annullilrant as economias re
:.lmente feitas com os sen;i<:os publicas ordinarios •·. 

Despesas com as . seccas. O dL·{icit g'obal inflingido pelo Sr. Getulio 
V:~rgas ;~o Thesuuro Nacional (passh•o orr;amentario e ·extra-on;amentario) 
tÕ como j;i mostrei superior a oito milhóe:; de contos. Se este d,·fidt total 
houvesse sido feito pnra accudir e s:th-a r a flagellados pelas seccas do 
!\ordeste. meu comntentario agora seria este: - Gastou ;POuco! Nossos 
innãos do Nordeste de\·eriam ser succorridos sem limite de sacrifícios! 
(Muito bo·m) • 

.:\1as, Srs. Deputados. o .:'\ordeste at1ui está como o hollandez, a pagar 
o nul que não fez ... De Ill:ti s <le oito milhiies de contos desse passiYo dq 
The,;ouro Nacional gastár:nn-se cmn :1s seccas apenas 31 1 m il contos, isto 
é. J,i % do total. Como explica<:iio Jlara o desequilíbrio financeiro , esta .: 
ridícula. 

Como outro caso tle ion;a maior, citou o honrado lcad.:r a guerra ci
vil de 193~ em São Paulo .. , 

Jfa~ ça c'.:st trop fort! 

Ch;unam-se de força maior co.~ casos rJue tnãos humanas não podem 
c:\·itar, ··~·.!ncm<'ltls qu'o11 11c pcut ••mp.fdtcr, como dizem os jurisconsultos 
írancezes. 

Como :Ipplicar o conceito Je {or~;a maior ine,·it:•se! a mn acontecimento 
que o Sr. Getulio Vargas gerou, provocou. excitou, e nutriu? 

J[ a.is ça c' <'SI I rop fort 1 

O St~, VlcToR R~,;ssolo!A.No - E V. Ex. não está. fazendo politic:1l .... 

O SR. ClN.ciNATO BRAGA - E' porque .dóe a V. E:-;:_ Faço o que 
nteu de,·er de brasileiro manda. 

O SR.. RoBERTo ,}foREIRA - V. Ex.. está a rti-culando verdades que es
tão na consciencia nacional. ( .. .Jpoi4dos). 
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O SR. CINCIXATO· BRAGA - Como erigir-lhe em cldcsa cx:acta
mente um de seus mais ímperdo:l\·eis delictos como· Dieta dor? 

Srs. Deput:J.dos. Não quero re,·i,·er na discussão as :~margt.:ra~ que 
S.ão Paulo soffreu. Qt1ero apena~ O?PÔr emb:~rgos a que ~e considere. ço111o 

meritoria justificativa para um d,·ficit colossal, um acto de despotismo in
justo e cruel. L:wrado este protesto. yolto ao asstllnpto principal. 

Eu mostra,·a a derro~ada financeira do Thesouro Xacional na~ lniios 
do Sr. Getulio Var~a~. derr~c:td:l, esta sim, :t que se pôde applícar aquella 
phrase do honr:ado /cadcr: - derrocada sem precedentes na administração 
financeira <lo Brasil. 

N'o tocante ás nossas <Ji,·ida~ externas, niin podemo5 suhscre\·er o ras
gado elogio .pelo illustre I, ·adcr feito an g:oYerno do Sr. c iet\llío Var~as. .1 

propo~ito . do fJmdiny pelo me,·1110 ~on~rno :!justarlo. E~,;e :ltcor:!eo ferin 
fundo os interesses <.lo Brasil em dois pontos capitaes. 

O primeiro de;Jes consiste em haver crcacll'J um l}receJente funt:Stis
simo ás finanças ferleraes. como n cn\·oh·er o Thesouro ~acionai na res
ponsai>ilidade dos pagamentos das di\'idas dos Estados ;1 VedeTa<;ão. cujv 
sen·iço fkou por esse ajuste a cargo ;, L'nião, e por esta est;í sendo fet>o. 
Xão quiz o Governo Dictatorial seguir n sallltar exemplo das fcderaçries 

existe-ntes sobre o planeta, as <iL1aes. a camec:tr pela dos Estados 'Cuidas 
da America d•> Xorte, m111ca quizeram em·oh·er o Thesouro Federal em 
qualquer especíe de respons:obilidade, direc:ta ou indirecta, em qualquer es
pecie de ge~tão dire;;ta. ou indirec:ta sohre os emprestimo~ internos em ex
ternos feito~ pelos Estad••s. Comprehendo que o Go\·erno Federal fa,·o
rr:cesse accrirdos directos dns Estados com seus credores. accordos tra
tados -com estes pdos go\'ernc's rostacln<>es dirt>ctamente: - Xão pelo Go
Ye,rno Federai. Só o hlttlro podedt demonstrar quanto eu tenho raziin !les

te .!Jonto. 

O segundo ponto em que for:lm iníelize~ os frmdinys dn Sr. Getulio 
Vargas; consiste em ha,·erem sido estipulados p:lg;>mennts, e1n our(> metal

lico. de libras esterlinas e de dollares. na base do p:tdr:io - ouro. de pes., 
e titulo, existente a r de Outtthro de 1 :-1.~ 1. E' o que ficou T"egulad,) pelo 
:tTt. z.", ns. R, 9. 10 e 1 r. rln Decret<> n. ::1.11.\ de " de •:.V1arf;o de: 1~32, 

dí-spositiYos j:i criticat!os nesta c:1>a pelo lucido patriotistl1o do cmine11tc 

Deputado D:tníel de C:umllw. 

Em f:tce desse ir.fe!iz dispo8ÍtÍ\\},· o Erasil deixou úe se heneiici~r da 
depreciação act\lal da libra íngleza e do dollar americano, deprcciaç.ã:;. 
correspondente a cerca de 40 <;!, em media. Todas as uivíJas de outras 
nações aos l.;:stndos L'nidos e á Gr.:tn-Bretanha estão sendo p;tl!:aS em do!
: •• res e em libras - papel ; inexplica\·elmente o Brasil fa~ exc:epc;5o a esse 
regim.en t Estan10~ p:1gando a parte desse desastrado frmJing n:t importan
cia d e: :E 10.530.255 ouro, para as ([Ltaes. com a depreciação de 40,5 '7o da 
libra papel. se torna necessariu que 0 Thesouro do Brasil desembolse .... 
1;.698 iQO libras-papel. Por outras palavras: - com a libra inglez:>. paJleÕ 
a 94$ooo. estamos a )lagar 7.168.445 libT"as p::.pel a mais do qcte seria justo 
pag:.r•uos . .Essa differcmça contra o Brasil \':te a 670 mil contos por annc! 

Roose\'elt quebrou o padrão-ouro americano reduzindo o dollar
ouro a 5~·.c;6 '{c tto seu valCJr antigo. Tudos <.s deve(' ores d'os Est ~ci'J!, :;ni-
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1b; e r.arlicu!ares, ~c regosijaran: cc:.••.• 1 a·.1t~matica reducc;ão d.; -~o o/.o 
c::m :;.1:•.s cih·icias. Tocos - men 1s :J ThcStJur? do Brasil, que viu sua d.i·:ida 
subitamente elevada de $29.884.545 em dollares antigos para $so.6o0,313 
em dollares modernos. "'\sim, par;~ cada. 1.00 dollarcs do contracto do fun
dmg de ~r. Gc!.ulio Vargas o Th~SOl•~o OC' :B! asil tem de pagar 16~ <o:>l
lart!~. 

lnfeli z Brasil ! 
.:\ ão podemos ~.compa11har o illustre /.:ado:r da maioria- nos seus des-· 

arrazoados elogios ao modo como se comportou o Governo :lo Sr. Getulifl 
Var!{as nes;as combinações -com os nossos banqueiros - credores. Estes, 
sim t0m razões poderosas para 1aes elogios. 

::\ào produzida pelo preclaro Dr _ Raul Fernandes, mas siu: por illus
tres jornalistas. e agora -por S. Ex. o Sr. :\iinistro da Fazer.da, retumba 
pelo,; ares, defesa cio Sr. Getulio Vargas, fundada em que o Governo tem 
feito a administração financein do Paiz sem recorrer ao auxilio de ~m
prestimos externos, jsto é, com a prata de casa exclusivamente. 

Quem escreve ou diz urna cousa destas deve estar convencido de que 
nã<J se dirige aos habitantes do Brasil, mas sim aos habita-ntes da Beocia. 
(Risos). Exemplifiquemos isto: 

1.") As op~raçües comprehendidas no 3-" funding, de que tra ta o de
creto n. 21.113 de ~ de ~íarço de 1932, artigo z.•, ns. 6 e 7, constituem 
op~r:u;ües de credito externo consoli-dado, no algarismo de f. 6.569.000, o 
qu<: nliás bem aceentua- o art. Io• desse decreto • 

.:~.") As operações cornprehendidas no 4.0 funding, de que trata o de
creto " · 23. 829, de 5 de FeYereiro de 1934, constituem outro appello ao 
<:apitai extrangeiro, d<> qual o Brasil infelizmente recebeu o auxilio xtarrado 
Jlelo Sr. Oswaldo Aranha, na Exposição de Motivos ao Chefe do Governo 
.:m <la ta de 3 de Fevereiro ele 1934, como na!'ra o trecho seguinte, ibi: Du
rante os 4uatro annos comprehcndidos no Schema, devtria o Brasil pagar, 
para manter o servi(o integral de seus emprestimos, f 90.664-ooo : - vae 

p:-t!l"'.:r i 33.6-ts.ooo. recebeodo integra-lmente os· coupons (isto é. recibos) 
dos i: !)0.664.00o, o que importa em pagar menos f. 57.0I9.ooo, vantagem 
cff.:.:ti::a consignada pa!'a o Era rio federal. estadual e municipal,'' 

Essa vantagem á custa dos credores corresponde, para o Erario fe
deral ;, cerca de ! 34-.:!0o.ooo. 

3-'' ) As operac;ües -comprehendidas nos Con,·enios sobre os Congela
dos constituem operações de credito externo consolidado, ou appello ao ca
pital extrangeiro em tristes condiçúes, correspondentes a ce!'ca de i.. 

~~.500.000 . 

Dessa maneira, se v~ que a verdade está em que os capitalistas extran
ge iros muito a contragosto tiver<~m de Se resignar a auxiliar :~s finanças 
do go \'erno Getulio Vargas com estas- quantias ; 

f. 6.s69.ooo. 
f 34-:100.000. 

i: .:!3.500-000. 

Total f 63.::6g.ooo . 
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Não é motivo de admira<:ão que o Governo do Sr. Getulio Varg<!s te
nha conduzido o Brasil á necessidade de receber taes au:o;ilios. O que é 
moti,·o de admiração é que so alardeie que o Sr. Getuli-) Vargas tem go
vernado sem auxilio do capital extrangeiro 1 

A verdade está. no opposto a esse despist::.mento. A verdade e>t:Í. em 
que nenhum outro Presidente da Republica Brasileira re~ebeu auxilío do 
capital extrangeiro em qu;mti:ts tão avultadas, como se vé deste qu:~dro : 

Rt•cursos de capilal c.~:tra"a•·iro tltíli::ados pelos Go't!C~IIOs Rcpubii.cr;;los 

Prudente de -:\Ior:1es (inclusive funding) ...... . .....• 
Cf1mpos SaBes ...••..............•.................... 
Rodrigues Alves .............•..•.•.............•...... 
Affonso Penr.a e Nillo ................ , . . ............. . 
Marechal Hermes (indush·e íunding~ ..... . . . .......... . 
\Venceslau Braz ...................•... · ....•......... 
Epitacio Pessoa .....................•.............•.•.. 
Epitacio Pe~soa . , ..•...........•..................... 
Arthur Bernardes .............•............•.. . ... • .. 
Washington Luis ............. · ........ . .............. . 
Gen,lio Vargas (incl'llSÍ\'e .2 ínndings) 

.E 

.E 
t 
! 
f 

:€ 
i 
i 
r 
.!: 

r 

IG.os:; . .:!ti 

16.fírg,3:o 

9-TOO.OOO 

:?~.6oo.ooo 

J4.000.00n 

I.OO'J.OOO 

rs.l")ort,()C)"" 

15.6oo.oon 
I ::.OOD,OO<J 

17.0~0 oon 
6J.::G9.ooa 

~Repug'll.a-me commentar tão refalsado despistamento. Tocl:n·ia não 
quero deixar de re::ordar que os antecessores do Sr. Gteu\lo Vargas deixa
ram feitas obras, grandiosas. auxiliares de nosso enriquecimento, comn :1s 
d:·. ·Estrada de Ferro Central do Brasil, a transformacão em belleza. e e:u hy
giene da capital da Republica, a~ obras menores. que seria longo enume
rar. Comparar isso com o que j:í. fez o Governo Getulio Vargas é !ntpos~ivel, 
porque n1.ío e;xiste o segundo tenno para a conw:J.rac5o : - existe: a[lcn~s 

um augmento astronomico de divida pulJHca c uma dC!s,·::.Jorização pas:nosa 
do valor do nos~o mil réis, obras grandiosas. mas !lara nosso empohreci
mento. 

/:"<." - De como esse ch·sgovcrllo ji1!ancciro ycra a miscria cconõmica. rio pot•o 

O desg0ve~no financeiro é desgraça, para os pO\'oS, compara1·el ás 
Jnai.:i ruinosas guerras ~xternas. 

A ignorancia que laYra ~ntre certo,; estadistas improvisados. e que se 
espraia por quasí todo o po,·o brasileiro. não permitte a este enxergar ni
tid:unente em que consiste a desgra<;a nacional dos "def:cits" colossaes, 
não combatidos e repetidos. 

Não cabe num discurso d» thema do nteu. actual, o desen\'ol\'imento <lU 

e:'>planação dessa ca·l~midade. 

Toda,,ia. acen;u·ei rapidamente aqui para a catastrophe qtte taes "de
ficits" Ilrodu:zem, para que o po,·o brasileiro melhor se c;1pacite da des
graça para o Brasil, ousada pc~o Governo do Sr. Getulio Vargas. 
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Sempre 'llle o E;tado g;;sta rnars do ([Ue os recursos reaes de sua a rre
cadaci"lo. o Estado se vê obrigado a usar do ~eu credito. já abalado aliás 
l><•r esse proprio synptoma de má administração. O peor, o mais nocivo dos 
rccr,rscs de credito. é a emissão de ·J>apel-moeda sem lastro positivo que za
ranta seu opportuno recolhimento. 

O Governo -do Sr. Getulilo Vargas já fez mna emissão de pap!l' -moed'l 
de -<oo.ooo contos, seguida de outra de 30o.ooo contos sem esperança de 
rccülhimento. <:.ias. isto t! uma insi:;:nific:Lncia àeant-= dos rugarismos, já apu
rado;; a traz. do "deflcit- g 1obal de sua aclministracão, c elas di \'idas não or
çament:trias que: contrahiu, :rttingindo tutlu isso a 'nais de oito milhões de 
contos. 

Sempre que occorrem taes "clcficits- n Estatlo se v.! CJbrigado a utilizar
se. no~ bancos. dus recursos que os bancos de,·eriam destinar ao engrande
cimento do conunercio da la,·our a, das industrias da N;,o;ão. Ou o Estado 
po,- si, tlirectamente. inten·em ·11 0 mercado do dinheiro, ou força seus cre
dores a fazel.o, por f:1lta dos pagamentos a elles devidos pelo Estado. A 
conSe<]uencia disso é uma cxpamão artificial de emprcstimos, isto é, ~de 

meios de pagamentos banca rios .. , não derh-ados da ,natural e"par •. '·' da pro
ducçi'w economica. Esta producção longe de incrementar-se. contrahe-se. 
dc,·ido ú falta de dinheiro, que passa a affectar 0 commercio, a Jayoura 
c as industrias. não attendidos pelos bancos, pela razão de que seus capitaes 

e:;tiio atrela.dos em Yolta do Thesouro. As emissões de pape~-moeda. e de em. 
prcstimos bancarios lmrocraticos . em astronomicas sommas sob a adminis
traciío Getulio Var~:as. tem proporcionado 5. popu!ação um poder acquisiti,·o 

· l\rtifid:J. sem .base economica, pro,·eniente apenas do credito. mas que per 
mitte a popul ac;ãC> augmentar s~us consumos. e até mesmo manter certo ni
,-el apesar rla gel"at depressão economica. E como uma parte importantíssima 

· dos artigos. que a popula~ão do paiz consome precede do exterior em forma 
ele a limentos, ele prod·uctos terminados, ou de materias primas e combustíveis, 
esse incremento llrtificia.l de " meios de pagamentos ·•, tende fatalmente a 
augmentar as ímport:u;;ões, ou impede que ellas se reduzam na proporção 

· exi;::ida naturalmente pel:1 contr-.. cc;ão das e.xÍ>ortacões. 

O SR. F MAX CISCo PER:EIRA - Como consequencia do Mdeficit?" Mas 
V. Ex .• em Setembro de 1920. da t ribuna da Cam:u-a •• 

O SR. ·C[~CINATO BRAGA- T_-\ Yent o argumento pessoal_ Diga V. 
E x .. antes, em resposta, que não tenho patriotismo . • • 

O SR. FRAXCisCo PEREIRA - -•• • aHirma\·a CJUC o " deficit" não in. 
fluía 110 cambio. 

O SR . CINCII\ATO BRAGA - Vem V. Ex. aqui com argumentos 
M ad bominem ., , em problema dessa natureza ! 

O Sa. F!LL>õCJsc;o PERElRA - V Ex. nega que tenha asseverado, em 
Setembro de 1 !)ZO, . que o " deficit" não incluía no cambio? 
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O SR. OKCIXATO BRAGA - Não nego. Um "defícit •• occasinnal, 
realmente, não influe. 

O SR. FRAJ\"Crsco PE:R(IRA - O Go,·erno não faz. a apologia do "de
ficit"; não ha mesmo quem tenha prewnizado a política deficitaria. 

O SR. CIKCINATO BRAGA - Nem e~ fiz a apologia do "deficit''. 

o SR. FRM>CISCO PEREIRA - v. Ex. uisse. da tribuna da Cmnara. em 
1920, que o "defícít" não inilue no cambio. 

O SR. CINCINAT.O BRAGA - Isso poderia ser perfeitamente sus

tentado eomo doutrina. 

O SR. FRA:<:crsco PI>Rl!ru~ - V. Ex. 11i'io sustent<Jll como cbutrina: 
~ustentou ao defender a valorizaçao á olJtrcmcc do café, dizendo que, abso
luta•nente, em mate ria de café e de cac:io, o Brasil não podia tcmel' con

. correncia de especie alguma. Isso est{L no discurso de V. Ex. 

O SR. ClX·CTNATO BRAGA - :\las V. Ex. Ji, n5.o encontrará essa 
conclusão; encontrará sim., que o dcficit é um:~ fatalidade dos po\·os mo
dernos. 

O SR. FR.,~cJsco PF.RETRA - Fatalidade que V. Ex. não quer ag0n 
reconhecer. 

O SR. CIKClNATO BRAGA - Perdão. Tenha n bondnde de me dei
xar responder. 

Sustentei <tue um dt•ficit diminuto, rehttivarnente pequeno, (; contingen
cla. de todos o~ povos e de !od:J.s as :Ldministrações, as quaes nem sempre 
podem prever antes do exercício financeiro começado, n arrecadaçáo effc
cth·a que \'âo realizar: Pocfe accorrer o dcfidt como facto alheio ;l preYi
siio htlmana normal. Tambem sustentei, ttt.ais de uma vez, que a emissão 
não é sempre o mal que aqui condemno. desde <JUe seja garantida por lastro 
que assegure o seu recolhimento. Todas eS5aS doutrinas poderiam ter sido 
produzidas em periodos e em circumstancias economicas e financeiras com. 
pletamente differe.ntes das actuae~; poderiam ser ,-erdadeiras essas theses, 
áque!le tmpo, e não o ·seretn agora. Se, -porém, QUer V. Ex., a todo o panno, 
entender que quaesqu.er que sejam as circumstancias eu não posso agora de
monstrar o inconveniente da ~ituação aet~l. isto é Olttra coisa, porque, para 
o -cégo que não quer ,-er. não ha oculist:l sufficiente. 

O SR. FRM\Cl:\Co PERP.!RA - V. Ex. me permíttira. eom toda a dc!i
cadeza ... 

. Q SR. CINCIN'ATO BRAGA - V. El':. não está sendo justo para 
commigo. Aliás. de~·o diz~r que a injustiça, para mim, pessoalmente, em 
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nada importaria. Que mn eu, para V. Ex. nrgUlllt..'!ltar, em problema de tal 
magnitude, com meu n ome? ! 

O SR. Frt.\X CJ:>C:o PF.ltf.lR.\ - V. Ex. é o mestre e eu um no1·ato. 

O SR. CIN·CI~A TO BRAC.·\ - Sou c. decimc ou Yi)l:esimo zero eo!
!ocado á cS<(Uer dn do numero. U\íiio apoiados.) 

O SR. FRAxcrsco P ERf.IRA - ~ão apoiado. V. E;(. é um mestre reco
nhecido por todos. 

O ·CJ XCI NATO BRAGA -- -En porlc:rin ter errado e esta,·a praticando 
um acto de bencnJ<:rencia. vindo eutregar a mão á palmatoria da maioria, 
dizendo que errei, ' luando V. Ex. cita ess;~ opinião, e que pretendo agora 
<!t~e o interesse nacional 5eja •.lefemlido '• 

O SR. FRAXCISCO PEllf.tR.~ - Estou satisfeito com o es:larecimento. 

O SR. CIKCIXATO BRAGA - O aparte. portanto - descttlpe-me V. 
Ex. - não é pert inente ... 

O SR. FRA xc rsco PERlllR..I. - Como não é pertinente?! 

O SR. CI~CINATO BRAGA - .. . tr;~zendo a rgumento tld homincm 

em c:aso desses. Isso até desanin1a os que estudam os problemas nacionaes! 

O S)(. FRANCIsco Pr.REIRA. - O que fiz foi appeUar par a a autoridade de 
V. ·lix.. que mestre reconhecido no Hrasil, em face de dois julgamentos 
antagonicos. 

O SR. JoÃo N;;v~::s - Em circumstancias completamente differentes. 

O SR. FR.•NCISCo PEERJ::IIIA - Inteiramente identica~. 

O SR. CINCIXATO BRAGA - Nunca fui mestre. Tenho estudado 
a]lenas para diminuir o gr<Ío astronomico de minha ignorancia . (Niio 
apoi<~dos.) 

O SR. Drsrz Ju:ono'lt - A opinião de V. Ex. é su stentada por muitn 
gente bôa, aqui e fóra daqui. 

O SR. FRA!i:Cl sco PEREIRA - Para n1im. estou ainda em que o orador 
não se encontra1·a tlll erro quando sustentou a opinião de 19.20. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Chega o momento em que ditas im
porta~úes (congel;~das on não) têm que ser p:~gas. E como o processo an
terior não trouxe oonrsigo augmento algum no valor das exportações, D Cln 

contribuiu para se inco1110rarem ao Paiz, capitaes no,·os vindos do exte-
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rior, ao contrario disso, a desmoralização na :!.dministração das finanças 
C:ont~ib11iu para afugcntat" capitaes para fóra do Paiz, segue-se que fal
tam os meios para pagarem-se ditas importações e emigrações de capitac;; 
e então a proc;:ura de caml>iaes excede a offerta dellas, e o cambio se de
precia a galope. Ahi está a explicação scientitica da nossa deTrocada cam
bial, levado nosso papc:l-moeda a Yõller em face da libra ouro mer:os de 
dois dinheiros por mil réis! Nem podia deixar de ser as;im. O esboço do 
quadro que ahi do:ixo desenhado retrata apenas a sittt:"l\áo da linião Fe
denll. :\f;~s do m~:smo mal está contaminado cada um dos ,-inte Estados <la 
Fecl~,.ação. :-.iãÓ sei de: um só em que o altcr ego do Chefe do Gover11o 
h;~ja_ como i:lten·en!or, assegurado o equilíbrio or>;amentario: dcficits ~e 

repetem sobre Jcficits em cada t:m tlelles. Reunidos todos os da União e 
Jos Estados, ícnra-se a colossal fogueira. em que em q:Je ,·ae ;~rJendo o Brasil. 
presidida pelo seu Deus Vulcano, que é o Sr. Getulio Vargas. Eis ahi e:-.:

plicado como. aggr:lvando os àcficit"•_. um mão gon:rno fe:~: n actunl derro-
cada do nosso cambio. e:.:pressada peos frios algarismos seguíutes, ern 

média annual: 
Frs. 

Libra,; fra.n:ze:te~ 

l.i:n conto de réis-p<>pel compra em I930 r. 2'-f . .:!O .2.755 
\Jm conto de réís-papd compra em r9Jt f rS.6; L7j0 

Um conto de n:!is-papel compra em l')J.Z { '5,~2 1.757 
Fm conto de réis-]!apel cnmPTa em ICJJJ - 13.87 I.J12 

F ma conto de réis-papel compra em 1934 t 1.:!\93 t.ZT$ 

Um conto de r.:i~-papel compra em 1ns E 10~05 790 

Claro é que damos aqui o preço corrente natuTal da libra e do franco, 
e não o preço arbitraria. falso. ela tahella official, cuja mentira amontoou 
contra o Brasil f .!O milhües de con:::elados, sacrificando a exoprtaçáo. 

Assim, soh ,, go\·erno do Sr. "\Vashington Luis, comprav-arnos ::!-i5E 
francos fr:.ncezcs co;n r :oooSooo. hoje. soh o governo Getulio Vargas, para 

compram1os os mesmo; 2:155 Írancos. temos de dispender 3 :493$398! 

Nossos credores tomom i:Jõa nota dessas coisas. Os nossos nacionae~ 
senten1 dur<tmcnte os etieitos dc:·sses descalabros. que se revelam nas gré* 
ves amiudes para augmento de salarios c: nas reclamações de reajusta* 
mentos civis e militares, nas fal!encias, etc. 

•Esse: é o phenon1eno trh•bl ou costumeiro nos .paizes agrícohs de 
moeda inconve1·sivel. Ãbs, no Brasil, durante: a admini!j,traçiio do Sr-. Ge
tulio Vargas. esse phenomeno natural foi :~ggravado em insolitas propor
ções, pela inepcia go,·ernamental. Consiste esta, no controle cambial a 
r:xar artificialmente o valor da libra, para beneficiar aos importadores ii 
custa de um confisco aos productores! 

O Brasil é um Paiz de p~odu~ç5.o economica restrictamente agro-pe-
. Cllaria. O volume dos nossos productos saidos para os mercados exien10;; 

(em 1934), distribuiu-se com uma porcentagem de 6,6 % para a dasse do;; 
" Animaes e seus Prod uctos ", tocando a alta per~entagcrn de 93 ,4 % aos pro.
d uctos da lavoura agrupados na classe dos " Vegetaes e ~eus Productos ", 
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confirmando ahi a iamura. o conceito de $ermo; Pai:: esscncialnll'11!c agri
co/a (vide Bo'etim n. s <lo Serviço de Publicidade da Associa~ão Banca
ri:< do Rio de Janeiro, publicação utilissima). 

En: Paiz deste typo. e sobretudo no decurso de uma crise de contra
ceno das nossas exportações. a · allud i d:< po litic:i go,·emamenta 1 de pro
tecção á importação e de confi sco ;, exportação, ê simplesmente uma 
inepcia. 

Outrora a administraç5o da chamada Repuli!ica carcomida. se fazia 
dtntro de uma. casa de \"idro. á lu.z <la mais meridiana fiscalização dos pu-: 
l>lic~•S uinheiros. 

O Go,·erno do Sr. Getulio V:~rgas encontrou em funcções o nosso an
tigo e probo Trihunal de Contas, cuja finalidade é controlar a applicação dos, 
dinheiros publicos, registrando as despezas il1egitimas. 

E ' um orgiío tttilissimo para todos os Chefes de Ef>tado honestos se 
· d~fenderem ele pren<rica~úes que tantas vezes, de seu~, subordinados, emer
gem na administração <la fazenda publica. ::Vlodern:unente, esse orgão está 
üwccionando em touas as nações cultas. 

Pni!!- l~m. o Go\'erno diseri:ionario do Sr. Getulio suppnmtu esse or
g5ü. !:\os exercícios de 19Jl - 1935, as rlespez:ts globaes do Thesouro Na
ci•·nal excederam t!e r 3 milhões de contos. Destes, não foi registrada. pelo 
Tribunal de Contas despcza nem de .zoo mil contos, ~sto é, nem :: % das 
dcspezas totaes ! 

Poder-se-i:< dizer: que uma lh·re e ampla publicidade pel;< imprens01 
:.tt .. nnna,·a e5'!õa gra\'Íssima falta. 

)l:\s, nãG! A imprensa, durante a dictadura, não foi Jiwe. Foi sem
pre arrd'hada pch censura. 

Poder-se-ia d izer ainda que todos os actos da administração teriam 
sido publicados em relatorios ministeriaes para delles tomar conhecimento 
O )lOVo. 

Mas, não! A publicação· de relato rios ministeriaes foi supprimida 1 

Ella era uma tradição secular de nossas administrações publicas, tradição 
qu~ a honesta revolução de 1 SS9 manteYe • intacta, e que a Revolução de 
l9JO calcou aos pés. 

Se a omiss5o na publicação annual desses relatorios informativos de 
todos os actos .da administração, hounsse sido compensada ou substituída, 
por um relatorio geral de cada ministro. com a exposição detalhada do que 
em cada ministerio se gastou discricionariamente, attenuada ou déscul-

. pada ficaria a quebra daqueHe salutar· tradição. 

·Mas, entrou o Paiz no regime constitucional ignarando tudo isso. A 
Assembléa Nacional passou · a íunec;ões de Camara ordinaria sem taes in

. formes. que a orientariam para a leçisla~o ·ordinaria, tarito orc;ament'aria 
·conto não orc;amentatia. F 
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Srmptoma dos tempos ! ... 
Os credores sabem tomar bóa nota destas extranhas cousas. Extranhas, 

sobretudo, 1Jara o povo inglez .•. 

De 1930 para cà. rn~;;-rcê dos poderes discricionarios, pode-se dizer qLJe 
ni~dou-se o eixo elas fir.anças fedcraes: do The~ouro Nacional, onde ella:< 
eram pn::ponderantemente tratadas. passaram para o Banco do Brasil e para 

·o Departamento Nacional elo Cõ!.fé. O segredo da escriptura,;-iio dos dois 
institutos é a melhor garantia para os esbanjarner.tos do Governo . 

.An Depa;tamento Nacional do .Café tem sido recolhidos rnilhúes de 
cGntos de rê!s. arra·ncados aos l;:vradores de café, pela \·ia da taxa de expor
ta~ão. :::\ão lia prestaçiio publica de contas para o povo saber do destino 

·dessas enormes quantias. :Vh1ita cousa se s~be imperfeitamente cá fóra. Sa
be-se' por exemplo que a titulo Üe fazer propaganda de café. tem viajado e 

\·ivem no extrangeiro,g:~st;wdo cambiaes.ouro, muitos e muitos faYorito~ da 
situa<;à(J. O resultado pratico dessas pseudo-propagandas C: que a exporta
ção de nosso café está em declínio. 

S:~bc-se, por exemplo, que par<. escreyer em francez um lh·ro elogioso 
para o Departamento Nacional do ·Caf.;_ foram-se quatrocentos mil ír:mco~s 

paT:l as algibeiras de seu autor. escriptor extrangeíro. 

Sabe-se: que uma p:~rte considera.-cl das saccas de café compradas pelo 
Departamento não apparece, sem se saber ao certo onde s acham. Mas, o 
f[l\C os b.vradores c o publico sabem ao certo é que o Dcpartament:. tem 
a pagar uma divida enorme ao Banco do Bra~il. 

E quando surge no parlament., requerimento de inqncrito para yerifi
cnção de immoraliclades adrninistrati,·as, a :u:tual maiori:~ se oppõe á me
dida por moth·os ~uja futilidade é inutil assignalar. Sua alma, sua palma! 

Do Banco do Brasil não CJUero falar. Prezo e estimo aquelle est:lhe
lecimento, ·por mati\·o que n:io ·Íntere~sa aos meus ouvintes. Doe-me ser 
infom1:t:lo de q;.~e elle está sendo transformado em al~apão de des~sa~ 

publicas escusas. 

O Thesouro d:J. Kao;;;io, par:t citar um exemplo, tem custado a de~pe~a 

d<: um corpo immenso de batalhões provísorios no Rio Grande do Sul. 
P:tr:t IJUe essa milícia c.xact:tmente no •Estado da Federac;ão em que a 
União mantem maior numero de batalhões do Exercito? De muitos rio~ 

grandensc tenho ou,·ido que essas milícias proviso-rias s6 durarão enl
qnanto- estivcreln no go\'erno da l.jnião e do Estado do Rio Gra11de do 
Sut os Srg. Getulio Vargas e Flores da Cunha. F.l!as permanecem de ar
mas nas mãos apel!as para obrigarem as forças do Exercito aquartelladas 
no Estado sulino. a se conservarem dentro da ordem e da disciplina ... 

Pois hem. O Thesouro Federal tem pago essa despesa que c da média, 
segundo consta, de cerca de quarenta mil contos por anno; de 1930 para 
ci.. Como se ye é uma despesa colossal. feita por detraz da porta: tanto 
assim que hos orçamc=ntos da União nun::a foi consignada Yt=rba para essa 
deSpesa no Diario Official da União nuPCa vi decreto nenehum abrindo 
c:~ito e..xtra-orçamentario p<lra esse abush·o e colossal dispc=ndio. 1'or que 
occultal-o? Os credores e:ttrangeiros são como todO!!: Têm olho acc~o em 
cima. do s~u clc\·eclor, e principalmente do seu devedor impontual. Elles 
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tornam boa nota de todas as cousas extranbas que venho expondo. S:1bem 

de tudo. 
E tanto s:1bem que disso \'Ou adduzir ·já a escandalosa pro\'a pro,oada. 
O Banco do Brasil é o nosso banco official. é o nosso banco da Na

cão. Por lei brasileim. toda a arrecadaciio da receita federal ~ recolhida 
:1.0 Banco do Brasil. em sua matriz e em suas agencias espalhadas pelos .. Es
tados da Federação . • -\ssim o Banco 0: quasi a Thesoura ria do Thesouro 
X:1cional. A interferencia do actual Governo na ndrninistração do Bnn.:o 
do Brasil é absoluta. 

Pois bem. O Go,·erno Brasileiro. repre~entado pe!c. ::VIioistro •la Fa
zenda, em Londres, ouviu dos nossos credores inglezes que uma dn, clau
sulas do accordo a ser fei to consistia em reservare1n os credores para si o 
contrõle da administração de Banco do Brasil por um representante d i
recto e official d.;elles! Depois de tenaz insistencia por s~1a manutenc;ão no 
ajuste, essa condição foi afinal supprimida deste. A clausula foi suppn
mida mas o labéo ficou. espalhado pela imprensa ao!> quadrantes do 
mundo. 

Eu queria muito ,·erificar ·como serb recebido ·pc!o Go\'erno Brit:mnlce> 
um accordo contendo a clausula d e ser o Banco de Inglater ra controlado 
por qu~'quer l!!xtrangeiro. por mais qualidicado qt:e fosse. 

No mundo inteiro de um chefe de go\'erno a hu:nanidacle 

ieiro não é o facto de ser proposta essa clausula, mas sim o facto· d e r:we.
o GoYerno Brasileiro p\'ocedido de modo a pro\'OCai-a ou merecei-a. 

X! - O pr.-sligio moral de um UO'V;:rli<> 

No m 11ndo inteiro. de um chefe ele go,·erno a hum:1nidade exige pe'rieita 
inteireza moral. DQ mesmo modo que não se póde dizer de qnalquer ca
Yalheiro que é 11\0ralizado sómente porque não sae â rua despido, do mcsmn 
modo não se pôde garanti r CJl'e um homem de governo é honrado sómente 
porque do Thesouro não ti ra dinheiro para si. Não. A inteireza moral é um 
complexo de attributos, de cada um dos quaes um Chefe de de Go,·emo 
tem de ser um modelo. 

Entre esses attributos. sobresae un..., que, n1ais do que outro quaiq1~er. 
é d'elle exigido no mundo inteiro, crein mesmo que o é entre os seh·agens 
aborígenes: - é a sua absoluta fidelidade á V~rdade. 

Dentro deste supremo attributo est:í o não mentir aos seus compromis-
50s assumidos ~rante o poYo. Ql1er dizer: está o de não enganar no povo. 
l'm chefe de Governo não tem o direit o de contradi~er as suas propr ias 
anteriores aífirmações, em nome das quaes subiu ao poder. A sabedoria 
dos brocardos define esse attributn nesta sentenc:a : - " Palavra dé Rei 
não volta atraz". Despistar serft tudo - menos governar. D 'ahi origi=
se o sabio preceito, do qual um governante jamais se rleve · afastar: -
n unca prornetter o qu uão pode cumprir. P or outras palavras: - um Chefe 
de Governo tem de executar, custe o que custar . os principias mornes qne 
pregou antes de assumir essa <:hef in. 

Sinceridade ~ o seu primeiro den:•. 
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O proprio Dr. Getulio Vargas çomo candidato da Alliança Libera1, 
partilhou des~·e modo de pens;1r, antes de haver tomado o gostu do Palacio 
do Cattete. Criticando os políticos da primeim Republica, disse s: tEx. en1 
sua plataforma eleitoral: "Vivemos n'Um regimen de insinceridade, o que 
se diz e se apregoa não é o que se pensa e se pratica". 

O SR. So'tizA LE.~o 

di dona lmente. 
Regimen a que e~le pertenceu o:: apoiou incon. 

O SR. CIN·CINATO BRAGA - Esta soLerba camp~ça S. Ex. ta~ 
lhou~• para sua propria pessoa collocar sobre a cabeça dur:ante todo o seu 
governo. 

O SR. Drsrz ]L'SlOR - ).f:~s não foi só o Sr. Getulio Vargas « af!irmar. 
nessa época. 

O SR. CINCINATO BRAGA - Sim, outros homen~. 

O SR. Dnnz ]ü:-:IoR - Tanto a Nação estaYa de accordo com i:;so. 
que houve a Re1·ulaçfio e eila Yingou. 

O SR. CIKCIN ATO BRAGA - O prestígio de um chefe de Esta<lo. 
em todos os j)O\'OS cultos, mede-se por essa .sincerid<tde. Mas, na Ultra. 
tradicional Albion, esse eor..ceito ..ó mais absoluto, do que: em qua.'quer ou
tra Nação: - ao Rei da Inglaterra sera negada ::VIajestade no dia em 
qu clle faltasse a um comprotnis~o m('r;Ll com o po1·o ing'ez. ~Iesmo abaixo 
do r~i. esse dever é imposto n<L Grã-Bretanha a qualquer cidadão melll-
bro do Governo da Nação: 
peito a esse postuh1do. 

a política íngleza se faz com religioso res-

A sociedade ingleza. exigentíssima dcss"' cohereccia nos seus h<:>mr.ns 

publicas, 'não poderia jámaís reconhecer prestigio no ~ctua! Go1·erno do 
Bra~if. E' uma infelicidade para o Brasil, mais é um:. ~·erdade insopllis
mavel. 

O actual Chefe do Governo Brasileiro. chefiou uma re,·olução, que se 
crganitou contra o Presidente Washington Luis, pelo moti••o principal de 
haver este, segundo affinnavam os revó.ucíonarios, influído na eleição de 
um successor saic.lo da sua intimidade, saído de sua escolha ,pessoal. · 

Prindpalmente por esse motwo, 'Washington Luis foi derribado do po
der pelo Sr. GetuEo Vargas. Por quasi quatro annos, este çavalheiro pro
rogou propositalmente, abusivamente, seus poderes discricionarios. Findo 
esse tempo, houve de ser feita a eleição do seu successor. Quem foi en. 
tão o candic!ato victoríoso? Foi, precisamente o revolucionaria Getulio 
VaTgas! .Coherentemente, sem engano ao Povo, honestamente. era S. Ex. 
o unico brasileiro que não podia acceitar esse posto (Mllifo 17cm. Palmas • .J 

E> que não comprehendendo acti,·idade humana legitima, e muito prin
cipalmente a acth·idade política, sem o ideal mora!, esse que traz .comsigG 
n.s satisfações do espírito, da razão e do coração, sobreposto ás preoccupa. 
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çües da materi<~. Repito aqui as pab,·r:~s de Hersent: Sans ideal spírituel, 
!! n 'y a d 'íssue que dans le materi:!lísme le plus abject''. 

Juridicamente. ha por omle sustentar a legitimidade dessa eleição.· 
~ror.'llmente, não! E o de que aqui agora tr:J.to ê unicamente do prestigio 
rnorol ~rante o e:.:trangefro. L:í ióra . uma infeliz: e e;pecializada dispo-. 
~i~ão transitaria de nossa Constituição não altera as leis immanentes da 
)I oral. 

I~ por •Jtle dizer .. lii fúra ·• :<Ómente? Dentro mesmo tio Brasil. den&-o· 

me>rno dos elemento,; re,·olucíon:trios tle 1930, puliu1am opiniões de hra~i
leiros leaes c sinceros, que con.;idcram .ha\'er siao a actuai Presidenc1a 1.h 
Rcpublica escamotead<~ pelo Sr. G~tnlio Vargas. em \tlll pas se de prestiui
;::it <~<:ão politit:"o~ ... 

O Pr."J brasilell'l) fui •lcplom1·elmente engana do pelo magico. :\a in
l·cstidut·a gu~:ula agora por S . Ex. não está e xpressada a I'Oiltõlde cl:: ·xa:.. 
;:iio. -Estâ express:td:t a \'Ont::de do~ inten·cntor~:s. GUt :S. Ex. me~mc. n:, . 
n1ea1-~. 

Qualquer missão do :tctual Governo Br<~sileire em -paizes extr~n:;:-ei
ros. no actU:\1 quatricnnio presidencial, ha de ~e1_upre soffrcr essa mpi:iJ 
úiruill«tio m(mll. 

A missão f ina nceira Sou z:\ ·Costa tamhem soffreu desse mal. Fo: tnai 
recebida 1i< fúra. Xãu é de ~dmirnr-se o seu fracasso. 

~ão f:tltar;i quem ari'Í:«rue redarguir-me: - a eleidin <lo Sr. Get~1lio 

Vargas não tem eorrelac;ão nenhuma. co1n o~ objectin;s da missão ·finan- · 
ceira &luza Costa. 

Vou <iemons:rar :t these contra ri:! .. e u farei facilmente. 

·Da elei cão <lu Sr. -Getulio Vargas ten: r~sultado, por qunsi <!cl ich~c.sa 

c"nse•rue::da. as camiXlat~1ras do;; iaterl'entores est:llciuacs. Conm semp:re,
ub,,•ssu.s abyssum int•ocal, Cada intern~ntor argumentou com carradas de lo
~;ic:t: - pois, se o Sr. •Getulio põde ser c:mdidato de si pn>pr :o á sua sue
cessão, p.>r<tue não poderei e:.> sel-o tlu mesmo moun ? 

lE dahi r~ultou que ~o~n as hombri.Josas exce pc.:ões de i...'l n<lr~· 5alles. 
no rPiauhy .. de ;~elson de .:\1ello_. no Amazm:a~. de Carneiro de L\fendo':l<;a, no 
Ceará, e de Ary •Parreiras, no •E-stado :iu !Rio de Janeiro, os dema:s inter
\·ento res tém sido candi.cl'atos á ~uccessf1u de si pre>prios . O regime {'cnna,.: 

11('11/<: de nossa Constituição -pmhibc esse es~ancl;;do. ~.fas. com o exempl11 
vindo do .Cattete, a moralidade tlo rc),"Ímen. nom ml da Cunstituiçàc. é posta 
<?e lado. !Confirma-se assim a \'erda;lc sem='re rc•pcti::l:.: - "Vem tie cima 
!I co:rrU!pçiiC> dos p!J\'OS ". 

•).ias a ligeireza do ,passe m:1gico tlo Sr. Getulio Vargas nfio se <:!Jlll- . 

municou aos Inten·'Olltores . 
Antes da Rc1l;ublica. Xo1·a, o simples facto de um chefe do poder exe

cutivo apresem:1r-se ca.ndiclato a uma eleição era motivo d e sobra pnra essa. 
=didatu-ra ser .qualificaJa ~ corrupção, ou <le coacção moral sobre os 
que teriam de \'Otar, esP,ecialmente sobre os já viventes do orçamento, cr.l 
sobre os pretentlentes a maquias on;.1mentarias, classe!! esta~ que a: ultam 
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em tod9s os ~"\Jrpos t:icitorae:s. E._.,sa . i! a causa das indegilliliJ.a<.!c~ e incompa
tibilidades de rodas as ieis eloitoraes em todas as uaçõe,. 

O ·SR. F~~:-:c!sco ·PERElRA - Peço permissii<> pa.ra Jizer a V. E:c 
que o exmeplu du \Rio Grand edo .Sul niio está de accord<J com e&te conceito. 

O SR. Bolt<~V.S nr, :>.I:~<D€1 RóS - J~m untro regimen ~ em outra. situação. 
O t'eg'Íme <.lo Rio •Grande do Sul permittia a reeleição indefinida e cxi~:ia 

tres quartos do eleitorado activo. E o que .: mais, sua. Ctmstit\tkão foi sttb
;r.ettiJa ao t~cr,·dicl!:m · do Poder Legisl.':Jth·o .e do Su1>rel1Y.) Tribt1nal. Xc
:thum destes orgãos .do ]>o;ler ·.-;>ublico proclamou :\ inconstituieiona:iua.ic ,;., 
r~gin~~- riugrandc:use. V. 'Ex .. ?<Jrla·ntu. não Jc:vc invoc;~r u :oiurih· J)t)fljU<: 

ag<lra a .Constituição prohibe a r~:eição. 

O SR. FJ{.-\Ncrsço P•:RJ::CIIA - Perdã''· O nobn: nr;L<Ior h:wia aíiir
mauo •1ue na .Republka Vdha. isso· era s~;npl<•m:J. Jc <l~ogetleresce:t~ia mo
ral e eu, fazendo j ustío;a ao nome ole V. .Ex. como exemplo de per5on:t !i
lia-de integra no •Brasil, disse C(Ue COnl relacão :lO Rio Grande do Snl ,-, 
c.>nceito <lo orador não se ·,·erifica,·a. · 

0 1SI<. JoÃo X~:,·~:s -,Dentro Jo r.-~:imen legal c não> dentro do re.(;Í· 
men autorimrio. 

O SI<. FRANCISCo- :PEI<F. l RA - O maunr se referiu ao regimen antigo e 
e·:: dizia que llll<!Uelle regimcn ::ntis;o u conceit" de S. Ex. não tinha appii 
ca<;ão ao Rio Grande do Sul. 

l() SR . ·BoRGEs DI! }IEDErRos - Xão ho.\'ia co:~.cçáo nem cormpçiio mo-. 
ral, [><Jrque \'enciúo o <Partido Federalista na ~;rnndc re,,olução de 93 fico:1 
exangue. Sô existia no Rio Gran<!e <.lo Sul o -Partidol Repnlllic;~·no. iunda
<lo por Julo Je .Casti lho . E,;te e ra tão n,mm:roso, qu:lSÍ unanimc, <le lll•"J., 
qu~ a minha ree!e ic;âo se fa~ia com a maior i:lcili<lacle e lealdade Jeste 

mund·o. 

O •S R. FI<Axcrsco J'EJ<f.llt~ - Invoquei o c:lsll do Hit> Crattde do Su~. 

contes:anclo· u ora<lor justaOJente 11:1ra attcn<lcr aos predicados ;norat:s Je 
.;ue V . Ex . é <Lxemplo no Br.:1sil. 

O .Sn, •l3oR..;E~ mt I}!EDUtRos: ·- A~pcllo pa:ra os riogranJenses que t~m 
assento nesta Casa e pergunto se :~lguma. ,·ez me apresentei como candi<lat" 
a <p!:l.lquer reeleição . oDa primeira Yez Julio '<le Castilho me forçou a ac
~citar a reeldçiio. 

1:-\o archh·o ·de ,.ua família ha· carta mi·nha. em que eu me op;mnh;: :1 

isso e conchüa ame:1çando co:u nlinha renttncia ao .:argo de Desembargador 
o•> St~p<:rior Tribu.nal do t.J';:ío ·Grande do ·Sul. ·No dia sec-uinte, dle ·me ·1i
Tigiu um appel!o formal para que eu accedesse, uão renunciando a Je;;~m
baTgatori;l'. ·R~ondi-'lhe termi-Jlaotemente que: :não ·• ·Que fez· elle~ IP\1hli
cou um manifesto :1!> Rio •Grau.]. edo ·&ui· e . .impoz .. a ·mniha reeleição. Baixei 
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a cabeça, mas adverti que, empossado no Governo, immedliatamente renun
ciaria :i magistrat'Ura, s uperior e o fiz. 

O .S R. J3us iFoRT:f:s - A importancia é que a rev.:>hlção foi feita por
que o -Presidente da •Republíc11 tinha um candidato. Agora o escandado C: o 
Pre,idente da Rcpublica ter sido candidato de si mesmo (Palmas). 

O Sw _ JoÃo c~J;\"ES - Aliás, é prc::iso esclarecer. u ma vez, que o 

r!d.tatc está nesse ·ponto, que á reforma constitucional no C(l\·erno do cmi
Jttntc Sr . Arbtur Bernardes, extinguiu as reelcic;ú~!l dos •Presidentes o.i\: 

J~st:sdo . Portanto, não era mais um prograrnma a reeleição. pois que attenta
va contra o texto constitucional. Foi na vigencia dt:~se tc:xto que se fez ;, 
çamp:mha .presidencial e não se levantou como um d!: seus dogmas, N:po r 
1:c• IC)(!O a reeleição dos govemall'tes. 

;\o contrario, a ct!mpanha, in,·ocando a neeessid:~dc d e não h:~ver c:~o:'l.ii

cbtu ba fejado pelo offic:ali smo, condemnava as reeieições. Em nome desse 
l•rinciJ>io, lcvantou..se a bandeira <ia Alliança, e em nome dessa campanh:, 
,, Sr. ~etulio Vargn.s foi eleito. O Sr. Getulio •Vargas era, pnrtanto, ·o 
unicv tJUC .n5o :podia ser r eeleito . (Trocam-se 1111 nzcrosos c..parlcsj . 

O Sr. Presidente - ( Fa::cndo soM os ty mpanos) -. Attenção! f'eço 
au~ nubres Deputados que nãc. intcrrom;mm o orador, pois está pr~tes a 
findar o seu tempo. 

() SR. Jv-~o t\!NES - S r . .Presidente, esbndo ;~ te rminar a hora tl:• 

scss.:!o, peço a V. E x. submetta :i •Casa requerimento de prorogt~<;ão, que 
c:nviarc:i á ,J.Iesa. 

o SK • . Pro:stm:!'n: ~ tFal-o-ei opportunamente. Peço :10 noure Depu
tatlo <JU<.: está na tribuna continue sua oração. 

O S R. CE~C.IJXATO BRAGA - Sr. ·Presidente. depois dessa~ ligc:i
r~~ c:~c:ar:unuças políticas quero pedir pcd5o 010s nteus ouvinte,; por Jize~ 

:1h:o de mim ,proprio . O que a{flli sustento, o que csta\·a lc:ndo, foi :.empre 
minha opinião individuaL Tenho, portanto, autoridade para sustentai-a ]>c)r
•tUc a verdade politica, a verdade historica, é a., seguinte : sempre fui contra
rio á reeleição d'o ·Presidente d o Rio ~nnde do Sul, não porque fosse can
did:ltv o S r . •Dr. Borges de Medeiros, um d os homens a quem mais re~
peito neste mundo {Apoiados; muito bem) , •pela sua integrid:.-de e ~lo 

~cu pt~triot isiOO. 

O SR. iFRANcrsco 'P:eRE:IIIA - E' um p:~driio que h onra a poiitica bro. 
~ilcira. (Apoiod'os). 

O ·SI.~. ODN'Cfu~ATO <EIR.AlGA - Fui sempre contrario á política rio
l:r:v.tdense nesse ponto de vista . P<>rtanto, estou sustentando o que sem
t•re entendi ser o melhor para os interes;;e~ nacionaes. 
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P:~ssado esse periodo Je reeleições permittidas uo Rio Gr:~-ndc e d(:•;rc. 
t:tdJ. a ·Coristituiçao Fe.der:ll moderníssima, que prohibe a reeleição, o :~.ctr, 
do Chefe de Estado, dando il :\'":tdío o exemplo de hltar ao conceito e.~b
lJelecido na .Carta 1~\).gna. não -pôd'e ser qualificado .. ·Para qualificai-o te
ria eu <ie ser grosseiro, e e,·ito esse terreno. 

Prosigo. pois, Srs. DeputadoS: 

A revolução regen.eradora de l930 riSCI>U d<>S di~cionarius e3Sc c<mccÍ· 
to de COt'Tupção ou -de c.oacção moral, para proteger a eleiçfio dos actn:•~~ 

Ch~es do_ !Poder Executivo na 'C'niáo e nos •Estados. O :~cto Ímmot";<~ c il!i
C'it foi em favor <Jcllc $ e só delles·. õ~cl<>Tado moral e licito. 

lEsse conceito de immorali:dade não é. en.tretanto, ttma simples Íanta~ia 

.!.e eseriptorse theoricos. A immoralidade criticada tem vida objecti\·a "' '" 
!'!atada. IUrn Chefe de •Poder Exet:utivo 'di5põe das arcas do Thesouro; 
dispõe da passivi•dade evidente de certas autori-dades par elle nomeadas ou 
:"UStentadas; dispõe da força publica armada e obediente ã disciplina: di~

]>Õe de um cor-po de agentes, ·provocadores ímpur.es de desordens; dispõe 
de meios de permlttir que seus adherentes anden:" armados e de prohibir 
·me seus nd,·ersanos andem do mesmo mod-o: dispõe de meio~ de diffioultar 
J>:tgamentos .devid-os pelo , Thesouro; dispõe da escolha de c:mpreiteíTas entre 
-.e~1s amigos para as obras •publicas em ger::.l: di:;.plie do direito de <:astiR".~r 

,.~~- contribuintes, como :d\·ersarios, nos pagamentos dos impostos. ::w mc"

mo passo que dispõe <!e .bençgnid:-.des em favor dos contribuim:ts seu~ ami

gos; di-spõe do direi tu de nome:~r para carg<l,; ruhlic:o~. tE assim por 
,[eante. 

Ora. todo~ esse~ <:Om!)lexos oireito~ não !lão e\'idente!ll~11ltc patrirnonio 

pessoal privado do <Chefe do -Poder Executivo. Ao contrario. são patrirnonin 
da :N~ão. tEsta. e não a pessõa do chefe 1lo Ex-ecutÍI'o, é <.JUe tc:m to:los 
c~ses direitos. Quer isto dizer que esse conrplt:~o patrimo.nio t:mt" p~rlenc.: 

ao ·Cbefe do -Governo, como a qual<1t1er outro cidadão, ~cj:t e~te corre!igin

r.lario, ·seja ad\•ersario po!iti<:o do dito chefe. 

IConse&"Uintemente, se um Cheíe do Poder :Executivo usa <les~ di
rc;tos como candidato á sua pro;>ri.a eleit;~o ,;:r:~r:t continuar 110 posto, ellc 
a-propria indebitamente ('ara . . tí proprio, ao scrvi~o de sua prit,ada ambição 
pessoal, prerogati\·as retro cntnneradas. iuhe:cntcs :w sell cargo. e n.fio ;, 
sua .pessõ:l, mas que 'Pertencem a tíldos o; ddo.dàos da Xat;i'\f•. W \á<> 
iHicita. essa apropriaçã-o. como seria illicita a apropriação, para si pr<:>prin, 
<lo dinheiro dos impostos. Tanto ha aprt'>pria~ãt) do alheio -nun1 C:\SO coín~> 
110 outro. A falha moral ~ commum nos dois casos. Dahi a rnziio sautla
~el ·porque a leis tios :PQYoS moralizados crearam as inelegibilida<ies e as 
inc;mpatibilid:~dcs que impedem um Chefe do .E;,.;ecuth·o Je cand1datar-~c 
:i ·sua propria '9uccessão. A lei quer ne;;sa Chefia um t)fagistra:!o, que dis
t~ibua . justi.;a a correligionariQs e a ad\·ersarios, justiça que import;l e:m 

\~Sar de todos so dín•itos retro enumerados. sem c-arregar o peso dell~~ cnn
tra adversarios. mas do que contra correligionarios. ·E' o' que fez Xels"n 
<le !Mello. no Amazonas; tCamciro de -~Iecdonça. :r>o Cearã: •Landr)' Sallc~. 
'tO iPiaouhy; e o que está a~nda fazendo Ar~· •Pandras. no F.st~ :ll'> <~;. Ri• 
<l-e Janeiro . 
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•Mas, a regr;L geral das Interventores não é apenas o emprego dessa 
c:oa~ão mornl, já de si monstmosa em política. 

O S~t. FRANCrscn Pl;RI';ltu - O nobre· orador ha de me opermittír um 
a.jlarte rap:do, apona~ p:~ra reaffirm:1r n qu~. ha pou~n. disse: d:scnrc-l" 
d~ V. Ex .. o 

O ~R. oCl1 ~10l•~ATO nl~AGA - ·F.' nm direito ào nobre ·Det>uta,lu. 

O SI<. FB:.crsco PER"IRA - Obrigado, Discordo de V. Ex. quar:to 
:t c.~$e pm1to <I e ree!ekão. Acho q11e e5t3 em jogo, num e outro caso. a :w

tt~ridad'e moral do chefe que preside o ::.cto. Se fór despido de senso moral. 
t.oderã trabalhar em beneficio de l.'m extranho qu evá continuar. no gr.
verno. a s·~a õ~Olitica, A não reeleicão não :1fasta :1 pc;ssíhí1i<bde de coae•:ãn 
moral. nem o esbanjamento oos dinheiros publicas. 

O SR. BrAs FoRTF.s - A Constituio;iio, hoje, prohibe que o chefe J<c 
red.eja o~ empregt1c o seu prestigio ~:m beneficio da eiekão de o_ual<ltter 

outro can di da to . 

O SR. FRAI'iCTSCo -PF.Rill~<ll - A pr~:~rogaçlío de mandato, como a elei
ção de um apamiguado. poclem ser oriu:ndas da mesma coac<;5o mm·al, tu·!" 
<lependerrdo daquelle que está presidindo a elcíc;ão. ror isso foi quoe nu· 
permitti lembrnr o exemplo, <'!L1<: o Brasil conhece -com" lY.ldrão, ® DT. TII'lT· 

gc5 de ).{ edeiros. 

O S<R o C[ll'\oOD): ATO P•RAGA - -7\fu·ill>< correligiona•;os ofiicíaes do 
Sr. Presidente da Repuh!ica, nos Estados, n5.o se têm satisfeito com o 
hnporem essa c:oac<;ãtl, ·Scisn1ara1n q\.lt: a -coacçr~o n1t>ral não ba~ta. :R. qu:...
si to:dos, adaptaram a crocc:ão physica para ,·cncerel'll a~ disputas .io parti
do oíficial. J\lguns C\'olniram no sentidn de. como capataze~ •le esta11cia 
pn:;toril, ~ar~rem rodeios nos curraes eleitoraes, lidan-1o o 1Povo a Jaco (' 
a Yara de' ferr::io. 

Os rtoeentissimos eS!;;u1dalos ':!e Belém do Pará, com inc:rivel e sinistrn 

<len:uname:nto de sangue, confirmam essa rrgcncradora mentalidade. 

IE assim está impunemente introduzida, no Paiz todo, a regra <lo: 
impor aos homens políticos, 'discolos do governo, :l. adhesão aos governil.nte~ 

pelo processo ~o castigo coropral, que vae at.ô o assassinato, ~:orno no Rin 
Grande <lo rNorte! oCheg;1mos ao c\ml<llolo de, ~ vez .de serem os oppo~icin
nistas que atacam os Go\·ernos, são os Covernos .E-stadnaes que a~ac:lrn 
os opposicionístas! E surgiram então os estupefacientes .pedidos de habc•a.<
carpus .para garantia ás maiorias das A.ssembléas ·Esbcl-uaes ( ! !) afim de 
serem <lefendidas contra golpes de força pratica-dos ·pelo lntt?n·<:tttor, i~t<> 

C:, pelo altcr ego do Sr. :Geturlio Vargas. 

O SR. BI.As FoR't<:s - O nobre oradOr deve accent-u:lf o processo d'e 
entrar pelos q:uarteis das regiões .. , Esses systema :não exi~tin. na '1Re{>l!
h1k;), 'Velha... (Riso.) 
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O SR .. OI!NOf•XATO BROGA - ·Baldadamente, argumenta-se com " 
.o;ophisma d7 quê o 1Chefe do •Governo não é responsavel <por esses di:lietos 
politi<:os :de seus intetTentores nos •.Estados, .-isto que :nao os tem praticado 
por '\las proprias mãos, ou ordens. :Mas. em materia. de politi~a governa
rm::ntal. ninguem engole esse engo·Jo. ~ero a Calíguh estão ::!'''·'!da:los •pel:t 
Historia ao pinaeulo dos mais sc:.elera<los Chefes do Govemo. Entretanto. 
lh·ro 11enburn diz que elles feriam ou matavam ~r suas propria~ màns Oll 

por ordens pessoaes... Os que ferem e matam. nesses e<rSo~. são sempre 
r>s partidarios de sua política, os depositarias de 1)arceUas do seu poder. 
Os Chefes de ll~~tado innocente,; só se defendem da imr>utaçãn, <lestitnild.> 

<le seu~ c~rgos. processando e puoindo de Prompro c á lu:: do Jia., os qu" 
não souberam pre,·enír as Yiolencia~. ou os que souberam :mimaT Ca\·ilt>~~

m<:nte ~eus autores. 
Sómente este procedimento do Poder Superior é que c<··:1stitue o hanhn 

<fo ass~o moral. para se apresenttr á sociedade limpo de culpa e p.na. 
Fóra desse :Pr<><:edimento. emerge vígomsa a regra jou~ídíca: it>.sc f<"cissc t•i. 
detur •.. 

.Chegámos ao absudo de ocouparem-se os tribunaes elcítJraes do J>Oli
ciamento de defesa oos eleitorados contra asarbitraried:rd·e~ dos delega-[os 
<la confiança directa do Sr. Presidente Getulio Vargas... Q'tle especie .:le 
Governn é estt? l!! 

1Essa seguranÇa. sentid'a {>OI' todos os ddadãos. em too~>s os qu.acl ramte~ 
do 'Paiz, \'ae aos .poncos moti\·;mdo inrjuieta~ão até nos espíritos mais con
scn-adores e pacifit·fls. \'ac propiciando o cur$0 dos boatos de IlliUdanc;a ri" 
governo, de rntl':lança <.le regimen, e mesmo derevohwão imminente. E' 
Nlmo na IE.nrorm :1.~tual. onde todos os espirítos consoideram que estão em 
\'CSi)eras de ontr.1 ~uerra enropéa.. 

·~o final da~ <:antas, \'<lC·Se Yerificar a m:li·s feli:z: uas hypotheses. e (: 
<!Ue revol-ução não virá aqui. •como a gu~rra cão virá lá ! M.as,. a desconfirnu;a 
generalizada gera o retrahimento dos capitaes naciooae~. e gera t:nnhem 
a :meia para os capitaes extrangeiros. de sair em do noSJ;o 'Paiz. 

Ahi está a razão porque a missão Souza Costa só encontro :10 extran
i:ein> ·solic.ita~ões ou gestiíc!l para mai·5 acth·a sahida de ca/>ita.·s P'ara f ó rfl 
do BrtL$t·l. 'Devemos ter n ~.upedoridade moral de reconhecer que os cxtra.n
geiros tem razão. De paiz governado como está o nosso, o empenho natu· 
rnl ·àlesses e..'Ctrangeiros -deve ser o de sacar ou retirar ·t:w.lo ~e se possa 
e o mais promptunente que se .possa. antes da -derrocada. final da moeda 
oorrente. ·com :seu valor reduzido a :tero como o marco a11emão, o rubb 
rus~c, a corôa .a.ustriaca. etc. 

O Sr. Presidente - Atten<;5.<'f! Vou subrnetter a. votos o seguinte 

RJ!QU~RI MEN'I'O 

Estando a exgotta.r-se a hora destinada á sessão. requeiro a V. Ex. 
(]Ue coDsulte á Cama:ca se consente na p~orogação l)OT mais. quarenta e cinco 
minutos, ·para o Sr. Cincinato Braga terminar o seu discnrso. 

S~la das essiíes. 9 d~ Agosto <le 193 s - ]c4Q N evcs. 
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O Sr. Presidente· - 'A · ~e:s;;ão e:stá ·Proroga~ e contmu.'\ com :, pa. 
[a,·ra n Sr. Cincinato Braga. · 

O Sr. Cincinato Braga - Proseguínõo, ~r. .Presidente:, wm me re
ferir ao complexo problema quo: temos dcante dos olhos. no Bra~il: 

XIII - O fa.c!or f>.<ychologi,·o 

Ora,, .essa .Uesmoralização do Governo dG Bra·sil C: fatal para ·nós. (tl t~ 

somos !Paiz no,·o, necessitado de inspirar confianÇ<J. par·a attrahir t ra.balln 

· e capitaes. •Somos Paiz i:>U~a actividade c:co:romica está 1lmhc:lic;~.lmc:ntc: pn:
S.'t ao ·nosso oommcrcio c::-cterior de mer.cadori.as e de dinheiros. P ara equi
librio de nossa balança .C!e vagamentos necessitamos, agora mais O() que: 
:mtes, que se restabeleÇ<J. o fluxo e refluxo de capitaes estrangeiros no jo)!<: 
gemi dos nossos negocias internaciouaes. 

tNc:sse ophenomeno reside o que os scientistas chamam o fo.ct or :PI•~·cho. 
logico cxtrcno paro .defesa do l(l<>der acquisitvío do nos.-;o mil réi~ . Este 
factor tem influencia tão <lceisi\'a, que já se coDSid.era que seu ,·alor !:<Upera 
frequentemente o -da propria realidade d11 phenoment\ ec:onomi:co da produ
cção . 

•E' facil demonstrar sua efficiente interferencia em fa,·or· dr. Dr:.!'lil 
anteriormente a 1930. Sob o Go\·erno dn Sr. Gc:tuliu Vargas, de 1930 !Xlra 

á , esse bctor psyehologiCf.l. em. nosso fa'!-'<n", desapaprecOil do scenarie> <1.: 
M~s.• ,·ida commercial. ~cnd<• substituído pe!n factor psychologico cO>Itr a 

nó.r . Os brasileiros e cxtr:mgeiros que chegam de outros paizes a t tcstam 

com eloquente unanimidade o supremo gráo de descredito do Brasil M ex
trangeiro, an ponto de ser qua-~:1 um neróismo CÍ.\'ÍCO O cioodão li. for~ 
ct:níessar que é brasileiro quando se acha dentro <los ce:1trns c:inmno:-r
daes. 

A principio. toda a gente bem intencionada . brasileiros c extrangeiros, 
attribuia :nossos retroce.~sos economicso. financeiros e moral, ao· fa.cto de 
estar o 'Brasil sob o g;uante de poderes odictatoriaes ou· dàcricionarios. Ago- . 
ra estamos em situação peor, embora j :i ha quasi um :anno o Pai:.: ~nha 
sua !Constituição promulg:ub. ][, er:t tempo de est:lrm()s sendo acti ,·amente 
procurados (para empregos :l!JUÍ) 'flOr immensos ca.pitaes europeus assusta
<lús -com a probabilidades ele guerra européa. Mas, qual nada ! Com a insc:
~ur~ rei·nõl.'IIte sob o gO\•erno q.ue· ahi está. em \·ez od-e ser o ;Brasil pro
Curado para emprego de capitaes. dá-se o contrario : - mais de i 20 

milhões esrerlinos <le -congela:los· dc:sseoperados <pnr porta de sahi!la para fóra 
do Brasil. O trafego de C"lnfia.nça sobre o Brasil e..~tii. interrompido p or 
oito anos .•• 

Sem o prestigio moral do Governo do Brasii. sobre que outra -base-pode
r!a a missão financei:a operar seus mo\·ireentos? Xllo \'ejo nenhum.,, senão a 
de um:~. esquadra poderos.a, que não possuímos . 
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XI V - E1:itando um nuxl-rntcnclido 

Trescalam actualmente pelos ares uns cheiros de revolução. Expondo o 
juizo geral sobre o desprestigio moral que envolve :~ctualmente os Govern~ 
da União e os dos Estados, estou sujeito a: 11ma erronea interpretaç5.o de mi
.nba :tttitude política em frente desses go~-ernos e desses boatos .. 

~ão faltará quem ded·uza de m ônhn critica que eu entenda. deverem tles 
.góYernos ser apeados á força da d irecc;5o dos negocis publicas. 

O qt;e estou assistindo corr.'o obra da revolução de 1930, já basta par:l in
idi=idadc:: do· BrasiL 

Ten1o. que outr:l revoluc;ão ;eja no,·o a\·anço 110 Thesouro ~acionat e no
,·as víolencias <le novos r,·gcn.:rador.·.r contr:l os direitos c as t:berdades Jo,; 
<.id~d5.os. 

A defesa da X ação contra seus máus governos é a que ;:r. <.:ons:Jtuic;ão con
,;:,~ra: - é o processo de respor.sahilidade, quando c'tbin!l; e são as solu<;Õ<:s 
poi i t:co-le~aes, postas nas mãos dos estadb tas em todos os regimens livre~ . 

Guerra Civil, nàu! Derran;:nnento de sangt•e brasilei rl.l , não! Basta o q;~c 

jú foi dcrram:1Jo sômente, cxdusiv:~rncn:e p<~ra C(UC continu:~ssc no Palacio do 
.l':t:tet<:: o Sr. Getu!it> Vargas .. . 

A rma c:tlamidade revolucionJria, de\·cmos preferir :J. calam;dade n:enor, 
que é atura!' este máu go;·c7no . Xão p.:rcamos a esperança. Já come<;o'll a su~ 
:~uto-uecomposi~D natural, lei !atai ;\ rtue 11enhmn nrátt go1·erno escapa, se
;:unuo :~ sabi:1 lição da Historin. 

XV - Pa!avr~.r fiJZ~C~ 

fnsisto m:1ito ín:cnc:onalmente. 1\os regimens li vres, a substituição dos 
;.(<>\'crnos é vrublema uia a llht mais tri"i:~l e frequente. Sua sollu;ão não deve 
c:tber :i cegueira das armas, .r as sim :í. luci<lez <Ir. racio:inio . Contra a solu
ção re,·olt;cionarill, ha as solu<;Õe> poiitico-leg:1es. postas nas leis, e sobretu
dn nas mãos dos estadistas de to:!os os partidos, 

:\o Br.~sil ac:tb~n1os de :1.doptar u nta nova Cor.s;ítuiç:io .l'olitic:~. Depois 
de s t:a pn,mulgadio, <! esta :\ssembléa a primeir:, ele;ta sob o no" o regiimen. 
A esta Assembléa cabe a responsabii:d:ade de tr:t~ar os no..-o~ rumos. i5to é , 
a s primeira normas para os futuros costume~ politicos, costum<!s qu e Yalem 
p or si sós mais do IJUC: as cnnstituicües cscriptas. As constiruicõcs escriptas 
nfio e \·itmr., por si sós, as rc\·olu~ões . Estns são e\'Ít:u.lo.s sempre pela purezn 
dr>s h~bitos dos homens puhlicos. 

Vêde a lngbterra, scenarill m:;jc:stoso de lihent:ule politi<:a : - n:io 
tcn\ constituíç5o escripta, Cl.lmo não tem caudilhismos re\·o!ucionarios ! Por 
qu e? Porque sito os homens de Estado, zelns.1.o; do respe:to c.le si proprios c 
do respeito :'i opinião publica. que cuidam da suhstituic;ão dos governante,;. 
Não s5o os granadeiros: lia· ali ('f" predomin:o d:1 mentalidade.· segundo a 
qual a: ordem e o. soce~o dos espíritos const õtuem o supremo bent da P:~.

trla. 

As re\'oluções peh:ts arm::t.s ~e originam, cn: regra.. n::1. matdade, ou no 
clioísmo. ou na . inepda dos gc),.-eritimtes. ·:Ko~ r cgimens livres, a que alludi, 
os · est,'\distas, · Por ·meio de · soluções i>o1it:·éas p~ci ficas ·e· l~àes, 'realÍiam a 
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substituição dos gove:-nantes que revelam esses defeitos, :~ntes que :ts car:l
hin:ts exerçam essa funcção. 

Accusou-se a Constituição do Imperio, como accusou-se. a Constituição 
<la Primeira Republica, pela culpa de, tanto uma, como outra, c~>nsentir o 
predomínio do poder pessoal do Chete do Executh'o sobre o Poder Legislativa. 
A Constifuição agora vigente, assim como a legislação eleitoral, procura eli
rr. !nar esse coodemnado predomínio (que, segundo se di:l, produziu a Revolu
çi:io}. para t ~ansferil-o aos homens publicO"s, garantindo a vida dos partidos 
poli ti c os, porta-vozes da opinião do povo . Esse é o genio <la no\·a legislação 
c: do no\'O regimen. 

Tres são os poderes constitucionaes: Execuit\'O, Legislativo c Judiciari.). 

E ' obvio q'tle não ha de caber ao Executi\'o a a tttribuição de es tatuir se 
clle proprio exerce o governo máu ou inepto, e se cumpre substituir os h o
mens que o exercem. Essa funcc;ão, não foi tampouco confiada ao Judic:ario,! 
salvo o caso de crimes commu:ts po~ aquelles agentes perpetrados. Evidente
mente, não só por simples exclusão, mas tambem pelo rigor" dos principias, a 
substituição dos homens, que ·exercerr. go,·ernos clelictt·~sos ou ineptos, tem 
de ser manejada pelo Poder Legislath·o . 

Tanto assim é que ao Legislativo cabe conceder ao Executivo os meio~ 
de go\·emo, e cabe tambem tomar-lhe as contas da adminisctração por elle 
feita. Mais do que isso: - pela Constituição actual, cabem ao Lcgisiath·o do:s 
terços dos juizes que processam e julgam o impcachmml ao Presidt!nte da 
Republica . 

Ora, dentro do Legisl:ttivo domina a rna:oria. Se esta se deixa l!ypnoti. 
z:lr pelo Executivo. ella est:í fóra da Constituição. vale dizer. ella - c uão a 
mi11oria - abrirá as portas dos Palacios Tiradent~s. ~tonroc e Cattete aos 
gr:lllacleiros, aos communistas, aos intc;;ralistas. :tos :.narch:stas. .. (Muito 
bem) . · 

Xo caso qlle nos está occupando, a ra:tão do fracasso da nossa embaixada 
financeira é uma só: é a falta de confian<:<t na actu;~l adminis tração pubiica 
do Brasil. 

· O SR. DtXtz )t.:XIOR- Quando se ctuebrn á parida:lc . parece !JtiC ess:~ des
confianç:~ de,·ia des:1pparc:cc:r. 

O SR. CINCINATO BRAGA - V . Ex . crc:io. não ap:tnhou o meu 
pensamento, por deíe:to meu. O que digo é c(ue ns rc:la~õe~ entre de1·cdor e 

credo~ assentam e\"xclush·amc:nte sobre :1 confianc:t. 

O Sa. DrNtz ] u :>10R - Tirei um coroll:;.rio. 

O S.11.. FRANCISCO PenztR.\ - Eu me permittiria 50iieitar do orador. un~ 
minuto mais para dizer que muito c:ootrib"ue para essa desconfiança o facto 
de. no governo Washington Luis, ter o Banco uo Br:tsil sacado n descoberto 
sobre Londres . 

O SR. CINOINATO BRAGA - Responderei a V. Ex . detidamente. 
)leio apreço que me merece. Vou mostrar c:xnc:talllt!nte n contrario . . H~je n:Íil 
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posso f:u:el-o, mas ·mostrarei CDnlO ha absolutarn~nte um cqui\"Oco da parte 
,lc- V. Ex. :l.-lostrarei com abundancia de raxões. Tomo esse compromisso. 

Ora, ha um:t coisa sabidissima desde que o mundo <! mundo: - é que 
ns nl:lÇÕes entr~ cr~dor e devedor assentam essencialmente sobr~ a confianç;~., 
e 'Jue para que esta seja dispens:tda. ou posta fóm de cansa .só ha um meio in
f:tlli•·el, que é o pagamento e quitação da !lívida. ::\ão est:í em nossas fon;•1t 
empregai-o. Temos de appellar para a confiança. 

Contra esta existe um moti~o. que temos de eli!rinar, constitucionalmen
te. segundo penso: t: a permanenda do actua! gO\·emo na :;erencia da admi
nistração publica. 

Elle .está a fazer o papel de uma grande barreira que rolou da monta
nha ~ obstruiu. a ferrcn·b. A ninguem mais do que á maioria incumbe o dc
,·er de desobstruil-a, para que o sagrado comboio, rtue .! <J Brasil, sig<. a Yin
gem para se~.<s grandes <leetinos futuros. 

A plena condcc5o do (Jtle estou .a :J.ffirmar \"aÍ resaltar inàiseutivel, d~
nnte da analyse que YOu fazer C!os resultados negati>os e nocivos para o Bra
sil, a que c:begou nossa embaixada financeira com n Com·enio de Londres. 

De,·ido ac- adeantado ria hora. essa analyse fi:::t para :u~anhã, re<tneren
do et' desde já minha inscripção para continur meu discurso na primeira ho~a 
possi>el da sessão scg'Uinte. 

<Infelizmente não tenho o direito de continuar as minhas considerações. 
Qm~ro respeitar o Re,~:timento e não vejo outro carninho. senfio adiar as consi
deraçúes para amanhã, em ('-.:plicação pessoal. Além do que, s:nto~me real
mente fati:;:ado. Além desse rnotÍ\'O de egoísmo meu, rrais forte e alevantado, 
lm o motivo da fadig:t dos que me ouvem. (Muito bem. Palmas. O orador {: 
-..·i.,amclrtc cwnprimcnlado). 

O Sr. Alde Sampaio ( Pda ordem) - Sr. Presidente. perguntaria :t 

\'. Ex. se. em vista. do adiantado da hora . .ser;a possivel conserYar a minha 
inseri pçlo para. :uranhâ, eneerr:lndo os nossos t ra.balhos neste mornen to. 

O Sr. Presidente - O requerimento àppro,·ado consigna uma proroga.~ 
dio de 45 minutos. A sessiio foi aberta iis 14.10; por conseqt:lencia, ~e,·e ser 
~ncerrad:t :í.s 18,55· Ke~sas condio;ües, fah<ml ainda 35 minutos para o fim da 
s"t:s!)ão ~ 

O Regimento (Uspõe que a proro~ção :ttlpro\·ada· não poder.í. St:r r~strin

~ida, a menos de se encerr::~r a discussão da propos:ção em debate, Assim .• 
tem V. Ex. mais meia hora, podendo dar inicio ao se" discurso e continuar 
;, pala\'ra na sessão de amanhã. 

O Sr. Oliveira Coutinho (Pclrt ordem) - Acatando a deli!1~rac;ão •111c 

\'. Ex. acaba de dar, .penso, entretanto, que o Regimento exige quatro horas 
de sessão. Essas já decorrer:ur. A prorogacão não póde se~ limitada em ía
''or do orador que queira usal·a ;mas, desde que o orndor ins~ripto não deseje 
:tpro,·dtar-se dessa prorogac;ão e desde que o prazo regimental de q'Uatro ho
ras. decorreu, quer me pa Tecer que a razão está com o Sr. A Ide Sampaio • 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado está equ.ivocado. O Regimento 
e perfeitamente claro a respeito, determinando. no art. 96 § 4.•, que a pro-
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rogação ap!}rovacla não j}Ótlc ser restr:ngida, prorogação além das quatro ho
ras no rm::tes da sess~o, 

O Sr. Alde Sampaio pronuncia ·utn -discu,-so que. serã publicadCl .de
depois. 

O Sr. João Neves (Pela ordcnJ) - Sr. Presidente. não havendo M 

recinto numero sufficiente de Deputados para a continuação d"os nossos tra
balhos, de accordo com o Regirnentn. re:-;ueiro a V. Ex. seja le\·anta<lõ1 a ses
são. continuando amanhã o Sr. Alcle San-paio o seu discurso. 

O Sr. Presidente- Ver:fica-se. infeliz_mente, não ha>cr m:J.is numero 
leg-.J.l par:t o proseguimento dos nossos trabalhos. 

Pediria, po~ isso, ao orador. interral'llpcsse as suas consideracões. S. E~. 
·:tpena.s gastou Je7. rninu~os do tempo qt:e o Regimento lhe concede para dis
c~ttir a projecto. 

O Sll. AL>:>:E: Sr.~n',\10- ~esse c:tso V. Ex. me consernm'i ins~ript<J par:~ 
:\ proxima sessão. 

O Sn. PRJ\.3JDJ;:-ITF. - V. Ex. continuará :nscripto, dispondo aind::. dz 
uma hora e cincoenta minutos. 

Vo·u !eYantar a sess'ío. designando para ;:~ ele amanbll. a seguinte . 

Continuação da discL;ssão unica do projecto n. 1:15. de !!J35 (t". legi"
i:~tu~>a. approvando <J accordo celeb~ado entTe o Brasil e o Reino Unido ri:\ 
Grã-Bretanha e lrland:t do N'orte. relativa {L liqt1:<ladio das di>idas commer
ci>les atrnzad<ls; c:on• voto em separàdo do Sr.· Souz:a Leão; 

·Discussão \mica da inclicac:ão n. r-A. ele 1935 ( t." legislatura), indagan· 
dn s0hre a competencia dos GovernadoreJ; dos Estados para a expedição <lc 
t!ecretos-le.is; com pa~eccr dn Commissão de J usti~a c votos em separado do~ 
!'rs. Lev! C:~rneirc ~ Arthnr Santos e declaração de \'Oto do Sr. Carlos Go
mes de Oliveira; 

.::.• disct~s~ão do projecto n. TJí• de 19,;5 (•." legi:;latura). dispens:m,lo 
ns cstud;mtes dos cursos secunrlario~ de exigc:ncias legaes q"lle menciona; tcn. 
dn p:~recel" cnm emenrln~ da Cnmmí~sãn de E.dtte:~.~ão~ 

>." <liscu~são do projecto n. s. rle r93~. premittind•> a re\·a.lidação de di
pl.:~m:~.s de engenheiros. archítectos e :~.grin1ensore~: 

Discussfio .u:11ica do requerimento n, 1 o6. de 1935 (r." legislatura), do Sr. 
1 :b<~ldo :Rnmalhetc, de inforu:açõe~ sobre a entrega de caf~ a t~ma firma po
~culeza. 

Levanta-se :1 Soess:in ;,.~ 1 s hora~ ~ 3c minuto;;. 
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?.3.• Sessão, em 10 ele Agosto de 1935 

I'RESfDENCIA DO SR. I~CVA•LDO LODI . .z." VJCE~PRESIDEXTE. 

A's 14 horas compareceram os Srs.: 

1Eu\·alJo Lodi. - Pereira Lira • .- Agenor R:tbello. - Caldeim de Ah-a
rtmga. - Edemar Can·alho.- Claro de Godoy. r-· Lauro Lopes. - Ribeiro 
}Loniior. - Acylino de Leão. - Abguar Bastos. - José Pingarilho. - Ge
naro ·Ponte. - Lino :Machado. - Magalhiíes de Almeida. - Gerson Mar
ques. - Godofreda Vianna. - Hugo XaP<Jleão. - Adellllar Rc>cha. - Plini., 
l'om]Jeu. - Fernandes '1'avora. - Hu!lloerto de Andrade. - )!ante Arraes. 
- José ele Borba. - Figueiredo Rodr!sues. - Xvc.-ier de OH\•eira. - }usi: 
AugUsto. - Gratulilano Brito. - ).tathias Freire. - Herectiano Zena>·de. -
SCJuza Leão. - Arnai<lo Bastos. - Ant<mio de ~ôes. - Domingos Vieira. -· 
He:tor ~iaia.~Teíxeira Leite.-Simões Barbosa. - Orlando Araujo. - Fcr
!l~n~es Lima. - Deodato )faia. ·- Laurn Passos. - Pinto Dantas. - Al
fredo Mascarenhas. - Arnold Silva. - Arlíndo Leoni. - Francisco Rocha. 
- Leoncio Ga!rão. - l..;oaldo Ramalhete. - J;Lir To,·ar. - X'og~:~eira Penido. 
·- Henr:que Dodsworth. - Arr.ara1 Peixoto. - Sa\le~ Filho. - Samp:1:o• 
Corrêa. -João Guimarães. - Levi Carneiro. - Bento C<>St:t.- Alipio Co~
l;illat. ·- Prado Keily. - I..em~ruber Filhv. - Bandeira Vaughan. - Fahi1 
Soclré. - Bias Fortes. - Pinheiro Chagas. - Ped~o Atdxo. - Clementt: 
Medrado. - José Bral:. - Le,·indo Coelho. - Theodnmiro Sanó~o. -
Ailgusto Viegas. - João Beralclo. - Furtado de }fenezes. - Daniel Carva
lho. - <:arn'eiro de Rel:ende. - Chrlstiano 1~achauo. - :-.l:acario de Almeida. 
- Celso :Machado. - ~f:ltta Machado. - Theotonio ~[onteiro de Barr<:>s. -
Barros Pentead~. - ~{o-aes Andrade. - Vergueiro Cesar. - Cardoso -!;; 
Me1lo :-J·etto. - Feli,: Ribas. - Gomes Ferra" - Fnlà• Ar:mh:1. - Jnirn 
Franco. - Domingo~ Vellasco. - t.aude!ino Gornc~. - Vicente MiJniel. -
Trigo de Loureiro. - Arthur Santos. - Rupp Junior. - José Mul!er. -
Diniz Junior. - Carbs Gomei< de Olh·eir~. - João CarlM. - Bo~ges de Me
r!t:iros. -Baptista Luzarrlo. - Vespucio de Ahro:u. - Jo5o Simplicio. --'As
canio Tubino. - Dario Crespo. - Adalbettn Corrê;a. - Fanfa Ribas. -
.Nicoláu VerJ;:ueiro. - Ani:t Badra. - Sebastião Doming·ues. - Francisco tli 

Fiori. - Arthur da Rocha. - Francisco ){aura. - Alherto Sln·ek - Damas 
Ortiz. - Chrysostomo de Olh·eira. - José do Patrocínio. - Ri~arclino Prado. 
- l'nuln As~umpcão. - Leoncio Ar:~ujo. - Arlindo Pinto. Louren~o 
1 ~aetõt ~ 1!\'e~. - ~{orne~ f'ah·a. - Thompson Flore~ (r .:.o). 

O Sr. Presidente 
r..:u Scnhorr:~ Deputado!l. 

F.sfú :~br:rta a Sessão. 

A J:s:a de present;a aeéu~a n compareciircntn ,]c 

o Sr .. Caldeira Alvarenga (4,." s,•crctario .. scr~·iJJdo rfL· :!.") pro~ede 
á ldtura da Acta da Sessão antecedente, a 'lua! {: posta em discuss5o. 

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros (Sobre a Acta) - Sr. Presi
rlente, ao parecer· que. nn qualidade ele membro ela Commissão ele Educa~~o e 
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Cultura, tive a honra de emittir sobre o projecto n, 1S, de 1935. hoje publl
C:!(lo a foihas 3.190 do Diario do Poder Lcgislati'l.•o, desejo f:lze~ uma rectifi
c:!ção. 

Esse parecer se divide ~m duas pat·tes. ::\a seglmda. logo depois do sub
titulo "Desenvolvimento do parecer, emenda por emenda·', le-se o período 
sc;::uinte: 

"Ao projecto n. 1S, de 1935, foram oíferecidas, em :z.• discus
são, I:Z emendas, etc." 

~esse Jleriodo, ha engano quanto :i. expressão "em z.• discussão ' ' , visto 
c .. mo se trata de .. 3-• d:scus!ili.o · ' . O período de• erá fie;~ r da seguinte ma
neira : 

~Ao projecto n. rS, de 1935. fo,~ram offerecidas <'»L 3." discussü'J, 

1 z emendas ... " 
Era essa a rectifi~ação que tinha a fazer. 

O Sr. Adalberto Corrêa (Sobr.· a. Acta) -Sr. Presidente. não estava 
na Casa, hontem. quando. ao Íinalizar a sessão, Õ Sr. Bor-ges de ::>.Iedeiros. 
respopdendo a aparte <lo Sr. Francisco Pereir-a. fez um appdlo aos membros 
rla ban~ua uo Rio Grande do Sui. nos se::u intc:s termos: 

.. Appello para os rio-grandenses <fUe t.!m assento nesta Casa. 
Pergunt(')-lbes se alguma vez me apresentei como candidato a qual~ 

q~er reeleição". 

Sr. Presidente, se eu esth·esse presente, teria protestado contra essa de
clar:u;iio de S. Ex., feita ta h· e~ na persuação de que nosso silencio viesse 
a ('(oníirmal-a . 

• J.,gora protesto, Sr. Presidente, oontr:l :1 affinração do · Sr . Borges de 
}.le<leiros, porque, se n:1 primeira l'C:eleição. Castilhos impoz seu nome :i. pre
sidl.'nC'~ do Rio Grnnde do Sul. S. Ex. não tem ex:pli~ação plaus!,•el para 
>'nas outr~ reelci(õc:s . 

() SK. DAIUO Ctu:st•_o- Muito ~m. 

O SR. ADAL-BERTO CORR~A - Castilhos morrera em l903 e S. Ex. 
t·stc\'e no poder até 1928. T;~h·ez S. Ex. consiga explicar á Camara outras 
inte~\'enções de Castilhos atrav.;s de me!JSagem do além twnulo, mas nunca 
Jemu isto ao oonltecimento de seu partido e do R!o Gr:mde. 

O SR. NrcoJ.Au Vucvr.nw - A candidat'ura de Bm-ges ele :.'Ytedeiros sem
pre foi imposta pelos seus correligionarios. 

O SR. ADALBERTO CORRBA- N5.o pôde ter sido irrpost;. pelos cor
reli~i(')narios, porque elle era cl1efe unipessoal e a submissão era o seu letn· 
ma. A sua .phrase era muito conhecido: "Pens.'\m que pensam, mas não pen
s!lm : o uni co q'Ue pensa sou eu". 

Sem :1 inter\'enção e.xtraterrena de C.1~tilhos como poderá S. E 'I:·. ex
plicar as razões de outras successivas reeleições? 

O Sr. Cincin:~to discutia a reele:.;ão soh o ponto de Yista moral . Não va-
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mos discutir se, juridicamente. o Sr. Borges de Medeiros podia se aptesen
tar candidato â reeleição, no Rio Grande do Sul. 

Xo momento, interessa-nos o aspecto moral e esse aspecto não ê justifi
cavel porque S. Ex. te1·e continuas reeleições simplesmente porque quiz re
ele~er-se . 

F.m 23, porém, can <:ado o pavo do Rio Gran:!e do Sul de s upportal-o 
porque o Estado nunca auferia quaiquer pro1·eito dessa t ão longa presideucin. 
c:m~;ado de supportal-o ... 

O SR. D,IRIO CRESt•o - TeYe de f:tze r ·uma re1·oluc;:ão. 

O SR. AD.A.LBERT.() CORREA - •.• resoh-eu reagir. fazend(l a rc
Yolu~ão de 23. que se tomou famosa pelos sac~ificios que acarretou ao po1·o 
r:n-grandense. 

O SR. BARROS CASSAL - A primeira espada a se desembainhar em de
f,~>a da candidatura do Sr. Borges de :01edeiros foi a dr~ General Flõres <Í:t 

Cunha. 

O SR. ADALBERTO CORREA- V. Ex. a.par teia com muita j'usti~a . 

O Genéral Flóres da Cunha. porém, não estava, na occasião em que snh!•.1 
em sua defesa, no conhecimen!o do que se havia passado na capital do E:>
t,tdn . E. se est:v~sse, talvez, mesmo o defendesse, porque susten tava, naquel
k , épo<:a. o principio pregado pelo S r . Borges de Medeiros, de que a submis
são era a base do aperfeiçoan•ento, sendo inc!ispensa vcl que todos estivessem 
a>• lado do go,·erno para garantir o !Jrincipio da autoridade e defendc:r ,;. 
rart!do. 

O General Flúres àa Cunha, entretanto - reoito não estaYa ao p:l': 
dos nc~ntecimentos de Porto Aleg~e. 

