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INDlCE ALPHABETICO DE MATERIAS 

A 
Acta l Rectificações á) 

Emilio de Maya - 73. 
Lauro· Lopes - 73. 
Francisco Pereira - 73 
Raul Bittencourt - 73-74, 
Barreto Pinto - 94. 
Gomes Ferraz - 173-174. 
Teixeira Pinto - 398. 

Ajuda de custo a Deputados (Pagamento de) - 4-5, 69. !59, 185. 
Associação Conuner.cial Suburbana (A) - 142. 

Ausencia de Deputados (Justificação de): 

Olavo de Oliveira - 236. 
Abguar Bastos - 314. 
Simão da Cunha - 321. 

B 
Balanço Geral e a Conta do exercício de 1934 (O) - 189-232, 

263-310. 
Banco de Credito Comme:rcial e Constr!H:tor S. A (O) - 376. 

Caixas de Aposentadorias e Pensões (As) - 160." 
CampaJnha contra o banditismo no N<>['deste- (A) - 47-68, 144-146. 
Casamento religioso (0) - 239-248. 
Centenario de Gaspar da Silveira Martins (0) - 428-462. 
Cera de Carnaúba (A) - 39-43. 

Codigo Criminal (O) - 174. 
Combate á raiva nas zonas criado,ras (A) - 141-142, 340. 
Companhia Industrial de Algodão e Okos (A) - 411-424. 
Compromisso e p<>sse de Deputados (Carlos Cavalcante de Gus-

mão) - Alagôas. - 72. 
Concursos para as repartições adminl.stratilv=.:; (Os) - 132-134. 
COII!Stituição do Pará (Promulgação da) - 334-335. 
Construcção Nacional (A) - 134. 
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VI 

D 
Declaração de Voto: 

Dorval Melchiades - De ter votado contra o parecer n.0 64 ·. 
da Commíssão de Constituiç ão e Justiça, que negou as
sentimento ao projecto n.0 59, .A, de 1935 - 188 . 

Delegancia Fiscal de São, P aulo e a Alfan:lega d~ Santos (A) -
160-160. 

Departamento Nacic•.oüll do Café (O) - 174. 

E 
Emissão de " bonus'' (Resgate da) - 83. 
Empregad<>s <!c~ quadros annexos <.os) - 406-409. 

F 
Força Naval para os exerci.cios de 1936, 1937 e 1938 (A) - 83-85. 

339-340. 
Forças de Terra para o exercício de 1936, 1937 e 1938 (As) 

94-946. 
Funccionarios interinos e contractados (Efiectivação dos) 

132-134. 

Governadores dos Estados (Competelllcia dos) - 6-31. 

I 
Immigrantes portuguezes (Os) - 323-325. 
Indieações : 

N." 3-A. de 1935. suggerindo ao P oder Executivo que na Con-· 
icrcneia a realizar-se em Buenos Ayres para tr atar da 
questão Boliviana-paraguaya se trate do desarmamento · 
sul-americano - Discussão unica - 148. 

N." 14 de 1935 - Sobre a competerucia dos Governa dores dos 
Estados para a expedição de decretos-leis. Parecer da 
Commiss5.o de Justiça, voto em saparado dos Srs . Levi. 
Carneiro e Arthur Santos e declara-ção de voto do Sr . 
Car los G. de Oliveira - 6, 

Industria Nadonal (A) - 36-38. 
Informacões (Pedidos de): 

Acu;cio Torres - N.• R6. 1935. Mi·nisterio da Justiça - So
bre a expulsão de Eduardo Xisto de Oliveira - 45, 377. 

Adalbe rto Carmago - N .o 90, de 1935. - Ministerio da Jus
tiça . - Sobre os motivos da prisão do Manoel P . Fer

. nandes, i unccionario do Banco do Commercio e Indus
tría de Minas Geraes - 118, 189. 

Edmar Carvalho e outr os - N .0 93. de 1935, - Ministerio 
das Re1ações Exteriores . - Sobre o project:o que de~ 
termina se domine "língua brasileira ",o idioma falado. 
no Brasil - 262. 

Edmundo Barreto Pinto - N.0 78 . 1935. Tribunal de Contas· 
- Sobre ·contractos realizados pela Commissã.o Central de 
Cc mpras - 46, 160 . 
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VII 

Henrique Dodsworth - N.0 91, de 1935. - Ministerio da 
Vía·ção. - Sobre o aluguel das dependencias occupadas 
pela Secretaria de Estado da Viação e Ohras Puhhcas, 
no edificio "ReJ', á rua Alvaro Alvim - 183. 