' O Sr. Borges de Medeiros, quando a Assembléa do Estado nomeou U.'tl:t 

c:.mmissão - da qual fazia !Jarte Balthazar de Bem - para le\'ar ao co
l!hecimento do S. E :c. que não tinha sido eleito. recebeu essa commissão O•) 

palacio ela seguinte maneira: ·• Já sei que meus amigos yi:m me comtrunic;1r 
a vicroria de minha eleição" . ·Ficaram constrangidos seus amigos e S. Ex. 
foi para o poder. 

O que me assombra, Sr . Presidente. foi esas decl:Lra~ão de hontem. elo 
Sr. Borses de Mede!ros. S. Ex. podia dizer e f«ze r t t:uo n esta Casa ; at.! 
e1gordar!! O que não IJOderia era fazer declar:tções contrari ando a verdade 
de factos que todo o Brasil conhece . S. Ex. foi reeleito innume~as \'ezes, 
por im!Josição sua no Partido. que não tinha outra vontade senão a s·ua pro
J>ria \•ontade. 

O Sa. DARIO CR~SPZ - E por uma lei eiei1oral imtruraliss ima. 

O Sa. ARTHlJR SANTos - O orador está fazendo :~c:usa<;ão ínj1.1sta :~os 
seus actuaes correligionarios. 
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O SR. Bonc:Es HJ' MEDlllROs - Onde a pro1·a da affirmação que o orador 

f~z? 

O SR. ADAL13ERT.O CORR:BA - E' do domínio p"ublico. não preci:<a 

d~'monstrac;ões. V. Ex. sómente era quem pensaYa. 

O Sl<. Bor<c:ts m: MEDEIROS - Oh! ... 

O SR. ADA:LBERTO GORREA - V. Ex. lltiiizou-se do lemma: ":1 

suhnlissão é a base do aperfeiçoamento''. 

0 S~. BORGES m: :iVfP.DI;IlWS - 0 lemma niio " meu ... 

O SR. ADALBERTO CORRl!.A E' de Augusto Comlc. ·S:tbemos. 

O SR. BoRGES DF. :.Ir.l>tmo~ - ... e foi adoptado ror Jn!io de Castilhos, 

pdo n·eu Partido e por to:lo~ os Partidos do mundo. 

O S!;. ·ARTTn:R S.-:.;ros- Os Senhores Getulio Varga$, Flõn:s da Cunha. 
Jof1o Carlos :.tachado, todos foram correl~~ion:1rios do Sr. Bor~cs de :.redei
rns e são attingiàos pela increpaç!io injur:osa do or:ulor. 

(Trcam-sc numerosos apartcs). 

O SR. AD:\:LUERTO CORREA- A Camara está ou,·indo a declaraç5.,, 
<In Sr. Borges de ::l{edeiro~ ele que de out~o modo nGn ha,'eria dísciplina no 
l'artido. 

O S11. BoRcEs Dl-: ::lilEDii;[IWS - V. Ex. tambem 11f1o está subordinado :!o 
Sr. Fi<)res da Cunha? 

O SR. ADALBERTO CQRR~A-Estou s·ubord[nado ao pro;!:ramroa <lu 

m~n Partido.~ 

O SR. BoRGES DE :.IEDV,JRoS - X 5o ouso d:zcr (]Ue V. Ex. esteja subo~
dinado ;ncons~ientemente; emret:mto, está subordinado. 

O SI~. ADA-LBERTO CORR~A - V. Ex. está sahindo do assumpt.,. 
Declarou cjue o lemrna "a submissão é a base do apcrfcic;oamento" - que é 
ele Augusto Corrte, .todos o sabemos - e~a uma necessidade pnra o seu Par
lido. Augusto Comte asseverou que n submissão ern a base do aperfekoamen-
10 referindo-se especidmente ás leis naturaes; naJa adcanta :lO indh·iduo re
vo!tar-se contra as leis da natureza. 

O Sr. Borges ·de J\Iederros. porém, a!Jro\'eitot:-se desse lemma dr: appii
~al-o á sua politica .•• 

ü SR. BoRm:s DE ).fEnr.nws - Comte applic:l.\'a esse pensamento á so
ci .. logia, á política; :s:o é c'Urial. 

'O SR. ADALBEi~TO CORRG:A- ... e sub~ltcmÍ<:a~ CJ Rio Gr;utrlc 
tio Sul. 
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. . 
(Ha tlOVOS aPart.:.•. O Sr. Pri!sidl!nt.:, j(J.::eado $Oar os t)lmP<mos, recla-

ma insisttnd,tnllcnte attcnçllo. ) 

O General Flõres da Cunh:c foi quem manteve a Vossa Ex. no poder. 
durante os ultimos annos do seu .:overno, á custa de sacrificius ato; de vida 
lle um i m~ão. Era partidario e s·u~;tenta\·a seu Partido. :\ada tenho que con

_.lemnar ao S r. •Fiôres d::'l Cunha. V . Ex.. porém, apenas apeado do pode~. 
abandonou sct:s rorreligionarios . J~ ' um ,·ersatil c amhicioso. 

O SK. B<mcES n1-; ).1EDEII!OS - Atten<la-me V. Ex . 

O SR . ADALI:IERTO tOHR~A- V . Ex. está gr:tando demai>. 

U Sn . .13okCiiS ·:>E ~lF.i•!! l "OS - l'orque V. Ex. alteou a mz. Sou muito 
ir:tcco physicamo:nte, mas não temo :1 ninguem. 

-t) SR. ADALBERTO CORR!.A - Aqui na Cam~ra não ha razão para 
tl·mer a <Juem quer q\!e seja: estamos para discutir e não par:~ briga~. V. Ex. 
:ol'enalS deve terrer que seu passado seja conhecido . V. Ex. não poderá aqui 
i;ozer uso da re~ua como fazb em Porto Alegre com seus partida rios! 

O SR. -Bokc:~s DE ).{J::oEuos - O General Flõres da Cunha, quando cle~
embainhou a espada em defesa do rneu Governo não cessava de declarar que 
clo:fcndia a c:~usa do seu partido em ordetr. do dia, em telegramma, em tudo . 
S. Ex. se referia exclusivnmente ao partido . 

O SR. ADAI.BERTO CORR~A- Já decl:trei isso. O Genera l Fiores 
oi e fendia r• partidn. 

O SN. BoRc:J:s DE MED!ltaos - Com ess:~ declara~ão que queria significar 
.-. .Sr . Flõres da Cunha ? Que estava defendendo seu partido, ah-o político da 
lu'cta t ravada no Rio Grande do Sul. A Alliança Assissista. que tinha congre
gado então todos os elementos da opposição. prornm·eu :t reacção anr:1da .con
tl'a minha ultima reeleic;ão. 

O SR. ADALBERTO COR.R:E:A - Porque V. Ex. fez questão de pe:-
n.ane.-::er nn Got·emo. mesmo com a o:onvicção de que não tinha ~ido eleitô. 

O SR. BoRCES T>E MEDEIROS - Chego lá. E~perc V. Ex. um moment.,. 
O General Flôres da Cunha vi·u então que a lucta se travava não só contra 
mim, mas contra o p:~rtido que me apoiav:t, do qual er:~ representante. E indl'> 
para o campo da lucta não cessava de de~lar:~r que esta\'a defendendo a ban
d~ira de seu partido. Quanto á minha ultima reeleic;ão. \'OU :tntecipar j:i se:t 

nr~umento . Não me pejo de declarar ... 

. 9 . tõR_. ADALBERTO CORR~A- Que está arrependido? 

Ó SR. BoRGES DE 'ME»'EIROs - . • • pe ~an\e .esta Cam:n·a que realment~ 
e~sa eleição não correu com a regularid:~de que eu clesejára . HnU\·e fr:~u c:e 
de parte a parte. · 
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O SR. DAxto C!<~:s1·o - Mas a lei eleitor11l era !la autoria de V . Ex. 

O SR. BoRGEs nr: Mr:oEIROS - E' outro ass'ompto. Ahi era a lei . Eston 
me referindo aos factos. Houve fraude de parte a parte. Pergunto eu agora 
ao distincto coliega: sabe S. Ex. quem foi n relàfor da Commi~são da As
s~rrbl~a incumbido de estudar a ele!ção? 

O SR. ADALBERTO CORR.I>A - O assmnr>tn para qUe\·. Ex. me 
'!!ler le,·ar não está em debate . E ' o aspecto mnral d :. relci~foo t"]ue se discute. 
V. Ex. está fugindo á questão. 

O S1:. BoRGES DJ:: :Vl EDElROS - Che;::~rei !.'o. Aliá!'. na :\merica do "<ortc 
r.-m havido exemplos de tres e qu atro reeleições . 

O SR. ADAL BERTO CORR~A - V. Ex. confessa que impoz sua re
~leição ? 

O S1<. Bo~tc;Es l•E ~EDF.Tt<o,; - Jmp'uz. não. 

O SR. ADAI.BERTO CORR:E:A - Hoje mesmo V. E:-c. a:nda tem os 
olhos compridos p;1ra as cade!r:~s presidenciaes . 

() S11. BOIICF.s nr: ::\.[F.nF.tROS - Para que cadeiras? 

O SR. ADA.-LBERTO CORR:E:A- Para as presidencias. V. Ex. alli
nu-se á desord~m e á re\·olu~ão pensando s:llisfazcr seus desejos. Não é um 
homen~ abnegado e desprendido como se quer apresentar á Na~ão. 

O SR. BORGES DE !1-fED:E!liO:;- V . Ex . não me deixou conciui r. Pergun
tei-lhe se sabia qltem tinha emittido parecer sobre m:nha ultima reeleição • 

. O SR . ADALBERTO CO~REA-Não é o nss'Umpto em debate. V. E:-<. 
não póde levar men discnrso p:~ra onde quizer . 

O S11. BoRCR$ ot MI!DF.IROS - Pois saiba a Camara que o Deputado que 
r.a Assembléa riograndense, designado para estudar minha uitima rede!ção, 
cmitti·u parecer. foi o Senhor Getulio Va rgas . . . (Muito b~m). 

O SR. ADALBERTO CORRtA- F azia a vontade de V. Ex., c:omn 
tc>dos a ia~iarr.. A obedieneia era a norma , 

O SR. BoRCI;s m:: :MEDEmos - ••. e a· Commissão procurou api!Tar. 
quanto J.Õde. as fraudes existentes de parte :1 parte. E feita essa apuração. 
,-hegou iJ. conclusão de que e'U estava reJeito por 314 do leitorado activo, t!.l 

eleitorado que tinha -co1r.parecido ás ele!ções. Nessas condições, a legitimi1lade 
da lllinha reelei~ão é incontestavel. Ahi está o Sr. Getlllio Var~as, que po
derá ,pt'eSt'ar essas lnformac;ões a V . Ex. 

Q SR. ADA:LBERTO CORR1l.A-.6,1l iás. a Constitui~ão do Rio Gran-
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ele 'do Sul não tratasa {\e eleitorado acti,,n, eleitor:-.oo que vac ás urnas e su;< 
üe eleitorado existente. 

O Sli. DARIO CliESI'O - A Camara tah·ez ignore a existencia de uma lú 
in!lTIOraJissima que permittia an eleitor YOt::tf I]Uant:tS \'CZeS entendesse, ná:> 
~" po<lendo dís;;t:;tir a sua ide~tíd~de .. 

O SR. ADAl,BF.RTO CORRE.A - O Sr. Borges de ).:Iedeiros. peh.; 
<ledanu;iíes que fez, tentando illudir, pe~de o direito ao respeito de se'us pares. 
S. Ex. foi reeleito innumeras ,·ezes. e impoz ao Rio Grande do Sul a su:~ 

vontade, porque possuia rz. oco ho:nens em armas. ~ e~sas condic;:ões, S. Ex. 
não poclc appellar para a bapca<l:t Jn meu Estado . .:; um esttratagema ímper
doavel. 

V. Ex. disse e está insistindo q·ue me 
fiz reeleger por imposição da minha \'Ontade ... 

O SR. ADA·LBERTO COR.R~A Exac!amente. 

O SR. BoRGES DE M.;;uJ;rROS -. . • e, portanto, do meu Partido. Appeilo 
!J~ra os honrados Deputados da bancada Liberal Riograndense, que for:lTn 
ntt: 1930 ou 193:2 meus correligionarios e que aqui tênt assento, honrando ,., 
nome riograndense ,- appello para a maioria. para o testemunho de cada 
t~m delles, para que venham declarar. , . 

O SR. ADA·LBERTO CORREA - Naqueila !!pota eram fanaticos. 

O S~:. BARROS CASSAL- Agora podem sei-<>. 

O Sn. BoJ<r.F.s o!l ~EoF.rRos - ... se algUma vez exerci compressão. fi?. 
::Jguma suggestão ou. muito menos, imposição para me fazer reeleger. 

O SR. ADAILBERTO COR!REA - Qual o bem que V. Ex. fez a,.. 
Rio Grande do Stõl para que. alguem, que não V. Ex.. se lembrasse de su:t 
reeleição? 

O S11. Asc.~.Nro TunJNo - Já QUe se faz appello a nós, do Ria <>rani.le 
do Sul, de,·o declarar ·que confirmo as palavras do Sr. Borges de Medeiros. 
e devo dizer que não me arrependo da solida.nedade que emprestei ao go. 

verno de S. Ex., á chefia do Partido no qual militei até I9JZ. (M11ito bomr. 
Palmas). 

O SR. ADALBERTO CORR~A- Mas não deixa de reconhecer q11e a 
eleição do Sr. Borges de Medeiros contraria\•a a vontade do Rio Grande. 

o s~. OSCAR FoN'tOURA - A declaração -do Sr. A~eanio Tubino honra o 
gaúcho de Quarnhy. 
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O SR. ADALBERTO CORRBA ~ Se honra o povo d~ Quarahy, q~e 
~c póJe c!izer então de Y. Ex., que levou o pCJ\'O á re~·olu~ão contra o de:;
l~'~ti;mo do Sr. Borges de Medeiros? 

·o S11.. üsc~R :FoN\'OU&\ ·- O deputado de Quarahy só 11~erece elogios, 
cnmo não rrerecc: censura o Dep-ut<~do dt: .D. Pc:drito. Estava contra o Sr. 
t:v~.;:c~ de 11edeiros e ~srou cu"ltra o s~. F;õre~ da Cunha. 

O SI! .. o\.cnu;w To~tm\:; - O Sr. Borges de :vledc::ros appeil<~ supedor
:ncnt.e para os corrdigionarios d(• nobre ora(lor, afim J e que elles l'enham at 
tes::1r a lísur:~ do seu pro~eder. 

U SJL ADA]jBERTü CORR!>A - Protesto contra a manobra que S . 
E:<:. (1aer agora, realizar. O I'artido l<epublicano ~ guiadu pelo lemma: "/\ 
sllhmissão «! a ba>e do aperfeiçoamentc''. Os homens desse Partido, portan
ttJ . n:u1 t::T"am 1i"·re5; r:ran1 íanat!cos .. 

O SK. Acmu:w TO!m.Es - Os senhores João Catlos. Asc<~nio Tubin~:~, 
Victor Russomano e outros, por serem membros do Partido, não deixavan: de: 
.>t:r homens livres. corno elics proprios affirmam. O Sr. Getulio Vargas de
r~;, t<~mbem ser um l1omtm li\"rc. (Troca~c apartes.) 

O SR. ADA\l,BERTO CORR~A - Apeado do poder o Sr. Borges de 
~t<:<leims só faz é distillar o seu odio contra os homens que o sustentaral;ll. 

O SR. JoÃo CARI.os - Peço ao nobre collega pern~itta interromper o se11 

tliscur:!>o. Fui chamado, nominalmente, varias vezes, a este debate. A minb:1 
actnm:iio, na Parlamento brasileiro, tenho pro~urado caracteri~alpa pela maior 
'<'r~nídacle possível. Por t:Ssc motivo, fujo, invaria ... ehnente, a todos os deb:~
t~.· onde, pOr\'entura, appareça qualquer persona:ismo. Devo declarar, ert,. 
primeiro Jogar, com profunda satisfação, para os meus senÚmentos filiaes. 
visto que era meu pae um republicano, que callaborei con~ Julio de Castilhos 
c. tlesde o inicio da propaganda e da organização constitucional 110 Rio Gran
tic do Sul, orientei o meu espirito no sentido rcp'Ublicano. 

O SR. ADALBERTO CORR:BA- V. Ex., Sr. Presidente, vae ouvir 
" tlefesa das reeleições do Sr. Borges de Medeiros. Entretanto, nesta Ca$a, 
:Jtac:1-se a eleição ão. Sr. Getulio :Vargas, feita pela Const:tuinte da Repubii;:a. 
Preste attenção a Camara: ..-inte e cinco annos de reeicição. Foi o maior des
potismo do Brasil. V1\o justificai-os pela honestidade pessoal do Sr. Borges 
Je :\lcdeiros! 

O SR. JoÃo CMd .. OS - Cor..cluo o meu pensamento. Or:entei nesse sen
ti.]" " meu espírito e foi nessa situação de ordem intellectual e moral que co
mecei a exercer minha.actividade no Partido Rpublicat~o, já então sob a chc
fi·• do Sr. Borges de Medeiros. Occupei nesse Partido varias postos, onde 
kt\·ia, e\·identemente. o desnivel entre a respons:J.biiidade que elles represen
t:n·am e a minha a]l(lucada capacidade. (Não apoiados g~racs.) Tive. entretan
to. qu:mdo eleito De!lntado estadoal, o profundo orgulho de verificar que. 
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vara !ngre~,;ur na As~en~bléa dos Repre~e.t\la.nle~ . fui n Deputado que maior 
11umern de votos cnnsej!uiu naqt:ella eleição estadoal . Signiiica,·a isso a per
fei ta fidelidade du phrase t[UC ouvi, naquella opportunidade, do Sr . norges 
de Medeiros dizendo que eu ,<::ru um republicano exemplar. (M11ito bem) . Pro
curo, de facto. manter o idealis1no tJUC, invariavelmente, me in"!>Írou. E devo 

declarar que. :t.té <1 mumc:nto em que d ivergi da orientação <I e S. E:t.. con

frmne j ;Í o ac~~ntuc:i. h a dias. lt esta Casa .• • 

O SR. DAkiO CKii:'>"u - .>h,;. V. Ex. j;-, n:ío f o : el~ilo !><:la ld cieitoral 

<lo Sr. Borges de Medeiros, que con<;t itu i·u n,; mot ivos da H\'lllu.;àn de 2 3. 

() SR. ADA:f,P.ERTO C()K!H;A -V. T~x . ~fmtcnlc o consirlc:r:wa um 

homerr honesto. 

O Sn. JoÃo Chiii.O!' - - ... n iio encontrei m<>ti vu a l~:um pJr:t rnrt ar-llle 
ao respeito e :~o acatamento .•. 

O S!< . AllAJ.HI~RTO CORRP..I\ - Por ~c:r um hon1eu\ homcsl o . 

O Sk . .ToÃu C.\ NI.O!i - . .. C<llll que: sempre: o t ratei. Quero cum:iuir. a.:o
ra. n pensamentn que. naquclla nccasíãe>. ~xpressat·a, di7.end<' que e xerci com 
alto ideal;smo n meu rcpub!ican ismo c que, c:m hypothese :dgun~::~. me s ubor

dinaria a uma sih•a<:ào em que. fnra das minhas convicções. algo m" tosse 
i mposto, de mat1eira a deprimi r meu caracter. neste ou naqucllc: encargo. 
( Muito bem. Palmos.) 

O SRR .'\lJALUE.I{TQ CORR I'tA - A~ convicc;üc:~ na<1ucila éproca, d" 
Partido Repu blicano. eram só:rcente de <)bcd:cncia ao Sr. P..orges de :'.fedei
ros, de m:meira que nã() são de admirar as consiclerac;ões Jn nnhre /cadc·r de 
minha bancada. O fànatismo dominava. 

~r. Presidente. não poderia ficar sem o tncu prote~to a affil·m:u;:i.o fei
, ta por S. Ex., de vez 'lU C esse silencio ilt7portaria em assentimento t]., minha 

parte. quando todo o Rio Grande do Sul. até hoje, iame'rlla que o Sr. Borges 
d~ Medeiro~ se conservasse por tanto tempo na w>vcrnanc;a do E~tacl". 

o SR. J),\1(1(1 c~.,~I'O ..:... V inte e cin~o annos ! 

O SR . ADAtLBEKfO CORHF.A - A unka allcgaç:i<l que se fa;o: err. 
iavor de S. Ex. ~ n ele que foi homem hrmcs rn. como ;;e a bnncstitl:\de f()S S<: 

5ufficiente para let·al-o a meio seculo ue reelciçci.,;. 

O S R. AcclJI!Ciu TonRli s - ~áo foi sú essa - S. Ex . se ~efer iu. ;í. li
herdade. 

O SR. DAUIO CRt;~PO - Só não a teve para com os seu> adver.>arins. 

O SR . AO ALBERTO CORR~A - R ' este. Sr . Presitlcntc. o protesto 
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~lth·o e jn~to que entendi ole iazcr :í L":unnr."l, em nome elo meu Estado c no 

m<:a pro;•rio, em homenagem ú ,-erd:ule. 

O Sr. J)iniz Junior (Sol>re a .·l<·ta) .,-- Sr. Pre~iJcntc. qtmmlo ora\':t, 
h ontem. o ~r, Cincinato Braga. me permitti, atl latac <las cmtsiderai;ões de 
S. Ex .. algm\'as dh·ergenc:as quanto a interpret:H;foes de factns e tne~mo em 

r~ l:tçüo :t questões doutrinarias. 
Um rlos :tparte~ que dei fni o !'eguinte; 

"A opiniiin cln nohr" Deputado .! sustentada 1''". muita gente bôa. a<wi e 
fora daqui··. 

Como se acha puhlicado c.-so:: aparte. 11<' cronjuncto do~ debates. poderia 
parecer qt1t; eu csta\·r~ Uc nccor.Uo com :a opiniãn de S. Ex. pela íórma por 

que t:sta,·a :t encarar n assumpto q:.te o ]~,·:ira ú trilmna. :\[as não era isso. 
Qu:tnJo :li firmei ao Sr. Cincin:.lo Hra~a que. dentro ~ fóra elo Brasil, havia 

muita :::ente boa (e citei, entre outros. Léon Bluntl. em ac=ordo com a opi

niár• de S. Ex .. e eu me reportava ;'tquella que, em H)2D, na Camara dos 
Deputados, expt:nclera o nobre Deputado por São P:tulo. isto .:. da muito re
lativa. senão quasi uulla influencia rlos dc/icits orçamen~arios no l'l'ercado 

cambial. ),fêu apnrte prendia-se :~ o do Sr. Francisco Pereira. 

Acleantc. tive opportunidade dt: perguntar a S. Ex. : "Quantl<o se que
hra a í)aridadc, pare:e que essa desconfi::m<.;a de,·in lambem ser quebrada". 

O aparte sahiu publicado em sentido difíerente. pois está a~sim redigi

do: ··Quando se cobra a p:u·idade. p~rece que c:<sa <le~con fiam;a <levia de!'
npparccer ... 

Ora. Sr. Presidente. eu não afíirmaria um:~ cousa destsn. Reportava,-mc 
a um 1•henomeno facilmente camcteri~;ll'el. rp1e é a qucbr.,_ da paridade mo
nd;~ria. 

Quando S. Ex. louvm·a o cspirito elos estaJistns in~lezes, ou melhor. 
quando lnu~·;t\·;l. ~enerica:mente. c. cspirito tln. polit:ca ingleza, em ra~ão deil:J. 
;;~;n•prc fazer nunprir o que prometteu e autorizou, ::~hi. sim, c p<Jr is.~o mes

mo. ~alien:d. assignalei, frizei rJ"'-' off~rec:in um cort"lllario <la these de S. E:-; .• 
como lho:: inda;<"ar: "Mas quando se quebra a paridade monetnrin. manter-!"e-ft 
o nw~mo espírito ele confiança?''. 

~ão preciso explicar. nesta casa. clt: imelligc:ncia~ hem acln:rtidas, o senti
do daquella indagação, muito especi::~lmente quando me dirigia ao eminente Sr. 

Cincinntn Braga. tão v:ajado c tiio bem plantado nesse;; a:'sumptos. S. Ex. 

~~hc o •tm: exprime a moecla ew f:mcçfto do credito puhiico c:"m funcção do 
credito do l~st:ulo. F.' factor de garantia offerecido a algt1em. e. se e~sa g::~

rantia de~apparcce. no todo ou em parte. e\·identemente a cun·a da confian;;a 
hn <lo:: soifn:r modiii~~c;5o correlatn. O principi() ,; de mecanica economica. 

Lc,go, " n.•eu aparte era o mais opportuno. o mais pertinente. Estava no 

r~·thmo <las consitlerac;ões de S. Ex.: li;:ava-sc. logíc:amentc. ás apreciações 
<1ue S. Ex. esla\':t :t fazer. m<=snw porque. Sr. Presidente. é preciso accen

tuar tle fonna definitiva que. quando (:~lo, rcferinuo-n·e a alguem. na inscien
ci:t relat:va <lesses assumptos, nft" estou argument~ndo. :1ão estou opinanrlo 
graciosamente. nem estou a querer eníeit:J.r-mc com rennas de pa,·ão, Se o· 
iliustre Sr. Cincinato Braga traz para esta Casa, como tirulo que nos con
duz a uma altitude de perfeita e constante rc\·cr~ncia pnra cnm S. F.x. - o 
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sc.:tt passadu parl~mcntar. ai~uns ouu·(,~ - c c11trc C~!'t·~ o qPe n(l n•onH::nto 

rectif:ca a :~cta, que não tenl es~e passaelo p:1rl:tmen1ar - não 'lilerem que se
jam men<>scabados outros creditos e;.:uaimente respeit:weis. 

E' que. Sr, Presidente. ~e lõlll Depntado {Jllô\lquer, repre~cntando longo 

patr imoHio ideolugicn. longo patrirnonio doutrinaria da nossa imprensa, pelo 
fac:<> d.e niin poder aborc!a r taes asS"umptos. com a me~m:t ~c-J::ur:mc;a do illus

tr:Z<lo Sr. Cincinaln Br:t.:a. nflO tii'C:S~e n ,Jirtitn de rlin·rgir. uma YC7. por ou

tra. da orientac;ão d<•ut r inaria de S. Ex .. cntii<> o ((ue se teria nej::a<ln não era 

o Yt~lor de '"1' homem. mas " de uma in;;tituiciin, rruc ter : :~ snpportado a in
caratidade r!e~se homem na direc.;iin <ie Yarins dos mais pn:sth:iosns orgãos da 
imprensa da Capit:ll do Bra~il. 

Sr. Presidente. não <fuerend" tumuitu:ar. mn,; •lo •JUe j:í estão. o,; traba

lhos desta Casa. quero. :.pena~. accenluar. •leixar hem dar0 que não cobro 
c~~e re.~peõto pelo direito de cada um ele nns nesta C:~mara. mas que os Sr;;. 
l">cputa-Jos qunnd(> para :te(tli trnze-m ~"'lla~ id.;a;;. opiniõe:< r•tt rectificaçõe!' d~ 

conceitos emittidos pelo~ outros. só os in~p'ra. ao sal>or ela cnitur:t relativa oe 
C!\<b um. n clesejn de servi r e;::ualmente an Rrasil. 

Em ~eguida. é approvacla a a era •la scss:ín anteced~nte. 

O Sr . Acurc:io Torres !Sobr,· u .-/.:ta) - Sr. l' rc:;ideut~. cst:i en1 de
r>ale, nesta C:asa. () projectn que transfere do CllTSO ele clotourad(J par:a o de 

l >a~·hardado a c:~deira ele Direito Romauo. 
U /orua/ do I:Jrasil de ~7 •le Julho n itímo. lrar. um cstwlo so~re o pr .:>

jccto, da la vra cl•.• eminente profesmr de clõrdto. Dr. l)lh·eir :t Lima. JL, no 

intuito de e~clarec:c•· mais a materia. requc:ro a \'. Hx. a transcripc:ão desse 
estl!dn, b ri lhante por si me;;mo e por seu autor. no Diario do Podrr Lcgis
~ali<'O. JI<>T<fll~ senirit do:: efficientc suh~id :u. pa•·a o~ deput;ttlo,; ql:e tem de 

jui;:ar elo ))r<•jec:o em HJlTC~o. 

Et·am c:<sas. Sr. Prcs ielcn tc. as pala n as qnc tinha ;; pruie•·ir fundamcn

tr.nclo " mcn rcquerintento. 

() :; ~ . I'~ESII >I;X'H: - <.Ju.:ira v. r:.~. man•l:•• it ).!e;;a ~CII requerimcntn 

r:''·' r l'~Cripto. 

ll SR. :\Cl- 1<(10 TORHF.S- F:tl-o · cí cn· ~c;:ni<l". 

O Sr. (•residente - l'as:<a -sc it lcilura cln t·xpc.Ji,·:•te. 

O Sr. Pereira Lira - t" ,, .. s,·,·rt"luri<J! J>r" ~·,•elc :"1 l<:itnra elo ,;e;wimc 

Do Sr. l><'pnt :H[n f~duarrlo Dtl,-i,·i~r . d~ •) elo corrente, no~ seguintes 

lermos : 

E:o<mo. Sr. l're-sidenl~ ela Cam3r~ <!M Dcputaelns. 
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() De::put;"lo Eoluard<í IJ~: vivi<:r , .!evendo cmlmr~ar hoje, par~ a J{cpub lica 

1\r;.:t:ntin:~, com :< comitiva oh . Sr. ~1inistro da Agricutlura, c<>mmunica á 

C:on~:na que tle::!x-.rá de: comp-.recc:r ás sessões p<>r espaço de 5 dias approxim~.

•lamente . 
Hiu Je:: Jant:iro. 9 ole :\go.;tu ui. ' tYJ5· - i!duardo D,.-.,;vio-r. 
- Inteirada. 
~'vlcnsagem du ~r. J 'resioJentc o.b ){cJoublica. ~obre :. uecessidadc tlc rcgi"

tru. n" Tr:lmnal de Cont:~s. tia c:scriptura Je imtmst<, de um irrmovel na Vill::t 

.:Vlarcchal Hermes. 
Dois offici•>s olu ::>1 inistcri., da Fa7.cnd:~. de 7 oi o ,·urn:rtte, remettc:n•l" a~ 

~t-guin1cs 

Senlwre:< mcmloru~ da Cam:.ra <los Deputados. 

Tenh<> a honra de submetter á Yussa considc:r;,.;fio a expusiç5o de mr,tí

\"us do Minist~ri<, de Estad<> dos ::.:egC>cios d:1 i:azenda, ju$tificando a necessi
ol:de ole ser " T rihun:•l de Contas aut<•ri?.ado a regist r::tr a C!>criptura de recti
fí~a~ão c r;,t:ficação de anterinr. referente ao contr:~cto celebrado entre: a r'a
:r.c:nda :'\aciona! e o tt:nente-cr.ronel do Exer~ito. Ajah~ar Vieira ·Mascarenhas 
c sua m'ulher. para a c••mp~a de um immovel na Villa Marechal Hermeli . 

-Rin ele J:meir(J, Z7 Jc Julho; de 1935. 1 •4" •la lndepcnde:~cia e 47" da 

R~t•uhlica . 

Excellc:ntissimro Senhor l're~iolente tl:t Repuhlk:~. 

Tc:ndo o tenentc-corontl do Exercito Ajahrar Vidra Mas~arenbas e s•;a 
muihc:r :ldquirido elo Dominio <!a l'nilio o prc:dio e terreno sitos á Avenida 
Sete rle Setembm n. t 2::, na Vi lia ).larechal Hermes. <" tc:ndo pago 55 prest:>. · 

~Ões a rfue ~e obr igar:ml c:m contract<o celebrado cc.m a F::.zenda Nacional, a 
<ttlt- se refere a cscriptur" la,·rada no X.owo Car rorin desta Capital, em. 4 
de Xo,·~mbr" ole 1 Q.:!Q, requertram CJ ah:ttimcnto olc 30 % fltl ,-alor total da 
cnmpra do referici<J immovel. 

:. Pur <lcspacho de ::1 .te Xo,·emhro du annu pruximo findo> , da Dirtc

teori:: Geral da Fazend:1 ~aci<•Dal. foi-lhes deferido o abatill'ento solicitado, ~ 

exemplo do que se tem concedido :to~ adquirentes d.: predios no :~.lludidC> 1o· 

cal. sendo então lnvracla e :1ssignnda escriptura <le rectificac;ão e r!ltific~ãn 

da :111\eri<>r, c puhlicad<o ,, 110\'0 termC> no niario o fficial .te z 1 ue }iar.;o ul
timo. 

3. O Tribunal de Cc,mas. a que ioi sul.ltncttida essa c:scriptura, recusou
lhe. entretanto, o necessario registre., preliminarmente ,porque o contract•i 
•tue a mesma rectiíica e ratifica n3o foi re~istrado peiC> referido instituto. 

4. Nestas co11dições, considerando que os adquirentes d o irnmovel, uni
C•)s prejudicados na hypotht:Se, em mda concorreram para :1 icobservancia 
do art. 775. letra f, do Regul.:J.mento Geral de CC>ntabilidade Publica, que ser
viu de base á recusa de registro communit:lda pelo Tribunal de Contas a. este 
Mi~isterio crr officio n. 3. ots. de .23 de Abril ultimo, a fls . 32 do processo 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:43+ Pág ina 13 de 167 

-309--

que a esta acompanha, c, tornando-se nece~~ana a autorizaçiio do Poder Le
gislativo áquelle instituto, afim de que seja registrada a e;criptura de rectifi

cação e ratifica<;fiQ a1Judida. rogo a V. Ex. ~e digtt~ providenciar junto á 
Carnara clos Deput:u].,,. rto sentido de ser ct>nCe<lida ao refreirlo Trihunal a 

autQriz:tçào de que se trata. - A. de Sort::a.' Co.< ta. 
- A' Commissão ..!e To!llada de Contas. 

Senlmres 1!embrns da Camara elos Deptnarlns.; 
Tenho a honra d., submetter (, vo,;,a cottsiJeraçfto a <:xpv~t~·ar• •le moti

vo,; •h :-.I:nistro de Estadn dns :\ e~ncin;; da Fazenda. juslifi~alllto a necessida
rle de ser o Tribunal ele Cnnlns autorizarlro a re~istrar a escriptur:t de cessão 

de direitos e <•b~i~acõ..-s rdativo,; ao prcrt:n " tt:rreno ~itos il :\\'enida Sete d~ 
S<::em:irn ns. 93•95. na. Villa ~l:trechal Ht.:rm,·s, rf\lt tez o sub-ofiidal da 
1\rmr~rla. Jayme Au~,•usto Lopt:s ela Sih·a. ~o "" ttnento refornt:v!o d:>. mestr.:t 

corporar;iio. João Pereira Gomt:~. com :o. """i~t enc·ia rh Fa:>:cnda ;\ <tCÍon:rl. 
H'n rle Janeiro, ::; de Julho rle ltUS. 

I·:l<cdlenti"~imo Senhnr Presidente rla R.:opnblir:a. 
Ten<lr. n suh~nffi~i:~l d.'l Armada. Jayme :\ugusto T.r•]>es rb ~ilm. ce:lid<J, 

c<rm a assístencia ela F:tzt,Ond:t. X:tcinnal. por ~scriptura I~ \'l':trla. ct11 15 de 

Ahr:í \lltimo no 9" Ofticin de ?\:ota• dc.~ta capilal. a" ~ .. Tcnt-nte reformado 

d" mesma corporação, Jnfio Pereira Gomes. c sua wt:lhc•·. '~" . lircito!\ e obri
g::~cões relativos ao pr~l.irr c terreno sito~ :i An·nida S~te .le ~etemhro ns. 

93-95. na Vi !la M:trechal Herme~. que :~.<lqui~ira dn Dnmin:n rl:t L'níiio, con· 
forme escripfura de 8 de Janeiro cie H)JO. lana<la un rcfcritlo Officio, foi 
a'luell:t escriptura submetti,la a<> ex:11ne <lo Tr:lmnal 1le Conta~. 

~. Dito Instituto re~usou.lhe. porém. " nec<'ssario re;::i:Hro. preliminar· 
men1c. por decorrer de outras que não for:un w•r <;J:c re~istr~das. 

;! . Nestas cnndic;õ('s. cnnsiderando q'uc ''~ adrp>irrnt(·" do immowel. unicos 
pn:judic;ulns na hypothese, em nadn ~·•neorn·nm• p;rra :t i11observancia d n :trt. 

7i5. letra f, d0 Re~ulament0 Geral <le Crm<:rhili<b<lc Puhlicn. que ~erviu de 
base á recus.'l. cnmmunic:ulu em offi~'n n. J.Hq, <lc •6 de :O.Iaio ultimo. ;'t fls. 

;;: do processo que u esta acompanha. torna·l'e nec<:s~ari" solucionar a situ:t· 
çiio de facto que. pelos meio., normar.s. este :-.linisterio niío poder:í, resolver. 

4. Assim, rogo a V. E):. se <IiF~;nc pr()vidcn<':ar it1nto ;, Cam:tra dos 
Dep\ltados nn 1'enticlo de ser conc<:crlirla árJucllc Jn;titutn :unr.riza<;iin p;tra re~ 
gistrar a <:~criptura r[ c que se tr:tt:t. 

A, cfr ScJ.u.::a ('o.!lcl. 

- A' C<•mm!ssii<• <le Tom:.r'l:r. de Con1:1~. 

Do Ministerio da Ju:<tiça c !\e<!:n~in~ Tnl<'rinrt·~. rl(' i ,J, c<•rrenlc. cn
ltÍanrln as sc~in'tes 

"Exmo. Sr _ 1' !:)~:cre1:~rio d:z Cam:r.Ta <lo" Deputa<l<•s. 

F.rr reSj>(JSta :1u <>ificio n. 9'-1· de ~.1 tlc Jttlhn fiirrlo, tt"nhn :\ hnnra 
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Je pa~sar -ás miius de V. Ex., v:.~ra os· <ievidos fi ns. a inclusa copia tlas in
formac;ões prestadas !Jd o Juiz: tl.: Dirt:Íh) da V:.tra elo;; KcJ.:istros P ublicos d? 
Districto Fe<leral sohre a situação elo JJiario Port119U<'::, jQrnai que se ed1ta 

nt>sta capital. 
i<eitt"ro ~• ·V . .Ex. os uteu~ prote~tM .te alta estima c tlistin~ta cunsidera-

Juizo tle Direit<> tia ·V:tr:t t!ns Re;;i>Lro~ Publi co,; rJ,, llistri ;:tu rc:<lt:r a l 

Rio <ie Jandro. z tle .-\gosto de 1935. 

~ . 53-

Exmo. gr. :'1-Eni stm úa JustÍI;a.: Xegocio~ lntcrior.:s. 
Tenhc• :1. honra ti<:, em resposta au officiu 11. 23fi, , • Sc:c<;ií11. n :servado, 

d~ 31 de Julho fincln. informar a V . Ex. o que ~·ne abai:co sobre: a situaçãn 
ti" f)iflr io Porlltf/'11<'::, jornal <]tte ~" edita nesta capital : 

,Toou Çhrysostomo Cru.: rc:quc:reu. em 1" •le Janeiru .lo currente :mno, a 
tnatricul::t do referido jornal. de accord<• o·••m r• para~:rap!J,, unicu •lo art. 4·" 

do decreto n . -'4 ·íi6. de 14 de: h•lho de r .,.,. 

Esse requerimento foi inrleferirlt'l pe]., m~:u rlc~parhn • i~ z <lc: Fc:ven:iro, 
nus tennos que se segue1n : 

-o rquerente 1le flg , z, na <tualit.!a<le U<: d irecror J•roprietario e 
responsavd pelo Diario Porlffgtu::;, requer a matricula do reesmÔ, 
nos termo> do paragrapho uni co do :trr. 4.• olo decreto n. 24. 776, 
d e '4 de Julho o e 1934 . O mesmo requerente, por~m. se qualifica 
portu~.:uez. A propriedade e orientação de empresas j ornalís ticas só 
por õrasilciros natos p od.:n• ser exercidas, em face da disposição cla
ra e positi\·a do art . 131. de Constitt1i<;ão. 

Inddiro , em face do ,J:~positi,·o constihu::iun:.l o pttlido de: fls. 

z-P. I. ·R.". 

Em 1S de Julho ultimo, C. Cruz & C. c I.ud11 :\{aroJU<:S t!e Souza. h r:..si
leirv. re([ltererant :1 matricula tio mesm11 Diari" f'ortugw::;. 

Por sentcn<,;a de Zi do mesmo me7. in •l~fr:ri nll\':tmente " peolitlu, fundado 
nas !eguimes considerações: 

"Em 10 ele Janeiro do cvrr~nte anno. João Chrysostmnu da Cru~, 

qualificandnse '"director-proprietario e respons:..\•el do jornal vortu
f<'Ue:t: - Díario Portugu~:; - requereu a m:ltricula deste DOS termos 
do d isposto n o paragrapho uníco dn art. 4~ do decreto n. 24.776, de 

14 de Julho de r934. 

Indefiro o pedido sob o fundamel1lo de IJUe -:1 propriedade e 
orientação de empresas jorn:.listic:t~ só por hmsill!i r os natos podem 
ser exercidas em face tl:r. d isposição clara e positiva do art . . 13 r da 
lUO!ttÍtnÍc;àh". 
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Xão hou1·e, até agora, recurso desse despadw. 
·Em 18 do corrente C. Cruz & Com(;, Limitada, c Luci" ::.!arq ues 

de Souza, bra.:;ileiro, declarando-se a <Juelle.s. socic:dade por quotas 
limitadas, · proprietarios-editores, e qtc. dlrector responsa>·d, do nu:s
mo jornal - Diario Portuyu.::: - reo.J.l!lereram a respectiva n:atricula 
im·ocando a referid.:\ disposição legal. 

Pretendem provar a propriedade ,(., j ornai l'"m o documento d<: 

fls. 6, que é -datado de 21 de Julhu de · ~~~- Ura, se ll<:~sa data o 
Diario PorCttrmc:: era propriedade de C. Cn:z & Comp. como se e«
plica que. em q de janeiro do corrente a:1llu, jufto Chrisostomo Crur., 
portuguez. se declara proprietariu du mesmo Diario ? 

A verdade <Ô que o do~nmento de: fls. fa:t mençã<• du jurnal -
Yalria I'ortngw::;u - e da revist:t I.u.sifa~tia e vag::unente allutle a 
"mais puuli cações (jUe lhe convenham". De rclc:,·at· é qu~ o doc. 
ti~ fls. 6 apr~senta-se ctr Jlllblica fôrma. iuiringindo a:;sim o dis
posto no <trt. zo9 do Codigu de Prnces~o Civil ~ Colllmcn:ial para u 
Districto Fo:cleral, o que no~ pn:ci~ .. s t~nno~ ela lei. t ira- lhe o ,-alor 

J•ro,·ante. 
Ha mais. Scgundv e5se documento. us :t<lminisu·adore~ ela SO· 

cicdade são o s sodos José· Augusto Correa Varella e João Chrysos-
1umo Cruz. :\ nacionalidade do primeiro C: i~:norada. o que n:iu acnn
tece <JUanto á do segundo, qttc ~ conhec·id;, e declaradam~:ntc a por~ 
t'U!,'UCZ:l. 

A Constituição, elltrdanto. no ~eu art. l3 r. só :~dmitte a pro
priedade e mlm!nistrac;ão de orgü"~ <le pahlicid:t<le. I'JUando confiada 
a brasileiros natos. 

Por todos esses motivos, de rde,·ancia jurídica notoria c incon
test:l\·d, indefiro o pedido ele fis. ~. ao mesrro tempo que defiro o 
constante: <lo final do brilhante p:trecer de fls. 13. no qual o Dr. 
:!" l'romútnr. interino, versott com m~lt!'tria o assumpto. P . I . R'. 

Esta dccisào ai11tla n::io 1•assou em julgado l><•r terem os >~upplit:ilntc:s tido 
scienciil c.lo rd crido <lcspacho em 31 J., u:er. ultimo. 

Comu V. Ex. n!. applittnc:i .., tcxl<> çvnst:tuéi .. nal. da11<.lu-lhc :t unic:. in-

tcrpretacão que dle comport.'l. 
Apresento a Y. Ex. os meus protestos <I~: apn:<;o c consideração. • 
() J ui r. J.: Direito. - J,furliiiiJO <;urú•.:: Cultl<u /.larro·to. 

- A' lf•lt:n• fez n rcqui~ic;ão. 
l>u :\J:nisterio da Educa<;ão e S::t1ul" Puhlica. de S do corrente. enviando 

,Jo:s du~ autographos da resolução Jc:J:"blatil·a. sancciomula. ahrin~o o credito 

d<: 593 :G4i$O<JS, para . pagar di:Lrias a<> pcs~o:t. l marítimo da Sande do Porro 
do Rio de Janeiro. 

- Ao Arcbi,·o. rcmettendo-se nm do:; :mto;:raphos ao Senado. 
Do Ministerio d:t Viação e 01H':IS Publicas, de S do corrente. enviando 

dois dos autographos da resob.;ão legislativa. sanccionada, abrindo o credita 
especi:ll de 7. 330 :ooo$, para obras n:~s linhas ferreas e telegr:~phicas no Es
tado da Bahia e outras. 

- Ao Archivo, rentettcntlo-se um dos antographos ao Senado . 
Do mesmo Mini~terio . dt: 9 do corrente, enviando as seguintes 
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TN r-oRMAÇÕ1·:s 

F.m respey~t:t :10 offici(J n. 930, de 2~ rle Julho ultimo, transmittindo a 
este Mini~lerio t1m pedido de informa~ões af}resentado pdo Sr. Deputado Café 
Filho e approv:1do em plenari·:>. relativamente ,; existencia de uma estação 
radiotelegraphic:1 receptora. m:.ar.tid:t pelo Diario Porl.ugl<t:::, tenho a honra 

de passar ás m5os rle V. g,. copia do oifi~io em que 0 nepartnmento dos 
.Correios c Telegraphos esclarece o :J.Ssumpto. 

Sirvo-me dn ensejo para reiter:~r a V. Ex. us protestos cla n·inha eJe,·a•.b 
c~imn e distinct:l considerac:ão. - Marques dos Reis. 

Copi3, - Depnnomento d os Cnrrtios e Tde~o:raphos Officio numero 
n . 977. - 'Rio de Janeiro, " d" Agosto ele 1935. 

·Do Direcinr Cera] <los Curreins e Tei<!~raphos. 

l\t> F:xmo. Sr. Ministro ua Vi;u;fu, e Ohr:ts Publicas . 

• J\ssumpto: Restit11e processo 15.507 bs. 

:Restituindo a V. Ex. u JH'OCc~so 15. 50i; 35 do protocollo dess:t Secreta
ria de E,,tadn. cnnstituiclo pelo o fficio n . 930, d~ .=:.J de julho ultimo da Se

cretaria d;, Camar:1 dos Dcrutmlos . cumpn:-me informar que esta Directoria 
Geral tendo constatad-o que o Diarw Po•·!tt(Juc:: publicou nos dias 7 e 10 cl~ 

Fevereiro uitimo telegr:~pmmas r.:l vcsper:>. captauos pel<1 esta~5o de e$cuta oí
ficial , n que comprova irrcg'ul:lr procedimento da(]udle jornal. já dctem:inob a 

abertura <le inqucrito r~sular pam que o proce~so s~: enquadre dentro d:•s nor
mas reg-ulameutarl!." c rnss:t , em se;:uida. ser remett i <lo á Justic:a . 

() n:fe,..i<io T>iorio nfw poss'ue permi~:'fin par:t manter qualquer estação 

f'adio...tcl~~raphiea rc~eptora. n:i,; tendo p:~gr• . por isso,· qualquer taxa a este 
Departamento. 

Reitero a V. F.x. meus prnl<:stns d e c<on:<itler:u;;io c apre<;o • .:_ L. de 

Siqueira J·fcJtc::~s. 

- A •tuem fez ·., r equisição. 

Do Tribunal de Contas. de ~ do corrente. communicanóo ha,·er recusado 

regístru :w contraC'ro ccleltrado en t re o G<werno Federal c a Sociedade Ea'llrú 
Radio ClLtb. para cstahc:l~cer nma ~sta.;ão r :ulin-diffusor:o na cidade <le Baurú, 
no Estado ele São Paulo. 

- A' Commi~sãn <I~ Tun:ada <lc Contas. 

Tele~rammn: 

De Porto Alegre - S Ago:<to - J'resÍ•Ient~ Cam:~ra Deputado~ - Rio. 

Tenho honra a>rradecer Vossencia em nmue Assembléa Legislativa este 
Estado, grata communÍl":l.;:io solidar:e<l:J.de essa egregi;~ Camara bomenagem 
Rio Grande presloa em. commerr.oração centena rio nascimento grande brasi-
1eiro Gaspar Martins. Cordea~s sauda<;ües. - Guerra Blc ... snllmn, Presi
dente. 

Inteira~. 

E' lido e vae á itnprimir o segUinte 
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PJ\OJIÕC'l'O 

. N. Ji6 - I')J5 

Rruula G incidr.ncio. do irnpo.rto de T<'uda sobr,, os nc.Qo.:io.~ d.: ~:orrc•tag<'llS: 

l t'7<do ('area:r. com snbstilrtli~'o dl}. Coi!HitÍSS!iu d ,· Fi11u11,a.~ 

(Vi•k proj. "' ~• ele •.14 - FinarH;a,; 6n - (t " legisl:ttnra) 

O Regul::unen:o do Jmr•~>~to 5(JI.>I'~ :< Re<<da. <lec retn n. '7·390, <le 
:.~6 de Julho de 1926. ~n~ ~tu artigo ~.". '' ~eguinto:: ·'f~' contribuinte· 
rlc• imposto ~obre a renda. 11u 1' categoria. todo aqueilc iJue. individualmente 
ou como associado ou sin~Jllcsmc nte inter.:ssâd,, de ,odedade:< commo:rciae:> 
'JU:tesquer. excepto a:; :monym:r:<. pcr·ceber rendinmros c\eriv.:t,\os <In ''Cay•it:tl e 
do Tra balho' '. a]lJ>licados: 1.1) no C<>lllmercio 'J\It: ti,·er por fim; 

3") negocius tle commis~«ie~. conisgnações c corr etagens . 

A ffirma o ;rutor do pr ..,jectu <!Ué, at.! c> ::lllno rle H).l •>· '"" ~·.-.rn:tores pa
~ara.n1 a pena~ o imposto correst;nndent~ :tos 4..~uutribnintes dr.! t 11 ~:ltc~ol" ia ou 
seja. 3 <'_k ~nhre <•s n::mlimemo>- d:< profis,;iío. alé m •lu impns1o·, coutplemen t:ll' 
progre:<siwo. F. que. a partir 1le I!J:<\). pareçercs a•ln~ inistratin,s. ;11· ísos c <!e
cisões nlinisteriaes. 1':\~S.:lr:un a t-xigir dus corretore:i, t:ifUÍl).ra.rnndl)-ü:' ri~oro:o:.a

ntcnte aos cnmmerciant~s. o impnsf<> ele G 'i~ !'ohn: os r~nclimcntns c mab; o 
complementar prn!{re,-si\·o. O novo criterio i isc::.l fumla\"a-:<e nn~ preceitos <los 

artÍ):os .;6 ~ 6" e 74. •lo Re;:ulament ... assim redi;ú1lo~: " As i;rm:ts ·• indivi
clu:~e:> e as ~detl:ulcs commen:ia~ e industr ia~ de •Jua lcrucr especie. ~j:tm 

'IUaes forem O$ seus fins. pagarão " Ílll!l<>stn n a razão ele 6 % (oeis por cento l 
sohre o rendimento líquido apurado nos termos rlt:~t e regulamentt> (art. 7 4 ) _ 

.. 0~ ne)lociantcs em firm:t indidclu:tl e M SOl';•)~ e :tccionist:t~ de sncie
c!;tcles tlc qnnlquer espccie niio pag:~r:'in o ímpo:<tn proporcion:tl e s<>mente o 
mmplcment:tr progn·ssiwo. etn n:lac;:io ás f1ilanti :~< percehirtas ;, litultt de ht~ 
crn~. rlio.:idendns. interesses" <>u participat;t•es (]U:H~~<JIICr (art. 3;. ~ ~·) ••. 

l'rt:tenllc: ,, ]lrojc;~to. cb autoria dn illustr~ Dc1•uta•lo Delphím ='-fn r cir:l. 

rcst.:~he1ectr n reJ:itnc:n autigo , fkl ra nhrig:1r ns cnrTc:tnrts. de :tCC( •rdn con1 ,) 

rt·:.tulamentn, ;, p:l;:.::tr >'Ómente o imposto "" ;; '/~ <: o cmr.p lemenrar pTo~res

sivo. V!rá o l>rnjectn :t fa~tar thn·idas e prl·cis:tr n intcrpreta~ã,, ele <lispositi
\"••s rlo re~ulamento dn impo,;tr, ~obre " renda. Parl"ce·me razoa\·d e j usto. 

Os cnrrctnres nfio podem. Jôem <levem ~er eqnipnr:tdos. 1111ra tnJ o,; os ef
fdtos, aos c<:mur<!rcianh:s, :,~ firmas indivióuac:s, na c:xpres~fio do regul:t· 

mento. c niío •len·m >'cr induido.~ nas de1ermin.1\iíe.'l <los arts. 56, ~ ó" e ;4, 

"" regulamente,. 
São e~tes ,.s u~utivo~ que: n<•~ levam a assim conctu:r: 

a) o :1rt. ::" do regul;;.menttl inclue n..1 t A catc.;:oria o~ ctlUt rihuiutes que 
percebem .. rendim~ntos deri\":tdo~ do capital c: do trabalho". Abrange as 
:~ctividadc:s 'JUC implic:1tn n explor:u;ão à .. um " capital". M as. os eorretore~. 

pela. propria natun:za tle :<~u.as funcçõc:s. nem um ~capital" applicarn ou ex
ploram. Umil:tm-~c a ~c:r me.liadore~. clispen<lendo ~ón~cnte " traba lho· •. 
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Com~> id~ntificai- os :ws commerciantes. cujo:; rendimentos resultam e~s~ncial

mcnt(.' elo "capital c do trabalho"? 

l1)a cquipara~5o redunda em desegua ldade de tratamento. pa m os cur
rectores e para t>S cnmrnerciantes. Estes, pdo artigo ..!() , § :!.". do r egula
mento. ti:m " d ireito de deduzir dos lu cros para serem classificados na 3.• 
catq:oria. sujeitos ao imposto de 1 %. as import:mcias le\·aJas :i conta de 

de.~pesas gerat:s e correspondentes :"t remuneração do servi<;v prestado ã fi rma. 
:\<•~ çorr~ctore~. no entanto, tem sidt> negada essa dcduccãn soh o pretext.:> 
de <JUC: elles não ·possuem capita l . Ora. a dedu~;ão é .:cmcedida prc:cbamcnte 
:.o -trabalho'' c: o~ correctorc:s que somente dispendem ·' tr.thalho" não ti:rn 
d ir.-ito a dla ! 

c) os ct~rrcctnrc:s exercitam uma aetiddade '' sui gc:nens . Ah,.-tunas leis 
affirmam que os actos por elles praticados ~ão l.:gitinws actos de mer~ancia. 

Out ras leis. porém, prohibem-lhe" n.:gociações ou traficas em nome proprio. 
De tudo resulta que os eorrectores uistinguem-se dos <:ammerciantes. cons
tituindo uma classe <le funcçõc:s especiaes. E ' o <tUe ase,.,·era Bento de Faria, 
em commentario au artigo 59 uo Codigo Cvmmercial, nestes termos : "·Com
<tuanto a nossa h.:i considere a :eorrc:tagc:m um acto de cvrume:rcio (mercancia ), 
tod:l\·ia a posiç:ív jurídica excepcional de seu agente. reputnd o como v erda
deiro ofíicial publico. cujos actos, em casos predstos. merecem fé publica, 
pru\'ando plenamente os ct>ntractos re~pecti \'os. determina natur almente a 
im:omf>atibiliáad,: que sury,· c·ntr~· ,·ssa ['rofissiío ,. a do conm~<·rc-iu>~h· pro
;/1'riamt'IIIC dito ." 

J) as propri::.s informações e pare<.·cres remettidos pelo :.\linisterio da 
Fazend:t c: juntos ao "projecto, mostram ;a indc:cisãv que vae pelos meios f is. 
caes ;icerca da tributação da corretagem, para os effeito~ <lu pag:unento d o 
imposto st>bre a renda. Ha necessidade de esclarecer o as~UIIlJitO . que: não 
de\·e ficar exc!usivamente :;ujeito ;, :~precia~ãu dos funccion~u· ios fisc:.es e a 
interpretações dh·c:rsas 

Adoptarnos ;, suggestã.v contiua na informaç:io prc:stat!a pelo Mini~tcrio 

da Fazenda, no sentido de d~r-se outra rc:dacçãu, mais preci,;a e tccfinica, ao 
(J;ojecto ora tliscutido e aprc:ci:ulo. Prupumns. J•ara c:sse fim. •> seguinte su
l>stituth·o : 

O Puuer l.cgi ~bth·o decreta: 

Art. 1. ") Os rendimento,:. <los correctore.-;. cla ssificados pc:lc> r.l.:.:reto n. 
•7·390, de: :.6 de Julho de 19.!6, na 1." categnria, ficam. d'ora em deante, 
;;ujcitos unicamt:ntc: ao imposto de 3 <;.·;, • . previsto nu art. 44, dn mesmo de
creto e ao imposto complementar t>rogrcssi \'O, nb~en;ado o a rt. . 30 do re
gulamtntu vigente do imposto sobre a rend:1 

A rt. :! • ") Revogam-se as dispo,;i.;iíc:s em coutrario. 

Sala das S~sões, 6 de Agostu de ~<J:IS. - João Simplicio. Presidente . 

<.:ardoso de Mdlo N..tlo. Rel:.tor. - Daniel de Carualho. Fran,a 
Filho. - Car/o$ Lte:. - l'r.dro Firmc::a . - OriG11do Araujo. - Gral'U
Ittrno·· d -t Brito. 
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Decreto n. t; . 3')0 de ;!6 tle Julhr, de 19~6 . 

Art. 4-1. _'\s taxas proporcionaes serão as segu:ntcs (lt:o n . -1 .984): 
1 • • Categoria - Çomtnercio e qualttucr · olttra "xp!oração indu~-

trial inclusin: a agrícola e '' das intlustria~ extr:u:tivas \'egetal 
e :mimai (tres por cento) . . . . . . . . . . . .. 3 o/o 

;! • ,. Cate-gorhL - Capita~s mohiH:1rios \ cinc•.t pur cenro.l 

3.' Categoria - Ordenados publicns e particul;~res, subsidies. emo
lumentos, griltificações, pensões e rcmunerac;õe:; soh qu:olquer 

titulo e form::. cnntractu;ol i tom por cenln) . , 1 % 
-1. • Categoria - Ex;:rcicio t..lc f'rufissões ou a rtes qu:oesqucr niin 

comme:rciae~ e não c'nHprc.:hendic.Jas 
eategori:ts (<luis por cento) . • . . 

Hc~tllanu:nt .. tio T mpust., Sobre :L Rcmla: 

.; % 

.l,rt. 3" DesJe <JUe o eoutrihuintt: r•pte pela trihut:u;;:'i\) ua base t!o ren
dimento rea l, ficará ,;ujeito a cnmpr01·aç:oo .te sua t!;:clarat;.5n ( tl.:crclo> n. 

:!!.354). 

O Poder Les,.>islati\'o decreta : 

Artigo ttnico. Os ncgocios o c cnrretagcn,;. no. confor111idade t!o artigo 
2. " . letra a, n . ç. tio decreto n. ti- 390. de ::6 de Julho de 19z6, sãu inclui. 
t.los nas declarm;ões de pessoas physicns p:tr::t cffeito do lançamento c cO• 

ltranc;a do imtlosto t..!e renda, ficando, :tssim. n :\'ogada. por infringente da 
lei. a determinação administrnti\'a que dispior: em sentitln coutrarin . J>~l

fJlrim .Hor<:iru l1111ior. 
J.cgi.<lação citada 

Decrc:tn .n. 17,390. de 26 de .1 ulho Jc · 1 9~6 (regulamento <i.:> Ílli;J<>sto 
sobre a renda). Primeira parte : (Imposto sobre <1 renda d.'ls pessuas physi~ 
ca9). Capitulo IIT : (dos contribuintes e dos rendimentos tributa,·~is ... Art. 
2." ~E' contribuinte do iatposto ,;ohr;: :o renda. na t.• c:ttegoria, todo aqucllc 

<ttte. individualmenteou como assocía<lo ou simplesmente interessn.Io . de so
cíedades commerciaes quaes<juer, except(> :ts anonymas. jlerccher rcndimentns 
dc:ri\'ados do capital e tlo trahaího applic:ado {letra A 1, nn com:nerei,) que 
tin~r por fim ( n. 3.•), negocios de commissiies, consil'!'n:,.:c;c·~ c mrrctcg.m,~. 

Dt>lphim Moreira. 

O Sr. Presidente - Está find:~ a ldtur;~ de) cxp.:diente. 
Ha 50bre a mes=t e relath•os :to mcsn1o a~s•1mpto e vr:u suhmetter 3 vo

tos os seguintes 

Requeiro qu.: se faça inserir na a cta de~ta sessiío um vuto de congra 
tul:.ç(~s cum :1. nobre N:u;ii."l Equ:,toriana, pela liata rJU<.: hr.jc t r:tnscurre .: 
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que ;t~si_:.:1J;lht m~is t·m ;Jnniv(·r.s:trio de sna indep~ndcncin noiiticn c., bc:nr 
a<.,io;r, seja levado a<> conhecim~ntn de S. l~x., o Sr. lJ• . :Manoel Elicio Flôr. 

enviado c::'<tr,.ordinario e :.Hnistro Pl~;li[>otenciuio oi•.> E<1uaclor. jn11cto ao 

Governo do Brasil cssa rc~olu.;ão <lo 'Poúeo Le;.(islati\'". 

cSala ela~ Scs~Õto;;. 1 o •h· Ap:c.~l" •lc Hl,'l.5· - Sal/1·s Pilho. Xa~·i!'r' de 
OliTrirc~. -- Rc~ralo Barbo.~a. 

J~equeir') ()llc c(m~tc ola acta da Scssiir• tk hoje um \'Oto de regozijo pela 

pa.;.<agcm da fc~ta nacinn:~l ela Republica. elo F.qamlor, ,·ujas cordia.c~ r~la

çõe:; com n Brasil cnnstit'n~m mna predc•~a tr:Hlic;:fw cnmmum. ~\ Camara 

do~ D"!)ut:Ld<-, . aJ>!)rnvanclo cs•e \'olo, Íarú dellc: scicutc n ?ITinistrn cquato

riann n.,sla Cat•ital. n eminente Sr. :1-T:enoel Eliciro Flnr. para 'I""' S. Ex. 
transrnitfa a,·~ c~·ng-n:~~o ,J,, ~·cn r~~lz. n:-o ~~..·ntlmt-n1~·~ de- :-t.n1i:r.nde da X:1cão 

Br:tsilcira. 

~;tl:l da~ ~c:-;sõ~s, ro de ~\J.!:t•sto fi~ t•JJ5. - [',•dr(l C"1;.lmou. -- ~Y,z't•l,'-J' 

J,.- Oli<'<'i'·"· - N,·uara BoJrfJ(JSII. 

O Sr. Salles Filho - (/'elo urdem) - ~r. l'resiolenle. em 1" de 
;\gnstu de 1 Sn<) rnmpeu na cidade de \Juil<>. lJOl' entre o~ panor:una, ;;Qbet·-

1Jos da c .. rclilhdr:t andin:~, " l'el·nlnçfi,. •tllc íoi o flr•nlt• rle p:trtida <la longa 

serie d e ao:-onteci.mentos flUt! ahera,._a;n os d~~t;no.s dn nn~so ct~ntinente r!" 11os 

<(Uaes :tpparcccram como figur:L~ rcpresentatÍ\'as dL>s na.:i .. nalismo~ ,:ui-ameri

canos O' Higgins. n cmancipa<lor <1<> Chile, Rolivar. o gr:utcle libertador, San 

Martin. '' glorios" guerreiro ar~:cntÍ11o, ]''"" Hr•nifacio. patriarcha da Inde-" 
pen<lenci:t brasileira, Artig:Js. o funcl:alor cla nobre naç!í.., tJnt~aya. 

Couhe, assim. :tu Equador " ~loria d(, ha,·cr ~ido o pioneiro na ohra in
gente da cr.,a.dlo ela~ patrias ,ul-;nnericana~. 

A re,·oluç.ão ele Quito exerceu. indiscuti,·e1nletlk, uma dccisi 1·a influ
enda anitnad0ra. sohrc o c!ipirtto dus p;1trintos que na~ outr:ls colonias ibe
ric~!S já sonha\·am com :l Iibert~n:ii.•J nacional e CQJ.Ô\av;un tle ~~pro'i~itar a si .... 
tu:t~ão dn Eurap;L ,,~ita<l:~ pelas guerr:1s napoleouiea~. O hdlo exemplo rle 

civistno, •lado em "' ele A.:osto ·<Jc 11\o~. pc:os patriotas de Quito, frutificou 

em ~5 de C\bio de l<)to, com '' mol·imento cm;U1cip:u]c,r de Buenos Aires, 
e. em 18 de Setembro do mesmo annn, n:~ n·oluc;'io capit:on":"la em Santiago 
d., Chik por :Bcrnanlo O' 1-li~gi.ns. 

O E<Ju.ador custou a lihcrl:lr~~<:. ~<•i(rcu immo:u~:tlnentc. :\1 as aerJLt 
heri•~s. E' uma. e,;cola de hra\'Os. <.;eruu Espeju, c foi a patria tio maior 

~0(.1'1 ela emancipação americ:m;a, o 1naximu cantor da gloria de llolí\'ar: .~ 

insigne OhneL1n. C"m tantns bra •·os, C•>lll t:mtos l'Spiritos comhath·os " 

cqu;ulur de: Espejo c: de Úlrllctlo mais t;<rdo:: ainda [ll'luluzüt " pro>ador mai,; 

>igoru~o c atrevido d:t Amcrica. que n;J.,;ceu no l~rnm<lor liYn:. tna~ que 
merecia a gluria de tt:r vi vidu nos tempos <hL epopfa. 

Não po.:le. pois, o Parlamento rln Bra~il tleb:ar que pnssc este dia glo. 

rioro da Historia ~ttl-anterican:l. sem rende1· ;', nobre n;u;õio equatoriana as 

bom~nagem <!Ue lne ~ão rlevidas t; paa •1ue dias se objecth•em é que sub

ml!ttu ;i apprn\·ac:ão da casa, em nome d:t ·l·ommiss;'io de Diplomacia c Tra

tado~. a que tcnh<.o :t honra de pertenc<'r. '·' re<JUerimc:nto em debate. (J'11n;ro 
bem). 
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O Sr. Presidente - Está fiCHla ~' lwra destin:.da ao E:o<pediente. 

Vae-se pa;;sar á Odem do Dia. (Pausn.) 

Com~areceram mais, durante a hom do expediente os Srs. : 

Generoso Pon.ce. - C ar.; Filho. - Fenc1on Pe,-digão. - Clementino 
Lisbôa. - Htnrique Couto. - Car-lo~ Neis. - Elie;r.er Moreira. - Age
Jlor :-Monte. - Pires <1.: Gayoso. - Freire de Andrade. - Demucríto Ro
cha. - Pedro Firmeza. - :'>!nrtl115 \leras. - :\lberto Roselli. - Rico.rdo 
Barreto. - Br,tto de ~lenczc~. - Ruy Carneiro. - João Cl~ophas. - Oso
,·io Borba. - .Ado\pho Celso . - Arthur Cavalcanti. - Alde. Sampaíu. -
Oswaldo de Líma. - Emilic do: Maya. - Valent<: de Lím>t. - Sampai,, 
Costa. - Carlos <.le Gusrnãc.. - :VIelchisedek Monte. - Amando Fontes. -
.M:moel Novaes. - Pedro Lag:o. - Luiz Vianna Filho. - João ;).1ang<,bei
ra. - Octavio Mang;tbeiT<l. - W<tnde1'ley Pinho. - Pedro Calrno11. -
_\rthur ?\ei,·:t. - Raphael Cíncurá, - Edg;u·d Sanches. - :\ttila Amaral. 
- Francisco Cion<;alves.- Julio de Nov01es. - Candido P.,;;süa. - Hen
rique Lago~. - Raul Fernancie~. - Levi Can1eiro. - Hermde Silva. -
Acurcio T orres. ·Cesar Tinoco. -Lontra Costa. - Arthur Bernardes. -
Carlos Lu7-, - Washington P:Te5. - Arthur l:lcnlardes Filhu. - jtlSCe

lino Kubitschek. - Polycarpo ·Viotti. - Vieira •Marques. - 1-\egrão de 
Lima. - JosO:: Bernardino. - Re:.:ende Toste~. - Anthet':> tlotelhu. -
Bueno Brandão. - Delphim :Vloreira. - Pereira Linta. - W;ddemar Fer
reira. - Santo~ Filho. -Oscar Stevenson. - Gama Cerqucira . - Ju;;
quim Sampaio Vi<lal. - Cincí~to Braga. - ·:\Iacedo Bittenconrt. - L:terte 
Setttbal. - Ah-es Paula. - Jorge Guede~. - Roherto ~1orcit-... - Aure
liano l-eite. - Miranda Junior. - ·Corrt!:1 Cost..'l. - Arthur J<,rgc. - Plí
nio Tourinho. - Octavio da Sih·dr:t. - Franciscu Pereira. - :\hclard•.J 

Luz. -Renato Barbosa. - Annes Dias. - Pedro Ver~~:ara. - frederit:o 
\Volffe nbutte!. - Barro~ Cassai. - João Neves. - Osc:tr Fontoura. -
Eurico Ribeiro. -Abel d"s Santo,;. - Pedro jurge. - Antonio Can·aihal. 

.,..- Austro de Oliveira. - Silva Cnsta. - Adalbert0 Camargo. - Vieira M:..
cedo. - :\Iartínho Pr:tdf'. -Fe rreira Lima. - Oliveira Coutinlw. - Al
berto Alvares. - P~dro Rache. - Ga,;tão <le !::rito. - Vicente Gallie7.. -
Gastão Vi(ig;,}. - Franc;a Filhr,. - August., Corsino. - Abrlard; Ma
rinho. - P:'lulo :-,.r.,reins. - Barretu Pinto. 

Dt:ixar:tm de <:omparecer o . .; Sr~.: 

Antonio ·Carlos. -Arruda Camara . - .Mario Clu:rrnont. - Deodoro 
de Mendonça. - AKostinho Monteiro. - OhtVú UliYeira. - JehO\'ah Motta. 

Martins Veras. - JosC: Gomt:~. - Samuel Duarte. - Odon Be:terra. -
Barbosa Lima Sobrinho. - ).brio Dumingues. - Severino Mariz. - Mello 
Machado. - Altamirando ReqLtião.- Clemente ~lariani. - ]. J. Senbr:>, -

Prisco Paraiso. - Magalhães Netto. - Homero Pires. - Asdrubal Soa
res. - Pereira Carneiro. - Eduardo Du~·h·ier. - Cardillo Filbo. - Nilo 
Alvarenga. - Fabio Sodré. __.:. Noraldino Lima. - Martins Soa~~s. -
Ad.elio Maciel. - José Alkrnirn. - João Penido. - Simão da. Cunha. -
J~ão Henrique, - Jacques Montan<lon. - Abreu Sodrt:. - Paulo No~ 
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~uc1ra. - Carlot:t de Uneiro>: . - Castro Pr:uln. - Dias lluenn. - H yp
pulito <In RC!!O. - ·Teixeira Pinto. - ·~J eira Junior. - Jm;to de .\loraes. 
- 1-Ior:.ciu l.afer . - José Cassio. - Paulo Soares . - Don·al Mdchiade;. 
- Demerio Xn·ier. - Vidot· l~usso:nano . - Raul l:littencourt. - .Er-
mant!o Gome,;. - AbWo d<: Assis . - :'v1artins e Silva. - Ricardo 1rncha
do. -Lima '.fdxeira. - Rob~:rto Simons~n. - Moacyr BariJo~a. - Car-. 
clnso Ayrcs . - Vicent~: 4:ou,·ein. - Sy l\'iO Leitão.- S:tl;::-nrln Filh•.) (6r). 

( 'oHtim;rr,·üo du . .Jís<'tss.<iio uui<'a do projcrlo 11. r -'S, • d,• 
r•J.l.5- ( r .•Jcyisi~t lrll'a) , aPPro7:a1~<1o o ac,-,j,·do rdcb·rado cntr,, 
" H~a..ril .- " R,·ino Unido da Grü-B,·,·tanha, ... ll·landa do No•·· 
!<', r.·lati~.oo tl Jiquilf1.1çiio da.< di'ilidas convru•râu•·s nr.·cr::arfo.<: 
rcnn ~·oto t'lll .<C('Qnrdo do Sr. Sou::a Láio. 

O Sr. Presidente - EntTa cu1 dis;:ussão o projecto. 

Srto >'U<!ces:-:iv:tmcntc. lidas. apoiadas e em·iarht s :'t,; Com
missões rl t: Coustituiçiin e justka. Diplomacia c Tr:tt:nlns e 
Finanr:as c Orçamento as seJCUintes 

IOriF.XlM!'\ AH l•l::Oj t-:c·r(J X', L~5. TH·: 1<)35, l1.2 J .. Et.lSI. :\'l' l~ KA} 

tI l isc11ssiio nni ca) 

~uppri1n;nn-sc: os <.·onslalerantlu~ c lntc•c.:-Se u l'unfra~t(l pelo:; tern11..1~: 

O Governo ti•>S E:<taclns l 'nicl us ri<> llra,.;il c " r;,J,·crn<.' da <; rü-llrcta11h:• c 
1 rlanrla <lo Norte aju staram o sc:;:-ainte . 

.' rt.,·tijicuçcio 

{Js Clln,;iclcr:uulc,:< 11ue prccc•lem " :o.·cúrdo c llllC d;j,) :t conhecer a po
lítica interna <lo (;uvcrnn Bra!<i lei ro cucn reb<:~<> :m c:unhio. sãr> tit.lu> e pro. 

cl:nl1aclu~ CU11\II i nf•CUn!"i C:111 rncc cias exig-encia~ ('tmtr:lCtun~~- Se :-;5o 11\:J.te

ria ele puliti-:::: int cm:t c .niir• têm cffcito nn contr:tcto, é do mai,; element:tr 

bom senscJ que se eliminem rlt> c"ntcxtu. -t'onscr\'al-os. intltci's c insuffici
entts, :t t1cspci1o de acoint.adu . .- . 1lc attent~f(trius tla nc'j:;sa soberanh1, é nu:

no>pn·~aT :t · n:J~ionali<.lad~ hrasilcira que cl~sce "" pont.. ele de~larar 'I"~ 
len1 intenção de cumprir os >«:11~ p n>J•rios rc;:-ularncnto~. - .·1/d,· S~tm(>a i(l. -
BtlrÍC'a Sou::a LC'<ÍO. 

N. z 

O art . 1." :1ssim rcdigid<l : 

"A fim de liquid:~r "" ntrazados cla" dividas commcrci:~es com n Rein•> 
·.U niclo, tal com<> se adm dcfinitlo no arti~o X I ( (d:~qu i en1 <lcant., denomi-. 
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nado!' •os atraz:u\os-"1. ele coniormidade com Os termos deste accôrdo. o 
Governo brasileiro subtrnhirá da percent:lgCm de ·cambio sobre o exterior 
re~erv:~.do para as· n~ces,;id:ules ' do Governo, uma annuidadc ele: .C t,20o.ooo, 

;1 qual. se fôr necessario, ao terminnt' u ajuste de junho de r !13 3, consoante 
a definição do artigo XI[ será accrescida de Um.'l. annuidade supplementar 
de E SsJ.OOO. A refe'l'ida an.nuidade, ou a sonuna das du:ts referidas annui
dades. será daqui em diante d~nomiO:J.d..'l • a annuiade ~, passe a ser "'digido, 
como se segue: "afim tle liquidar os atrazados das di1•idas commerciaes 
co~ o Reino Unido. tal como se acha definido no artigo X[[ (daqui em di
:inte denominados ·• os atrazados ") . de conformidade com os termos deste 
ac'cônlo, o Go1·erno br:~sileiro se obriga a não obstar :w Jlanco do Bmsil. 
a · preferencia dá remessa de cambiaes. em pagamento. dos airã::ado.r soil :1 

forma de nnnuitla<le ele L r .zoo.ooo, etc." 

J llstificaçcio 

O Go\·erno brasil;,iro tom:~tulo directamente a resp<~n~abilidade das di
vida~ nã,, poderia dar-lhes preferencin de pagamento em prejuízo de cre
dores mais antigos co~o pel:t propri;, nature:t:t ·das dívidas commerciaes é 
de justiça que se fnça. Pela emenda proposta o GoYemo do Br:J.Sit passa a 
responder simplesmeste pelo Banco elo Brasil e se compromette a não pre
judicar a sua :~cção nas remessas internacion:~es. A trans:1cção para gos<'IT 

de preferencia só pôde e de\'e ser rcaliT.ada entre estabelecimentos hancarios. 
:\ acç;io do Go\·erno do Brasil é subsidia ria e de ~:arantia ele credito no 

banco nacional, - :4ldc' Sampaio. Eurico S o11::a Leiio. 

:-;i. 3 

O :l'l't. 11 assim redi!(ido: 

"O (;o\"erno Brasileiro <.~nittir:'• obrig:u;ões em esterlinos :1 ~ ':'~ (daqui 
em diante denominadas •- as obrig:1çúes '"), -cujo ser viço ~c:r:í. assegurad,, 
pela :1nnuiclade ~. passe a ser redigido como se segue: •· Para garantir a sun 

interfcrend:o em apoio dn Banco elo Brasil, o (~o\·ernu Bcasi!ciro emit
tir.í obrigaçõo..; em csterlinns ;i ta"'a de .: % rle juros :t.III\Uaes (daqüi em 
<li:~nte denominadas as "uhri~-:"a<:ões"), Clljo ~er\'Í(o ele p:1gnmento ser:í :ts
~c:gUraclo pela ammidatfc ". 

JrutifinJçcio 

Com a nova recl:tcc;üo adapl:t-St: o artigo ás moclific:'lçioes propostas all 

artigo anterior. ao mesmo tempo que se baixa a taxa dos juros para :: %. 
como remuneração c:tiUitati\·a e sufficiente. em \·ista das ~::;ra-ntias forneci
das. p!!ra uma proro;:ac;fto de prazu de pagamento. - vlldL• Sampaio. - E..
rico Sou::a Leão. 

N. 4 

O art. IV assim redigido: 

"O Gover.nn Rr:tsilc:iro fará todos ns e"fur.;os nfim •le ahter, dentro 
de 30 dias da dnta ela :1s~ignatcra clcste ::tccú~do, ;, e1u:.ntia ele f l.OO<>.OO<'. 
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<jlle scr:'t utili7.ada. sem dt:mora. no •pagamento em e>tpccie lle totlos os pe
qu.~nvs atr:tr.udo~ e c!e uma p:nte proporcio;:al dos demais atrazados, con
fttrnH: fúr aj ustado t:nln: os dois Governos con tract.-mte.<o' ·, passe-se a re
digir: "O Governe> Brasik.;ro auxiliar:í, por medidas ao seu alcance, o 
~'ianco do Brasil. afim de C(\lt: ~te obtenha, dentro de trinta dias da data da 
assignatum deste accürdo. letra~ de cambio na importaocia de r.ooo.ooo de 
l ibra~ , CJUe serão \lti lizada~. ~c:m demora. no pagame:nto de todos ·os peque
nos atrazacln~. conf<•rme (úr ajust~td<> t:nlre as duas partes c"ntractante.~." 

J ~tstificaçãq 

A cmcnd:t adapta u an:igo ái' idtõas :mtt:riort:s e prescreve a ió rma de 
J•agamento em librao; c:sterlinas ettl espccie. rlentro do territorio nacional, I(Ue 

niio é licito ao Go,·erno Brasileiro ~;ffcctu:tr ou ~ectur:r end<>ssar.-'1/dc S~m-
/'tr.i~' - - F.11rico Son::a l.âJCJ. 

N 5 

~~~ arti~" V <Jiltlt: ,;e cliz : .. QualttUer <livida em mut:da 4uc: não seja es
terlina ser:'t o;onn:rtida em o:sterlina. á taxa cambial em Yigor th.> dia em 
que ;, offerta f,jr feita . cnm ..:xcefl<;ãCt das divid<ts em mil réis, que serão 
cllnn:rtidas ;Í taxa <lo c~unbiu officíal da dat1t dos •·encirnentos das dividas", 
diga-se: M qtml<tuer divid:t em moeda que niio s tda esterlina será convertid'< 
em c~lc:rlina, :i taxa camhial .._m vigor Ih) dia em que a offert:. fôr fcit:t, 
wm exccpç:1o das dividas em mil réis <(UC serão inconversiveis " . 

Ju.srificaçiio 

U ;u,:c<mlo nftt> pótk prc:scn:n:r duas fórmas .1., eaml>iu. ~«:mpre em 
:.ttcnçãu ao <ll1t: é f;n·oravel ao credor. O c-.tmbio do Governo Brsileirn é: 
" •·:tm!li" officiaJ. Só o Banco du Bmsil, como estabelecimento aUt().Ilollli, c 
)'ur attenc;:ãu aos seus c(Jmpromissos. póde J>rescrt:\'er particularmente fórmJ. 
d ivc:rs:t t: pur c:l la liquid:tl-os, - Alá~: SamPo.iu. - Ettricq Sqzt::a Lcó<J. 

:-i. 6 

Elimine-,;e o artigo JX :1ssim redi~ido: 

• 0 ,; Covernos contractantc.; cuncordalll em que nenhum dd!es em tempo 
ah,ruem uiscrimin.ar:i contra " (•Utro ou pessóas. no Reino Unido ou no Brasil, 
quer <tU;tnto ;i fixação e regulamenta<;ão du camDio. quer quanto á con>::es
sàe> <k licencas de importação imposm~ cvm o fim de regulamentar o 
camhiu ... 

Iustificaçàu 

A rc:dacc:5o <: incomfllo::ta e sem sentldo, pois que não se declara o com
I•lemento do •·erbo discriminar, e pelo que se infere do parc:cer do douto 
Relator da Commissão de Diplomacia e Tratados, não passa de uma repeti-
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ção redundante do tlrtigo VII, ao qual faltaria accrescentar que o Brasil 
não fará leis esjleciaes e outensivas contra a Inglaterra. 

De facto, são pa.l:J.vras texi:uaes do parecer: 

"A ultima objecção· do Sr. Deputado Alde S:~mpaio ta~bem nasce de: 
outro equivoco em que incorreu o ilh:strc collega, ao affirmar que, pela 
c:a'\lsUla IX, nós nos obrigamos a não lançar onus algttm :i importação in: 

gl~. Kiio é hem isto o 4ue a clausula traduz. O que se preceituou foi o 
segui-nte: quer o Governo iuglez, quer o brasileiro se comprometteram a 
não dar, um ao outro, tratamento diff.:rente do ccncedido a outras naç5e3 
em materia attinente á regulamentação do cambio.'' - Aldr: Sampaio E11-

rico ~olt!:a L,~ão. 

N. í 

•Eliminem-se . o tJ.rtigo XI e a letra d, do art. XII a e!1t: referente. 

•E' ob\'io que contractos não relegados por ajuste bilateral, continuam 
em vigor. E· inutil a deClaração e não convém :i •Camara assumir a paterni
dade do a~cõrdo, distinguindo-o singularmente entre os actos da dictadura 
approvados nas disposições transitorias da Cunstituio;ão. - Ald~ Sampaio. 
- Eurico Sort!:Q. Lo~ão, com vnto vencido na Commissliu de Diplomacia e 
Tratados. 

N. ~ 

Accrescente-se onde convier: 

Art. As annuidades a que se refere o art. I do accõrdo serão pagas 
em moeda nacional feita a conversão ao cambio official na data em que se 
tiver de eíf~tuar cada pagamento. 

Juslificação 

Em virtude do decreto do Governo Provisorio considera-se :1ul!a qual
quer estipulação de pagamento em ouro ou em determinada e3pecie ou po< 
outro qualquer meio tendente a recusar ou restringir nos seus effeitos o 
curso forçado do mil réis papel. · 

Ahi temos um e:~Cernplo frizante Todos os juros da dh·ida externtl es
tão sendo pagos em mil réis papel, feita a conversão pelo cambio offícial. 
(V. tabella orçamentaria do ~inisterio da Fazenda). 

Sala das Sessões, 9 de Agosto de 1935 - Barr1~to Pinto. 

N 9 

Redija-se, assim : 

Art. 2." Fica autorizado o Poder Executivo a effectuar as operações 
de credito que forem necessarias. até a importancia de: 70. ooo :ooo$, para 
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pagamçnto dos titulas que se vencerem no pr(sente exer.ci;:io. na conformi
<.l;~de do :~rtigo I, do alludido accordo. 

lrtstificaçáb 

Em face da legislação do Governo P rovisorio (V. decreto n. 2J . sor, 
ele ::; de Novembro de 1933), ficou sendo considerada nulla qualquer esti
}lulnc:ão de pagamento em ouro ou em determinada especie ou por qualquer 
lnt"Í O tendente a recusar ou restringir nos s~us effeitos o curso fo rçado <lo 
mi l rC:is pnpcl. 

Como vemos. eritão, autorizar· umn operação como esta no art. ~. ". sug
l!Crido pela Commissão de Fin;~ncas? 

V:unos. então, pedi r dinheiro para pa~r parte do que estamos dc:,·emlu? 
Deste motlu, ;~ppro\·ando um accordo para amortiznção, teremos. pelo re
icriolo nrt. .::. " o augmento da di,·ida. 

E clepois pelo simples Í:lcto de uma informação verbal do Sr :\<linistr•J 
ol:• F:t~cncln (V. parecer da C . de F .). nã~ de\'emos, desde logo, autorizar a 
<)l'l' f:tçâo até 4 milhõ~s de esterlinos, quando ao certo não conhecenl'os o 
nwnt.1ntc dos congelados. 

C) ac~urdo parec~ \'antajoso para o GoYerno Brasileiro. 
Ma~ precisamos cnnhecer essa lista de congelados cuja org:íiiiza<;ão 

J>~II~CJ não haver difficltldade, quer por parte do :vlinisterio da Fazenda. 
<JIIcr pelo Banco do Brasil 

X:. data do õtccordo. para pa~aonento da annuidade, ( 1. zoo f:s) , seriam 
m~~ess:trios 6J.s7S:ooo~. (cambio official, ! ;6.315). 

Entretanto, para a diíferen~a de cambio ,-ou alt:m : autorizo a opcra
c;fin até 70 mil c:ontos. 

Sala das Sessões, 9 de Agosto de 1935. - Edmundo Barreto !'iJlfo. 

O Sr. P!'esidente ~ Tem a palana. o Sr. Aldc Sampaio. 

O Sr. Alde Sampaio - 2\ão creio, Sr. Presidente, nos effeitos de~ta 
triln111a, :\ffirn1<1 arguto e~criptor extrangeiro, com bom humor. <tue, t:lll 

hil\'l'tlllu nccessid:ule, pnra u n1determinado fim, de provar que dois mais 
o lni~ fa1.em cinco, nffirma o escriptor. que não faltaria quem. em inteira 
111111 (0:•, •~ puzesse á tarefa. 

En não sei. Sr Presidente, considerando o problema pelo in\'ersn, se 
•r l'IIIM~IIUe desta trib1.1na, por :lcç:io de um plenario numer9so em excesso, 
•· .. rriRir :u; proposições dos erros já perpretados, ain<h que equivalham ao 
•·rro nrithmc:tico de dois mais dois egual a cinco. 

l'ur i,;so, com antecedencia e com os olhos no Paiz, appellei para as 
L11111111i~riões. que haYiam de estudar e dar parecer sobre a materia ora em 

•li-CUIIMiin : o accõrdo inglez. As Commissões, que os houver;~m de estudar 
rntlf!c:llll inteiramente os textos e os enviam a plenario sem a. menor cor
rcc~llu. l11noro se assim o fizerem, pelo facto de os achar perfeitos ou se no 
JtroJlo"ito de preferir, como mais conYeniente â Nação, em não tocar na
quillu 11ue j :i está officialmente assignado pelos dois paizes contractantes. 
Se usint n foi, certo que mais subiríamos nós do conceito Já fóra, que mals 
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confiança e louvor mereceri:-L o ParlameJltO Brasileiro se prestassemos cal
laboração no accõrdo entre os dois paizes. ao im·és de condescendermos e 
~pprovarmos a obra. já feita. 

N5o posso afbnç:11 .. que hom·esse sido esta a oríentaç5o das duas Com
miss(ies. Mais raz(íes tenho para assim julgar quando vejo que ambas de-· 

claram corno inocua uma das censuras qtle fiz quanto á permanencia dos 
considerandos do acdirdo. ~onsiderandos que julguei . attentatorios á noss:1 
soberania. e em considerai-os inocuos, porque sem effeito compressh·o. não 
lhes recommendam a suppressii.o. 

•Estou no direito de considera~ que as Commissões procuram eYitar dif
ficuldades q11e forcassem noYas ncgo6açües entre os d?is paizes. Poi,; se 
são inuteis e se:n effeíto. 

)ifio sei se ainda neste sentido diplomatko da condescendenda, o saldo 

não m)s é desf:t\·oran!l. como o é nos outros. Muito timbram as n.oçóes em 
ostentar o seu proprio e alto apreço. Onde hája. uma suspeita de melindre. 
ampliam e lias o contorno do qu:tdro de. sua soberania e e..xigem respeito. Não 
t:. portanto, bôa norma que encubr4mos em 11enumbra o que possa ser tido 
como pouco airoso á nosso soberania e ,-enhamos a occultar, em tintas m:lis 
espessas de argumenta<;i"to. os poiltos tle vista rt',!e re\·elam feridas, par leve 
que sejam na dignidade da Patria. 

O S1c RuGo NAPOLF.Ão - V. Ex. acha que a dignidade da Patria fica 
:1 rranh:td:t com ·~sse tratada ? 

O SR. ALDE S/l.~lPAIO - O tratado tem disposições unilater:.es; 
por isso considero que fere a nossa dignid:tde. 

Unilntcrnes, por que? 

ü SR. ALDE SA1fPAIO - Porq\le só dá obrigações para o Brasil. 

o SR. Ht:GO x.~POLI>Ão - :\.s olJrtgaçües são reciprocas. 

O SR .. ALDE SA:.IPAIO - V. Ex. não julgou bem o trataclo, ou niío 
quiz perceber em suas clausulas aquillo que estou denunciando daqui. 

O SR. Huco N.~Por .. ~Ão - Não ê posivel vish1rnbrar isso. 

O SR. ALDE 5.'1.11-fPAIO - Vislumbret-<J eu, e V. Ex.. vae ver como 
o tratado contém até ma.teria anti-constitucional. Bastaria isso, a meu ver, 
para que a Camara íizcs~e um exame mais detido delle. 

O SR. Huc;o N.~PoLE.ii:o - Se tem materia inconstitucional não pôde, 
evidentemente, ser approvado pela Camara. 

O SR. JoXo NEVES - E' o que o orador vae demonstrar, e não os sup
primir? 
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O SR. ALD.E SAMPAIO - Pode o assumpto ter passado despen:e
bido a V. Ex., que é jurista, e ter affectado a minha sensibilidade de en
genheiro. 

O $11.. H vco NAPOL~Ão - P.ois não ; os assumptos podem escapar a 
uns e serem percebidos pelos que estejam em posi ç-ão· contraria. 

O SR. Dt:o z Jt::.;roR - O orarlor p c::rrnitte l1m esclarecimento? 

O SR. ALDE SA<MP AIO Com prazer. 

O S1t. DlNiz JuNioR - Na Commissão de Diplomacia esses tratados 
foram estudados eom grande zelo, no que diz respeito á nossa sobi!rania. E'· 
possível que V. Ex. encontre falhas no resultado a ·que chegamos, mas, 
posso assegurar-lhe que houve esse empenho de accertar. Don o meu teste
munho a V . .Ex., tanto mais á vontade quanto offereci restricções a um dos 
tratado5, assignando parecer nesse sentido. Mas o empenho de todos os cal
legas era o de dar ao Brasil, a melhor parte nos tratados e. naturalmente, 
não poderia ter s ido de out~a fôrma, para i~so os tratados foram submetti
do~ á ·Commissão. 

O SR. ALDE SAMPAIO - .Xiio esperario eu, de br"sileiros, que fi
zes~em outra cousa. 

O SR • .Hcco XAPoLI:Ão - Xo caso, a questão de ser bacharel ou. ieigo 
não importa. O que importa ~ a de ter boa ou mi fé. 

O SR. ALDE SAMPAIO - A pro\'a dos fac tos é sempre em contrario. 
Ha bacharcis distinctissimos que opinam de maneira diversa quanto á legali. 
dade ou illegalidade de uma mesma causa. 

O SR. Huco N Al'OLt:Ão - Não é q uestão de ser bacharel. E • uma ques
tão de per-cepção, elCclusivamente, porque nem a e:ngenharia é p rivilegio dos 
c•Jgenheiros, nem a advocacia o é dos b;~.cbareis. 

O SR. ALDE SAMPAIO - A largu!!%a, porém, no estudo dos as
sumptos cabe aos especialistas ; se bem que nesta materia de ferimentos á 
dignidade da patria , sejam inuteis os artificios de sabedoria que os tentam· 
a-pagar. A propria intuição os revela aos mais falhos de raciocínio e aos me
nos illustrados no saber, que ainda assim, se aper-cebem por sentimentos na
turaes, onde estão os lances que dignificam a patria e as manchas que a de
nigrem. 

Era portanto, da mesma fórma, inutil que o Sr. Ministro Souza Costa 
viesse e."<plicõlr á -camara, com diccionarios, o significado da palavra in.. 
f(.nção ; como era inutil, ao meu nobre collega N egrão de Lima,- illustre 
relator na Commissão de Diplomada e Tratados, demonstrar confusão de 
minha .parte ao julgar da significação das plflanas. ·Diz te;dulmente o 
preclaro Deputado que o orador que occupa a tribuna, "suppo:r: por evi-
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dente equivoco, que essa reierencia importava em compromisso, quan:l'l, 
como é claro, se tal fosse. teria sido incorporada mts cla\tsulas do conve
nio. constituindo expressamente uma deltas.'' 

Não vi o facto com olhos de tanta ígnorancia. como se afigum ao 
nobre relator. Assim reza\"am 11m e Cl\ttro os mesmos escriptos do ~.correio 

da \lanhá" dos dias tt e 22 ,]e ::.·raio, que precederam a minha aprecia
ção na Carnara: 

"Ainda d~sta YeZ. não i:J.lhou a arte ing)eza ent doudr urna Ím
'J)Osicii.o. que veio como consequencia dos erros da nossa·· économia in
terna e que surge como um cordial e pro"citoso entendimento no con
"enio que acaba de ser celebrado com a responsabilidaJe dos go,·ernos 
do~ dois . p;li:z:r:s. Que :t fina tactica ingleza? p,:;z como elemento 
subsidiaria nos ,consideraudos dos accordos. aquillo que mais impor
taYa ·ao interesse 1nglez. como que a tirar-lhe o Yalor. e. ao mesmo 
tempo. a render homenagem ;[ nosso soberania; mas não lhe esque
ceu bu~car os artigos que llaseri:un de re~eber a. s"ncção do Go,:erno 
hrasilein> no dizer e nos termos destes mesmos considerando$, que 
assim fkam incorporados como St1hstancia do con,·enio. 

Com assim ía::cr. pre>enam-'c os ing:ezes das ma.~es que •·irão 
a recahir totalmente :;obre nós, ficando na apparencia de simples es
pectadores que assistem 110 palco um drama onde figuramos corno ar
tistas que se e:-:hibem com lances de cortezia. á moda do alto cava. 
·lheirismo romano. diante de Cesar com a phrase nos Iabios : "morituri 
t~ sa[J:taut . 

E r1o artigo seguinte : 

~ Aàmitta-se que o Regttlamcnt<• não permanecerâ tal qual, que a· 
retl:nçiio de 35 % d:1s cambiaes de exportação pos~a ser alterada ou 
reduzida; que o go,·erno possa liYremcnte eliminar a clausula de as
salto :~os bens particulares: a que institue o preço de compra de eam
hiaes pelo proprio ~omprador para seu uso ; admitta-se (\Ue a citação 
do regulamento não tenha força legal para impedir ao governo o 
Jine arbítrio de re,·ogal-o, a despeito de figu~ar no corpo de u:n 
contracto internacional com datas e numeras; o que não ,se pode con
ceber é que o mesmo goYemo que firmou o eonvenio com a declara
~ão sa 'emne de que é sua i.nten,5o coi\ser\·ar o regulamento em vi
gor, e. apôs o hanr confinuado reproduzido seu. teór no contexto dos 
artigos do contracto, onde se differencia um cambio liYre diverso de 
um cambio ofiicial, onde. se estabelece a interferencía do governo no 
mercado de cambio para a apprehensiio de cambiaes; sinta-se este 
mesmo governo subscritor. moralmente livre e desembaraçado para 
at!optar a seu bél prazer politica éontraria ao que assignou '', 

Vê-se perfeitamente que eu tinha a in<::'lusão dos eonsiderandos na 
mesma conta e nos mesmos termos em que o viu a Cornmissão, se e.xami. 
nados perante urna futL1ra dispu~ judicial. Mas o contra . que eU havb. 
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protestado e não foi trazido á elucidação da Camara, c:ra o facto que se 
indicasse no convenio a fonte onde o Gon~rno brasileiro ha\'eria de hau
rir recursos para o pagamento de seus debitos, tendo em vista que se tra
ta\·a de transacção entre governos c n5o entre particulares. E dahi é que 
!'C aiastaram o illustre titular da p:tSta Fazenda e o meu eminente col
lega Deputado Xegrão d~ Lima. 

Que estas fontes estão indicadas e que o accónlo gira em torno dn 
empenho da nossa exportação é fóra de dU\·idas. Se não hastassem as pro
prias clnusulas do contractr>, para confirmai-o. ter-se-ia a clausula 13 do 
<tccrjrdo de 29 de Julho de 193;l . relntin> aos .Primeiros debitos commer
ciacs atrazados; :tccordo appto\'ado pelas disposições transitarias da (ons
tituicão e que a ·Cama r a Constitucional \':te ratificar pela clausu.~n 1 t do 
pre5ente convenio em discussão. 

!\e,;ta clausula 13, npós a affinnação de que o Governo está obri
gado a participar do accõrdo para os fins enunciados, expressamente se 

decla ra: 

r 3- O Banco ol>riga-se a reser\'a 1la quantia disponiYel de c:~m

hio resultante da exportação do Brasil as importaÍicias necessaria.s 
par:~ o pagamento nos respectivos \·encimentos das quõlntias referen
tes á di,·ida total de tndos os .p:trticipantes. em razão do pre5ente 
Comr:tcto. á medid:~ que se forem \'enccnllo. 

T:unbem i: fóra de dU\·ida a outra minha affirmação de haver o go
verno inglez se precavido para que não fosse tal'ada a importacão com 
o f im de regulamentar o cambio. Contra esta affirmati,·a declara o rela
tor d:: Commissão de Diplom:.cia e Tratados que o que se preceituara pe."la. 
dnusula 9... fõra que : •• quer o governo inglez quer o brasileiro se com
prometteram a não dar um ao outro tr:ttamcnto difffrerente ao conce<lido a 
outras nações em materia attinente á regulamentacão do cambio". Leio a 
~lausula 9-~: "os goYernos contractantes concordam em que nenhum dciies. 
em tempo algum, discriminar;\. contra o outro ou pessóas. no Reino Unido 
ou no Brasil, quer quanto :1 fixação e regulamentação do cambio, quer 
quanto a concessão de licenças de importação impostas •:om o fim de re
gulament:tr o cambio ". 

Aqui só uma duYida poderia ltaver, depois das palavras que prezo. 
que acato ~orno sinceras. do meu nobre amigo Deputado Negrão êle Lima, 
é o equi,·oco de S. Ex. com re-'ação ao significado do verbo discriminar. 
Discriminar é distinguir por disgregação ou ennumcrar discernindo as 
partes de um todo. Quem discrimina, distingue e discerne entre as cousas 
dis~riminadas. Xão se pôde na clausula querer dizer que o que quer que s~ 
discrimine, - impostos, Se ha um erro de t)·pographia na publicação offi
cial que consigna licenças imposus em lugar de impostos ou aquillo que 
se omittiu deixando a phrase ~::m sentido - seja em egualdade de condi
ções para -com os outros paizes. porque a estes não se allude na clausul'a. 
Se não são impostos o que se \'eda discriminar, na realidade o que se pre
tende impedir, por esta clausula, é a exigencia por parte do Bra5il, de 
cobertura prévia de cam.biaes para as importações, a exemplo do que fez 
a Argentina • . 
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Não quero. entretanto, insistir no assumpto. Bast;J. para o nosso cun
ceito de povo civíli;~:ado qtte expressamente se incorpore a um tratado in
ternacional uma disposição em fl:1grante desre~peitt> á Constituição dD 
Paiz. 

Bastaria este facto. para merecermos uma classifíciJ.<;áo que nos de
prime e que lá fóra repercute como se fôra a realidade mesma do nosso 
gr~o de civilização. 

Um povo que não dá a minima consideração aos m;mdamentos do 
seu, pacto de existencia social póde merecer dos outros mostras de egu:~l

dade c considerações de acatamento aos seus poderes cosntit-.:~idos? 

Deste ponto não quizeram cuidar nem o Sr. ~inistro Souza Costa, 
nem o nobre :relator da 'Commissão de Diplomada e Tratados. Entrel<~nto , 

S. Ex. o S:r. Souza Costa invocou o preceito constitucion:~l <:Dmo 1.)relimi
nar eliminatoria das outras razões na resposta á C:1mara sobre questão 
formulada pelo Deputado Cincinato Braga, concerner.te á piitica do café. 
Agora admitte S. Ex. como de nenhuma importa11cia a inclusão. em tra
tado i11ternaciorul. de uma lei inconstitucional. E <1Sshn duplamente o .!, 
porque fére de frente preceitos lla Constituição c emanou de fonte illegal. 
Veio como uma ·contrafacção de lei disfarçada com rotulo de regulamento. 
do Conselho de Commercio Exterior que. por si mesmo se attrib\\e poder 
legiferante, num programma accintoso e calculado do Poder Exc::uth·o de 
desrespeito e diminuiçã-o ao Legist1atiYO. 

Foi assim deixado á margem e mantem-se sem alteração do que pro
feri, o aspecto da inconstitucionalidade da medida que ora se exara no 
com·enio como pratica · coniÜlUõlti\·a do GoYerno brasileiro. 

Já que o assumpto ficou fóra de cogitações e uma vez que não nos 
cabe tomar a iniciath·a de suspender a execução de dispositivos illegaes. 
faço daqui appello ao Senado para que, em apreço ao art. 91 da Consti
tuição que lhe de\l tão alta incumuencia e tão dignificante attribukiiu 
qual a de zeb.r pela boa pratica elas leis. retome a questão e proclame ao 
P<~iz a constitucionalidade do Regulamento de 1 t de Fevereiro de 1935 
ou torne defesa a sua applic.aç;ao, em sah•aguarda das instituições brasi-
leiras e da nossa economia sacrificada. 

Foi ahi, Sr. P1·esidente, que com a mais vh·a força, me insurgi, des<le 
inicio em fonnal condemnação ao accórdo: a fórm:J. de pagamento i~sti

tuida pdo go\·erno do Brasil, salientando que o gayerno, não contente de 
exercitar t1rna política fi nancei:ra. ruinosa ao Paiz. ainda viesse çonsigna l-a 
no texto do Tratado, diminuindo-1los no conceito dos povos cultos e dif
ficultando a sua mudança de orientaç5o quando !llnnifestados os ine\·it:~· 

veis effeitos. 
Ainda sob este aspecto salientei as mesmas cnn~equencias dos jums 

eleYados, impostos no Tratado. demonstrando que as transacções commer
ciaes de indole internacionnl, d~o de commum o lucro ::mnual de 3 % e 
que estabelecendo o juro de 4 ifo, o convenio subtrahia dos prodrictot·es 
brasileiros todo o seu provento, num total de exportar;ão futura equh':\
lente ao valor total dos congelados commereiaes. 

S. Ex. c Sr. ,Ministro verr. á lide declar::~.n<io, q•te os descontos ban
carias actt1aes oscillam entre :: e .2 :zf r % e que todos os emprestimos pu-
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blicos brasileiros tiveram .:onllic;ões mais onerosas ll<:- que a a·ctual ope
rac;i:o . 

. o ·coniorto dos numeros jâ estaria· assim feito por S. Ex. na base de 
:z para 4. em om;s ãuplo das ccndiçes norrnaes. O conhc;nto dos empresti
mos. na outra hyporhese a\'entada pelo Sr. Souza Costa, foi feito com a 
maes:ria de setnpre pelo insigne parlamentar Sampaio Conêa, a quem nin
;:u.::n sabe c1ue mais admirar: o ·professor da. mathcmat!ca c11 o o:-:;dor que 
con\'ence. A ~ateria foi esgotada contra o Sr. Minist ro. 

){as foi re;~l o coníror.to proposto por S. Ex.? Trata-se mesmo de 
descoilto co,tmercial em b:!nco de deposito 0:.1 de emprestirno publico sob 
garantia do Governo do Paiz:? E"; dentemente não. Trata-se de uma ga

rentia de liquiclaçlío de debho commer<:ial não pago. E ainda assim em 
caso especial de estahelecimento banc:!;io para estabelecimento bancaria, 
em molde commum. 11:1~ operações internacionaes. 

Estas transacç<ics emre bancos. quando a. curto termo, são frequentes. 
Quando o total das erport.açõ~s não ch~ga para pagar o tota-l das im

porta~ões. o paiz credor passa a dispôr de uma reserva, em letras sobre o 
commercio do paiz intportador. Em cambio livre e sem íactores e.'ttranhos. 
cs;as reser•·as nfto se an>1umam em grandes sommas e se ·liquidam pela ope 
ração a que o~ francezes chanll..m de politica das ~de\'Íses" O\t como ope
r:~ções de stocl1 c.l'c/ur~lgc para os ingletes. 

O ·curso do Cólrnbio. porém. controlado que íoi pelo Brasil, deu logar 
a reserva aci;na da normal e como o Banco do Brasil, não se utiliz?u 
desta resen·a para faur a política de troca de cambiaes, mas emprestou-a 
~o Governo brasileiro, como dinheiro seu. \'iu-se na contingencia de propor 
Ulll!l operação bancaria que lhe facultasse meios para fazer a remessa de 
seus pagamentos a longo prato. A operação e. portanto, uma operação ban. 
caria do gcnero das compens.açõe; internaciona~s. com dilatação de prazo 
de remessa. 

De íacto. não ê simplesmente de presumir mas de assegurar que os 
descontos commerciaes. ele cujas taxas o Senhor Souta Costa deu uma re
lac;ão, já estão feitos subre os títulos da importac;5o brasileira e que el;es 
se acham Yencidos. á espera de pagamento n:t!: carteiras dos Bancos; 
como. aqui entre nós, se acham liquidados perante o Banco do Brasil. A'$ 
contas J>Qr justar sfLo entre este e os b~ncos extr.angeiros portadores d~ ti
tnlos. O facto esp~cial para o .caso está simpl~srncnte em não possuir. o 
Banco do Brasil, deposito de ouro que assegure os seus debitas. Estives
scmos nós incluídos entre os paizes de •Go!d Exchan:,:e St:mdard e narb 

ha\'eria de excepcional para nós. 

Em 1!)30 a Delegação do Ouro, na Li!,'ll das Nac;:ões, :walinva ~m 

1 5 bilhões de francos os credites ~xt rangeiros nos bancos c~ntraes. E õlinda 
agora a Re,·ista da Situação Eco11omicn Mundial em 1'.).33•1934. d!l me~mn 
Liga cl:~s Naçüe!<, a~signala que n Banco ele Liq\tÍdac;ões internacionaes ava
lia que, nos fins de 1 ')JJ, o tot:~l dns creditas a ~urto pra:r.o detidos em 
Londr~s por tres ou CJuaLro ,1.'\Íze~ :~,~:ricolas mencion:~dos, se ele\·a a 1~0 

milhões de libras esterlinas. 

Tanto é certo que :1 transac<;ão é de compens:~ção e que o que lhe 
falta é a confiança no Bnnco do Brasil por falta de ,lastro ouro, é que não 
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foi senão esta falta qtle o bancqueiro e"trangeiro 1)roc.urou supprir. subs
tituindo o ouro inexisteute pelas cambiaes de exportação que equivalem 
ao ouro. E foi neste sentido que el!es mais presaram a interferencia dü 
Governo Brasileiro. O acco~do de 29 de Junho de r933. feito no período 
tliscricíonario com mais largueza assim o mostra claramente r>elas clau~u

las 12.• - e a j~i citada 13.". Pela 12.• se estabelece que: "o Governo pei•1 

presente instrumento garante incondicionalmente " 11agamci1to pontuat pelo 
Banco de todas as quantias qtle este ho~wer de pagar por força deste 
<:ontmcto relativamente á divida total... A 13.• completa e~t'l e como j;i 
se viu obriga a t·eservar as importancias ne::essarias retirando-as "da 
quantia disponi,·c[ de cambio, resultlnte da exportação do Brasil •· . 

.As duas clausulas em conjuncto definem a transac~ãu: opera~.'io de 

banco pnra IJanco em liquidac:;.ão de debito de cambio. sob a gar:mti:-. tia 
exportac:;i.i.o brasileira pela interferencia do Governo. 

A :u'Ileaç;l contra o Banco se acha na clausula 7·', pela r:tzáo de p•J
derem os banqueiros Raschilds na falta de cumprimento do contracto. 
negctiarem as not:1s promissorbs rln Banco do Brasil, que ficam assim 
sujeitas a protesto judicial. 

Dest'arte, os juros que gra\·am a OJ)eraçáo. que o Senhor· ).Iinistr•) 
S·ouza ·Costa pretendeu comparar aos dos emprestimos anteriores feito,; 
pelo Brasil não são de emprestimo publicn por credito no Paiz: credito a 
que o i'htstre 1.-adcr d.."\ minoria concitou a que o Sr. Souza Costa puzesse 

~m prova. tentando e"perimental-o nos mercados rnonetarios. Tan1bem não 
~iío de desconto bancario que presume trans.accão cornrner~ial em curso. Os 
juros na verdade são de aprazamento de liquidação de contas. qúe tleYiam 
tl!r sido liquiu:ul:!s por compensa<;ão d e creditas nos mercados interna
ciona~s. 

Em condições normaes. estas transacçües se liquidam pd:t política d<l 
"tlcdses", no propriu curso do:: ,·en<.b por diminutissim~s \'ariações fraccio. 
nnrias nas taxas de cambio e <le desconto segu11do o testemunho do oc
nhecido profe~sor Taussig, da C'ni,·ersiclade de Haward e foram object01 
de delillera~i!u n<l C()nferencia internacional de Genebr:1. em Abril e M:1:0'} 
de l9:!~ par.l os paizes de Gold R:'(change St.;ndard. 

Para o <:aso particu1ar do Banco clt1 Brasil as condic;ões íon:nsamente 
b:n·iam 1le ser outras, por falta de nãCJ os ]la<lennos incluir entre bs paizcs 
de Gold Exchange Standard. 

Os juros 1Jara o credor. que Yae emprest:n· se úepenclcm. como tod;~ 
operação iinanceira.. das condições cconomic:ts e das prcdsües technicas, 
ficam a depender sobretudo do factor confi:m~;a. E este factor confit:l!(a 
não designa ahi senão a confiança de ordem política no p:tü: <levecor. Tal 
.! o concdto do abalisado prof. Del Vecchio transmitti<lo p<:las palavras 
íin~es que se segue1n. em ~ynthesc de um estudo:. (Econo:nia Applicacla, 

Tomo li, pag. 405 l: 

" Em resumo se vé que a po!itica das troc:1s de c:unbíacs, jl!enerica
mente ·considerada. se guia normalmente por criterios econornicos c te
chnicos, dependentes com varhwd intensidade do;; elementos políticos". 

Ora. a operação que se tinha em vi~ta realizar pelo convenio não es.. 
tava mais a depender elo desembolso do credor (]Ue n5o podia assim dict.1r 
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as condiçl>es que dependemsse da confianc;J. na politi-ca do paiz. Se 
existe da nossa parte a intenção da honestidade, este factor confiança. se 
não est:i. inteiramente ao nosso <:riterio. tambem não pôde estar á imposi~ 

ção clos credores. 

O SR.. FERKAXnE:s T.'\VoM - Permitta V. Ex. um aparte Re
almente, o Go\'erno brasileiro não de1·eria pagar juros por aquillo que 
recebeu sem juros. )fas, uma vez que assim procedeu, o cre:lo.r extran
gciro é que não tinha obriga~ão de ficar com o credito para.lysado sem 
receber juros. O erro foi do Governo brasileiro, lançando mão desse di
nheiro, que lhe não pertencia. 

O SR. ALDE SA:VIPAIO - Estou <le perfeito accordo com a the;c 
de V. Ex. Só censuro o elev::tdo da taxa e não a legitimidade de sua co
brança, 

Aliás,. tenho emenda apresentada que redu1: a ::! % os juros, achando 
que é ecj'Útativo e sufficiente como remuneração, para o mercado actual 
tle uinheiro, no caso especial do eom·enio. 

O SR. Drxrz }t:."JOR - V. EJ<:. poderia chegar a outra conclusão: 
no momento P<eciso, não encontrando "de1·ises", -mas tendo de pagar, que

rendo pagar, e~·identemente o Go,•erno só o poderia fazer pela fórma que 
fc•sse possh·el. 

O SR. ALDE SAIIIPAIO - Perfeitamente. ::--l'ãn se páde querer n 
imposskel. O Govemo brasileiro está dea.nte de \1m clilemma: pagar u que 
póde ou nf10 p:1gar. Acceito a these de V. Ex .. se bem a compreheodi. 

Demonstrei que ~ absurdo o juro de 4 % en1 trans<Lcções conr.nerciaes 
de indole internacional, porque chegam a absorver todo o lucro da noss:t 
exportação, em quantia equivalente á importancia dos congelados_ Passa
remos a negociar sem ·.ucro. Foi contra isto que adverti as commissõe> 
c estas não qui~eram elucidar a Camar<l; preferiram confirmar o nosso 
descreclito politico. 

·N:iio insisto entretanto para que c5te se sah·e. em esforço supremo por 
parte da Camar;t. Acceite-se como fatal o nosso descredito poiitico no 
conceito das Xa.;:iíe~. mas salYe-se ao menos a nossa e::onom;a interna, não 
permittindo ([Ue se empenhe no ·con\·enio, por Jnodo visivel ou simulado, a 
nossa exportacão, est:1canda uma d:J.S grandes fontes do trabalho nacionai. 

Neste sentido, por uma incomprehcnsivel orientação. o Go\·erno está 
disposta a realizar obra completa de destruição. Desfere por todos os 
nteios. golpes 11a nos.sa exportação. ln~iste numa politica de de~ 

icsa do café que lhe ,·ae tiranão a qualidade de commercio, de meio-mono
polia .• Illudíndo-sc corr. o que a sua expor:a~ão vae lentamente subindo em 
tmmcros. absolutos. não o apa.\'ara que Yá cabindo em numeras relativos, n:1 
COllcorrencia com os outros po,·os, tal q_ual s,Jccedeu com os outros pro· 
<!uctos nossos, o :tsS\lcar, e em condiçúes tn.enos a.ccentuada.s, o ca.
cáo; dos quaes tinh::t o Brasil a suprema<:ia de exportação e que. embora 
por muito tempo haja conser,·ado e quiçâ accresddo o numero abso"uto 
de sua exportação, passou esta a representar parcel1a desprezível no con
~umo mundial. Parlindo de wna defesa do producto, estribada no prin
cipio Yerdadeiro de que a dependencia entre os prec;os das mercadorias e 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 14:43 · Página 35 de 167 

-331-

o seu consumo n5:> se representa por um:~. relaçlío constante. e que é, IJOr
tanto. possivc:l auierir maior lucro final ·com o emprego de: determin:..da~ 
mec:Kdas. e.'<agera esta poli ti ca com gastos YU !tesos a . ponto de pôr em 
l"isco a propria e>:porta~ão do café brasileiro e de anniquiiar a sua lavoura 
entre nós, por cessação de lu~ros para o productor nacional. ao mesmo 
t!:111po que não ím·<;andc "stocks ·' por superproduc~ão nos paizes concurren· 
tes dá-lhes margem a desenvolver <15 su:ls producçõe:;. 

O SR. Dt:oz JuxroR - Por esse ponto. V. Ex. sabe que o erro vem 
de longe. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Ainda bem que V. Ex. confessa Que é 
erro. ~Jas. se é erro, a todo tempo dc\·e ser corrigido. 

O S?.. Dx!'J(z ]UXIOR - Faço questão de accentunr isso. para clar a 
cada qual a sua responsabilidade. 

O SR. ALDE SAMPAIO ·- V. Ex. tem intdr:un~nte razã(•. Nã,, 
desci a essa particularidade historica de apurar os c:ntsado~ do erro. 
Fico satisfeito em verificar que V. Ex. o condemna, como eu. O que nãn 
posso. entretanto. comprehender é que V. E>:., proíligando esse erro con
corde em que ne~·le se persista. 

O SR. Dl:-õlz JuxloR - ].á tenho m:~nifestado ,·arias Ye:tes, nos jor
naes. minha opinião a esse respeito. De,·o dizer que. desde quando pu:l~ 

escreYer, ainda estudante da Faculci:tde de Direito. cl\ e muitos coih:ga;; 
tivemos occasião de c:xtranhar a v:~.lorixacao de Taubaté, visto como aquill .. 
que 01prendiarnos na Faculdade est•n·a em perfeito antagonismo com o que 
se fn7.ia nfficialmente. Desde ·logo hou \·e quem advertisse que aquella po. 
~itica ia determinar o app.arecimento de perigosos concorrentes. B:l.SC<-..da 
em inqueritos mal feitos, elaborados por caYalheiros que eram tidos comc> 
grandes technicos na materia e que haviam ido aos paizes julgados pos
síveis concorrentes. a valorização se fez. Entretanto a contrario sl!nS<J 

de quanto haviam affirmado esses technicos o que se viu foi que. effecti
vamente. os concorrentes foram estimulados, collocarnm sua mercadoria. 
ampliaram seus mercados, ameaçando seriamente a producc;ão brasi"lei~a. 

O SR. ALDE SAMPAIO - ·Em pleno :~ccordo com V. Ex. 

:\iuda não satisfeito o Go\·croo com :1s medidas sobre o café e com 
retem:ão dos 35 % das cambiaes de exportação, que põem o exportador 
brasileiro em infimas condições ele concorrencía. resolve por U:ltos com. 
merci:tes e reducc;ões de tarifas ahrir :~s portas aos productos cxtr:lngeiros 
em competição com os no~sos, dentro do proprio territorio nacional. Eu 
não sei se é JlOSsivel admittir que a ·Camara approve estes tratados sem 
os modificar. 

J:i no regimen :~ctual nos estamos empobrecendo, d~s~·a!orizando o 
trabalho na-cion;~l , estimandO-o, nas trocas externas, a preço vil. impo_r
tando caríssimo o trohalbo extrangeiro. E por insciencia natur:~l destes 
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factos qt1e não se re\·e!am senão pelo esforço. cada Ye;>; mais c1·escente JlO 

trabalho nacional mantemo-nos numa illusão de prosperidade que aferimos 
pelos arranha-céos c1ue se edificam nas cidades, numa apparencia de ri
queza t5o expressh·amente singulari=da no verbo sempre fulgurante do 
Sr. João Neves: "um manto de purjlura sobre a miseria economica ~.E' o 
falso mercado de que fala Henry '\Vallace nas "Novas Frl'lnteiras'', e que 
na mes1na apparencia de Yantagens subtr:-.hiram aos Estados Unidos nn de
curso de sete annos a Mmma cle dez bilhões de dollares, em troca duma. 
íicticia prosperidade urbana que não representa senão o fruto do sacrifí
cio e do desperdício das riquezas do Paiz. 

Pouco tudo isto aínda. Com os noYos tratados que a fn~t-~ se conhe
~em porque se não c!h·ulgam para. apreciação generalizada, intenta-se g-Lter

rear o trabalho naeional oppondo se ás difficulda.de~. impostos por toda 

fórma á nossa pr(){!Ucção. a invasão de prodl1Ctos extr:mgeiros fabricados 
~m regimen completamente dh·erso. 

Quero. -por exempêo. me referir ao caso especial do accordo ar;:tentino. 
e:n que se reduziu o direito de entrada dos lacticinios. Ora, aqncila na
ção mantém essa indu-stria como producto subsidiaria das ..-xportaç6e~ de 
carne. ao passo que o productor brasileiro faz della a sua fonte de. rend:~. 

Para o criador brasileiro, niio são productos subsidiarias; pelo co•~trario, 

são essenciaes para a m3.nutencão do regirnen ele exploracão. 

São as ddacles os nossos \'erdadeiros centros de consumo. Os accres4 
cimos de desp.,s;,s de intercambios, as exigencia~ de tributos e commissões 
~o tão grandes para os prodoctos que se desloc;l.rn, que quasi se pode di
zer que o intercambio para consumo só se fa-z entre as grandes cidades. 
O campo se mantém pela Yida local, na impossibilidade de troca: só· 
:tdquire o indispensa,·el para a permanencia das proprias actividades. Pois 
bem, as cidades que tudo usufruem. ainda não sati~feitas com :t~ norma9 
de sacrifício que ellas mesmas irnpõ.-rn ao trabalho nadonal. vão merecer 
dos poderes ]Htblicos :tinda o privi~gio ele relegar :.o menosprezo o tra
lmlho nacional e gastar o -patrímonio de IJUe dispõem accumulado, em 
ncquisíção de productos extrangeiros. Niio se illudam. porém. M beT1efi
ciados. Gastas que sejam as sobras accumuladas, a prosperidade momenta
nea CJne della nasceu por si mesma se devorará. 

Esta,; tarifas de produc~ão á importação. qne vem por :~h: :<õ1r~ngen<lo 

iJrodnctos os mais gent~inarn~nte naeionr.es que não podem reshtir [t ot·
ganíza<;ão extrangeíra por culpa m~smo das imposicóes que ~ fazem ao 
nosso trabalho e t~ão por .cntr,a do nosso trnba1bo. estns tarifas Y5n trazer 
~ns lahíos de milhares de br;J.sileiros esta pergunta getteralizada: "Qm~ .! 
que eu vou fazer ? " 

~ão se sabe o criterio que a ellas presidiu. Xão se pretcnd~u C•>rri
gir abuso de protecção .contra :t industria artificial porque a camisa de 
algodão. a manteiga. o queijo. o leite maternizado, o milho, as compotas. 
o :~lgodão hyydrophilo, as pelles e co\tros, os sabiJes de· toda natureza. est5o 
cr:.mempbdos -como r•roductos que merecem faci'•idades para competir com 
os nosso!:. Tombem niío foi o <:riterio d:. riqueza ~·cmmum em ben~Ecio do 
bem-estar ccllcdivo, despojando-se n poder publico de impostos alfande
gado~ para obtenç:Í() gene\·2lizada de utilidade, de modo mais acce.~sh,el 
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á popttlaçã.o. Para tal criterio a reducc;ão de int?l.'stos haveria de ter sido 
!.Ob~e mer·cadori:ts que se importam em grando:s massas. t:Ll o kerozene, qu~ 
não foi contemplacio. Abi é que a doutrina proclama o erro dos governan-· 
tes em querer se locnplet:tt de impostos em prcjui:w dos interesses da N::l
ção. Seria o caso para nós das · itnporta.;ões forçadas de apparelhos 
e machinas, de trilhos de eferro. de fios de cobre e material electrico. como 
seria para os Estados l:nidos o nosso c;âé. pelo reflexo no seu marcado 
de e.xportaç5o e pelo disturbio no seu mercado interno, sobre tudo quanto 
>e refere ás trocas com o Brr.sil e os outros p:~izes prductores. 

Xãv se sabe o criterio. Pe1o contrario, o que a observação indica é 
(/tle as peqt:enas ímportaçves, aquellas qt:e não vão pertuTbar o mercad" 
do paiz productor. é que dão margem a ta:-.:ações tributarias sem damnos 
indirectos. O paiz pequeno importador de uma mer.cadoria de grande 
consumo mundia.l póde graYal-a sem consequencias ou disturbios nas suas 
reiacões internacionaes. A Inglaterra importa parcella minima de c~.fé. se 
lhe tributa a ent~ada este imposto não affecta o preço de Yecda no mer
cado mundi:tl e não traz por consequencia disturbios nos paizes prodncto
res. Os Estados Unidos, pelo contrario, grandes importadores, se lhe põem 
graYame. reduzem il.S possibi;idades de compra do Brasil nos merca.dos 
inlernacionaes. 

As Yantagens, portanto, que o Brsail h:t\·eria de conceder :i entrada 
de tm;ductos a:n.:rícanos e argentinos deveriam ser procuradas n:>s gran
des massas de importação P não em correntes minímas de commercio que 
só terão o effeito ele arruinar a economia na.cio11al. 

_"'>.\iâs, ') parece~ publicadc hoje, de autori:t do distincto pmfessnr 
Car•loso de :\fe!Io ;\'etto. sali<:nta que os Estados Unidos concederam 
isc::c:;i!o ou reduziram o3 direitos de importação brasileira, contemp''a.ndn 
os productos de maior ,·olume de entrada no territorio a.mericano. 

·Estâ assim ne~ta parte, referente aos interesses dos Estados Uni
dos, o tratado de accordo com a these que venho defendendo. Pelos dados 
do illu5tre professor o.s productos faYorecidos abrangem, se não estou en
ganado, 97 % da e>tportação brasileira para os Estados Unidos. Compre
hende-se hem o ponto de vista arnerícano; o que se não pôde eompre
hender é o ponto de vista brasileiro. 

O SR. Dn;rz ]li !'i lO!!. - Os Estauos línidos não importavam ma1s 

m;u1ganez. 

O SR. ALDE SA·~IPAIO - E' materia prima de que todos os po,·os 
nece3~itam, 

O SR. Dixtz Jw~Iol!. - Deix;J.ram de importar em vista do seu ac
cordo -com a Russia. A camll:tnha do rnangane~ f promovida por ::tquelll! 
paiz. 

O SR. ALDE SAMPAIO - V. E:<:. sabe tão bem quanto eu que 
elle não perde n:t.da em importa!' o nosso manganez. 

Tem-se a impressão, Sr. Presidente, que em tudo isto, nesta faina 
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de contraria~ a expansão ccmlOlllÍQ tio Br:1síl, detendo cambiaes em pre
juilo da nozsa producção; apoderando-se de dinheiros depositados pa~a 

pagamentos de terceiros; incinet·ando café em destruição de riqueza e 
trabalhos accumulados; promovendo. a importação em detrimento d:l nossa 
economia e da organizac;5o dos nossos J?Cios de transportes; diminuindo os 
impostos alíandegarios e augm<.:ntando as àC$pesa~ infrut íferas á custa 
do trabalho interno, te111-se ;~ triste impressão, Sr. Presidente, de que 
exi~tc.- a intenção <>Cculta d e dar m:ueha ;i ré ao desenvolviment o do 
Brasil. fazendo-o n:troc:eder :10~ tt:mJ>O~ · de colonia. cumo estado mais 
iclit.. 

O SR. Ht·•:o ~-~l'ot.l'.Ão - V. Ex. e5t:t se Te,·elando de um pes;imismo 
a,;sustador, 

O SR. .-\LDE SAMPAIO - )ião é verdade. não descreio d=•s nossas 
possibilicb.des, critko o que se está fnzcndo. V. Ex. ent~ndcu m:•l o meu 
pensamento. Apen:~s desejo que fique consign:tdo o ineu protesto contra a 
orient.1ção que está sendo dada pelos poderes puo'·icos aos 11()!\Sos pro
blcm~s. 

O SN. I-lt;r.n 1\.-\J'or. l•-~o - E' um pessimismo negrn o de V. Ex. NG 
conceito de V. Ex .. o Br:~si! nada \':de, nem valer:'< nad:J. paw o futuro. 
As gerações que v~m hão de morreT :'t f orne ... 

O SR. :\LDE SA>IPAIO - ~io chego a tanto, mesmo 11orque os 
br:~sileiros não !;e hão de deixar morrer de fome. 

O SR. Ht;Go ~AI·nLEÃo - V. Ex. é que está dizendo; n5o ell. Não 
queira .:ttirar pam mint ns paJa,·ras de V. Ex. Estou fri7.ando, :~penas. as 
affirma~úes do nobre ot·:•dor , para negar o pessimismo que as acalentam. · 

O SR. ALDE SA):1PAIO - Estou mostrando os grandes males que 
:~dvirão par,t o Brasil, em cousc<(tlcncia de sua actua: J>Oliticn. n:io pu:r. 
et:l causa a resistcneb economie<t do Povo brasileiro. 

':\fas prec:avenha-sc o pod.:r publico responsavel pt<J" esta s ituaç5o 

creadn. Não se pode :tTbitrnr entre a vida .e ~- morte de um P aíz. 

o SR •. Ht•<.:o x.~ I'OLf.ÃO - E~l:t v. ~~~ •. agora :1 fabr em 11101'tc do 
Brasil. E' um absurdo. 

O SR. At.DE SA:VlPAlO - E ' a politica de ll'.ort~ feit:~ pelos poâe
res Ptlblicos :J.Ctt.::les, que eõtou cdticnndo. Não estou pre\·cndo factos re:tes, 
que \"enham a occorrer. ).!o-;tro que o c:uninho tr«çado pelos poderes pu
b1iccs, a isto cond~~ziria. 

O SR. OswAJ.IXl La!.., - O c:~minho do poder publico é o caminho 
da nec~ssidade. 
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O SR. CHRJSTIANO ~IACl{.\Do - E' o caminho da neces~iclade alheia. 

O SR. OswALDo Ln.L~ - O orador tnnto o sabe que tüo indicou outto 
rumo que de,·eriarnos seguir. 

·O SR. ALDE SAMP.-\IO - V. Ex. está conft:nJindn os cami11has 
da necessidade. ~ão são os <)Uc: estamos agora triHlando. 

O S~t. O:::.wA!.DO LntA - Apesar de estudioso e especializado na ma. 
teria, V. Ex. não índicon outro. 

O SR. ALDE S.-\<:\IPA!O - Citei uma série tle artigos CJUC mereciam 
ter reb:~hamento de tarifas. ~fas. com franqueza. V. E:-;, nib me prestou 
attenção. Lembrei o kerozene. machin~i- e apparelhos, trilhos de ferm, 
matt>rial electrico. mnterial ieHeo. E V. Ex. niío om·iu ... 

O SR. OswAl.!>C L1~1A - Na Argentina, isso não ioi possh·cl. E ? 

que estamos di~cutindo é a noss:, economia com relnção á desse Paiz. 

0 SR. ALDE SA~·IPAIO - ::\ão; o cp.1e c~t:í em discussão é o ::tC· 

cordo inglez e não estou fazendo da tribuna, obrn de pormenor. Falo em 
these. Outros poderão dessenvolver os exemplos que citei. Rela.tíYamentc 
ao a.cconlo c1ue está em jogo offerci emendas: mas parece íJUe inocuas, 
porque pela deliberação d:! )-!esa. as mesmas não vão ser contempladas, 
dado que o ?rojecto não acceitaria emendas. Eu, porém. refundi inteir:l
mente o proiecto. adaptando-o ás palanas por mim proferidas. Assim fiz. 
critiquei e construi conforme quer V. Ex. 

S:-. Presidente. quando uma questão C: de indole sunst.1.ncia!• para uma 
Naçiio, já ~.rgu;nentava Alberto Torres. o arbitramento c um suicídio: a 
guerra toma o característico da. decisão de um rlestino. 

O· -Go\·erno está lançando um repto contm os destinos do Brasil; nã,) 
conte por sarpres:~. a rea-;ão c:l<> desc~pero das classes productor:ts do 
Pai:.:. (Muito bem. Palmas). 

O Sr. Presidente - Tem a pala\"fa o Sr. Oli,·cira Coutinho.• 

O Sr. Oliveira Coutinho ~ Sr. Presidente, Srs. Deputados: a ma;;
nitude do assumJ)to justificaria, sem duYítla, t:rouxes~e eu a minha exposição 
em discurso- cuidadosamente escripto. a e:<emplo dos ür:lhantes collegas qnc 
me antecederam na tribuna. O tempo, in[elizmc::nte. não me pen:ritriu fazel·o. 
de sorte que venho m·unido apena,; das notas que pnde concatenar e dos orig!
naes dos do::omentos a que \'OU. me rderir. 

Membro d:t Commissão de Diplomacõa e Tratados <(Ut: sou, embora d.:~,; 

menos autorizados (Niio apoiados), dei meu ,·oto ;Í appt·o,·ação do Tratado. 
Fil-o, porêm, com duas restric~;ões. Direi as razões por que, pesando os prbs 
e os contras, entendi ser de convenienci:t optar pela ap;:>rovacfio. Alludir·~i 

lambem aos mot:,·os da primeira restric<;.ão, at~ certo ponto já atte.:tditla, c 
falarei principalmente sobre a segunda dellas. que reputo importantíssima, e 
para a qual solicito a attenc;ão especial de meus dignos collej;;n.<. 
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O SR. Dtxrz ]l-"illrort - Diz V. Ex. qt<c a primeira restricção já f o: 
~<tttndicla? 

O SR. OLJVElRA COU1'1X".HO - :-;-ão. A prim~ir<> reostricção prendi:Í
,se ú necessidade de ser mencionado, na autorizaçflo ,<J.Ue se ia conferir, o mon
j;,nte do debito - indírectamente. o numere de annuidades. 

O Sn. B,\JtRll'l'o P!XTO - E' coisa que nüo se sahe ainda. 

() SR. OI...IVEllRA COUTDiHO - Chegarei lá: Para nfto cortar o me
thodo da exposição, V. E:ot. terá a bondade de ouvir prin•eiramente o que 
:enho a dizer. (Apartes entre """·io> Dcptltados). 

Se se tratasse de um debito contrahiclo pelo Governo brasileiro com o 

Go,·emo britannico ou outrem, a q'llestão concertad;~. entre as partes primi
ti,·amen!e contr:~ctantes, adrnittiria tah·ez outra solução, uma composição de 
reciprocas concessões; mas o credito nacional seria duramente sacrificado sl" 
- tendo-se int~rposto o poder publico, infelizmente, entre os verdadeiro~ 

contractantes, obrigando uns a depositarem no Banco do Brasii o que a ou
tros de,·eriam pagar - não empenhasse a~ora e~se mesmo poder p!tblico :> 

tl'aximo tio seu esforço na restituição. 
t:ma divida póde niio ser soh·ida. se as circumstanc:as não o permilti· 

rem. Cm deposito não! E' certo que, no çaso, surgiu a difficuldade - que 
t: írnperisoo reconhecer - da com·ersão da moeda. Tudo quanto poderia ser 
propnsto seria a restituição, em moeda nacional, dos depositas recebidos, 
accrcscidos da diíferem;a entre a taxa ca~bial ela data e a taxa actual 
em cambio line. exonerando-se o poder publico, definith·arnente. da tes· 
pons:~bilidade da con,·ersão e tr:msferenc:a. 

O SR. ALn~; S.\MPAro - O accõrdo fuz justamente o contrario do que <> 
nol:Jre Deputado desejaria, porque tr:m~forro:~ os deh:tos na r;tzão de mil r~is 
em debitos ester'linos. e rranda pagar n<'ssa especie dentro do terdtorio n:'l
cional. 

O SR. OLIVEIRA COVTI).;HO - Chegarei li. 

A differem;a de cambio .;, s~m dudcb. um encargo imposto á Na~ão. 

Torna,·a-se. pon!m, consequenda inevit:wel da monopolizaçuo cambial. da in
tcrposicão do poder publico na;; relações entre "as pessôas do Brasil" e a;; 

.. pessüas do Reine Unido" ou de outros paizes. 
E' ·uma. entre muitas, das suas desfavoraveis consequencias. De ou

tras, tratarei quando me occuyar da minha segunda restricção. 
De,·o dizer. neste momento, Sr. Presidente, que, analysando factos, uso 

cio que é direito meu e de cada um de vqs, Srs. Depütados; mais do que di· 
reito. - um dever de todos nós perante :í. ~ação, buscando investigar a 
origem dos factos, para delles derivar consequencías ou colher ensinamentos. 
::S:ão se veja, entretanto, em minhas paiavras - e o digo ag<lra, como sem
pre - o intuito <le fazer apre:cia~ões pessoaes, porque aquelles que praticam 
taes e taes actos po:icm merecer o nosso acatamento, respeito e até sympathia. 
sem· que isso nos prive de criticar suas attitudes. Esse é o de\·er do Poder 
Legislativo. Por sua parte, o dever do Poder Executi1·o - permitta-se-rre 
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Jizel-o - imrõe-lhc esta t<ltern~th•a: ou J>rovar, não pela força das maiorias, 
mas pela força da razáo {)Ue a argumenta.;;"•o não é bõa, tiu com dia se con
formar. 

E qu;wdo o Poder •Le;{i~latívo ou o Executivo deixar dt: seguir a linha 
recta que lhes traça a Constituição, ha ainda o Poder Judíciario capaz de. 
dentro de suas attrihuições, corrigir-ibes os erros do roteiro. 

?.Ias espero, Sr. Presidente, que os rumos seguidos serão o~ certos. U:nn 
Camara illustrada como e~ta é a nlímentadora de um pbarol, cujos raios hi
minosos hão de penetrar o recesso de todos os espírito~ e de todas as cons
ciencías. para q·ue ben• possam discriminar a estrarla rect:linen do bem pn
hHcn e o~ ~talhos sinuosos que. ou conduzt"m :>ó rio sangrento rh mi$e,.i:t ~ 

<In desQrdem. ou desp~nha_m no aby;mo do poder pessoal de um. ou rn~ia doto 

zia! A :~cçfw da Cimara. por si, e a do I'nder Executiv ... scr~lC> suff:cicntes 
p:'lra prnver tudo quant<o o'eja nece~sario ne:'te nssumpto. 

O SR. l'h:-óiZ }t:swt~- V. J:x:. sabe qu<.: o TOLCHICJ:IIo ~slá '"" innq;âu 

tam!•em <I" c~tado de cspirito. 

(l SR. OLIV·Ell~:\ COUTTN:HO - De 'l'l'""' 

O Sr~. Dl:<[l )t;:O:wl<- De 'luem ti,·~r tlc analy,;ar. E' pre.:iso levar e111 

o;;onta es~e f;,ctor. 

O SI<. OI;IV~!·RA CUüTfr:-;jHO - ::\iio pcrcebu bem. 

o SR. HAlU<F.TO P!NTO (ao Sr. Dini.:: Jwnior) -v. ex. vota eu· s;í com•· 
~;enda css:t np.,ra<;fio de quatro mill1õe~. ~em c~>nhe::-cr a lista tle cambiaes? 

O SR. OLlVEIR:\ COUTI::-i:HO -· Pr"se;.:uirei. ~r. Presidente, fcitil 
e:<tn rapidu rligress:iro. 

Entre :1 so!uç5o acima apontada c o '' Accúrdv", ha :.penas dun~ diffe-

1 ença~. uma f:tl'or:n·el. outra <1Ue póde ser ou nfto favmav~L A primeira '" 
ser o pagnrnento cli1·idiclo em varias eXt!reieios: a ~egunda é <1ue, parcellad·,,; 
assim '"' pagamentos. o cambio dos annos iuturos pclde ser melhor. ou pc<>r. 

t:rea ,-.~ntagem cert:• ; uma ,·anta.gem "" dcs\·ilntagem. contingentc:s am
. has; a pro1•avel impossihilidadc d<". restírul~ãn immediata; o assentimentu já 

obtido da parte credora, inclinaram meu cspi ritn á act:ei ta <;á o <lo accõrdo. 
Xão deixei dt: considerar ele1·ad:t a :mnt1ida(le - em moeda extrangeit'a! 

- de um rnilhãv t: dut.enta; mil lihr;ts. qu:mdn hn tamlJern debitas da mes-

ma natureza com <iutros Paizr:s; ha. ;ts propria.• despesa~ actuaes da irr:por
l;,c;ão e 'IS do qoverno e o saldo presumido da noss;t balanç:t é de cerca de 
xo milhões de libras annuaes. Mas. seria possivd modificar u accõrdo par.1. 
reduzir o valor da annuidade e ampliar o num.:ro della~. ainda mesmo que 
com algum s.-1crificio da taxa de juros? )."fio " gei, 

O S~:. HllGO NAr·o~~ÃQ - Nat'ura!mcnle " G<H·crno <Jhteve " <JUe po-
rlia. 
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O !'R. OI.I•VEIRA COCTIC\HO - E' em todo o ra~n 1lll1:t sugges
t;io. Pnder:a mesmo fic:tr con~:tR:l":lda llO proje~to :.tpprov:mdo o cmwenio, 
autoriza~;; o r>ara rro::lificação dest:t nah"cza. ad r{'f r.rcnilum rla Camara. 

A mo di fi cação serla no se11tido de reduzir r> valor de cada .annuidade. 
::mriiando-se o Jlrazo, C<.mo compensaciio. poder-se-ia admittir rJt:e os juros 
fo~sem mais e]e\·ados. C\l'este p~r!icular niio e~ton de accôr<!o com o nobre 
cnlle!!<> <: amig;n, Sr. :\!de Snmrmío, porque nií<> me: p:trf'cc d~\·ada a taxa 
ck 4 r,~. 

O SI~. Of,rVI~IRA COL'TI~l!O - );ã" imp .. na. e,,,], um <lad. ~"" 

npinião. 
E' r.,:ev:.nle accentuar :1.qni :1. ueclarn~;:Jn ,Jn parecer (1''· nobre Dcpu

t:uk• Sr. Xegr5<"• rie Lima -e d:t Cornmissiio- de que ~o Governo não d;:r. 
nen• tinha rrue dizer o r>rcço pelo qual vae adquirir, no uosst> mercado, os 
litulos ouro", A :tpprn,·ação do ":\.ccôrdo". pois,· não importa na a.pproYa

dio d e qualquer ta.:a. <lh·ersa da que resulrar na offerta e procura, para 
acquisição de ti'les tit11los r1uro. C'nnsi~nc.se aqui esta ~nnch1siín nece~s:rria 

<lo paret:er. 
Portanto. desde jit rira " cnnch1s;io, (jue. :1tf cc-rt<> ponto. se ~efere it ~e

~nnda das minhas restricçõe.«. 
Xfio c pouco ter-se de tro~ar a respon~ahilidade <le particulares. n:t solu

ção de seus <lehitos, pela do !>O<ler puhlico: n:in é- poul':o responder a Na~fin 

pel:l differença cambial. responsabilidades ambas derintdas de acto desse po.
<ler pubEco. 'Mas ~ceria dern:d5 q'Ue. :tmpliando n primeiro mal, se viesse no,·n
mente ~;ra\';n· a exportaçiio de nossos princip:tcs producto~ .. •ustcnta~ulos da 

.~ h:tl:lnçn commercial. praticando a politic:t e:onomica a n-ai~ c!)ntraprnclu
'-.cent~. cnmo melhor :<e \'trá :"<diante. 

{'onrinuando na aprecia~;ão óo trata<lo nni:Hei o se:;:-uintc: 

() art. Vr diz que n juro ~crá pa.;:o "com .. :t :mnui<ladc. Deve euten
rlr-r-s(" que '"estará incluitlo na :tnnuid:ule". não que <leve· "er-lhe atcrt>sddn. 
Facilitrn o e:\lcnlo aritnmctícn p:n:-c c:he~ar-"e '1 e~te Tf'~nitarlo no f]t1al nar!a 
oh~l:t. 

O .SJ..!. OI,LVElRA COL:TIXHO - P<'C:" a V. l~x. •rue ;Jerrnitta que 
eu <'nnclua meu raciocinío. 

Se dissemo:< a interpretaç:,o de "acldicion"r os juros", j;i a annuidade, 
is1o i·. " pa;<nmento annuo não seria d<!! I.:!oo.uoo libr::t~. mas de qllalque1" 
cousa mais. num tot:~l \'ari;,Yel. Demais, uma d:~s principacs vantagens da 
amnrlizacãn por annnidades está na uniformidade destas. 

·•os termos detalhados e condições da~ obrigações". a que ~c refere a 
Claesnla. X, como "podendo f.:!zer pa~te de um ajuste posterior" firmarão 
r!etalllcs, mas não poder1io alterar em ,oua essencia o que est:i estipuiacln n~o 

•- A ccõrdo", em sett <::oníuncto, 

Assim. pelo menos, interpretei e'lt a Clausula X já re{eridn. 
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Penso <[U<= antecipo o aparte do nohrc co!lc~a c C(•1llP~n11eiro de ~eprc

~(:ntação <]:. l::twot1ra, Sr. Aíbertn Alv:.res, dÍ>:endo que não se está impugnan
dn o p;~amento de juros, más ~~Sandn a formula commum de annuidade: co
nhecirlo o c;.pital. para amortizai-r. calcula-s" exaccamente a annui<lad" de 
modo que cubra a atnortização e os juros. Ou, se se pr-efer:r fixa.- a :wnuida
<le. calcub.-se o numero destas. ((Ue será 3· 31 i~. J d3· representando a fru.e

~ào \:ma ultima annuidade menor. para se amortizar. fínal""cntc. " debito. A. 
dausuia em <JUe ~t: tr~ta elo· det;,lhc d.1s <:lbrignções t: tlo valor de cada uma 
rldlas serã robjt:cto, naturalmente. rle eom:oin:t~ão po~h;:riores. Ness;r occas>a~. 
critão, se ,·erificar[, quanta;; ohrig-açÕ<'~ cstiin cnmpreben<lirlas. ~ada anno, no 

rc:~~:-•Je. 

Se a duvida do illus:rc Deputado er:t esta. çrein td-õl r•~"lddr,. 

O SR. ALIIJ:RTO AIA AI<!';; - E'' pensa\'a 'l'·.c V. Ex. ia iaz.:r critica ao 
f:o~tro ele a annuirlade n~o ser a TllC'II'Ia para D r!'s~>lk d<t tliví<ia. no> rliff~rcn

tc~ :'lnnn:-:. .. 

O SI<. OLIVEJl.tA Cr..H.;TI:\·II(J- Sãn. E' mer:L "los:·n-a~iio inlerr•re

l:.ti\·:t e n1«is nada. X este ponto, não ha critica alg\:ma. 
Da mesma ÍÍ•tn1a, o que se: ,·a.~ ~guir tambem é nbsêr\·cu,~ãn rneranten~l" 

:mcrpretaliv:J. 

Ex:uoina<la n Clau~ub X!, ve·sc rtue " apprr•\'uç:tr. <le>tc :occi>t·do de J.on
drcs. de 27 de :'vfarço rle l935. não importa. seja em approv;r~ào seja em rc
prnvaçãu. do entend!mento de 29 de Junho de l <J.B· Simplesmente se cliz. ne•
'" clausula X I. <(ue ··n;,;l;t neste accõrdo rlevc prejn<!ic:lr a cxectlcfir, rln ~n

lcndímento rle Junlw de '933"-
Lng:camcntc: o a~córdo nãv póue prcjn<iícar o enttmdirn~nto: isto niio 

impe<E ria. porém ( mêra hypotbese). que <o a I r a .. u ca1.1Sa~ caus;b pulltssem 
prt:j;l.dica:-,,. () •tu" da clausula re.<ulta ê. apert:>'. :t "'"clt,~~o de qualqurr 

in:crpt"et:u;ií<o r],, acci•rdn que import:~ em prejudi~ar " cnten<limento. P~lt> 

mcn<.>s l- o <1ue me parece: que o rli)!::un melhor ns c'lm[letentes j11rÍstas da 

.".~~c-mhl.:a. 

Q:.tanto a<> ~n\enUÍmenlo UC l9.l.>• p~lo nvolÍ\'<> ad:n:t JI:!I'(:'CC-111C <tUC nftO 

t.~.;r:í t-'m 11eiJ~alt" c tHJr i."'so deite não nw nccnp:~re:. 

Quanto :í Clausula XITr. direi apenao; que caus;t certa extranbeza :i csti

:;tlla;;ã~: ·'c:1tra.r{t em ,·ígor na data dt: :-~ntJ :'sl'iÍ.!{natur~'·, c nfl,, ··na dat~t r~e 

sua :qJprovaçàH ~ ·. u~a v~z. qt:!e foi snbrnetti.da ao Legislativo. 
X:i" critic'), n~s!c caso: <lJlena:o: in\'cstigu. E' bem po~s:vel que hai:~ 

jWTÍtÍ!:t ~xplic:ll:ãn para esta ;tpparente c<mtradicç~''· 

O :;u. BL\S FnkTF:S - V. ~x. eslá surprehcnrliclo e C<>m toda a ra~:.o: 
~ Dt:)lutado desta legislatura. Nunca se deu importancía :tn P:~rl:tment<> no 

Hra~ii . n ExcCtltivo ê (jUC <lt:11hera. 

O SR. OLIVel·RA COUTI}; H·O - Entã<• V. J·:x. cst:'t <le accõrdo cum

r.,'J.:n em que se lhe d{: impnrt:;.ncia. 

Tratando assim dr, accor<lo Jlntpriameute, vou o~~uopar-mc da prim.,iT:L 

da:; minhas restricçóes, con~ebid" nos seguintes ternms : 
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- ,") E ' iúdi>r>t:ns:.vd •!Ut: :l-ei:. a (amara inio rm:ula do tu
t:tl, au rrcnos approximado. do debito a ser coherto, '' <tue é dizer 

o \'alo r total das obrigações . a ernitti r, o que é dizer . ainda , o prazn 
t'm que devem perdurar a~ annuiili!des a que se r cfert '' artigo I do 
Accôrdo. :'\ãu pôde: a Camar" approval-:1s P•>r um prazo inde
finidr, . . . ·· 

Nfto pedi 4Uc: consta~:<e •1<, accêor;(o " ~'alnr tlu capital a ser amortizado, 
ma:< é preciso q ue ellc: conste n:t autoriz:lção. nu projecto que; o approvar, 
t,orquc Lm cnsu cc,ntr:~rin. estari:.mos rlanrl•, uma auturiza<;ãu indef:nida, ill:
mit,.da . 

Com tffc:i t<>. uma amurti?.aç:ió cumprchenue caJJÍt:.l a a murti:z;or, jurr,s, 
, a:ur <la annuitla•lt: c ,, nurrero delias . C<,nhcci<lc.os us. trc.; , fuc ilmente se dt:
tcnniu:l n quarto . 

() SR. OLJVEI·k.i\ COLJT.INHO - Não inten:ssa ao t·aso. Estavam 
mc:nciunatlus o valur da annuidndt: - um milhão " dn zen tas mil libras -
:• taxa de juros - 4 % - e, ~e esti,·esse indicadiJ <• n :1mero de annuidadc:;, 
,., rledmdri:~ <• ' ·:dor do capital; ~" csth·esse indic:ado u capital. se J ed·u:z:iria o 
"·:tl"r rla annuitlade . 

n Stc ·O.LIVEJHA COUTl:-.lHO - Não ha elemo:utu algum que va~ie . 

O :'1< . Bo\RI<Il'rO l't x'o'o - Se a moc<l:l (: inlt:rnal'i .. nal. . . 

O SR . OLIVEIRA - COUTINliO - Ha um t •tuiv<)cu til." V. E x. A 
''!"~racão to<ln é feita em I i bras. 

O SR. Dr:-:tz j u xtok - Temos de iixar a importanci:.. em m o<.:.Ia na

c:ona l, em papel mneda. 

O SR . ULIVt·: LR,\ COUTINHO- Nãu intero:ssa no caso . Trata-:~e de 
<•J>t:rac;:<o de :tmorti>:a,ão, on<it:, ~obre quatro dementos, s,; s" dispõe de dilis. 
E ' um problema indeterminado. 

O :;u. Dtxoz jU.'IIl(ll<·- Se V. Ex . jõ~ar com muc:•la esterlina .. . 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - Cum qualquer moeda. 

O S1t. DtNIZ )UNWR - Se tiver de converter em tempos diffen:n
te~ ... 

·O SR. -üLWELRA COUTINHO - Não· imp:>rta . l::m qualquer hypo

the~. Qu:~lquer que seja a operação, a unidade tem de ser borrogenea. Tan-
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to o cauital " amorti~oar, com•> o valor da annuidade, <JU esta~ão em libras. 
ou doHares, ou mil réis: sempre cn• 't!Tliduc.les <la mse1na es~cie . 

Que a uni•ladc tt:m de ser homog~:nea, i.: re~ra mathematica im·ariavel. 
Em consequenda desta restrkção inicial, petrt:mtu, se imporia urn:t pri

meira emenda niio ao conveniv, mas ao projecl" <la Commis,;io <le !Jiplom;•cia. 

emenda •tue tr:vluz:iria meu pensamento, 
J)l.z u :lr1. r;• do projec!o a;Jtes~ntad" pe:a l"C!ferif]a (·,Jlnnds:-;fjn: 

·~ ~~·ic:t :-J.SJl)!'IJ\-'ado (J aC'"Ôfij(J de :.!7 c)\! ).1~U~0 1h~ l 1JJ5, <.:C~ChtaclO 

t..-ntrc u (jov<::fnc, bT~sildr·o C! o d(J ,Re:nfJ t,";niJ<J da 1;r~i.- Hrt·ta.nha t I r
lan,]~ •ln \'"or:e. n·bll\·H ;i );qui(lac:ão rlas (lh·~rlas ~;rn11aH!TÓat:s atr~

..::ula~''. 

Dl.::!n tH·~~~ mnnn~llto. X. pnrque h:t -um:t infcJrJna<:l<t, :dif~.~ n1ui1n autud

za{la cl<.-: um di~··no nl~n"ht·•l da c~,mnü~~:uJ r1e Fin=l.nça~. afflrn,;tn•ln que t"~:'~ 

1·a!~)t serú de trc:;; m;lhões c seisc~nt;:~s mil libras.. c:'\Clush·c- o:' jllro~~ En1 
.aJr.artc an nlf:'tl ~Jrt~zado c<>llt:){ . .l, Sr. B;1rn:1o Pint:•. rlissc: t:':t 1lrJn1t"U\ qn~ i.~ 

tnt:~mo "!-:u~:.~~rir nmn ~nl~~Hl:L fix:rndn t:l11 ~rt<~ 1nilhih·:-; ,,.. :-:.t.·isct:•n1;)S mil i:hr:t·~. 

t;cdt·~h:c jurus. 

O Sl<. 0.1.-f·VEI !~,\ CCJliTTNJ-!.0 

duv!d:t nn Sf:nt1<lo tlc sah~:r ... se- ~e con"lria 11n niin l1H':' i1'.1f~rmnç5o ofiicial. 
~;,~ript:>, d<> Sr. Ministro •h F::.t:t.enóa, se CO""·iri:J "tt n:u\ ~ssa infur:nac;:iio ser 

ac()m~aoha<l:~ da necessaria clocumen!:tc;;fio. dei"''· 110 mumcnto, <!e formnl~T 

il t!'l'I1Cnc.Ja. (J••I• rtT.u nJC' St'l'" JtoSSiVel fazei .. ~t n'IS tc:rmo~ t'nl ~JUe dhse~ nn \·;1'nr 

de' X. ddxantJ,, :"t Comnüssão o encargc• à~ ~umpletal·:l. l{eputo. entretanto. 

essencial a crm:ndn. p;1r;l q\lt não se :t[>fll'IJI'e un: croii\'L'IIÍo imp<•rt:mrlo ~m 

dcs11e~a illimitada. 
Cons11lto a V. E" .. Sr. Presidenh:. sobre o se;:uint<' ponlo: " emenda dol 

C<,mmi~s:ãQ tlc Financ;as. rJuc autoriza uma operação de n<:<C1o. est:\ sujei!, 
tl filais <I e ama disqrss.'iv? V. l~x. mandou. se hem me lembro. dest.~cal-a olfl 
pmjedo. As~im. cu dcse!java saber se üew>. nc,;~~; mon~cnt•>. considerai-a t·umo 
t•nl segnnda discussão. Segunda. [liJTfiUC )JTIJVênt rb ~OIT11I'IÍ,Siio.-CIIIlj1111C'I;!

mcntc cmn o prnjcctc• n. r 25, 

O Sl<. PNm;wf.~·n: .. _ O <;uc est:í em dis~us~ào ~- :on me,;n•o tempo. <> 

projcc!o d:~ Commis~ão de Diplomacia c .~ emencL; adtl:tiva ola Comrnissão tle 
Finança..;, .~ discus~io rni..:a, TI(~ c~t~u. c.orresponclt á s~~unda dlscus~:"t-.) J:t 
parte deslaeatla. Haveri1. pnrtan1(), uma ttrce-i ra <li~cl"~iín. 

O SR. OT,l·VEJ !<A COUTINHO - A~r::.rleç<• " V. Ex. a informaçlí••· · 
N:io ~ci ~e ~ria mai:-; con\'tn~entç tn:c:up:n~-mç (la en~encl:a :1gurn~ nu t:11 

final. 
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-- :~t?-

Y.cr. 

() :'!«, ()!, IVEIIL\ CO liTIX·l·l() - (Jcc.:upar-rm:-ci !>rimeiramentt: rh 

111inh;, .<c;!tllltia rcstricçiin, c rrat;,rti depois da emenda ua, Commissão de 

Fõnanç:.s . 

. \ st::;..runda restríc,êiu. cnu1 a lJllill dei rnet1 Vr>tn fL ;ip[JriJ \"H.<.;ÚO do tratadf;, 
dizi:a : •• ()~ ~SterJinus tl t!t~t:ssaTÍlJS Jt 4.'UllStituir êl ~tiUIUidadt!. parte da r;er'cen-

ta~ent cic cnn,h io snbrt." o t:xtt:rior reser\·at.la para .:..s ntctssid:u1cs dtt G o\'t:Til4t , 

dt:\Till M:r adquiridos (tanto a parte como '' tr.tc\fl) em mercado camh::.: li ~:r~. 

f/1r.a de qualquer rC!~tric<::Í. t• clt pre,n imposta :i~ '-':ttnbia~s de t:xpurtm;ão •lc .. 

nl~rc:,dc.trias .la ytrc.duc:çfio n.a;;ir)1,al. re:o:trk<::to •tttr. p11r \':1ríh:-o tia~ le1s . re[)Uto 
t'untr;tr:a ao inlt:f<:jo.Osc p·ublico··. 

E~!a. a dern:•n;o;tr;u.,:ftn que \ oll tentar f:tZt"r :'t C:r~nara. 

Sej:L nsancl .. a facnldad., fiscaEz:L•iora aiut!a hoje pu>sivd - art. 5.". 

li. 1<1, l~!ra i da Cunstil\li~fH> - sej:1 usanrio a illi:nitaJa :tlil"fid ach.- disL·riciu

naria ... ~,;.,,·~rno est:thd~cra. no <lccT<:to n. :.w. 451, d., ~x tle ~ettmbro tlc 
ltJ,ll . "attetH).,1Hiu :'t neces"idade de c"ntrali,mr as u;,eraçõts 1le a~·quis1çõe-; 

l"amhia~s. pHra l · -lt:n· tsf•cclllac.;cJes 1l:nunus.as··. o se.!.!L~intt:: 

•• ~·\rL r. •• ~\s \'t:Uda~ tle f~:tras r\t: ~XJ>I•r"t:u,:ãu u U tle \'il:,J res 

ti'~Insfc:rirlu!-i •lo cstr:1n.zcirn - a nlt:ditln ~ra J!t:rai - :o\Ó tx,dc:dio ~c:-: 

feitas au l~anco ,)., Hr.~sil. 

Art. -<." As cobert11ras assim ::ulquirirla:< ,...,r;;., distrihui•la~ pc
rirnlicamente entre tiJdos os hancos, etc " _ 

Observam,;s desde loKo. que. em ri!,'CJrostt loKica. na e~prc:s:<fto "s•i In

tlt.-ri'it• :o\t'l" ft:itas as vc::ndn~ aa Hanco do Brasil'· nfto se itnJl,J~ •• t•brigat;ãu d~ 

venrl"r t sendo lkil:< a abstt:n,iioJ. nem m·uito menos "" impü:: a nbrigação di: 
n:nrlcr pur qua.htu"r J1re.;ro , a 11111a ta~ll unibtcralm~ll!e fixada r•.,]n cumt>ra· 

•lur . - " <tUe implicarb na possibiliilad" d .. confi~" intt')lral (o parei:~!, já 

J()Í o [ fi<:ialmc:ntt· reconhc;id" pelh bun r a do ex-:\iiníst ru Oswaiol., Aranha 1. 

•ta c::nnhi:d ~. port:mto . tl:t n·c:rcaclnr:.,, un cr~dHu ret•rc:~t"nl:~ r )u~ Ju,r ta~~ ~ i 

tulcJ:-1. 

Jkm sei que " mcsmu se J).'Hic rli><cr •lc tlu:d:ruer lo'.rma trilmtaria . se " 

t riLtttt' a ttinJ.:i r :l IIJU ~{ dn \'alo r triàutatlu: tn:Ls u "·on (r,,ut:J c::oOt{~ ~· indic.i.lr 
que. inteq>r<:t:tdu c"m" J•3~:<ou :< ser " mr>llopolir. c:unl.íal. dlc se tr:.nsfor
mnu de fa~uld:ulc mer:un.-ntc r.-;.:uladur:,, oruc: rle\·;a sc:r. c.::11 n"'"" c irrellul.1r 

fr'>rm:• triln:taria federal. 

U s ... l>1:>:1Z J.::-;'""- V . l~x. •tllcr coruparttr esses .15 ':1.• ao ÍOl(lost.., 

tlt" t:XJlC>Tl:t~ão? 

O SH . OLl·V I·:mA COUTIXHO - Não orueru cnu·v:•rar. Sustento que 

" c e o pru\'arei, tanto quant<J a mim me par.,cc •1ut: se 11ossa provai-o. 
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() ::> JC OLLVEII-:A COvTfXoi!O- l{ci~:r indo-m.: a c~tc 111<.""1\11> ponto, 
quando \'eio ;1. estudo na Commi;;,ão de l)iplc>maci:t n TrataJo <·om os Est:u(o$ 

Unidos, ri\'e occasiiio de d izer o seguinte, qnc rc"ulllc al;:11ns do>. :mntn~ cs
~cnciac!' da que:;tão : 

··No art. Vl. rna.n.i.fc::ta o goveruo amcril·:uh, chlo·a.nlt:Hlc: us seus rcl~cio :; 

rtuauto á po~si\'d pcrsistcn<:ia du monopoli" camhial. t·lltiio. <"~•' sua J>lcnitudc 

c que j ;", havia ant~s pro\'OCtlllu cntbar:t,C;< cn~tt utll !"u:' ;.: ~r \' t•nu,.-.~ nnt:lrlarnen t~ 

•• francez e '.J in~lt:7. · ·. 
j .)j ~ :Lõ)Ut:lh: :t.rtl;.:o q;t(; <J:o' tJ11i:; ~0\"C(Ilt);oõ con vêrH t"lll ~~t :t.• . .. S~ lllauti \·etel\\ 

«• l1 \·ler~nt :L cstahel~c~r ·tlnta re)l\\l:nllt::ntadio de .,·:unhio t:$tr:m~c·iro .. . ter:·t c:1~la 

nrn t!os paizc:~ a con<lidír, ·,]c ll:tçfro mai, ra v<>rccirla. 1·: · clausula cort<li.:i•llta l, 
..:oJtl(J se "'~ _ 

A •wt;r d:, Emh<ti~:.H.la Br:ssileira au :->ecrctnrin ele l~sta<lu ttHrt" - :>mcricano>, 

tlc: .z de Fc:n.:rcin• 1lc 1l)J;. tlc~ttn~~d:t ='- "'!!scl:\rt:t.:er a JH!rfcita intc:ili,:.:c:nci•t Uo 

:trt, 6"". obs~rva qu~. "enhjU:llll" til·er (o ~uverno hm:;i!cit·o) nccessir!~ue 

•k manter u cuutr(Jit caml•ial, interiJn~ta a prmn.:ssa contida "" art. (," pr:::a 
};e;:u:nte lúrr·la: ··- .-. Bu.uco ll u Br:a~il 1 l:tr~·~ c:unb1o sulfidt:nte- para . ~te. • • 

.. Etnqu:nttn tÍ\·cr nectss td:vlt; de tn:lnt~r· ' · ·- disse: t~n - ~ :uhuittir •• 

cvn\'cniencia .,. :t le;.~i timi<laclc. :rmhas contesta.-.~is . d:t mamtlenc:io <lo ruono
polio. E a .:II>!JTO\':u.:ii" do tl'at:t•l<:> poderia >«:r in\'ocada. rnmo j :\ l~m s!olo 

este. nntcs mesmn elo: appru\':t.do. sol> o 1·"go nome de ctonr]•r<>nli•so,; ' ntan:rcio

n:ie::, par:~ ju~tific:'r o nronot>alio, 

E slt:. a mt:u y\·r. e por varias ~;,T.ue~. é conts·:tri., :r<:• inter~s~t pub!icn. 

() 111011opolio r·omo tn'lJt<lo ·- O ítU« se Jlt't:to:ndc:, em ultin\a :\11:lly><~. :: 

<J ue o Bancc. cl., 13ra~il >10\va comprml'issus que a~sumin ~h :. pro11ria rc·;

V•·n~abi!ic!:td<· c:>u a <lo T besunrc,, me<(ianle uma receita t:XC!!pdnual "omi ~e
neri,;''. Par:~ au f~rit· l:t! r eceita, prnhihe o ,;:nn:rnn fed~r:d a expurl :r ~·ãn ele 

r.t:rtt~s mcrcarlorins. untarlamcntc o café c o :•l;?nrlií.o . '" vm.~ park das . c:tm
hiat::< con· qut· t:•l <" <JmTl;u;.ã o •le\·e ser p:tg:t não lhe f i1r ..-utTt:J;lllc, a um preço 
:•rbitrari••. e. ltn:fat.,ralmcltlt:. cletcrmin:uloo. inf,·rinr ;,., que T611 ÍI:tri:L da 

1·enda livre da camhial". 

H a um dt't'l'~tu que depo:~ lerei, 
" :\ tliffrren<.;a constitt•e n rrr.eita <:xteflCÍ<o><:tl. :. iu•p<>rl~ucia .a rn::nO!I. 

cunl t(n.: o r.ancn du Bras ;) ir:'l !'"nh·cr seus cotnt•rtui\Í :O:. .... n:-o··. SeJ'\'C' !s~o p:u:t 

mostrar. por cmquantu. :q'lellóls 4""' t! un> trihnto . 
"Tantos , ]roibrc~ se cont~r.i() no preçn ele umó\ tnue"l.,da ele uwrc:uluri:~, 

~eriín outros t:Liltos li$ em ;S l:mç::t•(ns inolirecta. ll' :l~ ino\if'.;ttli\'dnlt'lllt', Sl>bre 

11 e:<pn rtnçiio. 

P ou;:•, illljJur1n 41\tc ;, subst"nci;l tln trthutu est1..·j;, n!'stid~t cun1 a rtl Uf).l 

:;1<:111 tl~ n:gulalllt:llt:u.;;ío: regular e rr:lnll:tr si'tn facul cl:t· tc~ niti<];un<:ntc <l islinc

l:<:<, ~ ;, factshluc(., rle 1 rihutar a exportil<;fro ri!! mr.o·cnol .. ri:ts é ,·.,~cn·:t:l:t ··pri

\'ati•·amente'' :ou~ Est.ado~ . :tin<];, .:Jssiru l'IIIH Jimi t:<>;flOJ, IJCko :trt. R.''. \etTn f. 
u:• Constihti~au . ~ah·o :1. limitat.:foo, jft a,:si111 <:r:r nn anti;.:a l'nnst: t nh;iíu. As
s im. u monopoliu. em su:~ cs:;c:ncia, c:m St\3 finalidade. é um tributo S<.'ln :tm

li:J.T" constitucional. qut:r J>or ser feder<II. <tncr por c~c<.-do:r o iimitc lestal" . 

.:-.'est" passo, ,·ou d:tr mai;; llm::t docum~utação, <Jt:e 11ào foi tmr mim e.x
hiuida quando maniiest<:i meu voto sobre o tratado c om os .l':st.ado~< U nidos, 
X:iv !'OU jurista. Estaria, port:mto, dispe:ns:tclu do: buscar artn1mentos na ju-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:43+ Página48 de 167 

risprudcnc:;). Ti v~. porém. " C<tirladr, ck pr<>cural·<>~ ahi, tanto qu3nto me foi 

pos,.,iv<"i. 
:-lã<> 11"~ e~a ,~;,,]1\ bu~ear cxt"mpl''" na jl:l-iSJir!t<lt:ncia hfnsileirC~. onde '-'· 

ca~o t•r:t vi TJ{Cnl. 

J~ttl'•JOtrei-o~. r••rém. "" jurispruch:n.:-ia da Suprema Côrte dr.s r::~t.~dus 
lJnirlos da ,\m~rka do \'ort~. U comlllcntador di>: que poueos siío os ca~os 

Já julgoldo,:. Cft:t Ires. lim, de in~ignific:~nte tributo sobre paeates de 1:1-

haco. indistinctarntnte da quantidade, da qualidade, no preço, que foi con~i
duado müa tax:l d~ e~pediente. E os outrc•s dois casos. dos tres unicos qu<! 
;lta. se :tjustam -e a Cam<lr'l ;,,Jgarit por si mesma- c:nmo uma lunt, ;~o 

nr•sso caso. Vou lcl-o~. traduzindo. 
O comirentador é }ames Cr~cy. llO s~u trat..alho ''Limitation oí the Ta"

in~ Pnwt!r, including. ·Limitat:<>ns ll\1011 Public Indebitness". 

Como é ,;ahiào, nos Estaclo~ Cnido~. " inl}Josto d~ exportação nãv é. como 

•nlrt! n6~. n·dado unicamcnt~ a" Poder Fetl.er~l. é vedado. tantbem, ao l'oder 
Estadoal. Foi isso, talvez. que kvou nltlita ):lente, no Brasil, a ser contraria 
1llimitadam~nte e por isso irrat.or,n:lm"nt~. a meu v<-r - no impostn rle ex

portação . 

Ds jul!-tados a qtll: me n:p•-.rto reíerem-sc. um a impo,;to creado pelr> 

Poder l;".d"ral; outm. :• Íll>11"~'" cr..:t,Jr> pn1· 1'111 porl<"r loc:tl: o H!<tado da 

Califmnia. 

" IJ3 1J -

imposto d'e exr•or1.:ll;fio. " tlltlko'. 

QualquL·r trihutn <Jllt. n·:thrt·ntt:, resulte t:m 

O !'>J<. Dt~l1. Jt : ~t<Jrt- De,.,..le q11e n H'Í~. nn fbrnm rlc- imposto, nn ca
'!act~i ~l<.: tax.:1. 

O SR. OLr.Vr:J liA COUTI \' 1-10 - l"a•lú<" V. Ex .. '\•(11: se diz "tri
bt'!ton - t~Irnrtu• - Tr:Hl11Z:t •V. Es: ~ ('411lln (~tti7.~r: enc::trÇ!.(l , onus. 

O SR. OLI'VEmA COUTI~HO- Al.;m rlissn. m~u ~aro coilega. quem 
f:tl:t niio ,;nn t'U: .: n Suprema C/• r te do!' Estados llnid"'. V. Ex. tenha pa

cicnci.'l rlc nu,•ir :~tl- <• fim n~ duas citaci'ie~ que vnu fa>:r:r. Jl<li~ siio cl:tri~~i

m::t~. 

Di•.ia o commcnt:ut.,r: "Qualqu~r tr:bnto. <(ue. rL·~1mcntt:. resulte etn in~

posto <le t'Xporladu'> {: nullo i~oid), ainda qr•:tnrlo nf<o lenha tal nnm .. 

{ althbtlgh nQt caUcà ó:,• tIra I mtme}. 

O F.s!ado •l'l C:tlifnrnb lauço~t urnil taxa ,;i,br~ t .. do" os conhecimentos 
(bill.< of ladiJt.Q). <lc onr() ou prata. deRtina,JM a exportação para fóra do Es
tado ' ' . 

On<lt: ~t: diz a \li ·• L'<'>llhccintt:nlo'' " Jo:umento com que >t! .~aratlte a en
tre;(<~ de tnercatloría~" , d:g:~.sc a•1ui" "cambial'· dncnmento com C(Ue se paga 

a mercadoria'·. Onde se diz a !li •• ouro e pràl:t · •. como mercadoria de expor
t:u;lio, diga-se aqui "algodiin " c:. f~". A iJenti<lade ~ perfeita. 

·Continuando: "o Estado da Californb lançdu uma taxa sobre todos os 
et>nlto:cimL'llto~ ele ouro ou )lr~ta dcst:nados " e~p.1~tac~o para fóra do Estado. 
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Esta taxa foi dcdarnda nul ia ( :t!<J.< ltr.ld -;:oiá}, por ser ctonsitlcr:ub u m iulpn,:
to de exf)(,rta(ii<> (c:rJport d1~ty}, ~nhre o ouro c n pratn. 

O ~R. Ar.nF.RTO AtSo\IÚ:~ - V. "Ex. •lfL liccw::. p:IT::t um aparte;; 

(l S R. OUVE IRA CUlJTf :-.;t-10 

O SM. :\uu-:t<Tn :\LV>:J<t::-: - /\ esse r6rx:i tn, rl<"I' O dizer :1 \'. 1::-:. (JI!C. 

c"' rloutrinn. r.: bu>~::mdn a font<· rle nos~o Direito Cun.stituc:nn:d, nunca hct ii\'C 

divcr~:enci:. ~on• rda<:iin ao Direito Americano. A oHsposkão da Cnnsti!Llie!i .. . 

<lc t~t)t <leu ao~ Eslado~ a ia~ni<laJc i>r{vativa 1lr arrecadar imposto~ de nll'r 
carloria <11:' ><Ua prorlucc::ito. O ' lut: hom·e ioi uma ínt:.-rpretacão má desse di>'
)10Sitivo . 

Quotnd" a l'arla •h: <JJ de•• '"'" F.stad<Js :& faculol:uh.: ele tl'ÍIJII ta t· lltt:I'C:, •I•J 

r:as .de sua exporta.;ão. cst:Lva ~ntcnrli•lo qut: era para fúra do l!tasil. A prn
pria expressãu está clizendo; cspurlar é para fúra <lo t)(ofto. 

O SR. Ol.lVl'.lRA COF Tlxl-l()- l>:~c.mln, comlJlt:t:nno::olt'. •lo: \ ' , l ~x .. 

nta~ n!í:n t- :1 t he~c t~t':t c-nl di~C'll$~:1o. e n :r(\ l iU<."ro :• f:isr:tr· nH.' .tc. rtHJ)() tlHt- n1c 

tr;u.:ci. 

O ~R. OLlVE.fR:\ COti'I'!NIIO - T :ullo-, nãoo é.• J>:ccifi.:=.. tJIIt' h a rlc:ci

siíe~ em contrario. O :.rgurnenlu ctymolo;:i .-o> <- fr:~~o : -t r:msportar' ' t:tmllcm 
deri\'!\ ,)c- "poru:~.;·. ni:as n;io exige JMJrtn. flt"JIJ llli."Str r.• Ue u:n·eg;u.;âo intcrnl. 

O S1< . At.1<1\k'ru :\!,\'.-\I<J;,:. - :-;:.n h:t lli\'et~encia eutr.- OIJSSt)~ pollt<~< ·lc 

vi!.la, Qucru corrCthorar a opini:1o de \'. Ex. O ltU" h ouvt', na primeira ]~ ('

publica. foi ~Ímplc:smcnfe uma in tcrprc:t:tç5., m:i .de• cli spos iti,·o con~titudo:1~i . 

I !CIU\'C: oln:s ou Ire::~ :u:cordiin~ r]o SuJITCtn(J Tribunal a ' ll\l' •c refere 'Ult'. tlc

h:th: qu<: ~~ t(ornun muito ,·onl1c:citl"' nn Hrnsil. tr;p;:t<lo enlrc: Am:~ro C:t\'.11-

canti c o Conselhdro Ruy. llarbu~a. em 4Ue este mostrou que ha,·i:~. um:t d.:
turJ.<!Câ<t rk sentido. Hoje. nem isso n·:d:o ~c ltO<Icrú ''erifi~nr porque: hn 11111 
,;;~pttsitÍI'O ri:• nm·a Const ilu :ç:;.-, Feci~rnl. qu<: \·c:,la todn>t ns tributo~ •lt:e nnc

ran' '' lh rc transitn tf:L tn~rc:vioria nu h·rri1t)rio ll;'Jc-if·•n;l i !'iOh t~n:lltflH.·r t)cnn
:n1n;u:!it•. ' 

0 SI<. OJ,J·VF.!RA (()lõTT~nO - l'ni~i~ameiltc , ~{a~ inlf'OStn de cx
flr•rta<.:ân n3h é d~ viat:fi(l , 

O S11, ,\\.lii,;RTO ALVAIIEl' - !lnj~ (· ljll l'Stiio p:o.:: fic~ . ():; Estaolo• não 
podem lribular mer<::tdorias snhin<ln do ."eu t ~rriturin para out rn. ~ó parn ,, 

cxtran~ei r o. 

O SR. OLIVI~IRA CüliTINH.O - l~nt1u V. Ex. n:ico estú de accôr.lcl 
commigo . J•:ntcndo r1ne a merc:ulc•ria é hihntal'd dcs•lc """ ~ai:t do territnri,, 
do Estado. 
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O cuntrariu f:rría burlar a percepção, Uô impostu, em prejuízo do Estatlo 

1,1·.,ductor, c pr..,·citc. tal ver., de t~::rceirc.s. Alíás, no tasç qu~ estou ci~ando, 

s. Jiz "transpurle para qualquer ponto íóra. do Estado''. E o tributo foi con
sidt:r~do ·• d.: o:xpurtac3o", sem !'<:salva para exceptuar o caso de ponto fôra 

tio l~stadu. mas no territorio da união. 
X:ic disc11t!rd esta thesc por não ser J>ertinente ao assumpto Jc tJUe ora 

tr:-ttu. :\ exP<,rt:tç:i.o tril.outada pela f<Írn-a camhíal, da c1u:d me o..-cup<>, é toda 

o,:! la J•ara o extrangeiru. 
X;w qur:ru afastar-me t.lo rumo traçado, mas agradeçu o :ll>~rtc e a at. 

tcuo;:io o lo 110brc collega. Prosigo na citação: 

··A Côrte affirmou que o conhecimento era furmalidade tfrll nc.:essaria c 

USlta! elo transporte cnnu:netcial (transporte pa~a fóra do E~t:rJo "" seja e:<
porta<:ão). •lU~ trihut:11-o seria o mesmo que tributar a exporla~·iio. 

A;nda mais: ··o iaclo tjU<' a taxa sómente recaia sobre ns cc.nhecimentos 

rle ouw ou rle prata, umstrava qtrt: ella se torn:~va 'um im]>ostn de e;;:portaç5o 
sobre aqttdles artigos. porque ~e fo"5e tttr imposto Je circub.çfso sobre n~ 

conhecimentos. se appli~aria aos conhtcin~ent()S ele (ltt:teSIJllcr outra,; mercado
rias·~. E~ o no~su ca~). 

Se fosse t!m:t t<~:x<~ de circubçãu (e.:rcÚ<' taxl ,cohre o conhecimemo. t-~e

ria. applic:ada a tud<JS os conh~:C:mentos ' '. 

O Sr<. F.;ux.IXJ>~;:; T.wo1t.\- V. t,:x. <lá licença !J:tm um :O]>anc? Quatt

J" iui U'l Constituinte. me insurgi contra " hnrost" ele tranS[><•rte cnlfll> posto 
em pr:ltica en1 ~fw P:lulo. dü \.[nal ~) ~v\·erno p;Ln~ista usufrr.ia ~h· r..c . . a. '1oo 

mil conto~ ele réis para. substituir o imp~~to oh: <"XfJI)rt:u:~o>. 

O SR. Ol.IVJ.:!R,\ COUTl ~HO - :-\fi,~ 5t>rn~nt~ ..:m ~:;., l'auln, mas 

em uutr"s Estado~ c n:. t:nião. Cnt11 que impost<•s. cntfto. querÍ;l V. Ex. 
que o Est::ado ~d v esse: 

O SR. OLI.VEIRA COtiTl:>:HO - Não estnu tmtando~, J><>rérn , do im

pustv c.le lr;ln::;portc:, mas du olc export:,~:i ... 

O S1l. ·F,,t,~,\NDP.s T.\\'OR., - H:r p<Jucn. cntretanlô. i:!lon-:<c: <lc impo,;t0 
<lc transporte. 

O SR. OL.IVEHV\. COl!TlX>HU - .\qui ,;c ui?. "transJilJrtc p:1r:1 tjual. 

quer ponto fór:1 do Estado", é d:?.er, eXIlOrtaçiio. Transporte. aqlli, estia por 
exportação. 

Passo agora au uutro julgado da Suprema Cõrtc: Americana: 
•• Ent um caso recente. um sello feucra1 de 10 cents sobr., us cnnhecimen. 

tos de e:xportaçfio (o ~ello sobre os conhecimentos <:omon:ms, sendo do mes
mo regímcn de apena..~ um cent. fui dechrado peb Côrtc ser. com effeito, um 

imposto de ex!XJrtnção c:. portanto, incunsttiucion:ü. (A t(l.'t" on <'.t'f'O'I'I. lu•nce 

unco,.stilutional) '·. 

l:11sse a Côrte : "A ]1rescripçiio da Constituiçãc .; que :r e.x·[J{•rta.:1b 
st'ja lil·n· rle •ttt:ri(J~tcr encar~n go,·et"'lamental. Se u Cnngres~o IYUdeso;e 
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l anç~Lr t;ln ~t1-!r , d~: ro ccnt."' St•brc o:-; c:un h ccirucntos tl:t:-' nterc: aU.uri~!=' a. c:t..pn-r 

!:tr-, p<>c!eria tamhem bnr:nr >cHos de <Jualqn.-r uutru •·:dor <JUC lhe parr:
c:-esst- c0m·.-niente, soi> a mesma fórma. 

E hasta ~m1 lll-'lllt:ntu' dt: reflexão Jlara ll1trstrar qu-:: .Jessa fúrm:• ellc: l""l.:
r ia tiío efficientemente (as ••ffc('lual:o triloutar a c:<1Jor:.açáo cr>lllt• se lan
o,:as~o: trihut<r directnmente sohre a mercnrloria ~x[>ortacla l dirc·clly u.,oo>t 
th,, urticlcs c.rpori(ÓU~ . 

iP3rn '' effeito {lt" a~lferir ren .. +:L. ~;)óJe !lSSim rt·cc~Jc:r lauto l."ofllH s~ 
tril>:lt:tsse clirectament<: as mereadnri:ts e de:'ta maneira rc<trinJ.:Ír :t c:<

pnr::u;·:u,, contrarianclu t1:n <l•.os t>hjecti•·os t!a Constiwio,::w." 

'foudo v que ahi fica. J evHamente aspado. não é meu: í: ,;;. Suprem:> 

Côrte. ttue pre-:;.un1u l'on·..-tüuiJa C: e jtllg:u:1.,rc:s emincnlcs. :-k:Ht.~n :..:ü~ndu var;•. 

nm:1 ·cbg mais 1><.r.leru,::ts ·xa.;Üé.< do mundo. 
i".. • ;, ana)o~::l do~ f.."aSt J~ . {)~lC:Il~ :1 l'"OUtt:::-ilatfl: 

ll~stá ·vrovado, J)oi-s. qt.:t! u n!unur)(•liu. ~:tl l'nlllo é c:x.:rc:-.. :,. é.· un\ tri

hntu. Está pr<><':tdco r~n-e é trilmtr. fe·h:ral. <]Ue é rle eSJ><•rtaçfl<l , t\li:í.s, 

c"mo contestar que é ·~:em tributo. se ·Uma da~ razíoc;. <tlle se alle~:a para 

não :ot:.pprimil-o 6 a ne~r;:,;~idade de rendu? .Sendo um trihutu r,_~Jer:tl •Ir:: 

e:oport:1<:5u. é Í'ltconstitueir.c!l:tl'. pnr•JUe Yinla a iaculod:ule Mrpri,·ativa" .~ .. ,. 

Estados. Jhst."tria essa unica raziín <le ~t'r inconstitu,·ional para c:ctcr

mina~ a sua abolic;iio. 

)rns. p rosíganw=". IC<.,n\'élll mosrt.:1r t:u11hern q!lt:, s ••b ., ponto :lc: ,-i~ta 

t'conomico, elle .não é com·eniente, e que, do ponto de Yist:. .la p rnJ>ri., ":· 

lurizaçãn da nos~a moeda, {: C()ntraproduccn1e. 

rDi1:ia. L-u r.\ • nt~·u n:ft!ridu \'f ~tu sohrc: ,, trataUcJ :uuc:rii."~'\HI): H A:oiphy .. 

xia c1 monopo1io ;, :.:XI)iJrl:l\;'f•o. ll :.l :-o!!ja JJcltt eíf~itn dir~ctn SCl~r~ us prv· 

<luctores. re<.ht?.indo-lhe< "" rcc~rsus, <>tl em v irtude >lu t>rcmi., <I""' .:tm~ti • 
111e em Í.a\'ur do~ coucnrrentes cxtr:1ngt:irus. Con1•1 ta~. {:- antÍ-l.-cnn.umi·:'tl 

" .,ifen:cc ~:ra~o:s po:rigus p:tra a c:ullecth·ida<le em !{era!. 

O lllbllof>ulio ,. a .:otaçiw da 1/CI>'Sa IIUh':la 

() UhtllU)Juliu n;t~J lllc:]hur&t, !\t\tt:~ !t;:gra\·a. ;tS Cu!ltiiçi>t.""' • CÜ1Uhi:ae:-. 

Restringimlu a .:.~JH>rta~ãu . limita a ufit:rl:t de c:tmhi:tc~: limitall . ~u a uf

ierta de cnmbiaes. elc:\·a a cota,:u, tla mued:t estr~n~-:dra . qu" '" t10ru:t 
r:tr:\. c: -conse4 tu~ntt-ntt:n.te. ..i~primc H Cf•tac.:fio da tU'lS~tt UI!Je-.1t .. . 

Quandn cmprt:Jf.l j):t.rte •d:t vantagem a favur da Íllll><• rtm.::iu. t•stimu

la e amplia e~t:l: :Ut\plia.ndCJ a itn!lo rtao,:fLO reduz " sair:, ,:..;, h:,bnça <.."1>111-

tnr:rcial: reci·ur.idu n ~:ttlo <la halant.::l , .... mnu:rcial, r:d .. ri;:a a nt.ui-'11:& t:." .. 
trangeir:t. e deprime o mil r.!is, .Cri:m-do :Lllsim de: um ktdu tri l~t: ll> e x.:r:· 

t>cional sobre ó\ ex.porta ção, vantagem "ó\ctll:tl ~; :tUI{llK:Ill:ur.lo :. impor

tac;;flu. ('JijiJI' Ílir.:itos ,. t~.~as portuarias r,·pr,•,r,•JII"m 4;.6~~. do urçam,·uto 
lrilmtari~ f<·<l.-rul. \'Mtagem ":~clual'". justific:a u que vt:m a s-.;.:uir irn

mediat:tmentt' n<> meu referido voto : 

··11.~ • poi~. :-ou h cs~~ a~pf!('tn. como t JUC um:l t ruc:a. do JU"c:i-entc pt:l1, f u

~uru. <..~pecie de transacçã.o a F:.ustl), com a agJ(ravanlc de tratar-se de fu

turv, pr<ndnm e t<:~rrer.o. 
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O tlwnopolio I" o reajrt.stamt"''T.to ag7icala 

úlccn-ta.ntil• n chamarln rt:•justam~-nto 11n valc•r de soo mil co~tos ( va
lor este inferior alg-utn.1$ ,-czes ú clifferençn cambial anteri<>r}, dos qUaes 

a1l'Br1:l~ a h~. a~nt':t. Í{lJ.tm p.:.tgos, ínfnr1~o!1 u lfl(Jhrc coll~a . .. 

, .. l!cclarou o então :\lini,;t r o 
-da .Fazenda. ~r. o~wahlco Aranh:1. q_,e ,, i azia para offerec(!r aos vrndu-. 
CtUres c<t!ll"fl'Cll;S;LÇâ(l lJre'~l u'Ci.nff.st~o .. C~UC lhe~ i\npn7..t!r:t. O llH>'SlCil"Y~~li~l t:'~nl

!JiaJ. 

\Ser:"i loiJglco. (JCrJ.,.r:tllnto, rt':l'(J!~llt:CC"T f[UC c:ertH aC\t.J fvi ~e~iVh ~L ;~}g~1l'n~. 

ttue exigt -nma rcpara~à". t~ffcr~cer-lhc •parcialmemc t:ma n>:>araçi'w. c. 
dcpnls. CM1c-1uir ~pela C(Jnvenien<.~la de prnseguir P-a pra~('ia (lo 1nesnH• a.;;.~tu? 

i.f(!tnln·,c•·u~ ;r.tt-. __. rlin:l i!'tn par;• ameni?.\~r ., aridez dj' a.sstunpt••. 

certa 1nodinh:L, em qltt: ::.e :dfirma íJUt" utna penit~tnte f~,l ar• c:nnf~!+-;-:in

n:rr-io~ .. ':'ltw , ... j,l n~nhi1nl .~o:;, nn-:-o.sus coll~,J:as s:.ceniotes .. . l 

·O .SI!-1-. O!l.,l•V1IWR.'\ rCQLJ'lWXIHO - ... c 

d" ~. l) 'a<;crd<ote <lt'\l·lhe por •j)enit~-nc-ia •• <1''" ios~e c-ontinu.anrlo". 

O nonr:ul" :1-!i-nisrru da F.azenda appliccru a me~,1m ~orma. Era um 
jte~c;t<linhn <tL'<' paro:cia merecer. comn pt-1\ih:ncia, uma indetn-.Jiz;tç;b. •)ln><. 
mt~lhor c:xarnln;,;t.t]o ,, (';t:;n, 'ft:SI,h·~u-se- .... que fo~sc cm1tinnnnrl•l ~ ... 

O ~t<. -D1~1>: Jl'~'""- :;._.. \-", T'.x. mt: <.lt::<re>tS~<:" typo •l:L ]'tollit<:lt

tc~ ('U (hri:t ~e t;nha ou nrLc, raz:in o ~acerclott!. 

O lSR. At..tn:~-t•to AL\'~\kf.S - A l nrh."11lnl~:,(:frn a qnc: ~e refere •) nnhrc 

or:u](,r é o rt-ajustanlen1fi t:cn~icdnicn: 

O ~lt. m.l Vll~il.RA ·l'CH'TI'~IHO - E'. V .. Ex. se referiu :. dlt•. 

() $K, ALIIl::HO AI.\'Akt;,; - Ne~te punto. n:io ,;d "~ di~cunl<> <ic \'. 
:R."<.. Do S1'. Ministro O.swald" Ar;~<nh:t discordo irsteiramcnt,e P<Jf(fUe 11:1" 

vejo relação entre o reaj\tSt.;mentn ~onomico, ieito t:nt beneficio dos in
zendeir(Js, e a limit:u;ão dn pn:~;<o de <:ompra das l~tra~ de exportaçf\11 •lo> 

c::ofé, 

o :SIR. 01..-J•VEJTIV\ ·COlJTl·NIHQ - v. I!L'(, 

discordo i1lte~;ralmen4e de:;~· •Ponto de viSita, de que 

deço iJ: V. Jh·. '' OJloPCirtunidade q-ue me offerece, 

nfH, vl.~ rel:.H:ão. nt~t~ 

me toccupnrc.-i. Agra. 
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O SK. Ar.ru~KTo Ar..v.\R>:S - V . · J~x. reconhc:ce que ha relação? 

O SR. O!I..>t\•1!<)!/!-:A COt..: TQ\:\11:10 - M uitissima . 

Vou mostrar como ha rc:lnção. v·vu J•ro,·ar, principalmentc, como é 
intiuadada a affnn.açã o de t)Ut: trihut.1.Zl<i·· a el0por1a<;ão, ou seja [:>ela for

ma dir~cta das taxas d .- >De:>artamento do C:~fé, ou seja pela ind:irecta, 
Ja imposição de .preço de H:nda ú~ c:~mhiac;.< de cxvo rta~·:l.,. ~. nece:<saria
mente, " produ..."'tor <rue se attinge. 

ü ;S,){. OL!:\{El!R,\. ·COlTTI:'IIHO - O exponath>r. entre ,,;,,-, !.NU 

a du;>la ·5ittwçã<• ,Jc l'cnoiednr .par:. ,., nwrcadu ex.terno c comprador n" in

terno. 
l$c, l~>rtant•>. dlc tem em m?os uma c<ombial, digamo~. <k dcl': Jvl:X.n:,;. 

olo valor de r8o$ " · para e.'Vporwr " mercadnria, tem trc v.::ndel-a {>f>f l•:!oS, 

são 

sàu 

6o$ 
.Se 

~3$ 

a menos. E' indiscutível. 
tem ellc: 1e pagar .;5$ dc taxa <!c export:u;ãn. é i·::~dis~uün;l </UC 