Oscar Fontoura e outros - N .0 84, de 1935. - Sobre cons
trucções feitas pelo 1.0 Batalhã'O Ferroviario, ·no Rio Gran
de do Sul - Discussão unica e votação - 160. 

Pedro Calmon e outros - N .0 88, de 1935. :.\íinísterio da Edu~ 
.cação - Sobre o mau estado em que se encontra o edi~ 
ticio da Faculdade de Medicina da Bahia - 117, 377. 

Pinheiro Chagas - N.o 89, de 1935. Ministcrio da Fazenda 
Perguntando em quanto importam os emp.restimos feitos 
pela União aos Estados - 188- 37i. 

Salles Filho - N.0 85, de 1935. - Mí·nisterio de Justi<;a e 
Kegocios Interiores. - Sobre o Departamento de Pro
paganda e Diffusão Cultural - 44-45 . 

. Jnfonnações prestadas: 
·Corte de Appelação do Estado da Bahia - Sobre suggestões 

s·o·!icltadas pela Commissão de Constituição e Justiça ao 
projecto n.o 118-A, de 1935, creando o Codigo Criminal dos 
Estados Unidos do Brasil- 174. 

Govenmdor do E. de São Paulo - Sobre o 1custo da Yida -
82 .. 

11inisterio da Educação e Saúde Pu1Jlica: 
Sobre a autorização ao Governo para entrar em entendi
mento com o Instituto de Protecção e Assistcncia á ln
fancia do Rio de Janeiro - 174. 
Sobre o collJcurso de ante-projectos do edifício deste Mi~ 
nisterio- 314. 

Ministerio da Fazenda 
Sobre a pe-nsão da viu .. a do 1.0 Tenente do Exercito Joa~ 
quim Gomes de Oliveira e relativa ao credito de ...... . 
óió:000$000, destinado ao pagamento de gratificações c 
diarias regulamentares devidas, no corrente anno, aos 
funoecionarios da Directoria das Rendas Aduaneiras -234. 
Sobre a resolução legislativa, sanccionada, co·nccdendo á 
Liga Brasileira Contra a Tuberculose o domínio pleno do 
terreno onde está construida sua séde social - 234. 
Sobre as obras da Delegacia Fiscal de Goyaz - 404. 

Ministe6o da Justiça e N egocios I'ltcriores: 
Sobre o recebimento de gratificações por parte dos de~ 
semhargadores da Côrte de Appellaçáo Pedro de Alcan
tara Nabuco de Abreu, Luiz Guedes de Moraes .Sarmen
to e Ataulpho Napoles de Paiva - 234. 
Sobre os serviços de ·qualquer senrentuario publi>co que 
tenha voltad-o ao exercício de suas funcções- 404--406. 

1.0 Secretario do Senado: ~ 
Sobre o projecto que autoriza o Governo a dar garantias 
a urna operação de emprestirno entre o Rio Grande do 
Sul e o Banco do Brasil, destinado ao resgate da emissão 
de "bonus" feita pelo mesmo Estado - 4. 
Sobre o credito especial aberto para soccorrcr o Estado 
de Sergipe -- 403. 

Tribunal de Contas: 
Sobre o contracto celebrado entre a Direcroria de Pro
teco;ão á Maternidade e á !.nfancia e o Sr. Henrique Alves 
da Silva- 236. 
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VIII 

Mensagens do Presidente da Republica 
- Sobre a revisão de leis e medidas indispensaveis ao Exer

cito - 234~235. 

Minoria parlamentar (Actuação da) - 85 : 
Missão Salesiana (A) - 136_ 

o 
Officiaes do Exercito e da Armada (Os) - 409~411. 

p 

Pareceres: 
N .0 9, de 1935, mandando archivar a circular da Uniã:o His~ 

pano~America. suggerindo a adopç;ão de uma bandeira 
para commemorar a data de 12 de Outubro - Parecer 
das Commissões de Diplomacia e Educação - Dis.cus
são c vota'Ção - 142. 

N.0 10 de 1935, mandando archivar a representação da Asso~ 
ciação Suburbana pedindo amnistia por 90 dias para o 
pagamento dos impostos atrazado.> sem multa - Discus~ 
são e votação- 142. 

N.o 1l de 1935, approvando o acto do Tribunal de Contas 
que recusou registro ao t~rmo de accôrdo, pelo Banco de 
Credito Commercial e Constructor S. A . . assumindo 
compromissos pela extincta firma A. M. La Porta & 
Comp. - Discussão unica - 376. 

N." 12 de 1935, approvando o aacto do Tribunal de C-ontas 
que recusou registro ao contracto com a Pclydinica de 
Copacabana, para locação de um predio no Districto Fe
deral - Di,s.cussão unica, encerrada - 376. 

Commissão de Agricultura - Projecto n.o 161, de 1935, - 134_ 
Commissão de Diplomacia e Tratados ; 

Parecer n.• 9, de 1935 - 142. 
Commissão de Educação e Cultura : 

Projecto n.o 158, de 1935 - 122. 
Projecto n.• 113-A, de 1935 - 152. 
Projecto n.0 137, de 1935 - 160 . ' 

Commissão de Estatuto dos Fu-nccionarios Publico·s: 
Projecto n.o 163, de 1935 - 236_ 
Projecto n.• 147, de 1935 - 158. 

Commissão Executiva: 
Projecto n.0 155, de 1935 - 83. 
Projecto n.• 156, de 1935. - 94. 
Projecto n.0 6. de 1935 - 136. 

Commissão de Finanças: 
Projecto n.• 153. de 1935 - 4. 
Projecto n.0 49. de 1935- 47_ 
Projecto n." 157, de 1935 - 120 . 
Projecta n.o 160, de 1935 - 132. 
Projecto n..0 161, de 1935- 134. 
Projecto n." 115, de 1935 - 160. 
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Projecto n." 275, de 1935 - 138. 
·Commissão de Constituição e Justiça: 

Indica~ão n.0 14, de 1935 - 6. 
Projecto n.0 49, de 1935 - 47. 
Projecto n.0 159, ·de 1935 - 127. 
Projecto n." 160. de 1935 - 132. 
Projecto n.o 275, de 1935 - 138. 
Projecto n.0 163, de 1935 - 236. 
Projecto n." 126-A, de 1935 - 239. 
Projecto n.0 64-A, de 1935 - 315. 
Projecto n." 3~B, de 1935 - 406. 

Com missão de Legislação Social: 
Pn>jecto n.0 87, de 1935 - 160. 

Commissão de Segura•nça Nacional: 
Pro.iecto n." 2J...B, de 1935 - 409 .. 

Pensionistas do Thesouro Nacic;olal (Os) - 236-239. 
Petroleo (0) - 120-107, 248, 261. 
Plano Nacion.li de Educaçzo (0) - 152-152, 344-375, 399-408. 
Politica dqs Estados: 

Paraná - 249~261 . 
Pernambuco - 325,344. 

Polyclinica de Copacabana (A) - 376. 
1.0 Bata.lltãc Ferroviario do E, Rio G. do Sul (0) - 160 . 
Operarios. da União (Os) 236-239. 
Projectos: 

IX 

N.0 3-B. de 1935. permittindo aos empregados de quadros an
nexos inscreverem-se em concurso de habilitação ou en
tran.da, independente do limite de edade - Parecer com 
emenda substitutiva da Commissão. de Justiça - 406. 

N.• 6, de 1935 - (de resolução) - dispondo sobre o anda~ 
mento dos requerimentos de informações apresentadas em 
plenario - Parecer da Commissão Executiva - 136. 

N.0 23-B, de 1935, dispondo sobre a graduacão de officiaes do 
Exercito e da Armada no _posto immediato - Parecer da 
Comm.issão de Seguran-ça - 409. 

N." 39~B. de 1935, autorizando a concessão de auxilio at: aual 
á Missão Salesiana para a catechese dos Indios Chavan~ 
tes - Redacção Final - 136. 

N.0 49, de 1935, autorizando o Poder Executivo a au.."<iliar a 
a campa·nha contra o banditismo no Nordeste - Parecer 
das Commissões de Finanças e Justiça - Discussão ttni
ca - 47; encerrada :a. discussão e annunciada a votação 
- 69. votação 144; 

N.0 59~A. de 193-5. fixando normas sobre o pagamento da 
ajuda de custo a . que se refere o art. 30 da Constitui-ção 
da. Republica - Parecer .contrario da Commissão de Jus-. 
tic;a - 1. • discussão encerrada. e a.nnunciãda a votaçã-o -
69; votação -- 159; votação -- 185. 

N.<> 64 .. A, de 1935, estabelecendo normas para serem as socie· 
dades dedaradas de ut:lidade publica - Parecer com subs~ 
titutivo- z.a. discussão- 315; emenda- 319. 