a menos. T~s. ahi. 1o5$oou . Dos 180$, fica ~edmddo a 7·5$oll<l. 
F.· n«s.t.a has~ Q!Ue ,·ae fa:t.er offertn an productor, ao f:u~end .: iro. :ttt , .... .,,_ 

clcdor . 
S oiireu. <•U niio. " fa1.end" i ro. a J ifíerença? l~ss~ é unt a,oJ>ec\u da 

que~tão. 

Por isso. talvez - direi a V . ex. - .; que os exportatlurt!S aind:t nãu fo
' ':tlll ao ·Pe>der Judi<..;ario para exigir medida tJue lhes pcn nitta a cx•purla
t."iio. ,·endendo a sua ~mbial. integr:dmente. em cambit• li\· re . Hes:Lh·:,d:: 
:.pena,; "'' .Cu\'enw a preferencia em iglmldade tle preço. 

(Elle.; pag:,m. mas -deduzem na offerta: não rec lamam porquu pa,.,;am 
n enc:trgo a c•utrem. fazendo transhu: oto do impu~! o; niio recla111:< n fa7.en · 

·•<'11'o. por<Jue não foi ellc <~ttcnl pagou . 

:Ha. por~m. s"lu~ão pal'a ~ casu. XII" cheio <J ttc seja pr eciso )):ott:r ás 
;>ortas do Judicinriu. E:<tou <'et'to ~le que a l':ilkàori:l .Ua l';unara c a ,(, 

honrado )I:nistro da Fazenda acaMr fm por concordar commi).:o. busc:an<l<>, 

por si mesmos. o uecessaTio retnt:dio. 

Xào queru, de maneira a lguma. JlrÍ\'a r o Kovc:rn" J us recursos tle <tUc 

careça . embora já tenha :<ttstentado. e <:ontinut: a sus .. entar. <rue o fisco ft:
deral nu conjnJ.ncto de no~sa receita geral. representa ~arcella exngger:da 
rehth·arnente :is JJCCcssidades sua~. :is dos ·Poderes lt>cae~ c ás possibi li
dades dos contribuintes . 

. Dizer que só se trihutar5o ~~~ r iscos. ~ Jcscotthecer a existenda . dos 
incto~ economicos denominados '"lrausla.ç5<•" c "repercussão" dos imposto~ . 

O SJ<. AJ..l$EJ<Tu At.\',\lti:S - X:i.n olesej:lria inteTmmper :1 sua omçã~>. 

porque defende these <:ontr::J.ri:t á que já fundamentei , quan,fo tive <>;>Jwr
t=ida:de de analysar a critica (t'Ue se fazia. justamente, an accôrdo dle 
J.c>nàlre:;, na parte em que me rc:fc:ri:t ~ discurso do nobre l)eputadc> Sr . 
Sampaio Corrêa . Apenas terb a accre~centar, neste n-omcnto, o scguintt:: 
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pr~~i,:o q:1c V. :E x., em primein> lo~a.r , me mostre que:, f!·Uando ha um 

auJ,:"~tfl elo im!J)ostc. de cxp(Jrta<:áo; _.o preçn de cnnsu•u n no mcrc-..tdo ex
terior niio ~" modifica. e <IUe, flnrtal1to. <:"'te impo~>tn , é sim pte$mente le

v:t<lo :í ccmta <lo productor. 

t) ~il{. 0!,11\·'.f::ORA CO~'Tioe\IHO - Pcrthi•>! V. Ex .. clí z que u preço 

·de cu:1sumü não se m<>o:lific:t? Xãn !<e trata tle consumo. l'<r.l-eria tratar-se 
cla cot:u;iio onrn d e nossos ll:chituaes :Hlquirentcs. ((t1e 11fio siio ''' ccm;;u

lnhlort:s. 

O :'\K. ALu~:J<-rn Al.VARJ;~ - E,tou <li7.endo. ju~t;,mcntc, <!Ue pam dw! 
g:.r õ't the~e que V. :Ex. snstent:L, er:-. .preciso que s~ ~·erificasse e.slc ia.ctn: 
CJ•t'(· o ;l.U!..'111ento de itnol><>sto d'e cxpr•rota<;ãl') n:u, a<'arretaria qual<ftl cr T<.:J~r

<'Us~fw :10 pr~. no cxtr:mgciro. 

O SR . OLlVEJI{:\ COLiTl~l}-1{)- ~" pre..:o 'de e<>nsumo. tliz V. Ex. 

nii<• teria reperc:u~l'iio? 

O :->1< •• o\t.l :~K'f<• :\ o,\'111«\s - T~m to•la . 

O :;JL 0!1..1-\·l l·~lk :\ COl"r-1 :-\ 110 - Ainda <f1.U.: nito tin.'sse. 

O ~~- .-\u:~:><T" At,\'.\I<F.:' - O <JUC pro,·a que crise im;->otito é Jc,·ado 
"" preo;o dt: \' t:ml:c para u CO<Jsumidm·. \E. vou cita,- um caso con·creto: ha 

aqui. nn IParlamcnro, projec~'' <le lei, de. Sr. Deputado Çinciuato U3raga. 
manda-mio So\1<'-pen<lcr a taxa de 45$ sohre o café export.-ulq. c sabe V. J::x. 

;u; •pcrtubac;ões crae este . facto tem trazido nas .Bolsas <k ~o,·a Y ork. de 

H ambttrgo e ,]c, H avrc. a tal ponto que alguns cxportnc!Mcs restringir~m 

sua~ compra >' e •JU<: nutros estno> fa7.~mlo, neste momento. contractos com a 

<t'"-"'h ·a de que se " impo~t<• vit"r a ser rcmiruir.ln. tcrãu de ser revi~to~ . 

O ·::'w. At.I<:;HT<• .-\JX .\I<F.s - - :-; ;,., .:- :"! pr.:cte. J:1st:unentc pnr i;;sn qu~ 
o im;JoNi<J v a~ rt:pt•r..:ntir nu (·x!r:u1;.:t~iru_ (1!1\."'1. •litt:l"; é pa"n pdu cnntpr;J

dur t-.x t rangei r o. 

O Sk. ALu>:l<'f<• At.\'Allt(s - ~fin tli~:o que seja assim de nHxlo geral, 

quancl n >'C trate da t:t:o~a<;ão ore toàos os impostos <le ex;portação. Já ~ ou

tra cousa. E' um dos pontos <Juc têm sido aqui objecto de accusação S<l

bre a taxação : C:S!le , justamente, -de collocar no extrangeir.o o nosso c"ft 
<'m pé ele )nferiorid:tde com Telac;ãn ao .produ~to de outro:< pai7.e!<. E sota é 
a vercf:Hl'e. 

O l!'k. At.~:~:MTo AL\'AU~:~ ~ Conli n:m rd , porta-nto. affirma.ndo a these 

<rue já di!<cuti d:1 1ribuna.. 
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{) $1~. OU ;v-E roR A OOl õTJ'N<HO - V . ·Ex. a cha, :t~~im . <(llC • >~~t·r:: 

t:unbc:m o~ productorl"!' ? 

O .SR .. ·\t,HliR'ro At.\'.\l<f.!' - Tudo impo>c<to sobre -um ·prndncto ,le <'vn 

>'Um<• nnera <> ee»tf'llmidor. 

O .SR. OIUIVIEIRA CQCTJ N HO - [;nicamentn. <•11 sc<ruer ne·~css:1-

ri;,mentc:. ar> consumidor? Xão é \'erdadcirn est:t the~c: t>Ód~ ser ao <'C'Itl

fnnid~:>r, 1><'><f" ~~r '"' '('lrouuctor, pncle ~er a amhoos . 

. '0 ~k. :\t,llllRTo AL\'o\Rll$ - Se, entretanto. o impostto se refere a uma 

só mercadoria,. e claro que não lltitn~tc ao seu prod:uetor. Só h:t\'CTÚ COlll· 

rcnk~o d o imposto quando elle !'C reierir a \'arios prn<!ucto~ ''" cnnsumo. 
:porque todo iJfOO'Ilotor tamben; é ~'Onsumidor. 

O SIR . Ol.JIVIElRA •COL:Tl'l'I:H O - .:\1antenho rigor .. samentt: ' ' que 

di;;se e que é incontest::nel. Se aquelle que é o comprador tem de <led':l~ir 
ws$ de r So$, e!Je só pôde offcrecer ;s$ooo. •Logo, · isso repercutiu - nfto 
havendo altem~o do pre~o ouro - sobre o productor . Havendo autera
<;.ão no preço ouro. t:unbem prejnõicnu o prouuctor .. mas por caminho clivc:-r
so F.' o que veremos agora. 

O 1Sk. Al.ntlRTO Ar.\'MIES - Permitta V. '~x. uma ncwa interru·jl.;:iu . 
.Estas in.terr~cões successivas c)Cprimem, aliás. o alto c:<Jnccito en\ <lt!<: te

lObo os juizos ~ as oroini~ ele V. Ex. a esse respei1o. 

O :'iR. t>L:l-VlELRA CO!l:1'1:-i110 - ~f.n>to grato. 

O ~"iR. Al.ni(R'I'<> ALVAR&:-" - P.,rgunt'n :t \'. Sx: . se, rptatHl<• "'' e~>}ll 

o impost:. dl! 45$ .sobre c:;uln s.,cca de -c:~fé, o pn>dm:to c;•hi~t <le•sa q u:tntia 
na prn,a. de Santos. 

O Stl~. OlJI'ViE!R.-\ <:OliTJ!"'HO - Rc:op•m,fen:i :• \'. ·Ex. Creio>. 

at<i, quç com algun1a \' :l'!ltagem. Apenas peço um pouco de p:~ciencia. )H>Í s 

não me 'lt:ern des\·iar da primeira thc5e !(tlc era estn .. . 

o s". ALll~O ALVAIIF.s - Meu proposi\\> - é preciso que o diga -
nlh> é o de interrromper. l\enão o ele manter este: eommer~io intellec.tnal com 
V. !Ex .. C'(ue sempre <liscute com muit:t proficiencia ·e hna fé. 

O SR. OILo!VlElftRA COUT7NHO -Obrigado . Pmsigo. Qu:~nJo :<c 
crea um certo imposto, ..ligamos. ele so$ooo. por sac~:l ··le café, n prcc;a. 
a cota<;áo ouro no estrangeiro. ou 50be ou não sobe. J:í vimG:< o que <>~cor

re qua11do não se modifica. Admittamos agora que s:uba. Que acontece 
então? O nosso concurrente. para qot~em o pre~o ouro tamh('m subiu, u
cebed t11.ais 50$ ou o equivalente em ~ua nl(le•l:t. O no,:;.o;o JII"'du::tor não re
cebe os so$, porque elies ficaram em caminho, for:nn· !)ara o fis~o. Quan
do um pó<le vcmd'er • .:~i-ndll com lucro . :t. dig:tmos, ~o$, o •'ntro pre:isnr :t 
vender 'JW'IT t 3Q$OOo • 
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!Es~e pr:emiv cLJD.ccdi-clo ao concorrente extra.ngeiro, é como se f"'"'" um 
a•:t!rescimo de so$. <no custo da nossa producção. 

O ~K. Ar.n~J<To Ar,vAI<.J::S - V. Ex haverá de permittir aíntla um 
apartt:, "·ultimo. A e,;se respeito <le\'o ainda dizer a V . .Ex. -e V. Ex. 

o sabe wo bem quanto eu - n seguinte: r Não é verciade - e <lentr<, de 

·poucos dias terei opportunidade <i~ trazer os elt:IIlentOs materiõlc!> comprll

vandn-o - nãu .O verdade que o t:aft; brasileiro, ·no decurso de 3" annos 
sem excepção .Je um só, tenha jamais sido derrotado nas pr:u;as <1e con

..urno t::~:trangeiras. pela questão -de preço. Ird mostrar á Camara rl<>s 
f>cl:mta.di:Js ~ <> café brasileiro tt!ffi sí•io <lerrotad(l sem[•rc pda sua ith 
!<·riorid'lde. 

() SR. Ol.l1\ill')2f{A CO'UTJ•NIHI() ~ V. 1lh. n;"LU ten1 t'ii7.ÍÍII al.o.:n

•na Ht"Ste ~particular. 

:0 S11.. Al.lll::lt'ru AL\'Ain·:s - ?1.1u.<trarei i~su a V. Ex. cr.m ''~ c-.>t:t~ 
çiie,; n;.~ bolsas d·ttr<UJ1e ,,r. anno~. $ern e.:c~ção de um só mez. 

O S·l-:. ·Ul.AMI:)~IM ·CO:UTI.N H() V, Ex. trari.t ~ua "'·"P•>siçii<>, ~~:us 

:tl'J:('Umentos. •SUa do=nt:Jlta<;ão t t·u o5 acolherei com muü.a a!tcru;âll -

nm~ a these é falsa. 

jMcu tempo regimen-tal. entretanto, é limitado t: 1'"1' lSSu pc•liria •lU<= • 

V. ·Ex. me permitisse continuar. 

O SI<. AI.I;E!<To At.VI\t<llS - Irei t11ostrar a V . Ex. qut: "~ café., de 

C"lumbia e da VenC?.Uch.. ttc. sáo vcndidns e:n primeir" lo,t:"..tr e ás vezes 
3u~~ mais caros <lo 'lU!: o café brasíleir<•. 

() ~,-;1]{. OLl1VlEJliRA COoljTIN'HO - V. !Ex, nân tem raz:1u por \·a· 

l'Íus motivos. :Nosso ·café não é tão infeinr como se diz; ao contrarifJ, c 
:,t.; bom. O caf.; baixo ha d'e existir sempre porque resulta 1.lo benefício. 

Xa E\11'1lp:t - está provado cor.1 as amostras, - ,·enclem-se café b:tixCJs mui

t•> inferir'>res úquelk-s que, infantilmente. nos f1Tohibem <le "-"[lnrt:•r. 

rl) SR. OLH.\·iElif<A 'l.:OUTf.N1HO - luterromllctloo-mc V. l~x. ncs

i'.,$ contlições não •poderei cone! uh-. Peço a V_ Ex. 1lesculpnr-me, mas 
agrmlecc:ria se me J>énuitis~e chegar ã conclusão. 

•Dizia eu que a questrto não é de ca-fés fi.nos. !M:.s aind;t crue f<*se, 
isso não destroe a proposição de que .se \lrn paga 5o mil réis rnais e ou
tro 50 mil réis menO!;, este tem condições vantajos.,!< na concorr~cia. para 

c;,da typ<> de prttducto. Se produzirmo!< ty·po e~ua.l ~o melhor da Colom
bia. --. a dHíeronça ~uhsistirá anda - entre o prod:uoto brasileiro e o 

·E.stamGS ~ottr..ndb uma certa <:ota~áo X para dois cafés eguaes, um <tue 
pôde •Ser V'àndido opor 8o mil riiis, e outro. por IJO mil réis. O primeiro 
est:õ!r5 em .comiicões melhores na concorreo-cia. 
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SR. Dunz J"UlHOR - Isso é logico. 

10 SR. OUV'.EHRA COUTIN'·HO - Responderei, agora. ao .:~p<trte 

de ha pouco do nobre · peputado Sr. Alberto Alvares. !!'ião quero penler 
a oc::asião. de referir-me a esse ponto. DiT.i;~ S. Ex. que creado um novo 
trbiuto.. 'lll:tn:l noYa restricção, ap~sar <iisso continuamo$ a Yender J)elo mes
mo preço . E' certo ás '\o'ezes. E· certo sempr e se' V . Ex . quizer. O pre
<:o .de venda é o mesmo. pode até ser S"~:'Perior; mas a quantidade vendida 
não é a mesma! Assim, se vendermos por exemplo, 1 o saccas a 40$. s5o 
40o$ooo, se vendermos 6 saccas a 30$, são 300$. isto é, too$ menos. As 
outras · 4 saccas restantes retid..'lS (todas ou -parte -:lella!l) para mamer n 
novo .:Preço ouro que comporte o tribut!). são justamente aqudlas CJ'UC:. em 
ultima analyse. depois à e retidas. se qt:eim:lm. O pre<;o mante\'e-se. su
biu até, mas em virtude dessa retenção. 

1Em trabalho que th·e oocasião de publicar ha pouco mais d·e ar.lllo e 
meio n'~O Estado de: S. Paulo", e que foi espontaneamente tr:mscripb 
na Revista ào ti-nstitn:to de 1Ca.fé de S. •Paulo e na do Departamento ~a
cio:;~al do Café, a que -dei o titulo " O café em trc:s diagranunas"', estude i 
precisamente o effeito da reten<;.l\o sobre o preço. 

A!lsim. se .por exemplo 10 sac:cas cust;!.ram 40$ c são venàióas a 400$. 

vendendo 5 e preciso crue o preço de cada uma sejn de l':o$ •:>ara ,·ender 
-uma só, retendo 9, o .preço de\'c:rá ser de 400$ooo. 

A lei dessa progressão é interessante. ~fathematicamente eu a expu7. 
num diagramma;. Ella é representada por uma byperbole equilatera e o con
tacto da hyperbolc: com sua asymptota dá o limite dessa variação. Se ti
vemos uma retenção de go % e vendermos Io %. já o disse. aquelles 40S 

serão transformados em ,.o o$ ; se vendermos 1/ 1 o %. serão 4 :ooo$, e assim 
successi,•amente. 

Se nada vendermos - mathematicamente se: diria "no limite: zero"'. 
isto é, quando a exportação for zero por cento e a reten<;ão cento por cento 
- st:r:i preciso que a sacea exportada - que seria nenhuma - tenha un· 
preço infinito. A ordenada da hyperbole, em tal C'lSO, exprime-se por 
x/o-infinito. Cem effeito: só um preço "infinitamente grande" é que: 
mul:Jplicadc por nada pode produzir "alguma" quantia. E' o limite. 111:1>, 

estudar o li:nitc ~ de~1nir a te:ndench. 

-E a retenção tem como um.:~ de suas causas, ainda que não unica. a 
supertributação. 

E' relevante notar que a retenção se torna necessarla ao proprio Go
verno para que o preço ouro não c:thia tanto que tcmre im.po.ssivcl o em
barque a. bórdo e conscqucnttJ"m.entc a pcrccpçlJo elo_ tributo. Pórque, então 
..:e t"aminharía para limite: tal que a despesa de uma sacca de café entré a 
estação íerrovíaria e o bordo do navio seria melhor que o :Proprío s~ldo 
que o fazendeiro teria a: receber. Saldo com que tem que cobrir a despesa 
de producção propriamente; não !:ucro. · 

Exemplifiquemos. Se entre Araraquara e o bordo de um navio em San
tos ho~Yer despesa de 10~$ e tocar ao fa%endeíro r~eber no$, elle ainda 
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mandará o café produ~ido, para salvar to$. ~Ias se para a mesmà despesa 
de 1oo$, th·er eUe a receber 90$, ou mesmo zoo$, ê claro que tudo ihe co:-~

virá mais - do que fazer a remessa de tal caf~. mesmo já ·produzido e be
!leficiado. 

Desde, porém, que ha sobra e não pode ser c:ollocada. de,·e~se fazer o 
que o negociante faz em seu negocio; abandonar o invenda,•el, triste con~ 
tigencia. Diz-se que ê preciso ·vender o café'". Mas isto seria resoh·er a 
questão, pel:l propria questão. 

O SR. FER!<.-ISDES T.-\\'o"A - Se o Goven1o facilitou um ou ma1s em
prestimos para comprar o café retido, ex-portando-se esse café. sendo êl1e 
"endido por qua1quer prec;o. não ad\·iria ao Governo e aos Estados productO· 
res certa quantidade de numeraria, que elle perde inteiramente com a 
'IUeima? 

O SR. OLIVEIRA COUTIXHO - A observação de V. E:c. é inte
ressante. mas .só com mais vngar poderia mostl'::l.~ porque não pode ser ,-en
àido em qua~quer quantidade e por qualquer preço . 

• o SR. AI.!n; s.~:!.[I'J..lQ - Não se queimou uma fracc;ão. Foram quei
mados 50 milhões de saccas, para ,-alorizar 1 ~ milhões. 

O SR. Ar.n<:~tTo AlXAJtEs - E' preciso esci:J.recer que o Brasil tambem 
é um desse~ cJncorrentes nas praças consumidoras. 

O SR. OLIVEIRA COuTINHO - Peço, assim, licença aos nobres 
collegas para continuar a minha. exposição. 

{) "Dci:reto n. :24 . .26z, de 19 de Maio de 1934. como se tanto fosse 
preciso para concretizar o imposto de e;)<:pOTtação, tem por cpigraphe ddi~ 
nitoria o seguinte: torna livres as operações de cambio não provenientes 
das cxpot'b.ções do Pai::~:." 

Excuso~me de ler o decreto. A limitação sõ recáe sobre as cambiaes 
de exportação. O Conselho de Commercio Exterior foi mais longe: c<lme
cou a e."tcluir umas tantas mercadorias e a inclui r outras, Entre as excluídas 
não eMiio o café é o algodão, no caso, compara,•eis ao our-o e á prata da
quelle caso americano. 

B= sei que, no actual momento - e creio que a modificação occorreu 
quando o honrado Ministro da Fazenda esta"a nos Estados Unidos, - em 
virtude de communicação de S. Ex. com o seu substituto, a limitação foi 
reduzida a 35 % ; diminuiu um pouco em va!or, mas isso, de modo algum. 
me levada a dçb:ar de impugnal-a, por duas razúes. A primeira. é que 
esse valor ainda representa um encargo pesado .sobre a ~portação; a se
gunda. é que. se eu admittir o principio de que, por essa forma, c:lle pode 
tri):lutar 35 % ou mesmo 3.5 'Jc, amanhã, premido pela necessidade de 
receita, poderá o Got·erno "altar· aos 70 o/o. aos toa 1~, e eu terei de ca
lar-me, porq1.1e h.oje ~lei-me, nos 35 %. 

·De modo que não é ·sÓ quantia. E' o principio, que é preciso deftnder. 
O Governo Federal, não pode, sob a forma de imposto de e.--.;:porfãção, arro-
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batar aos Estados uma facu'dade que lhes .; prh·ath·a. Não pode nem de,·c 
fazel-o. Não no interesse al>f'nas do produdor de caié ou algodão. Não uni
camente no interesse. dos contribuintc=s. E' no interesse da propria economia 
brasileira, porque, assim operando, elle restringe, anniquila a exportação. 
Dando uma parte das cambia~ :i import:J.ção, elle opera por duplo effeito 
para reduúr o saldo d:~. nossa ba!ança commercial: de um lado, restringe :t 

exportação; de outro. estimula a importação. E a nossa balan<;a c=omrner
cial. g:1rantia da nossa vida financeira, se restringe tambem ! 
.; Um calculo approximado dessa diff~rC1lça cambial, neste anno. teria 

alg,.un interesse. Noto. entretanto, que mais vinte ou menos vinte mil con
tos. não é o que íntc=ressa ao caso. Kão é a estatística que impot'ta: é n 
facto em si. Tomando-se, uma differença d.-: cerca de 20$ por s:tcca de 
cá fé, ou dollares $3.00 a r8$4oo com·ertidos em $3.00 a ré is 1 r $6oo. rc
pTesentam a diffc=ren<;a de :!0$4oo. 

E tres dollares são a terca parte de 9 dollares (ou 35 % de 8.89 doll:~

rse) valor médio de uma saeca de café. poRta a hordo. mesmo a cotações 
b::tixas. 

Admittamos, pois zoS. que. etn •5 ntilhões de saccas, dão .lOO :t1il 
contos. Tomemos, no a lgodão, uma differen'a m ínima de 400 a 
soo Téis por kilo. e em .300 ntilhves - creio ser esta a quantia mais ou 
menos ·pre,·ista . .. 

O SR. FuxAXDEs T A\'ORA - i\lenos um pouco. 

O SR. OLIVEIRA COC'TI :-.THO - teremos ahi, para -too réis de 
differença, r ~o mil contos. O numuo rigoroso, aqui, não tem importancia 
capital, ainda mesmo com pequenas dííferenças, o pheoomeno é o mesmo. 
Não estamos fazendo orc;an1entos, mas apenas apreciando factos. Dem:~.is. uão 
computei outros productos de menor yulto. 

Temos, portanto, na mínimo, uma díffereuça de= 4:zo mil contos. Bem 
sei <lUe ta!lo'ez 6o % de t."'l differença saem do éstado de São Paulo, mas 

• não e~queç;~mos dos outros, como os de :\orinas. CeaTá, Bahia, ,Pernambuco. 
que tambem prCK!uzem algodão e café. pois não póde colher o argumento 
de que as peqllenas produc~;úes não deYem soffrer os· mesmos encargos. 
Realmente. se r % sobre 100 é r. r % sobre r .ooo são ro. E ninguem 
sustentari:t que são o!'õ mes.mo~ os enc~Tgos de produzir 100 ou ' .ooo! 

Todos esses Estados vão pagar uma par te do pesado encaTgo. 

Quando elle. porém, Pf'Sasse uni camente sobre São Paulo, sobre seus 
constribuin:es. :10bre os seus serviços vublicos. sobre a sua producção. seria 
a uma oCamara esclarecida. como esta que eu teria de perguntar o que é, 
:no Brasil, o :~.nniquilamento íin:tncei ro do Estado de São Paulo? 

Prêcisaria traur para :~.qui os dados da <:onstribuição de zo, 2 0 annos, 
para as Teceitas federacs. da terra principal do café. Ficará isso para outra 
occ:asião, quando rebaterei a infundada affirmath•a de que o café tem .vi,·ido 
á custa do Thesouro. O inverso é que tah-ez seja \'erdadeiro. Tive ensejo, 
mesmo, quando ·portador de mensagem do Congresso de Lavradores, r ecen• 
temente realizado nesta :Capital, de declarar ao honrado Sr. Presidente da 
Republica, que a propo$içiío de que a la,·oura eaíeeira fõra, algum dia. {>c=• 
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sada á Nação, carecia· de p rovas e sustentei que. ao <:ontrarlo. tem sido elia 
até hoje o maior sustentaculo das finanças publicas e a principal provedora 
de cambiaes. S. Ex., com a amabilidade costumeira, respondeu em pala\·ras 
conscntaneas com a affirmativa. 

Esses 4zo mil contos, tomados pelo mínimo de difierença cambial, im
posto fccl~ral de elCportação sob a forma de monopolio cambial, admittc:m pe
q uçnos confrontos elucidadores para todos nõs. 

Eil-os; m;.ís de ;: e t/;: \'o:zes a arreçad:.ção de todos os m:micipio:; 
ue São Paulo. inclusive a capital; mas de quatro vezes a desses mesmos 
municípios, sem :1 capital ; approximadamente toda a renda estad·:~al de 
S. Pau lu mais que a sua r '!nd:1 propriamente tributaria ; o dobro da arreca
dação total c~t:.t,.;tl (le cada um dos Estados de ·Minas e Rio G. do S·ul; 
cer •a de ::! /3 rla nrrecadaçiío tributaria total dos seis maiores Estados e 
42 % de sua ilrrec:tdól,:Ío total ; cerc01 de 1 e I I 3· vezes a arrecadação to
tal - esse numero. então, é importante - dos quatorze outros Estados 
292.15 1 :ooo$ooo, - c: llli\i:l de 2 e TI 2 vezes sua. arrecadação tributaria -
t6 1.1 ~3 :ooo$ouu. 

E ctuandu ' ' tributo canthial attingia íD % e 100 % do valor da cam
bial ? 

Hanrâ l(llem di~a que essa fúnna tributaria torna-se imperiosa, !lor
CJUe se trata tlc: u•·~nrrc:r , mediante o fisco federal. ás necessidades "na
cionaes. 

Perguntnrc:i ~e a nhrigação imposta aos poderes ·iocaes de asseg\trar a 
ordem e a justk:t, a ~:tlubridade, o ensino em seus varios gráos, sua pro
pria arrec:\l.la<:àu. os 5en·iços de viação. de saneamento, de assistencia a de
mentes ou a . .. utrcos enfermos e tantas outras imperiosas necessidades pu

blicas a &~em pro\'ida:~ pelos poderes locaes, serão porventura obrigações 
interessando a c:xtr:mhn~ ou necessidades "inter=cionaes. " 

Assim. a minhn ~r)fUndn restricção. relativa ao monopolio cambial, creio 

tel--a fundament:1dn nu ~ntitlo de ser o t ributo cambial : primeiro, inconsti
tucional; ~~~tunclo, wntr:~produc(!nte em relação á melhoria da cotação d~ 
moeda; terceiro, :mti-economico, porque crea entra\·es i exportação e mais· 
anti-economicn n!nclu (JU:u!do. além dos entr:wes oppostos i exportação, dá 
est imulo á inlJIOrtuçlín. 

Estou certo, J•nrlnltl(l, •JUe, com essas minhas considerações. onde, como 
j á disse, an~l)'Mu f1 1ctu' c: não pessôas ..• 

O S11, FI!IC~.\~111(11 TA.\' nRA - O que V. Ex. est:1 dizendo todo o Paiz 
sente. 

•O S R. 01 .. 1,\' HIRA COUTIX:HO - ... t enho o direito de fazer um 
appello Íl ·C:unnrll c 110 Go\'trno da Republica. 

O que peto nwnrn é, npenas, a approyação de uma emenda, que '\'OU apre
sentar, no 1enticlo d11 minhm ~utricc;ão, mandando que as quantias sejam ad
quiridas em cnmhlo livre. Essa emenda, assim, não importa, por emquanto, 
em abolição do monopolio <::J.rnbial, mas é a suJ.>pressãa delle pà.ra o 
caso particular em debate. 

Espero que a Cnmara lhe de appro.,·ação. 
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De,-o agora, Sr. Presidente, p:~ra terminar, oct\1par-me de emenda oHe
recida ]>ela Commiss5o de Finanças. no sentido de ser pt:oYido um credito 
para se pagarenl os servi.;-os do .:om·enio de Londres. 

Essa emenda, vae constituir projecto e111 separado, mas est;i desde j:í. 
em discussão. A re~peito dellil. eu terb. algumas obsenaçües a fazer. Diz 
:t e~nenda : · 

uFica a!HOI'izado o Poder Executivo a eiiect\lar as opera
ções de credito . neces,.'\rias para a execuçãco do accôrdo a que 
se refere :10 art. I.". até o limite maximo de libras 4-000.ooo. 
resen·ando-se o ,-alor da operação a qu:mtia precisa para res
gate dos títulos que se vencerem no p resente cxercici .:~. -

Em primeiro Jogar. obser\'aria que. se formos fazer. agora , opera.~;ã,> 

pa ra o total do debito de Londres. iremos, até certo porto. annuiar um."l da,; 
v:mt:lgens p-cincipaes do con\-~1io, qt~al a de repartir por maior numero de 
annos o pagamento. Em segllndo Jogar. se o ~·alor da annuidade é de r.2oo.ooo 
Ebras. - ou o restante se de~ :ína a pagar outras annt:id:des. c da ::mtecipa
ção só pôde resultar prejuízo. qual seja o de ficar a somma immobilis:ula. 
Ott essa somma yae ser r.pplicada em outros fins , em opera~ões bancario.s, -
e ne.~se caso poder-se-ia reproduzir com el!a o que se Yerificou com os tle
:positos anteriores: applicada a qu;-antía a outros fins (e nãi). quern fazer 
nis~o critica :i probidade go,•ern:•mental), poderia acontecer. no anno se
guinte. que não hol!1'esse receita necess."lria. para supprir a deficienci~. 

Iríamos. então, votnr outro credito. ele libras 2.Soo.ooo. no :mno seg-uinte, 
de lihrag I,6oo.ooo em I93 í e assim por deante? 

Portamo pare~e-me que a operac;ão a appro,·ar lle\'e ser para 
1 . ~oo.ooo libras. ou o equh·alente. em papel. o que se me afigura preÍerÍ\'el. 
(IU:wtia com a qual de,·e ser realizada a operação. 

. fsso no que diz respeito á quantia, que eu proporia fosse em n10ed:, 
nac.-ional. Libras 1.zoo.ooo s5.o cerca de r.:is t to.ooo :oooS. ).f as, admÍtto que 
:;e í izesSo a operação no limite de t zo .ooo :ooo~. calculando a libra a roo$. 
O Go,·erno faria. assim, opera~ão de t ::o.ooo :ooo$, por antecipac;ão da rc
cei~n. p:t.ra realí~ar a !)rimeira annuidade. 

Se a quantia restante é necessaria ao Go,·erna. ser:í. para ~~correr a 
uutra!l despesas, ou para cobrir o dcfíât dos exercícios anteriores. - que 
não de\·e ser negado porqne consta de publicações offíciaes, - e. então. o 
estudo comp!eto do as>umpto permittiria :1ttribuir-se applicação especial 
para a operação. com os seus Yerdndeiros fins. 

O SR. AI.nERl'o ALVARES - A opinião de V. Ex. I! tanto mais fundada 
qu;:rlto está em ,·igor o de~reto da prohibi~ão d as pagamentos em moeda díf
ferente da bra:sileira. com uma declaracão de que as clausu las contractuaes. 
em que se designe pagamento em moeda differente da n ossa, são ;;onside
radas nullas. Seria, entá(l, opportuno perguntar : devemos r~,·ogar para esta 
opportunidade, disposição de lei f irmada pelo proprio Go,:erno Provisorío, 
para defender, justamente, a moeria nacional, ern nome da propria S<lberania 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:43+ Pág ina 62 de 167 

-358-

do p;,[z? rEste argumento est{! rws consid~..,·anda do ~liuístro da Fazenda tlc 

então. 

O SR. OLIVEIRA COL"TIXHO - Agradeço o aparte de V. E,;., no 
sentido de que deve ser. realmente, a· operação em mo::<la nacional. 

O SK. Ar.BZ::RTo AJ..\'ARF.S - Inteiramente de accordo com :-.·. Ex. 

O SR. OLIVEIRA ·COGTINHO - E. ·coherente com o princiPio que 
sustt:nto: de1·e ser adquirida em cambio liHe; ·por is.so. calculei 11 o mil 
conto3. Mas não You \'Dtar credito de 1 ::o mil contos, para que depois, com 
o monopolio cambial. se adquira um milhão e duzentas mil libras por iO 

1ni1 contos. ;::-ravando-se para tol o restante de nossas ntercadorias de ex
portilção. J s~o não! 

O SJ<. Al.tii;RTO ALVARES - Penso q\te V. Ex. não deve ter temor a 
esse respeito. por dois motivos: ou a fixação oUicbl .do preço das letras 
de exportação é considerada imposto, como V. Ex. moshou claramente, OI.! 

niio é. No caso de s~r consid~rado ele exportação, o imposto seria perten.· 
ccnte ao Estado: mas. nem mesmo considerado corno imposto de venda, po
rlc:ria perh::.1cer á União porque o imposto sobre operações mercantis per. 
ten.:e primiti,·amente aos Estados. 

O SR. OLIVEIRA COUTI:::\HO 
traz, c valio~o. 

).{ai~ um argumento que: V. Ex. 

Xesta5 condições, a emenda será no sentido de ser autorb:adv credito 
até 1 ~o míl contos. e por antecipaçl.io de rec:eit:t. 

:\:ão é ociosa essa declaração: "por antecipação de rece1ta ", porque. 
de facto, o go\·erno tem, entre Olltras receitas. o que recebe do Departa
mento Nacional do •Café para pagamento dE: emprestimos do Banco d'l 
Brasil. 

A taxa de 45$ em 15 milhões de saccas annuaes, produz 675 mil con
tso: pal"a dar rzo mil, são bastantes, em 15 milhões de saccas, R$ooo por 

sacca. 

Serii esta unta das receitas. Receita ou disponibilidade consoante o 
estado das contas tntre o Banco e o Go\•erno. Mas pôde ser esta; póde ser 
outra qualquer. Póde mesmo ser a Q\te resulte das operações de credito que 
se \'enham a \'Otar. ~fas julgo importante declarar " por antecipação de re4 

ceita -. por este motivo: ;,ão ficaria bt!m á Camara, no mesmo acto em que 
\·otasse uma operação de credito - que outra coisa não t: esse com·enio de 
Londres. onde se estatue - emissão de obrigações para com ellas se pagar 
o debito e annuidades para resgate das obrigações - náo ficaria bem. re
pito, no mesmo acto, no mesmo instante, no mesmo decreto, póde-se di:~:er, 
autorizar outra operação de credito para obter na segunda operação o re
cur~o cont que solvesse a primeira! Evidentemente. o fundamento da opc:ra
o:;ão não póde ser o convenio em sua integridade: tem de ser antecipação 
rle receita para a primeira prestação. Isto. comprehende-se. 
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O SR. ALni'!RTo ALVARES - Estou inteir:unente de accordo com o prin
cipio de V. Ex .. de que o ]>~gamento de\"Cr·:i ser feito em moeda nacional. 

O SR. OLIVEIRA ·COUTINHO - ~ão exijo que se ia~a em moeda 
nacíonal: dou credito etn moeda nacional. 

O SR.. ALnJ:RTo AL,"M<t:.> - Apenas deploro que não possamos •·c•tar 

a emenda de V. Ex.. porque, na minha or>iniáo - pare<:e que didrjo da 
de V. Ex. - o Congresso não póde emendar o com·enio. 

O SR. OLIVEIRA COUTI!'HO - Não se trnta do convenío: trata-se 
üo ·projecto da Commissão. O con•·enio não soffrerá modiiicac5o alguma. 
Ha equivoco de V. Ex. O que emendo ~ o projecto da Commis~fio de fi
!1:m~as, ahrindo o credito • 

• 
O SR. AI.Tli,RTo Ar.I"ARES - Pensei que V. Ex. quizesse emendar a 

clausula. 

O SR. OLIVEIRA COt:TJNIIO -Creio que não o poded:t f:tzer. Tr:t

t."t-~e do projecto substituindo esses quatro milhões de libras por r~o n1il 
contos. necessarios par;,. occor.-er ft a;::quisiçã(l de um milhão e duzentas mil 
libras. Eu daria com lantueza: 1 2o.ooo em ,·ez de r r o.ooo .•. 

O SR. ALBERTO Ar.>,.RF.S - Y. Ex. não propüe rnudan~a ele moeda? 

O SR. OLIVEIRA COt;TI~HO - Para o pagamento, não. 

O SR. ALBERTo ALVARES - E ' dep1oraYel que n5n possamos mudar, 
porque, corno th·ernos opportunidade de ehamar a attencão de V. F.x .. ~ 

\·iolacão de: decrdo do proprio GoYemo Pro,·ísorio. em <1ue se im·oca. e 
muito bem. até a soberania do Brasil, pois. se ha expressão indi~far<;:tl·el d:t 
sr>berania de um povo. é justamente a curso forçado de sua moeda . 

.{) SR. FRAXCISCo PF.IUWlA - Permitta.me uma obsen·ação: o tl,ecreto 
a que V. Ex. se refere cogita de pagamentos exigÍ\"eis no P.aiz. Agora. por 
maior amor que tenhamo~ á soberania nacional, não a podemos cxtender atO: 
a Ci.ty. Seria demais. 

O SR. OLIVEIRA ·COt:TI~HO - );"otarei que a eroenda. como estii 
redigida, diz no final, d~poi s de mencionar a quantia, o seguint~: 

" reservando do ,·alar da opemção a quantia pn:cisa para res
gate dos títulos que se \'encerem no presente cxercicio ~. 

"Reservando" ,logo, implicit<:ment:t:. já dedara que o resto é para outro 
fim. uma vez que não se pÔde ::dmittir- que seja para ficar a quantia ·irnmo
bilísada. Se é para outro fim, de,•c ser autorizada. a oper:r.r;ão em outro l{l
g:tr, não neste projecto, em outrn opportunidade, como dependencia de outr<:> 
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estudo o qual deve ter por fundamento unta expos1c;ao <:ompleta e clara do 
go,·erno, dizendo qual a totalhblc dos noS5<.J compromissos assumidos, pa
gos ou por pagar. ao terminar o anno anterior, afim de que, então, a Camara 
estude, nu:n plano de conjuncto. <Jual a operação de credito que deve auto
ri?.ar e \'Otar. O que, julgo eu, não deve fazer é votar operações. como que 
a prestações. sem iundal-as no motivo real. sim. ·que não póde ser negado 
porque consta d:1s publicações officiacs: o dcficit existente. 

:\{andarei. assim, á )fesa. a etnenda a que me referi. do teór seguinte: 

"St:n-E:uF,X0.4, ,4,' E~IEXDA .~DDI'l'IVA P.'\ CO~ll!ISSÃo D'E F IX .4,XÇAS -~0 ' 

PKOJECTO X. 1~5, DE 1935 

Substitua-se pelo seguinte; 

~Art. Fica autorizado o Poder Executi\'o a effectuir. por an
tecipação de receita. até o limite de 1~o.ooo contos, as operaçõe~ 

de credito que forem nccessarias para pagamento da primeira 
:mnuidade a que se refere o ::~rtigo I do "Accordo celebrado en
tre o Bra!'il e o Reino l.;nido da Grã-Bretanha e Irlanda do NoT"te. 
relath·o á liquida~ão das dividas commerciaes atraz::~das , de Zi 

de ~farc;o de 193.5. 

§ 1. • A acquisição de csterlinvs de,·e ser feita em mercado 
cambial li,·re. excluída qualquer restricção de preço imposta :ís 
cambiaes de exportação de mercadorias de producção nacional, 

§ z." Em excedendo o c redito autorizado á despesa da acqui
sição de cambio. o excesso será reservado para constituição da 
segur.da annuidade. 

Sala das Sessões, to de Agosto de 193.5. - Oliveira C:>u
tia!to ·••• 

Perdoe-me a C::~mara a extensão e a inteira dcs\·alía da minha contribui
ção no est\tdo do assumpto em debate. 

O SR. FX:JtX,\XDES TAVOR.\ - Contribui~ão preciosíssima. 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - Era eu o primeiro a reconhecer 
essa clesvalia : mns a culpa do tempo que os meus nobres collegas perderam 
ou ouvir-me é daquelles que tÍ\·eram a má inspiração de trocar a missão de 
edificar e semear. - no sentido restricto, - a que tenho dedicado :1 maio,. 
parte da minha vida, pel:1 de edificador e sellleador neste outro terreno da 
organíução legislativa da Republica. 

Em meu fa~·or só tenho a allegar que - lá como aqui - jámais derro
quei além dos limites onde a construcção cle,·ia ser erigida. j ;\mais lancei 
a centelha de uma queimada, sem os pre\·identes acei•os. limitu::ores do 
só lo destinado á semeadura. (Palmas ; muito bem. O orado•· é ettmf"·imcn
tado.) 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 14:43- Página 65 de 167 

-361-

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa o seguinte 

Rcqru:riuumtq ao projc'l:lo 1~. 1.25, de 1935 (1.• Legislatura) 

Re<Jtleremos. om·ida a Cantara, a ida do projecto de cl~reto legislati,·o 
n. 1.25 á Conunissão de Constituição e Justiça, sem prejuízo da dis~tHsã•J, 
para pare:er sobre o seu aspecto geral. 

J IIStificaçiio 

Foi arguida a incon:;titucionaEda.de do accõrdo IJUe o projecto v1s ü ap
pro,·ar. li sómente a · Conm1issão de Constituição e Justi:;a é competente, nv~ 
termos 1lo Regimt>nto. para opinar a esse respeito. 

Sala das Sessões. 10 de Agosto de I9J5· - Gomt•.r Ferra.:;, 
o· requerhrento será opporlunamente levado em consid:r:~ção. l\ão ha 

ma:s oradores. Se mais nenh11m dos senhores Deputados <juizer usa r dn vaia
vra. vou declarar encerrada a rliscussiio. ( Par:-sa.) Está encerra:la, fica nd<J 
ad:ada a ,·otaç5o até <!Ue 2.5 referidas Commissões se manifestem sobre as 

emendas apre:sentadas. 
E~gotada a hora. \'O~: lev:~ntar a sessão. <lesig,-,ando para n de segunda

feir.:~, r o do corrente. a seguinte 

OI<OElí DO DIA 

•Votac;ão do requeri1rento do Sr. Gomes Ferraz. offerecido ao proje:t•.l 
n. 1 23. de '9JS ( r• legislatura), approvando o accõrdo celebrado entre " 
Drasil e o Reino Uni:lo da Grã-Bretanha e Irlanda do Xorte, relati1•o :í li
quida ção das rlh·iclas commerc:aes atrazadas; com \'nto em separado do Sr. 
So·uza Leão : 

\'otn.;ão do prnjccto n. IJt. de 1935, 5ubstituinrlo, a contar de 30 •le 

Abril <h: '935. n taxa de 45$ooo sobre sac~n <le caf.: exportado pela de 3 

shillingl'. ao cambio <lo •lia ( r." discussão); 

Votação do projecto n. 164. rle 1935 ( t.• legislatna). appro1•::mdo •l 

contractn celebrado em .aS de Janeiro de ;935· entre o Governo Ft:dcr:ll e· ;t 
Companh:a Industrial de Algodão e Oleos ( 2.• discm;são) ; 

V•>tac;5o do requerimento !1 · S3. de 1935 ( 1 • le;:islatura) do Sr. :Mat

'" :\Iacl1a<lo. de inclusão na or.)em do dia· do n. ro4, el e 1935 (discu~s!í•• 
nnica): 

Votacão do requerimento n. 1oo. t!e 1935 (r.• legislatura) .. do Sr. Dor· 
1·aJ :\.felchiades, de informacões sobre a revogac:5o ou tl5o ele Utu a i'Í$0 ttuc 
ma,-,<la tc:r nas estampiihns, ~ellos, moeda~ e notas o nome do Brasil (<lis
cussão un:ca) : 

Vot:u;5o do requerire.:nto n. to' · <lc I?35 (r .• legi.slatura). de in ronna· 
cões sobre depredac:ões e )lrisües cle varios ~odos da l:nião dns Trabalhado
res do Li1•ro e do Jornal (discussão u11ica); 
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Votac;i:io ào requerimento n. 103, de 1935 (1.• legislatura), do Sr. l;\ar
uo~a Lim:~. Sobt"inho e outros, para que seja nomeada uma commissão espe
cial de onze Deputados, para o fim de dispõr o meio. c o modo pratico d:~. 

cxecut;ão dos preceitos constit:~cionaes relati\'os á defesa contra os effeitos 
d<1 se:c::~ do vordeste (discussão Llnic::~); 

Votação do requerimento n. 105, Je 1935 (1• legislatura). do s,. 
mes Ferraz. de informações sobre a didda passi\'a da l.:níão oriunda de sen
tem;as j\1diciarias (discussão unica) "; 

Votac;;5o do rectuerinlento n. 105, de 19.35 (1,• legi~lat"1:1ra) ,do Sr. 
Botto <le :\ieneze~. de informações sobre ,-:agem do Sr·. Ministro da Agri· 
cultura e numeros."\ coreiti\"a ;í. Republica Argentina {discussão unica); 

Discus:.ão \Jnic::~ da indicaç~o n. r-A, de 1935 (x.' legislatura). inda
;.:anclu wbre a competencia dos Governadores dos •Estados para a expedi~ 

çiin de c1ecretos-leis: com parecer da Commissão de Justiça e votos em se
p:~.rado dos Srs. Levi Carneiro e Arthur Santos e declaracão de YO!c> do Sr. 
Carlns Gomes <le Oli\·eira ;, 

2" <!iscussão do projecto n. I 37, de 1935 ( •• legislatura). dispensand•} 
os e.;fudantes dos cursos secundarias de exigencias legaes q'Ue mencíon:..; 
tendo parect'r com emendas da Com missão de Educação; 

I.' discussão do projecto n. s. de "1934. permittindo a re,·alída~;ão d~ 

<Eplom:~s de engenheiros, architectos e agrimensores; 

Discussão unica do requerimento n. 106. de 1935 (1.• legislatura}. do 
Sr. Cbaldo Ramaihete, de infornw.çi5es s~bre a entrega de café a uma fir
m::t polonez;a . 

Le\·antn-se a Sessão ás rS horas e 10 minutos. 

84" Sessão, em I.: de Agosto de 1935 

PRES!DE)<CIA DO SR. ARRt::DA CAMARA, r.• VICE
P.RESIDDiTE 

A 's q horas, comparecem os Srs.: 

Arruda C11.mara. - Pereira Lir-.1. - Agenor Rabello, - Caldeira Al
l·arc:nga. - Edmar Can·alh.:~. - Claro de Godoy. - Lauro •Lopes. - Cafe 
FUbo. - Abguar Bastos. - José Pin,q:~rilho. - Agostinho Monteiro. ·
G~naro Ponte.-'Godofredo Vianna.-Hugo N;~poleán.-Piinio Pompeu. -
Pedro Firmeza. - Gratuliano de Brito. - Mathias Freire. - Sareuel. Duarte. 
Ruy CarneiTo. - Souza ~ão. - Rego Barros. - Arnaldo Bastos. - A:~tonb 

<k Gôes.-Domingos Vieira.-'Hdtor Maia.-Teixe1ra Lehc.-Orlando Arau.1o. 
- Valente de ·Lima. - Fernandes 'Lima. - Lauro Passos. - Pinto Dan-
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tas. - Alfredo :l.iascarenhas. - Arnold Sih·a . _: Att!u Amaral. -
Ubaldo Ramalh~te. - Jair To,·ar. - Henri<Jue Dod~worth. - Amaral 
Peixoto. - Salles Filho. - João Guimarães -:- Bento Costa. - Acurcio 
Torres. - Alipio Costallat. · - Cardillo Filho. - X i lo Ali-arenga. -
Lemgruber Filho. - Bande:ra Vaughan. - Carlos L\tz. - Bias Forles . 
~ Pinheiro Chagas. - Pcàro Aleixo. - José Braz. - Le\'indo Co:lho 
- Theodomiro Santiago. - Furtado de Menezes . - Daniel Carvalho. -
Carneiro de Rezende. - Christiano Machado. - José Bern:m!ino. - :l.btta 
Machado. - Dclphim More!r:t. - Theotonio :I.Ionteiro de Barros. - Bar
ros Penteado. - Vergueiro Cesar. - Cardoso de Mello X etto. - Felix 
Ribas . - Gomes Ferraz. - Aureliano Leite. - Justo de :Moraes. - :l.l i
randil Junior. - Horacio Lafer. -Jairo Franco. - Domingos Veilascu. 
- Vi~eJttc Miguel. - Arth:~r Santos. - Octa\':o da Sih·eira. - Paul:t 
Soares . .:..... Franciseo Pereira. - Dini?. Junior. - Borges de Meddro~. 
- João Simplicio. - Fnn f:J. Ribas. - ~icolau Vergt~e:ro. - Aniz Badra. 
~ Sebastião de Domingues. - Fl'ancisco di Fiori . - Au~tro de Oli,·eira. 
-Arthttr <la Rocha. - Franc:sco 1\l oura . - :Martins e Sou:ta. - Adalbe•·
to Camar~o. - Alberto S·ur::k. - Dan:ns Ortiz. - Ricardo Prnclo. 
Pedro Rache. - Leoncio Ar;mjo. - França Filho. - Cardoso Ayres, 
Vicente Gou\·eía. - Lourenc;o B:~et:t .. :\'" C\'e~. - Snlgado Filho (I os) . 

O Sr. Presidente - A lista de presen<;:t accLtsa f• comparecínt~t•• d·! 
105 Srs. Deput:ldos . 

Est:i. aberta a se~são. 

C Sr. Claro de Godoy tSIIpfrlt•nt<·, scrdmio de· z" S.-cr.·torio), pr;:t
cede á le:tura. da acta da sess:ío anteeeclente. a <Jl:al é. :;em ol.>sen·a,ões, ap
provada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expedien:e. 

O Sr. Caldeira Ah·arenga (4.n Secretario. s,·ri·iudo de t.") procc 
de i ieitura do seguinte 

EX~EDIE!\TE 

Do :Ministerio da Justi<:a e Xegocios Interioru. de S do corrente, r::. 
mettcndo ns segl1Íntcs 

Exmo. Sr. t 0 Se~retario da Cnmara d••s Deputados - Em refcren 
c:ia ao ofíicío n. 9.z.'l, de z4 de Julho findo, tenho a honra de passar ~ .• 
miios de V. Ex: .. cóp:a das infonna~ões prestadas pelo Commando d:; Po
licia Militar do Dístricto Federal, sobre o requerimento do Deputado ~ro 
~e Menezes. cujo tcôr \'eiu trar.scripto. nõlq·uelle offieio. 

Reitero a V. Ex. os metts protestos de alt;l . . estima c consideração. O 
~finistro da }ttsti<;a e ::\'egocios Interiores, Viccutc Ráo. 
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)-1inisterio da Justiça e Xesocios Interiores Poli :ia :\Iilitar do Di~-
:ricto Federal - Secretaria :_ ~. 413 - •Rio de Jane!ro, 1 de Agosto de 
l9.'l5· - Objecto: Auxilio de aluguel de casa - Inforn~ação - Ao E xm·). 
Sr. Dr. :Vlinistro da J 11stiça e N egocios Interiores. - O General Comman
(]:mte da Policia :>1ilitar - E:.:mo. Sr. Dr. M!nistro. - Em resposta a,1 

:!\·iso de V. Ex ., sob n. 1 • 339. de 30 do mez findo, em cfue me foi presente. 
f.l.Jr cópi:t, o r~querimento do Sr. Deputado Botto ele i\1enezes. tenho a subi
da honra de informar a V. Ex. o seguinte: a) ql1e a suspensii o (lo Jlaga
mcnto aos officiaes da Corporação do aux!lio para aluguel de casa foi ci
íectuada dentro das disposições do proprio arti!l'o 12 1. do regulamento n~•

pro\·ado pelo decreto n. :!Z. 587, ri e :!8 de Março de I ')JJ, do teõr seg ninte: ' 
~:\os »ffic:aes que não occuparem proprios nac:ionaes se conced~rá un~ 

,u;xilio pecuniar:o para aluguel de casa, que correrá. pela Cai:.:a <le EcoJ
nomias, quando a despesa não estiver inc:luida no orçamento c a Caixa strfl

('ortar"; b) que tal n:edida foi, por este Commando. co:nmunicar!a a V. Ex. 
em o officio n. 351. de li do mez de Julho fin1o; ·c) que apesar de ser co'l
d1cional esse auxilio, como se veriff:a, - c a Cai.ra su{'portor - e não ob;. 
1.1nte sentir de ha muito este Commando, a imperiosa necessidade de st:> 
lar tal pagamento. era entreta:'lto. forçado a protei:tt" e~sa merlida, em :•tte•t· 
c;ão âs condições pecuniarias da IT'aioria dos officiaes: mas, des:le que ti
l·eram dles a s:ruação economica grandemente tr·elhorn:la, pelo aoo:tn qn-: 
lhes t'ent de ser concedido. não mais era possi1·ei, sem gra\'e prejuízo par:. 
ns reaes e inadiaveis necessidades que aqui se fazem sentir. continpar a 
pagai-o, mesmo porque a Caixa de Economias não mais supportaria essa des. 
pesa. tal o ~"tllto das importancias despendidas e a tlespender com !> :1tten. 
tiimento das mestras necessidades; d) que, finalmente. vem a Caixa de Eco
nomias :~ttendendo, dada a deficiencia orçament.aria . á quas: tota!idade ll:t-; 

despesas com a renovação c consen·ação de materi:~es de toda a ordem, ás 
de: reconstrucção dos quarteis que, por antigos. :lnti-hygienicos e descon. 
íort:t\'C:i~. esta\'am care~en:io, uns de grande reparos e outros de obras ele re
cnnstrucção geral ; ás de co:1strccção de pavilhões e dependenci:~s !>:Ira n 
hospital, installação e :~mplía<;lío de dependericias, nfto só no Sen'Í<;O de Sa:u
(le. como em todos os quarteis. construcção e <le alojamentns para pr:1 c;~s e 
Í!1stallaçfto da nova Penitenciaria da InYernada dos Affonsos, além ·:ie mui
\<ts outras obras de execução inadial'd e cujo dispeo:lio attinge a $1ran,le 
n tlto. Essas realiz:ações, no presente mon'ento, só com o pro\·idenc::~t a\1-

xilio de tão util Caixa, poderiam ser effecthadas . Para tal, ent ret~nto , tor 
no'u-se imprescindi\'el ~ cessac:;ão daquelle pag;~mento. Informo :•in.l:l, qne 
os officiaes que occupam pro_;>r :os nacionaes. pagam os :llugueis dos mes
Olos. de accordo com a lei n. zz. o os, de .::.; de outubro de 1932. Samle e: 
fraterni<lade. - Emilio Lucio E.•.tn,cs. general de brigada. Confere. -
A rthttr Cir1tra. r.• official. Conforme. - Paulc Ma::a, director de Secção. 

- A quem fez a re:juisição. 

Do Tr;bunal de Contas, de 8 do corrente. remettendo o !lrocesso reJa, 
tÍ\'O ;Í re~usa de registro do cor.tra~to de cessão de direitos e obrigações re
ferentes ao predio e terreno sitos á Avenida 7 de Setembro, na "Villa l\-Iare-
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cl!al Hermes", que fazem José S>h•ino de L ima T orres, e sua esposa ao 
capitão a\"iador s:nval de Castro e Sih·a Filho e sua esposa. 

- A quem fez a reqUisição. 

Dois da Camara Brasileira de Commercio, sobre no\'os mercàdos de 
laranja. 

- .'\.' Commiss5o de Agricultura, Justiça é Cornmercio. 
Sã(>, successi\·amente, lidos e ,-ão a imprimir os seguintes 

PROJ!;CTOS 

( r .• legislatur:t) 

:\. lii - '9.35 

l?c~Dga a.s dispo.;içãc.< co nstantes das lct1·as D, E c F do artigo 20, do d•·
crt•/o 11. 2~ • .233. d<' 12 de JvlQio de 193+ (di-.·idas ('rovcnicntcs á.: 

compra•· de fa:;cndas) . 

Da Commiss5o de Agricultt:ra - Agric'ult1,1ra 9. ( 1.• l~gislatura) . 

::0.1c:receu o memorial da Sociedade Rural Brasileira de São Paulo , pe
t!indo õ! inclu3áo, na lei do Reajustamento Economko. das di,·idas proveni
entes de compras de fazenda>. o mais cuidadoso exame . As razões expostàs 
com cl .1re~a. e baseadas em estatísticas e numeros levaram-me á convicçlb 
""' c!uc: a medida pieitea:la pela prest:giosa associa~ão merece o amparo do~ 
poderes puhlicos. 

:\à o pretendo rlisclltir as nntagens do Reajustamento Economico. t:m:~ 
1·ez, portn'. acêeito como medida necessaria, J;enão imprescindível, para re

erguimento. da la\·oura nacional. é justo qu e se a ttenda a todos os agr :cul. 
l<lrC$, que foram \·ictimados pda medida q-ue foi a razão precípua da cri1:e : 
i,tc, é. a \'enja de letras dê export:t<;ão por I s$ooo menos do _que o pre<;<\ 
real d<! Jlrac;a . 

Os l]ue adquiriram propriedades contaYam com determin>l.dos prec; ·'~ 

para )Joderem pagar os compromissos contrab:dos. 
A resohwãt> gon;mamental impediu que obti\'essem estes recursos. 
E' justo q·ue se o~ contemple na providencia que foi to:rada no sentido 

de amp:trar a lavoura nacional . 
.-\ e>latistica fornecida peia Sociedade Rural, dos lavradores de Siio 

Paulo qlle ti:m suas propriedades agr:col~s hypothecadas por :tcquisiçlio d:ts 
mes:nas, isto ~ . com clausub d e ad je:to de h~·pothecas montam a ... ..••.. 
:!~.J [/ :oco$ooo. 

Embora se possa allc:;:ar - e é procedente a allegacão - que esta 
quantia tah-ez seja ~ruito mais eie\·ada. pelas hypothecas realizadas fóra do 
Estado e pela.s que tenh:tm escapado na oT:;:anização da lista referida. -
sene. entretanto, corno ponto üe partida, pat'a um calculo do que poderia 
ascender a adopc;ão da medid.a em todo o Paiz. 

~5o estuda. poréll' . a CommissfLO este aspecto do problema, cujo ex:..·· 
me cahe á douta Comm:ssão de Finanças. . 
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Como medida de toda a justiça, impõe-se a in:lusão das debc:ntu~oe~ 

como garant:a hypothecaria entre as d,·iida'i que gosam dos beneficios do 
Re:1j ustamento Economíco. 

As debentures ou obrigações ao portador, com garantia especial de by
pothec:l de propr:edades agrícolas,. representam, jncotntestavclmente, uma 
~i,·ida hypothecaria da mesma natureza legal e jur'idica das hypothecas or
tlinaria~. A unica differença é que nesta ha um credor certo, indi\'iduado, 
11<> passo que na(luellas os credores são os portadores ou detentores das cat>
tela~ ou títulos que re?resc:ntam patcellas de :uma mesma e unica d:1•ida, o 
'lt'e llào lhe5 alter:'l a natureza jurídica nem· o çaracter economico . 

.'\ssim considerando o caso, offerece o est:~do o seguinte projecto: 

Art. r.• Ficam revogadas as restri::ções constantes das letras D, 
E e F. do arr. 20 do decreto n. 2-t • .ZJJ, de 12 de Maio de r 934, tom e-,:
ccpção da parte referente ás dividas contrahidas para acquisição de imruo
>"eÍs urbanos. 

Art, .::!,0 A apresentação das declara'\Ões dos credítos a <tUe se refen: 
este artigo. deYerá ser feita dentro do prazo de 90 dias a contar da entrada 
em vigor da presente lei, na fórma do decreto n. 24. 2_33. de 12 de Mai<:~ 

de 1934. 

Art. J.0 Ser5o submdtidas á consideração da Camara de Reajusta
mento E~onmrico p;zra os effeítos deste decreto. as adjudicações, arrcma
t."lçües ou entrega de bens para solução de d:\'ida, \'erificadas no pcrio~lo 

de r .• de Dezembro de 19.33, até a dat:l desta lei. 

Art. 4." ·Re,·ogam-se :lS disposições em contrario. 

Sala da Commissão. 9 de Agosto de 1935. - Arthnr N~-.·a, Presidente. 
F.. Tci.rcira. Ldtc, Relator. - CQTdillo Filho. - Cid B. de Castro Pra

do. - Hmnbcrlo R. de Andrade. - Francisco di Fiori. - Pires Ga::;oso. 
~ Joaquim A. Sampaio Vida/. 

L:e:CISLAÇÃO CI't.~O.~ 

Decreto n. 2-1- .:!33, de r2 de lrfa.ío de 1934 

.~rt. .:zo. ._Xão ;.e incluem no regimen do presente decreto: 

d) as dividas expressamente constituídas para a~quis:ç.'io de unmo· 
veis, urb~nos ou ruraes ; 

c) as dividas hypothecarias quando constituídas dentro dos tres di:tJ 
ceguintes á acquisição do imm<'Yel, salvo prova de que a divida não se 
d~stinou á acq:gisição; 

f) as debentn res (o brigaçiles ao portador). 

Art. 22. Para o effeito de obterem a indemtrizac;ão a que tenha~>.' 

tlireito, nos termos de.~te de:reto, as credores de,·erão fornecer, para cada 
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caso, até 30 de seten1bro ele 1934, declaracão authentic:ada Jo:; creditos :! 

respectivas reducc;ões pre,·:stas nos arts. 1." e .z." deste decreto . 
Art. .::!J. Para a hypothese do art. t.h, com!linado com o art. 1;. 

deverão constar da declaração, na fórma do Regimento da Can1ara: 
a ) nome, domicilio c. pr;,fissão cio de,·edor, com o Jogar em que ~ 

exerce; 
b) posição do devedor no titulo cambial ou sua q·ualidade de princi-

pal pagador. se outr:t fõr a natureza da div!da ga rantida ; 
c) v~lor da divida, capital c juros. em 1~ de Dezembro de 1933; 

d.l data do contracto ou acto de que resultou a <li,·ida; z 
f) situação, individuação e , ·alor actual dos bens dados en:- garar:-

ti:J. ; 

o) o compromisso de quitar toda a dh·!da nos casos da letrn J rlo ~r: . 

1 1 com n p rova de oceorrer a situação ahi prevista. 
Art. z4 . Para a hypothese do art. z.• combinado c<~m o art. 1~ dés

te decreto, na fórma do mesmo " Regimento'· , deverão constar da decb.r~

cão, que será neste caso tamhem assignada pelo devedor, todos os requ;
sitos do artigo anterior que forem applica,·e:s, e mais : 

a) pro1·a de ser o patrimonio do de1·edor inferior ao \'alor ele st:\1 
p:tSSi\'0; 

b) o compromisso de quitar toda a di,·ida se o ,·alor do pat ritron:o ÍÔ!" 

inferior a cincoenta por cento do seu passi'"o. 
Art. 25. Toda a vez que o c redito esteja ajuizado. ou haja sobre elle 

litigiÓ, os effe:tos do presente de~reto ficarão dependentes de sentença 
transitada em julgado o'u transacção que torne a di,·ida liquida e certa. 

§ 1." .Xão ficará , entretanto. o credor exonerado da obrigação de de
clarar nos prazos, pela fórma e sob as pen.,s deste decreto, a existen.cia da 
divida, menc:onando onde está ajuizada e o estado da causa. 

§ .2.0 A sentença não soffrer:í execução até que a Camara de Reaju~
tamento Economico se pronuncie definitivamente sohre o direito do del·-:
dor i reducção e o do credor á respectiva· indemnizaçiio. 

§ 3-0 Os bens já penhorados não serão le\·ados em hasta public:1 c 
caso esta já se tenha \'erificadÓ, na. data deste de~reto, não se Je,·antar:i. o 
preço da. arrematac;ão nem se passará carta de adjudicação, até q\le a mesma 
Camara con.:eda ou denegue a reducção do credito e a consequente .indetr
nização. 

§ 4.0 ~o caso de ha\'er sido proferida sentenÇa ou ter h:l\'ido transac
c;r.o homologada por sentença, o credor de'"erá jun tar a declaração certidão 
de ~u teor e de q ue a mesma transitou em julgado e, tambem', a da conta. 
inciuindo c:tpital, juros e demais accresc:m os. de ac~ordo com a condemm
c;iio. 

Art. z6 . E' pri\'ativa e exclusiva da Camara de 'Reajustamento Eco
nomico a competencia para decidir sobre os favores constantes deste decre
to, não podendo as justiças ordinarias ton1ar conhecil't'ento da materia nell~ 

regulada, a .não ser em exeeução das decisões da Camara c ainda para fa-
;r;er cumpi'ir os dispositivos dos §§ 2 ° e 3" do artigo anterior, sempre que 
.os interessados offerecerent prova de poder o caso ajuizaclo ser inclido nos 
·ia v ores deste <.!.:ereto. 

Art. 27. A rle:larac;áo 1le que tratam os arts. =3 e ~.; rleste dccrc:u 
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será feita em quatro Yias. t;ma das quaes será de,·oh·ida. dc,·idamente a·u
tllenticada. pela Camara ao credor, ou a setl proenra:lor quando hou\·er, 
p:;ra Yaler como prova de cumprimento da obrig:l<:át> imposta pelo art. 21 ; 

outm será por ella remettida ao de\·edor para o effeito de poder este . den
tro de sessenta dias. cont::~dos da data da remessa. impugnar a mesma decla
ração 0\õ contra ella ailegar o que entender a bem de seu direito, ficando as 
nmr.as duas em poder da Camara, para o andamen to do respecti,·o pro;:esso. 

* 1." A remessa ·ao de\'edor será. entretanto. :lispensa:la. se a declaração 
estil'er lambem r>or elle assignada.' caso em que bastarã:> apenas tres Yias. 

§ ~ ." O devedor que .não ~h·er assignado com o credor a declaração 
r.a que não tiver recebido a té 30 de Agosto de 19 34, uma das vias dessa 
c.!eclarac;ão, ou aviso escripto do credor, deverá, caso s~ julgt~e com 'direito 
aos beneficios do decreto, notificar sua pretenção ao credor dentro· de trin
ta dias dessa data, para que ,este cumpra, sob as penas do decreto. as obri
;:ações c.;ue lhe são impostas, perdendo o devedor o direito á reducção s::: 
não fizer a dita notificação, .ned:ante carta entregue ao Registro de Titulo3 
e- Documentos. ahi registrada e expe;:lida peio official sob registro postal. 

§ 3. ~o caso previsto no paragrapho anterior, o credor notificadv 
terã apôs a data de 30 de Setembro de 1934, referida no artigo 2.:1, o pra
~o suppletrentar de quinze dias para apresentar a Stta deciaração. 

Art. 28 . Decorrido o prazo dentro do qual deveria o cre.;lor notifi~ 
c3do fazer a sua declaração fica obrigado o de,·edor, sob a mesma pena de 
§ z" do artigo anterior, a pro\·ar perante a Camara seu direito, dentru do 
prazo de sessenta dias . A do:.:isão p rofér:da, com prévia au:lierlcia do cr~
dor, se fa,·oravel, servir-lhe-á de docurr.ento para a\·erbar a reducção no r<!
gistro competente e demais fins de direito. 

Art. 29. Preparado deviãamente o p'rocesso, proferirá a Camara do; 
Reaj'ustamento Economico a sua decisão sobre o direito á reduc~ão c: conse
ltuente indcmnização, comwunicando-a logo me carta copiad.'\ e sub registro 
postal ao requerente ou seu procurador. quando houver, podendo · este. se 
ella lhe foi contrari:l., dentro de sessenta dias da data da expedição da car
ta, pedir reconsideração, justificandO-a . Das dec:i~ões da Camara, não ha
,·erá recurso para nenhure juizo ou autoridade. 

Paragrapho uni co . A re=usa da indemnização pela Cantar:t ex c lu;:. 
nos mesmos termos, o di.reito do devedor á redu~ção . 

Artigos a qut: st: reft:rcm os acima tra11scriptos 

ATt. 1.• Fica reduzido de cincoenta pur cento, nos termos deste de
<. reto, o valor, em 1° de Dezembro de 1933. de todos os debitas de agricul
<ores contrabidos antes de 30 de de Junho do mesmo anno. quando th·crem 
g;,rantia real. 

Art . 2, u Fica eguaimente reduzido de cincoenta por cento. tambem nos 
t:::rlt'os cleste decreto. o valor, em xu de Dezembro de 1933. dos· clebitos de 
qualq'uer natureza. de agricultores a bancos c casas bancarias. desde que 
tenham sido cont rahidos antes de 30 de Junho de r933 e seja o p:~trimonio 
do devedor inferior ao tõtal de seu passivo. 
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Art. n. Tem direito á indemnização de cincoenta por cento de que 
trata o art. 4.0 do presente decreto, todo o credor de agricultor, por diviJa 
exístent:: a l 0 de Dezembro de 1933, com a condição de: 

a) ser a divida anterior a 30 de Junbo de 1933, sua reforma ou no,·a-
ção; 

b) ter garantia real; 
c) ser nella o agrkultor de,·edor e principal pagadDr ou, en: se tratan

do de letra de cambiD, ser o mesmo acceit:mte ou ainda sacador, se o saque 
representar 'utilizac;ão de credito aberto pelo sacado ; e, em se tratando d~ 
nota promissor-ia, ser elle o emitte:nte; 

d) obrigar-se o credor a dar plena {jUÍtação de toda a divida, no casD 
= que, sendo o \'alar da garantia inferior :í metade do da divida, sej(l. tambem 
o restante patrimonio do devedor inferior a cincoenta por .cento do seu passi
\'O, incluindo neste o remanescente da di \·ida . 

§ 1.
0 •Quando a divida, nas condições da letra ri deste art1go, tiver ou· 

tros co-obriga<!os não aproveitari a estes, qualquer que seja a sua pos\(;ão 
no titulo de dívida, a quitação dada ao devedor. 

§ 2. 
0 O valor de que trata a letra c! deste artigD não será o estipulado 

no contracto, mas o effecti· ... o Yalor actual do bem dado em garamia, verifi
cado na fórma qt1e a Camara detern:inar, mesmo QUando credor e devedor ac
cordarem na quitação plena. 

§ 3.• Os bens q~:e se liberarem em vírtttde do disposto na mesma le. 
tra a e bem assim os respecti,·os fructos e rendimentos não responderão por 
dividas anteriores ã dita quitação, prevalecendo esta impenhorabilidade rne~
mo em relação aos co-ebdgadas mencionados no § t• deste artigo. 

Art. 4. Corno indett"ni~ação do prejuízo soffrido pelos credores, em \·ir
tude do disposto nos artigos 1° e ::.~, ser-liÍes-iio entregues, pelo se·u valor. 
par apolices da Divida Publica Feder:~.l, ao juro de 5 o/c ao anno, do valor nu
rnioal de I :ooo$ooo ou de soa~ cada uma, para cuja emissão fica autori2:ado o 
Ministro da Fa::tenda até o limite de quinhentos mil contos de réis. 

Art. 12. Tem ainda direito :i. n:esma índemnizac;ão todo banco ntt casa 
bancaria que, a J 0 de Dezembro de 1933. já era credor de agricultor, por di
vida de qualquer natureza, com a condição de: 

o) ser a divida anterior a 30 de Junho de 1933. st~a reforma ou not·a
ção ; 

b) ser o agricultor del'edor e principal pagador, ou, em se tratando de 
letra de cambio, ser o Iriestl'o acceitante DU ainda sacador se o saque represen. 
tar utilização de cre:l.ito aberto pelo sacado; e em se tratando de nota promis
soria ser elle o emittente; 

c) ser o patrimonio do det·edor inferior ao total de seu passivo; 
d) obrigar-se o credor a dar plena quitac;ão de toda a divida, desde que 

o patrimonio do det·edor seja inferior a cincoentn por cento de seu passivo. 
Paragrapho unico. A s!tuação do devedor de que tratam as letras c e d 

deste artigo e d do artigo 11 s~rr:í. verificada na fórma que a Camara deter· 
minar; no computo do passivo só serão considerados os debitas ,Çlij'a cxiste!l
cia, em, r• de Dezembro de 1933. seja indíscutivel. 

Art. 21. São agricultores, para os effeitos deste decreto, todas as pes
sõas, physica ou juridicas, que exerçam, profissionalmente=. por conta proprh 
e core fins de lucro, a exploração agrícola. mesmo a extractÍ\'a, a cre:~çiio 
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ou invernagc:m de gado, ainda quando associem a essas actividades o benefi
ciamento ou transform:~,.ão industrial dos · respectivos productos. 

§ ~~ A circumstanc:a de exer:e.r o agricultor tambem outra actividade 
não poderá ser invocada para.o efíeito de restringir o beneficio deste decreto. 

§ 2• Ficam exceptuados os donos de propriedades rural e agrícola, a r 
rendadas a terceiros para qu:~.esquer dos fins mencionados neste art\go, e 
que n.'ío exer~am directamente a agri::ultura, salvo q~:ando a dh•ida, sua no
,.:>.c;áo O".l reforma, se tenha constituído em tempo em que estivessem no exer-
cício da acti\·dade agr:cola. · 

§ 3" ·O exercício da profissão agrico:a. nos precisos tenr-os do art. 21 , 

cleverá ser comprovado mediante apresentação de conhe;:imentos de impostos 
relati vos :i mesma profissão, qu:mdo houver. e cert:dão de registro 'como 
agT'icultor ou aind'l por attestatlos authenticos dos prefeitos municipaes e dos 
collectores, federaes ou estadoaes. 

(1.' L l!G!Sl.ATCitA) 

N. ,,.s - I93S 

Autori.::a. a mapz,du.r contar a. allligrtida4c de r.~ tr.neutc, desde 16 de il faio 
de 1'914, ao .z." tcn~tc Seba.stilio Pinto de Car"i!alho; com,' parecer con4 

traria da Commissilo de Segural!ça. 

(Vide proj. 25, de 1916 - Segurança 37 - 1.• Legislatu1':.) 

O projecto n. 25. de rgr6, - desarchivado em virtude de rc;querimento 
do Deputado Salles Filho. - "autoriza a mandar tCUltar a antiguidade de 
t.0 tenente, desde 16 de Maio de 1934. por actos de bra,-ura ao 2.n tenente 
Sebastião Pinto de Carvalho". 

Justificando-o, o seu autor apresentou dois attestados. de teór official ; 
em o ·primeiro, se transere,.·erem tTecbos da fé de officio daquelle official. pre
conizadores da sua bra"ura e sangue frio, demonstrados em acção emquanto 
que. em o segundo dos .citados documentos. o ~tão. ge1teral Ca'l'los Frede
rico de Mesquit3. assegur3. que o referido official M se portou com bravura 
e sangue frio. em o combate do dia 16 de ~1aio, em o reducto de Santo An
tonio. na região ~atestada ., . 

Esse episodio. não consta, entretanto, da fé de officio do oíficial ci
tado, como pude ver i ficar. E a ·melhor ·prova dessa aS$CT'tiva é f]Ue não 
foi transcripto com o primeiro dos attestad'os, que é a reproducçiío do que, 
de mais sobrelevante. se continha em a fé de officio em apre~;o. E ' um 
louvor sem o 'cun·ho indispensavel da opportunidade adequada. 1avrado na 
.:t-dade ilo Rio de J=eiro, em l5 de :1\fan;o de II9I'6, dois amws dcpoi".r d(l 
facto excepcional a que se refere, certamente, a ~dido do interessado. 

A z 6 de ·Maio de 19 f4, o então z.• tenente Sebastião Pinto de Car
valho não poderia ter tomado parte em o combate acima mencionado, por .. 
que, - eomo a,·eriguei ~n umo. separata de sua fé de offieio, - o. benefi
ciado pelo projecto n. .zs exer-cia as funcc;ões de ajudante de ordens do 
Comt~•ando da 2.• Brigadc Estratcgica, desde 7 de Abrif do anno referido 
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e. a vinte e quatro de ~faío seguinte, foi nomeado assistcate intmno das 
forças em operações. O e.:,;:erc;icio de qualquer dessas ~uncc;ões, especialmente 
em campanha, lhe. impediria de tomar parte em combate. 

A missão que. c:r:prcssi.s -.'(?rl>is, lhe foi regimentalmente attribuida. foi 
n de escolher local conveniente para que a artilharia varresse o reducto de 
Santo Antonio" ; esta~·a. por consequeneia. bastante longe desse reducto. 
Nessa occasião é que o referido official teria "recebido com visível S!!re
nidade fortissima des:arga de fu:tib.ria ••. segundo ficou consignado em sua 
fé de officio. 

Ao ser dispensado do cargo em que re\·elou tão impressionante des(:aso 
pelos effeitos mortíferos da fortíssima fuzilaria inimiga. o seu então chefe 
agr:r.deceu-'he o *poderoso auxilio que prestou com denodo. nctividade. de· 
dicac;ão e intelligencia •·. Xenhum.""l referencia expressa foi. então, feiu :í 
sua brav\tra ot: a qualquer acto que sublinhasse. limpidamente. essa virtude 
excelsa dos mi:'itares em combate. 

Bravura não é a presump~;ão de uma possibilidade de ardimtnto c0mba
tivo; é· a propria . objectivac;ão dessa impetuosidade. que Roquette define 
como " a coragem momentanea. imp~tuosa. do guerreiro. talvez misturada 
de foria e colera ". E' a coragem natural. e, particularmente. coragem 
nos combates" (Enc~clofrdia c Dicciono.rio Internacional. , .. I !I); é ":~ 

'1-ualidade de ser bra\'O, dtlfO, ferino. enfurecido" (Frei Dom.i11.9ot Vieira-; 
é o •· esfuerzo ó Yalentia de las -personas ~ (Enc;yclopedia U~rivcrsal. t.9); 
é. finalmente. acc;ão de bravo. de \'alente. Qualidade do que é br:t\'C>; \":1• 

Ientia, coragen1 " . (Moraes, Di c.) 
Essa virtude é incompatiye' com a inercia ou inactividade: e. ;nais 

ainda. eorn a displicencia, tanto elb é um:~ resultante compulsoria <le uma 
acção intensiva e requintada do proprio motor humano" que a execute, e. 
t:mto ainda. é ella aprecia\'el pelas suas consequeneias excepcionaes. 

Ao rc\'és um acto de brantra impõe ao seu agente ttm.""l sorte de soli. 
citac;ão exaltada a todos os seus ímpetos e resenas de denodo e de coragem. 

Relembra o signatario do segundo attestado que. em " o su relaturio, 
pedira a promoção do referido official ~. 

O art . 13 do' decreto 11. 1.351, de 7 de Fevereiro de rS<;>t, transcripto 
·em ordem do dia n. 73. de .!5 desse. memmo mez. estipuln\'a que "actlls rl,. 
bravura assim considcratfw pelo comJ1141Ulo em. chefe do Exercito, em (,'JJ<' 

r~õcs acti7'as, dá direito á (lrom()çéio. que será feita pelo mesmo commando 
em chefe. independentemente dos principias acima estabelecidos". 

O aviso do ·:Mini$tro da Guerra, de ~o de Dezembro de 1915. pul:.!i
_cado no Boletim do Exercito n. 470. desse mesmo anno, estatuiu normas 
para as promoçi)es por bravura. sobrele\·ando a promoção como ".a :nais 
elevada recompensa de serviços militares"~ estabelecendo. ainda, que de
terminados actos de distincc:ão. "como os de bravura, praticados por offi
ciaes, podem dar Jogar a promoc:ões, independentemente de Citlalquer outro 
requisito". 

E o R. S. C .• então vigente. attribuia aos comandantes em chefe, ou 
gcncrii4:.r que comma11davam, nos diversos theatros de operações, fazer as 
promoções dos oíficiaes que realmente se tenham distinguido, de accõrclu 
c9m a ·legislação em vigor. 
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O decreto n. I.S36, de 30 de Dezembro de I!Y-)i, estabelecia Q\le a an
tiguidade dos officiaes promovidos por actos de bravura, poderia retroagir 
ato! a data do commettimento desses actos re\'eladores de excepdonal vali
menta militar. 

E' precisamente esse o benefi~io collimado -pelo autor do projeeto em 
de!>ate . . para o então 2. • tenente Sebastião ·Pinto <!e Carvalho. Esse offic:ial, 
entretanto, nenhum acto de bravura praticou em combate, ou fóra delle. Re
cebendo a missão de "escolher local con~·eniente para q'lle a artilharia "-ar
ressc o reducto de Santo Anfonio. r"c~bCJL, com visivcl scrcrddat!" fortís
simo dcscurga de fu.:::ilaria". 

A simples transcripção literal desse elogio lhe delata a indísfan;avel 
graciosidade, por isso que, não a um bravo medullar, - que sómeate po
derá ser um equiiibrado organic:o, - mas. unicamente, a urn anormal se 
poderá admittir que wreceba com visi\'el serenidade fortissim:~ descarga de 
fuzilaria··. 

:\ br:n·ura praticala pelo então 2 . 0 tenente Sebastião Pinto de ·Carva
lho. -somente é reconhecida e louvada, de modo expresso, pelo seu ex-c:om
mand:mte, dois ann<1s dr!pois, em fónna de ::~ttestado .•. 

Considerar, assim, o referido official promovido, por actos de bra,··ara.. 
desde !6 de ~l:l.io de 1914. seria uma resolução sem apoio legal, ciYada de 
aberrante faYoritismo, e ainda chocante para o pundonor profissional dos 
soldados brasileiros que, por motivos legítimos e indiscutidos, receberam em 
campanha. ou depois della, esse galardão e:-:cepcional que é a mais dignifi. 
cador;1 da$ recompensas que se podem outorgai:" aos bravos inteiriços . 

Em conclusão, sou de parecer que o projecto n . .25, de 19 16, nllo esti_ 
em condições de merecer approvação. 

Sala das Sessões, em 10 de Agosto de 1935 . - Piinio Tourinho, Pre
sidente em exerc~cio. - Ribeiro Junior. - Domi11gos Vclla.sco, pela con
clusão, \'isto contr::~riar o projecto a letra d, do n. 8 do art. 39 da Cons
tituição Federal. - Agcnor Mo•rtc, de accõrdo çOrn a dec:!arõlc;ão acima. -
Humb,•r/o Moura, idem, idem. - Addmar Rocha, idem. 

Art. a .o iFic:a o {;o,·erno autorizado a mandar contar n antigui-:ladc de 
1.0 tenente, desde 16 de Maio de 1914, por actos ele bravura, ao 2." tenente 
Sebastião Pinto de Carvalho. 

Art. 2. 0 Re~·ogam-se as disposições c:m contrario. 
Sala das Commissões, 3 de u]nho de 1916. - Moreira da Roc-T1a. 
Justificam plenamente o projecto, acima, os uois "seguintes do-

cumentos: 

Attestado do commandante do I." regimento de infantaria . - Attesto, 
por me h:wer sido ax:dido, que dos assentamentos do :~. • tenente Sebastião 
Pinto de Carvalho, constantes do archi\·o do corpo. consta, além do mais, o 
seguinte: 

A vinte e oito do me>:: de Maio de 1914, foi elogiado pelo commando 
da segunda brigaaa ';estrategica, em operações de guerra, no Estado do Pa
raná, pela bra,·ura e sangue frio que fa rtamente demonstrou · como ajudante 



Câmara dOS Oept..tados. 1mçresso em 28/01/2015 14:43· Pégina 77 de 167 

-373-

de .ordens, declarando o commandante da referida brigada haYer esse oiíi
cial corrido grande risco quando destacando-se á frente da primeira co.-
1umna, para escolher local' conveniente para que a artilharia varresse o 
reducto de Santo Antonio, recebeu com visível serenidade, fortíssima des
carga de fuzilaria. A tres de Junho foi dispensado do cargo de assistente in
terino; sendo-lhe agradecido o !)oderoso auxilio que prestou, com denodo, 
actividadc, dedicação e intelligencia. 

Quarte-l na Vil!b :Militar, IJ de ~Iarço de r~t6. --' Coronel João Mar. 
tíns ~l' Aztila. 

Firma reconhecida pelo tabellião Cruz:. 

Attesto que o Sr. :z." tenente Sebastião Pinto de CtT\·alho se p ortou 
com bravura e sang11e frio em o combate do dia t6 de :\!aio de 19 14 em 
o reducto de Santo Antonio na região contestada, entre os Estados de Sant.1. 
Catharina e Paraná, -conforme consta da minha ordem do dia. de combate, 
assim como do meu relatorio. no qual pedi a promoc:ão do referido official.· 

Rio de Janeiro, 15 de ::\I::m;o de 1916. - General Car:os Frederico á c 
Mrsquita.. 

Firma reconhecida pelo t:tbellião D.-. Belizario TaYora . 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do ·Expediente. 

Tenho sobre a mesa e \'0\1 submettcr a votos o seguinte 

REQl:ERnlENTO 

Requeiro a inserção, na acta dos trabalhos da Camara, de um voto de 
regosijo pda p:tssagem occorrida hontem ((O 1 oS" anni\·ersario da funda
çfio dos cursos jurídicos no Brasil 

Sala das Sessões, 12 de Agsto de 1935. - Gomrs F,:·rra;. 

ApprO\·ado. 

O Sr. Presidente - H:t sobre a mesa c You ouvir a Casà sobre o se
guinte 

REQt:.ERUfE;:>qT~• 

ReqL•eremos: 
a) que seja feita a inserção, na neta dos trabalhos de hoje, de um 

Yato de grande regosijo pda promulgacão, em data de hontem, da Consti
tuiç.'io votada para o Estado do Espírito Santo. 

b) que a Mesa da Camara telegraphe ao Presílente d:> Assembléo. 
Constituinte do mesmo :Estado, congratulando-Se com o povo cs pirito-san
tense pelo acontecimento. 

Sala das Sessões, u de Agosto de 1935. - Jair Toz·ar. - UbaJdo Ra-
1llolhctc. - Borges de ulfcdciros. - Francisco Gonçalves. - A.nhur Bcr-
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nartks . - João Ncr.•u. - Roberto _Moreira. - Ocla~ío Mangabeira. -
Cíncinalo Braga. -José At~glfslo. - Acurcio Torr,~s. -João Carlos Ma
clwdo. - Sam.po:io Corrêa . - . Dini::: Junior. - Godofrcdo Vianna. -
Josi: 1Jcrnardi11o. - ·Ba,Ptista. L11::aráo. - Barros Cr;ssal. - Deiphim -~fo
reira. - Vcspucio de Abreu. - Josí: F. Bias Fortt:s. -Jorge Guedes. ~ 
La,·rtc Scn<bal. - Christicmo Macflado. -Pedro A!ci:r:o. - Le<.•i Candro. 

O Sr. Jair Tovar (Pda ordem) :.._ Sr. Presidente, o Espírito Santo, 
por sua \'ez. tambem, passou a ostentar desde hontem uma Constitukãn, que 
ih c fn i \'Otada e promulgada pelos ~eus legisladores em constituinte. 

Queremos accrescer ás manifestações de jubilo. que este accnteciment<> 
determinarit nn alma ci,·ica elo capichaha. a nossa contribuiçã o. quanto a 
mim artificialmente enfeitada, pela grande honr~• de representar neste il
lustre Parlamento 1\ acionai os estremecimentos e ,·ibrações dessa :lima ni
tidamente brasileira. 

Quizeram os bons fados, que este memora•·el eYento da minha terra se 
consummasse a 1 1 de Agosto. precisamente na data commemorativ:. da ins
tituição dos cursos jurídicos no Brasil. já por assim bastante cara ao nosso 
espírito patriotico. 

Esperamos que a mesma inspiração divina. detem1inante da consum
m;, ~ cl:lquelle acto, em ,·irtttde do <Jua.l o nível de nossa cultura tem at
tingido Ct1lminanciõls sideraes. continue a presidir esse dia fasto da nossa 
historia, e de ao est:ltuto nelle promulgado fructos tão optimos ~ sa~onados. 
qu:~nto aquel:es c1ue ,·em produzindo a :~n·ore plantada no sólo brasi.l~iro a 
108 annos decorridos. 

Não me é pos~h-el tr;u;er ao -conhecimento dos meus nobres pat·es as 
deliberações fin:.es da Assembléa do Espírito Santo, no ordenamento ela;; 
instituições, que irúo presidir á vida juridico-politic:a do meu Estado. 

Tudo porém me induz a crer, que aquelle objectivo a ser col-limado es
sencialmente pe'o legislador. segundo o classico ensinamento de Platão, foi 
obedecido : e pesquizadas e preferidas deveriam ter sido a.s soluções mais con
dizentes conJ a felicidade daquelle poyo visceralmente ordeiro I! trabalhador. 

·Eu testemunhei. Sr. Presidente, c• interi!SSI! com que er:lm e:,'tudado·.; 
o~ \'arios problem:1s. debatidos perante a il!ustre commissS.o espe~ial encar
regada de elaborar o projecto. apPrendi mais :1lguma causa do interesse de 

bem s en·ir á cau~a publica. eom as solu~ões em geral (lríentadas para a 
fortuna de minha terra, num c:ongrac;amento que honra a democrncia br:~si

leira, por abstrahir, em face d:l magnitude do problema. as dh·ergencias par
tidarias e numa e'e\·ac;ão de sabedoria, que nohilita os fóros da nossa cul
tura juridic:l, 

-E o mesmo afan se desenYoh·eu em plenario. onde EC agitaram todas :~s 

inici:ltivas. que bem pudessem honrar :lS promessas d:l re\·olucão. o: ser\'Ír 
aos anseios d:l gente capichaha. 

Se defeitos de technica e solucões in:1clequadas. ponentura sobrenada
rem des$e pronunciamento da representação popular, foi patente e incon. 
cusso. ,pela orientação desses trabalhos propedeuticos, o d<'sejo de crearem 
os -legisladores do •Espírito Santo um corpo de princípios basicos, que fale 
alto .. da cultura, dos anhelos e da org:lnizac;ão daqu~'la terra de privi·legio. 
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Assim posso fa!ar, Sr. Presidente. ·porque Yenho acompanha~do de 
perto a realização, que hontcm adquiriu \'Ígenc:ia. desde o seu ante-projecto. 
em que tive a fortuna çle co1laborar, ;1judadco pela companhia norteadora dos 
eméritos cultores do direito. que o plasmaram ct1i:laclosa e benedictinamente 
em todas as suas perspecti,·as. com o aproveitamento dos princípios eons
titucionaes já aciim:.tados á nossa índole e exigidos pelas ne>ssas convenien
·cias democraticas, sem esque::imento da e\·oluçiio nesse campo do direit·:•, 
determinada pe'a crise revolucionaria. de que conYa • esce o Brasil. 

O direito positiYo. já co affirm.co•1 a ·cuhur:t polrmorpha de Filomusi 
Guelfi, se desem·olve pen:nnemente, sendo o problema de S\1~ origem mais 
que · um ·problema historico um prohlemn imanente . 

. A carta constitucional doJ.da {, Republi>::a em 16 de Julho de H)J~. é, 
fóra de qualquer duvida, uma realidade. <IUC não desmente a lição do cons
pi-cuo professor da Universidade de Roma. 

Av:tnços nota\·eis foram feitos no campo constitucional já :Lcanhado d:1 
Carta de 189 1, dilatando-se a comprehensiio dos institutos e\·oluhlos. resal
tando o contraste d:ts fonnu:as postergad:ts. com tantos zelos de minucias 
e resah·as, que eu chego a crer. Sr. Presidente, se cótabelecesse a incohe
reocia do detalhe, i:lcom;>ort;l\'el <le11tru <lo -nosso sys tema de constituição rí
gida. 

E ' o graude mestre Duguit. tanta,; ,·ezes invoc;adu pela sua autonu;~<le 

nesta ·C:tsa, que no" ensina ser da te~hnica normal das consthuiçõcs rigid:. .<. 
o simples entmciaJnento do5 principi<>~ geraes do direito c das regras da 
organizõtção dos grandes poderes do Estado. 

Seguindo aliás, ueste passo, a orientação do !egisl<~dor constituinte ua
cional , a .Assemb" O:a magna do Espírito Santo, erígiu. contr:lriando a lição 
d\> mestre, e-m prindpio solemne certas regras. qu~ a força da successão tlos 

annos. com a consequencia da evoluc.ão jurídica e das mutações sociacs,· 
hoje operad:t dia a dia, irá transform:Lndo irresisti ,·elmente. em grande co
pia. en1 dis!)osições anachronicas, abS<>'etas e impratica\'eis. 

Dahi resultará. ou um entrave á liberJade do !Estado, para acov::~r ás st:!\~ 

activida1es :ts no1·as conquisms sociac:s e jt1ridicas; ou o desrespeito ás no
\·as com1uistas soci:1~s c jurídicas; ou o desrespeito das normas vigorantes. para 
a desmornliza~fio e enfraquecimento do rcgimcn com a bartad:lmento do sou 
estatuto: ou o perioclicu recurso it. emenda e á. rcvisliC>, po.ra o que as ,·alvu
la~ necessaria.s já foram estabelecidas nas d'isposições gemes da propri3 

Constia~ic;ão. 

/Sem se<f:1.!er sujeitar a 1lma limitat;f<o de tempo estes tLltimos expe<li· 
entes. desn:1tura-~e assim :t feição duradoura das regr:~.s positivas aconse· 
lhadas para 3 regentia suprema das noss<~s instituições. o que bem poderia 
ser contornado com a extirpac;ão desses requ,intcs de :~:elos. mais ambientad()s 
po:- certeo na~ -leis ordinnt'ias, que num diploma constitucional. 

Obtemper~r-se-â. - que viemos de sabir ':!e :.nu:1 convuls5o scci:I.L ,. 
<tue :1 scicncia do circi(o compete " cuidar d? rapido 1etorno á ordem e á 
segurança d.t vid:1 ÕÍ'!ria, mediante a !lpp'icac;áo de clar(J& coucritos scienti
ficos á nova situa~ão de f:lcto,., na fornt:t do !)ensamento do professor 
Herrfahrdt. expressado na sua curios;L monographia sobre " Revolução e 
Sciencia do Direito ". 
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Creio por mim, <tue esta justificativa está, todavia, muito aquem da
quellc:;; motÍ\·os contra rios alinhavados. 

Intimamente relacionod o ~om este, ha um outro ponto, sobre o qual eu 
me quero i>ermittir um brC\'e commentario. 

Acostumei-me, Sr. Presidente. desde a vigencia da Constituição Fe-
. <lera! de: 1891, a julgar passíveis ele certa critica as cartas constitucionaes dos 
Estados, resultantes e na conformidade daquella, que insistiam na 0 bjectiv<l
ção de princípios j á soberanamente por dia previstos, para terem inco
ercível ,-ibração e obediencia em nossa Patria. desde os espigúes do Norte 
(,;; coxilhas do Sul, da orla oce:utica ás florestas intricadas do mais Ion
~:in <tuo hinterland. brasileiro. 

Sempre entendi, que essas constituições estadoaes deveriam ter uma 
ft.:J<cção meramente suppletiva da Federal, cingindo-se o seu campo exclu
sivamente á organização dos poderes e :i. enunci~ção dos princípios geraes 
do direito, submettidos á autonomia do :Estado. 

Vejo, porém. que as no,·as Constituições vão surgindo após a promul
gada ·para a Uni:!o em J u lho de 1934, repetindo-se nellas o mesmo pheno
mcno succedido ás nascidas em consequencia do estatuto basico de 1894. 

com egual redundanda de p receitos já dominantes em todo o territorio, pda 
força proeminente do pacto federaL 

Desta critica, com tacto e maestria · notaveis, procurou libertar-se 
tnagnificamente o legislador, usando dispositivos singelos e suffiéientes, 
na lei constitucional, que se promulgou para o Espír ito Santo. 

Se, na forma de meu entendimento desautorizado, dissonandas da
quelle e -deste quilate ainda porventura subsistirem nas de'iberações fi
naes, estão todaYia, extensamente justificadas pelo exemp.lo que, em re
lação á primeira, vem dos constituintes nacionaes, e , em relação á segunda, 
pela pratica da generalidade das Constitui.;ões Estadoaes já promulgadas. 

São reparaos que aliás tambem se diluiriam no manancial dai dispo
sições avisada$ e sadias, com que o legislador do Espírito Santo procurou 
servir seu E stado. esquecendo systematicarnente os odios e os rancores que 
o levariam de regresso á barbaria, sobrepondo aos interesses partidarios 
o interesse publico. repudiando as if!clinac;ões individuaes que não rc:fle
ctissem ns tendencias collecti\'as, desprezando os pendores egoísticos, que 
afei:tri:un as inten~ões e as attitudes, para encarar sómente o robusteci
menta e o esplendor das instituiç&s. 

Referem os narradores da historia genial de Napoleão, cuja acti\'i
õade só por si encheria todo o primeiro quartel do seculo XIX, que ao 
jurar o aeto addicional de Benjamin .Constant, embora contrafeito. procla
mou o illuminado corso: "os horr.ens são impotentes para fixar os desti
nos das nações, e só as institui4;ões as podem garantir ft. 

Quem assim se cun·a.va á realidade de uma obsen·ação -peregrina, era 
um super-homem, um semi-deus, que sonhára dar á sua p;~tria o imperio 
do mundo; e. se não o fez, deixou-lhe entretanto uma pagina inegualavel 
da histeria dos poyos, ao lado de um soberbo corpo de instituições juri
dicas, para servir de molde ás ·legislações dos Estados cultos, e corroborar 
;; sentenc;a magistral, que invocamos. 

Compenetrem-se os ho01ens do Espírito Santo, especi:~lmente os que são 
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e vierem a ser detentores da sua administração, desta realidade ineh1cta vel, 
exteriorizada por aquélla expressão maxima da energia individual e res
peitem na sua integridade e na sua intenção os princípios insti;ucionaes 
votados e promulgados, abstrahindo-se da rotina das soluções tacanhaR, 

. banindo as ·composições caldeadas ao fogo da politicalha consumptiYa e 

infecunda. e irresistivelmeitte veremos alterar-s., na terra de Chanaan e:-:
trernecida. aquelle magestoso monumento sonhado por Edmundo Picard para 
as nações se tornarem verdadeimmente nobres e belt:~s, monumnto que 
seja ao mesmo tempo Parthenon atheniense e Basilic.'l justinianea, tendo 
o frontão illuminado por esta -divisa: - "o mais justo e " mais hello ~. 
(f almas. O orador é cu.mprin:~.,ltado.) 

Em seguida. é appro\·a~o o requerimento do Sr. Jair 
Tovar e outros. 

O Sr. Presidente- Ha ainda sobre a mesa e vo~ submetter :t ,·otcs 
o seguinte: 

Os .Deputados abaixo-assigna-dos requerem á Camara que se consigne. 
na acta dos tr:tbalhos parlamentares de hoje, um voto de profundo pes~r. 

~elo fallecimento, occorrido hontem., nesta Capital, do notavel engenheir. · 
Clodomiro !k O~h·eir;,., proÍCS'SQr da antiga Escola ode ~iinas de Ouro !P-':'et,), 
ora 1Escola dle Minas da Universidade do Rio de Janeiro . 

. Sala das Se3sões, 1 I de Agosto de I•93"5. - Lou.r,·nço Hacta Nc:,,·s. 
Daniel de Car-J'aiho. - Laudclino Gom,•s. - Til. Monteiro de Barros F"t-~ 

Zho. - Dclphim Moreira. -Claro Godoy. - Alrl'liauo Leite. - L<·onidio 
G. Ara1tJo. - A!ócrto S:m:l:. - Tc:rcirrr Leite. - Heifoor J1aia, - Fra11. 
cisco G011ça./ves. - Frcmdst:o Pereira. - Paula Sda.-cs ·Nr:lo. - Dini:; 
Ju1~ior. - Anto11io de G6,•s. - Gomes Ferra:;. - Bandeira Va!4gilam. -
Vieira .~!arques. - Antaa Botelho. - Celso Machado. - Pedro Alci.ro. 
- Salga.r!o Filho. - Do-r~1i11gos Vieira. - Pe-dro Ra•:hc. - Ricardin<i< Pra
do. - Fra1tci.sco de Mo!'ra. -José João do Patrocin:o. - José Pil1garilho. 
- José Bcn1ardino. - Vic<.'ntc Migual. - Furlado de "'fcllc:;c·s. - Pinheiro 
Chç.gQ.S. - Camciro d,· Re::r:ndc. - Lcvinâo Coelho. - João ác Rc::c11d<· 
Tostes. - João Pcnido. - P. 1vfatta Machado. - Clu-:sria"o ,}{achado. 

Mo11tc Arracs. - Po/;y,<:arpo Viofli. - Ali!JijStq Vicgas. 

O Sr. Lourenço Baeta Ne1res ( Pr:ia ordem) - Sr. Presidente. pela 
e!lgenharia nacional; em nome das profissões liberaeo, que neste Parla
mento tenho a. honra. de representar; d-a parte dos engenheiros que em suas 
diversas bancadas têm assento; e. ainda, -pelo meu Estado, cujn sentir, 
neste momento, tenho a certeza de traduzir, \•enho, dominado por emo
ção q-ue não posso encobrir, pedir á Camara dos Deputados do meu P:~iz 

seja consignado na acta de seus trabalhos de hoje, u.m Yoto de pesar 
pelo <lesa.pparecimento, hontem, nesta Capital, do not:wel profissional e 
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eminente professor .da antiga Escola de Minas de Ouro Preto. Dra lig:t:ia 
á Uni,·crs-idade do tRio de Janeiro - o Dr. Clodomiro de Oli~·eira. 

Sr. Presidente. esta tribuna.· que tant:~.s vezes se a\·ultou no s~enariu 
nacional. reclaman.~o o ·direito, prmno1·cndo a justiça, mani festando os 
a:tseios e affirmando a vontade do po\'O brasileiro, de1·erá sempre ser 
c()mo que uma .cathc:od'ra da qual em:tnem sempre os bons prindpios, a d=· 
trina da Yerdade, do dirieto e da justiça. 

IDaqui é preciso q.ue se pro!ionguem e se repitam as lições edificantes 
d t>s homens de bem e ·de patriotismo. com que, graças a Deu·s, o :}3rasif 
!<:mpre contou nas horas mâ.s de soo historia. Esta tribuna, 90r n:zes, se 

transformou J)() meiv de se le\·arem ;i ·Patria as lições q".le os msetre.< nos 
deram para bc:m d'o tPaiz em que vh·emos. E',, ~ois, j1l'Sto que della. ~= 

fale da vida fecunda de ensinamentos hontem cxtincta ode um cidadão nota\'d. 
No i'lllgamento dos homens, a histeria nos ensina, muitas vezes que c• 

reco:thecimento da \·erxfa:le escapa. nfelizmente, aos conteJJl'll'.">ra.'leos, Lan

~ido .por circumstancias de ordem .politica ou occulto na barafunda das 
di\·ergencias doutrinó\rias, para soJnente mais tarde surgir no çonsenso de,~ 

pnsteros de un1 modo tão claro que, certamente. nos accusarão de imprc
,·iõcntes. 

C.fuitos homens. ~entre do seu feitio in\'1l]gar, não são comprehendi 
u>s. Olt tnesmo t'erturbam com sua aspera resL,tencia o transito dactuelles que 
atrope~ada e inadvertidamente ?assam por elles na presullUl<;áo tle ,·an. 
guardeiros elas acções p:ltrioticas. 

Com rClodomiro de Olh·eira, cheio rle sen·iças á nossa terra, digno do 
m:~ior aprec;o <le seU'!I concid:tdües, desa:pparece um:~. figura dest?.ca~. ele 
tempera genuinamente mineira, cuja austeridade de caracter. cultura e 
pec!!liaridlades tle talento não obstante a morlestia e sitll.plicir.b:!e de seu 
\'Í\·er. o tornaram culminante no concreto ~as mais uteis intelligencia:> bra-

!<ileira~. 

,1>rofuml:tmente leal ás proprias con,·i-ccões em esrudos que sCll\prc 
fazia com inteira renuncia <k: interesses pessoaes, defendia vigorosam~nte 

<• que:, no seu julgamento esclarecido. lhe parecesse amparar qualquer in
tt-resse nacional. ·E nisSIO reve!a,·a ·sempre '\lm sadio ·patriotismo, ind1ffe. 
rer.te r~11 Sl.)pportando com abnet;.~c:fto e esroici-smo as criticas interes.-.eir:ts 
ou divorciadas '<i e seu modo de pensar. 

Clodomiro de Qli,•eira, na sua vida profissional e cívica, foi. n;~ ri
gWez de seus principos, um cidad-ão perfeito, que ~crifica,·a sempre " 
<:ommodidade de sua existencia ao hem 'l\1e julga~·a fazer a sua terra. 
•Pref~ria ser combatido e por yezes. mesmo injustamente julgado, a abrir 
miio <lesses .pri-ocipios, em cuja defes:1 foi , por \'ezes, tomado como um es
piríro impiedoso e aggre~sivo. (luando. no ~u grande coração, jámais se 
aninhou resentimento algum contra os que lhe não acceitavam ou lhe c!e~

virwa,·am os <propositos elevados com os quaes procurava combater pel:• 
boa causa. 

'Foi assim do caso da siderurgi<l em Minas, que lhe mere~etl os m:1is 
~e,·ota<los estudos. c-Jm;>endia-dos hoje em ~ct:1s nota:veis publicaçlles a 
res-pcit~ div,u~gachrs no Brasil, e com repercussão no extrangeiro. 

·Nasceu Clodomiro de Olh·eira em -Itambé ca Cortceic:5o do Serro, Ctn 
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Mmos Gerae~. a 9 C:oe X<)\'embro de 1868, sendo filho d.u fi:1a:lv f:~z~n•le:
ro Modesto ~ustino de Olh·eira e de ~a senhora, D . .Custo1ia Augu~tt 

de Oliveira, ainda residente naquel!a hY.:alidade mineira. 
Casado com •D. ·E:nilia da Veiga Olh·clra, que lhe sobrc-,- i,·c. ii:ha 

do gran:le historiador mineiro J osé .Pedro Xa-..-ier da Veiga, deis:a 3 f' _ 

lhos, - o Dr. José ;Pedro X:l\·ier da •Veiga, engenheiro de minas e ci,·il . 
industrial em Ouro .P reto, e a~ professoras, -na mesm:1 cidade, senhori
tas Zuleika, IEI:I:a 1::\adia e 1Haydéa da IVeiga OH\'eir:J.. 

!De estudante a professor acatado ele engenharia -na Escc.la de :\-!i r. :~s. 

em qu-e se f <>ntlou e . :lnhi. com passagem efficicnte pela ir.dustria. :\~ al
tas fu·n~ções de .Secretario :!a Agrio:.:lltl:;ra du 'Est:l'd'o de :O.·Tin:u.~ c d·c ccu-
9Uitor do IPresidl!!nte Arthu-r Bcrnardcs. nos períodos goYernamcnt:tes d es
te eminente bra~ilero, já na :J.dministr:l~ão de .1íinas j{1 na -Ja Republica. 
C!oâomiro de O!iveirn Í<•i sempre. no seu dver mornsto, lltn hatalh:.d:.r 
in spirado 110 be1n !puulico. 

Com :~eu.s primeiros P.studos, solidamente feitos -no antigo c repunu!o 
collegio do tCaraça, continuou el!c seu .aper feic;o:unento em Oa·r:.> Prctt>, 
trabalhando 1>ara sustentar-se. Ingressou em segtúda na Escola de 'Mina5 
onde, ·depois de -um <:.urs<, brilhante. se grarlunu em engenharin civil em 
1897. Foi ahi con,·idatlo para eexrcer {l!na cadeira c, mais tarde. cvUio ainda 
agor:~. regeu a ..::adeira de Portos e X a \'cgaçáo Interior, C:.) mo seu c;tth:-

.Uratico. 
1Com pemlor espe::i:~ i para engenharia de mi-nas. trabalhott neste ramo. 

fazernk> interessantes estudos. ·de que resultaram ntrias publicações n :>s 
Anuaes da IEscc>!a de ·!\linas de Ouro Preto, hoje da .C"ni,·crsidade do Ri:> 

a·e J ;u:eiro. 
tE.mre os seus valiosos e.;criptos, a!C:m dos excellentes relatori<>s d~ 

Secretario da Agr icultura ·de .Minas, destac:ant - 5e "O •Problem:!. Siclerur
gic:u'' e n recente livro !;('lbre a - 1Concessf1o .Itabira fron " . 

!Dirigiu .efficientcme:~te, com gerente da empresa Wigg, mt Mig11el 
Burnier, trabalhos ode mineração de mnnganez c de fa brica.<:f1u de produ

c:tcos srdcturgrcos. ·Foi Coat~ultor technico da l!.rnpres;J de Electricidade 
<le Ou~u IPreto. S este posto. e como Ycreador mu.nicipal, !(lor Yei:.es rdei
tc.. prestQa :í antiga cõ11f)ital mineira retC: \'antes senic:os, p roficuamente cnn
cnrrerr:lo TY.~ra o seu -progresso • 

• .>,xesso ás posic;óes •políticas. Clodomiro de Oliveira. entretanto por 
<le\·er <le amizade e de patriotismo con~en·tiu em prestar SeT\·i~-os ao Go
I'CM\ 11 .-\rtht:r Bernardcs. que reclamara :1. ~a experieocia em hem do E s
tado, -evnÍi:l.rJ~o-lhe. em boa hl)ra. a Secretnria da Agricultura de Minas. 
íE o humilde ora-:l'or. que ora re>"e~encia .a sua memori:t, e que nesse depar
tament<> da administra~ão mineira íoi sen immediato auxiliar como director 
<le 'Viação e Obras Publicas, pode attestar, rle scíencia propri:J.. como neste 
Jll(lmento o íaz. de 9leno cm·a~!io. o muito que elle prod11ziu para m erecer 
a gratid-ão de ~ua terr:t . 

!Profe,;sor actualmente -dn 1..:-ni\·ersi!ladc do Rio de Ja.neiro. que se 
aggregou ;i Escola <!c 1:Minas de Ouro •Preto, o mortu de hon tem. com seu 
d:cS:lf>P:Jrecimento. abre no prc>fcssc radl> un·i,.ersitario nacional 11m grande 
v aaun. <file neste instante se enche de nossa mais vi,·a saudoldc. 
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Esto\t ·certo tlc que essa, com todas as <mtras l:rúYersidades brasilei
r:ts. muito especialnlente a de Minas Geraes, a que tenho a honra de per
te-nce-:. estão commigo em espírito, pc:lindo ã Camara dos De:>utadlos :~. 

:tppro,·ação do requerimento, a1)resentad·o á (:Mesa, no senti-do de constar da 
acta um ,·oto de profundo ~ar pelo passamento desse grande brasileir:· 
(Palmas. O ora<lcr r! abraçado) • 

O Sr. Daniel de Carvalho (Pda ordl'm) - Sr. ·Pre~·idente, fui 
h njc ,;acudidn no meu leito de enfermo pela n oti·cia do desapparecime:ntr;> 
de um."t das figuras mais interessantes da vida brasileira neste moment:J. 

ll·".alle~ Clodomiro de Oliveira, o homem de antes q!Uebrar que torc:r, 
o homem de caracter inamulg:l\'el, cujn n.omc tran»puzera a·s montanha,; de 

minha tt:.rra e irradiara opu,· todo o Brasil. como um raro exemplo dessas 
\'Írtlldes romanas de dignidnde e intransigencia. que são o apanagio da 
persan:~olidade que acaba de dei:.oc:tr e,;se mundo, para os "Paramos e ternos. 

IHa um dom, ha '1J!11la f:!cu?d :de que tenl o pri\'ilegio Je formar em tor
n•> cio i-ndi\·iduo \lnt -circu.lo de respeito e esse dom é o cariv:ter. Clodomirn 
d·c Oli\·eira representa fielmente as melhore:; q.ualirlades do caracter mi
neiro. As ~'\:< virtudes. como professor. como administrador, qllCT na 
:Escola de }.Hnas <le O:Uoro Preto. fJUCr na •U.sina Wigg, CfUC:r sohreutd'o 
na Se=retaria de Ohras Publica dsc Min.::~s, foram ain<la ha pCI'Jco aqui real
çada> pelo hrilhante orador que me precedeu. Sr. ·Deputado Baeta Neves. 

Em. porém, mistér ?Ôr em reh!\'O outms facetas por onde po:le ser 
examinada a. figura de .Qodorníro de Oli\'c:Íra. ·Era chefe de famitia exem
plar. um homem qll.le m:tntinha integras ns tradições hrasi~ras, minci.ras, c 
snhrct~Jn. oda zona. em que ambos th·emns a forttrnn de nasc.er, d'e~se n or
rléste mi-neiro que. por isso mesmo ainda distante e sc:JY.lra-:lo d as rc-;lÍi:ics 
liuuraneas. pelo seu <liíficil acccsso, cnnser,·a aquellas virtudes de família 
com acrisolado amor e :1.5 defende cnm n maior e;forço e par essas tr:uli. 
~'<ies é capaz de d-ar a propt'ia ,·id:t . 

.C iod,,miro <le Oli\'eim sustentou na sun vida ·publica alguns ponto$ 
de. \' ista -de que podemos di\·erJ;:lr. <lc f'JUe temos mesmo dh·crgtdn, ma,; o 
<JUC todos terão d·e re<conhecer nellc: é sua sinceridade, SU."l. absoJ.ut:t lw
nestidade, o ardnr -com ()ue punha em mo,·imento ns suas idéas que eram 
ímctu de intima con\'Íc~ão. 

ll~lle 1\!ltnca se <!('lixou arrastar por sentimentos subalternos, por intereMe~ 
materi:tes. Foi um .dos primeiros paladinos em nos$;1 terra de um nac:ionalis
mo ~adio •1ue •ruer o arroveitamento dD nosso 1Jomem do interior e o apro. 
veit:nncnto de nossas immensas j)(!Ssibi!id·ades . 

\\'em ~empre <)S methndos ,Jlflr e1le preconizados poderão ser acceito,., 
mas ~ue tc,·e a \'Írtu-de ,\e cha11'oar a attenção do Brasil para aíguns •le sculõ 
t>rohlemas essenc:iaes cmtrc os q~taes n da siderurgia e deu exemplo, na t1si· 
n.:t \V'igg do que se ·pode fa?.er em materia de administração. c:onse~:>tinclo 
o ah:~ixarne21tn do custo dh produc.;ilo de: vnrios artigos, leva,ndo me:smo :. 
usina a fornecer ao \Estado de Mina~. de sua íunodição, os materiaes necel'
~arios :is esclllas do ·Estado. 

Além -des.~as ''Írt'l.tde<; publica~ e prívn-dns, aqui já enrumeradas. Jl")SSui:l 

ellc ~.n1:1. gr:md'(o, ,·irtu~ Jlolitica. c'f'te j:i \':te rareando em nosso ·Paiz: -
a fidelidade aos homens qli'C deeaem da;; graças do poder. 
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Toda }[inas hoje está enlubúa co1n a .perda desse ,·arão de P l'tttarcho 
que, no momento em que Arthur Bernardes ia para o ostracismo. acom
panbava.-o <;om a mesma, senão com maior dedicação do que antes·, exem
plo que precisa ser relembrado. p:~ra que seja imitado, d'e homem íie1 :~os 
seus eom;promi.ssos, fiel · ás suas amizades e capaz de todos os sacrificios 
]lO r seus amigos e pelo seu partido. 

O !Partido íRepub!ka'!lo }.[ineiro. por cuja Lanca:i'a fale neste instante. 
'Jl(>r delegação do seu di~ "lead'er ··, perde. em Clodomiro de Ol:i\·eirn. ;un 
dos mais devotados correligionarios. um desses correligionarios, cuja d edi
cação augmc.nta com as difficul~ades ençontrad:!s no caminho. çorn as :15-

perezas do ostracismo e se exalta cada Yez mais pelo ideal commum. 
O 'Estado de !:Minas operde um dos seus authenticos nlores. n5o sú 

men1~es, como mornes. O ·Brasil soffre identica perda. De Clodomiro de 
O~ivaira 'fl'O'de-se cUizer, como o poeta latino: no1• o1mtis morar, •porque de!Je res
tará sempre o exemplo '1uminoso do seu <:aracter e das suas altas ~·irtude~ 
moraes, as quaes hão de resplandecer pelo futuro de Ninas e do Bra~í! . 

(Palmas). 

O Sr. Laudelino Gomes (Pela oràem) - Sr. Presidente, a morte 
do illustre proiessor iClodomiro de Olin:ira, não foi para mim 51.1rpre>a. 
porqtloe a rn<Jr.te é o proprio fim da vida. 

Vim a ·conhecei-o '!lO ultimo ctuartel de sua vid:~ tendo-o como me;;tre 
insigne, que me ajudou, já dentro da agonia produzi-da rela molestia. a r e•:
nir os cabedaes que me facultassem d'efender Desta cas:t os interesses da ~i

derurgín. os interesses oocionaes, os interesses de Mina!> Geraes. Dige> tlc: 
:\1inas. porque :~que11e IEsta.do mediterraneo. é, em assumpto de s id erurgi:t. 
co111<> que uma comporta da 1)ropria naciorutlidade. 

'~o •• MaJi~niíico ;Hot€íl" , oode suas horns eram mal 'f>'IS.Sanas. em con
scquenci:~ da eníermi.dade que o consumia, fui viver esses mnmentos espi 
rituaes . .de d'iscipulo a mestre, ao lado do grande brasileiro, que morre na 
materialidade, mas que viverá <na espiritualidade. dontro d:a. gr;mdeza naá>
<~:11. <E a sua historia, .Sr. :Presidente, de\'e ser ensinada. aos nossos pru
prios fiHlos, a sua hístoria deve ser reprod'Uzida, 1)ara que os homens ronhe
çam qual o caminho a trilhar em prol do futuro da IPatria. 

O meu .Estado ele Goyaz , que represento >nest:t IC.1sa e qtte 'é int im.1-

mente írrnana:do com o de Mnias. porque Rrande parte de sua poJ"'Uiaçiio .:: 
representada pelos filhos de .Minas Geraes. re'TI'(le, neste momento. as maiu
res homenagens :10 illustre morto, de quem não em preciso que m:ti~ "u 
diga 1JOÍS sua. vida já foi hrilhanteme11te traçadõl .pela.~ pal:tvras dlo nohre 
•Dr. tBaeta •N eves, ql\le, amigo e colle~ de Clodomiro de Oli,·dra. :~com:>a

nhou-'lhe sempre a existeneia. . ·De,·emos estender sobre o ataude desse hra-
. sileiro eminente. agora <le!tappare!Cido. o a~Jri-,·erde pendão da nossa terr.-:1. 

<:orno u·ltima e grandiosa hometnagem. 

iAui, senilores, buscar lições, fuí enriquecer O!l meus conhecimcnws, 
certo de que, tambem, na mesma hora em que o illustre morto troca\·a i•J'4:a~ 
-commigo, elle como QUe se esquecia das tortus-:u; que o nurtyrisavam e eu 
me ~entia bem,' recebendo os seus ensinamentos e lhe dnndo algun"' momen
tos dle relati\'a tra.nquili<lade. 
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Portanto, como seu ultimo rlisciP'Uio, desfolho sobre a Sllla campa :J.f. 

flores da saudade, as flores que não m11rcham, porque a vid·a e o e:ocemplo 
desse 1iigrno brasileiro ficam bem gra vacd'as nos seus inoruumeros trabalho-s, 
como uma tradição para os vindouros, como uma. lição que não desaware=e. 
E.m nome de Goyaz, rend'o o preito devido ao illustre mineiro. (Pafmas). 

>E'm seguida, é approvaclo o req:uerilnento do Sr. LO<U
renço Eaeta !.\' eves e outros. 

O Sr. Presidente 
me i r o ora.dor in ser~ to . 

Tem a pala\-r:t o Sr. Gratulíano de Brít<•, pri-

O Sr. Gratuliano Brito - Sr. Presidente. não é sem contrariar prn
fundamente os meus intuhos· e. mais do que :sso. o proposito unanime da 
bancada a que me desvane<;o de pertencer !Jl:.e ,:enho o~cupar a attenção da 
Camara discordando em torno de assumptos regionnes. E, ao accentuar .l 
meu desprazer nesta attitude, porque os debates relati•·os á materia local 
são, realmente. estereis neste plenario, de,-o confessnr que. mal ingr-essadf! 
11esta Casa, desacompanhando requisitos pessoaes que sobram nos meus com
l);:mhe:ros de representação, (Não at>oiados) absonido, ainda, pelas multi
plns responsabilidades e afazeres constantes, decorrentes do honroso mistér 
que me foi conferido na Commissão de Finanças. jámais pensaria e~r vir ao 
plenario agitar quaesquer questões, maximé. certo, cotno estou, de que a re
presentação progressista parahybana, nesta Camara. nun:a es:,:otar:a as p<>s· 

sibiiidades intellectunes dos se·us componentes, mesmo 05 destacando, repe
tidamente, para o estudo de problemas di\·ersos e complexos. 

Aconteceu, porém, que o periodo de administração re\·olucionaria. na Pa
rahyba (pre-cisamente na parte qt:e me diz respeito) foi alvo de ap1·eciações 
nesta ca~a e, mesmo que tal não houYesse succedído, j'ustificar-se-ia uma ex
posição minha perant.! a Camara, á guisa de prestação de contas, não porque 
haja nisso interesse proprio nil defesa da minha pessõa nem tanto do mett 
;;o\•erno - feli:z:mente, julgado com el!:cesso de generosidade por parte d<>"> 
meus cor.terraneos em inequívocas demonstrações - mas, em homenag~ ao 
Parlamer.to ).[acionai e , sobretudo. em favor do proprio conceito d<t Parahy
ba que, não se poderá negar, no período da luta. dentro da phase discricion.-t
ria e na hora delicada da S\ta reconstitu<:ional;zação. manteve, na integra, to
dos os compromissos assumidos perante a :'\ação, quer os de ordem política, 
.,uer os de ordem administrativa. 

Alli. - c com que c:Hus:io daln~a e·:l, corno parah.yba:"JO, o affirm:> •le 
fronte ergu:da perante os brasildros que me ouvem - não :;e crearam caso<>, 
não se ger:tram incidentes que para lá distrahí-ssem as attenções do Govrr
no Central ou perturbassem o nosso vasto progr-amma constructivo delinea~ 
do no sonho patriotico de João Pessôa e só interrbmpido no periodo a&'Udo ,lo 
eml:Jate pnra ser retomado logo após a victoria. 

Ordcn~ c Justiça 

-- Terei, preliminarmente, que recorrer ao sentido geral que attribui á mi
nha administra~á.o em tudo que se relacionava com os direitos dos cidadãos ~ 
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as liberdades publicas na minha ten-a, durante as trinta me:t.es em que per
maneci no governo. 

<:ome,o inform<Lndo q'uc: confiei os cargos que d:ziam respeito co~ a or
Jem publica e social, desde a Se.:retaria do Interior e Segurança. Publi:~:a, 
Virectoria de: Seguranç.a, até a Delegacia de Policia da Capital, a cidadãos ti
tulados em direito e portadores de qualidades pes~oaes que os tornavam inca
p:ues de, á minha revelia ou sob a minha insp:ração ~ se a tanto me le
Yas~e uma brusca mutação do meu espírito altamente consciente dos direitos 
illbeios - transformarem suas funcções em vehiculo de desaggravos ou at
ten'tados contra quen: quer que íosse e para quae:;q'uer fins. 

E, força é confessar que, mantida a autonom:a de cada um delles dentro 
do proprio cargo, assegurei :a bierarchia dos postos: era uma acç!ío contin'U.l, 
l1armonica e conjuncta, embora isso não induz.a reducçiío da responsabilidade 
pessoal que me resta de todos os actos. 

Po~ outro lado, se a minha invest:dura na Inter\'entoria Feder:1l, embor:1 
em pleno regimen díscridonario, decorr~u. como de facto promanou, de um'! 
manifestação plebiscitaria, não carecia eu de recursos iiJ:citos para exercer 
a funcc;ão, tanto mais quanto sclt'pre fui convicto de que a vio!encia ou o abu
so são attributos dos governos que não se "inculam á op:nião publica, não ~.:! 

devendo j:ímais confundir acção go11crnamtmtal com "\'iolencia' ·, compressãCJ 
ou suborno na accepçiío literal das pala. nas. 

E a pro\·a irretorquh·el dessa asserção reside na circumstanda pt<>
fundamente significativa e de:orrente de mn facto que bem reflectia as i::~

tcn<;:iíes do governo parahybano no que respeita~·a ao nível cultural e conco
mitantemente á ordem social no Estado: em 1932, quando assumi a IntervetJ
toria era de 2. 766 :ooJ$ooo a verba orçamentaria destinada â Força Publica; 
no anno seguinte ( 1933) ficou redu:dd:1. essa despes:~. a 2.488 :8o:4$1:oo e, r:. 
n;'t.l~rente, no exercido de 1934, esses gastos desceram a 2.197:368$500. 

O saldo proveniente da suppressão de companhias inteiras, o produc:o 
dessas e~onomias successivas passou. accrescido de: outras dotações, a ser in
vertido na restaur;J.ção de comarcas e termos judiciarios e multiplicações de 
escolas publicas. 

Assim, Sr. Presidente, quasi fui violento na reducção da forca policiar 
- embora sem ferir direitos de tão brava gente. pois. rna.ntive até as com
missões conferidas para simples cffeito de cc~mando em phases ar.ormaes -
e, emq'Uanto as verbas de policia decresc:am lJTOgre5sÍvamente os gastos com 
instrucção e j'Usti<;a subiam num crescendo admiravel. Dum·J receita de 
r.3.2z8 :049$356. 14.508:397$045 e zt .479 :8t8$4t2, respectivamente, em 
rQJZ, 1933 e 1934, gastaram-se J.069:333S9$9. 3·403:97o$saz e ......... .. 
J . .2z8 :574$757 (material e pessoal) com assistencia cultural. e:<.cluidos os dis
pendios com j usti~a e saude publica. 

:Mau grado o contratempo da secca de rgJz, da qual o Estado sómente so: 
refez em J934, restaurei quatro termos judiciarios, duas comarcas, elevei para 
tres as yaras <le direito da Cap:tal e de cinco para stte o numero de n:'embr·)~ 
da Cõrte de Appellação. E mais significativo é ainda o eriterio de selecçãn 
CJUC presidiu a todas as nomeações de magistrados, não prC'\·alecendo, para isso. 
outras razões que não fossem os títulos de honorabílidade incontestavel, para 
que a magistratura estadoal continuasse a constituir um penhor ás garanti:ts 
iJe todos os dire!tos dos meus conterraneos. 
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Demais, disso posso frizar c;ue, em todo o r.~:-iodo do meu governo discri
cionario, permaneceram, de facto, bem definidas as attribuições dn executivo 
e do judiciario. , X em por um instante se interrorr.peram a harmonia. a coope
ra<;ão e o integrai respe:to que esses poderes se rle,·iarn m"tuamente e, sobre
tudo, em fa,·or da bõa ordem nos assump:<>s public<os. 

Não se constatou um só choque, um unico desrespeito a esta ou aquella 
<leliuerac;ão da justiça, nem sequer, ao menos lige:ro retardamento na satisfa
~ão de medidas encarecidas ao executivo pelo judiciario. s~ assim occorreu 
em referen~ia á justiça estadoal, não transcorreram differentetrente :~s reia
<:Ões entre o go,·err.o e a justiça eleitoral LJUe em·ol~·e quasi totalmente a pri
mein .. Ao novo organismo jud:ciario, instituído reJa. re,•olução, jánlais fal
to:; nã~ só a assistencia material de que 1)or yezes careceu do Estado. como 
tambem o acatamento a que faz!a jús rara actuar num ambiente de absoluto 
prestigio mroal. );fio se aponta um só desem·olvimento, urna unica desharmo
nia por trais transitaria que fosse. E esse estado de ajustamento comple:o 
entre as diversas expressões do poder publico, durante o meu gOI'erno discri
cionario, se estendeu sob as mesmas normaas ás relações do Estado com a 
Justiça e ás autoridades federaes administrati1·as acolhidas e respeitadas sem 
prejuízo do a-uxilio mutu.o que constituía o trac;o ele união entre todos, para 
o bem geraL Era, pois. uma situação de facto. sim, lT'as que se exteriorisava 
com todas as caracreristicas de um regimen legal e. por isso mesreo, s;mio e 
producth•o. ·Não se destaca um acontecimento sequer a contrariar essas affir
mações. 

Agora, pergunto a V. }2,;., Sr. Presidente. e á Can1ara se a um gover
no estabelecido nesses moldes pôde se attr!buir qualquer acção que não seja 
no sentido da maior segurança aos direitos dos cidadãos e do integral resp_ei
to ao~ principias elementares da ordem? E' possil"el em bõa logíca attribuir
se outro proposito que não o predomínio integral da ordem a ·ure go,·erno que 
se manteve dentro desses moldes essencialmente clemotraticos corno o que im
iJerou no meu •E·sta.do, mesmo porque. se assim não fôra, de certo, r.ão te
riam merecido os seus responsa\'eis a sagração quasi unanime do \"Oto secreto 
em dois ;:.leitos successivos? 

J:..igeiros incidentes pessoaes, quetr o> edt:~? 

Q~~:ll foi <!m todos os tempos o período _::overnamental dentro do qual 
nfto se tenham registrado? 

•Qual o governo que, mesmo em face dos poyos mais ch·:lizados, já con
seguiu eliminar, por ·completo. da vida collecti\·a. os choques indiYiduaes? Se· 
ria a perfeição, eq11iYalente á transformação completa dos sentimentos hu
manos. E. então, perderia a sua finalidade a justi\n. critrinal e a propria 
policia preventiva. 

O maximo de aspirações reali:za,·eis, nesse partiC\lla"r, consiste em que 
se red\;zam ao mínimo taes acontecimentos. E isso.- garanto - se conse
g'uiu dentro do espaço de tempo em <Jue permaneci no go,·emo da minha 
terra, até porque a sua gente, indoma\•el quando empenhada na conquista 
da~-- suas grandes causas, é, de ordinario, pacifica por temperamento, e, ain
da. porque se deixa absorver no trabalho - no arduo trabalho que é \"Íver 
no nordeste. 
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Se. durante as cam-panhas mcran1ente políticas, o povo se agita, transito· 
riame.ntc:, " vibra ao choC)uc: das preft:rencias, como :e constatou nos pleito:< 
ele 3 de :\-Iaio de ~33 e 14 de Outubro de 1934, merc~ do ~eu temperamento 
orde:ro e da assistencia ext'n:mada dos rc:sponsaveis pela ordt:m pub!ie;,, tudo 
transcorre e, como tran~correu. com uma. percentagem iniima de incidente~ . 

Não raro, no interior, emquanto ~e proced!a a chamada nas mesa:< eleitoraes, 
a pop·ulação em pontos proximos, se divertia nos bailes improvi:;ados, ao son1 

da sanfona. Tal aconteceu em Maio e Outubro de .3.l e 34 ultimo~. 

Passo agora, Sr. Presidente, a comprovar com o" document•)> mais iu
suspeitos e doquc:ntes <jce ll!l prelios eiei tor:tes ele 19.3,; :1 "1.>4. clc:c•>rrc:ram 
magnific:unenk na Parahyba. 

?-<o tocante: ás deições de Maio de: I9JJ. aióra .. utras metliJas ton~adas. 
~xpedi ,; st::g'uinte circular diriJ,>"id:~ a todas as autnritlaJo:s 111ilit:m:~ <h) intt:· 

r!or: 

~Governo rc:comuu:nda maiur liberdade dc:içõ.:s. Proximo 
<lia 3 entre 6 e tS hora~ destacam::nto local J.,, . ., po:nnano:cer re

colhido quartc:l, sall'n officiaes ou ir1feriort:s •(Uo: t:xc:rcem func
,.;;es civis uu praças requisitadils pur .,,._riptu autoridade com
pdc:nlc:. Será punido ;igorosamenh: trans;.:nssur desta n:com
mendação. Saudaçõo:s. - Josi Jft~uriâa, <'<>lnU>aru! .. ntc P .. licia". 

Depois do pleito, o Sr. ?.1inistro José Atnc,< co. prucurarulu infc,rw;•ç<.es 
insuspeitas, culheu ú minha revelia os se~;•intes <lcpoimo:ntos: 

-Em resposta ao H>SS<> tclq:ra:uma ,[c: huutem, inívrmo ter 

o plc:itu de: 3 de :\-!aio corrido calwo em todo o Estatlo. Cun
duc:-S<:, de modu claro c: insophismavel, por csmagadc;ra mai1>ria 

por iJilTlo: tio governo estado:..!, que ausoiutau~t:nle não "'" mo
vo:u para v pro:paro das eleições, nem acto de espc:cie ali,'Uillót 
c:mpr.,gou 4U" resultasse compressão aos p:trtidos :uJtagonico~s 

4ue tiveram ampla liberdade nu preparu <lo seu c:ldtorado cum 

comícios, ~aravanas c: outro:. me:us proi>rios a des]>ertarem o en· 
thu,;i::lsmo do }'ovo que: se aprc:sc:ntou :is urnas, \"otando nos par
tidos Libertador, Pr,;-Estadu LdJ;:"o, o::l~. ·Os fa;tos de Guara
b:ra c: Areia, explorados lar)::uu~ntc:, nãv ti,·o:ran· reflexos sobre 

:~s deiçõo:s realizada,:. l:•lll~l'atulo-nlc: comvosco pelos ro:sultaú'-'s 
.tas c:h:içiíc::s que:: correram uun· arnl>io:nte de: ordc:m, liberdade c

,;egurança. vindo uo encontro dus desejo.; do chefe do Govc:r:to 
Provisoriu, tão ampla1nento: dh 'ulgados em totlo o Brasil. ·
C<>ronel Otto F.-io, command:ult<i do ;:;:" B. C.". 

"Emoora inteiramen~e alheio a toda poiitica parti<laria, pos
so responder a .v . . E:<:. que as eleições correram li nemen ttt n o 
listado da Par a hyba. Saudações. Adauto, :tr cebispo ,ia Para
hyba" . 
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- kt:~JI'Jil• len<lo •• teh:gr:imma •le \'. l~x . . h;,jc re:.:\Jiúo, C1'1 

'~'"' appdb Jtara '' uu:n testemunho imparcial, corro extranho ás 
-~.·ompetit:•ies iocae$, ~obre o pleito effe: tuado a 3 de Mai<r, ín
íormu qm: as eleí~;lies se realizaram em plen:. ordem em todo o 
EslaiÍv. Neullllma reclamação recebi: Isto mesmo comm'Unicá~;~ 
ao Tribunal ~uperiur tle Justiça Ele:toraí, declarando haver no 
<lia Ja deiçã,, perceorrido 15 se-=çõe,; e leitur:u:s da. capital, admi
rando n :m~bíente Je ordem. liberd:1de c enthusiasmo reinante 
entre <>S deitare> pela instituiçiio do ,·oto secreto. Atten
ciosas s:.tl!laçiio:s. - Fa ul() Hypacio, pre~~denk elo Tribunal 

Eldtor:1l". 

"!\ 1\c:n<lenllo ao )Jeúiolo Je \i. E.x .• expres:o t:m tc:ic:gram 
ma <le hnntem. t enho o prazer de testemunhar •om a irnpnrc:i~•

lidad~ Jecorren te elo m~u inteiro aiheiamento tle quaesquer com

petições lucaes. qu~ o r>leito eleitoral de 3 de :V[aio correu nesta 
capital <:m perfeita ordem e completa liberdade. ~ão n:e con~
ta. c~;~ahn~nte. que hajam occor rido en:- outros pontos do Est:u!_o 
tlisl urbios o o at tentados :i liberdade do voto. .o\tteneiMas -":1 •1-
<iat:l•<'"· - Otrro Preto, capítrio dos Portos cb Parahyha ... 

"João Pessóa, ~ - Afim de attcnJer ao appdlo hcmr .. s•• 
const:wr.: do telegraf!tnla de V. Ex. e responder com :tbso1uta 
inovardalidade. so!icitei infornta~·;es a pcssõa~ insuspeitas dos 
nJUnicipios mais importantes. tendo recebdo as seguintes respo,;
tas : da As><Ociaç5o dos Empregados no Commercio de Patos: 
M Pleitu correu :~bgoluta liber•l<tdc e ordem. Garantido~ todos os 
dire:tos d::~s correntes disput:mtes''; da As:-:ociac;iio Commercial 
de Campina Grande: -Pleito transcorreu com absolutn urdem t: 

;mtpl:ls garantias indistinctamenle": <lt: :\rnerico Pe~rro, tl.c 
l\ reia: - {'onfirm.:l ter corrido aqui em ordem o pie: to. sendo mu. 
lU<~mtnle rco;peitados os direitos roliticos' •: de Octavio Mon
teiro, Mamanguape: •' Elekões Cflrreram normalmente . Todos o~ 
direitos re;peitados"; de Oliveira & Cchõa, de :\lagúa Grande: 

·• El~k:io cowplc:ta ordem e liberdade. Os fiscac~ d~ Joaquim Pes
sõa nas secções da cidade fizeram protestos. allegando organi
:r.nção mesas não foram aproveitados todos os bacbareis aqui re
sidentes''; <!e Josué Pedro5:l, de :'>fisericordia; "Pleito correu 
pt.:rfeita ordem. Respeitados os direitos d e torlo$ os partidos·' : 
de iii:lnllel Raphaet. de Alagõa do Monteiro : "Possa afíirmar 
elei.;5o eorreu aqui em perfeita ordem": de Araujo & ~{iranda 

de Ital.ray:ma: "Pleito neste muncipio realizado :1rnbiente mais 
ampla li verdade e urdem, accorrendo urnas 90% do eleitorado: 
de João Co~ta, de B::~naneíras: uF.leoções correram maior bar· 
monia e com plena liberdade"; de !lioronha, de Sapé : '' Affirn·11 
pldto correu perfeita ordem e rcsJ)eito a todas as correntes p!l
litica~"; de Antonio Xavier. ele Picuhy: "Eie!ção correu pet·
fei ta c,rdem": da Associa<;ào CommerciaJ de Santa Rita : "Plei
to currett :~tnph libcrd:ul<.:''; da viu" :\ Tr:Rueiro. dt G"ar:~hira: 
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M l'leito C<.•rrcu perít:ita <mh:m · ·. Do município da capital dou ' ' 
1est<.::11Unho pcSSQ~ll <ic 'lt;e n pJdto decorreu num ambiente .. -lc 

i!hs<,Juta or<lem <.: lihcn]ade. Púde. portanto ·V. Ex. ter a ce,-

tt:za rt~ rtU<! a Parahyha soube hour;,r ""' compromissos assum!
<l<>~. cun•prindu ~eu deve•·. Co•·diaes ~autlações. - .V<!r·••a r;,·aa
_q .... irf1. presidente 4-\s~ocía~..;fio C•lH\Jncrdar ·. 

/\\·isinh:u1<1'>-sc as eldçi}es de 14 ele Outuhro, fr,i t:xpcclicln a st:.~t•intc cir-
C~!l:tT; 

''Circniar 11. 47- olc 5 ,]<- (Jutuuro J<: '934 - Recommtn
~iu-\-{lS (J r:;.!,(•roso turnprimentn elas ~t:guintes instruc:c:õe::; do Co

üi~o l~lei1orat n;i~ pnn~iu1as t::cidlc~: -- :\rt. 98 - § r" -

Ninguem pôde impeui1· rm emuar:~çar " exe1·dcio do suffragi''· 
~ ~·; ~ Xcnhun·a autc.ric!ade pódc. J<o~de cinco dias antes <o 

at" "'+ horas depois du ~nccrrarnentu da t!leidíu, prenuer ou ue

Cer qua!<!tler fbgr:mte delicio. ~ .l" -- D~sd" L~ horas antes atl· 
.:!4 hnras depois da eleição nfto se permittirão com:cios. ll.~anifes
t:u;ões ou reuniiie' publicas de çaracier politíco. § 6" - E.' 

prohib:ua. durante o acto eleitoral. a presença de força publica 

rlentru do edificiu em ((Ue funccione a meoa receptora ou na~ 

.~nas immcdiacões. (Expedida :> todos o~ dt:legauos e sub-dele
~;ados do Esta<lo). - Antonia Cm·los da .'iii:.•,•ira. dele~ado res
ponclen<lo pel" expe<licnte". 

··Tenho n m~tior cmp<~nh(l c:m dctnun:it,·ar ú X.a~ão o r<.:g:

m~n J, g:~r:mtias asse;;:urada~. neste Estado. á ]Jropaganda do.~ 

llõH'tirlos e que cleverú cuustiluir um tios exemJ)Ios <le liberdade 
ddtur;d n<> proximo pleito. A Parahyba fa7. questão de con

tinuar a consagrar, de iórn·a concreta, os princípios que:: a con~ 

•luz:ram :í J.:e,·o!uçãn, como meio •le mai,; prornpta r~forma do~ 
nr"sos cr>stumes Tlllliticos. No toc:mt t= ú segurnnça da ordem e 
da tr;;nquillirladc publicas. ns a•lvr:rs;~ri11s da situação parahy

hana júm:ds cons""J<t'Ír5o :~-gitnr o Estado pc,r nc:asião das proxi

mas cici~ões. O esp:rito pubiico reage contra quacsquer expl.l
rac;ões c " }:(o>·erno continuará agindo para que a c<>nstirud"na
liz~\·ãn rio E~tado :;.e pTcJces~e nf'lr"nla:lllt!nle"'. 

Ao Sr. :\! ínístr<> da Jus' io;:J envicí " sr:guint<.- td<·~ramma; 

"Tenho o n1aior empenho em r:lo;monstrat· á Xa.;~o n re~i

rren de garantias assegurado neste Estado á propaganda dos par
tidos e que deverá constituir um dos exemplos <lc liberdade elei

toral no pmx:mo pleito de 14 do :onente. Rogo a Vossa Excel
lenda que se digne designar um delega.do de sua· confianc;a para 
testtmunll:~r este ambiente de fr:tnquia\\ <lelnhcr:~tica~ com toà:1 
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:~.:nç;i<> J>ulilicu. Este :.ppellu ·· i~a s c•brc!udo cunj"Urar as cxpío

r:t\Õcs, qtH; al~un~ descontentes estão pwmovendo com a mais 
flagrante injustiça ;Í serenidade de minha :.cção publica. Poderá 

o reprcscnt;wte do: Vossa Exce!Íencia. syndica.r ao mesmo tempo 
Ja procedencia das accusações já. formuladas. Para evitar argui-· 

ção de r1uult(uer influencia Clfficial no resultado das urnas o 
Doutor Argemiro de l~igueireúo, candidato ao Go\•erno do Esta

de •• já foi ~xoncradCJ do Jogar de Secretario do Interiur e Segu
rança Publica. A Parahyba faz questão de cotitinuar a cons:t~ 
~rar de forma concreta os princípí<Js que a conduziram :i Revo

lu~fio co1no meio de n1ais promiJta rcfonna dos nossos \.:OSturn;;; 
politicos·•. 

() accurdiiu abaixo proferido no l!.ab~as-corpu.s im.!'t:lra,Jo pela <>PTIO,;iç:io 

para assegurar a sua prnpa!(anrla <;l~;;itoral no I<:sta<l•·. constit".: 'alios, dCJcu

nu:ntr• ~m fa\'f•r •lo Go\'ernlJ: 

.\cçurdão n. 5~ - }>roc~sso n. 5 -- C!a.s~c J _a - ~aturcz.·_.~. 

dn proce;.oso: Ordem dt: habcas-~.·orfnt.s ~cqueri-da !)elo lJr ... ~Iltfl

nio Bntto d~ Menezc~. representant.;; t!o Partitlo Republicano Li
hcrtador, para si (! os o.l~'Illais ~an•Edatns ft:r.ler:~es e estado:.t.l!~ 

nas proximas eld.;iíl!s. Relator, Dr. Horaciu de Almeida. O Tri
l>Jmal Regional resolvo: d<·m·yar o pedido d~· •• haln·a.<-co"p"s". 

por cart!ncia d<· J•rot'a/i. O bacharel Ant<miCJ PAJtto de :Menezes 
re<tuen:u para si e para os Jemais candidatos á deputaçfiu Í(·J ... 

e estadual. pd11 Partido Retmillicano Libertador. a presente or
<h:m de habeas-corpus, <lestinada a garanti!.os no direito de su f_ 
fra!(Ío ás proximas clt:içües e na pro;ra~anda dn seu programma 

tlr: acçfw politica. Xa peti<:fto alleguu o impetrante falta de ~a
rantias normaes ao exercício claquelles direitos, accusanúo a ·po
licia civil, como autoridade c<~actora. ·Entre os factos artic·ula-.!; • · 

na petic5u sobrcsahem os do.is ~guinto::s. corro de maior rele•·u: 
1'·. ter a policia desta capital revistado publicamente alguns 
<los padeutes qnt:, por signal, não co~~uzi:~rn armas: 2". ter o 

t!cle;:ado de t.:mbuzc:iro impedido que st;: n:ali2:asse no povoado 

de :\latt;t Vir!:t:m. daqudle munit:iiJio. uma manifestaç:io pu~ 

litic:. ao p:.cient.: Dr. Carlos Pessõa. já empiquetando a <:s

tracla. jâ prendendo inclistinct;;mente homens, mulheres c mt:
ninos. que entra,·arn ou sahiam do l:Jl po,·oado. Ambas as al

le;:ac;ües v~m desacompanhadas de qt•alqut:r prova. 
A primeira dellas, com s"er c;.so que nãc. póde st:r reme

diado por meio de }!aÕt!a5.-corpus, que só se concede para ;:un

parar e proteger a liberdade individual, coacta ou efi' immi
nencia de ser coagida por abuso -de autor;dade, não pass" aliâs 

de allegação vã, sem elementos de credbiilidade . 
. Quanto á violencia que se diz ter sido praticada em Matta. 

Virgem. o que consta dos autos .: apenas um telegramma do 
· Dr. Carlos Pessõa ao impetrante, narrando o occorrido. Mas, 

esse telegramma nada prova.. O Dr. Carlos Pessõa .! intt:res-
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~~do nu jlediclo. Em fa"nr rlclle é lambem rertueri<.l<> <:> habea.<
cnrpus. :\ · mera alleg:u:1ío da parte não fa>: d ireito. Allcgati.s 
partis nOit facit jus. Ao re quercnt<: cumpria pm,·ar o allega do . 

e provar. segundo as exi~::en~~ <la lo,::ica juo.liciaria. X5.o " 

fc<. Lin:ito'u-se a juntar varin• ro;-talho• de jorna<!5 e bnletin ~ 

<le prcp:.~anda pniitica do "J)a rli<lo contt·~rin ~em relação com" 

" facto concreto do pedido. Terminot: ::rrnl~ndo testemunha~ 

na peti~;luo e requerendo <1 tomada dos seu~ rlepoimentos. :;é> 
P<Jr tuler:mcia " ''" foi <• ltalh'as-co"f>''·< indeferido - inl~m in c", 
:--i'ni;ucm i~o.rnora que " JraJ,,·a.s.col'f>us é medirla cxtraordina ri:t 
rir: :tmpnro á iiherda<le indil'idual e, com•J lal. ~e processa sem 

fonn:t nem íi.a::ura de Jui?.o . .:\ão compnrt:~ fl rov:t tes temunh:d . 

que só em proecs!';(> cnmmum púde le r ca=>imento. · 1-'ara que a 
prdençfio !lu impetrante seja atten cEda. é mi~ttr que \·enhn b:l,;
:antt, ,cnte intruiJa. e tenh<t ;,puio em le:. Do cnntrario, o in
<ieícdmenw du jlcuido é mc:c.lida que se impõe. o~:-eja\'11 " ~<:· 

querem ~ .,-.;e :a pt·m·a do ailegado se fitc:~~e no C\trs<• dv Jlro

cesso. n •t ue não i! pcrmissi,·el nem t nl~ra\·cl. d:Hi:J a nat'ur .-r.a 

jnridica do mwetU-Cor{x'S qúe não corporta maiore~ •li.<<'' 
~í>es. Ou n pedido n:nt prcwndo, quanto haste, on elellc n:io "" 
<leve lont:•r conhecimento. I' elo cxpnsrn. a~cord:~m, por j 11i1.~s 
deste Trih\mnl Regitmal de Justiça Eleit .. ral. pnr un:mimidadc. 
em denegar " pedido de lr.-l;t:"a.<-corpus pnr c:trenc:a <le prov:~~. 

visto como. tanto faz n:ula alleg-ar C01ro allc~ar c nfto JHO\"ar 

Tribun:d Regional de Justi<;a Eleitnr:d. em João l:'essôa. 6 de 

Outubro de 1934. Paulo H.vf>ncio da Sil:·u. Prc:sirlenre. - Ho
•·ttcio d•· Almeida. Rel:ttor' ·. 

S :-. rresidcntc, s: :\ irreprehen~iYcl or•lcm t.lc·ltrn da qual se fcriranl •'S 
doi~ pleitos ddtor:tC$ rlc após re,·niu~ãn n:t l·'a1·ahyua exprime a cfiicicnda 
kts mc.:di:ia,; cspeciacs tn:nadas pdo pod~r l'ah'ico crm1 " objectin• determina· 

ti" de <"I~Se~urar a lh·rc manifest:u;ão ela ,.,,nt:vh: p Ojlu:ar. nãu •leixaram 1:tm
hcm de ac:uar ne~se sent ido e como factnn,; in.ii re :t"s. :1s con<li~;ões I,!CT:Ic:• 

a <rue ~e pôde empresta r a denomina~;:io gcncric:t de reforma dos nosso:< co,;. 
tumcs : a ordem nn~ elei,õe~ fni, nssim. :\!1tcs dn mai:: ltnt coroll-arin d:t t r:m

<.)L"illi<l'lcle que entrou a rc!nar nu F.starlo após os dias :mgu~tinso,; de ~.l". 
:-\ une:t :nai; se constatou :::li a form.-H;5o ou inct•.rsiío elo c:mg:~ceiristno 

mcr;;é- do s :tncamento tlns habitos, ela extincçiío das cau~a~ indirectas <los gru

pos crimino;os. mercC:, ainda. dr. pres ti ,.-:io :"t justiça :t que me ,·enhn rle r~· 

ferir e. por fim. ria intensificaçã<' dn nosso plano rodo,·iario . commettin,entn 

;"Jl! :t:ilentc ci,·ilis:~dnr c ~1\tim:unente de5em·<Jh·i<lo. E. nn Je,·:~nte de Pr:nccza , 
ti vem<ls " ultimo excmp;._, ele gente illeg;thnent~ nrm:trl:c paTa fin~ f""•litico,; 

e>u pnT mn:h·ns <h.· oulcm pnlitic.'t , 

/'a:: ,. lrllllallw 

A~om ·sempre em :J.hono :1 thcsc que sustento. venhn cnutllerar ~~~ 

í ructos elo esfor<;o construct i WJ cln men perinclo ele go~·eTno que. se n:i" 

fôra de p:u-:, rlccerto n::da teria rcali1:adu en1 f:n ·c.r rl" hem cnmmum. 
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IJeparando-~c <> Esta:lo, ~~~~ mc;i"s <lc l'IJ~. c<~m uma dintta rluctuar.te 
k quasi 5.UO(o luntn~ - l't>!b<:qU~tu::Í;< tb Jttcla t Úa SCCCa <[UC: Se prolongou 

;,té 0 fim dcs~e aHno - iim<l tr><la c'la pa~a r:m l>c:zembro Je I934· tanto 

ouc. "'' fecbnr-~e o h:. lanço des.'c \lltimo es:crcicio. monta<·mn a rC:is ..... 
~. <6o :;.~9$9flo 1>S saldos du Thesouroo. l':tra isso colllrihuiram o isol:tmentc 
do íisc<o de qu:.iquer influencb pnlitic:t, a re\'~Sã(, do!> ,;ervi.;o~ de co~tahi
lidade q1.1e lt~\·coi :· .. ef-:eito ini-ci:ahnente. :a t_·X~a('ti ·Hlo na~ arreca-d.a(;Õ~~. tii!:.r~t

::tris.a .: I)Utr~~s 1ne:iidas currt:· :atas. dc\·l·ndtr :-.t: 11ut~ar, pt,réu~. qut: n5t~ I•C

t:orr~n nt:l!hllm augnu:utu de impo~tr.t:; ncna ~c lTC:uu taxa\"ã~, FIO\.' ü., uta,:.;t 

,.,. reduziram alguns. 

~lau gradu .a CcJlnpr~ss~-lu tlt- .s.:;L~I~P..; a qut• ult:" irnjmz Uur:lntc q~~asi 

ti:d" n J>eriud" dt .:'\dlllinistr~u;:íH, tlc\:.:,1, :1-1:1i. {'tP,.:lllCT:HI~~s. rc..:...:umid~:nt:.:~t~. 

;1~ rt:~dizaçtJt:s 'Jll1! ~xtcrinrb~~lran1 u uwa: i11t11it• ; Jt" htlll ser\ ir u. IIÜJ1I,:t 
tl!'l'f:J.. 

Sen1 1Ut' qUcrt:l' dellll•r;tr 1J11 dt· .. \'11\ltl\inu.:uttl ãa :tlstru::...-:lu p:J1Jiic:.t. 

p:lra ,, que l~u!i pur dialHt: 11 planu illiL•Iad,, ru:h' 111eu opero~o ::nt~a.c<;:;~.ar, 

r6iro H pena$ •1ue. se em 1 'l.;..: =• nt:Liri~·.11la nas ll!JS>'õlS escolas primarias as

('Cndeu a .;6.671' ·alumuu', suloiu a ·LI·~'J.I ~'" ''J,\,1 " ~5.999. ~m ''JJ4. E 
passo a ·~r " tr~~.;hn du UleU rclaturi" :-~thrt· c..;~.._. 3SSUtnpto, qu~ ;: 1, s-e
guinte : 

•· Uuandu as~tuni " I ;t~u.•tl4,u, entre nntra . .;. tthras. p:1ndy:;~i a 

l'' mstrucc:áo rlt: J.,::rU(Jos t·-.~·~·lan::-.;t p;lra rl!inh:iar. cornr• tle facto 
reiniciei, cs~es scrl'iç<os t·m principos de I•9'J3. e. as:<im, dt1rnnt<: 

~ss~ anuu. omclui, h1st:dlt"i ~ ifl~lt1J.(t1rd os gn,pa~ «!Scobres .. Ri~ 
Hranco", c::n Patus: ".q dt· ,la11<:ir••". em São ]oií.o dr, Cariry; 

~ Anthenor :\:n·arr" ". em ( ~uarauim: ·• Targiuo Pcreir., ", em 

.\r;l run;L: ·· J<•ii" oi;, ~l:•lt:•", t'ILI l'ont!.:d: - '-'lrmsenbor ~tilanc:z ", 

em Cajazo:iras: "t'ndhu l.is!.u,, ", ciLL ~anta Luzia e CJ d.., Juazd
rinho, cdifica~;!ocs ~->:•, iuici:.ola, aiwla pelo go\'ernc, du rnr:u an

tecessor. 
Em 1 <J.l-1 pru•c;.:ui na uu11clus:iu dessas obras rigorosamente 

11da urdt:na ele wliaut.auLt·U11• t.'ll1 tlliC ficaram c no~ ~irnltt:s da~·;. 

vcrhas norm<ces ,],. "n;:unclll<• h'l"l" cnncluido e inaugurado o~ 
;.:-rn]~os ele B~,u:IIH:ir~·~ l. Pfll'itdH·". ,., lu~o em seguida. reiniciado 

;1 .._.,,nstrucçi.iu du qu"· t·!'llot:a\'~1 '1·••·.,·,\ . ...,it•l•• na cidade tl~ A1agc>a Uo 

).!outeiro. 
P:rocur;lladtJ C\ l1:,r ILII\ a" ,- .. u!'\tt·u~ç-tjes onde exLstla1n pre

dir,s •1ue se podiam wlajJ1:LI' '' ~1'111"'~ c~colares !Il<>Úifíqud-os e 
ndles agruvci a:ot ~.·~~o·nlil' t·' l·•h'llh:~ ct•Ul vantagr::ns para o en
sinu ... -\ssiuJ. ~·,~r 11!:-l ... h , ... 1'1Ha 1 ~·n4 ..-i 11s ~rt1pos esco1ares: - "An
toriif~ Gomes·~ t"Ul C:nu~i- •I•• l(u'-·ha; "'Professor •Car:doso •?, etn 

Aktgóa No1·a: "l'rul•·••"r .Ju:lu ~":,rc~". em Caiçara; "Abel 
da Silva", e1n l111Ú• .., •p,.,.,.~rillu de Carvalho", em Espírito 

Santo. 

Da c.:continuiJ;ult· •I'='"'' l"'"~r;uwna resulta que , afora set~ 
~rupus officiae,.; c 11111 •uh\·.,n :·iuu:ldo na C:lpital, conta a Para~ 

h>·ba, :.,~ no int~riur, istu L'. ,].,, ~eus 3~ inunicipios, apenas r6 

não tem grupo cscol:..r. 
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Todu~ tlS ct.!ificius ~tnlÍgn:". nru!tu.s d u!'i quac.:; St,.~ ad1avam 

r:m mio estado de cot~•en·açãu. foram rcpar :uios u ns ., remo.-!ela

do:; outros. 

A itlici ~ttiv:L particul:1r, 'lUC ·...:n:ott n~1 c.;,pjt;tl u l•riru..:ir, , ja r

':Jint (]e infan CÍd. n:çelJ t:u auxi!iu do Govel'Uu. não :;ó co:n r. do:.t

,5o de 1m•biHariu. con1o ta1i1bcu• ~t_ss:i,. c ~-lflaptncfio, pela l)i_ 
rcctrori:t olC ÜhTi!S, do cuificio l:lll '111" fnw:<'Í()ll;t, C<lln CJ<Í i o C 

;tpr»vcil;unr:ntu elos nlunmos. :>.l nis úoi,; jar <l:us s.., ..:rcaram, es
it:~ tJcla niri:.!ltwi:t J,, Ensiuu. 11111 jumn ato l,;rut•O l ~st·olar 

- T h o uua 7 ·:VI indel !u" <' outrn, no grup0 - l sahd }I a ri;, <!as N c

' t.:s •• . Ut·isfJ 1,."111 t:.Sh1J,,~ t111ta prnposla <:tn ttlh.! ,, C.:t: n1r'o Civi(,·o 
.. .I u:iu 1 .. r~:-··,;, .. o Uc:n:t·c ar~ ~ ~n\'erun o prodth:1o tla~ .a r r"·c:uia

,;.c!'o para u An..·u tlu T riu1nphu. cunt;ullu 'IUe se cuustma nto.sta 

l':I!•Ítal mu jardim .;., infancia mo<ldo. cumo " Pre~idc111c ima 
~inúra "" quo: seria u J a rdim lufantil Ufficial <lu Esta<lu. O 

pr<>j cctu rc:spectin•. elahoradoo pela Dir.,cturia <lc I Jhr;ts, esti 
<l~nlru tlns recursos <lt< <tuc: u Centro <lÍS)l<Íe. 

():-' -ciuhs 41grln,las j:·t fur~1111 iutrorh1~icio~ nas cSI..'ulas r]o 

E~tadu. juntf• :h; t'JU:u~~ tamb<: n1 funcciouan\ ç;d x.a:-; csco 'an~s. 

•1ue p r est:uu intstinta,·d auxil;u âs crcttHt;\ts pnhr~:oõ . t>rnl .. >rcio

uanJo-lh.:.< r_oupas, calçaol"s . livros c até ;dimeul at;:ío. T:u:s c:u
x as sfto suhvenciu11 aclas pelo,5 coúcs publico;. 

ln~tituida_ pela Dirc:;:tnria da lnstrucç:iin J' r intaria. leve lu

gar na ·Capital. c:m No\'embro de 1 93.~ c: I<)J-t. :1pÕ:< n ~t::crra

metlt" ,[., pc:riodo lo:~th·o. 'l $emana l'e c! a~-":Of.(ÍCa, •·ertamcll mui

t i~siml> util por•Jue reun., u w:t~isterí0 n um : unhi.,n te rl~: cnnliali
rl:ulc c :qoproxim:~cão, em qu~: profess.>n:s rla Capital e clo interior 

<!iscu tcm :t~~llmf>tos tliclacticu~. •·c:celu:m pn:lec<;u<:s suhrc ~~"\tt:
ria~ \::OOt.'1 •lare~ . 1•,nKnll l.."'nnlu.:cim~nt 11 11:.1~ 110\':J.!' co nqui~tas Ja ins .. 
lruc.;:iu no Estaun, c como que: r eedu:m maiores c:stimulus a o 
tlcS(:InJ>enlw <lu scn mi.~tcr. :\~ tinas semanas peda!logi~:as leva

t i.l~ :t t·tt'dtu cnnslitu iram ,·erdadc:ir(, ~ ;.;uccc .~~f•S. 

l' •. r olecrc:t" n . ~x~. de ,;-; de :\laiu clc: I<J ,!-), foi crc::ul:. a 
1-\\•\ i~t:l d.- En:otin u. o rgàrl t ri ntc:str :al •la ()irec\oria, que vetn 

t• rcst :uulu hcms scn·i~ns de prup:tganda peda~ogica e de ensina
TIICII1t• ... :h ~ prufe~~ul",;u l &l . F U11C'CÍOU:lnt. ;u:tua.lnlenh:~: . c liver~os jor

ll:tc> c:so;ol .. res, I.Jihlioth cc:os iniaut is. club~ de ldtur:~. e c írculos 
de Paes e Mestres 

E1~SÍIIC lVormaJ 

O ensino no r ;nal pe r menecen :• cargo Ju Escola Normal 

nffici:1l, na Capital . que teve o seu regul.:tmeuto a lleraâo pelo 
dec reto 11. 401. uc Julho Je ' 933- assentando melhor di.~tribui

'ão do: algumas materias do curso . 

Funccionar;am outros estabe'ecimentos da Capital e do in
terior equ iparados á e"col'a 0 fíicia l ; foi a ind:. equiparado, por 
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o:lecr .. to <I e ~ctemLrn de '<)34. o cnrso do " C<olltgio da I ntm:l.· 
culada Conceição ,. • •l.: Campina Grande. contando-se. hoje. no 
E~t:t<lo. sete esta bel ecimeuto;; de en~ino nonnal. 

l)~ co!le~ins M Padre Rolim ••• de ·Cajazeiras. "S. c. d~ 
J ~sus ••. t.le B:m:tneiras e "N. S. dn Hosario", de Alagón Gran
de. reccl..,ram ;:uxiJi,,~ · matc:riaes p;~ra melhoramento das sua~ 

i nst:l.l I ações . 

O decrdo n. 4'Ji. <ie ~·l an;o de o 934, creou a E scol:t de 
Apcrfekoan•ento tlc prl)fessore<. clirectamente subordin:tda :'1 Di. 

rcclorÍ:l do En~ino P•·imnrin . ~ o decreto n. 498. do mesmo 
am1o, ·creou, po1· sua vez, o Orpheãn E~coi:J r do Est:uio, junto 
ao Curso <le Arerfeic;oa mento. o qual é composto de profeSSôrcs 
., alumnos tias escolas publicas. Por decreto n. _;o:'l ele Abri'. 

t:.mh<.'m <le t<JJ4. h:ti xon o rc~:"nlamento d a Escola de Ap~rfeic;oa
•ncnto. ficando defioirl:t " natttrt:za dos cunns, materias qu~ " 
compõm. matricula, :ml:~s. exames. constituição dtl corpo docente 

c \':LJ11agcllS rlct·orrentcs <lesses estudos. 

l!IJ.<Íuo Comnrc,.cial 

O <:nsino commercial fni regn!amentaclo por decreto n. o~o5, 

<le A~osto rle T<l3.~- cxislinoln no E~tado dois cursos offieinli~•· 
d os: n lnstittt!o Çclllomercia l 'Jnão Pcs~ôa ~ e o do "Colles:io 
d~. N. S. olas :\c n·,:'' , :tfór:t cursos de clact~·lographia legalmente 

ret·nnhcci•lns. 

l!n.<i11n So•Cifl!dario 

() L~·,•c:!l P:.r:o h~· !"""' · :.n tign estabelecimento equipara<lo 
:oo Co!les:io !'cdm J l. funcci<"mou ~mpre com matricula e fre
qn~nt·ía acima. dos limites communs C', por isso. quasi em tod."'~ 

as .•t!ries foram de>«lobr:u.l:os :ts turmas e creadas aulas supple
rnentarcs fJUC ~ttendessem a afflneuci:t <lc altmmos. sem altt-r:~

,:.o do horario regulamentar. 

Em HJ.>Z. tuatricularam-sc n u Lycett -'.H a lumn<•s : em lll.H. 

a m,'\tricula fo i· de ~<JO: en• 1934. attingiu :J 3H. sendo a fre
quencin t'e::.pecti\'amente de .'!20, :!78 e 3 15. 

Vagas ns cadeir:J~ de Histeria da Civili7~"1çã<, e uma ele 
Fr:once7., for:o.m pMtas em concur~o por edital public:aolo na forrra 
ola lc:i. para o n:specti ,·o preenchimento. N:On ~e arre~entou ne. 
n hum c:mdidat0 :\ cadei r:o. ele Franccz. 

O concur~o n:Oo se reali 7.ou ainda l'" r n iin I H o Conselho 
Nacional de Eotu;:u;iio nmne.·ulo ·ns Ires memhms da C:Ómmiot.c;ão 
examina dora . e.'<tranhas :í Co)llj;(regação. os quaes. juntos ao dois 

jú eleitos pelos •·athedraticns •lo Lyccu. compMão a h:1.nca de 
cx:1mc. 

<) corpo docente. <IUC n:Ln fúra cun1ell11' huln :~o tempn (l"\ 
eleva.;:io <los ,·encimentns .In inn.·cionalismn. tc,·e as percep(iie:< 
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fixa~ :mgmentaclas, embora mt'diante rtrlucl;à<'• ria ~ratiii ..:adio a 

r111e faz jús, pelo ensino S.s turma~ ,;upplementares. 
lníci:ula peln interventor Authtnor ~avarro, foi concluída 

a installaçii.n rln (iahinele de l'hysica e Chimka e <~lll(>hi-thea

tro. 

t•:cruipar.ados a.. Ly<·cu Ofiici:tl, cxi><tclll. ··lu Estado . o 
t'ulle;:-io " p;.., X ". na Ca)lital ; "Pio X". em Campina Grand.: 

c - .Padrl' Holim " , e1TI C:.ja7.eiras. M rlois ultimas a inda :<oh 

fiscali7~'1C.á" pre,·ia c.lo Go,·crno F e' era!, JIOrém, ~·tu condicõe;; de 
ufficia1Í7.ac,:ão definiti,·a. rlad,. c• interes;;e <:nm <tne os seus d i

rl~c:ntc:s cttid:uu clo :-o citntl(t:; <.~lucandarius, ~tn1ht1S sltuarlns n:ts 
ci'.adc."~ 1n:d:-;. t1e~t'1l\' t~h·irk-ts cln lnterinr. 

O Patronato :\~o:ric<•Õ:t •· Vid;,l •lc Xegrcirr.s ". c lll U:\ll:t

ndras, este\· e ·~o r t ro:,;; :um o:< soh a direc<;fio de• E$tatlo r: d u

rante CS:<r: tem[)l> f t:(;e<br:ll rio rnen :tnleces.~or a ,)a minha :tdrni

t tistr:tçàn. tnelhnrnnt~ntn~. reparos c nmpl.i:tç <"t.:~. 1•rincira~n1cnt t: 

Jl"rque :thi foi inst:tllada a Rt·<le 1io ,;cr,·icn niiicial <J,, iumo, 
tt.•nrlo p:tra t:o:..;e fhn o go,·erno cotl...:Otruidu lh,,·;,s t..'<l liic:u.,~i,es. 

qne ih..- attrihuem maior r:fficiencia nn .:n~inu prntícc. hnjr: rni

ni:-otríl.du aos tllenore!' intern:lrlt~s, ns •1uaes. !"e1l1 prejui7.ct dt! uu ... 

t rc>:< ensinamento,; que 1'(•cehem, s:'Lhem purt:ulore:< d., cnnht>ci
tnentos espc:CÍ;u!~ :õohrc: tL \:nltttra e bcncnl·i:uneuto tin tah:t.cc •. 

O Centro :\gri,·ola çn::adu pdo Pre~idenk Ju:i .. P.,l',-.:•:r. na 

iazenúa Pin<inhn! , em :\hun;u1guape. rara :<brigo rle meno rc' 

tldin<tttcnlt:~ c: «h;uHlonat! .. s . foi entre~uc "''~ l."uiJado~ <it" 11111 

rlirec•tor I}Ue cuntractci nc• sul clr. P:ti?., inicialmente . ..tal><>rarln 

um pl:mo ..:eral ri., con~trul'<;t>es e reform:l completa p:tra <tue 
t:~:O:e \.'~tahele:inH·u1o \'f:llh:t [)rE-~nchr CCU1\'Cilit.•nH:mentc ~)~ nn~ 

a •tnc: se destina. 
0,; Jlrojcct~>s no s..·u cuujunctn prc\'êm um pa1·i'hfto r.:cn1ral 

ele ;dnjHnl.:·ntu. n: .. ..:idt:nci;ts parct ditt:r:tut·. nu:ttiC'n. prt) ft"s~"'re~ 

t• ()t:m;,.Ís fuucciurwrins. cnfeitll&:tria. pharnl:tcia com divi~·»e:c; 

Jtara tr:tt:tmento e cl'am.:s, g:. hinetc :.n th ropometrico. • e~cnla. oi 
fi-cln.;t~. oud~ ns :tlumnus r~ceherfin lk ·t•e:" das tliversas arte:-; 

c p"dlhües de gymnMtica; em secc;:ão :\ parte. estahulos. :>I' i
a rio, apiario, po..:ilgas. sirgaria. além •lc campos par:t cnl t\lra e 

c·n~aio~. 

l<eformada r: adaptad:t a esse ]ll~un a residencia do Jirect<•r 
c r~utros edifícios exi5tentes. attendendu (L precariedade <.l:t si

truiç5o das actuaes acc:mumn<f'lcões dos alu mnos. entrei a COTI :'

truir n pa\'iliio central. um grande predio em forma de E, cnm 
5S mts. Su de frente, por 4::: ·mts.8s de fundo e capacidad~ par:~ 
alojar 21;' ·menores (:onfort:welmente, S!io :~o tnrlo, on:zl" :tpo

~entos; um ~:lg·1150. · tre~ dormitot;os. ~nlãn de refc:i~ões. $eC

di<'' ~:tnharia, cn:.dnha. pa<l:tr;a, flispensa. copa e rn11pari~L . F>~~ 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 14:43- Página 98 de 167 

-394-

etlificio, 0 rçadu c:m 258 :237$2 • , e stá em via;; de collclusãt>, h~m 
conw u aviariu, podlga, estahulos. etc. O restante Jo p lano J:e
ral :;cria cxec~1tado por partes na. confomidade dos meios que 

a receita do Estado offerece;se at~ o remate fi na l. 
:\o mesmo u:mJk> em que se iaziam essas rc:nwdda.;•ie~ . 

..,r,a;n iutc:nsifi~arlas as cu lturas nos terrenos da p rc>pried;:ule, 

cJm ~ensivel economia na ,·erba de manutc:JH,:ào. que te11Ucrá 
a desa)lpa recer, uma n:z apro,·eitada~ as ter t'a$ e;ll ~ondiçiic•• 

que <thasteçum a ca~a. Para isso iniciei á acquisic,;ãn de machi
ll:ts agrícolas c: deixo qua~i concluída a rw.ntagem .-1., uma pe
quena usina para b~·ndiciamcnto de: fal"inha de manolio.::t. T er
lninado~ qut: ~cjan1 e:s5e5 ~en·h;os . Cit:ará o E~tadtl ct"Hn u rnê\ 

t=s <·<>la pn:munitora p.'11"a a mais cc•mpleta rcfnn11:t c etlacação 
de 1ncnurcs ch:Hu(1UeH1c::s . t :a.rados em .... -adius. 

Or('ha11atu n. l'.' lri,·o 

Essa institui~;át> foi encontrada pelll gun:rno r.,,·nlucio
na rio em 5ituoç{L<) preca ria. t;~nto quo: o meu antece~sur entre
gou a gt:rencia desse cstabclt:cimentu a uma cununis:;ãu corn

posta do: elementos ela uossa sociedade, . que em <lois annos con
seguiu rc:gularb:ar as suns condiçõo:~ financeira~. :\ ;,., uhstante 

se tratar , no caso. do: urn:t instituü;ão pa rticu:ar. YÍ11h:t so:nt!o 
suhvencionatla pc:lu E~tado, C}Ue, por isso, mo:::m.... t in l•a legi
timo inkro:sso: c:m im)lrimir-lhc melhor ordem c rua!s cffica . 
Cla. 

Encerralll.l(l a tJrimeira i>ha:;e ua,: sua,; acli,·id:ulo:; a C<t!TI

míssiio propoz fos~ regulamentado o Orph;tnatc. para qut~ con~

tiHticlo em pessõa juridicn, na fc.rma da lei. 11bti\' t:Sst: uma si
tuação ele facto e de: direito. que llu.: a.<~egur:t~sc lHilõt o:xistc:n

cia prolonga da e util, sernp'Tc no ucsempcnbo d<> seu lmm:mita
rio mistér : a mparar menores orph5n~ e pobres. 

Assim . por tlecreto n. 445, ele Novembrn d o: 1 •H -L appro
~· et us estatutos do O rphanato U. Ulrico, clisJHmtlu suhre o~ 

fins r lesse inst ituto. ccmdições e modos de arlmissiiu clc nrphão s. 

naturc7.a dos socios c respec tivas obrigações. re~: i mclltu interno, 
patrimonir,, etc . A administração Cicou affccta ~' um cunc!ho 
-composto de cinco membms. eleitos e m asst·mbk~a l{t:rõtl , ca

bendo a d irc:c<;ão interna a uma Cnngrcgac,;ão religi""'' me
diante contracto por tempo determinado. 1\u:dli<-i ta 111hem es~ 

instituto com recursos ma teriaes, :~lém da ~ll l l\·cnc,;ãu ' l"" Jter
cebe :1nnualmente do Estado". 

!Enumero, mais : ú proseguimento do plano de urbanizaciio• d a Cap ital 
e Cabedetlo, c a remoddação da r espe-ctiva ·praça, a· conclusão <lu porto d e 
Cabedello e :.uas obras complementares iniciadn~ pelo l ntcrverrtor Anthcnor 
Navarro : ampliação e refonna dos serviços de abastecimentu wgu:t da 
Capital; construcc;ão do dispensari<> de tuberculose, com in:;tallac;ft'' tln 
respectiva Jnspectoria. 
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X" int<.:r1or c aiuda Cilll1 rt.:i~rencia a s:.nc:unr..:utc, c Saudc Publica: (~S

tudus, projcch1.S (.; nn~am~..:;Jtu tltJ !:'lallaturiu de .~\lagiJas ÚtP Montt:iro: funda

-:fu> do Centro r]., Saudt •h· C:uupiua (;ra11dc. com apr<•vdtamentt, uo HQ~p:
tal P~clrn í : CTC:tJ.::"Ho ,], Pnsto :-.ledim dt:" Alagóa Cramle cu:n a utilizaçã-1 

do Holspil:t! l"~:ll\caario: con~trucçfio •111 andament., Jus Centro' rl• Sau•le 
e. I t~hi,y.;tn;, t'_ l'ajc,zci.ras t:-HI ·coti(J~raç;h,: l·rt:a(.;ão dD lahnra1m·in bronlatr,l<l

;.:ÍCf• e st:r\-·ki• t!t: fh:..;:aUs;u,::5.JJ (lt: x-cru:ru~ ;dbnt:nlicius Con1 :-otdt: na ·Capital. 

SeS"\lt' ahula 1\in n.:~l111H• de- outras :,etidr1ad<:~: 

EnsinaHII.::ll1u d~: nu\'u!i ltl~thudus de l"llltura. a:-.SÍ:-i.l~ncla t~chnicLI ao b
\"t'adul', <lcfe"'a da prodnC"çfh•. C;m11w~ Llc :o~clt:cçfn• t'JU Jiversus pontos rn~:: .. 

díndu e&u lo lo J 5 hct·tar~~: <:a11q•o:o; Llt: ;.•lnJ-tJc!-ctç:io prt:iazt:Hdt• t~ttasi 5.uou 

h~t·t~trcs qnc prvJu;drfiu c..·crl·a dt: .1 nlilhr·~:-o U.e kilus de h0~1 ~t.:nl~IItc ~ -c~'

Jitricncia ou adubação t cr)co,. c·a:ma. e algotlão); introrlu-cçi"tu .dt: n<•Y:t~ çulttl

r:t..:-o: soj:t. tuu'-', t.:ot~a'ari:t~ 1,, \":trie<l::ult=s 4h: :Lrroz. :-it~i~ d~ alnt:nduint e tu 

1h: :::11n1.a. :\cquisiçàt• dt: g:ra1H.k· .l:tud.· de in~ectldda. puh·t.:riseHhJres c tHi.l

c..·hin:l~ :l~rlcDia;; sc•n eunl:l.r c:ow o n"""timu ptdidu ft:ito n•.• ya)ur" d~ ÚD !'Un

lu~ CtJtl:-trtli.:C.:f•!l tlc ~trma:~.cn~· Jc: St:l .. llt:'lte:-o \:"')~n c,:a111at;i~ d.: t=."i.tJUr;.!•> c l.:.t

bi-.r~dttrio~. DL,·isíiiJ Ut: 7.111lCJ~ d~· cultura alg-ododr:L A.ntpli;u;:J.o d(• scn:içu 

it"d(:t•a) do a1~~ •c.lúu ll\l·dhtl1h: cuopt!l':u.:~-tu C..:lltn a lu:-;tH:oc..:loria tlt! ·Piant;:;s l<.:x-

1ds. I ntroUut:f..,'".:lo dt K~, tt.nt:b(las t.lt: St:lm:ntcs ~~~ algo:!: ... u> - Tc:-s.a~ ... Crt:"'a

.;1\n de Sericultura. fund.'l~ii<' <.lo .In~tituto Serico: construcçf•o <lc 4 ...tifi
du:-> lta f;lztn~la ~~;~.~ Raphacl: acqu\"'íh.,~tL••. na ltalia. dr:: dua~ nt~u . .::hinas th: 

fiaç;'"a(•· -cn:a~~5.o da e~cola de -:-:c-rict,~tura .: lnnll;~ç.ftu (~o r"l'"spcL·ti,- ~, 11ust(J c 

(·, operativa d<: Prt>Jur.;fao " \"~nda <:til Pilõ.:s. D.:f~s;l. re~ui,unt:nt:lção c 

~nt\lhor~nncil!H tla Pr•x)U1.'"(,'~1u ~lo fumu. \.'L>IIStrlltCfu., de cdiiiclus l'ara cs~c 

~·crYlt,:u jtmlP :.t.u P:atronato. t::Hl Banandr;.LS: Coopcrath·a clc 1-'rud\l~c,.~ãu e 

v.,rl<b. Esta<;:i., rle Fructi~-ultura .,rn Cv"!Jt!r:,ção C0111 (J ).finist.,ri" ,];l .·\gti

t•t.dtura e in~~lll~\'U {1. e ... -.;portac.:fLO de rru:tas. Credito agrictJlil. :\c.~qui~i~àu 

~las pn•;>ried:ufc..~~ F,í•nh:a c ;\l:u1g~tht::ir:1 t~u1n a~.;. rcs}lectü:a!'Õ rc::-.cn·~ts ffures

!at:~~ !ntrodHC4.;i"IH Llt..· nuva:; r;u.;a~ para ut~Hl,)r:.J.nh:ntú ·elos rd.Jallhu~. amptía

cfll• <la '' ·Eslaç:"u> ).[,.,ddo ·· _lufw Pc,;sôa. em L:mhuzciru. 

l·onstruc:<:fu• d~\ Est:oi:a ele: .... \~rcntomia tio l'a•rdt::;h~: cni.~:ilHpat.;iio d.a 

1~. T. 1 ... c F. e in:'tall;~of...."{ll, lla•s sc:r\·içf•S c;cctri~;os d:t a:api1al: c••n~truc~..;àn 

.lo t·,Ji iiciu para n St·~rt!taria ,];, Fazenda, Agrieulu1ra " Obra~ Publica~; 

l·onscr\·=u:i~u tl1J p:ttrilnoni.._, rlu Estado, indu:-;lve re(>:'lflJS ger;tes nus J.."TUpus 

e~col:trcs -Epitacio Pessóa-. lsabt:l :\laria d;L' XevL.,; -. ··Antonio P.,ssô~,··. 

'· 4lva~·" ~lazh:tdo- i .'\reia). -Padre I hiapilw"' 1 ltahay:.na I "'(;uma c ~lei!C>~· 

(Prin~t:=r.:1l ~Prnft$;nr CarJosn"' (Aiagoa X •n·ai ... Baptista Ldt~" 1 Sllu

za I. •• Tht,maz ~·linJdlo •· c ma i~ 12 pt:<luetlos .,di(icios escobre~, hem c<.~mo 

na L"adda Puhlica da capital. Esc<!la Nurmar. Tribuna[ de Justi.;a. Dircc:•>
ria •Geral de Sa-ude IP.ublie:• que ·passou [K\1' compieta reforma interna. Jm~ 

prt:nsa O fficial. dotada cum dois Jinotypos modernos. 

Rd"rma de 20 edifícios de e~tat;õc' e po,tos fi~cacs no interior, in
<.:lusiv., ampli:-.çãu da ~les:t d., Rendas de Campina Crantlt; proseguimetlto 
da abertLlr:l da .:~1·eni·Ja .Epita.cin IPcssõa: construcção da estrada de acces!'o 

ao Instituto Serico " p~aía da Penha: recontrucção, contrucção e reparos 11ft.~ 

estradas de Luct::na. S. José Jc: Pir:<nhas - ll<wito de Santa Foõ, Princeza -
Pian<:ó, 1 oito Pe.<sõa • Cabecello. ] oão Ptssõa Campina Grandt: via lta-
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b:.yann;t. :'anta l~ita - Oratnrio. l'oh ..: - )Jo,·a Cru:r.. vta tinarabirn - Pil·pi

rituhn. Cnité - llnnnneiras, ,·ia l'ilõcs Serraria - l'icuhy, via Barm de 
Santa Rosa. Dclém - Tacina - Arantyna. Sapê - Rio Tinto. Alngoính:1 -

Ca:npinn Crnndc vi~, :\bgúa "' •wa, Areia - Pocinhos. via Esperança. Cam

pina Crandt: - Pocinho~. Coité (Picuhy) - Jacu'. Jtahaiana - Umlluz<'iro. 
l'ianc:ô _ l'rinc.,r.a. T ap.,roá-Pri·nct7.a c <ontrns ttecho"' menores: construc<:;ã·• 

:la po11te li)!;,ndo esta capital ú Jlnvoa ção lndio Pyra!<ihe. nutra na a\·. E-pi
t:n·io p.,~~ôn ., seis pnntilhües em c~tt·ad:~s do interior : rep:t rns n:~ P'mte d•o 

Sanh:mit: ro:couslrucçiío ela alâ direita · da (lOllt e ele. ·.\-lulungú: consolidação 

,]a pon!" de tiurinhem : cunstrucçfl<• pela wixa rlc Obras contra "" effci

t<ls <las ~"cca~. clm' acttdcs Varzea de J nrcm:: e lpueir:l!' ( Patns). La~rüa 
olo~ llaraúua>. Guariba,; ~ :VJ:~stl·uc;o tCaJazcir:.sl c: );;tnwradn (S. João do 
l~af"irr). L•Stt"" (..? 11 ~Oop<:raçãn C()lll ~t 1 llSlJt:(.'tC,rÍa ,Jt• s~c:.:as: (t~ SeÍS 1;0•11 -~ 

c~•paci,Ja<lc to:nl tle ;>.ÓC>tl .ooo m.t: d~sobr:>trucç:,., <!o tatl<l" " :\lacapá em Arn

ruma, ampliaç5o do :Jt;tHlt publit:o dc: A lagôa <1 .. ;\lontc:iro: auxilio~ mnte
riaes ao S port I :lnh l·aun Bram·o. " scul:t Operaria de Campina (;r;mde. s. ... 
-cic<lade ltt·nefícentc cln,; Artistas - Campin:, (,;rand.,_ fl:ulio C!uh <la Pa

:-;,ltiha, C..>luni:t ele Pescadores Z-2 " Eritacio Pcss<i:t ". Cnionia tlc Pescadores 

z_, ~ José l.indcmhcr~ " , na Bahia da Tr:.hiçft<:>. Janlim d :t lnf:111cia , E s

cul:l •la ~ :niiiu Opera ri ;\ Dencficcnte. Hospital Pe<lru l, t:m Campina (;randc: 

lnst iluln Hanancir"n"e .-\ss<>Ci:tç-.ln <.!os l ·:mpre~o:ak•s lllJ Cnmmerci" .tlc 

Campina t;ranck. Sn<·i<.-.l:dc dos Pr·•fessnrrs. Esco:a Paroc·hial de l.our•les. 
SPci('r];,dc g,.,wfir~ntc ".! cl.t: S<:temhro •• e Soo<·ierladc de: :\fetlicin:t c \ .'i

r11T'~;a. 

Dc,·cm·nh·im cntu "'"' ri<ttlezas lWntracs: <lC$:tpru(lriacão <las fontes 
llt<:rm:~.$" •I.: •· llr~j" <.l:1s Vrcira:;", capt;u;:'•" <las sua,; aguas c pl'\no de 
;qtt>nvc;t:llll(:tltu : -c.·on;:(!=-'Si'ics e estimH:n p:Lra a indnstrÍ:l t.lo cintento: cs

~ml<>.; c au:dlin t:Hnbcnl ()ara o :t(lro,·c:itamcr.to ·<las cam;t<las <In suh"sóln em 

(':~lm Hrmtco: Ía\'ore~ que estimulem ninda " :tprnvt<it:~ment<> ela s reserva"' de 
mannnrc em .ltahayannn: estudo:< c cJ:tj;~ific:açõe~ <le mineiro<' em :Pictl l:~·. 

(),r [<1•"1<1.< urfi,· l<lo1du.< 

llc""· Sr. 1-'rcsi<l~ntt-. t' <mfc.<s:tr a \'. Ex. a .tifficultla<!t: em qut• mt• 
~;n1o uc• tc,c:1nh.: :t t"c:rthS ]JOtttns ll;\s reft:n.·n ... ·las icita~ 11er-;tc plenario peic1 

Sr. De;ltlt~ul<> BoU<> de :\fcnezes. pois. ,;;,hc \', . Jo:x. quanto c d i fficil a al-
1-."llem prO\-ar :l ~nexistenci" {je facto~ que, (':lll verdade, jam:tis ()C::orrcr:un. 

lhhi. t;~mhcm. n T<'t:11·damcntn t•om que ' '"nlto ministwr :í Camara c~t~:< 

csdarl'cin•cntos. 1·: iuscriptn ha rlias. sómcntc h ojt· chc~rn11 ~· minha \ ' C7. . 

llenwis. Sr. Presi<l.-ntc. Jlartc <lo :trtkttlncl<• qut: ·.noti\·ou t·~ta rc:~

T'""'ta j:í fora hhjccto de ~umpleta~ explic:u;õe:< minist r:~1l:ts ,·, :\ssemblé:. 

Cnn"tituinte- pe1t1 hri lh :mte maltdntaritl d;~ Parnhyba. n i11ustre 11<'pntaoln 
~r. ·Pereira L)'õn. conforme tudo con~tn dns ann:~es da época. 

Ful~:n ali:í,;. em r<:~-:b-trar <tuc, 11-1 oliscnrs.-. <la :tCCU~'\c;ão a •lU~ alludo. 

n!iu ,;., tli z l"XJlrc"<amcnte qu~tl "cria o nbjecti\'o a ser alcancaclo Jl•>r tae< 
~ violt-ncias ", :qten:t>'. ela~ est relinhas. resumllr.:l a insinnn<;ão de que ti
nhmn ella~ c•onh> c,.CnJtn a e<>mprcssih dn cleitnr;uln. :\f as. Sr. Pre~ilentc. 

<'S~:t at'Cll~:lr;fic• não ;. somente c.:~recccÍora de \'ercl:tclc. pnrém. a ttribue ;~n 
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ent:lo chefe: do ;:o,·erno Jlar<thyhan:. uma ausencia completa de! ~ensc:. corn~ 

num, porque, no regirncn actual de voto secreto, só um:~. cspecic de vi~ 
lencia não é inocua ou oeoncontraproducente: :lq\lella que impcd.· o clcitur de 
t:ptar. Nenhuma outT? produz effc:ito, de vez que, dentr(J do gabinete in~ 

.!e,·assa\'el, (J cidadfto se sente .perfeitamc:nte :1 vontadt:, v seu :ll'to é tes~ 

temunhado só:inente por sua pr(Jpri:t wnsciencia. 
Ora. se tanto nas eleições de 3 de ).1aio de 1933 como nu plt:itu ~lc 14 

<\;, Ü1.1tUlJro dt: l~J5. ninguc:m. na Parah~·ba, ucixou d e vota r porC')ue a 
isso fosse ourigadu; se ttinguem sob qualquer prete:do dal!i jámais foi dt:~ 

portado: se não deixou de funcdonar regularmente nenhuma das ~cc.,;lic:; 

e!éitoraes do Estado ; sc, de um eleitorado ele ~9.6!)6. em •933. votaram, 
crh !l.laiu, -'-1·973 c de um c01"}lQ de deitore,. dt: ;;t.46;;, em '935 . \'Otaram 
em outubro, J:,;J>6.:; . onde a \'iolencia J(J goYc:nw. ct:rtCI como é que nc:
nhum re:ursco ~e int~rpoz das c:lckõe~ ,,,J, e~se ou olltr(J qu:tlquer funda~ 

\nento? 
Consequ=tement" por tudo que e:<:puz, a~ accusações lei';Uitatb.~ nesta 

t:asa. contra o meu <..ioverno. carece:n. antes de tudo, ele: funclameutu lo~ico , 

attt:11t:am contra a bôa razão e a tpropría ordem natural das cous;>.s. 
Ali:ís. fazendo~se uma apreciaçãu attenta dos acontechuentc,s a tpri \'en

tiladt•s :tos tJuaes n:e rdiro. m::;te instante, \'c~s.: qut:, muitos clellcs, nã" 
~nr!{iram proprianu:ntc sob a i órn'l:l de ·• accusação :w go1·crn~o" . 

O :trticulista mencionou os a;:ontecimento>\ para. ÍtlvarÍa\'dmcute acli

:111\ar que o~ mesmos tiveram l<Jgur durante a minh:t administr:u;iio. Ainda 
hem que. embora procur ando, indirectamentc, estabelecer un• nexo entre: 
" Go\'c:rno do .Estild•o c :1<(uel1e:s factos. n iio atfribue, positi\'amcnte. au po
dcr executivo rt:spon sabilidade tlirecta ou indire~:ta nos mcsnw,;. :-;;m, J•ur~ 

que, si m11itos do~ Í:Lctos uiiu nccorrcram. outros se deram sem que. alJSu~ 

hnaml"nte, houvesse · o puder puhlicr• r1ualquer parcella de cujlarticip:u;5 ... 

Ut::!ativamcntc :1 L'mbuzdro, por se tratar de em municit•io em que 
u Partido Libertador dispõe de Yulto:;o element(J político. tomei p:1ra am
h"s ns pl.t:itos, cuidados especial:>\. ,F; .par:l que as providencias fos.~em Ti~ 

gorosamentc fiscalizadas foram as dei~;i'•es assistidas peh··s Srs. l>r>\. )lau
I'Ícit> Furtadn, Procurador Geral do Estado e Antonio Carlos 1la Silv..,ira, 
])jr,ctor de Se,::uran~a. •tu"' J:< demoraram enviados pelo Go,·erno, respc~ 

cth·:tmeHle. em ·' de !lhti11 e q de Outubro. São elles dois· cidadãos con
tra os quac:s mula ~e poderá :trguir. E ambos cnn.~tataram a urdem qu.: 

n:inr>U naquelle nl\mÍCÍJIÍ o hem comu c<>lhc:ram nesse sentido c!edar:u:üc~ dll 
Sr. Carlos Pessõa. 

Si t il'e que no111ear jub: " Jlromotoc· par:1 aquella c<•marca. procurei 
duis .,Je-:nentos 'lllC ""tf11• a receber ~nnstantes elugios por J•artc •lo~ •lppo

•i c·íonistas locac:s. 

E, mc:rc.; du t:lcmcntu tle famili;, de 'lU<: dispõe: ·c u~es cxtremu~ de 

Jiherdndc:, ganhou " Sr. Carlos Pc>sõa as elei~ões no município . 

• O C.:,·rco cJc Umbu.:w-iro, illUiginado pelo meu accusador, jámais o~cor~ 
reu. Hou1·e o seguinte: O PreÍeito determinou os dias de ieir.:a em Matta 
Virgem, povoatão urobuzeirense . Habitantes do lugar desrespeitar;un. : o 
acto da autoridade munidpal, :unea~;ando aggredir o fiscal. Então furam 
ainda pelo Prefeito requisit:ul:1s no •lt:legado de policia, garantias i ma~ 
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nut~nçá4• ~i<= s·na ::utr}rida.dc: seis prac.;~as p:1r:1. l:'i ~e <lirigiran1 c tutlr. l'Or

reu hetn: nfic, honv<.· .prk~õ~~. si, :t p r t!SC.!11Ç:\ da pulicia restabeleceu a nr-

4!c.:m. 
< l tl .. h.:gri'.unnm qu~, a prcq;nsitc). n J ub~ cl~ Dil·f;:ito enviou. ~"uno in ... 

ft•rn1:u.;fiC1. ao Trihun:tl E.!eitnral. não diz tn3is do t1UE! ;!o"SO: 

·• To:mlo icl" ,;o de Sc:t~111hro }fatla Vír~t:m c:i 1':cctcr p:ll·

ti::u~ar ub~o:•·..,ar se policia Yedara p<;ssôas a<Judla p(c\'Oil<;ân 
"ncnntrd proximidades referida po,·oação seis soldados a r

rrmdos a fuzi 1• :-/àn viajt>i em companllin dn Dr. l':o rlns. •• 

.-\ ldt11ra. t·uidudosa. clc:s~e clespachu, não l~<•rlerin induzir <>utra con

clu~5cl . )"'Ís r1em set]Uer affirn1;t '1ue a policia cM:wa exercendo qnalquer 
an;ãn, llessc ou na quelle sentido. 

Quanto :i a~gressiio que soffreu o 5r. Luiz rle 
da noite:, apó~ se retirar de' \1111 ~aié na baixa zona 
'niclatles de sua r.-.• idenci:a. a qu:LI demora\'a perto 

Oli,·cira. ás 1 1 ]F,ras 

da cidade. nas p roxi
'uo quartd JJolicial. 

c"rrfess;t S. Ex. o Sr. Deputaclr. Bntto d~ Menezes que mandei abrir ri
gorcr.;n inquerito e si na{ja se apurou foi porque ·não surgiram 'Prm·as, re

lmscadas minuciosa.11ente pelo dele~:ado Ridrigues de Aquinn, de cuj" hone~
ridacle i,;nc.~ic.nal a propria oppo,;ição nw1ca üuvid<>u . E r( Sr. Oli,·eira 
fri;wn . 1111 seu cl~pr,imentn. wín .<rlb<:r a q~rcm ullrilmir· o atlr'll faJn. Além 
cli~s<> nflO esta v;nnos em érl(lca de deic;ões. 

Sente-se qu ea circumstancia elo factu h::.,·er H~cnrri<lo :t certa •li,;.. 

tanda <los fundo~ clu Quarto:\ ele Policia ú citada C•'lll n1aledicencia. 'En
tretanto. jl1st'' seria reconhecer que se n<io e:<tÍ\'esse :1 victima perto da 
~ê<le 1>olicial militar, talvez fossem mai~ graves a~ consequencias, .poi~. 
a sentinella, lol(<• ' 'U\'Íll gritos, correu para 1'1 local do facto. n qu., m oti
,.,,u a fu~:a clcsalx,hula dos ag~:rc:ssnres. lnfeli7.mente, trata\·a-se duma ~c:ll· 

1fne11a. que, por b\!"fl, nn.u pnrl t:-ria ;lÍ);,ndnn:tr (' ro~t ~t l ln c-ar:a l~l') rlos aut~l
~e~ ele õii!R't'e~são 

!\ão foi J>T'<:SCI n Sr. Tancredo de Cotn·alho conw <toer o Sr. Depu:ad·• 

Bcollo <lc M~11cz~s . J•orém. apcn;cs. chamadu ;; Delel{acia. onde permaneceu 
n1\:'nfl~ th.· du;J s hora~, Jlrc:st:ltHúJ un1 Jc:poinu::nto. :-illlicitarlo an Dclt:gad•• 

11<:ln ~r . '·" !'rontotur ·Publico da Capital que . . para tanto diligencicn1 n a 
:fnrm:t le.:al. •l>e>attcndeu '' Sr. Tancreciu a trt:s cun,·ites pa ra cle·~or. ;.,. 
~orr<·ntlu, clcst':trlc, na tlt~flhedien<:ia -pr~\'Í$la pelo art. IJ:?, ~ 1 ." d o l:ocl. 
c\ o Pruct:ssn Pt•nn I. \' :'io . oh~tante se tra tar de um acontecimentn occorrirln 
dttr:mte mru• uas minhns \ 'Íageus ú C:tt>itaf Federal. ~tancto na lntern:n-
1ori:t n Dr . .-\rs:<.-mirn de F igueire<lu, gecrl!t:trio rlu Interior. nem Jlur issu . 

.deixo de responder •pelo acto e pela condu·cta .da autoriclade que tão hem 

:u:riu. 
Nem preso est1:ve o Sr .. Aclaibertn Pema. Occorrt:n o se.Ruiute: uma 

c:u-:rv:>nn do Partido •Liberbdor, em visita a Guarabira, .pretend-eu realizar 
11m mecting dentro da feira . O Prefeito local fez ~entir que alli tlaqueHe 
·l•on!? não setia fll'~si.,.-1 o <.'fim;...;., p<>f•lllt: perl\lrllasa "" acti vid:H\e~ dos 
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mt:rcadore~. A~guns membros da caravana não se quizeram conformar com 
n indicac;ão do outro local e se retiraram prote:."tando, inclusive o Sr. 
Ad:~Jberto Pt:ssóa. impetrado (IOr isso um llabcas-corpus :111 Tribunal iEiei. 
tora1 e~tc:: u denegou por falta ele fundamento. segundo " "ccordão n . 32. ole 
zz de "\:!Mio de 1 '1.3.3-

Do comi.: i c, c!:; •J'r:..<:a das Mercí,s" c::m que: foi ferido um e•n.pregaJ.o 
do Sr. hidro (jomes. candidato do Partido Progressista á deputação fe
der:~~. offereci esclarecimentos bastantes niio só uo tdc:grammn <lue dirigi 
:w Sr. :\Linistro ,la Justiça , como :..brindo inquc:rito ·]IDLicial do '1.11:1! s" 
concluiu a pro\·ocac;ão feita pelos element os ·libertadores. 

• ResJ!osta teleg ramma \'ossencia informo que realmt:ntc:: correu :;an
gue .~ltimo comido realizado João Pessàa mas de um empregadv Dr, Isi
dro Gomes candidato Deputado Federal Partido Progressista tendo sido 
:<ua maior victima incidente occorrido naqudla occasião. Em telegra-:nma 
dirigido Deputad~s Odon Bezerra, Pereira Lyra logo após iactu narrei sc:
guinte fonna: Fim e\·itar exploração contra Governo . c:m que é fertil gru. 
po npposicionista ne:;te Estado, peço escTareça incidente occorrido hontem 
comício Partido Libertador. Conhece amigo ambiente liberdade assegurado 
i'arahyl.Ja todos que divergem situação local. ).faior documento dessa tole
randa é linguagem provocadora e grosseiramente aggressh·:~ jornaes ad\'er-

sos <]Ue niío poupam nenhum nossos melindres ·ressoaes sem •1ue tenham 
soffrido mais leve represalia. Momento "m que agradecia sacada palacio 
Covc:nw extraordinaria manifestação apoio operariado parahybano ou,·i 
:1lgun' tlisparos d a praça das Merci:s onde se realizava mcctiJiff libertado
re~. Vou proceder mais rigoroso inquerito at>Ur:t.ção responsabilidades ma~ 
po~~u assegurar desde já não ter havido nenhuma participat;:io autorida
des. Basta referir que se achavam ·local titulo curiosidade pessàas fi.Ii:l.das 
Parti~o Progressista muitas acompanhadas fami:lias que soffreram tamhem 
consequ~ncias atropéllamento. Occorre ainda que unica pessôa ferida bala 
é empregada um dos dos candidatos Deputado Federal Partido Pr!)gressista 
Chefes <>pt>o:<ici"nistas e todos seus adeptos sahiram illesos. Ao 11ue se 
está e:;clar~cendo ineidente 'IUC com~ se .,.,: não teve: · nenhuma proporção 
grave decorreu di:~=ussãv 1>essoal entre a-dversa rios momento · em <tue se 
cncerra.\·a comício. Tem-se mantido inalteravel ordem publica todo 'Estad<•. 
Á~biente garnntias t~ssegnrado índistinctamentc: como •·ompromisso inde
'dinavel ·minha honra .pul>lica. ~. Emlmra não se ache :•inda encerrado in
queriro já ficou apurado nenhuma coopartidpação agentes :tutnrida<l·cs. EYi
dencia-se contrario tumulto provocado promotores lll<.'<•liHg que amea
c;aram :~rma:; mão espectador protestara contra hrutae> <liffamações ~~
cadas pe~sõas representati\·as desk Esta<lo. Pe<:f• licenc;a lembrar vo~sen

cia que nos momentos mais agudos vida política Fka:<il. como por exemplo 
durante revolução São Paulo, mc:u Go,·erno ja.n:IÍs promoveu deJ)ortação 
um só adversario nem exerceu censura imprensa ou utttra qualquer 'me
dida restricth·a liberdades publicas. Attingido ao re,·ez por c,;tupida e per
sona1issirua campanha jornalística nunca cheguei seqtto:t e)(onerar funccio
narios Est3do ·por <iivergencias partidarias mantendo ao rontrario seus 
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cargos .J.lJU~11~s q_ut! na~ns se cxalta.r.:Llll contr a Ult:U Guvcrnv inclusive irn1ào 

chefe vartido Libel'tador demissível "ad nutun1 ~. Advc:rsados podem cor

rer todt) Estado com caravanas que qui~ereru como já. fil'erain. em Abril 
19,>.> outras vezes sem nada soffrerem salvo ligeira altercação mu.nicipio 

Cuarabir a que determinou demiss"-o deleg;.do poiicia. To:lldo sido arguid;~ 
como recurso eleitoral eorn:pressão pleito então .Ministro José Americo pL>r 
tdcgr<nnma ouviu do Rio onde se a~havam todas as autoridades federaes c 
militares deste Estado que nas respostas mais e.xpressivas testemunharam 
eleições hm·iam decorrido atnbiente perfeito gar;mtia eorrec<;ão cívica. im
l'CCcan:l, Saberei manter proximo pleito mesmo criterio liberdade para que 
consciencia. meu Estado se manifeste contando apoio autoridades consti
tuídas sem nenhuma .,;,.,. J.e contrafacção <!essa vontad"' soberana. Coro

nel A\"ila Lins inimigo pessoal José Americo motivo demissão seu irmão 
Jus.: Lins commissão ~;>(ercia Inspectoria Seccas por moti\•os amplamente 
dh·ulga<.los irnprens;L Rio. Tem-peramento apaixonado deixa-se natural
mente influenciar camp:mlm deliberada mY,stificações inverdades com que 
){rup<) opposid<mista neste Estadu procura forma mais iamentavel su·pprir 

defficiencia. politica. Endarei V. "Ex. documentos que confirmam infor.na
,·ões estou prestando l"nl i~enção dirigente Estado mas ao :nesmo 'empn 

j L1Sta revolta contra empreitada ficcões com que procuram desfigurar Já 
fóra physionomia tr:UHJuilla segurança liberdade Parahyba ". 

For;uu essas as conclusões do inquerito: 

Lü:l.A'tORlO - A's \"inte horas mais ou menos do dia 16 llt St:t~ml>ro 

JH"uximo passadn. ao encerrar-se um comido de rop<Lganda eleitoral, r.ea
lizr,do pdo P. H. Libertador, á -praça l~hi (Mer~ês), verificou-se um con
ilictu 110 l}Ua) TC(t:Oeram Í!=rÍmentos e COntUSõeS UiVt:TSilS peSSoas QUe allí. 
c:.;.taciona vam. 

lnstaur:u.lo no dia immt:diato lt7) o presente inquerito, foram tomadas 
as neccssarias provil1t'!m;ias p~1r.a serem examinados ~nl pcricia medico 1~

~-::d todos o,; 4ue so[freram lc~ões corporac:s em consequencia do m~ncio~ 

nado conflicto. De :•c<:ordo com as informações .:o!hidas dos ;~ssentainentus 

•la A~sistc:n~:ia Publica c: de outras fontes, ficou c'mstatado •1ne as victi
mas do conflicto foram as oito pessoas seguintes: Jost! iLino de Andrade, 

Antonio Roc:rtu do Nascinu:nto, Luiz ·1Iaxirno de Arauju, Epaminondas 
Lisboa, Augusto de Olh·eira Br<1ga, José Ponce dto Leun. Sizcnato Gomes 
e Rasmundo Cyrillu Go111cs, l<ll.los deviuamcmc: qualificados n<Js re-"Pectiv"s 
'<Utos de perguntas a <tUc: foram submettidos. As mencionadas ~as 
iuram examinadas pelos medicos lt:gi~ta~ c os exames de: corpo de uelicto 
ii;:u1·am nos presqutc:s autus ás folhas 5, y. q, t6, .28, 3;:., 36 c 38. Um 
dns ft-1·idos o dt:: nome }osé Lino de Anãrade recebeu ferimento na face 
anterior do terço inferior da -coxa eslJUerda produzido pelo pruectil .!c 
arma de: foge> I'Íil<lu a fa!lect:r no Hospital "Santa lzabel ", no dia ;;: 1 do 
11\l!ncion:u.lo mer. de Seten1bro, tendo o,; peritos constatado qLJe a Mcausa 

mortis" fom M grangrena gazoza devida au Yibriiiu septico " . ( E,:.<J.me ca.
•laYeric~ de fb. 53, Musquc ~ 54 v.) Os dt·mais feridos tiveram prompto 

restabelecimento <:nt ra~ão da naturc:za leve das lc:sües r.:cebidas, na sua 
maior parte resultante~ de: contusões produzidas pelo choque de tjUéda.• 
nas correrias \"c:rific;~d;,s, A lesiJo soffricla J>ur Luiz Maximo rle Araujo foi 
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produzida por pancada de bengala e n de Epaminondas Lisboa resultou da 
:1gressão que sofireu de diversas .pessoas, (autos fls . 12 e 16) . Tendo sido 
vehiculada a noticia de que o menor Waldemar Pessoa fóra ferido no allu
clido conf.Jicto . negou-se entretanto a sua família a permittir o exame 
pericial para a constataç;io do ai legado ferimento, conforme tudo se vê 
do meu despacho de folhas 41 v. Foram aiuda ouvidos no presente inque
rito o tenente Jacob Frantz. que se apresentou espontaneamente para pres
t~•: declarações e mt:itas out;as pessoas referidas pelos offendidos. As pes
soas q ue foram ouv ida$ em razão das referen!:ias alludidas. são as sc
g~lintes : José Manoel do Rego Barros Filho, Joaquim Noé Filho, conhe
cido por "Areia", e os "chaufíeurs" José Damasio da Silva e José Xisto 
Ferreira, vulgo "José Parabyba':. Luiz da Silva Pinto, Moysés Appolinio 
de Barros e Luiz de .Qlh·eira. O Dr. Antonio Botto de Menezes, a quem 
foi C.irigido o convite para prestar esclarecimentos sobre as occorrencias 
verificad:rs r.o alludiclo con;icio, deixou de attender ao mesmo convite, 
tendo sido esperado por muitos dias seni que comparecesse ii delegacia. 
Por m otivo de affluenda d~ serviço, inclusive viagens que tive de empre
hender no interior do •Estado, depois por ter sido ac.c:ommettido de molestia 
que me reteve acamado cerca de um mez, este~·e o presente inquerito sem 
andamento . R~ncetado ultimamente, foram expedidas diligencias para in
quirição de testemunhas, as quaes depu:~:eram de fls. 62 a 68. As diligen
cias e investigações procedidas em torno do caso em apreço não lograram 
o desejado exito para a descoberta e identificação do responsavel ou reS
ponsaveis pelas ;:onsequencias Jamentaveis verificadas !la comi ~io da praça 

1St7. A circumstancia, porém. de ter sido usada por alguns dos oradores 
<.lo comício, notadamente por parte do Sr. Luiz de Oliveira, uma lin~a
gem injuriosa. aggressiva e viru'lenta contra o Sr. Interventor Federal, 
Dr. Gratuliano Brito, e aos proceres do Partido Progressista. deu lagar 
:t apartes e protestos que degeneraram em uru choque na massa popular 
e <:.ensequente conflicto. sendo então dis~rados. diversos tiros e creado 
um ambiente de panico entre os pre~entes, E' o proprio Sr. Luiz .de Oli
veira. que a folhas 59 v., dedara ter dito no seu discurso "que a chapa 

do Partido Progressista representava uma trahição memoria do Presidente 
João Pessôa" e uque o Governo acabaria apanhando papel~. declarações 
estas coincidentes eom as· prestadas pelas pessoas ouvidas á folhas 8, r.z, 
19, 22 v .• 24, v ., 43 v • • so, v. e 64. - . O Sr. Luiz da Silva Pinto correli
gionario do Sr . Luiz de Olivei~, affirma a folh3S so v . "que a linguagem 
do Sr. Luiz; de Oliveira foi mais ou menos vermelb,a, li~:~guagem esta <:er
tamente que motivou. a e,;altação de animos ". •Evidentemente se outra 
fosse a attitude do referido Sr. Luiz de Oliveira, certamente a ordem pu
hlica não seria alterada e a reunião politica do P. R. Libertador teria ter
minado como começou. isto é. num ambiente de ordem, que sómente os 
iusultos .e :1 aggressividade do orador puderam modificar. Sobreleva notar 
que se !:' nenehum dos or:~dores do comi cio foi aggredido physicamente ", como 
veridicamente diz; o Sr. Luiz de .Oliveira (folhas 6o-, por outr~ lado as v.i
ctimas do conflicto eram na ·sua maioria filiadas ao Partido Progressista 
e u que não o eram não tinham ligações politico-partidarias, como se de. 
prehende d:~8 declarac:ões prc!tadas. Do quanto ficou suc:cintamente ex-
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posto e sem que U ID:! ·SÓ das pesS<>as ouvidas no inquerito apontasse ou indi
casse o autor do ferimento que victimou o infeliz <:arroceiro José Lino de 
A:ndrade teve de ser encerrado o presente inquerito para que a justiça 
.sobre o mesmo se manifestasse. 

O Sr. escrivão ía.;a retnetter . U$ presentes autos ao doutor Juiz de 
Direito da 1." Vara. - .-:lnloll io Carlos da S ilveira., director interino da 
Segurança Publica." 

Os documentos já transcriptos esciarecem por que os jornaes da cP

posição dei:qrant de circular : os gazateiros num movimento unanime e e~

pontauen sr: recusaram a \'~nder e~sas ío!has. Ainda bem que, confonne 
viu a Camara. o Sr. Dotto de :V[eneze.s neste passo firma sua accus-ação 
c:m um mandato de ~egura.nça <tue uão foi concedido. 

Os depoin,entos citados no s~u discurso fazem· referenda a presença 
de agente;; de policia no momento en1 que gazeteiTos d i'laceravam exemJ)ía
res do jornal " Liberdade.. . ii-Ias, não affinnam que esses agentes ali esti. 
,·essem pactuando com a attitude dos gazeteiros. E não interessava ao jus

tificante perguntar '!_OS depoentes si os policiaes procuravam cohibir o 
~xcesso dos garôtos. 

F inalizando. Sr . Pn:!iidente, quero friz:1r que tudo isso, toda essa nova 
~structura rno>al ~ m<tterial da Parabyba, que tentei retraçar por força d<! 
um imperatÍ\•o de consciencia. não é obr:1 minha e sinl producto da im
morredoura lição de João Pessõa, no estimlilo que provinha do Sr. Minis
t-ro José Americo e d:: acção p atriotica de Antheno r Na\·arro E ', tam
bem, urna _resultante do esforço dos meus . auxiliares e do funcc:iona.lismo. 
estadoal, embora; quanto a este. jamais lhe houvesse faltado plenas ga
rantias e p ontualidade rigorosa na retribuição aos seus serviços, mesmo 
nos instantes mais agudos de crise. E' finalmente uma resultante da tran.
qualidade de que gozou o Estado e da coadjuvação que sempre esti\'e a 
receber do nobre Povo parahrbano. (."v!1lito bem.) 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordt."m) - Sr. Presidente, pedi a pala
''ra para dar i Casa conhecimento de. telegramma que acabo de r eceber do 
l.Zstado de São Paulo, da Sra. Stepbanie Jurago, protestando contra a ex· 
pulsão do seu ~arido, o opera.rio Antonio Jurago, a cto qtle a deixo'U, bem como 
;tçs seus filhos, brasileiros, em extrema miseria. 

Diz o telegramma: (Lê) : 

.. Policia paulista embar cou expulso sexta- feira passada Jl'eu m:t.
rido Antonio ]'urago. operario, deixando-me na miscria com íilhos 
menores brasileiros, sem culpa formada, sem direito defesa . Policia 
reteve expulsando quatro •mezes . Imploro protecção urgente. 
S tephanic Jurago". 

Devo, hones~nte, dizer a V. Ex. , Sr. Presidente, e á Camara que, 
Jogo que recebi o ~legramma, tive um entl!ndín:ento com o nobre Deputado 
Cardoso _de Mello Netto, o qual me prometteu tele2raphar para São Paulo. 
indagando da Se~retaria da Seguran~a Pubtic:i, o que ha em realidade sobre 
o caso. 

Agu;~rdarei. portanto, as infonn.ac;ões que tão gentilmente me prometteu 
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o nobre lcadct· da bancada do Partido Constitucionalista de São Paulo, para, 
então, debater o caso na Camara, se veriíi:ar injusta a medida da policia pau-
lista, em teferencia ao cidadão ·expulso~ (. 

O Sr. Presip:ente - ria subre a . m~sa um requerirr.,n\o qr.e 1·ae ser 
lido. 

E" lido e posto em discussão o seguinte 

N. 107 - 1935 

( , . Legisitura} 

O Sr. Osman Loureiro, GoYemador do Estado de Ala,:<ms, cndcn:<:ou 
ao Sr. :\Hnistro da .-\gricultura o seguinte telegran:ma : 

·• Dr. Odilon Braga, min: stro da Agricultur:! - Rio. - Te
nho o pesar de levar ao conhecimento de V. Ex. que o Dr . 
Eugenio Dutra, enviado do Serviço Geologico, em Jogar de tra
zer a appareihagen1 necessaria para examinar a situação do pe
troleo em Riacho Doce, apresentou um officio reclamando a 
sonda ced:da ao Est:1do para aquelle fim! A retirada da sonda, 
no momento actu:tl, não seria só uma decepção em desabono do 
credito do serviço offici::ll, senã<1 tambem a confimação dos ru
mores de que interesses o:cultos entravam o andamento das pes
quisas do precioso oleo. Sei que essa decisão foi tomada á re
velia de V. Ex., cujo alto patriotismo reconheço, pelo que me 
julgo no dever de participar-lhe o que ,·ae occorrendo, solic:i. 
tando com vivo empenho a revo!;ação de ordem de retirada da 

sond~. ~T~ntida pelo Estado em' "contracto firmado, bem ' como a 
detern:inação do ex:~.me d os factos registrados em Riacho Doce. 
Attenciosas sauda~ões. - O.mzan Louricro, Governador". 

A' vista desse despacho telegraphico requeremos que. ouvido o plena rio. 
se solicitem do Governo as seguintes informações ; 

. 1) Em que. condições foi cedida. pelo GoYerno Federal, a sonda de 
9\la. prÇ>Pric:dade, ao IEsta.do de Alagôa5 ; 

z) Se ha razões rdC\·antes para privar o Estado de Ala:;õas de conti
nuar a usar da referida sonda na pesquisa de petroleo na localidade denomi· 
nada Riacbó Doce; 

3) Se o Serviço Geologico tem estudos que justifiquem a cessação dos 
t~abalhos de sondagem que estão sendo executados naquella unidade. federada, 

'por uma exrpresa particular; 
4) Para onde pretende o Serviço Geologico transportar a sonda requisi

t ada e com que objectivo. 
Sala. das Sessões, 10 de Agosto de 1935.- Barros Penteado.-'V~tc t!,• 

· Linw. - Scm~paiq Costa. - Emilio de Maya. - Moita Lima. - Ccwio~ d;.• 
Gusmão. 
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Eucerrada ~~ discussão e adi:1da a ,-ota<;ão. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Exped~ntc. 
Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa ). 

Comparecem mais durante a hora do Expediente. os Srs. : 
Euvaldo Lodi. - Generoso l'once. - Acylino de Leão. - Fe11elon ·Per

digão. - Clementino Lisbõa. - Lino Machado. - ~Iagalhães de Almeida. -
Gerson Marques. - Henrique Couto. - Carlos Reis. - Eliezer Moreira. -
Agen()r ~fonte. - Adelmar Rocha. - Pires d~ Gayoso. -Freire de An