N.0 85--A. de 1935', diss)ondo sobre o preenchimento das vagas 
de cirurgiões dentistas do Corpo de Saúde do EJtercito 
por sargentos diploDlados em Odo~tologia - Redácção 
final- 136. 
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X 

N.• 87, de 1935, .crea11do cooperativas de consumo nas Caixas 
ou Institutos de Aposentadoria e Pensões - Pareceres 
contrarias das Commissões de Legisla-ção Social e de Fi
nanças - La Discussão e votação - 160. 

N.o 89-A. de 1935, regulando o funccionamento do Tribunal 
de Contas - Parecer da Commissão de Fina-n~as - 2.a 
diSicussão e votação - 136. 

N.• 113-A, de 19.35, suspendendo a concessão_ de inspeçção pré
via a universidades e institutos de ensino estadoaes e li
vres, e a approvação dos seus estatutos, emquanto não 
fôr· approvad-o o Plano Nacional de Educação - Parecer 
com emenda da Comtnissão de EducaçãD - l.a discussão 

152; 2.~> discussão, 158. continuação da <liscussão. 343; emen
da, 347; en~errada a discussão - 375. 

N.• 115-A. de 1935, extendendo aos fieis da Delegax:ia Fiscal 
de São Paulo e da Alfandega de Santos os beneficios do 
decreto •n.• 4, de 1935 - Parecer da Commissão de Fi
nanças - Emendas. 160; encerrada a discussão e annun
ciada a votação - 163. 

N.o 120, de 1935. approvando o Balanço Geral e a Cont~. do 
exencicio de 1934, organizado pela Contadoria Central da 
Republica 3.a discussão. 164; emendas, 169; substitutivo, 
170; adiada a discussão, 1:'1; continuação da discussão, 
189; adiada a discussão, 232; continuação da discussão. 
263; encerrada a discussão e adiada a votação - 310. 

N .0 126-A, de 1935. ro::gutando o -casamento religioso - Pa
recer da Commissão de Justiça - Redacção final - 239. 

N.0 137, de 1935, dispensando os estudantes dos cursos se
tcundarios de exigencias legaes que me·nciona - Parecer 
com emenda~ da Commissão de Educação - 1.a discus
são- 160. 

N.00 147. de 1935. dispondo sobre o direito de promoção dos 
funccionarios subalternos das Secretarias de Estrada. -
Parecer com substitutivo da Commissão E special de Es* 
tatuto - 1.• discussão e votação, 158; 2.o. discussão, 159; 
continuação da discussão, 342; Emendas e encerramento 
da. discussão ..:- 343 . 

N.• 148, de 1935. abrindo. pelo Ministerio da Agricultura, 
credito especial para occorrer ás despesas com o combate 
á raiva em varias zonas criadoras do Paiz - 2.a. discus
são e votação, 141 ; 3."' discussão, 142. encerr ada a discus* 
são e adiada a votação - 340. 

N.0 153. de 1935, autorizando a Mesa da Camara dos Deputa* 
dos a requisitar do Ministerio da Fazenda a quantia de 
4:500$000 para pagar a ajuda de custo devida ao Deputa
do Xavier de Oliveira - Parecer favoravel da Commis
são de Finanças, 4; discussão uníca, 375; adiada a vota
tação- 376. 

N .0 154, de 1935, autorizando o Governo a garantir ope'ração 
de credito ent re o Rio G. do Sul e o Banco do Brasil, 
destinada ao resgate da ~issão de .. bonus" feita pelo 
mesmo Estado - 83. 

N .0 155, de. 1935, fixando a Força Naval para os exercícios de 
1936. 1937 e 1938 - Puecer da Commissão Executiva -

. 83, z.a discussão. 339; encerrada a discussão - 340. 
N.a 156, de 1935, fixando as For>Ças de Terra para os exerci• 
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XI 

cio~ de 1936, 1937 e 1938 - Parecer da Commissão ExeJ 
cutiva- 94. 

N .0 157, de 1935. dispondo sobre a isenção de direitos de im
portação para livros, jornaes e revistas. destinados á. ins
trucção, e á venda de livros de instrucçã<> primaria pelo 
Ga\·erno Federal - Parecer da Commiss8.o ele Fi·r:anças 
- 120. 

N .o 158, de 1935, regulando o registro dos dlplomas dos estu
dantes que 'concluíram seus cursos antes ou durante a 
inspecção preliminar. - Parecer da Commissão de Edu
cação- 122. 