dTade. - Democrito Rocha. - Fernandes Ta1•ora. - Humberto de An
drade. -Monte Arraes- José de Borba . - FigLle:redo ·Rodrigues. - X<l
,-ier de Oliveira . ..:... Manins Veras. - José Augusto. - Alberto Roselli . 
- Ricardo Barreto. - Herectiano Zenayde. - Joãó Cleopbas. - Ozorio 
Bnrba. - Adolpho Celso. - Barbo5;1 Lilra Sobrinho. ,...... Arth·ur Cavalcan· 
t i . - Alde Sampaio. - Oswaldo Lima . -Humberto Moura. - Simões 
Barbosa. -Motta Uma. - Emílio de Maya. - Sampaio Costa. - Car
los de Gusmão. -Deodato Maia . - :\ielcbisedek Monte. -Amando Fon
tes. - Manoel Novaes. - Pedro Lago . - Luiz •Vianna Filho. - João 
Mangabeira.- Arl!ndo Leoni. -Francisco Rocha. - Octavio Mangabei
ra. - \:V.anderlcy Pinho. - . Pedro Calmon. - Leoncio Galr.ío. - Arthur 
Neiva. - Raphael Cincurá.. - Edgarà Sanches. - Homero Pires. -No
gueira Penido. -Julio de Novaes. - Candido Pessôa. - Henrique Lagc. 
- Sampiüo Corrêa. - Raul Fernandes. - Levi Carneiro . - Heni:Jete Sil
va. - Cesar Tinoco. -Lontra Costa. -Fabio Sodr~. - Clemente Medm
do. - AullUSto Viegas. - João Beraldo. - Washington Pires. - Arthur 
Bernardes Filho. - Polycarpo Viotti. -Vieira Marques. - Celso Maclu· 
do. -João Penido. - Rezende Tostes. -João Henrique. - Anthero Bo
telho . - B11eno Brandão. - Pli!reira Lima. - W.aldemar Ferreira. - San
tos ·Filho. -Oscar Stevenson. - Carlota Queiroz. - Moares Andradé. -· 
~Gama Cerqu.eira.- Joaquim Sampaio V'idal.- Ç'~inato &aga. -Castro 
Prado. - Macedo Bittenco'urt. - Laerte Setubal. -Alves Palma. - Ro
berto Moreira. -Fabio Aranha . - Laudelino Gomes. -Trigo de Loureiro. 
-Corrêa da Costa.~ Plínio Tourinho. RuPp Junior. -José Muller
Abelardo Luz, --1 Carlos Gomes de Oliveira.- João Carlos.- 'Baptista Lu
sarda. -_Vespuc:iode Abreu. - Renato Barbosa.- An_ncs Dias.- Pedro 
Vergara. - -Frederico Wolfenbutter. - Victor Russomano. - Raul Bit
tencourt. - Ascanio Tubino. - ·Barros CassaD. - Dario Crespo. - Adalberto 
Corréa. -João Neves. -Oscar Fontoura. -Eurico Ribeiro. -Abel dos 
Santos~ -Pedro Jorge. -Antonio Carvalhal.- Silva Costa. - Chrysos
tomo de Oliveh·a. -Vieira Macedo. - Martinho Prado. - Ferreira Lima. 
- Oliveira Coutinho. - Alberto Ah.·ares. - Lima Teixeira. - Gastão rle 
!Brito. - IV'i~te IGalEez. - .Gastão Vidigal. -' Arlindo !P$nto. - A'IL
gustt> ·Corsino. - Abelardo Marinho - Paulo Martins· .. - Moraes. Paiva. 
--' !Barreto ~Pinto, - Thompson Flores ( I4I). 

Deixam de Comparecer os Srs.: 

AIUonio Carlos. - R;bciro Junior. - Mario Chermont .- Deodoro de 
2ifendonça. - Ola,·o Oliveira. - Jebo\·alt Motta. ·-José Gomes. - Botto 
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c!e ~·cnezes . - Odon Bezerra. - Mario Domingues . - Se\·erino :YJariz. 
-Mello Machado .- Altamirando Requião.- Clemente Mariani.- ] . ]. 
Seabra. - Prisco · Parniso. - Magalhães Netto. - Asdrubal Soarc:s. - Pe
reira Carneiro. - Edt~arclo Du\·ivier. - Arthur Bernarde3. - Noraldino 
Lima. - Martins Soares. - Addio Madel. - J useelino Kubitschek . -
~1aear:o de Al:rreida. - Xegrão de Lima. - JosO: Alkmím. - Simão da 
Cunha. - Jacques ).{ontandon. -Abreu Sodré . -Paulo Nogueira. - Bi.ts 
Bueno. - Hyppolito do Rego. - Jorge Guedes. - Tei:teira P:n to. - Meira 

•Junior . -José Cassio. - Dorv:~l Melchiades. - Demetrio Xavier. - Er
f r.1anc!o Gomes. - Abilio de Assis . - Ri~ardo :\-tachado. - P:~ulo Assump-

çfio. - Roberto Simonsen . - ~loacyr B:~rbosa_. - Syldo Leitão (47). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lism de presença accusa o comparecimento de 
:.;6 Srs. Deput::lClos. 

Vae-se proceder /i· votação ela m:ttcria c1ue ~e a~ha whre n mesa e tl:! 
c•·.n~t:mte da Onlem do di:~ . 

v :i o ser julgados objecto \!e delihernção c! oi s projectos . 

São, successh·amente. lidos e considerados objecto de deliberação os se
buintes 

PROJf.CTOS 

( t• le:;:slaturn ) 

:\. 'í9 - l')J5 

!(,·gula a licci!Ça das fwrccionat·ias crlSada.,· com frr11ccio11arios publico.~ , 

civis ~ urililar,·s 

(Justiça t ~6 e Finanç<\S t <l~. 1" l~;.::slatura)" 

Art. t." As mulheres que exerçam flmcçãn pubiic::l. e que sejam ca
fadas com funccionarios militares. ou civis . suj eitos á re~roção, serão licen
ciadas sem vendmentos, a seu requerimento, pelo tempo que durar a commis.
são ou nova funcção do seu marido. 

Paragrapbo unico . A licença será concedida, mediante reqtterimen ~:> 

instruido com documento3 que provem o allegado. 
Art . z.c Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Sessões, ·9 de Agosto de 1935· - Bollo de Mtmc:;cs . 

blstificação 

íNo regimen aetual, a funccionaria casada com funccionario publico 
vê-se prejudicada na sua carreira quando o marido é removido de um Estado 
para outro. ·Recorre ás liccnç3s regulamentares e. depois que estas expiram, 
exonera-se do cargo pttblico . 
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O ~ntigo prefeito Antonio Prado Junior sanccionou prudente resoiuc;ão 
cio Conselho, concedendo favores semelhantes ás professoras rnnni cipaes. 

· Desde modo, o projecto preenche uma sens;vel lacuna . 

( 1 • legi sl::ltura) 

~- i-1935 

S:~bstihrc o art. 154, da R.cgimcuto Interno 

( Executivo zS. 1' legislatma) 

Sul>~titua-se o a r t. 154 do Regimento Interno pelo seg'uinte: 
"Ar t . rLei de fixação das forças armad.'tS da C'niiío é a que determina 

I) effectil'<> do pessoal do Exer~ito e da :Marinh::t d e Guerra nos \";uios <ju.•.
tlros ~ c::~.tegorias, que os compõem". 

§ I o Compete á Commissão d~ s~gttrallÇ:l ~ac:onal dar parecer SOU7e 
o ))rojecto de lei de fixação de forc;as. en\·iado pelo Presidente da Republic;,, 
oiferecendo-lhe as emendas aue considerar necessari:1s. 

§ z• Se, até o di01 20 de Ma:o do primeiro anno da le3islatnra , n ão 
tiver recebido o projecto de fixa<;ãn das forças apresentado pelo Presidente :!.1 
Rcpublic::t, a Com:nissiio i11iciar:i seus csfudos sobre a lei em vigor, elaborar•'
on a proposição, que apresentará ú ::Yiesa até 5 de J 11Dho do mesmo anno. 

§ 3.0 iSe, até 5 de Junho do primeiro anno da legislatura, não tiver :1 

~-les:t recebido o projecto enviado pela Commissão de Seguranç:~. inclu irá e:n 
Ordem do dia da sessão seguinte o proj ecto offerccido ))eio Presidente da Re

p·uhlic:~. ou, se não h ouyer . sob a form01 de projeclo. a propria lei em ,-igor . 

§ ~" o õlctu:ll § S0
• 

I! ;;'' O adiamento da di5cussão desses projectos só se {ará pelo prazo 
mnxi:no de 72 horas; e o da 5Ua \'Otação, pelo de 48 horas. 

· § 6" O actual § 8"". 

J ustificaçiio 

1 • O intuito principal da emenda proposta é harm:mizar o Regimentt• 
cem o art. 39, n . 2 , da Constituição Federal, que d ispõe. clara e iueq·ui,·oca· 
mente : 

.. Compete prh·ath·amen\e ;te Poder LegisiatÍ\"O. "c<m' a san cc;ão do Presi
<ltnte da Republic:J. : 

. .. z) votar ..• no IOIC:IO de cada legislatura, a lci de fi:ração das forças 
armadas da Un.ião, á qual, nesse periodo, sómente poderá ser rnodifiCõlda por 
iniciativa do Presidente da •Republica". 

A Constituição se refere. precisamente, a uma lei unica; 01 'uma só lei. 
que, normalmente, vigorará por cerca de 4 :umos, inalterada, a não ser por 
iJ;.iciatí"Va do !Presidente da Republiea ; a uma lei :~brõlng_endo conjun~tamentc 
todas as forças armadas fcderaes --... quer do Exercito, quer da Marinha. 

E'. aliás, r:u:oavel q\le assim seja. E' conveniente que se iac;::t. na n1es-
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ma lei, a fixação de todas essas forças. Elias se ~01rpletam. Sen·em ao mes
mo alto objecti vo commum. A Constituição quiz dar á iegislação sobre a ma· 
teria - estabilidade. determinando a sua· vigencia na forma que acabam')s 
de recoroar; e unidade, conjugando as normas applicaveis ao 1':'xercito e á 

Marinha de G-uerra, os quadros de um e de outra. 

Póde mesmo considerar-se que, da establíidacle da lei. da s11a permanen· 
cia pelo resto do tempo da leg:slatura. decorre necessidade de sua unidade. 
Votando a lei de forças, o Poder Legislati\·o esgota a sua inicí:ltiva e a sua 
competencia decorrente dessa iniciativa autonoma, pelo r esto do tempo da le
gislatura. Só na legislatura seguinte, poderá '\'Oitar á materia - salvo rn-:

<líantc provocação do Presidente da Republica. )fas então. como poder!a. 
após uma, votar a m~srna legislatura outra leí fixando fon;as da União. 
a<J~mentando-as, o·u at.é diminuindo-as? 

Por isso mesmo, ainda que a Constituíç~o désse competencia ao Poder 
Legislativo para "votar as leis de f ixa.;;ão de for;;as" - crea que se d~ver:a 
~"Ú:ndcr que serú umn lei só, e unica. em cada legislatura: tras, ~~ elh ~:: 
refere, nesse passo, .á ,;iei de fixacão de forças", parece qtl<" p~z fór., d~ tm'a 

a dm-:11a o que determinou . 

..: . A letra do preceito consúucional é tão clnra que par~-: e e~c'tth· c;u:t1-
qne r mtcrpretação: in clarís ccssat inlcrprC'tatio_ 

Ainda no art. 41 ~ .:!." da mcsn•a Const:tuiç~o. se lê: 

" ... compete exclusivamente ao Presidente ,!a Re:l'J'>:ic: a ín:ciativa .:1~~ 

p ,-,_i~crcs de lei que modiflque. durante o prazo '1~ ~:·:~ \'i;l<!lõt.:i;,, A Lei t'c 
f-x;l(;'Í<' das forças armadas". 

E' certo que, no mesmo arL .p, § t", h a t;ma r:f,~~<:twi.t :, i e:~íslação , <ic 

que ~e trJ.ta, e em 'lUC se empregou n numero plural; assim, 
"""oll'pete exclusivamente :i Camara dos Dcput::do,, ·! 1" 1 l'resi·Jen;e ,i;, 

Repubiica a iniciativa das leis ele fixação das f ruças arm·:•iM, e. r.r.1 ;;eral, 
de !<'ldas as lei~ sob r~ materi:'l fiscal e financc: r a" . 

Xão me pare~e. todavia. que esta expressão contrarie <1 entenJim:nto de
corrente dos dispositims que precedentemente im·oquei. 

Ahi não se dlz que se faça, desdobrJ.damente. em ,·arias leis. C''m" S(' 

fazia anteriormente, a fixação das forças íederaes. Allude-se a "leis" le i•lr:
<::t~, porque, na success:io das legislaruras - ainda que ha\'endo urna só lei 

<!essa especie em cada Q11al - ha\'er:í varias "leis". 

A Constitukiio d:sse, e redissc. qÚc a lei será una: será 
~forças de terra e mar", como dizia a Constitui<;iio de 9r. art. 34, n. 17 -
n':lS d01~ "forças armadas". E ao determinar a iniciati\'a - para a propos;
lltm, e para a votação. das leis dessa especie. não se referiu só a uma dell:~s, 
mas a t.odas. á successão dellas, de legisb.turn em legislatura. 

:.\1uito corre~tamente, portanto. c sem contmdicção. ficou red:gido o § 
:• uo art. 4:!. 

3. A Comrnissão dos ::6, na Assembléa Cons!ltumte, não tivera es~a 
orientação. 

O art. 46, n. ~ do seu projecto (projecto n. t-A) esta,·a redigido nes
tes termos: 



c!mara aos DepLiados - lm"esso em 2810112015 14:43· Página 112 de 167 

-408-

" ... por período corre-pendente a cada legislatun . As Leis de fixação 
das forças armadas da t;niiio" ... 

Era, aii:í~. a mesma norma do an'te-projecto do Itamaraty, q'ue assim 
dispunha. ao detenninar a competencia do Poder Leg:slativo sobre a materia: 

" . .. fixando per:odicamentt!, em leis e~peciaes, as organizaçúes e os P.f
fe<:tivos do tempo de paz". (Art. 30. n umero 1 s) . 

.() disposi:i,•o do projecto n. 1-A permaneceu inalterado até o projectr; 
r -C. 0:.1 seja até a .redacção final. Ahi est:i o art. 40, n. 2, em que se con
t:uha o art. 46, n. ~ . que já transcreYi - ass:m como o art. 42, § x•, as-. 
~rgurando a iniciativa do Presidente d a Republica para "as lds de fi=-ação de 
for~as". 

Só então, ao disc·utir-se a redacc;;ão final. os :llustrelõ Deput ados Srs. 
Mauricio Cardoso e Adoaldo ~Icsquita, offereceram a emenda n . 346, em que 
sur;:iu a expressão adaptada no art. 39· n; z. da COnstituição F ederal. 

A unica, e pequ~nin:t. differcnc:a de redacção está em que a emenda diz~a: 
- "qztc, nesse período ... ··; nn Constituição se l i:: ''a qt~al'', nesse pe
ríodo . .. " 

~ão en::ontro. nem n-e recordo de q\:c ti ,·csse hnviúo, justificação ou de
hate sobre :1 emenda: assim adaptada . 

M~rece, entretanto. recOI·dar. que o Sr. AI cantara Machado, e outros i!
I\L~tres Deputados paulistas. suggeriram, tambem, em emenda (sob n. '351). 

ao art. .;z. ~ 1", q·ue onde se lia - "forças de terra e mar"·- se dissess~ 
- - for~as armw.las" - fumlament:~ndo n os ter mos seguintes essa proposição: 

M c~mpre não esque~er que as forços :umadas hoje comprebendem tatrbem 
as do ar . não alcanc::~das pelo texto que se procura emendar". 

Dessa emenda resulta. ::tinda. evidente, outra m:~:::io que j utsifica a for
mui.; consagl'aQa pela Constituição . 

.;. :\ emenda. que proponho, :orna mais con~:so o texto do Regimento, 
c corrige-lhe a lgumas p(quenas informações: porque não é em todos os 
annos - mas só no principio de cada legislatura - 1}\:e se ha de el:lborar o 
projecto de lei de fi~nção de forças; e porque o prnjecto enviado pelo Pn:
~í<lente da Repulica , quando haja, - e não a lei ~tn ,.;~or - se rá objecto do1 
de liberação da Camara. 

Sal:~ d::ts Sessões, !\ de Agosto de . 1935. - Lct·i Corneiro. 

O Sr. Presidente - Vou subm~tter a YOtos uma redacção final ja 
pubiicada. 

E' nppro\"ada a redacc;ão fin::tl do proje:to n. 67 A , de 1935. 
<lt;e ratifica as convenções elaboradas pela Organi:zação Internae:r>
·nal do Trabalho sobre a edade. nünima de a-dmissão dos m-enores ao tr::.
balho maritimo. etc. 

O Sr. Presidente - O proje ;to Yae ser · e;wia~ o á sancção . 
.... 
Passa-se :i ma teria const:m~c da ordem do dia . 
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rVot~ão tfq rcqu .. :vimcnto d<J Sr. Gom11s Fer~·a::, >'clatit•o 
ao prqjec_to n. 125, de 1935 ( 1• legislat~tra), approtia11do o tsc
côrdo celebrado cutrc o Brasil c o Reino União da Grii-Brcta
nha c /rla1tda do N orr:l!, relativo á liquidação das dividas com
mcrciczcs atra:;a<ias; com t:olo em separado do Sr. Sou::a Lciio. 

O Sr. Presidente - H a sobre a mesa uma emenda que deixou de ser 
lida na reunião passada e íoi !>ttbiicada no discur$o do autor e vae ser lida 

IE' -Jiida, apoiada e enviada ás respectivas Commissiies a se
guinte : 

N- lO 

Sub-cnú!nda á cnJcllda additiva da Comm.si.são de Fi11an<:ç.s, ao proj.-cto ltumao 
rzs, de 1935 

Substitua-se pelo segu:nte : 
Art. Fica a'utorizado o Poder Executivo a efiectuar, por antecipa. 

~ão de receita, até o !irrite de 1.20 .ooo contos, as operações de credito que 
forem necessarias pua pagamento da primeira annuidade a que se refere '' 
artigo I do accõrdo celebrado entre o Brasil e o Reino Unido da Grií-Bre• 
lanha e Irlanda do Norte, relati yo á liquida~ão das dh·idas comrnercines 
atrazadas. de .27 de M-ar~o de 1935. 

§ 1" A acquisição de esterlinos deve ser feita em mercado cambi:~l li
\'Te, excluída qualquer restr!cção de preço imposta ás c:lrnbiaes de expor
taçiio de me_rcadorias de producção nacional , 

§ 2• Em excedendo o credito autorizado á despesa da acqUlSlc;ao de 
cambio, o excesso será reservado para constituição da segunda annuiclade. 

Sala das Sessões. 10 de Agosto de 1935 - Oli:•L'ira Co11linho, 

I ustifica~ão 

Feita na tribuna. 

Convém, apenas, nobr 11~e. ao pass:1r a "emenda addith·a" á categoria 
de "projecto", como já decidiu a )1esa, passarfi estn sub-err.enda :i catego. 
r ::t de w emenda" ao novo projecto , 

O Sr. Gomes Ferraz (Para ~ncaminhar a ~·ola(iio) - Sr . Presi
dente. 6 indíscuth·el a vantagem, a necessidade de ser ouvida a Commissão 
<le Constituição e Justiça sobre o proJecto n. 125, que approva o tratado 
cnmmercial firmado pelos Go,·ernos do Brasil e da Inglaterra, e cuja unic:t 
disct1ssão foi encerrada na ultima sess5o da Camara. 

O tratado em apre~o. Sr. Presidente, soffreu a~ mais severas, porém, 
rlevadas criticas da parte. dos nobres Deputados Srs. Cincínato Braga, 
Barreto ·Pinto, Alde Sampaio e Olh·eira Coutinho ; teve o voto contrario, na 
Con:urissão de Diplom:tcia e Tratados, do il!ustre membro da ·mesma, Sr. 
Eurico de Souza Leão; recebeu ,·a rias emendas modifi::ativas das suas ela"~:• 
suJas e, além do mnis, foi argu:do de infr:~ctor de normas constitucionaes. 
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O S I<. AcuRCio ToRru;s -O nobn D~p·utndo . Sr. Aldc S:ur.paio, deix:ou 
hem e:x plicito o seu p~nsarnento a :respeito . 

O SR. GOMES FERRAZ - E' justamente o que vou enunciar. 

O nobre Deputado, Sr. Alde Sampaio, digno representante de Pernam
buco. a quem ren<lo minhas hornenag~ns de admiração e syll"parhia •.. 

O Sn. AU>E SAlfP.~lO - Muito grato a V. Ex. 

o· SR. GOMES F.ERRAZ - ... no brilhante e substancioso disc·ur:;o 
proferido ante-hontem, :1nalysando esse Tratado, a\·ancou as seguintes àf
finnnc:ões : 

"E :tssim duplamente o é, porque fére de frente pre:citos 
da Constituição e emanou .de fonte illegal. Veiu êomo uma con
trafacçiio de lei disfarçada com rotulo de regulamento, do Con. 
selho de Comrnercio Exterior que, por si mesmo se attribue poder 
legHerante. num programma accintoso e calculado do Poder Exe
cutivo de desrespeito c diminuição ao •Legislativo . 

·Foi assim deixado á margem e mantem-se sem alteração d!> 
qcc proferi, o aspecto da inconstitucional!dàde · da medida que 
ora se exara no con\-enio como pratica continuativa do Governo 
brasileiro. 

Já que o assurnpto ficou fóra de cogitação e utra vez que 
não nos cabe tomar a iniciativa de suspender a ex:ecuç5o de dis
!10sitivos illegaes, faço d:tqui appello ao Senaão para que, em 
apreço ao art. 91 da Constiruicão que lhe deu tão alta incum
bencia e tão di!;níficante attrihução, QUal a d~ zelar pela boa 
pratica das leis, retome a questão e proclame no Paiz a c~nsti

tucionalidade do ·Reg~,J:~mento de 11 de Fevereiro de 1935. on 
tome defesa a sua applicação, em s:~lv:~guard."l cl:ls instit\1knes 
brasileiras e da noss:1 economia sacrificada. 

Or:~, Sr. Presidente, :1 Carpara dos Srs. Del)ut."ldos tambem tem com
petencía para npreciar a constitucionalidade do Tratado em quetsão. 

Pelo art. 47 do Regimento Interno, ií. Corrm:ss5o de Constituição e Jus
t1ça incumbe dar parecer sobre todos o.< assrtrn{>tos quanto ao seu aspecto jurí
dico-legal Olu constitucional. E nunca se fez tão necessaria a audiencia d::t 
Cnmmissão de Constituic;ão e Jusdc;a, toda el!a composta de emeritos juris
consultos, como no assurnpto que se relaciona com o Tratado alludido. 

Para mostrar a importancia dessa intervenijão, b:~sta considerar, .Sr. 
Presidente, que a esse Tratado foram offerecidas varias emendas modificati
vas de suas dausulas principaes, quando é cc:rto que grande divergencia. no 
terrenn do Direito Constitucional, reina entre os escriptores sobre a admissi
bilidade, ou não, de errendas a projeetos dessa natureza. 

Pelo art. 46, letra a) da. Constituição Federal, é da competencia exclu
siva do Poder Legislativo resolver definitivamente sobre os Tratados e C0n
''ençf>es coin outros pai:Ees, celebrados pelo Presidente da Republica. 
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Identic:~ disposição consigno.va o Instituto Fundamental de 9 E, ;"rt. 34. 
n . 12, que, nesse particul::!r, segu;u a orienta~ão da Constituição da Argen
tina. art. 67, n. 19 e da Constituição da Suissa. 

Pergunta Barb:tÍho: 

~A approv:l<:ão de ·um Tratado deYe ser sempre integrill 
ou póde ser mesmo parcial? 

"Um Tratado - diz elle . .; o resultado de ncgociaçõ~s 
em q~:e os go~·ernos transigem c chc;am :1 um accõrdo afina.l 
sobre todas e ca.do. uma. das clausulas recipro:ólmente accc!bs. 
depois de conferencias, discussões. concessões de parte n par
te. E o qu~ vem a prevalecer é o qce. ponderada,; c mad·urn
mente ·cOnsideradas as cousas, os pa.ctuantes fludcrem :l'lmit:i:· 
como mais a.dequ:ulo e possh·el nó\ occasião e nas c i rcumstan
c ias dadas". 

O SR. AcuRcto ToRR!ts - \' . Ex. d:í licença pan um apar:c: 

O SR . COMES FERRAZ - Com todo o pr:t~r. Devo, ;Jorém. lem
br.u que esiou a\·ançando um parecer de Barbalho. 

O SR. AccRcio TOR.RÉS - Todos temos <le no~ curv:~r dc:tnte da autori
dade do grande constitucion::~líst:t ... 

O SR. GOMES FERRAZ - ::\I:ts ha outros p:~receres. Vou citar uma 
corrente de' opiniões. 

O SR. AcuRCIO TORRES - Bem sei, n de Carlos :.\hl':imiliano :ndusive. 
l\I::~s o qne rJucro dizer é que, mesmo sem nos atérmos ao parecer ue Bar~alho, 
sabe ·V. Ex. que a acceitação, pela Canur:t, de qualquer emenda ao tra:ado. fari:. 
que esse tr:1tado :~parecesse comó sendo no\·n, pela modific:~ção ~nffrida. ou 
import:~da na sua rejci~;ão. 

O SR . C0).1ES FERRAZ - A\·anço mais: a accc:tacão de tJUa;quer 
emenda importaria na rejeição do tmtado . E' n opinião de Darbalho. 

O SR. AcuRcto TORRES - De:mtc do q;1c diz Barbnlbo, ce;;sa tudo ... 

O SR . GOMES FERRAZ - "Quanto a :tntiga musa canta ... " Mas 
l1n outros valores que se "ale\·antam". 

O .SR AcuRcro Toaru;s ~ Mas, sem 'B::n·balho, eu cstari ade accordo com 
a opinião de •V. Ex. , pel:t imposs:bilidade que tem a Camara de manter 
tra tadc> eo1r emenda. 

O SR . GOMES FERRAZ - Estou citando a opinião do mestre. 
Continuando, diz Barixllho :· 
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··Como, pois, mutilar um acto desta nat'llre~a ? Como esco
lher entre as clausulas, se cada uma dellas figura por ter sido 
julgada necessaria sua· inclu~ão? Quebrar-lhe a integridade 
vem a ser o mesmo q'Ue rejeital-o per toturn, e deve o feder Le
!l;isiatiYo ,·ér que. se mais não obte,·e o governo em b= dos ;n
teresses que se p.-endem ao tratado é que naturalmente, outra 
coisa não pôde conseguir, Approve o Poder Legislativo ou rc
cousa não pôde conseguir. Approve o ·Poder 'Legislati\·o ou re
póde ser con•promettedora e r"Uinosa" • 

• -\ Constituição brasileira não permitte que um tratado sei:~ 

approvado apenas em parte ou que se lhe addicionem artigos. A 
Constitu:ção .-esen·ou para o Poder <Legislativo a rcsol1tção final; 

por isso é que diz : resoíver dcfirlitivamcllt<:. E como, ~pela ap
provação parei":(! c indicação 'de emendas ou clausulas, o act!l 
ficará. ainda d.ependendo de no,•os a:conlos. a resoiu~ão do Cor.
grcsso deixar:í, então. de ser conclusiva e ·de ult:ma instancia' ' . 

iSeguem a opinião de Barbalbo: 'Carlos Ma-ximiliano; que admitte ao P-oJcr 
Legislativo apresentar suggestões que o Executivo poderá ou nao appro\·ar. 
mas nunca a faculdade de emendar; Clovis Be,•ilaqua, que s ustenta que 3 

denunc!a dos tratados pertence unica e ex::lusivamente ·ao Poder ·Legislativo: 
Castro Araujo e outros constit'llcionalistas. 

Agora, em sentido contrario, temos Aurelino Leal. natunlmente estr!
hatlo nas autoridades de Henry Flandc:r. Ellis Ste?hens e de outros cotrmen
t:ulon:s cla Constituição norte-::t.ollericana. 

Aurelino Leal ens:na : 

.. O poder d<! <:menda dos trat:l<los e con \"enções internacio
naes existe necessariamente e não seria possível supprimiL-o. 

Dependendo a sua approvaç5:o final do Congresso Legis:a
ti\'o, este precisa exam:nar se o tratado viola a Constituição Fe
deral ou as leis da Republica. 

!'leste segundo caso, é elle o orgão competente para abrir 
excep<;ões :is lei~ já \'otadas. q·uando os tratados e convençãe~ 
as th·crem altero~do ; e o Con~resso não poderá. desempenhar 
uma attribui(ãt>, jungido :i alternativa d e appro\·al-o:; ou re
jeital-os ... " . 

A qual das corre:1tes de optn!ão a Camara dc\"erá filiar-~e? 

O Sn. AccRcto Toat<lls - De onde vefY! a razão <lo requerimento formn
l:~do por V. Ex. de audiencia lla Comtrissl!o de Constituição e J"ustiça, pam 
(JUe ella diga s~ o tratado foi ou não feito com observan:ia por inte!ro da 
Constituição da Repubiica. 

O SR. GOMES FERRAZ - Por ·isso mesma, como disse o brilhante 
Jlõlrlamentar Sr. Acurcio Torres. a Camara está vendo que a discussão do 
tratado celebrado entre o governo bras!leiro e o do Reino Unido da Gri
Bretanh:a e Irlanda do Norte, offerec:e m'uit;u; du,•idas que pred~am ser es-
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clare;ídas ~u:mto ao seu aspecto jurídico. E a Commis85o de Constituição 
r: Justiça, pelos doutod c~mhecimentos jurídicos que possuem seus dignos 
membro~. é a .competente para, fixando a verdadeira intelligencia do preceito 
constitucional, dizer se o tratado é legal ou inconstitucional, ou melhor, fir
mar jurisprudencia que servirá para os casos futuros, tanto mais que, den
tro de poucos di~s, a Camara sed chamada a proferir s~u vr:n:àiçlt,m, seu rc

ft'rcr.dltl/1 no julgamento do Tratado Comrr.ercial entre o go,·erno brasile:ro <: 

os Estados Un:dos <la America do Norte. 
Espero, assim, que a Camara não tenha dU\·ida a.l~uma. n:1 approvação de 

mc·u requerimento. (Muito bem). 

fu seguida, é appro,·ado o re~uerimcnto tlo Sr. Gomes Ferra<. 

O Sr. Presidente - O proh:cto vae ás Cornmissões de Constituição e 
Justiça, de: Diplomacia e Tratados e de Fínauc;as e Orçamento para receber 
parecer sr J;re as etnendas offerecidas . 

Votação rio projccto n. rz1, dr: 1935. substituindo, a CGH<

Iar de 30 de Abril de 1935, a ta.t:a de 45$ooo solwe saccCJ de caf€ 

erf}orlrJtio pela de 3 shillings ao cGmbio tio h ;(I. • discussão l . 

O Sr. Presidente - Vou suõmetter a votos o projecto. 

O Sr. Francisco Pereira (Par!J encaminhar a votação) - Sr_ Presi
dente, a Camara v:lc se pronunciar sobre: o projecto n. I:ZI, que reduz a 
taxa de 45$ooo, sobf"e o café, e .dá outras providenc:as e ue autoria do eminente: 
Deputado Sr. Cincinato Br.aga. 

Devendo dar o meu voto contrario a esse proje:to, não posso fugir ao 
dever -de, em rapidas palavras, esclar.ecer os motivos que me levam a assim 
proceder. 

De•;o preliminarmente dizer que a supJJrcesão de quaesq:uer taxas ou oous 
que embaracem a livre e.:'Cpa~o da cultura caf6eir:~, nas terras virgens e e.~

huberantes do :norte do iP.araná, é wna espectativa qu.c: sómente ;pódc: ser re
cebida com excepcional enthusiasmo, pela população de meu Estado. 

Isto porque. e.tn nenhum outrc ponto do tcrritorio nacional. a natureza ~e 
re\'eStiu, mais generosamente, de todos os ::~ttributos necess:~.rios a uma eK

plorat;ão, extensa c: intensa. dessa. importantíssima lavoura. 

E' lá, sobre os rincões verdejantes, que se ''5o erguendo os fundamentos 
de um futuro cheio de: risonhas prOir.essas para o café brasileiro. 

A' proporção que os trilhos da ':Estrada de Ferro S. lPaulo-·Paranâ, Yfio pc
lletrando o seio do rnattagal inculto, novas perspecti\·as se abrem: no\·as Í:lZen
c.las se organizam ; novas cidades se estabelecem; novas energias se concentram, 
para a organização intclligente, systematica e intensh·a, de unm economia agri
cola, sem parallelo etn nosso Paiz, quer pela abuodand:J., quer pela v:1ríedade 
e pela qualidade dos productos que vae apresentando. 

Alli, a fecunda iniciativa do paulista. a confiante persev~ranca do mineiro 
e .a abnegada dedicação do paranaense, se congregam para um trabaiho cujos 
frutos serão aben~oados .p~a grande Patrm comnrum. 
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Já tiv~ occasião de deparar, numa das vitrines da r:.1a do Ouvido.r, com wna 
carta· geographica de meu Estado exposta como propnganda de urna Compa
nhia de: Terras - na qual uma flexa negra indicava, com Justificadas razões, 
uma gleba daquelle só lo immenso, onde se lia o acertado dístico: "Terra .da 
J'rom:.ssão''. 

E. logo abaixo. como S:! fôra t;n•a advertencia aos nossos homens publico~ 
~ um conselho aos que proc·uram a solução do problema caf~eiro. estava escr"ip
:o. em letras destacadas, e~sa luminosa sentença: "O teu futuro está no Pa
raniF'. 

); ós repetimos par:t a lavot:ra cafteira: "O teu futllro está no Paraná". 
Sim, é alli a Terra da Promissão, cujo seio, dadi•·oso e bom, r ecolherá a he· 

Tança dessa cultura, que const:tue o nosso maior padrão de capa~idade de tr:t
lmlho. f:tctlltantio-lhe um maior desem·olvimento, pela implantação de no\·os ru
mos economicos. dictados pela experiencia adquirida, atra,·és tantas glot'ias e 
amarguras. 

Quem visit:t ;tquellas terras, sa~ retemperado na sua confianc;:t pelo futuro 
<lu Bras:], deante do optimismo como se constróe, sem que haja o·u,·idos para 
acolher os mãos presagios dos apressados ou dos desilludidos. 

Eu falo, portanto, Sr. ·Prestrlente,. como filho· de um Estado que receberá, 
com os brac;os abertos· e o coração transbordante de· jubil'o, todas as medidas 
que visem, libertar, iremediata ou grad:ltivamente, o café, o ass\lcar ou quaes-
<ruer outros productos das nefastas valori:.:a<;ões artlficiaes. · 

·I.á, o interesse local não coilide com as recommendações de uma política 
cconomica amplamente liberal, 

Esse é. e tem sido sempre, o ponto de vista paranaense. 
Se: algumas ve:tes. temos emprestado nossa collaboração ao estudo ou ao 

estabelecimento de: medidas restrictivas, o f:zemos nttendendo aos appellos ao nos
so patriotisreo de brasileiros o\1 cumprindo as deliberações tomadas pelo Governo 
Federal, na espbera de sua competencia. Sómente a solidariedade nacional ou 
a subordinação legal, dictaram até hoje, a adopção de normas que, para nós. 
têm sido apen:~s pesadíssimos encargos. 

Devo, a proposito. recordar que, já em 1!):27, o Estado do Paraná, pela 
\'OZ do se.\.\ então Presi<lente. o meu illustre adversari~ político Dr. Caetano 
:\lunhoz <la Rochn, a quem rendo trinbas homenagens, levantou seu protesto. 
c{Jntra a politica de retenção que se estabelecia por influencia do honrado 
Presidente da Republica, Sr. Washington Luis. 

Infelizmente, contra a these paranaense surgiu o decreto n. 5·378, <:le 
14 de Dezembro de I\)27. estabelecendo a defesa permanente do café e ge
rando, em menos de dois annos, o c:sta<lo de desespero err. 'JUC: a •Revolução 
veio encontrar as classes productoras do Paiz. 

Temos, portanto, nós paranaenses, resalvada~ as nossas . responsabilida
des, nesse pavoroso drama, que a visão nitida de Miguel Calmon descrevera 
em 1907, quando aind:t se ensaiavam, timidamente, os primeiros passos nessa 
vereda dantesca, a que não faltou sequer o fogaréo purificador, a devorar 
uma fortuna, inepta e criminosamente. desviada de sua destinação social. 

··Mas, Sr. Presidente, encarando assim o problema, dentro de suas duras 
realidades, não poderemos acompanhar os que, atr:tveés dos artifícios da 
phantasi:t, pretendem desviar o trato puramente economico e f:nanceiro da 
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questiío e res•alar para o terrcnu ingrato. c5teril e impa.Lriotico da politic:l 
partidaria. 

Não concordamos ~m jQgar, sobre os hombros do Sr. Presidente da 
Republica, as responsabilidades por :um estado de coisas que é a conse
quen.~ia log!c:~. certa e prevista. de uma série Je erros ecoaomieo~. que 
cu;minaram no infeliz decreto n. 5.378. <le 14 d~: Dezembro de 19~7. que 
consagwu a ddesa permanente do café. em tod(' o territorio nacionaL 

:\em mesmo lançard sobre o iliustre e honrarlo Sr. Washington Luis 
essa responsabiEdade, quando é :ncontesta,·el que S. Ex. assim procedeu. 
ouvindo as predicas dos que lot:,·a\":lm a \"aloriz:~çãn <lo nosso pr:ncipal pro

dueto exportavel e affirmavam a nossa ahsoluta victoria sobre !JUacs!]uer 
com::orrentes. 

Q Paiz ainda tem bem YÍva na memor:a a recordacfio <lo movírrc:nto de 
opinião. , que se fez em torno de tal providencia. 

Os verdadeiros respousaveis são os que, contra todO$ os preceitos d:t 
sci<:ncia econornica, abriram a picada do Com·enio de Taubat~ e prodama
ram continuamente as S"Uas \"antagens fictícias, contrariando. as advertencia,; 
dos iliustres brasileiros Miguel Calmon e \Vencesláo Es~obar, que, da tr:
buna Ja Camar:t, ba"iam condemnado as Yalorisacões e previsto a catasu·o

Phe. que se preparava para o nosso café. 
A Revolução apenas encontrou uma situação de frauco panico n.-. rrer · 

cada interno de. café. 
Kem C: pre:~iso reco-rdar o espectaculo d~solador de 1930. quando :1 

avalanche de 40 milhões de sacc.as :~me:tcava, de uma completa destruição. 
toda a econom:a nacional. 

E' tão meridiana a clareza dessa verdade, que o P<J\'O. em sua sabia c 
humorística philosophia. galardeou o café com os rutii~tttcs bordados de ge
neral da revolução. 

O Governo Revolucionario. nfto quiz, então, adoptar o conselho que hoje 
préga o illustre Deputado .por São Paulo em seu pcssim:smo, mandando que 
embalançasse ){atheus quem tivesse a responsabilidade de sua \'Índa ao 

mundo. 
Preferiu encarar resolutamente a que;;tão, procurando a formula qttc 

menores damnos causasse á debilitada economia brasileira. 
E' inutll pretender tirar, da política caféeira elo Governo Provisorio, as 

características 9-e uma iiquidação de massa fallida; pois. todos os actos. to
das as declarações, estão berrantemente affirmando essa asserção. 

A política caféeira da. revolução. assume as proporções de uma retira•la 
cstrategica que, pela firmeza e. sabedoria com q·ue foi conduzida, est:i <::on
seg"l:lin<lo salvar e reconstituir. as forças economkas. itr.pntdentemente, le
vadas a uma derrota esmagadora e total. 

Os que hoje .descem as tormentosas aguas do Rio São Francisco, como 
idealizou o· nobre Deputado, não são os nav~gadores incons~ientes do abys
mo ·que, a j11·zante, já abre. as apocalypicas guclas para os tragar e devorar. 

Elles são, isto sim, os navegadores intimoratos que, recebendo as res
ponsabilidades do leme quando a náo, desarvorada e batida p!!las corrente
zas, já se ia -despenhar no sorvedo.uro implacavel, looge de :~.baadonal-a á 
propria sorte, entregaram-se á tarefa quasj sobrehumana de sah·al-a, sa
bendo, emboTa, que o c\lmprimento do devet: lhes. pode~ia ser íatal. 
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Aqt1eHe que, d<~ n:argem esquerda, agita os braços e previne o perigo, 
sô llÔ<It: ser um obsen·ador a!>rt:ssado, ou esquecido dos :1ntecedentes d:1 tra
Re<I:::J.. Assilr, ell eniio póde ver quê, embora ainda sacudida aos trancos 
das aguas agitadas, a pobre barcaça avariada já vae, obedecendo aos ·pulsos 
firmes q'Ue a commandam, aproando para· a margem contraria, onde se abre, 
~~eroso e providencila. um ancoradouro seguro e acolhedor, invisível da 
margem opposta. 

Nós. na outra margem. confiantes na ~egurança da pilotagem, j:i. no~ 

aprestamos para o trabalho reparador das avarias da tonr.c:n~a. 

iNão adaptaremos, tambe:m, os <:onsc:lhos do nobre 'Deputado, por e3tarmos 
certos de que:, quem embal::nc;ará Matheus, certa o'U erradamente, gostoS:! 
<•u contr:lriadamente. será, em ultima analyse, o l'o\·o Brasileiro que nós 'c

mos o dever de defender nesta casa. 
Ajudaremos, portanto, a embalancar o engeitado, dcspresanào, por im

productivas, as irrvestigaçóe5 sobre a materni<lade, a que só voltaremos ~i! 

:n~p'Utações phantasiosa.s a isse> obrigarem o nosso sentimento d~ justiça. 
Sr. Presidente. Posta a questão neste terreno, só poderemos apoiar 

c desejamos sinceram~nte fazel-o, todas as medidas de suppressãe> ou reduc
<:ão da taxa de 1 s shiU:ngs e das attribuições do Departamento N acionai do 
Café. que \'enham acompanhadas das soggestões sobre os meios necessarios 
a sttpprir :1 sua inelCistencia. em face dos compromissos elCist~tcs. 

Extinguir simplesmente. talCa e Departamento, para ver como, sem re
cursos para isso destinados, o Governo se arr2.njará com os compromissos 
existentes, póde ser interessante, .mas, não é solução que mereça apoio de 
<(uem deseja não fazer opposit;ão; mas, contribu:r sinceramente para que o 
Brasil snia engrandecido, moral e rraterialmente, dessa triste aventura em 
<(ue foi infelizmente lançado . 

Assim, reconhecemos a necessidade de ser supprim!da ou ao menos re
iluT.iua, a aba de 15 shillings. M.as se houver extincção, h:s. de ser integral. 
Nada de parcialidade . Recusar a parcella que se refere aos compromissos do 
DNC e <:onSc:rvar a que diz respeito aos do Governo de São P:~ulo , assum:
c!<"•s antes da Revolução, não nos parece equitativa. 

Considerar. sem provas, o DNC como a caverna de Ali Babá e o Ins
tituto do Café de São Pãulo como um templo de serenidade e virtude apos
toli ::a, c:uj os sacerdotes são 'ungidos até das prerog:~ti v as da mulher de Ce· 
sar. que não póde ser sequer suspeitada, é 'Utr. tratamento ao qual não em
prestaremos solidariedade. 

Se é verdade que se insinuam aec11sações contra o DNC. não é menos 
certo que o Brasil ouviu murmuracões e campanhas a respeito da app.lica
ç:ío do emprestimo de f ~o .ooo.ooo, como já ouvira, antes, sobre todas as 
operações destinadas i defesa do café. 

Queremos, entretanto, acreditar, emquanto !<e não provar o contrario. 
quc essas operações foram feitas lisamente, attendendo aos f:ns a que se 
1lestinavam. 

Não acompanharerros. · tarnbem. os que pretendem ser inconstitucional a 
,-ig<!ncia da taxa ou a ~xistencia .do Depart<unento·. 

•Quanto ao Departamento, enq'Uadra-se perfeit:lmente nas attribuicões 
federaes constantes. da letra i, do item XIX, do art. 5° da Constitui'ç5.o 1:~. 
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HeJ.oublica. E' de notar que a compc:tencia da l:nião va.: att\ ao extremo d~ 
poder . "mon o!)olizar' ' · qualquer industria uu acth·idade cconomic:t. conforme 
pre:eitua o ar-tigo I 16 ·da carta de I6 de Julho. 

Quantu á taxa, tambem nào póde haver d u,·ida alguma. 
A taxa destinada a promover mê:<Js para a acquisição de stoc/u., cotr\ 

" fin: de restabelecer o equilibrio estatístico do café e libertar a lavoura dos 
onus de um financiamento :ndefinido. não ~ uma taxa estadoal e sim fe
,tcral. 

E !la teve sua ori~em no decreto n. 19.68~. <I e 1 1 <I e F evc:reir.:> de 193 1, 

<JUC assim dispunha: 
Art. 1"' >Fica estabeiecido um imJx>str. sol>re a5 safras exportadas rie 

t de julho em diante . Esse imposto será de ao <;~. nas duas safras de 1931 e 
1 •J,;z. podendo ser augment.:~do ou reduzido 11a~ ~afras seguintes de accordo 
~"m as possibilidades do consumo" . 

Esse imposto en: esp«1e, !Jel:.~ cotaçúes c:utão vigorante~ de f: 2.os.on 
por saeea de café, equivalia a um itrposto d e !I shill!ngs. por saccas. 

Em Abril de I9Jl, reuniram-se os delegados do!~ Estados caféeiros e as· 
!lignararn um convenío sobre o as9tlntpto que, em clausula. estabelecia ; 

~ n~ Accordam os Estados intetessados ern so licitar do GoHrno 'Fe
deral Ql>e, em consequencia das medidas neste previstas, suspenda, em re
lação aos Estados signatarios, a cobrança do imposto em especie, manten
<.lo-a, toda da, em ,,jgor par:t O>; demais Estados d.'l União que não -adherlrem 
a esta Convencáo". 

Isto era solicitado, porque os Estados signatarios ~r. c•brigavant a crear 
uma taxa de I o shillings por sacca de café. 

Note-se que nessa occasião. o preço do café havia subido relativamente 
a Fevereiro. de maneira que o imposto em especie alcançava mais ou menos, 
~ .. é que não ultrapassava, esse valor de 10 shillings. 

O que se desejava era transformar o modo de cobrança ahamlon:mdo-se 
:1 base "mercadoria", para se doptar a base "dinheiro" _ 

Q'Ue fez o Governo Federal, em face da solicitação? 
Substit'uiu, não só para os Es:ados signatarios. mas parts todos, a taxa 

em especie pela taxa de 'o sbillings. ~nforme declara o ;:misto 11 do decr~to 
n. 2o.<lo3. de 16 de Maio de 1931 ; 

M Art . 1 r . A contribuição err especie, a que se refere o artigo 5 do 
lle;;reto n. 19.688, fica. pelo prazo de quatro annos, substituída por uma taxa 
correspondente a ro shillings P<ll' sacca, destinada a ser integralmente appli
cada na compn de café para dimina~ão". 

Posteriormente, pelos decretos n-s. 20. 760, de 7 de Dezembro de 193 r, 
c .:lJ-498. de 24 de Novembro de Y9.U· a taxa foi successivamente transfor
mnda em I 5 shillings e 45$ooo. 

Eis porque a taxa agora cobrada é federal e não estadoal. O erro fun
damental dos que argumentare em contrario. consiste em pretenderem ver, 
nos participantes do Com•enio, mais do que simples delegados da Dictadura a 
c:lla subordinados, ainda que no~ados - n5o pelo' proprio Dictador, - mas. 
por fwleciona r íos de sua eonfianc;o. immedinta. Os Interventores, 

Os poderes conferidos ao Conselho Nacional do Café, não resultaram 
•!c uma Convenção inoperante entre Estados sem al1tonom:a: vieram do de-
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ereto n . .lO.oOJ. já r<:ferido, tanto que se extenderam a todo territorio na
cion~l e não apenas sobre os Estados si~matarios . 

Assim. o Governo Dictatorial, qüando o entendeu, modificou, ampliou. 
restr:ngiu. e finalmente extinguiu esses poderes pelos d~cretos seguintes: 

a) O decreto n . 2~.121, <le .23 de ~o,·embro d e 193z·, prohibiu q'Uae:<· 
quer pl:tnt:il;Ões de caféeiros no terri tÓrio na;;ional ; 

b) O decreto n. 22.236. de 19 de Dezembro de 193-'· tornou a concc· 
oler l,ma faculdade de plantação, aos Estados que possuíam menos de 
5u. ooo. ooo de pés e ret ir<>U a facui(ia'(!e do CNC de re:iuzir cu supprimir a 
taxa de r 5 shillings : 

c) 'Ü decreto n. ;<2.452. ele 10 de Fevere:ro de 1933. creou o DXC e 
cx ting\1Íl1 o c~c ; 

.1 ) O decreto n. -"~ .665. de 11 d~ J d hu de •9H· proro~ou, até 31 <le 
Uc:r.em bro de •938. o prazn de dura~ão do DNC. 

Xa da mais resta\·a dos Convenios caféeiros quandu foi prom·u[gada a 

Cy."lstih1icão da Ret>ubiica. 
O Govero Pro\'isorio que. certo ou errado, nunca mandâra executar in

tq~ri!lmente o convenciomdo. acabou por contrar:a r todas as disposições d<> 
J>rocto caféeiro e o fez no uso de seus poderes' d iscricionarios . 

. Potier-se-ão amontoar cr:ticas. quanto ao acerto desse procedim~nto: 

ll'as. ninguem poderá pretender que as resoluções. sug;:eridas pelos subordi
nados, tenham preponder:tncia sobre as que effectivamente tomou o Dic
tador. 

Se, em 16 de Ju lho, não existia o Conn:nio, senão um protesto an<>din, , 
<Íc um Conselho cxtin:to ha mais de anno. como pretender que a Constitui
ção ten ha resst1scitado disrosições que nunca tiveram ... :da integral? 

O art. 6." § 3•. quando se refere a "con,·enios" só pôde ter em vista 
o~ compromissos que es taYam em \'Ígor e não os extinctos. E' preciso nota r 
<iUC esse dispositivo não trata exdus:,·amente do café <! sim de "taxas para 
tlefesa de productos agrícolas". Dahi ~ssa r eferen ;:ia ' ' Com·enios. en: ter· 
mos g~raes . 

O argumento de que a üni3o não pócle cobrar impos tos de ex portação, 
foi lançado apenas p:~r:~ impressionar os ohservi\dores apressados. Prime:ro. 
porque tal objec~ão. em ,·ista do di sposto no art. 6•. da Constit-uição, só po
t!eria ~er levantada, se procedente, depois de 1 de Janeiro de 1936 . Depois. 
J•Orque. se não collidissem a cobrança da taxa e as dispuskões permanentes 
•li\ Constituição. ~ssa cobrança não precisaria ser resalvada nas " Disposições 
Transitarias". ~em para outra coisa existem essas disposições, senão para 
permittirem actos excepcionaes. necessarios aos períodos de adaptação, que 
se seguem a todo estabel~cimento de nova ordem de cousas . 

Desejando s inceramente vc!!r modif.ica& a :tctlual situat,,án caféeir.1 . 
não iremos nos apegar a ~ses fragílimos argumentos. 

Reconhecemos. não a inconstitucionalidade. mas a incon \·en:encia de ~e 

]lroseguir, agora q'Ue o equilíbrio estatístico do café já foi ::tttingido, na 
adopção dos mesmos rnethodos de combnte que se tornarem n~cessarios, quan
do tínhamos a luta r com 4 0 milhões de saccas represadas. 

Nio combatemos o que foi feito ; applaudimos e ~razemos nossa col
la!JOração par:~ a solução do nosso problema de reorganização da politic.'l do 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 14:43 · Página 123 de 167 

-419-

caf!!. sobre base que nos permi ttam reconsquis:ar a posiç'5r:• qüe mom~n

tnneameotc per demos. 
A inconstitucionalidade, é a valia commum onde se lançnm as idéas in

cmrmodas ainda palpitantes. Nós pleitearemos, para a valorização d o café, 
um mausoléCI :nais Jux.unso, condigno da fo rt una q·a~ nahabescam.:nte consn
mitl. em ,-ida . 

São essas. Sr . Presidente, :1s considera~<Íes qt:c cu n•c j t:lg:l\'a uhr:
;!adu a fazer .. . 

O Sl<. :\n,\L!:F.k'l'o CoH~J~A - E as fez hrilhant~m ente . 

O SR . FRA.::-i'CISCO Pf:REJ.RA - ... como fixa~ãQ prclimin:11· ,:.,~ 

Jl<>tlto~ de \'Ísta e esdarecimento a apartes qu~ p roferi . 
Quando se discutin:m as medidas al\'itradns pelo ultimo Con\'en i:~. Te

rei oppnrtunidade Je tratar, mais detalhadamente, <la qubtão, n:os:ramln 
1111e toilis a~ \'i>"tas do Go\·~rno dc,·em se voltar para o ::\ort:; dn Paran:í, se 
elle uc;;~ja fJ\lc o Bm,;iJ r o::soh·a definiti ,·amente a quest:H> çalét:ira, em mol
t!es que a ponham :1 ,;ah·o Ja con correncia extrangeira . 

:;e m:nhum arg-umento eu ti,·esse para defender a these ole fJU <: o f~tllr

,., do caf,~ •'siJ lU/' l'araJici", basta,·a a circumstanda de ·;ue é l;í que se 
:tpn:,;cuta um dos raros ~~emplos no m undo. de applicação. actual. •lc capi

l:te5 : n~lezes, em estradas de ferro! 
A segu rança qt:<: os capitaes inglezes costumam ex•gu· p:tr;l S\t.i c"ll"

c;u:iio, dispensa-n:e rk m;~ior propaganda c.las .Terras Rox~s uo Paran;í. 
Era '' que eu tinha a dize~. (Palmas. O orador ,: czonprimcn:aJo). 

O Sr. Barreto Pinto ti' ara cllmmiiZhar a v otação) - Sr. Presidcnu: , 
Srs. Deputados, não J.>vSSo comprehender a razão, o moti1·o,a c:~usa pela 
<rnal o Sr. Cinc:nato llraga, illustrc: representante d<: São P aulo . tem pro
curado fa:ter uma llerscgu k ão poiiti<!a. comr. se isso ,-i~sse n cau~ar moss;,, 
aü GO\·erno do Sr. Go:rulio Vargas. 

Ch~o a pensar que, intimamente, u Sr. Cincinato Uraga repete aqucl;a 
c:mção tão em \'ag:•, tão popular. que Jiz: ·· ':\ unca mais um car:nho meu t~1 
terás' '· (Risos) . 

!o.l;~s, ·por falar en~ ''nunca mais um carinho meu tu terás''; i•a mesma 
occnsifio em que me veio ú mente essa canção tão ezn \'O~a , 1:a eu o Diario 
Carioca de hontem. no qual o Sr. ~[acedo Soares. brilhante jornalista, tra
tluzia perfeitamente os males e prejuízos que as ·idéas de rrotistas do Sr. 
Cincina to Braga tem caus;~do á situação financeira . do nosso Paiz. :Esse ar
ti;:o deve iicar constando dos Amracs, para emoldumr as p;1lanas aq·ui pro
feridas pelo representante de São Paulo. Vou !el-o n:t integra: 

.. ::-<li NCA ).{AIS! 

O Brasii arrosta neste momt:nto uma desesperada camp.'l.
nh., de diífamação tendo em vist:1. o seu des:redíto, a suspen
são do serviço da divida e a desmoralização dos capitaes extran
geiros en~pre:;ados no Paiz . 

Alguns interessados n:1 empres:~ s>nistra são bem conhe
cidos inclusive da policia. ~1a5 não é apenas certo jornalismo 
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subvencionado por corsarios da finança internacional que se 
mostram empenhados na nos;~ ruína. Na Camara, oradores, 
que ·não podem ser t idos na conta de le>ianos ou idiotas, tra
zem o seu feixe de lenha á fogue:ra. O Dr. Cincinato Braga, 
por exemplo, tem h:~.stante experienci:~. c conhecimento do meio 
político brasileiro. para urdir urr.a série •le considerações, ap,;. 
nas por odio ou paixão politic.."l . De\"cmos suppór, e com pro
fundo magoa o dixen~os que o representante "perrepista" está 

mm-ido por interesse difficeis de justificar. 
Não ba outra cxpiicação para a série concatenada de :ll>

surdos. perseguindo obstinadamente uma conclusão : a fallen
cia e o. insolvnbilidade do Brasil. 

Se grande é o peso Jia tri\juna da Cam:~ra, não é pequena 
:1 autoridade de um :mtigo Depul:luo que já passou por altas 
funcções políticas c postos da administração nacional . Quando 
o Dr. Cincinato manipula milhões e milhões de contos de dc
ficits, de dividas, de gastos insensatos e criminosos desperdi
c:os, quando affirma q\lc o actu:1l governo não tem "honorabi
lidade' ' , · quando assevera ter desapparecido a ulthr a sombra 
do nosso credito e mostra que não teJnOS a mínima esperança 
de salvamento nem mesmo destruindo e desorganizando a ad
ministração e a economia do Paix a força de miseria - está 
claro que esse propheta de catastrophe~ não pretende apen:ls 
aborre~cr o governo ou fazer cocegas no regimcn revolucio
naria. 

·E quando o orador tro\·ej a na Camara, a imprensa mun
dial de cavação ;acompanha en: surdina n tenor das desgraças. 
H ontem o "South Amcrican J ou mal", de Londres, tripudiava 
sobre o nosso esforQO :mtec:ipa-odo o pagamento do proximo dia 
J s. O orgão financeiro da City reproduz: as opiniões do doutor 
Geraldo Rocha nos seus j ornaes. Repercute os disc'Ursos rlo 
doutor Cincinato. ~ão h;~ salvação poss:vc:l. O Brasil terá de 
suspender pa11amentos, os seus titules de divida serão cot."ldos 
a resto de barato. o set~- commerc:io exteriOT será reduzido a 
:~:ero . ,. salvo com a Allemanha acolhedora, nos arraçoand<l 
nos nego cios das troc:~s ... 

Os numeras e cifras citados ono discurso de ante-honteo:n 
do doutor Cincin:1to são corno de costume. Mas não é neces
sario, por hoje, provar. 

-Basta examinarmos os -raciocínios do Deputado "perrc
pista'". 

"·Depois de alinhar os dcficits dos :~nnos de 193 J , 1932, 1933 

e 1934. o doutor Cnicinato annuncia (estamos aíooa no s• m~% 
do e:<:crcicio) um dcficit m011stro para 1935· Pretende utn mi
lhão e duzentos mil contos. Não faz: por menos. 

Mas não basta essa antecipação de má morte. O doutor 
Cincinato calcula pelo mesmo metbodo "Pic:hardo" que o 
Sr. Cetulio Vargas, deixando de pagar nos qua~ro ;umas con-
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side rados: Jl, J"· 33 , 34 o P oder Legisla ti \·n (n <( UC n:in 
verdade parn 1934) deYe ser carrtgado nos 6o tnil contos que 
nos CLt~taria o Congresso se ti \·esse funccionando nesse perío
do. E scn1pre pelo mesmo methodo ligei ro. o ,-enerando finan
cista põe nas costas do quadriennio re\·uõ·uciona rio mais um 

e meio milhão de contos por pagamento:=: na Eumpa, que se 
devia fazer e não se f ez em conse'luencia d" fmrdi-110 de 193 1 e 

do schcma Oswall!o Aranha! 

Assim. estabelecendo hypotheses, o ;uh·o;:adc, do d iabf• 
conclue triu mphalmente : em quatro annus ele gestãn rc\•oludo
nario os dcf icits ztttin~iram 6 milltões <le cnntos. cerca de c 

milhão e soo mil contos por exercido! 

Com a mão na tnassa, jú não est~\·e cote meias mecli,Ias . 
X ão bastar iam 6 milhões ue dcfiâls em •fUatro a·nnos? Po:~ o 
homernzarriio vae por diante: . As operaçoe..-. cln Departamento 

Nacinn:cl do C:cft: p.:ra cnmpra dos stock.r ela rctenc;ãu attin~:i

r :tm 1 milhão e 700 mil contos, <Jt!aot ia obtida. como se sabe, 
em grande parte meuiame accdtes banca rio~. •utiiiz:tdos os fun
d os do:; C\l!lgeiadus na base da arrecada,5u da taxa de xo sbi ll
iugs por ..a:c" de caf~ c:.'tportmla. Assim, essa.~ operações re
presentam, na n:alidade. um conjuncto de partidas e c:ontr:c 
põl rtidas que nad:1 têm a vêr com os negocies Jo Thesour o . 
Isso C: elementar e hanal , Pois o doutor Cinci nato ajunta :! 

milhões de conoclado.·. r milhrio e i·'O m:l contos do cnté e 
ni:io s~tis fcito rae catar ainda o montante J a emissão de apo
lices para o rcajustacno::nto agrícola - e como se tt;clo isso fos
se cle\·i:!o pelo Thcsouro e ex:.:,:i\·c:l no qu:tdriennio passado. 
condue ferozmente: que Oi mino~ d e 3 r a .H c ustar:un ,n 
Brasil 1 S mi lhõe~ rle contos ! ! ! 

Xão ]lÕde ba\'er deiirio m:~i<>r. desprezo con:t>ara,·c:I pelo 
bom sen so a lheio. 1:: d.:pois da tcrrÍ\·el manigancia dos milhões. 
o tremendo Mago da 1Iiseria põo:: o lk:~sil deslizando no riu 
São Francisco, empolgado na correnteza furios..1. a~irando-;e 

do despenhadeiro de Paulo Affonso l O doutor C:ncina to n:~ 

margem do g rande r io, no secco, f:r.z signacs d~sesperados, ad
verte: o !>arqueiro imprudente. :\':tun :ule:~nta. :\'ão Lh e diio •J 

leme. não o rest:tuem :to Bnnco do llrasil! Porc:t miseria! 

'Feiizmente, porém, não obstante os milhücs de contos se
meados ::10 \'ento, não ohst:t·nte a fonte e a peste, não obstante 
a s velh:ts cachoeiras dos rhetoricos do~ tempos da Rainh a Vi
ctoria - o facto é <{ ll~ o Brasil vae b~m. Vne t rabalhando, lu
tando, soffrendo ta lvez, m:ts esperando. confiando ~orajoso e 
f irme. 

Cvm·en<:a- se a~ora . o doutor Cindnato de uma \'erdade pri
mar:a: seialT' qnaes forem as diffic11 ldades do p resente, a Nac;ão 
Brasileir.:t num julgnmentCl nüo póde vacillar: ~ o da geração de 
plllhas e servis que arruinaram o Brasil no re~imen da oligar
cbia e da sen-idão, acostumar:ur-se ãs negociata5, ás malandr:~-
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gcns, aos pa;;ses de magia, . enriquecendo sem trabalhar. O Po,·o 
conhece os homens ricos que não podem confessar a or:gem do 
que possuem. A esse regimen de corrupções i-. que se p~:leria 
negar honorabilidade. Pois ao reinado dessa geração carcomida 
não voltarerr.os mais . _póde estar certo o doutor Cincinato 
nunca mais! 

1. E. d.· .'IV/acedo Soar,·.<,'·. 

o SR. VICTOR RuSSO!o!AXO - Peço a v_ Ex. lice::JÇ:l pam tnn ap:trte. 
O discurso do Sr. Cincinato Braga, obedece a utn:l orientação poli:ic:~ de 
desprestígio do Brasil no extrangeiTD. procur.:mdo com isso desmoralizar o 
g<werno do Sr. Getulio •Vargas. 

O SR. BARRETO PI~TO - Qnc e:1da YC7. mais cst:\ pre~ti;:i:uh 

:tpesnr dessa obra de derrotismo. que o não attinge. 

o· SR. HENR!QUI; DoDSWORTII - P:ua cndossr~r t) ~overno do Sr. Gc
td:n Varg:1s não é necess:lrio f:~zer reiercncia dessa naturez:1 :1 um h~me:n 
dil estatura moral e intellectual do Sr . Cincinato nr:~~a. 

O SR. ·BARRETO PINTO - Xiío contesto c valor intelleztual de S.. 
Ex .. como reconheço o direito do liiustre aparteante em arh·o:::-ar a ~ituaçlín 

do Sr _ Cincinato Braga. 

O SR. HENRJQIJJ; DonswoRTII - )1ós. d:~ minori~. podemos perf:unt:u á 
m:~ior!:'l o que está fazenda C::lT' beneficio do Paiz. 

O SR. VtcTon Russo:.t ,,;-;o - Que fizeram VV. EEx.? 

O SR. Hr.NilTQUF. DonswoRTn - Fizemos leis, 

O SR. VICTOR Rcsso:-.r,, Jo:o - VV. E F.:<. nãn a~ fi>.:er.~m .• ·\ssumo :1 rc'
pnns:~bilidade do qt:e aífirmn. 

O SR. 1-l'EXl<IQI:(. DosJ>wu~Tu - Fizemol-as. ;E' porque a maioria, V. 
Ex. inc!'usive, desconhece as propr:as leis que vota, seniio sn;,erí:~ que mui
tas dellas tem sido da inici:~ti·:a dn minoria . ).ião posso deixar de protestnr 
contra espectaculo desta natureza : a diminuiçfio de um homem publ:co tlo 
\·alnr do Sr. Cincinato Braga, simpicsrr.cnte para uma barrctada ao Gm·er
no <la Republica! ~unca, sem o meu protesto! (Polmcs.) 

O SR, Ac1.mciD ToRR'E:S - E· 1ll11:\ injuria que o <•rador faz considerar 
que o Sr. Getulio Vnrgas nfio pre;i~a do apoio de ltome115 como o Sr. C in. 
cinato Braga. 

O SR. BARRETO PINTO - V . Ex. está fazendo injuria ao autor 
tio artigo. Consigne-se. Quanto ao :1parte do meu eminente amigo. Sr. Hen
~ique Dodsworth , devo accentuar que não preciso do Go\·erno. 
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(Trocam-se 111/mabsos apariN, O Sr. Pr.:sidcnl<', fa:;,•mlo .~oar os ry.•m

{'aiiOS, reclama artenção) . 

O SR. BARRETO PIN'TO - Por emquanto. Sr. Pres!dente, :-tpcna~ 
li um artigo publicado 11utr. dos jornaes de maior responsa.hilirl:u.le sobre =l 

altitude do Sr. Cincinato Braga, r ela tivamente á c~mpanha de demolic;5o 
que S. Ex. vem fazendo nesta Casa contra o Go\·erno. ).Jada ainda rlis~e. 

Reproduzi, tão sómente, as pala\·ras do Sr. Macedo Soares, com o objectÍ\·o 
de demonstrar os malefícios das iniciati,·as do nobre representante paulist:t, 
fazendo derrotismo e sem trazer qualq·,~er obra :le construcção. cotr rcper
cu:c;são :1a imprensa . 

Agora , que o ;urbiente est<i mn pouco n1ais serenado, dc,·o d i;r.er· quo:: 
para fulm!nar o !)roje:to do Sr . Cincinato Brag:~ bastam duas paia...-rns . s~ 

soubesse do barulho. não Íaria transcrever nos Amt-acs, o brilhante artig-o tl :> 
Sr . 1fa:::edo Soares. q:~e referendo e a quem u noh•·e Sr. Deput:llio Acurci" 
Torres acha que n ão está com a razi:io . 

O SK. AcuRcro" 'TORRF.S - !! ni:io está mesmo. 

O SR. BARRETO PI:\T·O - :>.I:ts. eu. que far,:n n melhor j·uiz::. dt> 

~r. Acurcio Torres. eslou certo que S. Ex .. com sens altos ~oahe:imento; 
de constitucionalista. lendo o projecro do Sr. Cincinato Braga, será o pri
me:ro a dizer que o projecto <ic\·e ser fulminado. porque é francamente in
cc>nstitucional. X a conformidade do decreto n . ~2.236. de t 932, o Conselho 
Xacional do Café. cobrava. a taxa de 15 shillings ;ro cambio fixado pc;,, 
lJanco do Brasil para a venda de saCJUC: á viSla sobre Xo\'a York. Em ::t 

de X O\'embro de 1933. o Go\·erno extinguiu a percepção. nas reparti~õc;; 
puhliéas, em mil réis ouro. Dea!lte di~so. foi baixado u decreto n. .::3 .. uCí, 
substit'tlindo a taxa de •5 shillings peb importancia de 45$ooo para res
ponder pelos sen·i~;os interno e externo e pelo cmprestimo de ;:o milhões de 
libr:~.s e obrigações internas do Depart."\mento do CafO: . Em q de Fe\'Cre!ro 
elo corrente _anno. antes. p~rtanto. de ser in:cin:l.'\ esta lef!islatura, o Sr. 
Cincinato Braga apresentou o projecto n. z t , ora e1n n>taç:io, . maml.1n•ln 
s:tbstituir a taxa de 45$ooo sobre çada · sacca do c:~ fé e:s~rtaJo ·~c!a d e .1 sh ill

ings ao cambio do dia. 

N :io ''enho discutir se está acert."\O:I ou n ão a politica do café <lu actual 
G<)\·emo. Appello para os nobn:s collegas. principalmente os ela· minoria, 
:~fim de que digam se recusei minha assignatura aos recfuerimcntos formula
dos sobre a npplica~;ão das importnncins do Departamento :\acionai do Cníé. 

Quando a([UÍ estel'e o Sr. ~1inistro Arthur de Souza Costa, em aparte 
que clei ao discurso de S. Ex., :tffirmei qual era o meu ponto àe vista a 
respeito. 

Ora, o Sr. Cincinato Braga, com seu projecto, não procurou, de ma
neira alguma.,. r egular a a pplicação d os dinheiros recebidos pelo Departa
mento Nacional do ·Café. O <JUe S. Ex. quiz fo i substituir uma ta.xa ap
:•ruvada pelo Go\"erno Provisorio, a cto que está incluído entre todos 3-qttcl
les a que se refere o art. t 8 das Disposiçõei Transitorias da Carta Co:-~::

titucional. 
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E ' betn verdade que, só por isS<I o projecto poderia ~et· a~terado. mo
dific:!do pela Caroara. mas é preciso ai tender ao § 6. • do art. 3. <> da Consti
tuição, que estabelece. expre5s:.mente. que as tal.:~ s sobre exp•:.rtação in;
tituid:~.s na defesa de productos agric'llas, continu~rão a s~r :1rrecad~das 

:1té que se li~J.uidem os .encargos a que servem de garanti:~. 
N esms condições. Sr. Presidente. apesar do proj ectv haver sido in

cluido na ordem do dia independentemente de parecer, e reportando-me 
:ís consider:~ções feitas desta t ribuna no di:~ em que entrou em d~bnte. :~c're
tlito. que a Camara votará .. como não de\·e deixar <le Yntar, pela ~ua re
jeição, em const!quencia do di~posto no § 3-• do art. G." das Di~nosi.;ur.; 

Tr:~nsitorias d<t Constituição de 16 õe Julho. 

ç;io. 

Era o <tue eu tinh:~ a di2er. propugnando a rcjeiçiío do proj(Ct\o, 

.Em seguida, é dado como rcjeitatln o rujccto n. 1:1 

de 1935. 

O Sr. Acurcio Torres u>,,la ordcmt requ~r ,.,.,.; fi~a(;'i" •li1 \'11ta-

Procedendo-se ;í 1·erifi cação de n o1a.;i-.... rcCL\th~..:c-~.: 

terem votado ·a favor 39 Srs. Deputados e cnn\ r a 1 r;: ltl

tal: 151. 

O Sr. Presidente - O projccto ·foi rejeitadu l' \':O e p~ra " :\ r
rhivo. 

O Sr. Oliveira Coutinho (Pela. Drdcm) Sr . Presidente envin :'1 ~fesa 

a minha deciaracão de ,·ato. 

Vem il L\ f es.< a scguint~ 

ltECJ.,\RAÇÁO DF. VoTo 

Declaro que \'atei pela approvaç:io do prujecto n. UI, ·h· I•J,\!, prw 
'C tratar de primeira discussão, onde ;tpenas se ;qlr~~ia ;, l'IIIIM\ÍIIH'inl1;tli. 

tlade c utilidade dos projectos. 

O debate suscitado sobre a applicação Go art. 6." ~ .1.", '"'" "f)i"ttll~i
<;Õcs Transitarias" da Constituição não torna liquid:t a inc••n~tltncinn:~lí
dade. 

Demais. interpretado a rigor o § 4.• do :~rt. G.n tio He~einlrlltn rln Ca
maTa e applica<;;ão não a um;~ parte do projectn, cnmu ''~'IUtt•rin 11 Jntlica
ção n. 6, rie 1935 . m:~s a todo e11e. le\'aria a :\-lesa ela C'al\1:11'11 n. 11em Me<(Uer. 

" ad:nittir ã discu ssão" o proprio projecto di'! ].,j nrçnnK'II\:lri:., n . r o 1, 

de t 935· 

Quanto ã utilidade do projecto . bastaria CJUI'! !~e tratn"~c 1l<' e,.onerar 
de pesados encargos o producto fundamental de nossa ecm10111Í11, pnr~ que: 
cn não·· pudesSe c:onsid:era]..() inuti!. 

Assim, ..,-otando favoravelmente em primeira discus~!h) , eu me re,;en·;l\'il 

pa-ra exame mais det:~lh:~.do na segund;~ discussão. , 
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Sala elas Sessões, I r de Agosto ck 1935 . - Oli71L'ira Coutinho. 

Votação d<t projccto 11. 164. de 1935 (r.• legislal!me) , ap
provarulo o contracto ccl~braáo rm ::8 de Janeiro de 1935, c;n
trc o Governo Ft!dr: ra/ c· a Cornpanllia Industrial de Algodão e 
OIC'os ( ..:.• discussão). 

E' tl:nlo c-"m" :.ppro\'õl<lo o seguinte: artigo do 

l'ROJ RCTo 

( 1 _, Le~;islatura) 

A Cnmara dos Depnt;~dos resCJive: 

Art. l . • Fica appro,·ado o contracto celehrado em ::8 de Janeiro d.: 1935, 

entre o Gover no Federal .: a Companhia lndustrial de Algodão e Oleo:<. re
lativo á liquidação do debito dess;\ c:mpreS.."l e á consolidação dos emprestimos 
e das disposições tios eontractos anteriores, mencionados TH> alludid<:> con
tracto de zS de J:tneiro, devendo n Tribunal de Contas fazer o competente 
registro, 

ção 
O Sr. Acurcio Torres <P,•!!T m·cf,•m) requer vcrifica.;ão da vota-

Pr(Jc~tlcn:lcl- :"1\." :i \'crifl ca~áu. f't:t:onhc-=t:-!'-C tel·em ,·ota ::, , :' fa

YO~ "'~ Srs. De)J\tl:ul",; c cnntrn .:li): total; 15 1. 

O Sr. Presidente - < • arr . 1 ." f•>Í appromdo. 
Vuu ~uhmcttt:r a votos n art. ::.• 

Appro1·a•lu o ~cguinte 

Art. .:l.n R<!xogam-se :rs di~po~k;;cs cnt contrario. 

{) Sr. Presidente () projcctn pass;, :í 3 . • cliscu~siin. 

Vt:m it :\1esa a seguinte 

Não tomei parte na \'ota~ão do projecto n. 164, de 1935, porque não 
foi transcripto o d ecreto n. Z4.S ZO, de 30 de Junho de 1934, nn respectiYo 
avulso como é ex1)res~o dispositivo regimental. 
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Depois de terminada õ\ votação os eminentes relatores Srs. Moraes 
P.-ti,·a e Ascanio Tttbino. es<:lareceram-me perfeitamente o ass-umpto. 

X essas condições. não terei duvida em manifestar-me favoraYelmente, no 
ultimo turno. 

Sala das Sessões, '"" de Agosto de r 935. - Edmwuio ·Barreto Pi11to. 

Votação do I'N/11t.'rimr:lifo 11. S3, dt• 1935 {i." leuislatura.l . 
do Sr. 111atta -Macltado, a,· inclusão .,,a ordem do dia do 1'. ro4. 
1lc 1935, (dúcussão 1mica). 

Approvado. 

Votação do rcqllaimcnto 11 100. de 1935 (1." J.·gislatura), 
do Sr. Dorva./ Mclcliiadcs: de informações sobre a revogação 
ou nilo d<: ttm a-.•iso qac ma1uia t~r nas cstampilllas, se/los. 
111acdas •• »otas o nom,• do Brasil (discussão uuica.). 

Approvadu. 

Votação do rc•qucrÚIWillo" 10r, de 1935), (t.• legislatura(. 
de ínformaçiks sobr~ dcpedraçõ<:s c prisões de varias S()Cios da 
U11iilo das Traballradorcs do Livro rJ do Jornal (discusséio 
unica). 

App!'OY:l(]o. 

:Votação do requerimento 11, 103 , dc 1935 (r.• legislatura) . 
do Sr. Barbosa Lima Sobriul!o c outros, para que uja no. 
meada 1~ma commissão especial de o11::e Deputados para o fim 
de dispõr o meio e o modo pratko da l!~·ecitçüo dos pr..-uitos 
constitucionacs relativos á dt:f(!sa contra os cf/citas da secca 
do 110rdcstc (discussiio ttnica). 

Appro\·ado. 

O Sr. Presidente - A Commissão ser:í. nomeada oppcrtun~mente. 

Votação do req;ccr-imento n. 104, de 1935 (t.• lrgislatura), 
do Sr. Comes Ferra:: .. de informações sobrr. a divida pa.$siva 
tia União ori1mda de. s•·ntcuças judiciucs (discussão !Ulica). 

Approvado. 

Votação .do reqllcrimclllo n. 105, de 1935 (r.' legislatura), 
do Sr. Botto de Mmtc::cs, de iliformcçiics sobre ~·iaucm do Sr. 
Ministro da Agricultura c mwtcrosa comitiva á Rcpublica Ar
gclltilla (di!<:uuão mllica). 
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O Sr. Presidente - Passa-se ó materia em discussão. 

Discussão wzica da indicação Jt. 1.A. de 1935 (1.• I.·gisla
tura), indaga11do .wbrc a coll•f;ctcncia dos Covn·nadorcs dos 
Estados para 1t c:rpcc!ição de decretos-leis; com parecer da 
Ccnnmissiio d<· f11stiça c z•otas em sepaYado das Srs. Lr~1i Car
neiro c Artlwr Smlfos ;: dcclaraçilo d" :•o/o do Sr. Cal'los Co
mcs de Olit.-r-ira. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão a indica<;5o. 

'Ü Sr. Carneiro de Rez~nde (Pela ord,~m ) - Solicitei a pala\·ra. 
Sr. Presidente, -para dirigir a V. Ex. um requerimento Yerbal, apoiado no 
art. 1 75, § 5-"· letra c, de nosso Regimento. 

O requerimento te;n o seguinte fundamento: retirar da ordem !.lo diõ!. 
a indicação. de minha autoria, indJ.gando sobre a competencia dos goYerna
dores dos Estados para expedição de decretos~leis. ?v!otivo da retirada: tra
ta-se de uma indicação que tive a liberdade de. apresentar á Camara dos 
Srs. Deputados com a maiM das preoccupações, sem nenhum espírito de 
parti<larismo, que não me domina. 

Esta indicação foi apresentada em 14 de C.faio; o parecer foi assignado 
em ~s de Julho e só agora a materia ~ tr:>zida a debate. já ha\'endo o de
curso de quasi tres rnezes. 

o s~. ACURCJO ToRRE:S - Trazida l[Uando jil não ha mais inten·en-
;:ores. 

(J S~t. F:ERXA.!IlDE:S TAVORA - Pennitta-me o orador um ap:.rte ... por
que já :.gora os Governadores fizeram os rlecrctos-leis c estfLo mont:~ndo a 
mt~~hin:~ á \·onta.de. Sómente por isso. (Muito bem.) 

O S!{, Pt.DRO Ar.EIXo - O or;Jdor verificará facilmente, pela leitura de: 
,;ua propria indicação, que as questões propost:1s á Commissão de Constitui
ção e Justiça eram duas. Na primeira questão.- V. Ex. indagava qunto á com
petencia dos Governadores para expedição de decretos; na segunda, V. Ex. 
indagava sobre a. necessidde, ou não, de serem tacs decretos aprecbdos pe
las Assembl~as .Constituintes, afim de que ficassem confirmados ou infir
::nados em virtude de deliberação das mesmas Assembléas. Como verificar.'! o 
I)Tador, dos pareceres emittidos, ao nbordar as duas C[llestües, a Commissão 
de Constituição e Justiça tomou sempre opportuna a manifestação do ple
nario. 

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - l'\ão se opponho âs obser~·a

ções a latcrc, feitas pelo honrado Deputad~ relator do parecer. :\Ias eu po-
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tleria. para liquidar a <Juestão. sob o ponto de vista legal, apoia r-me num 
dispositivo do Regimento que d.á á Commissão o prazo d e dez dias impro
rogaveis, para Se manifestar sobre a ntateria. Não o faço, ·porém .. Respeito 
:-uas obsen·açõ~s. Quero apena~. usando de um dir~::ito e tratando de indi
cação, que teve parecer favoravcl, da autoria do insignificante Deputado 
(mio apoiados) por )1:inas Geraes, requerer a V. E :><., Sr. President~::, a re
tirada, fundado num dispositivo constitucional. e. ainda mais. n este motivo: 
a maioria dos Estados da Federação Brasileira já tem, a esta h ora, Sr. Pre
sidente. · as suas constituições promulgadas. Como tenho o constrangimento 
pe~soal de pratícar actos menos uteis. insisto pela retirada da proposição e 
e>pero. :1~~im, fJue a Camara elos Srs. D ei>utados 0 fará lambem . 

{) Sr. Pedro Aleixo (Pcf,z o1·dcm ) - Sr. Presidente. na fundamen. 
taçãn do requ~rimento que acaba ele :~presentar meu· illustre cô~lega, Sr. 
Deputado Carneiro •de Reze:c:le. obsenou S . Ex. ·<1ue a Commissão de Cons
tituição e Justiça tinha o prazo de dez dias p:.ra emittir parecer sobre a 
iindicação por S. Ex. SU!l'J::"erida á Camara. c que esse prazo. Sr. P residente. 
f oi de muito excedido pela referida Commissão . 

A quantos acompanham os trabalhos dos meus comr .. mheiros da C<Jm
mis~o de Constituição e Justiça, não é necessario recordar o esforço que 
nessa commissão se despende, no sent ido de ser correspondida a confianc:a 
da Casa, tanto que as reunif>es se rcaliz3rn não sómente em sessõe~ ordina
r ias, mas ainda extraordinar iamente. para que os pareceres sejam sempre tra--
2-idos opportunamente a plenario. por occasião das votações . Mas, Sr. Pre
sidente, ara aquelles que niío acompanham os trabalhos da Commissão pode
J:ia parecer que nas palavnras d o meu nobre. illustre e honrado collega d e re
presentação mineira. h:n·ia uma censura. Je,·c embora. á Commissão de Cons
ti tuição e Justiça, pela demora no estudo do importante e magno assumpto . 

Por isso. Sr . Presidente. antes da decisão da Casa sobre o requerii-nento 
do Sr . Deputado Carneiro de Rezend"e. desejo .ponderar que. se foi :1 14-

<le Maio apresentada á :Mesa. a. inuica<;ão elo nobre repreSenta nte por Mi
nas, lambem é ·11erda.de que a materia. despertando e suscitando serios 
debates dentro da Commiss.'io. não poderia ser resoh;da dentro do prazo 
estrictamente ordinaTio de IO dias, que o Regimento concede ao relator 
da proposição . ·Xo casu en1 a-pre<;o. ~1presentado o Yoto d o eminente Sr. 
T.evi Carneiro, o Sr Arthur Santos. nosso il•tustre companheiro, pe
diu Yi sta do proccss:~do para . (J\le tarnbem sobre a materin emittisse sua 
opinião. 

Dc,·oh-ida .pelo Sr. Arthur Santos o processo. solicitei eu vista para 
estudo do assurnpto. e somente depois desses t-rcs votos escriptos c. mais 
ninda, do voto elaborado pelo meu nobre collega Sr . Carlos Gomes de Oli
veira, foi que a Commissão decidiu definitivamente sobre a materia. 

Orn, dentro do proprio Regimento invocado nesta Cnsa pelo meu il
lustre collega, Sr. Carneiro de Rezende, está o dispositiYo que permitte :is 
commissões ú excesso do prn:z:n, mediante concessão dos respecth·os pre
sidentes. 

Não é so 1sso. como não podemos interpre~r c applkar um disposi
tivC1 leg~J . considerado isolad:tmcntc, recardo que no mesmo R egim-ento in-
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terno. outros preceitos impõem a con<:lusão de 11ue :.penas .:xcede o praz<• 
aquella commissão que ao re-:eber -prop<)siçõe:;, demora. retarda sua opinião. 
sobre as mesmas, além de 6o dias. 

•Kessas -condições, verificando-se que a indicacão apresc.:ntnda {,; 
considerõlda pela Commissão de Constituição e Justiça e que esta opportu
namente sobre ella emittiu parecer, não pode haver, nem de le ,·e. uma ac
cusac;ão de retardamento. propositado ou não. 

() Sk. CARNEIRo n~: RJ·:tESDE - Perguntaria a V. Ex. qual a n:~tu

,reza da in dicação. Era, ou não. urgente, dada a especie da materi;~? 

O SR . CARLos Go~E~ - Tratava-se mais de uma questão doutrinaria. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Devo dizer. a V. Ex. que a indicação 
é realmente materia urgente. 

O · SR. CARNEI RO .D~ Ri!zEN.DE - E· questão doutrinar ia . mas que eo
' ·olve gra\·es questões de ordem jurídica. 

O SR. CARt.os GoMES - Sobre a qual unta resolução da Camara em 
11ada influiria. 

O SR. CAR!'fl!IRO DE R:t.:zE.."DE - A Camara não tem por funcção ex
clusiva votar dispo:;ições legacs. A sua competencia é muito mais ampla ; 
decorre, implícita c explici.tamcntc, de varias textos da Constituição. A 
funcc;ão do Poder Legislativo não é só fabri<:ar leis. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Sr. Presidente, com as ponderações que 
acaba de faz:er o meu nobre oollega, Sr. Carneiro de Rezende. temos bem 
definidas as func:çõcs da Camara dos Srs. Deputados. Não tem esta, ape
nas como funcção, elaborar leis, Tem. tambem a que é regimental, de emit
tir parecer sobre as varias indicações produzidas em plen.ario ou. por in~ 

termcdio da Mesa, levadas ás Commissões. 

E por isso mesmo que se trata de assumpto de magna importancia, 
não se poderia pretender que a Commissão de Constituição e Justiça, em 
m.ateria que tão profundamente dividiu a propria Commissão. emitisse pre
cipitadamente um parecer e viesse, com esse parecer assim precipitada
mente emittido, pedir tambem, no açodamento de uma deliberar;ã.o, '.lma de
cisão que -se representasse apenas nos quantitativos da votação plenaria. 

O ·SR. Act.ii!Cio ToJUlf.S - ){as V . Ex. não acceita a segunda parte: 
dos fundamentos do Sr. Carneiro de Rezende: não · haver mai5 necessidade 
da palavra da C::mara a respeito, por se acharem quasi todos os Estados 
coostitucionalizados . 

. O SR. P EDRO ALEJXO - E' uma questão para ser áccidida pela 
Camara. 
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O S11. ARTRUR SANToS ·- Declarei. alifls, '!lo meu voto em separado, 
q\lc o -remedio chegára tarde. 

o SR. AsCAJ\'10 Tumso - Já aQ>Jelle tempo. 

O S!R. IFiEDIRO ALtEl1XO -- Não posso accdtar os fundamento,; prco

duzidos pelo meu eminente co}lega C.:trneiro de Rezende. e peço sobre · <' 

~'ssumpto a sempre acatada opinião ào il!ustn: representante do Estado 
do Rio, Sr. Acurcio Torres. 

O SR. ARTH u~ SANTOS - O voto do Deputado Le,·i Carneiro conclue 
por projecto. _Kão é, portanto, materia doutrinaria. 

O SK. LEvr •CM!XI::lKO -:- Ha uma parte do meu projecto que ainda é 
inteiramente opportuna; a questüo dos conselhos consultivos dos ).funi

cipios. 

O SR. PEDRO ALEIXO - E' respondendo, ex.actamentc. á funda, 
mentação produzida que peço •licença para, diante da Camara. sustentar 
c1ue não se trata effectivamente de um projecto de lei a ser discutido e 

vetado. O de que se trata, o de que se cogita, nessa indicação, éJ de saber se 
:~s funcções !egislath·as, que go\·ernadores de Estados estavam acc'l.lmu

lando com f\tncçõcs executivas. eram on não legitimamente por elles ac- . 
cumuladas. 

Nessas condiçõe>, mesmo que se não tratasse da elaboração de ·um 
projecto de lei. a opinião da :camara, o debate na Ca:nara, são sempre op
portunos, uma vez que .; a mais alta assembléa política do Paiz, a dizer j, 

nação se realmente foram legitimas ou il-1egiti111as as funcções legislativas 
cumu-iatÍ\·amente exercidas com as executh·as pelos governadores de Es
tados. 

O SR. JoÃo N'.En:s - Sen·ir;i de elemento de interpretação ao Ju
Jiciario. 

O ·S11. PAULo ~lARTl.s~ - Naturalmente como elemento historico. 

O SR. PEDRO ALEI>i~O - Exactamente, como assignaia o represcll· 
tante do Rio Grande do Sul, Sr. Joã,o :-Jeves, é urn elemento de: interpreta
ção para o Judicitrio. 

O SR. Lt:VI CAll.NiliKo - E não é s<) isso. As proprias assernbléas le
gislativas dos Estados podem corrigir as demasias commettidas pe!<os go
vernadores annull<l!ldo a legislação por ellcs exorllitantemente feita. 

O SR. PEDRO ALEIXO - C01no vêem os meus nobres collegas, 
notadamente o iilustre representante do c~:~rá, não se trata de uma. de
mora p~~positada na emissão do parecer. 



c!mara aos DepLiados - lm"esso em 2810112015 14:43· Página 135 de 167 

-431-

O SM. AccRcio ToRRES V. Ex. está sendo injusto com o Sr. Depu-
tado .Caraneiro de Re:~:en<le. S·. E.x. não falou que fosse proposi~'lda a ele
mora. 

O SR PEDRO ALEI·XO - Referi-me au represent :~ntc elo Cear:í. 
Deputado F~mandes Ta,·or:~. que. em :1part~ ao nobre collega Carneiro 
de Rezentle. declarou <]Uc já não t:Ta m:tis opportuna a discu~sib •la ma
teri~ . . 

O SR. PEDRO ALEIXO - Na opinião do Sr. Fern:mdes T:n·ora. 
hem accentuada em aparte dado a V. Ex., já havia perdicln a npportuni
<l:ule porque a Commissão· sómente ~e m<tnif~t:1ra quanclo j:i ~ss~ dcb:ne 
niin tinha mais sentido. nem significação. 

O Sx. FERXAXDES T AVoRA - T3nto era ncccs.<aria a manifestação d~ 
Camara <tue o Governador do Cear:\ ncaba de expedir um decreto ""
clarando que um certo a rtigo da Constituicão ainda nãn está em ,-ignr na
<Juelle Estndo. 

O SR. PEDRO ALE!XO - Veja V. Ex. a importancia do <IS

s nmt)to. Ainda agCra podemos debatel-d nest:J. Cas:t, tanto mais que a Com
missão de Constitukão commigo concluiu que os go\'eTnadore~ dos Estados, 
eleitos pelas assembléa!'., não estão no exercício de poderes discricionarios. 

O SR. j oÃo N>:vm:; - Fomos surprehenditlos com o n:qtterimentu do 
mei.t eminente companheiro, Sr. Deputado Carneiro de Re7.ende. Se S. Ex. 
permittisse. eu lhe dirigiria um appello para que retiras$c o seu requeri
mento. afim de que a Camara pudesse pronunciar-se sol>re o assumpto, da
da." as grandes decorrencias que o mesmo pôde ter sohrt a vida do,; Es-. 
tados. 

O SR. PEDRO ALElXO - Sr. Pre~i dente . cleante dtt aparte que 
ucal>il de ser d<1do pelo nobre l<·<~dt·r ela minoria, Sr. João !\e,•es. <tUe j:i 
teve ensejo de salientar ' :t irnportancia do asst1mpto contido nessa· indica
<:ão, eu me dispenso de falar sobre a materia. provocado que fui pelo rt
ttUcrimento do nobre coflega Sr. Carneiro de Rezende, deixando mais unta 
vez accentU:ldo perante a Camara que. c:m assumptn de ta l relevancia. niin 
podia a Commissão de Constituiçãu e Justiça emittir um \'oto politico. apu
rar . partidariamente as opiniões. 

O SR . JoÃo Nv.n:~: - Nem se disse isso. 

O SR. PEDRO Al;EIXO - De sorte que, justamente por se tratar 
de pareceres de jurist~$ . e~tudo e meditac;ão maiores se impunham, em
bora procr:tstinada fosse :t dt!cisão final do plen:~rio, decisão que ha de 
basear~se ent . considerações juridicas e · não em deliberac;ões partidarias 
(Mu4to · bt'm.) 
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O Sr. Carneiro de Rezende {Pda ordc·m) - Sr. Presidente, quan
c.lo nu: abalancei a apresentar o requerimento \'erba1 a V. Ex.. acccntuei 
desc.le Jogo que o fazia em meu nome pessoal. Quando lembrei que a indi
cn<:ão tinha perdido virtualmente sua opportunidade, cahindo em estado 
de perempção, assim agi -debaixo da preoccupação de collocar o assum-;Jto 
~ob um ponto de vista do mtu pensamento privado. Não quiz expandir-me 
c:tn maiores considerações, nem dar a questão como definitivamente li
<tttidada. Agi, apenas, como autor da indicação: 

Já, .porém, que o d igno lcadcr da minoria, meu prezado collega Sr. João 
Ne~·es appella para mim, no sentido de abrir mão do requerimento ha 
pouco formulado e endereçado a V. Ex., Sr. Presidente, liberal como sou, 
não tenho outra resolução a não ser a· de acatar o pedido do ~Ilustre cal
lega. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordent) - Sr. Presidente, pedi a pa
layra para enviar á Mesa requerimento de preferencia para o voto em 
separado do Sr. Levi Carneiro 

Vem á Mesa os :;eguintes 

N 

Indicação n. 1-A. de 1935 

Requeremos preferencia para o voto em separado do Sr.. Deputado 
Arthur Santo:s. 

Sa~a das Sessões, 1'-< 'de Agosto de I9JS. - Barros Ca.ssol. - loiJo 
CJ.:ophas. - Pedro Lago. - Nicolau V("rgueiro . - João Mangabeira. 

N. ! 

lndicac;ão n. 1-A de 1935 

Requeremos preferencia para o \ 'Ott) em separado do Sr. Levi Car
tleiro, 

Sala des Sessões, ra de Agosto de 1935 · -.1C1lrno Torres. - Ub!Jitlo 
RanrCD!hete. - ParJlo Morlin.s, - Alves Palma. - Fclix Ribas. - Laerte 
Sctxbal. 

O Sr. Democrito Rocha - Sr. Presidente. o assumpto de que trab. 
a indicação do nobre Deputado Sr. Carneiro de Rezende, foi por mim fo
calizado, ha cerca de um mez, nesta Casa. Ainda hoje não me arretlendo 
de ter trazido ao conh~imento da -<:amara o que estava se passando em 
meu Estado, por força da faculdade que o Sr. Ministro da Jüstiça, em te
legramtiia-circular, conferiu aos governadores - a de !lecrctarem ·leis. 
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Xão possa, Sr. Presidente. pui:-; nàn sou jurista, C(unbalcr us brilhan

tes voto~ defendido~ na Commis:;ãu de Constituiçãn c Justiça. pe':os rio
hrcs ·Deputados <!UI! justificaram a faculdade conferida aos !(•H·crna.!un:s 

de Estado. Não encontrei, porém. na aq,:umentação de SS. ~Ex. uma só 

affirmação concreta. q~e neutralizasse os dispositivos .. xpressos na Consti
tuição, vedant.lo o exercício ela funcc.;iio clt: 11m pndcr por membro~ 'invt:S

tidos de <)U\r:ts funcç.-•es. 

O Sl(, Pr,mm ALt:lxo - O nobre Do:putaJo pennittt: um aparte? V. 

Ex. concorda em que, depois de (lromulgad;L a Constituição FederaL o~ in
terventores dos Estados podia1n ;tccumu1ar a~ fll:ncçõt·~ legl~lali,~as c exe

cutivas? 

O SR. Dt:~lOCRlTO l<OCHA - l<econht:<;o que esses 'intcn·entorc~ 
~c acha\."~tnt in\·estidus dr: autoridadt: discTit:ionarüt. . 

O SR. ARTHt.:ll. $AX1'oS - Muitn lJem. 

O SR. DlDIOCRlTO ROCHA - Xes~e periudu t.le trausio,;àu, a •iU<.: 

as~istimos marchanúu J)ara <> aperfdçoamento. para u respeito ,·, lei d:ts 
leis, recunheço t(Uc o,; go1·ernadores, que: n:lu respondiam -pcrantt: u Presi

dente da Republica. não eram seus de-~egados, mas governadores cunsti
tucionaes, tendo prazo brc1·e para os Estados entrarem n;,s prero,llativas 

da fac:tura das leis pt:las Assembléas. pelas suas Camaras ordinarias po
<lerÍ~lll contribuir para que as rnaiore!i desyanta,....en~ ad\.·1<.-ssem para a (.:~\~l~a 

public:.. 

O SR. PF.ulw At.l·:l.lW - Quando perguntei se ns imt:rventore:; cumi

nua\·am com a funcção de legislar, tinha o objectivo r.le ch:tmar a atteu· 
.;fio de V. Ex. exactamente p:tr:~. o ponto de já estar em vigor a Constitui
ção Federal <JU<: 1·eda a accumulação de poderes. Apesar disso, nem V. Ex. 

nell\ outru jurista puuc contestar a legalidade da accumulação .las funcçõcs 
Je interventor c"m a~ d..: legislador. E ' o mesmo texto a que o orador se csti• 
apegando, o <(Uc (Jmhi!Je ao cidadão investido no cxcrcicio das funcçiíes 
r.le outros que ~·ontinuam ,-il{uramlo d~;>oi~ da eleição de governatlores. Ora. 
esses n ão viiu ter as attrilmições da<i1~ pdns Constituíçõe~ :mtigas. ·m;,.;; as 

funcc;üc~ dessas mesmas Constituit;Ões ato! onde foram rt:I'Ígoradas pd<> 

decreto institucional dn (;o\ erno Pro1·isnriu. Não havendo nenhum text•• 

de lei •tue prohiba essa ac::umulac;flO ele funcçcics dentro d:t lc:gislaçãu re
Yollucionaria aincl.• ,.il{urantc. nis~o se firmou a t:ommissão p:~ra sustentar 
a pre\•alenCÍa olr1S c]í,;pnsitinos <(llC CUtl f .-ri:11tt func<;:ão •legislativa aos I!"• 

n:rnadore~. 

lÜ Sl<, Al<1'lll!t< $.\WL'l•s - :\ pruhihiçfLO ..; ext>rcssa 11:1 l'unstitui~;,,, 

Federal. 

O SR. ;LAt:KTll. Sl::TJ.;Mr. - Direi a V. ;C:x. <Jilt: se t1i"1u ha nenhum 
te.-.:to <le lei prohibindo os governadores de legisJar, nãv ha. umbcm nenhum 
-.:onferin.Uo poderes para tal, t: a Constitui<;ão Federal cll:•;lrt:.,sam,nte ,-.:da 

a accumulao;ão ú'a,; funcc;ües legislati,a.-; e c:xecuth·as. 
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O S~<. tPrWIH> Ar.t-;1:-:ro - En1i'w n or:J.dor não está sen<lo muito amante 

J :t ~nherencia. quan<lo •:lix qitc:. <lc:mis de pn>mulga<!a :1 Const itnição, cos k
gi s1.a<rnn~s ainv.la 1lu~1 i:t1n l e~ris l;ar. 

o s~ . _.,,,rno" s., :, ,· .,~ 

' 'iJ.,!ur. 

O SlR. DJ·:~!OCIHTO ROiGHA - - O nobre collel"t Sr. P c :lm :\lcixn 

reconhece rntãu ~tarmos d ia nte ;le \1111:1 <t1test ãu Ô'e facto. 

O S 1<, P1WRu Al.t;!xn - De ü ird to. De f;~.cto est;n·amos no perimlo 
<li~cncimmrio •!ua n:iu ~s lds. sómente vigora \·am emqua.nto . mantidas pnr 
po:ler re\·:.ludon:trio. 1E$tnmo~ ag-ora <li:mte de <lllestão eminen·temente jurí
dica, que t"m tle -.:r d.ecitlit!'a de accurdo <:unt os te::ctos de lei . 

O S. R. •DE}lOCRrfO ROCHA l:'ermitta-mc en-tão cuntinuar 
fi.,! ao mett Jx>ntu de \'(s:a. <hzend<• <]Ue a ·situaçfio ê <le fado. õF. ' armado cnm 
os factos qne venho <lc:darar a V . E x . <tue a faculrJarle dos ~cwerna.Jores 

rlh:retarem leis tem <':t.u~:t<lo ~r.mrle~ mnleficic,s. 

O .SR . F't;DRO AutJxo- Que "" trihunaes es1L1d:t:-m t:Sil:t <t:.~ estftn e ré,;>arem 
o~ <lirdtos indiddtr..te~ f<: ,:a<los, m;,s não -se faça aqai uma revogação e~ress.'l 
orle leis <JUe estão em vij!or sem se saber onde f"ram c umpri<i:IS. onde foram 

con não \'Í~>bdns. 

O S t<. !I.AKwn : S r:n · ,,,._,, - l'ar:t isto não era preciso tleda rac:fin rln 

L<·l!i-slati\'0. 

•O -S 1:. I P ~;: >k<> A J.f. t :<n -- )/ãn cuntc:stu. pois sempre a ffirmc:i que os 

poderes discriciona.rios -no Brasil cessar:~m no dia r 6 ele Julho: c chame-~e 
IPrt.'sidente da -Repnhlicn uu Otefe uo ij:,'.xecntivo. a<J;. tribunaes é que cahe 

:t plcnitot!dc: <la f~ncção ele j-ul~ar se sens act o>,: esti'!o on ruin t•nnio rmt>s '"'"' 
:t C<msti~níçãt> e demais Jds, 

O ~lRl. lJBMOGR!ITO ROCHA - V. Ex. acl1a qnc ns J.!"wrn:ulor .. s 

t i·m comr>ct.,ncia para Cl.":'Od'ir dt>ereto" l~i'? 

O S.R. :L.l!E•1-f\UCR IT O ROCHA - E~tx:ro que o nobre culle~a \ 'oito: 
I'IUas vistas par.'l <> ·pe rigo imminentc snhr.-. as populaçiic:~ <tn:m:lo t1nt 1!0\' ~r

·n:>~lor de ~taoo se acha :l1J1parelhadto t'<>l1\ es!::t fa!lt,kJ:ule ele der:n·tar leis 
e elle mesmo :ts execul:t, mo<iifican d,, trihunaes, inten·inrl'u na org:~niz.1<;ãu 

jndiciaria, etc. 

O S11. F!t: llf.IKI\Iuo Roll~Ha; ~;,.;: - E t fll:~ll<ln " inlern'lih>r ti\• L'(a!":'. 

fazia '' que queria? 
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O ·~tR. D1E:.\1 O C I{!! TO ]{00'1-L-\ -- ;\ruo qnd;·a e<tabclccc·r cronfrollt" 
ct1lTC :• chefe .üis-c-ric.1:onaril) de u1n Estad11 c (' podc1· <.'t.,nsthtlcicJnal. () G,, .. 
\:cr.na.·dliT tio JloSSo I.E~ta~lo :tcab:l :le ·prnhli ::ar r!cl'rctu d~·b .. r:nrdo •rne o :trti

--~o lÓÇ> d a Crmstitaicão 11ár; es.tá t"'lll vlg-l)r t': •P1~ nfi" tntda < tircil~•=-' t)p:-; fnn._• .. 

:~icm;,do.s .paia f:lZCr a 1ler:rnlm-:la qut: it:za 

() SR. Dl.l\tQtO:.;tJTO IHJCH.\ - l'""s" dar ·" te<lctmmh .. <l" illustrc 
Dc?.U,~ :.dn ~r. ·Pc:dro Vergara. q:~c t':;ti! de ]Jo"'Sc: Jt~ ~· ])iario (lffit·ial d{• E:-;.t:t

. (!u 1lo ·Cear:"\··. en1 qu<: \·cnt pnh:ü·ac·;·,, ,, -·iccre~,,-

1{) Si<. 1 1~t,:L'J~rt~i~lH1 Í{c•lll<I~~~·E;o; - (J,ttma:lv (_, ~,-. ~lnl·(·lnt Linla c•,:Jf

nKttt""i.l HS 111ai(•r~s ah~.::urdt~~. V. 1·>.:. . .;u:har;t q;.H:. tt~:ln aquillu era ~c~;1!. 

O \f<:. I):E.:>.JOCiJ{:JTO ROCH.\ :\lhur.lDs t•,;tou• st· ,·,mmcttcn·i" 

a;.:<"•Ta. O Sr. ·~l•Jrcir:t Lim:~ tinha apcuas a Jiberob.dc .I e i alar c " l!ll<' <'ra 
5~ faz .: a política :I e dcrn:h:da~ ~ pcrsegniç<•e;. 

O $t< •. FIGt:r:ll<lilu> Rc•<'ll.\: 

~~~ ·\·t.·rtlfl cli~crid~rn.ari~~4 

O SR. f~8:0.IOO~.!TO IHlClL\ - ~-:· j.u·ir." •Jt~c \·. 1·:,. iaz ,(~l:c. 
Q·~:t~~rlo " Sr. .~f t:'l1<:7.t'S d !imcntel, s~crctu rio [,, ltttcrior. \ razia •. l 't·:t r:í 
1:d:du ct1111u llí• 'll·repo ~Ia ~R"cpuh~i~·;t Velha, r. Ex. fi.f...·d:Ya mtt~·lo! 

Ft,;I·E~ J HI·:u~, Ront<h~t·t·:s ···-
,. 
'. 

O .S,J{. I.>.l~)·lOGKlTO IROOH.-\ - ~ •• ca clis..·utir " :Ls,;:m>J>:n <ahirc·i 
d:1 1nrlicaçfto pr~~~ent~. •jlar.a t~nvcredar ll<•r l'atninh•) (Jh·cr~(). Oppnrtu~:t

r:lc!ltC! pud~rei ·~fferc.;.·cr dc,t:·nnH!ntos liToY:t.lHh.l a winha a~se:r'f1••. 

Sr . .Prc<d('tlt~. ncr.:U1Jt:; :1 attenç~LI) d:-1 ·C:.un.ara lia hnra em q~H.! :-tt: disnl

~c :1 i::~:~:~·a~..:flu Carneir.• de ]{ez~:nÓ; c na hrJr:t em ~JtlC ~~ 11c:lc a llT'efcrcn

cia ·t>ara o Fttn ~~~ Sr. l.cd Carnt~in,. porque j·ulga que ~1 s 1X.~:~L:~Ia,t~es dOs E:-:-

1;d"s cstà" ~llpplicand" ;Í ·Camar:t elos Oe;JUladus que a•;>prol\·r: " parecer 
,]., .:;r. L~,·i Carneiro. pnis a.-, menos ahi se restringe ;c faculdade de 11S 

~e>V<.:Tll:ulorc..:~ lJit:jttdi.:art:tlt oS intt!re.~~~ c.]., pn\'11 c: ferirem u~ ~iir-eitos dt'~ 

c~d~r!ãos. 

O Sr. Laerte Setubal - Sr. ·l'n:si.lentc, ~ig:na\ari .. do rcqucríment" 
pedindo ;preferencia para o voto proferido na indicaçftu n. 1-A, do nobt•e 

lk•putado ·Carneiro de Rc7.cnde. pe1b illu~tre culk-sa, Sr. J.cyi Carneiro. 
na •Commissão <le justiça. venho pedir à Camar;, cnncoxht a prcferencia 
solieitnda, pelus moth·os <[U<: tProcurarci exPQr. 

Uma cl:.a!'\ qu~:,."tõcs im·pbrta.:ntissln1as .;t~tribu~i~~-~ au ~H'.J.Iu.:J:l~;~unenl·~ • 

desta Casa t'. ~elu .duvi•ta. '~'luc:Un <!LlC s~ refere :w [W'<ler !~gif~r:u11c ,Jn~ 
C:n\"crn:t(]llfC~. dejJi>ÍS ele installarias as A:.:semltlé<Ls c'"'"!Íl\titttc:~. 
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\.Xào fa.çc, 'Í<LV<oT ao ~r. ·Led •Can1ciro dizendo ttUe s= \'<>to C:. ~o:, todos 
us asp~tos, brilhante, i&. iEx., examinando a questão do poder de legislar 
do~ Co,·ernadores, mostrou quão perigosa é essa missão a elles <:ünfericl.Q, 

ali:is conferida por simples telegramma do .Sr. Ministro da Justiça <tue 
lhes attribue o poder de expedir decretos-leis. Entretanto, o Sr. Ministro 
cstit ~m cnn.traài<:ção oom a exposição de motivos insertas na ~lensagt:m 

IPresidtnci~l,na qu.d a-ssevera terem cessado os po<ltres de ICl,.-islar dos in
tern~n.otres, desde que a legislaç5o vie5se ferir os IJ>receitos da Constitui
çiio de 16 de julho. 

'Exatninat~do a md'icação, tennÍDOll o .Sr. Levi Carneiros por consignar 

\'t:rd'::deiros attentad'o,; contra a Constituição s<;: aos Go,·ernaC.ores fosse 
cot~f.:rÍ<k• <> <podler (]e le~islar. ;Estudando. o a_~stmlpto soh di,•ersos a>(><!ct,~. 

mo,;trou. .S . :E'x. que em mais -:!e un1 passo e;;tH·a re,·ogado o Codigo dos 
lnter,·entores. IE •porque o Codigo cstaYa re,·og:rdu em mais de -um va~su, 

concluiu r> seu parecer com tlm projecto de lei inter;>retati~·a quo:: manda 
re•·ogar '' ·Coiigo <los :I•oten•entores, n~cyuillo que feris~e os pri-n:dpius .:ons
titucionaes, poí,; era tluvídosü o poder d'e legislar dos gon:rmdorcs. 

A rruestão. -como se vi:. i, d'e alto ali:ance 1Ioutrinario, e f precis" <Jue 
a Camar:a tenh:t bt:nt em vista essa s ituação, para não condu·ir levianamen
te ou ligeiramen.te. por alfl1>rovar o parecer da Commissão cit J-usti<;a 111.:~ 

attribuiu aos •Go,·ernadores o exercício amplo da a11toridade rle lt:!,'Íshr, 
r:onfcrido aos Governadores estaduaes. 

10 .Sr. Levi oCar.neiro circumscreveu o dixeito de legislar dos Gov;:r
nadores apenas aos C:lSOs em •1ue se trate: <le que:;tões c<: rmlem j.>Uhlk·a, 
<!Uasi de salvação publica .• , 

O :S11. •Lt!VJ C,\KX,Ell<o - Casos ri« t::<.trema 111:~e»sid.lcle " urgencia. 

r0 SR. IL-\:E:RT~ .SIETL:B.U - . .. aos casos .].., t:x·trem:t llec.,~Hi·l:u.l<: 

e urgcncia, com<•, em aparte declara o nobre c0Uega. 
:Seria. pois, legisl:tc;ão de emergencÍ.'\. O parecer <.l:t Cummissrw <cr

m ina p<1r outorgar aos Go,·ernadorcs a.utoridade pl=. ampla, para legislar, 
providencia perigosissinu, -por(j'Ue crêa ~os •GovernaKiores situação mais d" 
que especia l. :Se er~m discrícionarios os !POderes dos interventores, est:.\·am, 
ernret:uno ;;-u·jeit'Os "s :<eus ados a recursos _ para o então -dictadur. 

O .Sa. A 11T lllill .s .... STOS - -l'ermitta V. ~lC, um aparte. De a.;. .. .-orJn 
com o pa recer, a situaçfto dos r\.>Ovc:nnadores é muito mais ampla e muito 
mais irresttktos o~ $t'US _poderes -~o que os dos interventores. !Para us 
Governadores nem é necessana a a.udiencia d·os Coaselhos Consulth•os, n"m 
ha recru'l'so para o •Poder Executivo ·Federal, Veja V. E..x. u absur-do a 

LJue chegou o parecer da Commissão . 

O ISR .. LAlE\111E 'SETUBAL - O aparte do noi.Jre 'Deputaoo vem em 
aboll'O das mi-nhas considerações. Efíecth·arnente, outorgar-se aos Gover
nadores poderes amplos para legislar seria, :nãn a contitl'UÍdade dos poderes 
didatoriaes,._mas a expansão desses poderes, aliás circumscriptos no d<ecreto 
n . t-9. 398, de tt de !Kovembro üe 1930, ao t<."'lt!PO e a-<> i:'S}>:tço, \'Ísto como 
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o pr•:j)iro Gov.<:L!lo Pro-~a~·is~orin .auto-linlituu o~ :..;~u~ ]x.>dcrc~ discricionarit~ ~

'I'Uanc!o (Pt:ttmlinoa <1ue. lae:< lK>dt:re'. só .>eri:lm exer=i~los aré que fosse 
c<:>nvoca<l."l a ,\s~emhl~a X:Lci<>nal Constituinte. ·Cnm·oc.<<ia a As~emhlt~a 

1.1 pmprio dicta•lor pediu autürÍZação para expedir <lccrctos-leis. 

Accresce r('Ue. como ttl'tlito hem l':olientn " p;Lret·cr l.e1·i Carneir". qlt;lll

<lo a As~emhlê..1. Saciona.l Constituinte quiz transfr>rmar-se em C:•mara nr 
dinaria·. depois da tHsc:.:~ssfto em ·~ue st· "'"z t:m <'hequ., a ,[;.gnir:iad<' d:. .\,;, 

~cmhléa_ c~a ~<}hr'!~Jatl~tt;.l ;Í~ critic-as ap·ontildíl:'-" quan-:.lo :"-<: le.:Yantnu a 11r
flOthe:-5e de que, :-;e~11 se1· ft·it.1. t:f;Sa tra.n.sfnnnnt.:5 11. fl"\'erteria1n :uwanH."nt-.· 

:~'-' <li·.:t;t-dor os .podere-,.; discrici"r.ario~ para lcgis!:ar . 

.!\gora. entn.::ta-nto. CCJnÍcretn_-st:: aus ·Gtn·~:·n!~dnn::.;, pudt:n~~ ;unp~ .. ~ ,,_. 

discrici()narirJs. ~-::,hrcp.uja11.t:o o~ 4rue u:-i intcr\''-.:ntore.' cxt."'rcianl. ,·1:4(• -:.·nnlo. 

c já o di.sscnlo!'. e:o;t.;t\·;tnl os interYentnn.·~ sujeitos .ans ConselhCis .-:..·\nl~tt.lti,·os 

c ~etts a.:;tos -~ujeh(J~ a rt>cursn~ :to Go\"er-1H• FederaL ·:lt· Í•) rm~• qt!"c .. -;ada 

int cn·ont,>r fi~:' ·:nn Jict:dnr. cóm pnd~res illimit:t<lis~illto~. 

0 p~an::~cr •la Ct,mtni~sãt • d.e Justiça tt:rrnina pnr cunícr1r cstl~~ ptl:h:r~::o: 

iH:nlit.1-:-1'l~:.;in;. f; ao;-; Ctn·ernadorc.:·""'· .~ ~Tue ~- ~inc:er~uncntc-. 1.!111 ahustl: l". ~.·m 

se tratand.·, de n1ated~t ·dtmi:Ti1~at"Í:t pn-ci.:;am11s cnhihir e-.:O~t.: ah~~~u ~H~ nu .. nns 

C"Oí.l"l CJ UoSS•) ·ptoteS.tt'. 

Terminando. Sn•. Deputad<Js. e11 conununic" ú l':mlar:t <lLlc termin:t " 
p.arecc:r tvi Carneirn .pda apre~ent~u;:J,, lt- ~nn projecto dt> lei t~xtlngui1H~-~ 

"" .Co:1selhns •t'nusultinos. E'~" mediJa cll' s;tltttar pmn:.ü ... tl'll\ ainda a 
vantagcllt de uma disc.ussfio mai:< ampla. ~m pknarin. sobrt: ;.r>':<Lllllllb 11'to 

preci.puo c de ta~ ma~nitud.t! f}Ue :1 Cmnnra melhnr ~f..· csclan::t'"r:t ·~·:·,mt, 

"· affirrnaram.· •ztter n IRcl:t!~r d<> Parc:-l'r, :'r. i'<·.iru :\l<·i·'"· •z::t• " aat<~r :la 

Ir:·:lic;rç::i(;, :Sr. ;Carneiro ele Rezende. 

!\!'\sim. t.lis::utin<IO-St" 11 parecer Le\"Í .(."arneir.. c fi projccLo .lt: lei. a·
-retl'J(IS. eJn tn ... ~ ~lh.;,c~l:-;~~-·~s. I IJJ]'<)rutní:tad<: tJ:tra l"Scl;lrel,c.:r ... -~ta tllat~.. ria ~~ fi111 

de que fixemos a verd~t 1Jiera dflutrin:t ~ohrc a qnest~i.u. 

,l~ra " <i11t: tinh" a cli1.cr. 1 .lfrfiÍo h,·m I. 

O Sr, Pedro Aleixo - ~r. Prcsitlerltc, S r". L h:;>ul:• J.,~: ~:,;tiL ,.m 
rlisoussão um re(jueriment" .!c prcfercu<·i;L iorlllltl"d" em fa,·nr •.lu ''<>b d<i 

i)c.pntadn·. Sr . .f..,c\·i ·Carndro. \·otn esse qae tcrmiu;t com a aprcse:II~Lt;ã{l •lt• 

um projectü. c•n Yirtude tlo qual ~~io dr:cla.rad~ cx:tin(.:tn~ n~ CtJnsclho:-; 

C'onsúltivos dr,s Esta~los. na <lata <la ~1eição dns rc.~pectÍ\'f>s ~"' erna:lnr.-s 
e os d()S :\~unicipios, l<>go q:1e e1teitas as Ü<marn~ ;t.l,.mi"ipaes. Crmcloin,(,, 

a fund:amcil'tação <lo requcriml.'nt«. " mca nuhrc wlkg:.. t'r. ·l.acrtc ~etubal. 

assevera á Ca.mara <f\lC se i11dina pela prefen:n.;ia do Yot" ']•"''·i Carncir.t, 
porrrue ahi Yi! .S. IF.x_ - c ~crl:•menk com ~. Ex. ,.ê a minoria <k.<ta 

Camara - mna OJ>portu.nid:Hle :1 mai.> p:tr:t que se mantenha a C:nnara t·n• 

discussão t: <!ch:.tc sr,bre n rt:levantt ;,ssumpt••. 

O SR. Ú.A!lRTt; rSr;;TlHl.\1. -~ V, ·Ex. pwl-e <h:ixar .le reconhec"r a \·an· 
tag(.m de. sobre assumpto tiío imrx>rtante. <le que V. J·:x. foi ".llll lns pio

nciroF, h:1\"~r un1 e-st:1~lu 1n:Jis ,::;!';eneraliz;u1:cl? 
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.(} SH. ,pJ.:.l~I~{(J :~!L~E!lX.O - kespt•ndn ;:u, aparle l11• il1u:-itit: t~llltcJ.,!a Cfl~ i ~ 

a ob~~rv:.t<;f"w rt!~~'.:lt:!~1h: dL~ q~tc acnl,a de H-:correr nc:-::.:a ·Ca::a. F1.i fr~ln

quea:ta a p.ala\·Ta. peh ·Presid~11tt-, ~ohre a [ndicaçãn t"lll debatt::, c: ncnht~m 

tio~ n1e:n:; t;ntinent~:; :...·~~1!-=g-a~. cada qual .Jclle~ capaz de il]uminar ~~ 

as~l:.ln\>ptu ctJlH a." hl?.t:':--1 .J, :-it:n talt:~ito e i·ntclliJ.!t"ll.cia - se 1JrorjHJ~ ;:1. U1i.":;utir 

~~ lll~ateria. 

() ~H. L.\~lt'rl~ S I ~Tl: I L H. - ·I >t.· ]JrulHJ•llJ, ft ~rm.~l!oU--='~: Ullt rt:·t i-4erhnenv~ 

afin1 d(.· qtlC h(IU\'(;:!'=SC ]lTL"fC"TCilCÜl pi:IT!t 11 Jltlr~C<.:"T do ~1". 1,..-t:\'Í C~arneif'J. 

Xfi., 11lt•it'eL·mu:' l'cn:-:.ura p11r is:-:o. 

() SR. ~PEIJ~RO .·\!L:I·:·t~'l XC) -- 1·>~-: n;.[l.H.'I'in:::ntu f,,i lc\·aJ~, ú ~lt:.:>a 

l'X~u.::tauu:utc n., UH•111-t•n1u ~,.•zn 'l'·te ~e dvt·lara\;l ~11:..· •• :rr:H!;1 a d!:-;~us~âfJ .;a 

sn:t tt·rb _ 

I) ~1!-t. -P:F,IJ;!{() .\·UE I~() - l.o11~~- de mitn e-:-:.t;"t 11 pr"l'''si\u :!~: ccn~u

~·;tr C) c.·;ni Ilt:ntc; l.:t11lc-~-::!- () I me \ ll·~cj fi r~ ~<..·alizr. lH;St~t hor~l. i.: \I :_I rg-Utltc:t!t:) 

~~niH qltl! !". :1·:~. H·rnllnnu :a~ ~~~n:-'i ll!ra,fit.~s qt:t: dc:;t;t trHnult! pr ·ht7.!·:t. 

'Jncr , li• ~hrc J >c;Juta:!'t* 'tt·UC cuntiuut.• a l'anmra n ~xa1ni~I:1r 11 as:-;umptu e, 

r~gintt!nt~Llnll'nte, (~C\'Il Jeclar:zr 41U~ o Jlr"jectu ~·nnt 1gH! t:ncl:'rra .-·~;·..: \'ot-:1, !: 

~~:nprr: at~atacip e brilh:mtt: ~r_ :l..c\·i ·C;:u·llcir(J, n~u· \·ac ~cr n:jcita:I~J pt!l•> 

íacto d~ ser \·ota lo. tJtt pclu fa~~tfJ <.1~ ser ~~~-efcri:lo D parecer de <tne fuf 

rt::.atur. na Cc~n1nlis,..:,t1;, l~t: Jn~ti~::~ ~ .;\ t~ualql:i·r du;; m<:us <·~dk·g-i::.'i ~ fal't:l .. 

trul:a a ap:-t."":-;t""llt:u.::\o. l'Hill:t projl·t.·to 1•rnpri~~. dn 'llrojecto pfft."rc..::· :o pe: .. 

~r. L~\· i (·~ll'lll.:i r o ... 

() -:'W:. .\J<'l'lil l"t( S..\:\''1'••~ - C)uand •• tof],,:-;. n:-' •1·::-::tad .. s jú c~lÍ\'CTCill tiO. 

TC'JÔ mc-n ,~onsti~'IN:-ion:ll!, .. 

o ~·:< ;Ht·:.l :1:>o ,\:1.1·: 1 x t > 

t~:., t~ cxami.ll;al-11 n'linud~ntclntmte. 

{) ·~lc.. 'L~\l~I<TC ~F.·n·•:.,r. - En1 alu•ll•• ~1... :ar~u:'''~lltn de \-'. E;o\. .• ric\··· ) 

!ti7.er qut u pan:c.-~r lh~ { "unnnh:.~~·H· ·:lt:: ,I usti..,·a tambctn pudlc:r(t :ooer !:IJJ1)To .. 
YnJo na (ltscn~sãn d~) '1"•ruj~.:tu ·L.e,·i ~ ·arnciru. I~· hitStautt (tUt: V~ Ex. :qrrt!

,;~nte emenda a esse •projcctc •. IJlH: 1ero1 ''"'] ' l" <l<:hat(!'. A insinnac;iiu par;r 

íJ.prC'sent;tnnos um .pr.,je~to j~L t!S!~·J Cl-11~\lh!-=tan~·i:ula ~~~· pnJjccto Lcvi Car

llCÍrú. 

O .SR. ,pp;D!<JO r\Jl.JI~i!XO - Veja \'. lEx .. )l<>l" consegtJintc, um ca

ntl.nllo ncJ~tna1, rcgin1ental para n di~1sstu~ 1Hab lun~a ~ lninucio.!:>a <1 ... ) 
assu tn.ptí~ • 

. Resp01alu, ag .. ra, ~" :c•:>:1rt~ qu<: acal>a de ~~r pruierido pdn Sr. Arthu~ 

S:mtos. S. IEK. asse,·cr:. <tu<: ~Será fõra d~ <>P!.K>rtunida\1<: a di:>cussã<~ e 
\'otação du projectc>, purqut:, I[Uando se v~rlfü:aT un1a ou. ~!Ut'ra. já cstarfi..:) 

c • .n~rit\l~irm;diz~r!r,~ tnó•s n~ ·Estudos da [(~[>uhlica .. 
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~r. ~'resKiente .. nes.te !llutncnt<) , rt!pÍtn <• i tll<~ j á tiv.: <>ppurtt:nhi:...l':= .1:: 
dizer : l liin se trata aqui dt recolher o voto <lu< 'f'art idos, ele t>htcr a ""'\
nifesta~ã" .dos ·partidarios. Dentro da ·Cotmnis~iíu (l<: Justiç:l n5o tive cn~cjn 

de transmittir a QJ)ini.5.o do~ meus c.,rreli::icmarios, ar"ura.da ~tn rcun1:.to 

de: ·mi.nha :ogremiação J)olitica _ O meu ,·nu. rc])rcserrt:t :\ man i fe:t;~ç:io cx

pres.."'a .de ttnlíl con\·icçftn p rofnndatnentc arr:tiJ,t:r la c.~n1 n1inha con:\~icn ::i=

j uridic:l. 

O·~''· AK"l.lllat S.-\x·r,,s - V. Ex. dc\'e fa r.(!r i d t:nl l(.~it justiç, : uJ~ c:.ol

le,C.!:IS •l c Cunnni~~f1o que di\'tr~ir:nn dn St:ll pontu .- le vista . 

n ~·R. l'!l~t>l~·t' .\i;t·:·t:\:()- Xfíu veja V. Ex .. 11a o1nis:-:t':' ;a tC a.J.:'u ... 

r:L ele r~ferenci:L ao:-;. Yot,•~ di\'t:rgcnte:o. thJ~ tu.t.~:t1S t:nlincntc~ t..~t d it,:g:t..;. - ~~1 al

~ ~ut:r dc~jn de clt:ix:Li-us 1n:l l. 11U pra1ic-;lr. t nl relaçftu ;t ellc.o;. a 1nai~ Ji_ 
gL.;ra c Ien.: inju:;tiça . Saliente, a~ r:LZi"><::-:. trUt: fnntl:!ntt~nt;un nu.:u p:lr~t·cr 

cx;u.::t41.nt~.::.ntc :jltiTt[Ut: ·IH)S~t • ]l1"c~c1aJnar etll •t,len~Jriu. <ftlt~. ~1tatr'• ~t:l l ·(,111-

1nis~fto \Jc J ustic,;a. c•s ;\s~u:n_ptos :-:.flll tlc:hari.:lo~ n5~t ~e;.:-u.n.do as inju t:.C"';t•t··" 

p<:~rtidari:as. 111:1~ . ,;.:m)lrt: . n:t confornl Íil:l<k- 'lr•s j>rin d vio•s t:l n •Jil~· se . le\cl11 
assentar a~ cunclus-..1e~ <lt • IJ:tr-ecer de seu:> il\ustrc!'ô nlcnthr.~.... Dt:1P.t.Hl:-'

t ru. pur 1:0:~11 . a :-; raziíe:o; du n1~11 Yntn. para t;uc.: nf"Lo p:treça ctut!. no C{Jt.fli

Ctt• ela que: rne ~::,.:untro t'n\·oh·ido. hl\·o1ttntariamcnh; e1nl•ora. t:ntn.: ~1 lctê ... 

uhn tnudtsta npiuitn• c a :Lcat;1djssitn:1 1ln ·~r. :te,~ i C:1rndru. n nu:u p,;,:l to 

de: YÍst:L l't-:'oultc tle ·urn:L rn:tnifc::st:u;:iu de: ••pinif1n p:Lrtirlari:,. ctll::tH·.lu ~· . 

s .,hrl"t ttlf.i,, n1~in iàt • fut~.rl:unc:-ntada (:lll h:t:O:~ juriclicas. ~1n ~;~ri.neipio~ tll' d·ir~i

t'• t :tl\·ez tua) aTJre-~·ia..J •• ~. Ul:ts sin'-'t:ramt"11tt" ~lt:íiniclt,~ t..• ~xJ)o:')t ~ l.~. 

o -~)'. ci.At·:UTI·: ~t>:·n ... ~L\1. - v,,l c•t.tll o JHt::H1lh t)hjc:l·ti \'U CIUC }H: Ilitn.•s 

~·n.· t t-rcn<..~ia para c. ,·ntn ,J,) Sr. l.<'\ i l'ar:1~:iru. 

<) ~J{. 1-'/J•:.llJ{() .\LJ~:J :"(() - Jlcn• ;tCCrt'~\·c:ntar liiC~IIIo <JIIC, !11> Côl:'<l 

da~ ftulcc:•;~ :' lt:!gi~latl,·as (los .!-!•"··enudor~s cstn,d4•ae:;. turl.1 a 1n.-inha ir u:li

n:u.,:ttu. tu-Jn " tneit pcnclur. t•,.)a a tninh:t tendent..•ia cr:t p:ara r~~Usll-as . 

j~ •ara t•:~th•. cert;uncnl t.:. (,."\tutrihu;n a tninh:c r::.•.pu~nan<.~i;l ;)Ciu:O- .:lt:crctc,. 

lei~. 

Lernh1'o-u~c-. ne:-:ta h .,ra. tia \"(•t:u::·,n fin:t1 •las ·J)ist~usi<:t,c . .; ~rr.::lllsit ~ ·•· i:t !'ri 

<h< Carta <lc • 6 •lt: Julh., na .\ss~'lnhl\;:. Xacioual .Cunstituint.:. RecurJh -mc:, 

agora. ~r. Pr~-si<lentt', d:tquellcs momentos qn<: ,.;,·cmus dcntr .. da "\s~c:mhl:óa. 

tli.:'t.~utüdu :1~ 1n:1i:oo a.~ta :-; c.- r~lc\·an.tt: :; que~tGcs de interl·~:-.:e .:la na~iouali

tl:ulc:. 

:Q.~::mt!o se t r:•ta\'a <la 
rPoder .Executivo Fe:lcml a 

nll:t<:ão <la cm.:tl<la que confc:ria au ll1efc <lo 

faculdade <lt ~:mittir decretos-lei,;. romperam-

!iC as barreiras partillarias c ,.·imc-s to<ln~ qtu:. s itnaci<•nistas c '':Jt)Usi:::io .. 
ni~tas, Jl:Ulll::-l ~:q.rr~ssÍ\":t. n1aiuria tle 1~u ,·otos. ~ontra. So, n:cus:Lrarn (IUt ~~ r

!{:lr funcçc>es lcgislativas au n u\'1> Presidt.ntc <la •Repuhlica . 

!Formei, Srs . Depnt:1cl11s entre ~~~ vencedures daquella hora: cnm .:> 

meu voto recusei ao Chefe: do !Poder ~\xecuti,·o ~~dera] a liunc~fto de: cmit

tir decretlls-1~is. 
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:Se. •Sr. -l'resirl<:nte. ne.~te mon1ento, me f,,.,;e <];Jtln. t1n reb&;ão :to:> 

chefe; ,]., •Pn<Jer .E.xecuth•<> eg!adonl. deliberar "obre o nssum'[lt~• e apreci:n· 

o meritn d:1 questão. ett formarin. t~lve?.. C"'n aquelles ']Ue apresentas sem 

projecto rect1sn1Hi1) :l~J~ '·hefes <ln~ l:t;xc:c·.lti\·n~ e~tn<toaes e erni~sãtt <lC" (fe ... 

crett>s-lei s. 

O Sll. A~TlllJK SA:o:Tos - Hasta\·a '111C ~e r.].,s~e ess:t :~ttrihuiçãn ;'"' 
:\s~e•n.hléas ·Le)...Jsiatil·as <ln~ <Estndos. 

O SIR. :!>:EDRO A:l..,.EIXO - :--:ãn ~e trata maii<. agora. de .Ja.r. nega\· 

<>tl restrinJo.,-ir ans w>verna<lores {jM J~staclos :t faculrla<Ie de emittir ·le~reto:'

lci~ 

:-.liío <=Stamcr~ mai~. :<qUi. deliberando em face de um prnjc:to rle lei: 

n:'"' t:~tam<>s clehntemlo proit:clo rle resolução da Camara; niin esta.n1"" le;::i~

l:u\<ln - es!:tnt•>,: intre.]lretan;ln. :-\fio ~omos legisladores: ~Jmns exegetas. 

X 5o dahor:unns a nomm juridic:1 objetiva: dizemos qual o direito !lfisith·o. 

:Se de nú~ ilHlag-as.--clH : ., De,·t-ln n~ ;:!Oo\"ernadores. ilc-cumular íun-:c~~c=~ 

l~isbti,·as com ÍUI!ll't;·:"ie~ e"ec'llti\'as ?'" - eu estaria aqui. 6r. <Preside.., i~. :1 

pou~ler;1r st•hre üs incon,·enientc:o; c sobre as vantagens da. concessão~ ~Par;t 

examinar mnas " outras. en estaria verificando os m'lles que pnd·eriam <lt-
çnrrer cl~ cnnce,;siio ·:lesse ext raonlin:trio e excet)Cionnl pod·er ao singular 

)..,gisl:~clnr . .-,u estaria. tah·ez. •lizcnd<> nesta hora a pala1-ra deci-dida e fran

C':t. ·~~n. n~j) deYc1ll ns ~.,\~ertl:tdot"es legislar! 

·ne 1H~)S .n;1•) int1~)!;Ul1. :]hlr(•m, st' ns J,COvernad(Jrt•s (']evenl legi.sJ;:r: o f(l.l() 

:t nr')..:. peq.(ttntan1 é ~e o:-:. ~n\'et"nachlrt!':o: pnrlicnt :u:cr..unnl:tr f:.1ncçüe~ leJ!l~la-

1 h· as ("Onl funt:<,:tíc~ cxet"'uti v a~ .. 

'l'etno~ por cnn~eJ,!uinte, th:: ..• pin.nr, nfiu ~~~Jillo paitidarit•~. uf~n C(tlliH 

politi(,·os, n1:ts C11tt111 jurista~ que .o-:1 'rno~ ~ c: con1o jurista~. ternns tle int·~ti,g-ar 

;Ls .,,.,rn1a:i :lc direito ql~c rcw .. 1.1~n1. nrientant c res..:,h·em n nliltt:rí:t. 

!!'ois hc\ll, genhnres: e pnr•tUe tenn(•,; uoo r<c"i'omlcr a cstr\ Jlergt~:nta 

_. ...... "" Podc:n\ ~.~~ go\·t.·rna.dnre~ dns -Est;lt.lô~ legi:sbr? ... -· ,·a.ntus rebuscnr na 

2t:J,!Ís}:it,,"iiH ,.jf.!,>T~nte as raZÜt!'~ {]a nossa te~pH~ta. :tffjr,nativa nu negath·a. 

l':tra mim. nn m<:lt m~>desto modo ,1 .. ~ntencler. ~r. Presidente, não en

c .. ntro n" l~gislaçán vigorante <Jttalquer •rlispo~ith·o <tn~ .prohiha :to~ g"o\·er

na<Inres dos .Est:ulos a emissão de àc:cretr>s-lei;. 

!E' este. tam!Jem. o ,.p<lntn de dsta do eminente jurista Sr. J.ed Car
neir<>. qne reconhe~e es!'o.'l iaouldade d\: legislar, re~tringin:l0-a emlJora. 

m:<> ;, r c cor. h te'" an~ J{overnad<•res no ca~o dt: emergencia, no caso de u r
~enda. no cas.-, de extrema ne~essidnde. -Quer rlizer que tanto meu. parecer 
qnanlo ,, v Dto> ~" .-minentt- :Sr. I.e,·i Carneiro <·onch1~..,t no sentido <le que 

u .. ,.. g-(lvennadore.·s r:~trlclo:tL"'"S po-lenl baixar <lt=crc~n~. podent legislar. 

o SR. lf. AHI~TE .SF.TL'II.~L ·- X o corpo d<> Jmt·eeer âo senhor 'Levi c~,r

ncirn ha estas pala,,ras: ~-.\'ã<l se de1·en1 fazer leis chtddosarnente constítu
einnnes ••. 'F. n-pr~lla .para ~l (~\ltc':tC:ã(> politka '(j,~ ~m·~-n1a•h~re~. afim ele que 

nãn expeçam t~r:cretos .. ]cois. •• 
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O SR. ·ilUDRO ALEIJXO- Os <:<.>nselhos, as reconune:~dacües. <•S pa-
recercR. a.'> r>~miiies emittídas pelo .Sr. Levi 1Cn.rneiro são. sem -duvi<ln. :t 1. 

guma. <mvidas .no ·Brn.~il i-nteiro com n devi<:lo e necessario acatamento. 

1:-Ia~. vê hem •V. rEx. CJ;Ue. an mcsmn tempo que S. E.". entende rtut 
não tle\•em<:>s faze~ lei><' <luvid'osament<> cnnstit<lcionaes. elle, interprete qn\: 

é oe un"' le:::'slaçtto ,.;_., e palpitante. conclue que ns gove~na-d()re,; <In~ 

E'!'t:l11os ·P" clem continuar a fnzer leis. 

0 51{ . L.~EI<TF. S~:rt: ll,\1. - :\las SÚ nos ~os <!e e st:tÚo tle necessidade . 

O :=:tRl . ,!'],jJlf.--:0 :\oi.Eil :'\ () - - :'e cstivc~-'c - jú <leci<li<l:t a que~'tão ele 

legi$lar - <.leantc dn t>rr>jecto que conferisse· aos governndores dos 'Estndn~ 

f uncção lc~ó'l:'lti,· a. eu formaria ao ladn rl.e V. ' .Ex. e meu l'nt<• cnn
ITarill, 

No C".;lSo pr~cnte. JW'Jri·nl~ n!in es!CJU aqui lt•gisl:uv.lf• __, c~:nu intc:rt~rtt

tan<lo. Vejo. •I cante de m:nt, n de:reto institucion:tl do .Cu,·er.no Provis~·ri• •. 
revi~rando .as .c,.n~tit~lic;C>e~ •los •Estados, s:th·o na pnrte em que ,;;in. p(lr 

este -decreto e pelos suh:<equentes. modifica-d'as e a !ter::ulas. tE'IIcr•ntro " de
creto instit~:cinna l ela re,·oiuc;ão, que confere funcc;úe:< legis1:ttiva s a11s clt c-· 

íes ek.,; podere5 cxccutil·n~ eln,; •Est:tclt•~-

IDir-se-á: ln;,s a Cnn~tituic~o n5o cuusi~lerou o~ J.tn\'ernntlorcs. conside
rou :tp<:.nas ns· intenentores. !Xiíu o! ,·enlade. Se assim fosse. 'ltÓs não p <>·le
ri::unos <:onferir, em Estados comn u •!c }.-li nas ou como o -de São P aul<>. ' " 

Jk,dcr si<tuer <lc J.:OI'crn:tr, nos t ern111s das constituic;õe,; . :mti!(:ts. aos seus 

go 1•crna<lm·e:;, t>arcpe as intituic;ües. contemporanea~ da <f e 'J • naquelle:

tEst~dos. não conht·d:uu a fi.r;.rnr:t ele g-o,·ern:dor. mas , s im. a ck :Presidellte. 

O SI.!. Al!.Tlllll< S.\:-ITns - .\s .funcc;iíc~ de Gm·cmad-ores c inteT\·e.ntn
rcs ·sã" completamente: differentcs, no pasS<> I]Ue •J~ Presidentes c Gnvenla

rklres têm iderrticas attríll\li<:iíes. 

O .SiR. •F1EDRO A;LEIXO - .:\léroo l'erhnlismn. sitnnles q~,c~tão ,Jc 
p :ti:tl'ra, <lir-se.{l ; mas e, facto é <[Ue. no periO<ln re1·olucinnario. " P n•lcr 
r:xecutivo tinha um chefe. ('(Imo um chefe tem. 110 perio<.lo con_çtin.•d•>n:ll: 

o <Jue h ontem se chama v:• inten·entor. hoje 5e chama governaO:nr. 
0:< a'Jlartes -dos meus nobres collegas corroboram m;nha;; · affirm:t~oie~. 

m~smo <r.la.ndn su·p.põcm ~S. EExs. que me e~tão ·contrndict:mdo . 

O Stc LII>RTI~ S1;r1 '"" 1. - H:t diferen~a integr.1l entre inten·C'Tltor e 
~residente m1 governador. ao Jlasso f)lle as expressões "govemn·dor" e ~ prc

siclentc '' sã!\ synonimas . 

() SR. íREDRO ALEil.XO - 0,; intervenror~ são <>S chefe~ <lo :P .. ri~r 
Executh·o no pc>riodo revolucion:trio. 

O Sx. LAI>RTF. SUtrMI, - O argumento n5o est:i ;, :tltt1ra da hrilh:tntc 
Tt\tellip;encin do nobre ora.dbr. 
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t ) SR. PE.I>RO .-\LEJ:-\0 - A!lr:lcle~u a V . Ex . . •tue tão pouco ca.-o 

raz (!~ 111~\l~ :trgumentos. reputanelo-os inferior es " minh:. intelli).(t:llCia que 
j:'L de s i nãu é i{rande . .. 

Ora meu5 Senllores, a verdade sobreturlo nesta hnra. precisa ~cr dita 

,.,11n a litc:essaria t" com a de\·idi·l fr:liH~lH:za. N(1o e~tanl<JS aiiUi para de ~idir 
fj\1t:' ~~~ ~nvcrl,adores ,·ão t :"ercer hnu:çi'í<.:~ lc~'Ís1:lth·a :-:.. Não. Estamos di

zcnclc • que, t:m face d:1 le~o.rislação em 1·igor. c llcs p<>rlem le).(islar. acçumui:.n<lo 
ft lll\..,;-,e~ l tJ,!i~l:tli\·a:-: ou funcçõe~ c~t:c:ut· i vtls . 