N.0 159. de 1935. dispondo sobre terras foreiras da União e 
dando outras providencias - Pareceres das Commissõcs 
de Fi-nanças e Justiça- 127. 

K." 160. de 1935, regulando .as concursos d.c pron.s para as 
repartições administrath·as e mandando cfic-ctivar os func
cionarios interinos, contractados. etc. - Parecer das Com
missões de Justiça e Finanças - 132. 

N ,0 161, de 1935, iniciando a Construcção N adonal - Parecer 
das Commissões de Agricultura c Finanças - 134. 

N.o 163, de 1935, regulando a consignação em folha ele paga
mento por operarias da União e pensionista do Thc~ouro 
N acionai - Pareceres contra rios das Commissões de ] u~
tiça e Estatuto - 236. 

N." 164. de 1935, approvando o ocontracto celehrado em 28 de 
Janeiro de 1935, entre o Governo Federal c a Compa11hia 
Industrial de Algodão e Oleos - 411. 

N.o 182. de 193.':í, concedendo premias ao!'> descobridores de 
pctrolco no territorio brasileiro - 185. 

N! 275. de 1935, mandando incluir na divida passiva da lJ.uião 
as indcmnizações do tratado de Pedras Altas. Substituti
vo da Commissão de Finanças c Orçamento e parecer da 
Commissão de Justiça com emenda. 2." discussão, 138; 
continuação da discussão. 340; encerrada a di~cus~ão 
342. 

Promulgação da Constituição Mim'eira (A) - 96-1 O 1. 

Questão Boliviano-paraguaya (A) - 148. 

R 
Registro dos diplomas de estudantes - 122-127. 
Representação profissional - 170-116. 
Requerimentos 

Aldc Sampaio c outros - Voto de pesar - 86. 
Barreto Pinto - pedindo o adiamento da votação do proje

cto n.0 59-A. 1935 - 159. 
Barreto Pinto e outros - pedindo a nomeação de uma com

missão de 5 •CÜH.:o Deputados para visita ao Presidente 
Antonio Carlos - 336. 

Cardoso de Mello Netto c outros - N.0 2 de 1935 - Voto 
de pesar - 75. 

Claro Godoy - Voto de pesar - 182. 
Corrêa da Costa - pedindo prderencia para discussão da 

projecto n.0 148, de 1935 - 338. 
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Delphim ~;loreira - Inclusão na Ordem áo dia do projecto 
n.• 52. de 1935 - 183. 

Delphim :Moreira - Inclusão na Ordem do dia do projecto 
n.0 52, de 1935 - 3i7. 

Democrito Rocha e outros - Voto de pesar - 117. 
Edmar Carvalho - Pedindo a prorogação da Sessão - 309. 
Ferna·ndes Tavora - Urgencia para o Projecto n.0 115~A, de 

1935- 163. 
Furtado de Menezes - pedindo que a Commissão que deve 

ser nomeada para rever o decreto n.• 24.642 de Julho de 
1934 (Codígo de Minas), seja constituída de 11 e não de 
5 membros - 337 .' 

Genaro Ponte - Voto de congratulações - 334. 
Gomez Ferraz - Voto de regosijo- 182. 
Gomes Ferraz: - pedindo seja ouvida a Commissão de Cons~ 

tituição e Justiça sobre o aspecto jurídico do projecto n.• 
113-A. de 1935 - 346. 

Henrique Dodsworth - Dispensa de interstício para que o 
projccto n.• 113-A, de 1935, figure na Ordem do dia se· 
guinte - 158. 

João Carlos e outros - Commemorações do centcnario do 
nascimento de Gaspar da Silvei~a Martins - 428. 

João Neves e outros - Pedindo a nomeação de uma com
missão de -cinco Deputados para acompanhar á Gare Pc~ 
dro li o corpo do Embaixador Pedro de Toledo - 78. 

Moraes Paiva - Dispensa de interstkio. para figurar . na Or
dem do dia de amanhã, pata o projecto n.o 147, de 1935. 
que acaba de ser votado - 159. 

Pedro Aleixc. e outros - Voto de regosijo - 96. 
Renato Barbosa - Pedindo seja retirada da Ordem do dia 

a indicação n.o 31 e que a respeito sejam solicitadas in
formações ao Ministerio do Exterior - 148-152. 

Renato Barbosa - Voto de pesar - 334. 
Vicente Miguez - Voto de congratulações - 424. 
Waldemar Ferreira e outros - Pedindo seja suspensa a Ses~ 

são, em homenagem ao Embaixador Pedro de Toledo -
74. 

s 
Seccas do Nordeste (As) - 377-95. ' 
Serviço educacional do Paiz (0) - 31-35. 

T 
Telegram.rnas 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro pedindo registro 
do artigo que manda sejam reconhecidas Universidade .e 
Faculdade livres - 94. 

São Paulo - Pedindo a approvação do Tratado do Commer
cio assignado com os Estados Unidos - 4. 

Pará - Communkando a promulgação da Constituição Po-
litica deste Estado - 315. 

Terras foreiras da União (As) - 27-132. 
Títulos protestados (A publicação de) - 315. 
Tratado de Pedras Altas (0) - 138-141, 340-342 . 
Tribunal de Contas (0) - 136-138. 
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v 
Vagas de cirurgiões dentistas do Corpo de Saúd~ do Exercito 

(As) - 136. 
Votos de congratulações: 

Constituição do Pará - 334. 
Constituição de Goyaz - 424-427 . 
Promulgação da Constituição do E!'-tado de ~finas G era~:s -

96. 
lndependencia Suissa com a celchraçào, em 1291, do primeiro 

Tratado de confederação dos Cantões Helvcticos - 182. 
Votos de pesar: 

Governador Pedro de Toledo - 75~79. 
Dr. Augusto Cavalcanti - 87~89. 
Professor Joa~uim da Costa Nogueira - 117. 
Deputado O dando Rodrigues Borges - 182. 
Embaixador Lima e Silva - 334. 
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INDICE ONOMATICO DOS DEPUTADOS 

A 
Abelardo Luz - (A_ W enccslau da L.) - Santa Catharina -

410. 
Abelardo Marinho (A. M. de Albuquerque Andrade) - Profis

sões Liberaes - Commissão de Saúde P ublica - 36, 107-116. 
Abguar Bastos - Pará - 36, 314. 
A.ccurcio Torres (A . Francisco T. ) - Rio de Janeiro - Com

m issão de Estatutos dos Funccionarios Pulllicu:. - 45, 54, 
55. 56. 57, 59, 75. 165, 167, 299, 300, 301, 303, 304, 305. 306, 
338-339, 357, 377, 408. 

Adalberto Cannago (A. Bezerra C.) - Empregados - Com
missão de Finan-ças e Orçame ntos - 118, 119, 341. 

Adalberto Corrêa - Rio G.:-ande do Sul - 138. 139, 140. 
Adelmar Rccha (A . Soares da R .) - Piauhy - 61, 63. 64, 38é, 

410. 
Adolpho Bergamini - Districto Federa l - 237, 319. 
Agenor Monte - Piauhy - Commissão de Segurança Nacio~ 

na! - 38. 
Alde Sampaio (A. de Feijó S.) - Pernambuco - Commissão 

de Cogido de Aguas - 87, 207. 
Amaral Peixoto (Augusto do A . P. Junior) - Districto Fede
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71." SESSÃO, EM 27 DE JULHO DE 1935. 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS. PRESIDENTE. 
E EUV ALDO LODI, 2" VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas. comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Pereira Lyra. Agenor Rabello. Caldeira Alva~ 
rtnga, Edmar Carvalho, Lauro Lopes, Café FUho, Ribeiro Junior, 
Abgar: Bastos, Genaro Ponte, Gerson Marques. Henrique Couto, 
Carlos Reis, Eliezer Moreira. Godofredo Vianna, Hugo Napoleão, 
PHnio Pompeu. Fernandes Tavora, José de Borba, Martins Veras, 
Gratuliano Brito, José Gomes, Ma thias Freire, Odon Bezerra, ·Souza 
Leão, Rego Barros, Arnaldo Bastos. Antonio de Góes, Domingos 
Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Teixeira Leite, ÜS'Waldo 
Lima, Humberto Moura, Simões Barbosa. Fernandes Lima, Deodato 
Maia, Amando Fontes. Pinto Dantas, Arnold Silva, Octavio Man~ 
gabeira, Raphael Cincurã, Attila Amaral, Ubaldo Ramalhete, N~ 
gueira Penido, Pereira Carneiro, Henrique D~·.orth. Amaral Pei
xoto. Henrique Lage. Salles Filho. Sampaio Corrêa, Raul Fernandes, 