U ~~- L ,\ J\KTJ·: St:TL'I'-~'- - Cnnw V. E x. ha t·•n"niza essa cxenes.: <:mn 
tHspo~!h nu a rL ..! .u tla t 'hnst itukfio Ft"1ler ;:tl? 

{) S~. l>t•)ll Xt:c•:< V J;I.1 •• ~~("U - .'\ facll !c\:tcl" ele: ieJ.tis lar . Sc:J.!Utldu o pa

,.eccr •In ur;ul11r. suii rc tatnhcln :t re~tr·ic·c.:ã" imposta pela Con~titui,:ir.· f.'e

Jcral. 

O SI~. Pt-:D l{O :\LEI:\0 - la rc:fcri c·-me e~nctamentc: a c-><tc t>•'ntí' 
.:'\':iu fl•r:nnhc<: t"tnos ;to~ go,·entatlurc:o: dt>s E~tatlC'I~. Clll tnrJa a sna a·"~!~~ut!e, 

n~ funcçtu~~ le;.d:.;f:tth·as dos interventor c:t tliscricion~arin!". () qu,: t"! !'"·l~hc:-c

mos .; 'ttle, ~-'ll'lnanto n:i.n Jln•llltllgaclas a,. cvnstituiçües c;stadoaes. cllcs po
clem leJ.:i~lar. :\·l:os ellt."s encr.ntram a;(nrn j ú dcp .. is rl:t Ccnlstituiçã, •.b jnlhn 
de lt')J~. urna !itnltac:fir, irrenln,·h·d t' in~lnlu,.;,·cl pelo dis<.~ridonari!'Onlo d•.! 
quem •Jtler qn~ sej~ . 

. ·\ssinl, Sr. Prt:;.;lch:ntt". s~d it.·nt.an r!1 1 hL·:n f(llc cs~cs ~n\·t'rll;Hlnrc.s n:lo sãlJ 

J n id~ os inter, -~ntnres tlt: pnci(.~fl"~ rti~cr ich •n :ttitt~ , ...:U j ••!" :.t~to~ c:r:un sujcit,ls 

ao conhecimetllct c ú re\·isfln elo Chefe elo (;overno Prm·i~orio . o que a Com

tuis~ào ~ l t."' l"unst i tuh;fi•l c J u stiÇfl Ít:z fni t"'tnÍtl ir Ull1 \'utu 1•TuÍl1Udamcn1c 

juríclico. 

Cdn\ ))tlllc.lcraçt'ie!'- c c•utshl l·raçin;:~ ,Jt!SSa uat urcl".a . intcrpuzcuu.~ sobr~ 

C't jtutic:acãn do Sr. C~ntei1·n •lc.: Rc:il.cncle .. p:tn.·ccr que :.Lqui st• I~· e •tUe c on .. 

clu" de maneira JlC:r t:mptorin ; 

... 1m exc:rcil•iu ele! urna t' unt r;L iunct.:41es. t:ntrc1antu, n~tu n1a1s 

o<ão discricicmari.,s os ~o~a vern:ulon:s. purqac. '"""" "' inter
·'·c;ntures de ap<'>s l.."rmslituit;ão Fe:lt"ral , terãu seus acl.os c: con. 

~t:liUeutcs t:ffeit(l~ sujeito~ ú ~tprecia•3iu tlus tríbun~ll'!S jtaii
ci~rios ... 

() ~K. L.\Eii't'J·: ~1·:-ra: u~\L - :Vlas ~:::isa clis ( u~si~ào j:~l c .-ttFL na C•Jnstitui~!io. 

!\ ~n1i-clnsã•• .;, pois, plennnsti<:;1. 

U Sll. PL!:URO :\!.EIXO - Meu ~: 11·,. c.• llc:~a. :tcceitc> o adjc::cti l'n com 

•tuc \'. l·:x. qu;,lifit-a :: minh:: conclu~ftu, 1:1a~ . s!!mpr., que se diz •1ue -uma 

Ct'Ul'a e>t:í na Constituit;ãn. nem p nr isto St: fala tllc::unasticamente;:, 
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U ~M .. :\~T itt'H S,\!\:'l os - . , ~stú na Constitui<:àn ~' liC o mt:inhrn dt: um 

poJ er n:lo ~~~ler:\ acunlu1:t r f tnn~"·úcs de nut ro. 

(J ~1{. PEIJ[{() .-\l.l~lXO -. l.t ia V. E". : L l'unstitui~;;"uo. <"<'111 u cui

<laclu o carinhu c<•lll < ~\le · V. E x. co:< tu ma ~studar us pru bltntas que lhe >'ilo 

\.'(•11fia<f,,s (!, CCTt:uut:lltc.:. h:t de: Vt:Tiii car tpu: 1\ftu t~laJHOi" ru~indo tlu lcx.t-:t 

(.'(n~:o.titn~ional, quancl,. tliiemos ( lU~ aquelle di :'õtu ,!"ith···, u~i~ • :o;e ,·efcrc al,sc•

luttnllellh.· ;, t:~:-O :a pha:'t: ti~ \l'an~kã'' e m tllH: "'JS ~ncnutr::mns, Ctll mar.:h;• 

rl in!..'l:t p ;l 1·a a t, 1nnnlid:nlc. 

O Sw_ .\~ ·rst l'K S.\:\:1'·,,!-0 

n:t l'•.•n stitui~.;f'tu. 

. \ ft.'St ric...;ão ttliC v. F.x. ftt7. I.: qt:c ufiu c~t;'l 

() SR. l ' l·:lll{O ,\1. 1-: IXO - () q ll<: est:i n:c CrmstitHÍ<;:in c :t (truhi

hic..::lu <la accunttt;;u:~o d e:: po: lt: rc..·~ qne u tnctl1bru cl~ nnt potkr ~c invis ta dt: 

attrilnai\~t.c:o< ll't' Cl\ltn• l~tt) , porC.:~n). é t'111 n:l :t...:ã· · ~os rl)dt:1'~·:; ft·tlt:rac~, por

qu;til~·· - l~Dtai. ht::t ll, ~ r:'!i_ Dc:~nlt :ul~~~ - "~ b:st:l'l••s Yfto ~c n-•.::(·1· ~~ :to c.· · ,~·

fnnHt: a:-; nur1n'as cla~ an tiga~ .:.._:onstituit:Ues. 111as pctt:-; c..··~ ll:-;1it u l.,:til·:o; t [Ut: 

:dncia ,·tu. <1 \!::rt:t:tr 11H ttUr cstfu, ch..ocret :u ulf). 

:\~~i111 . pllst a <lc tll:llleÍra cht ra :a q nc:s t;'"u , juri,\i..-a t: .. fft·rt:,·icla tt lttt·:-;m~ t 

S\1 lu~{ttt fort<.· lUt>llt~ idicc:n:al:;, c1u )H'~Ccitu~ de: h:i ~: prindpiu~ 'h: <lircit41 

rt:~1 :l-ml~ fa ~~r \IHl :1ppdlu at•s ntetl~ t~m iu~nt~::."~ ('n11 t:J.,:";ts . 

Jit " !Jicl'\'t"i t' p ruHit"l .. c::i : n:i o ~t· trat:\ dt: unu lplt'Slfin partitlaria. n1as· 

ele- nnw qUt'st:"'tu jud dic.·a. ;\ã ~, ~ n vHto c l11~ p : artidn~ que V:\t• ser l't:CO 

lhit..lo: n1a,.; o pa r~:er. :1 IJJtinl:in •lc.~ honu:ns do 1!irdtu, q u~:, cst:'1 sc.:n1lo r~

d:::un,tclo. 

l-'c•r :_:t.n~ .. ·uuint~, :t t...':nua1·;t ~lu :, l>c.·put;tdo:-:, por ~c.~n \'utn. não vac d:tr 
\11'!\a ci~t~i:.;:t :. .lc u r clt-111 partic1aria. ~c: i.·. c Uh'c: t:1111u_ a1t1:t t llln;t:Ío cll' dir~i lu 

lj tlC.4 t'S t Ú ~~:nr)u dt:lJ:Lti f);&. c euttlll qU~t:St;•lo j 11 ridil";1. t •U1i llt!lllt:.1nellt e juri

dic;t ha clt: ser rt..·:-iuh·ill!l. lit::ll1 por 1~:->u ~.h."'\' t· cl t·ix :lr 1lc.· s~r CIH..'arada :-;oh nrn 

uutru a!'pc::: t11 - 41 :tspc:-ct r, patriuti ~o.·o th, iutertS:oó'l" puiJli\:u, 

U SK. D"wAI,Il<• I. D o,\ - ( l p ., ,,.,. Jtulici:ori,, i ic:tria uhrig;")" :o r c•

peitar es;;e l'oto ,]a A~scmhl éa? 

O S ~. PEi lRO :\1.1-: IXO - Vnn cxat:Lau:cul " :oluonlar .. ,;,;;, <Juest:iu. 

Uc\-~HIH::> t!'ll~':t l':tl-:, suh u )J01ltt. de ,-i~ta •lcl Í11tcr'-·~,.:e p ubllçn . C ) h"ic:r

v:uuus. Sr. Preside11t~. o St:J..'llinte : CII11Clt1:. ;, l ':11nar:t qttc: ~~~ ( ;ov<:rnarlor\..,; 

tko:; Estarh~ pódem l~gisl:or: rlecida a Cao11m·a. apesar ' '" vutu da Ca tnar:., 

Cr;Jntra u r u tn da ·C;tnltlr:t. tndos o~ intt·ressados poder5.u \:t1Cf\Jtlbthar-~c !J~r:,. 

r• Porler judiciario. tJnica instanl'ia comJ>etentc: para reparar les{x:s de 
di reitos i11;li\'idt1aes e para decrttur a in:nnstitncion:Liidau~ ,[..,, <lc:::rc:tus 

.:xpe,lidu,; pr:lol-1 G,,,·ernndun:s. 

P tt l' cunse~·u intc. se n Cam:ora oloos llepul:odros. dcJ>••Ís d.- ,.; ,.;,t,s e"sc< 

lungos rnc:z.c-s dt: rc:cunstitncionaliz:u~~"io do Puiz, fizesse <l~sccr Ü êt ~ninen

ci~ en1 IJU~ se ·cn ctJtltr", par" a ~:u;ã() , tu na .pala\'n\ negnn~lo : .. os ~o\'t:rn:t

d~rc:$ d os Est;ulns func~.;t;cs leghdati\'a~, e~sa pa l;l vr a, ~t·nhores . ~cria ~t 
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p.tlavra da dt·snrdcm. seria a palavra da 

im:fficicstc. profund;uncnle perturbadora·, 
c)o ra. 

a;;:itaçiiu inutíl (não apioados), 
irrespara v~lrnent~ lanarchiza-

O SI<. I.AF..R'(r·: S•:1' C11A I. - I~ qu::mclo as as~cmhléas j:í. approvaram os 
act··~ t l 4·~ t ;r,,-t:nwdc•rt::-; : {Jual a sittta~ão ? 

O :; 1:. L•:vr L\~:"~1~" - l.amenln •JUc n or:tclur pnss.-.sse do argumento 
juri<lico par;, " :tr~:umentn ad t.-rron·m .. 

C I SJ< . PE.DHO ALEI XO - !li 5o preciso lanc;ar mão de. a r gumentn 
nd 11 ·r•·m·,·m. mt-u nuhre ct~ll t::K:.t. Estou nwstrando que, seja qual fõr a de
sisãn ela C:tnl:tr<l . n P<Kit:r unico comJI(tente para deeiclir é o Jucliciario, 

instanda cst;,llderid:t pcl:t nus,.;;;t Lei Ma l(na par:t reparar razões ele direitos 

••11 para proclamar a constitu·:Íonalidade. ou inconstitucionalidade dos • 1~

<'rc:too< cxp.,O.iclo!< l>t:: .. s C ;,wcr·nadores dos Est:alns. 

,(~ :-; .. , I.Ao~·;un: S •·:Tt :J:AJ. - E <[Uando as assembléas ordiuaria~ appro
van:rn CtS :u:los ,{ns { ;U\'CTtl:\dor<:S ? 5~ f c•rent inconstitucifJ11aeS.. fJU:l l :\ ~Í

tU:lc,;:Íf~? 

O SH. PEURil .\IJHI:\0- ~·le.•mo as!<im, 11 ]'oder ,Tudieiario con
IÍtmar;í com a fune.;:i•> rlc o:x:ta.in.ar esses actos. dec retandto-lhes a incons

titacion.'llid;,cle. ~<: hnu\'C:r . 

•Eis t•orctue ~>nclun LJU<' se n L'amara dccidi~se pela inchmvc:tencia tin~ 

{~nv<:rn:tdnres de iEst:ulns para •> cxercicin ·:la í.uncçãn legisl:ltiva essa <lc

cis:io d:L ·Camara e<[tlivalcria a un•n c larinacla vihmnte convocando o pol'o 

[>ara prrm1n1·er a instubilid:ule da urdem jurídica. ;', qual já e~tão ineorpo
r:tclus innumerus decro:lus. muito~ <los rtuaes do: utilídade incnntest:l\'el, bai
"ac.loo< ·pelos chefes <los 1-:t>\·ernos estado:~e~. 

E tc~1cndn " indt:unent<•, imltil c inefficiellto:, á . ~csonlem. <tac :I!IPo:ll:• 
J>:ll·;o n patriutis:nn elos Srs. Deputados. pnis tenho st~npn: em Yista !]Uc 

as n uicl:trlcs fech:rati~·as d" Pai>: não ·constituem pru]lriedndc, bens emphy
teutu~ uu hc:ns :ollodiacs elos seus gfl\'crnante~ presentes. passados em fu
turt~s. Pelo contr;u·io, <·onstitne cada Esta<lo pntrimoni<l commum de tonos 
os l>ra!:óileiros. cuja fortuna. cujas ,·id:ts s.'io !lTOSflCr:lS ou clesgrac;adas, se
gundo a <iesgrac;:t ou a prosJ>erirlnde r,·,,. o de;;tino u:1 propria Patri:~ . 

:\ Commissãn ele Constituic;i'to e J usti<:a emittiu parecer c um assento 
em ra?:ôes <le direito, razõt.s que podem ser eontr:ldit:~dns. mas que não Jln

dem ser· iu limin•·· rejeitadas. A Commissão pede para esse parecer <) 

at:nío da Ca:uara. No:gando seu \'Oh> ao p:trccer. o CfUe n Casà terin feitn. 
sem duvida, não seria ;, revo;~ac;ão, rlc um golpe. tle um ja cto, de 

todas as leis emanada$ elos 1(0\'eruadon:s : não seria. :l '· cas:~ação 
dr• mandatt'l que c:~sr:s governadores veem c:<ercendo. Seria. sim, per
mitt:~m que .. Ji~... sren. sim. o incentivn. o estimulo para a desordetll, 
pnra n rebellião . coll!ra ;, ordem jurídica hrnsildr;, ( niio aj1oiado.<) : seria 
a C,,ITJara ate-an,)u lla:< tmidades feclerativn~ tlo P:ti7. o inco;n<)io, · 1!01 enj:l:< 
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labareda~ haviam úe ronsumir-:;, us pr(>prius úireitus e a~ proprias frafl
quias do povo que aqui representmnns. 

FiquemL>s tmnquillos, entretanto. nós c a Naçflo de tlll"' som<>s ddt
:,:ados: a Camara n5o será incendiaria! (Mu;r" l!<mr. Pal111a.~. () orador 1!. 
,·,mJ>t'Ítncrtlado). 

O Sr. Barreto Pinto (Pda onl.:m) - Sr. l'resic!ente. V. Ex. acaba 

tle ~umunciar <JUc uma emenda vae ser lid:•: mas ante::•, pediria permissão 
para di~tr que (> signatario da indicação, Sr. ·Carnci ro de Ke7.endc, fez 
unt rc~p.leritnento . suii~itantlo a !'iU:t r<:.":tir;HJa. 

O Sr. Presidente - ·Esse re4uerilllc11l<> i-'• iui retir:u\., 
a\ltt.)i. 

() SR. BARKETO Pl ~Tü Esta''" ausente •rtwtulo appareceu esse 

~"gundo requerimento. 
Vejo, por ém. que :t materia está muitu contro,·crtida. O parc;ccr nãu fui 

unanime. Neste momento, estamos assistindo :, um · verJadeiro malrh cle 
erudição (Risos) e. a liás, estfiU certo úe fJUe muitn vou aprl"tlcl.,r com il 

l(llt: OU\'i. 

Devc:mos. entn:tanto, "ncarar à questão de frente. O parcc"r que na 
l'ummissão, ubtt:Yt: maioria, foi o do Sr. Pecln• AI eixo. Entende " i l~ 

lu~tre rtpresent:mtc 1nineiro que os l{ovcrnadores, mc~m" <!epni~ <lo: in~tal
la tlas as Constituintes est:td(laes, ficaram ~um ,, direito àc t:XJ>c:dir <lccrc~ 

to~.leis. O eminente Sr. !.e,·i Carneiro pensa ele lllotlu <Ji,·ersu. E, ao true 

o:stuu informado. existe um requerimento pedintl:• prefcrcncia p.'lr<o cs.~e 

vuto úu not:l\·el Ct>ll!>1: it ucion;tlÍ>-'ta, cujo nome repito. com o m:nor prazer. 
Sr. Le\'Í C:trneím. 

·Comtudo. IJ~ço permissão para dizer lL C:uu:tra tlUC. tlcsta \"t:~. nflt> 

c~tuu de acturdo nem com o (jUt; propõe o par.,ccr Pellr•l Altáxo, nem com 

" que suggere o ~r. Le\·i Carneiro. 
Dizer. aJ.(or:o, que "s gol'ernador"s não têm compet.,ncia para expedir 

decretos-leis quando milhares de!Jcs já furam expetlidos. seria estabelecer 
uma ,·ercladeir... balburdia. 

Os actos até 16 de julho tle H.JJ-4 ~stão approvnclc•s peln '\:onstituit,;ão 

Ft:deral. Nessas conJi~iies u Q\le me parei:(: razoavel é declarar-se que o> 
actos expedidos att! " vespcr.l .da promulgação das cartas co~stitucionacs 
e~tadoaes ficarão sujeitos :i. approva.ção das Assembléas Legislativas. 

Sc:r:í esse um meio ele n5o se fulminar os decretos-leis, at.; agora ex~ 

r•etlidos pelos go\·ernndores, creanclo-se. ao mesmu tempo, uma revisãu 

para taes actos. revis5o que será feita pelos mesmos orgãos que elaboraram 
e pt'Oimtlgar!lm as Constitttições estadoaes. 

O projecto. pl>rtanto. de\'e voltar á Commissão. Nesse sentido, Sr. Pre
sitlente, envio a V. Ex. uma emenda, para !>t!r apreciada. opportun;unentc:. 

(M11i 1o bem.) 

Vem ú Mesa, ,; lida, apoiada e enviacla :i. Commissãu de 
·Constituição e .Justiça a seguinte 
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IArt. 1 7.~. ~ 6."). 

Na cnnformidat!e 1l t> :trl. 17-1 <l<• l~cgimcnl• >, cmn·erta-:>e a indicação no 

z~csniH!c Jlruject.t• de lt:l : 

'' 1\rti~u uni:-u. Os al~t : •s ex pedidos 1•cl"s gu\·ern:ulures ·:k·~ ·Esta~los . <! ·:.·
pois <I e 1 (, •le J nlhn d.: 1 •J.i-1 ate< q!le sejam promal:,!<t<lns as Constituiçõe.< 

estado;:.,;, fil'ar:'íu snit•itos ;, appro\'tt.;à" das n:~pt:cti\·as .-\ssemhléas }.ei(Ís

lativ.as. Jt:u~a . 'lU~ sejam · '' lllsidcr4.ulos dcrinitini;;. ~' 

~ala d~a:-:. ~c.::oo.st,cs 12 i}\: A t.,;C•$tu ~te t(J35· l!.Jmt1t1do lla ... r, ·lo /'ÍJ:.lo. 

O !=ir. Pres idente - ;-.;;,., han:mlu mais quem queira usa1· da pa!:I\T:t. 

\'oU <lcd:trar enc-e rr:ula ;, discu ssãn. I f'au.~a.) 

Cl~:<t:'i. l.'llerrra<la. ficnntlo acliadH a ,.,,taçãu até que a Cun:mis,-;i., dt: _ltt:·
li<::t dê parecei' S<ohrc a t:lllenda uffereci<la . 

Tenho :oo!we H tHC!'Õ :a c ~~hnlcttü ;t \'<tlos o ~e:.,.'llintc 

.1~"'J1 H:; rn tl i~l•t:n'a <k- intcrstici0 do projectn 11. r6-1 . .J" "J.H. -para fi
gurar nn rmlem. rln t!b <lc amanhã. 

~al:t rla~ Se~~iic•. 1.: elt: .-\)!<~SI~> ele • ••J;;. - F i<·,-,,,~ rlc l 'u"l" c;(l // ir::. 

O Sr. !'residente - ·;'t·nlw suhrl.' " me<:• um .,ffid·• clu T r ibntlill ::Ou
pcrior de Justi..::• ·I·:Jdto r;rl. ele u do cnrr<"ntr:, cummuni::ando <jue em ~s

sftn de '! <In ~-.. rn:nlt• j11hcando em rlefinith·u as dd..:iies reali zarias no E s
tado de :l.lattc>-C :rnssu íica r:un sem ... ffeitu ~~~ rlip lotnas expeclido~ peltt Tri

hunal l{cl{ioual ans ca11•lirlatos rio Partith> E\'uhtcinnista rle :l.·! atto-Crussu. 

:\rtltur :\l.:neles Je.r~-:e ~oltrinhn. l.'<lllllt llr:tnttatlu. e CarlltS v .. nduni de Bnr

Í(I!". c.·unu• StiJ,plc:ntcy C~ J·~clitullt•Sc: cliplotHa •lc llt:put~tdo ao Sr. r arl;JS Van-
d<tlli ole Bairo!'. · 

,\chandu-sc: na· :111tc-~:tb u S r. l.'arlo.; Vanelrmi •I e Harros. n:conltecirlo 
c fJrnclam~rlu l>c::putadu !'elo Est:uln elo: :1.1 ;,u ... Crosso. Ct>ll\"Ídn "' Srs . .1 ." c:: 

4:1 ." St•ct•c:tariu:-;. ).ara. t...-rn l'u1nsni~:oiã( ..... iu tndnzircn1 no rc:-into ~. ·E x .. :tfint 
de llrt-s,at· o ~·11mprumi~~~~ 1'<:j!'ÍI11C11t:t1. 

<.."umJJ*l rt~cc S. E~. . :u.·onl)mnh:t•ln thl t•c.;pcc~iva curnmi~ 

s;"uo .:. jmHo ú :\lesa. pr~1'1a o cumJ>romi:;,;n r~gimental. tn

Jnandu a~sentt 1, cn1 ::;e~ul•ln. 

2.'rlisnt.<srio do J:roj,xto n. IJj, d., 1935 ( T ." kyi.slalzcra), 

<li.<P•'IISU!ldo as cstzultmtà dos c11rsos sNundarios dr· .:.t'iC1mcins 

lrgars qu,• m<'ltl'iolla: f<'lldo f'ar <!C<'r cum <'ltl<'trJas <ia Commis
~ão •I.· F.drrnrç<io. 
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O Sr. Presidente - Enl ra "m rii~cu~~tlll " ;,rt. r •· 

E• Htla, Ctpoiat.la. c c::nvi:Hla ;~k Lutnnd:"' ... ~-,,. ·i~ 1-:dur:u.::ín c 
Cuhura a ,;~gninlc:-

( .::." ,Jisr:ussfto) 

!\rt. 1." Ficam cl i~JlCII Sa<lus <lo curs., Chll\plr:mcnt~ •·. a r111" se rcf.:l't' o 

rlccrr:to n.. IC).Sgo tlc "' <lt: Abril rio: f '),l i . em ~<:li art. -'·"· todos " ·' e~tu
cl.antc:~ tio curso ~ecuuclado. atl· qUe ~c ur:.!'••ni7.t.: u plano n;u:ÍCin:tl de t"4ln

l~.açãu . 

. 1\ rt • .!.'• I~C!\'o,t.:;un-~c as disp(t~i~,.~t.c:o t"nt c~·nt.rarl o. 

J riSiificuçiio 

Enl :.ttblita1ncnto ús justi~_~inli.t:; r:,~üt:s que ln flu ir;1tt1 11u cSptntu da 
rluuta Commis.~5.o r!.: Educação e Cultura . p:1ra <1;-.r par<:cer fa,·oravd nu 

Prujectn n. 2.~5 ele ' 9J5 , tem·os a ·l>oncterar •tu.: a .,menda proposta pela 

mesma. ,:nb imr>cratiYos de equidade. infleizmt:nt" nfin consu lta ns inter~'""" 

<lc justic:a plena devúia a todos os que se acham ntatricuL.,-Jos nos cur:~os ~c

cunrlariu~ olu Pai~:. pois <:mquantn piic: em pé de i~:nalderle os benefici:~dos 

pc1o art. fOO do rlecretn ~ 1 • ..!41 de -4 de AIJril de I 'J.P. os ainda hcncfici:~oios 
l)da lei n. r) A, de f " de Dezemhrn de 1 rJJ4. c us actuac:,.; alutn•ws fJUC vfto 

terminar os rderiu<ls c ursns e~te amio e ~m 1<),16. dcix:L rles.-unparaoln~, ~em 
r :.-.ãu, os dt:tn:lÍS c studantt',.; das scrit'S antect:dentes. Propomos. p<oÍS. a JITC

sc;n(., cnmcnrb->uhs ti t u tiva . e esperamos para o ;;.,u textol n aJl'•Ín judi.eiosu •la 
C:mt:1r : t. 

Sala rias Scs·«ics. ;:(o <le julho rlc f9.l5 . - .·l/trmfÍI'rflldo l<cqu-ião. - /!,·_ 
mdrio Jl.·rrio ~Yn-.,i,·r. - ~,' ictor Nu.f.'iOmflHO. 

E 111 St.:~uicla , é euccrr:u.l:t :1 tl isc:uss;t, tlus al-ti).to~ 1 ... e 

~ . ". ficando adiad:l a <I Í"<:llss.'to :1té qu., a rer c: riria \ ·unnnis

~f:o .de r•arecer sohrc a emenda uffcrecida. 

a.• rli.~C fiSsão do pr·oj<·Cto 11. ;, ' " ' 1 <J:l-1· f: crmittimfo t1 r·,·:•a
l i rlação d e.• diplomas tf,· <'"!1<'1111<'Íro.~ a r rlziii'Cto.< 1• U!JI"ÍIII <'II.<OI'<'·<: 

O Sr. Presidente - Entra em tliscussãu o Jlruje.:tu. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pd,~ o•·li,·m) - Sr. Prr:sitlt:ntt!, consult" a 
V . Ex. ~e o projecto pode: s~r lli,;cutido> ne~t;t ~"'"'ão. t}., Vt'.l;; l(Ue não cons
tam du :tvulso <JUr: me foi entregue "~ Jlare~ercs da..~ CunH;,issi'•es ri., Just it:a 
e de Educ;u;,ã,, r;: CullnT:I. l•arec.,rcs .-ssc:~ im(lcortanti~simos. 
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O Sr. Presidente - ·Os fl<Ín:ccres constam d,, avulso espe:ial n. •75· 
Qncira o n,,hrc Dcr>utado ,·crificnr se é " que tem em mão. 

O Sr. Moraes Andra<l.e (ec/u ordc,•> - Sr. Presidente, no de:sejo 
de ~llll:J.borar cum V. Ex. para ;, decisão da quest5.Ô de ortletn <JUC acaba de 
ser levantada pelo meu nubrc; collcga de representação, o Sr. Gomes Ferraz.,_ 
quero lembrar que quando presidi:~. os trabalhos u Sr. l!uvatdo Lodí, apre
sentei requeriment(J :í. :Me.;a, para que constasse da ordem do dia o projectu · 

n. 5. uc '93+. de: minha autoria, independentemente de parecer. Yigto que 
" tncsmu aguard:wa esse pare<:cr havi:t já bastante tempo. 

() rt!Íerido requerimento. Sr. Presidente. foi tlevitlamtm tc appro,·ado 
por este plenario em sess5o de +. ~ ou 6 dia~ atra>:. 

Depois de acceitu o meu requerimento, a Commiss;ín de Cunstituiç:ô<! 
t• Justiça,, nu louvabillit<-~imo <:mpcnho d·e collaburar com o ]>lenarir• 11a 

wufec,ão mais perfeita <lesta lei. (lbcutiu o parec<:r oficrecid11 pelo nobre 
r cl::ttflr, m" u pre:i:Jdo amigo ~r. ·Raul Ilittcncout, <[UC c<>ndnia J.H >r t:"' 
l'llhtit:utivo 

Tant" o parecer tl:t Commissãn de Red:J.t:çi•o c CuiLUr:t, cmn•• " :tnll;

ri,•r t!a tk· Coustituicfto e Justi,a, foram, eom o meu proit:eto, l>t:.hlica·iu.i ::.: 

t.•:a;io do Poder L,·!Jislati'i•o ha 4 dias. pelo menos. 

tne modu tiUC. -Sr. •Pres;dente , embora do avulso <listrihni.!o ~ •<• rnL~.l 

prc1mclo collega, õSr. •Gomes Ferraz, ·nfio eon.steDl esst.-s parecere:-; e :;ubs

tntivu. C: cerltt <!ue a pu.blica<;ão já foi feiu no orgão d a Casa. 

O 'S~t. R,\ UL BITT.E;>;Col('l' - 'Pe'u •permissão para lembro~r <tuc ha um 
avul~, "''b ·11 , 1 ;s, tle 1 n:;.. em que figura u .p.a.rccc:r .la Comms:;ãv de :1•:.111 · 
l":tt,:fi<, C: (.~udtUT:\.. 

O S ]{, ~lOR.\:BS A:\1DRA[}g - Se J.m·ickt hou\'cs~e rclatÍ\'alllentc 

a Jl<Jssihi liuade de se tli:<.:-ut ir " a~suroptn independc:n.te da. puhli-cac;ãv tlo. 
andso especial, lcmhmria •rue o pltmario deliberou tleh~.tcr " prnject,., 
tlispcnsandu o 'J'an:cer . 

· ~e$S.'I>< con..lit;êie!', :A. questão de ur.lcm các por si mesma J><•r<IJI:c <XI 

ha necesshl'adc <lo avulso - mas, nesse caso o t>lenario d.,cidiu dii:;çutir 
~em i)ar'C:OCeT - utt não ha necessidade da <li~tribui<:fi<> oo :1.\'U~su. pois já 

f.,j fcit:l nu !>ia rio do Poc!..•r Lapislati-::o. 

Sr. Presidente - :\Jlcsar tlos cscl.arecimcutos prestados '"' " ' nobre 
JJoputado, acabo de t>II\'Í;tr ao Sr. ·Depulatlll Gomes 1:erraz <> a\'·u•lsu <jU"' 

cuntém "s p.areoc:res e t~ubstitntivo. 

O .::k. IG<>MF.s Fr:IU<.\1. - Sr. Presid(:ltte. eu me Jc:claro ~sclareciJI1 
c :tT>to a t.lbcutir n projccto. Agrndeço a V. ll::x. 

Sr. Presidente - H a sobre a me>:l o se~:ui.ntc: 
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Sr. ·Presidente: 

Tendo a Commissiio de •Eciucaç:io e Gultur:1 ap\·e..-<entarl•o, ncsb. d(Lt:l, 

]>arecer relativo ao !i)rojecto n, s, ·de I 93-1-. requ•eiro que a disqtxssão do 
n1esmo seja adi::v.la até a -publicação e distribuição em a·nàso d'o mencionado 
parecer. para conhecimento da Casa. 

ISala ~la~ :Sessões, 9 de Agosto de r935. - Ranl Bitt,·•u:mtl't, Relator. 

lE' consici'eraào prejudicad'u o requerimento. 

O Sr. Presidente ~ Continúa em discu.is:'to o J>rojcct0 . 

Tem a pala \"Ta " S-r. IPed ro Rache. 

O Sr. Pedro Rache - Qu:~nclo o wrsst> dist inctn <.'Qlleg;L. cujo n( ... 
me .cito com a ·d."evioo synwathia e respeito, Sr. Moraes Andrarle, apresen,.. 
tou o i)roje-:to que ora se disc:ut:e, eu· occupa,·a o cargo de presidente do 
Cnnse~J.hc• Federa} de iEngenheiro5 tio qual já me exonerei. 

'::-íessa oeca.sião recebi protestos de todas :u; colle-:ti\·idarle» em que se 
reunem os engenheit<o>', .fazertdo mesmo .um n'!l'Pello .para. que combate;;sc a 
medirla apresentada, c é a razão por que estou na tribuna. 

151'!. 'Presic:"lell-te, e 'Srs. .Deputaclos, é -sempre gran& n con~:ran~i· 
mento com que subo á tribuna. -Fac;o-o, quando incvitavel. im.pel!i,~h pelo 
,;entimento de dever.. Tnl situação decorre da~ circwntancias que caraC'tc:
rizam o facto. A primeira a salientar é o orador, em chetrue pelo preca
rio da posi.;ão, t']11e a liUa franqueza aggrava, (nãc crPoiad{)J'). além ·lisS{1, 
enfandam-se •naturalmente aq.uelles cujas idea~ sfio combatidas c, por U"ltimn, 
soffrcm o;; auvintes.' :~halatdio~ pela incerteza d'e estar empregando 1)(.1n ou 
mal o seu tempo. . 

IDesejo frizar t1ue não ha na minha atti~e nad.'l. de desrespdtoso cn: 
aggresi,·-o ás pessoas cuias opiniões .-combato. As odivcrgencía~ nn tC1Ten<> 

,las idéas.. não podem conduzir a taes conseC}1.leii·cia~. 

'Dev..., :utte-< confess:tr que, n;,s lutas do ,pens:unento, ad1o setl>,>r~ mo. 

tl\"u p:~ra. cada \"e~ nuis, admirar meus OOl'i'tendores, lh::scobrindo com satis
fação e oncanta.mer::to. no c·orrer da disputa. no\•as faces dos 'Seus talenbs 
reconhecidos. Aind·a no Jlroje;:to, (!lle me Yae oc;:.upar, ha a rc:saltar im
medi<llt:!rrr.nte a gra.nde habilida-:lc. que prc:;idiu a 911:1 ornamentação, a 
.'t~ .com que se ::J.Ssociaram io:ie:ls contra{lictorias e a sagacidade com <lllt! 
a.hi se e.~tinrul:t. o sentimento latente da n~eior.alidade, rodo isso par;t es· 
conder um enorn~ erro que a gra.ndeza dh bond:We. o COT'3ção generoso 
dQs .seus autores. não lhes permittiu ~rce~em, M.as esses :1t:wios não 
puderam diminuir a consistencia du erro. Será tarefa relativamcmte facil 
dlespil-o •d'as -.•estimentas omamentaes que o envolvem, e tanto bastará 

para que não possa manter. 'Nutro esperança d-e que a propri:t. Com
missão de E:ltucação ha de, nobrement>e. oonfessar o e1TO, consagmdo ~ 
bem no seru substitutivo, q'Uand'o se cmweneer que ha abi um attentado an floa-
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trilno~iu c;~·ltnral do r::~il. (Muito lwm) . . Tanto o prc>j·ecto, .colll<> o suh~

tit;ttivo <la Cnmmis,:ãn de E<lut"~'lçãn, se t'quivalem no objectivo princip::tl. 

An:tlyscmos <.• as:>1l"llr,ltn. t omando ·para base de referenda. o substi· 
tutÍYn <la Commissão de Edllca<;f<o e Culutra. que :tgTa \·a nns a ecresC'i
ra'>~ ns 1r.ale~ db projectn s. 

O !"o:. :\-I<>><A:ES Ax murn: -- :\esse r espeito queria lembrar a V . Ex. 
q1:.<:, tanto " :mh:.titutivo ~la CommiEsão cle 'Educaf<O e Cultura. qtmn t0 o dn 
C:nmmissão de Con~tituic;ãn c Justica. regimentalmente .•.. 

O ~H . ·f18r>RO RAGI-1.1.0:. - Só podem ser debnti<IM ~m se:;:-u nd a tli~

cussfifl. 

0 s ~. ~i.c•Mf.~ ;\!(l>It.\111': - ... S(I JlÓUem St<f <Jebati·do~ em ;z,n tiÍS

ct.~:;t'tn. 

O $iR. •P'-F.:DiRO R.-\lCIHIE - Vou rendilhar apenas a~.runs commentarios 
snhre n ~uhstitutiYo . Acho q.ue embora n ão seja ·pennittido, regimentalmen

te. n plat<!a que me "uvc não se opporá e s-úpportar:i, !por nlg'UIIl~ momentos. 
<• ntist•rn OT:tdor . (.\ ' íio apoio.tlo g~,.rt~s). 

O :SR . o:\IoR.u:$ AxnK,\DF.- 'Y. F.x . é sem;Jre otl\'Ído com Jl'ramle en~:m
t:t:n ento. 

O !'IR. ·f'IE'DRO !R."úOH!E - ~fet'<:ê c!n miseri.:orrlia <lo~ nobt;es co l
legas. i l~ po>r i:ooso. ex:tctarrlente. i: que f.ui sincero co~o o disrur5-" 
por dizer qual o meu pens:~mento. •Comba tem>do o substitutivo, comb:lto n 

prnjecto. n ão ·rileix:ll'l<lo todavi:~. <fe rcsaltar os pontos d~ contac:to. 
O § ::." dn a rt 1 ." uo projecto é equÍ\·alente. mai~ ou me!lns. :10 ar

tigo L" ;lo :;nbstituth·o d:t Commissão rr~ Cultura . 

tE ' a TC?r<xlucc:;ão d~> art . 3·" do rlecreto 23.561:1 em ·vigor, que manda 
~·onceder li:enca al)s não di,lomado~. mn~ licer.ciad·os pelos E stados e DiS

t ricto Fetleral, que pro,·arem. com as eompetento!s licenc;a s. o exercício da!< 
ft.me<:l'.es; :í dat:l. <la publi.ca<:r<o <fu<)!Uelle decreto. sem notas q,ue os d'es:t

bonoem, a criterló 'Üo •Con!s.elho de F.ngenharia e Archi1lelctura. 
Orõl. dip-lom:a:d'os por escol:~.. reconh·eci<lc>s ole utiliofu<fe publÍ!c:~ !)elo~ 

3-:st:t<ln>' • nn -Districto 'Federa l. nu cujos -:liplomas sejam acccitos como ''a
lidos pe!o~ me,;mo~ governos. n u cliplomados por escolas normae~ não re

conhecida.<:. oomo '<liz o artig-0 t .• § :1.• do 'J)rnjdcto, é a me=n coos:t qu~ 
não <.l·ipbma<lo$, ma s licenciado~ flelo~ Est:l'dos ou Districto 'Federal. <los 
quaes se reíere o a~tigo s.• do decreto Z.l. 569. E' verdade que esse artigo 
não c<msigna ta...:31:io;amente os pretensos engenheiro~ n5o diploma'dbs, m."l~ 

elles estão odclentemente nhi incluidt>S na denominação dos prntico!< 
a1'chitectos-con·stnllctores au: ~nstrctores . 'E' claro q'lle o espírito <b. lei é 
Rar:mtir n -continuação do e.xr<:icio da oprofissão a. todos que a. e.xreiam. 
= nota,; d'esabonador3>S. na data <la sua publicação. Esta providencia do 
-projec:to é porta..,to d~neccssnri:l, mna vez . C]'ll.e ella já prod'nziu seus .:f 
feito~ em tempo O])l>OrtUl'lo pelo artigo 3·" do <lecreto ~s-sG<J. e .não a utili

z :'tr:un \'nlun1~rinme11te o~ que clelb não SC' ()UÍoz:eram \'alt:r. ·. ( J!11ito brm) · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:43+ Pág ina 155 de 167 

-451 --

~() pn;jecto 5 nã.c) cogita (~"\ ~nplia,5.o <io pr;:tZ.4l de q~..tc trata ,, :tl'ti~ ... 

z.n <l<J -substitutivo. 
·Este conct:"cle-o. além do que [oi eonsif::narlco 11r1 decreto numero 

2.'l- 56-9' 
w.e o nObre Deputado q~H~ não 'h!spr~· o p~nje~·.o ~~.umero 5. I,..}L!.:.ln~ I 

" rlc'xn. esclareço o caso. 
:P<d·e se1- q:Je haja \'"a.ntagens ncs;o;.1~ cont:""últes ·prorogac..~ões (;~ [WCJ.zc• 

P~<r:1 r~tt~ t1.ma lei seja c·um:prida c .pr•xluz:. o~ cffeito~ ,.;!:~do~ pela s-..m. ex

ccucfirJ, 
A ,·enbde. porém. é que ha a h i uma acção co:ltraria :'tquelle obj ecti ,.,,, 

t.o.,nto (jt1<! se n. t>roroga,5o co1~tin:..1as::;e suc~siva.m~n.te. us eifeitü~ eo11~

m .. ·Ji~5 pel11. lei não ~riam conSei:Ui-dos. •Em todo caso é -nah1ral reconhecer 

<JU<: a!ltendcr aos rctardhtari<J>, dentro de certos limites. é medi& <Ie ;;!C

nerosiclade, compensado ás veze~ n mal decorrente da protelação de uma 

provUénci:t l·egal. pela sati~façr,o geral <h~ sua ap.pli~ac;i!o intt~r, com :11'-

1' !~·~.~~)S U'niv-ersaes. 

O SR. SAT.(!.\Uo Flt.J-"o - T:~Htn n~ai~ qun.ntu e:; . .::~~ lei tlc.:orrc da::; exígen
cias fdtas em todo Brasil para que e!la fo:;:,.e po~ta .,.,, Y1>:or. Vlf;oiados.) 

O SI{. PEDI~O RACHE - :\luit•• bem: Lei. aliás, elaborada pelo hoje 
T!oo~o distinctn col:e~a. S1·. Deputacl,1 Salg-ado Filho. Estou :t<]Ui quasi comn 

11m dde~ado de S. Ex .. autnr ela lei. 

O Sr<. ::;AL,;,\no Fn .. u" - Or;:ulho-mc muitn disso. porque não p•.'<l~ri;t 

ter. um_ dele;.:atlo t~o import,._nte e que tanto me honrasse Cf•mo V Ex. 

O S~. PEDRO RACHI~- ,\~rarle;:itl" a V . Ex. I~' gcnerosid:ule. 

>lão se pode. porém, affinnar que haja ahi uma vanl'alo{cm real para a 
r•.Pe:tividaue. 

() art. t ... c ~ 1 :· c h> projccto n. _=; ~àn cquivale:Jtes ar• art. 3-" t! para
~·aplw uniro tlo substitnth·0 que. para. simplificar. p:1ssarei a chamar de 
"~t:hstitutÍH> l'ultt1ra ''. 

() ~M. R.\vl. !:JTn,:<nt1'1<T -- t'11t1111 ,jiz V. Ex. <tUC p:ts,;ará a classifi
~ar o ~:,bstitutivu ~ 

() SH. PEDRO RACHE - ASubstitutil·o Cultura··. Por ha\·er certa 

:mal"gia. A Commissão. sendo de Educação c ultura. eu sim[llifie<t para 
iacilitar ca<L'l "cz qu~ a elle eu me tenha. de referir. 

Est;Í. :1hi, Sr. Presidente, contido o objectivo principal' do [lroiccto. Rc
fcrcm-;;e C"S:I~ disposÍ(:Õ~S á re\•:tlidaçãn uc diplomas rJe eng-enheiros. archi

tc:toS e a~rimensores. 
O que exige fundamentalmente a rc,alidaçào? Que aquillo que se pre

tende revalidar tenha sido ott seja valido em algum tempo ou em algum 
<o:Jtt'o paiz. ReYalidar é confirmar a validade. N:l. expressão revalidar, con
wm insistir. inclue-se. portanto, a necessidade oril!'inal de validade em al
~'1lm tempo ou em al~nm paiz d<HJUillo que se deseja revalidar. 
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Ora. um diploma ~;m: tivesse sido v:dido no nos,;o Paiz, em qualqu.er 
t<·mpu, sel-o-i:~ ain:b hoje:. porque não ha prescripcão em documentos dessa 
natureza e. neste caso, o project0 não teda objectivo. Deve tratar-se, por
tanto. de validade em algum outro paiz . · Mas este tambem não é o caso, 
cnmn é notorio. ·Conclue-5e Qtte não ha propriamente uma re\'Hiidac;ão na 
nperacão que se projecta. 

O SR . SA~f PAIO CoRRÊ . .o. A •>fJeração :thi é multiplil:ar. 

O SR. PEDRO RACHE - Neste caso de diplomas. diz o artigo 191 

•In dr..-<:reto n. r9.832, de 11 de Abril de1932 (organização da Univers idade 
•1" Rio de Janeiro) : w A rcvnlidacão de diplou>a rle en~renheiro. expedido 
p11r instituto .:xtrangeiro, será obtida nas escolas de Engenharia officiaes, 
após a execuc;ão de provas de habilitac;5.o. pe:o candid.>to. que rleverá, :10 

rt>qucrer a revalidação. satisfazer as condi~ões se~uintes: 

n) .. .. ......•... . ....•. .• ....• . .. ... •... . .. ..•• .... • . •.• .. ..•. . .. 

b ) apresentar o diploma original, certificado de estudos. programmas '! 

pla11os de estudo da Escola que ex:pediu <) diploma ou certi-ficados, dcvenúo 
estar esses documentos, devidame;nte legalizados. e. quando exigido, vertidos 
par.< o portuguez por tr:1ductor publico. As provas ele hahilitação , além •i:;;s·:. 
~erão cinco oraes e cinco escri!)tas. 

!Que \'em a ~er o diploma exigido nesta letra I>? 
-Diploma", diz C andido de . Figueiredo. é um titulo ou documeDt(J •• offi

ci:d ·•. com que se confere a alguem um cargo. uma dignidade o•, mercé. 
r'n a conferil-o officia!mente, é precisn ter autoridade, de~uc: 1 :e de t:·n~t 

f•.•to«;:-.o ( r ; iLial. Os diplomas extrangeiros sál) pnis ti tu los de !labilita~:t ), 
conferidos por orgãos autorizados de paizes extrangeiros, em virtude das 
leis alli exi-stentes sobre o ensino. Aassim, revalidar -um diploma de engenheiro , 
formado em escola extrangeira, é tornar valido no nosso o que já o era no 
paiz de origem. Revalida-se, portant.o. um documento official, conferido JJ•H 

autoridade competente de outro paiz. (Paus~:. ) 

O Sr. Presid~te - Lembm ao nobre orndur •tue faltam apc:nas dois 
minutos !):lT':l terminar a hora da sessão. 

O Sr . Sampaio Corrêa ( Pda ordem} - Sr. Presidente. rt.-queiro a 
V. Ex. consulte a Casa sobre se concede a prorogação dos nossos trahalhos 
por 1.) minutos. 

Vem :\ Mtsa e t: approvado o seguinte 

kEQllF.RtMJ;NTQ 

Requ.:iru a pror (Jgação da sessão .por .n1:1is ,-5 minutos. 

Sala das Sessões, 12 Agosto de 1935. Sampaio Corr~a. 

O Sr. Presidente - -Está prarogada a ses~ão e ~ontioua com a pa
lavra o Sr. Pedro Rache. 
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O SR. PEDRO RACHE iContim-.tm<fo_l - Sr. Pre~i<lentc. quando. como 
nn projecto. se diz "revalidação de diplomas 1lu engenheiro~. conferidos por 
escolas particulares n~cionaes não reconhecid:~~s, vi~a-se evidcntem~nte ap
proximar o caso de um outro, inteiramente diverso, com o nLjcctivo de apro
veitar a qualidade dos engenheiros nacionaes. formado.: elll e>r()l:" e:<tr.tn
geiras. para os q.:ac~· a lei co~ta de re~·a!idacão 11<> •liplorna. 

O $w. R.~RI:(•:' Po:-r~;Ail<• - Com<> se pódo::. t:IH face e,l;t :tl'J!U'llcnt a<:iio d<: 
V. Ex .. rc,·alidar, por exemplo. o sello que se oldxou <1<: J>ag-ar no devido teul 
pu. conforme determina :• legislacfio i' i~cal? iJ tern1n .; mal empr~~:<tdn na 1~

gi~~:·H:fi, í'1scal . ;\';1,, ~'' n •V;J!i :!a H :-':.•1!11, \ :-:tii•l;t, Silll, ~· f}u ~'"~ll\ H:ni ; • 

CJ S:~. l'J-: Df{O f{,\C! IE- O :-;c'ln le~,;itima o .locunt<,nl"; 11<i., ,. d~>

CIJ ;ncntn. 

~r. Pn·~idenh•. (•sta\':t N l c:m \'ias (le Hlt1~tr~tr a 'hahi'lid:ulc· fJo n1t•tt cHl .. 

Je.,oa . . • 

. () SR. :\-loi<.-\I'S :\:-:J>IC.A J> V. -- OpJ~•rltlll:: mentc. cu \: optt: !11ll:'tr:u·ci ;, \ ". Ex. 
c ú ·t .':.ntar:: que 11i:w I Í\'<:' h::thilid~<lt: ... 

r) S~. I' EI>HO Rt\Cl l E - Tc,-c. c gr:u1rlc. 

() SI< . s i<•KAES A :-o: IJk.\JJI; - !\per.a:< eJnllrt:~uc:i a n n i<':t Jlàlav c·:, imlicada 

p:,r:t •• caSCI . .:-;5o obstante o brilho c11m <jilc V.l~x. e't:'a 'l''"rcndu <lemonstrar 

não p~er hav("'f r-e\'4tlir1a~·ãn. é n uni,·o c:-:ts~~ é:H qUt· p/,tf c.· r..-xh=tir. Opporttt
namt:nte. lllOStran:i_ 

() SR. P EDRO RACHE - .\gra<l~ç, , " " lll·ill~<•" a qu~ V. Ex. al!udiu. 

Com '' r est o> niiu cuncl)rrto. O que se prct• n :lc . pur\:m, ni'on 1: u•n:c r.,,·alitl:•

çii<•. nt:" se re> a li da o que não C: ou mmca lu i \':.lido. l>emai<. não s~ trata 

,;., <!ipl .. nm. de um titul<• official. c ~ i tll dc tltll <lt, :nmct11 u Jlarticul:J.r. e. por 
ultimr,, os int_tressado~ não são engenheiros ~111 parte all{urna .\'iio p.,~suezn 

um tituln v:.Edo. que os babi'ite :o us;1r lcgaimcnt.- cl e~s<: lltline. Engenheir" 
é quem t em c.1.paciJnde lega l c prnfi:>s icmal -para fazcr :•. cl1;{<·1tharia. :\s><Íill, 

pois. "pes~r rto project" n . 5 u admittir. 11ão púde. r t:ahn.,ntc, ha1·er r~,·alirln. 

çãn t111 caso. não ha n <liploma e nãu ha o engc::nhcirrr. 

() <JUt: pretende. dammente. '' .pr<>iectn é ,-aJid:<r títulos ~nnferido~ por 
"scc,las pa rticulares. nà" reconhecidas pel" Poder Publico. e•1uipar:m:lo taes 
"M:•helecimento,; aos ,fficines rlt> paizes e:<tran~eh·os. na hypothe~c inl[Jli cita 

d" qt:t seus curso;; ~ejam identicos. F.· esta a base moral sc,!)re qu., a sst:nla 

' ' rrojc~to t: " !<Ubstituti vn da Cnrnmissão ele cu;t11r:c. 

·O s~. RAt:l, F\J'I'TF.SCO!'k'r - A-pparc:tlt <:memc t:SSC argumento é lllttitn 
logico; e. acceitas que sejam as premissas, nã., ha senão concordar com a 
conclusão que V. Ex. acaba de formUiõl.r. Desejo, entretanto. lembrar á Ca>n 
que o assumpto foi posto ·vor V. F.x., nc:~ta hora. no pC: rle mera di~""",;ft" 

ve~hal elo te~mo u r eval\da.- ". 
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O ::;!<. I'Eili~U I<AC!IE - ;\imb n:t., acabd. :\1inha dem•nstraçiio está 

em :mdnmcnto. ctn d:thúra<;fLr,_ 

() Sl<. 1-:Al'l, B;·rn::-;O:oL'KT - St: me r eferi a c:sta parte da argumentação 
ole V. Ex. foi purque pn:smni 411t: e~tivesse conch:.irla. Vejo agúra 'll!t: me 

c:nganei; que meu surt" ima;,rinatin, 0: bem menor elo qu~ a capacidade ela
IJCoTati ,. a <lc V. Ex. 

( I SH. PEURO IL\CH-E - Penso tjllC h a t . .,.=ess<• de bcncn,lencia do 
r~' •hrt.~ l"nn(:~:t para cornrnlgo: isto ntuito tnc cOmlno\.·e- . . 

{) St<. .R,\L:I. Bt'l' "'J' l ·: ~\:ut.:k"t - E' c t:rlu que ' ' cax~'· ctn si~ cunslstc: .apt:nas 

,., , ~ .. cxi0r. tlc: :tl).(ucm <!tle tcnh:, um rliploma. com ba se ele recnnhecimé ntu 
e~tadoal, uma proY:t de cnpacidade. se q uizcr esc11cer " profissão. Nfw se 
trata proopriamcnte ti.- re,·alidar ... 

O S~. l'Elli{O I~Al'I-IE- )leu objt:ctil-~ é defin ir a -r~,·alida.;ão •· <O'II 

.~\ . t lt'io)' rcs:d~:lo a q\le~t;:lu dt" lJata,· r;,~ . .ftl s~i · • (!Uc V. Ex. tfUcr dizer. 

() ~1.: • . R.\1.~1. HlT·n~~~··,)cta -- ( ) 'tll t: ~~~ t\csc-jo dize-r tU 1ne:-'ruo u fan:i_ 
s~ \". l~x. :u'u pt"rmitte. 

( l S l~. PEDRO l{ACI-l E ·- Com mctitu vraz"r. ~:;., c>tr;u diz~ncl<> qu~ 

\' E:-<. n.fico csH:)a clizen<l<• aquillro q:":: rJut:r clizer ..• ( Rí~ro.l 

11 :S1t. f<Alil. H!Tn:."I.:UURT - Q tt t!r<> dizer c! <fUC quer se chame "re\·a·:;_ 
·,[ ;L<;iio". oa nãu. se o termo ftor intp1.1gnacl<>. cl:. -p:1r:~: t.lt: V . -Ex. -·- o de que 

-''l' !ra!:t <- de 'Um:a exigenci:• de Jlt'<)\'as. ·.Poderemos, t>nr uma cmenJ:,, suh!ltitnir 

:t cxpres~o c decl:~rar que poderão e xcr:cr a profissão aquclles (JUc:. tendo 

tacs · diplomas. hajam prestadn p r O\":\!' idcnticas ús •1ue Siih e~igidas para a 

rcl'alí•l:u;;ãn. E,;tú rt:S!-."Uanla:l:• a ·•1\IC~tão , pdu '"'{>CC!<• jnriúic•>. 

O SR. PEDRO !<ACH E - Procnru .tno:>tra r . c,.xact;uno:nt c:, ctue n5o ha 
cliJ>'onHt-s. Est<Ju do: acrordn com C:mclido tlr F igueiredo. e n •u :i condnsão dt: 
que ntto havia engenheiros. 

\ 'i' \ ' . E:x. •J11t: r cou :"' fundo tl:t t Jl1..-s!:'u,, 

() ::i I~. 1<.1\:1.. r:n·n::-o<:ut:kT ---· X :i .. ha diploma. ~im, clr:: puntu J~ ,·ist:. ie
cleral. !l-las •liplomas existem, seJ.(untlo " projectCI. 

O SR. PEDRO l~ACH·E- :'\iio ll" rli t>lu1ita~. clc;cl., quo: nãu stjam con
f~ridos p!!la :mtorid:.cle níficiai. 

E' justamente ' ' que- ,!i:,: C andid, ele: Figuc:irc<l<•. 

Ch:~tno ·• p~pd ·•. V:,m:.s legitima r u wp:q>cl ... " ' ' titul.,", o " •:ertifica.Jo'.' 

O Sx. I<.\ UI. BtT'Ttlxc:ot;KT - b:stc.;u mais uma ,-e~ ,-eriiic=do a. preoc
r::upaçiio. verhal de V . Ex.: ctuer ((ue não ~e diga "diplotn';l ", mas ·• papel'' . 
Ac:eeito. St: a •l<::t<>mir.açi\r, repur,'tla a V . ·Ex., <\llC ehamo: "'papel'' ao do-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:43+ Pág ina 159 de 167 

-455-

Cl!tn<:DtO, a notifi:cação authclltÍcada d::: <tUC a]gU<:Jn ,;c Í•>n:mu por <::S.:ob re

conhecida ele utiliuadc publica ou da qual o~ ··va.peh:" pro\'em que a ter

minação do cur~o. era tida como -valid."l pdos governos cstadoaes. Os respe
ctivos port:J.dores ;wtlerão Yir !\ exercer as funcçüe,; .1 tJUe se hauilitarem em 

todo " territnrio do Paiz, desde que prestem pro•·a <lt: habilita.;ão pela~ <li>

f~n:ntes tnat~rias, na !órn1a t!o fiUC estabc~~ce a !eL 

0 SH. P_E])[{() RACHE - Faça n ohse,tuiu ,]c me .. ud,-, que mostrarei 
a \'. Ex. que isto é ahsur<i<•, 

O .St·L Ll·:n C~\1~.:" Etl~n - T.::t:Hh 1u:ds quanth n:-ltt "'e "·onct.'"'~lcnl e:s~es f:L

n")rr:~ ~ao c.'õerdcio Ja ~lcl,·oc;lcia. 

() ~~. c~~~~1n:t.\ U:\ Cus"f".\- E, St,'" :-it..' l'ullCt:Lles.'i~11l, h:ri~mKt~ clt: t:Xlcu.:lcl-us 

~tn~ nH;dieii.S ~h:lrhttile::;. qut· anda111 pelo interior. 

O SR PEDRO lL\l'l-11!•: - .-\ minha thc~<: C:· rle,;truir t11<i, que h~1 llOJ pro

jecto e nu sub>tituti,·o. 

E.stuu ~aqui, desassoutbra(_huuentc: . .prornpto a tliscutir o :L~~umph> etn to

Jos os terrenos c p:>r todas :~s maneira". E' prCCi5o, porém. que eu fale, ~em 
u que nàlJ po:SS!l ir par:1 deantc 

O ;~rtigo 1 ." e ~ 1 :• do pruj~::h> correspvnJetll. mais claranl~nte, a dizer: 

-como ::s e.~colas nacionaes. não reconhecidas pelas nus~:1s leig. são cquiv:.

lent(.-s ús t::-o:tr.an!leir'l~. que expedem diplon>:lS legaes nos seus .pai:tes, O!> 

nn~;-;u!-0 t:ngt:nlH.:i:·n~ uaciona.es ll:a.s t=scolas rt:t"Ollhecülas t:UJ )lat*tc aJ~tLtnla, sãr) 

tambem equivalentes :H>s engenheir<•~ formados em esc:olas extrangeiras uf

iit·ines: k'~'' ,: nct•essario Jar-lhc u mesmo trat<~mento Dabi a re•·alidaçii"-

Parecc-mc n:iu ser pn:ciso insistir nt."lis nesta face da <tUestão. 
Ali:~s. cstal~leci,]a' a proposição whn: base falsa, elb de,,e produzir na. sua 

;,pplic:u,:fw. como ,-amus ,-êr, uma scrie <lc absurdos, mesmu antes de serem 
rnlhiclos o~ t't..-sult:ulu:-; d~:i:"C' PJ'(tr:es~o de íazer cngt:nhclTos ofCiciaes 

() S1~. Vlc."ruK l't':->:o;u:'\r.-\Xc• - Jttstamr:ute par:l c;t,rrigir cs:o:.e~ erro~ c 

<ru,- se f~z a lei. 

o SR !'EDRO l~:\Cl-1 E - As cxigcncia~ ua revalidaçáll de Utn uiploma 
~xtr•mg:c;:Ír<l admitt~ln. como> n;1o pmlia tlcixar J., ser, que o diploma corrc.<

ponda a um cursu sc:mdh:mte aus nos:;os, cum a realização de um numero de: 

l>m\·as Jc habilit:u,:ãu nunca inferior no <JUt: a<JUi se exige. 
O act,, <la rc\·alir.l:11;:iu (art. 1 'J3) .; precedido de um exame do,; <locurn~n

tu-: apresent:.dns, por rmdc .se pôde aferir dos programmas, da sua execução. 
tlas pro\·as exigidas, do numél'u destas, etc., e só no easo de ser satisíactorio 
" resultado de t:..l exame é que se proceder:i an acto complementar da rcvali
ll:..~'•io, ctonstante rlc: um certo numc:ro de pro~·as de aferiçãO' Isto está clar.J.

mcntc estabeleci,[., 1111 art. 1 ~3 rla iei do ensino, que diz: 
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~Se 0 Conselho Technico. estudando os documentos a que se refere 
o artigo 1')1. ent.:nder que o cun;o do instituto que expedi~ o diploma nã<> 
corresponde ao nh•el exigido .pela revali<b.ção, ~\1bmetterá o caso á .:~.prc

ciação ela Congregac;ão, que decidirá .rela :tcceit:u;ão ou recusa do cancli
dato ás provas de habilitação. •· 

Ora , o proprio projecto manda que .a egualdade ·bas~, esubelecida 
por aquelle implicitamente, seja verificada. O regulamento do ensino .,-.igc 
um certo valor para um dos membros d:t egualdadc e a revaii:lac:ão vae •cr 
feita, ~ 114 f~>r~>m ordinaria:. estabelecida parfK idcntica formaJidadl", em re
lação ao•· diploma.< expedidos p:rr l.'scolas c.rtra:ngciras~·, assim preescre,·e 
o projecto : logo fica c:onh.-,cido o pensamento que a ditou. e. portanto es
clarecida a cxigencia índispensavel para o segundo membro .. Se o \':llor 
qu<.! a <.>st~ fõr attribuido, não corresponder a essa necessirladc. a egua I
dade será insubsistente .: o projecto não se poderá manter. 

O ponto tle p;n·tída que " projecto tomou para concessão 110 · {a~·or é. 
absolutamente, diverso do que legitima a revalidação dos diplomas extran.. 
gciros. Xum caso foram realizadas as condiçõe~ technicas, universa·linente 
exigidas, e o estabelecimento official, perante o qual se procederá a reva
lidação. examinará, particulannente. se as exígenci:•s peculiares ao nosso 
Paiz, foram cm;;pridas leg;~lmente no outro. e. só depois dessa verifica
ção, proceder-s~á a prova de exame. No outro caso, o dos diplomas das 
escolas particulares não re~onhecida$, já se -sabe de antemão <fUC as exi
"cncias lc~aes não f<)ram cumpridas em parte algmna. De accôrdu com " 

regulamento em Yigor. que o projecto manda respeitar. as escolas offi 
ciaes n:io poderão <leixar ile npin;1r pd:1 rccus:\ ele seguimento neste pro

cess., <le rev:rlidac:ão. Eis ahi o .projec.to de,·orando-se a si mesmo. 

Para tornar bem. daru o effeito pretendido. imaginemos que o por
tador de um t.le5ses titulo:;, nãu reconhecido. conferido por escola parti
cular, pretenda obter 0 diploma de engenheiro. Pelas lei!' '\'Ígentes terá de 
c<mquistar attcstad<>!', fJUC pro,·em ter ~ido appro\'ado no curso J:YIUJlasial. 
em seguida sujeitar-se a cxanH: ve:;;tihul::u·. fazend<l depoí; o curso pTOíiS

sional em cinco annos, com 4~ provas de exame. nmn minimo. Vejamo' 
agora o 'processo para que o mesmo individuo. f:worecido pelu projecto, 
-c:nnsiga ::t~ regalias de diplomado. 

O pn•jecto crmcedc-lhe : 

a) di.-pem:.a de todn o curso IQ'mnasíal; 

b) úispenS::L drr exame vestibular; 

c} dispc:n~" rle .1-' pnwas finae~ <lc materi;1s [unt!amenta.,,; e ,t.; cspe

eialização. 

Só i:;:;,u. 

Aliás. a ·Con:ltituiçãrr. prctendt:ndo comha t<.:r ''" mesmos sentimentos, 
muito nacionaes, que dic:taram o presente projr::to. e>t:lbeleceu taxativa~ 

mente no seu art. 158: ~E• vedada a dispens:t do 'concurso de títulos c 
prnvas 110 provimento de Vilgas do magisterio offieial, hem. conto. em qual
quer curso. a de ·provas escolares de habilitacão determinadas em :ei 
011 rqrulamt>nto . " 
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O SJ<. R.-.uL BIT't:ESCOUJ<.T -Se o pmjecto fosse como V. Ex. acab:1 
de a.nnunciar. ca-usaria ar~épios • .. 

() SH. Pf~DRO RACHE - E os está causanclto: a mm1 p~lo me~o~. 

O SR. RAUL BITTE:>:COIIRT -Já ctue V. Ex .. enganadamente. suspeitoa 
ft~sse eu bacharel em direito. sinto-me feli:.:. agura. em ser medico. para dar 
therapeutica aos calefrios a que V. Ex. ·se refere. Quero declarar que o 
proj<.-cto. <le forma algumn. dispensa. como V. Ex. diz. curso gymnasbi, 
cxamt' \'estibular e trinta e dua~ provas. O pr;ojccto manda que se f:,<;<tlll 

pro,·as. exigindo. principalmente . ., diploma de escol:, reconhecícla de ·uti
lidade publica ou cujo:< rliploma,; tenham \'aliuadc pot· parte d,, Gov.::rnu 
Estadcal. A dispensa sô exist iria se o Estado t ivesse reconhecido o esta
belecimento de utilidade -pubiica vl• co \';dor do diploma. <Es"<;t escola. tend11 
acccito os St!US ahtmnos. ao ingressarem nos seus cursos. sctn uenhu nl 

exame. sem nenhum vestibular. sem nenhum prepnr.ttorio. c chegando á 
ultim:t serie !'em terem prestado prova a-lgum;.t ... 

O SR. PEDRO RA.CH E - Seria simulacr" 
um;' escola de DiTeito em Bello Horizonte. onde os 

<I~ exame. Ha 

operados cntr :tm 
sem preparatori<• :tlgum. Fazem l{t mesmo todas a:; pro,·as rle <mta só \'e~. 

Sfm escola:; ctlm objectil·o puratn<!nte de conquistar renda. !\ião <JUero. 
porém. discutir esse ponto. nem aggredir os estabelecimentos n fw n-conhcci

uos : nft<> reconhe~o ' ·alo r nos attest:tdos qne dão. 

O SR. HAt:L I:!ITTE:-;couRT - Permitta V. Ex. que continue " nteu 
aparte. O qu~ en vinha dizendo em IJUe a affinnativa de V. Ex. parece 
exaggerada. no sentido de que <> project<• d)s~ns.1. exames. De outm parte 
V. Ex. o inquina de inconstitucional: declarou até, que nfto leria o texto 
•la Constituição á Casa. JX•r muito conhecido. 

() SH. PEDHO RACH E -- ~.-, , , inquinei v prujcetu. pruprimnente. tle 
jnl"''ir:; titu cinu:tl . Espt"re V. E x .. put"t(tt t" Yt•r..i '(tte n . ..; a partt;S tpH.· •h ~t ~,;·, .. 

ti·n1 razãu de ser. 

.-\K'.mr <larci " .-scbre<'Ínu:ntu rle \'. E,;. 

O SR. PEIJR(l RACIT.E - .'\dmittindo mt:sttl{, 'I"" a ceter;ninac;ã.o 
cunstitucional \'ise s6mente vedar a dispensa ele provas. quando não con
c~'<lit!:L por um:L lei qua1quer. embora de caracter particular, o que torna 
c~su determinac;iio qu:t~i inocua. aindn assim ninguem poder:í contestar que 
" a rtigo c,mstituciona\ citado visou, innocentemente. corrigir um mal que 
vem corroendo a estructura cultural da Republíca - us exames ]'lor de
creto. - E pon1ue então insistir ne,.te caminhn. ainda <tue l1S..'mdo de lei~. 
fóra <los regulamentos geraes? 

O projccto concede aos favorecidos dispell:i:l das provas du curso gym
nasial. do exame vestibular e de 32 provas finaes das 42 q,;e são exigidas 
no cur:;o ele enJ.(cnharia. E' como :;e lhe~ cl~;;e n approvaç:ío nesses exa-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:43+ Pág ina 162 de 167 

-458-

me~. Ot·a. .:;e nãn ~ l)Ossi ,.d a dispensa de cx:m1<:s escolares r: o~ cursos ''f
fieines Otl equip:rrndos, sem uma lei especial que a autorize, porque mo

t: 1" se vae faz a esta lei, mesmo como exCe])ção, para dispcns..-..1-os nos =rsos 
de <JUaesquer escolas, cujos programmas de ensino não são conhecidos c 

de ct1jo funccionarrcnto regdar não ha noticia. não foi e nio póde ser vc
rific:>do? 

o s~. At.BE!<TO At.V.\J<~:~ - ~âo pó de Set• ,·eri fi~auo. ]HlTi{Ut: nün 1.;1"11 
i!sc:at:s. 

O SR. PEDRO RACHE - Por que faciiit:u-lht:s esse processo hc· 
nevolo ]>ara concessão de lli!}lomas, ~m contraJ"'si~;ão ás ~xig-cnc:a:i leRae; 
r,:, r :> tJ mesmo fim? 

l'urece-n~c que lm ahi u1n contra:<cnso. Demais, se amsiderannos <JUe a 
nossa Constituição fui elab,•rada com a preoccup:u;ão do bem .J>ublico. r

pudemos in:erpretar essa prohibição expressa de dispensa de exa.mes c_,: 

!(idos em regulamento, como 1.1ma rredida de defesa contr:~ um m:~l, qu~ 

:i<' reflectia, em cheio, na colle.:tividnde. P<>rtanto, uma lei que procure 
d:s!)ens:..r determinados ÍJJdi\·diuos de cxigenci:t~ regulamentares. em ma

teria de ensino, não pôde ser considerada j nst:~. Mas, admittamo,; mcsnJ~J 

<!U<: a. Constituiçr~o nfio tivesse cogitado de ta-l. n~1u ti\·esse descido. a tã > 

imprcs-;:,)nantc detalhe, tangídn pelos motiYo~ <Jllt: e"puz. ainda assim facil 
seria demonstrnr os incom·enier.tes de orden• ~o:eral. que resultarfw da me

clida. Se o objcctivo principal de nossa lei magna. çomo tem sido salieo
t~du, foi assegnrnr o predomínio c.lo hem publi~o. claro está tjue. aqui ou 
alii, clla de\·erá !lrohibir o estabelecim=tG de processos <JUC nttentcm <:en

tra :t~uelle !'rincipio- O que significa. realmente, consentir 'Lue um ccrtu 
numero de 1ndi,·iduos venha a tt:r um uiploma de engenherio. sem a. .ob· 
ser\·ancia <.los processo,; uni\'ersaes para sua obtenção. Não serã bso de~

prcnr as condições ele ca]'lacidade techniça exi~da pcll) interesse pu
blico? 

Clat"u <!UI: snn. 

Que diz o art. 113 - numeru 1.3 <.la. Constitui,;üo Federal? 

'"E' livre o e~ercicio de <!Ualqt!er profissão, obsen-adas as condiçiic:~ 

de capacidade tcchni·ca, c nutras que a. lei estabelecer. dictada.s )'elo ínt<."
r.-ss,· eublico''. 

() SI<. VIc'roJ< Rcsso:.tA:o<o - :\.las de I<JJ-1 ~m dr::ante. 

O S·R. PEDRO l~AOHE - Notae bem. Agora não será possi,·el al!e
xar que o que a lei fixa, a lei n:-odifica arbitrariamente. A lei tem de ser 
.dictada pelo interesse publioo. Será a restricção das condições de capacida
de technica um asa de interesse publico? O que poderá justificar a ado
pção num mesmo Pai, de dois processos fundamentalmente diversos para " 
conqôsta de diploma~ profiss1o naes. ainda que um delles com caracter de 

n~epçfio ? 
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Xãu .! ,·isÍ\'d <l llt: :t mt:diti:t ,·isa bendiciar. parti .-ulannent~. um certo 
:u.nnero de :ndh·iduns. q ue: St!' tornana •l~Sin~ ca~u:o\ a t1 nmalos. ·dcntrv dos di
reito~ ~eraes? 

J't,.r que erigir :a atllHllalia t::ln lei? 

jJ:tra ni ,-ela r a scien ~ia, " cultura con· a ÍJ,;norancia !'"''~u:ni,·cl? !\:lo 

J;:t ahi lõJna o:>'t inc~5v ai.Jsurda ·entre brasilc;iros, t tUallhl a cXÍJ.(CilCÍ:LS t o:ch

liÍc:!S para o mesmo o!Jjecti ,·o profissional? Au qtH' no~ culllluzir:, t:sla 1"~~

~isten c.;b .. ,·isandn c:iilninaJ' a iJ.:noran c.~i a, ]n-riudü.~anu.·ntt•, !•ur ~olpt':o; •lc IÍ!!

creto: 

t> :-; r-c I'E D K<J 1<:\l'lll' - 1-:,t•>ll '"" n ·feri nol .. a ~-~~ ~· .. utrn •rnc •'a" 
~ahi r. . . 1 Risos! . 

() S1-\. L .. t~\·1 C.\uS,r:rl<u - H a uutrn ~l~l'c~t•• iutcrcs~;antc: ~ ~ '-Hspu ... l th: ~, 

l:t\ur~..:&.:c at~ aos c xtratlgt:iro;;.. l~ Clll re:la~~-~u :t t:Stc:\ a Cunsti tuk.ttu <lc:tcrmi .. 
1i:t <lUC: ~ú {'otlerhun cx~rct:r 1H.<•fi~~ãr. :.iheral nos t:a!'>u:-O clt: rccipruci·.l:ul·:. 

t"IH \· i:·tut.k~ ·l~ tr;tt:.uJu. c t•s ' !llt: a <::s tb:essenl cxcrct:ndu te.~i: itnatnt:nt~· 

" .tispositi,·o fo i pr .. tm~tu por mim - na data ela Const:tuk:'•u. Í!ll e• é. os 
.:u;:cnht!irus cxtran:tt:iros tJUI: 1X>do:m o:xen:o:r a pr1ofbs:io ua ,· i~:<:ncia ela 
~ ·~.~n~tituh;ftu !'i~iu :utttt:llcs que :t txerd:tm <.1~ accórJ.u cum e~~l· dt·.:r~tu ~ ! ·. ~ Cu

,·~rnu Pru,·i;<ur:u, n:t elata em '!Ut: fvi prumulgaua a l'arta Fc:lcra!. Et~lr<:· 

tantCJ. tt:· ~ :t c...;;:oo:es '' pr<,jc:cto \·:-te;:: fa,·c,rr:c(:'r. pcr:uitt i1ul(l-lht:;o; •• t.~xt:rciciu da 
prof i~sÍt(•. 

() ~j{_ :'EI>l{U H.\lllll~ --· <Js n~>bre c., J:~: g:~ s "'.'" iu1:1.:.:iuaou Culll·• 

mt: r~:juhjlo !'"r ter '' amp:tro de ttm luminar ol:t sdt•ncia jtor i di·~a. cullho n 
Sr. L-::d Carnciru. o:u. •!'tC :;ou amador nu as•tllliJOIII ,. ~-~1"'' la?.cnclu um 
t-sfor<;t) extraorclinario para conseg ui r " meu uhjt·cti \' u . 

O projec·tu. Cllut<> ,;,: n\ é incon~t :lllcion:.l . 1·: a,.ura j:i tctoh" ,, a;,..;., 
,(,. ~~ m o:xpoentc elas letra;; jurídicas para <'•.•n fi r111ar ''"'" ;d fi rmaçiw. 

() ~!<. l.J::\'1 C.\J<SI·:Illu - :'<Hl ~untrariu 

purquc .:oll:!bon:i com a Unlent elo,: Advugau .. ~. qu., ;duptuu 11111 r•rinciJ>i·> 
ele tulerancia J):-tra us tJU~ anteri<•rnu:r.le c:xrrciaut :t ttruii:t:-4{Let. ~Ut , !'l· ch-.~

~;dn . c utrc!anto, :. uma coneC!'s:ío co meo :t •tllt: se cutllt:n, no t>rojccto . E, 
~e tal con ~ess:"io se fi:o:er em reb~ão """ cngcnh:iros. ,.,.1·:, no:ccssario fazd-a 
tambcm em rela~fw ao~ rnerl;cos c :~oh·e)g:ulos. t'.\fuitn /o,·m: muiln b•·m). 

() SR. P C: DR RACH P. -... <I projeclll a~:.<:riolt: ll':uoifcsla:nt·nlc " a r t . 

1 1 .1 . "· •.>· da Consti tttÍI;ão. 

U SR. PE.UJ{() [{ACHI~ - A hora cst:i um roonco I!Stre ita e. c 11mo 

,\isponho de poucn tempo, pc:rliria :tu nul>re colle!{:t uiu levasse :t m::.l <tU~ cu 
f.>rCI,;iga ua leitura . 
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() project<,, como ~" '"'=· ,; in~tmslilucillnal, pox-que altenta contr:~ '' irl-

1t·n·ssc coli<:cti•·,,, Aggridc. ma·nifestamente. o art:go J 1,'l - n. ' ·~ · 

En:nremol-o a :ncla soh ou trns aspectos. 

Qual a situ:tç:t(• 'lllt d le prctt:nde corrigir' 

E ' a •t•u: resulta para os indivíduos não formadúS. da re:,:ulamentac;.:lo e 
fiHali>.ação du exercício da profissão dt: engenbeim. determinada pelo dt>

cn~tr, n. 23.569. de " de Dezew.hro de 1933. O project(l age.· portanto . con-
1r:c u~ cffeitos <la reguiamenta~ão. ~:1-o óe 1101'0 em conflicto com a Con>
titnição que censigna nu se~ a rti)!o 12 1 . letra i. a regulamentaçfi<1 prnii,;
><ÍIInal. COTnl) llCC<:SSidadt: publi:a, 

C;~be ao Estadn la\'orecer C! anln":-tr u dcscn,·•·h·inlr:nto rla ~cic!1cia. ;u·-
1cs t· letr:.s. e <la cultur:t. em geral. 

I 'ara cumprir t.,;sc den~r dementar. <> l~sta,Jn 1·cm mantendo ,. cJ·cancl~t 

c~tahelccimcnto,; ~cicntif:cu,;, cujn obiccti\'o é e:<:a=tamente <1qudle. :\s de>
pesas. impostas ptll' "sta prenccupaçãn realizatlnra. !':i<> ele1·arbs c. pó<it·-~~ 
:llt·. por :thi. me<iio· a importancia do as~umptn . 

Pnr outro l:l:lo. us cidadãos hr-<~sileiros •JU<:. pat riut ic-• .unente. st: sujeitam 
:1 um ct~<ligo ele ensino ~~i;.:ent~ . <>nele <,1,.: ce~tudr1s r:orrespond~ntcs a uma 

dcterr.tênada ·prnfissii ... sãu <ih·:didns tm sêri., e avrenrlirlo:< em n:uitos ann o,, 

Ía7.em-no muitas \'t:zt:s, com sa=rificios pt:cun ial'ins ennrmes. além do es
f.,rçu intellectual indispensa vcl para 1·encer successh·as etapas. e rc=.:
her afi11a: n premi" cln seu tr:o~•alho, (Jile é a con JUista do diplnma . O rlirk~· 

m:t, portanto. nãr, pôde dei~ar de ser para o Estado u m titulo de grande \':t

Ea. uma ,·e1. que rcprcsent::l. n conjugaçàn de seus esfpn;o:< e ,.;acrifido!< C'om 

ns r!ispt:ndi.lns pelo diplomado. t111ln cem heneficin rl:l colle:til·i<ladc. no in
tcres~c da qual. cum t:~ntn cnsto. !l':tntém-se ~~~ insti tutos qu~ o conferem. 
1\ rcs:ulamentaçliu sur;,:e como um coroll:~ri<> immedi:~to do mn•·el inicial-

Cumu favorecer e :m:m.'lr " <lesenvoh·imento scientiiic<l e cultur:~i. sem 
a J.rarnntia necc:)saria p:t.ra ,.,s ql:e !'OC sujei·ta:n a tc•;}ns o:; onu:'. que ric-:or· 

r ... m <le tal prcp:trac;5o? 

F.'. port:~ntr,, em nome <1" html cullectil'<•. cuja rlcfcsa cnmpetc ao l~s 

t:tdn, •tlle "'-' re~:ulói a fiscalizac:àu e exercício •las r>rnfis.~ões. rtind:l cnnt 
rr-ais impressionantes moti1·os. no •!ue se rderc its aclidda<le$ Hbceracs. 

1\ss:m o e nten:le a Constituição bmsileira . Alcóm do nbjecth-". mer:<
:nen:e .::uitnr::~ e scientiíic<•. qu;; cJe,·a o es[)irihl hum:m:.o para lá dus ;u:c

resscs re,;ion.aes. collocando-o rl<·lilJerad::~mcnte :t sen·ico d:t humnnidade. h:o 
t;,mbcm a considerar o aperf~i<:o:J.mc:nto technico das profissões, pre50 peLt 
origt•m :o um aprimornmentn scientifico. cl'j(ls resl!lt:dos re1·erterfio em bt:

nditin <b communidade. 

:t\ão póde ha\'er nperfeiço:.mentt• H:chni;:" e ~cicntific" sc11• a rlefe"' 
das profissões. porque dahi deve surgir o estimulo crearlnr. que nos n.rre
l;nl·:,rit á estagnação uu ~ decadencia! 

A TCJ.,'lllamentaçiio fa?.-Se Clll nome do bem collectivu! 

A:nda mesmo -que houvesse inseresses partic'ulares ft:ridu~ com a pnwi
dcncia r·e~alamentadora, devia. não obstnnte· .. prc:\·alccer o interesse geral . 
Ser:a (I caS<I ele lamentar-se :1 sorte de pes>Õas mal a\·isada5, q11e se .collo-
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caram. cspo'ntaneamente, fóra da prvlr:~çiiu da~ leis. Entretanto, wl n:'iu 

~e dá. O decreto n. "3. 569 estabelece rr.edida~ de equid:ule, pe~mittindo 

a qualquer individuo, que exercia a profissão na data de su;,. pttblicacão, J. 

liberdade de cont:m1ar exercendo-a, media-nte uma licença especial, com ,.,; 

restric.;ões naturaes, em cada caso. E'. evidentemente, uma medida ele equi
clade. que nunca poderá ser encarada como o reconhecimento de um di
reito. A lei di situação legal a urna situação anterior fal~a e preca Tia, 
p~r:nittida pela tolerancia. Jentro de certos limites. Apr.:•ar rlisso, os pr:t
ticos qnerem mais, querem o que lhes d(t .-~t .. projecw. u:n diploma igual 

a<· das escolas officiaes. 

E .o mais interessante é <tU~ ~;ss:.~ ambiçá<> injustificarl" sur.'(e .,xact;t
mente no momento em que se pretende l'alori:t.ar os diplomas das ~scobs 

o fficiaes ou equiparadas, cotr o necessidade de caracter geral. 

A situaçfto é esta: em :1ome do interesse collectivo. ,rcgulamenta·se a 
p:·oiissõ<l do engenheiro e, ao mestno tem!Jo, fazem-se leis para fugir aos c f. 
úitos dessa regulamentação. idcundo-se uma ol~ra radical rle destruição 

Ja engenharia nacionaL A mim, parece-me. " factr,, t!lll attentadv contra a 
cnltura !Jrasileira! 

O SR. PEDRO RACHl~ - .·>...hi termina v J>T<>jccto utuncr•• ,. 

O SK. l~t;~·M.IlO Lout - (,Juc V. Ex. arrazou. 

O SR. Pr:DRO l~.\CH E - () substituti\'o rla Commissã" Jc Eolu~:•

<.;ào ,·ae alén1 _ 
O seu artigo 4v perrr.itte que individuas não diplomados, uccup;uu!o~ 

iuncções technicas, nãv só possam ~er transferidos para outras tambem ele 
natureza technica, mas di1·ersas. como até possam ser promo1·idn!; d.:ntro 

.lesses quadros. 
O decreto n. ::3.569, r tu• se pretende aniquillar, estabeleceu no arti:•·' 

.::" e Ste\1 paragraphO CfUe OS Íunccionarios publiCOS c emprega:'dos partÍ~Uh• 
!'es occupando cargos technicos na data ào decreto, ficavam garantidos ne'

ses cargos. sem direito á promoção, até (JtlC fossem transferidos par~ outro~ 

"'lt1intlentcs. mas de caracter ~X•rnmum. 

O SR. :>.tox-rr; ARRAF;S - São direitos inviolav~is, porque adquiridtJS. 

O ::\R. P.EDR:O RAOHE - ·V_ l::x. faz o obsequio de ter p::tciencia, 

vois ainda \"ou chegar a esses direitos adq\liridos. V. Ex. võa c eu sou a v e 
q11e caminha rastejante. _. Não ·posso acompanhal-o ... 

O Sr. Presidente - Attenção! Advirtn ao nobre Deputado que está 
ftndo o tempo da prorogação. 

Q Sr. Aeurcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço a. V. 
E~. consulte :>. ~amara se ~oncede no,· a prorogação por :n:ti~ t ~ rninutcs, 
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· :tfh:t dt.: li o ra •lur \:'uncluir o ~cu discurso. l~n\'Ío ú M~s.., n~:~ t t;·~ •nlent(• n ..... ":!.: 
~entido. 

Vem a M~s:1 c .; approv:ulo o seguinte 

.1.{ct!nd ro a prur ol{a<.;!au da Se::;sf\n t•or n,.ai~ unl CfUartu tlt h:-,ra. 

~ala ria:-; Se~~fic~. f::! fie _o\~t,sto de TQ.15·· -.~'lcurcio 1~órr,\t _ 

O Sr. Presidente - Est:i prom~a<la a Se~sãn e <:nntinun <'""' a pa
i:OI·r:t n S1· . I' edro R:~<"he. 

O Sr . Pedro Rache __:. Agradecendo a :.:entile~.a do:< meus nnbr,·s 
mll<'~as. \'OU· prosegu:r, Sr. Presidente. 

O <!UC :t lei proct:ro;~ visar foi. não só garantir a esses fonccionari··~ 

a sua situaçiío. como pcrmittir-lhes o acccssu, sem prej,tizo. para o serviço 
p:1hli co. transferindo-os para quadros não technicos. 

E' tvidente <tue um prati;:o <le tOt>O~raphin. qut é o m :l!s commUl:'. 
<·c~upan<lo ·um detem1inado cargo numa secção de levantamento de plan· 
:as de ·uma empresa de electricidade. póde ser conservndo sem incrmven.:entc. 
~•css.• funcr;ão. mas não se comprehendc que !'e o transfira para a secção 
<le distr ihukãn ele cncrJJ;b elcctrica, O\t ~uc se •• ~romo\·a a director •la 
usina geradora. 

O facto rlc tJnJ imE,·idtiO :ulquirir pratica •le tll\1 certo scn·ico. aii'• 
induz :t ljUe cllc Jl<lSSa exercer nutro. emhora ambos dentro de ·urr.a mes ma 

activi<lmlc ~cml. .\ promoção corre~pondc a um :~ugmcnto de funcr;ões, c 

como admittir qta· " prati;:o 11urna dcllas . po;<s:~ ct'lm·enicnteme;~te rlesem
penh::tr 11tttrns. que de~conhecc ]!Or completo:' 

Em resum o . 

O decreto n . ~.l · 569, gar:mte ao pwtico-funccionari" pu:>! i co ou clll
pregndn t••rticular - as vanta~:em\ <le seus cargos c manda t rans fer i]-<>>' 
p:tra funcr;ões não technicas. aiim de d:tr-lhes po.>sihilidauc ele acccsso. 
ccmcili:mclo o interc.o;s.: prh·ado cun1 o collt:cth·o. E' o que ha de justo " 
razn:t\·ci. O art. ~ dn prujeeto ~uhstituth·n corresponrle a cli7.er : 

~ Quan•ln se ""meia um in.th·i<lun p:~ra uma ium:cão de engenharia. <''"" 
cicladiiu nãu só fica conhe~endo " que é e:s:i;itln par:t o loA"ar. como t ndo 
mais •tt<e se refert :t c:ssa proÍÍ$são. Póde, portanto. nccup:tl' tc x·lns ; >~ car):l'n>. 
A nome:u;ão é um direito adquirido ele ~aher! · · 

Sempre a velha tendencia {t habilitação por tlecrctf• ! tl<isos ). 

F.' daro <JL•e <> decreto 11. .:!J. 5tí9 resolveu " caso d:t regulamellta.;ft,. 
da pl'nfiss.~o do engcnhciru com sabedoria c patriotismo. Tndo foi bt:m pre
vis:o nessa iei. Xada se · deve alterar nem accrescent.,r, a n5o ser no sen
tido de melhorar. conseguir o objectivo visado, qua1~0 de ·sua applicação 

s tJrja a ind:~ação, amparada pelo tempo. 
Pronunciando-se pcl:~ manutcndio integrai do dec reto 11. "'3·569. a 

Camara deve rejeitar " i)rojccto n. s e terá agido em defesa do bcr. pu
hlko. (.Muito bl'rn PalmLJs. () orador é -::ivanu-nt<' C!tmpr;mrntado). 
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O Sr. Presidente .- Hav~ndo ainda oradures·· ficn adi:tdà a disc:ussiío 
d.:, projecto n. 5. 

Designo o S~. Raphacl Cincurá para substituic, na Cornmíssão de 1:;_ 
nanca!\ e Orçamento, IJ Sr, Clemente !.Iari;ni. 

Vua J.c,·antar õ'\ Sessiío. <lcsi!1J!ando para a d" :-tmanhã a 'C:!:l:ink: , 

Votação <in (Jrojecto !1. 75, <lc •935. ( 1• le;:islatur:t }, rc!-,'tllando o ju
ramento á b:-tndeira naci<mal instrtuido pelo !i i•, do art. r6.~. da Cons:í-
1 uiç:io; com ;>arcccr da Commi!1.~1ío ue Sel(urança ~.,:,rc a cmncda ( 3, tli~

cussão) : 

I 

Votac;ilo tio projccto n. r.3H-A. tlc 1935, t r" lt::;áslatura), dispondo sobré 
o prazo para. o registro <lüs chirnicos; can~ pareceres contra riM das Com
missões de L. Social e Educaçiío a emenda offcre~ida ( _,. discussão) ; 

Votação do requeriment<> n. 107. Jc 1935 ( •" legislatura), Jo Sr. Bar
ros Penteado c outros. de inf<Jrma~;ües ~obre cessão de 111na sonda. ao Esta
do de Ala~oas { rEsÇ~JSSáo 1mica) ; 

Continuação <la t• discuss.flu do pmjecto' n. 5- tlr.- t().H. permittinuo .. 
rev:tliclaçiio de diplomas <le en~enheiros. architcctn~ e agrimensoN!s; 

2• <bicnss:ío elo projecto n. 5:!, lle 1935. concedendo prazo sohrc pro
cesso de marcas <le fabri<::~s. que h:ljom sido :~r~hh·adas; 

.l" cliscussão do projecto n. t 64. de 1 '135 lt '' le~isiatura). appro\'ando 
o cnnt~a<:to celebrado em :!S de Janeiro de 1935 'entre o C'.on::rno Fcrleral 
c a Comp:mhi:t Tntlustrial de Algod:ío e Oleos; 

t " <liscu,s5o do projcc:o n. 4' rlc 19J.Õ (t• legislatllr:t). rlando nor!l"a~ 
para n ~~sino <lt: cultura physka nos cstabeiccimentos de eno:ino primaria. se
cundaria c normal llo Paiz; com pareceres contrarias rias Co:nmissües t]c 
Educaç1ío e Cl1ltura, c de Finanç:..s c Orç:uncnto. 

t• dise~:ss~<> do projecto n. 43· rle 135 (t" legisl:ttura), crcaudo o En
:;mo Tcchnico-profis~ional c f!Stabelccenrlo o ensino gra1nito; com parece
re:; contmrios das Commissijes •le Educação e Cultura e rle Financ;as e Qr
~:amento: 

Discussiio unica do requerimento n. ro6, •lc 19;;.; (t• le~islatura}. do 
Sr. Ubaldô Ramaihcte. de informac;ões sobre a en!l'e~ <le café :'1 ~m:'l iir
:n :1 polonc:z.'l. 

Levanta-se a Sessão á:< 1~ hor:~~ l' 40 minuto~. 
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