.Acurcio Torres. Prado Kelly, Bandeira Vaughan, Arthur Bernarde:s, 
Carlos Luz. Niraldino Lima, Pedro Aleixo, Washington Pire~. Fur
tado de Menezes. Daniel Carvalho, Christlano Machado, Vieira 
Marques. José Bernardino. Delphim Moreira, Theotonio Monteiro de 
Barros, Santos Filho, Barros Penteado, Alves Palma, Jorge Gue~ 
·des, Gomes Ferra:z. Roberto Moreira, Miranda Junior, Domingos V el
"lasco, Vicente Miguel. Arthur Jorge, Arthur Santos, O ctavio da 
Silveira, Paula Soares, Rupp Junior, Carlos Gomes de Oliveira. João 
Carlos, Borges de Medeiros, Baptista Lusardo, Vespucio de Abreu, 
Renato Barbosa, Demetrio Xavier, João Sim.plicio, Victor Russo
mano, Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Oscar 
Fontoura, Abel dos Santos, Antonio Carvalhal. Austro de Oliveira, 
Silva Costa, Francisco Moura, Alberto· Surek, José do PatrocinÍO. 
"Ricardino Prado, Vieira Macedo, Ferreira Lima,' Ricar~ Machado, 
Pedro Rache. Leoncio Araujo, Gastão Vidigal, França Filho, Augus
to Cor sino, Lourenço Baeta Neves. ( 111 ) . 

O Sr. Presidente - A lista de presença ac::cusa o compareci
·mento de 111 Srs. Deputados . 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Caldeira Alvarenga (4• Seccetario, servindo de 2•) pro
-cede ã lei tura da Acta da Sessão antecedente, a qual é sem obser-
-vações. approvada . 

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



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 12:46- Página 4 ae 66 

-'i-

O Sr. Agenor Rabello (2~ Sccr-ct.Jrio, servindo ac 1 •-, procede 
á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Cffkio: 

Do Sr. I 0 Secretario do Senado, de 26 do corre!! te, enviando 
o projecto daquclla Casa, autorizaooo o Governo a dar gara!ltias a 
uma op~ração de emprestimo a~~ a importanda de 50 .000:000$ entre 
o Es tado do Rio Grande do Sul c o Banco do Brasil, destinada ao 
resgate da emissão de ' 'bomlS·· feita pelo mesmo Estado. 

A's Commissõcs de- Constituição e Justiça e de Finanças . 

Representação : 

0"1 Camara Brasileira de Commercio, sobre o finar!ciomcnto da 
eXJ::ortação da laranja. 

- A's Ccmmissão de Agricultura, Industría e Commcrcio e de 
Finanças c Orçamento. 

Telegramma: 

De S. Paulo - 26 Julho - Presidente Camara Deputados -
Rio: 

No momento ·em que a lavoura atravessa o pcriodo mais difflcil 
da sua exístencia a Sociedade Rural Brasileira pede .a attcnção de
V. Ex. para a necessidade da a;:>provação do Tratado de Corn
mercio as.signado com os Estados Unidos, que são os nossos maiores 
comprado·res de café. O tratado cem os Estados Unidos é a unica 
garantia da situação privih~iada que goza o cdé- brasileiro na gran
de Republica Norte-Americana. Cordiacs saudações - Sociedade 
Rural Brasileira, Bento A·. Sampaio Viá8/, Presidente. 

-Inteirada . 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PBOJECTO 

N. 153- 1935 
' 

( t• !egislatura) 

Autoriza a Mesa dtt Camara dos Deputados a r<:q11i$itar do Mini-"
tel'io da Fazenda a quantia de 4:5000$. para pagat: e ajuda de 
custo devida ao Deputado X nviet" .de Oliveira: com parecct: 
favoravel da Commi...,:ão de Fínartças. 

(Executiva 19. e Finanças 167 - t• legislatura) 

A Camar.a dos Qeputados decreta: 

Art. 1.° Fica autorizada a Mesa da Camara dos Deputados. nos 
termos _das arts. 2" e 4", da lei n. 67, de 18 de Junho de !,935, a 
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,requisitar do Mini.sterio da Fazenda a quantia de 4:500$ (quatro 
·contos e quinhentos mil réis) para o pagamento de ajuda de custo 
·devida ao Deputado Antonio Xavier de Oliveira. por conta do saldo 

· de ve:rha - subsidio e aiuda dt> custo de Dcgumdo - do Titulo 
IV do art. s~ do orçamen~o vigente. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contra:-io. - Antonio 
Carlos, Presidente.' - José Per:cir:-a Lira. - Agtnor Fcrccira R.a
bcllo - Generoso Pon.ce Filho. 

PA~ECER !lA COM:ItU;~,\.0 DE FIN A~Ç'AS 

A Commissão de Finanças e Orçamento nada tem a oppór ao 
projecto de resolução adaptado pela Commissão Executiva. determi
nar.do o pagamento d-<' ;1iuda de custo ao Deputado Xavier de OH
veira, por conta do saldo na dotação de subsidias .aos Deputados. 
nos termos dos arts. 2 e 4. da lei n. 67. de 13 de Junho de 1935. 
·Opin<l pela sua approvação. 

Sala da Commissão de Finanças. 26 de Julho d~ 19:35. - Jcão 
Simplicio, Presidente c Rclato·r. - ]aão Guimarães. - Amaral Pei
xoto. - Arnaldo Bastos. - França Filho. - Gratr:.tliano Brito. 
Daniel cJ.c Carvalho - Hertriqrzc DcxJ.sworth. - Carlos Luz. 

m:J•m::·;J,NTA<:ÃO llO SR. DIRl-:Cl'On m:RAl. UA Sl!:CRF.'I'Ar:L\ !JA C.\!>t.\i:t.\, 

llOS llc:t•vr.\!JOS 

Sr. 1 o Secretario - Tendo esta SccretEtria de cffcct1.1ar o pa
-gamento da ajuda de (;USto que compete ao Deputado Xavier de 
Oliveira. tornam-se precisas providencias necessarias para que seja 
aberto o credito para esse fim, =a vez que esta Secretaria não 
tem recurso ordi.nario .para esse pagamento. pois o credito que ·lhe 
loi concedido para pagamento de ajuda de custo restringiu-se a tre
zentos Deputados, e o Dr. XAvier de Oliv('ira· era .supplcntc, que 
~ empossou na vaga do Dr. 'VValdemar Falcão, que já havia re
~ebido a sua ajuda de custo. 

O decreto n. 67, d~ \S de Junho do corrente anno, no art. 2", 
letra a, pr~vê o caso presente. 

Rio, 8 de Julho de 1935 - Adolpho Gigliotti. 

Legislação citada : 

Art. 2.0 Os saldos apurados mensalmente. dentro das consiglla
. -ções decretaàas. no pagamento de subsidio de Oepu~3dos e Sena-. 
·~ores, terão para cada Casa do Pooer Legislativo. a seguinte appli.
cação: 

a) pagam·ento de ajuda de custo a novos Deputados 011 Se
·!Oadores; 

b) acquisição de material permanente, etc. etc. 

Art. 4." A requisição do pagamento das despesas aut..ori:aclas 
pela Camara ou pelo Senado, será feita ao Ministro da Fa%enda. 
pelo 1• Se-cretariu da Casa do Poder Legislativo interessada no as

:..Sumpto. 
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E' lida e vae a imprimir a seguinte 

N. H- 1935 

(1• legislatura) 

indaga sobre a competenda dos Governadores dos Estados para a 
expedição de decretos~leis; com parecer da Commissão de Ju.s
tiça e votos em separado elos Srs. Levi Carneiro e Arthur 
Santos, e declaração de voto do Sr. Carlos Gomes de O~i~ 
vcira. 

(Justiça 5, 1" legislatura) 

O nobre Deputado Sr. Cameiro de Rezende suggeriu a ma.ni~ 
festação da Coromissão de Constituição e Justiça sobre qual o orgão 
competente para exercer, nos Estados, o Poder Legislativo, ~mquanto 
suas Assemblêas Constituintes não promulgarem as respectivas Cons
tituições. Suggeriu, tambem. o mesmo Deputado, a manifestação desta 
Comrnissão sobre a necessidade de se submetterem ás Assemblêas 
Constituintes dos Estados os decretos-leis expedidos pelos Governa
dores. durante o período de funccionamento daquellas Assembléas. 

A indicação foi relatada pelo emin~nte Sr. Deputado Levy Car
neiro, que, em longo, brilhante e juridicamente fundamentado pare~ 
éer, offerece\l. conclusões <.om as quaes me <.onformo, salvo restri
cções, que neste voto formúlo. 

O il1ustre Deputado autor da indicação. Sr. Carneiro de Re
zende, pediu a manHestação da Commissão de Constituição e Justiça. 
plenamente autorizado .pelo preceito regimenta do art. 173. Esta 
Commissão tem o dever de interpor parecer sobre o assumpto da 
indicação. 

Não traça o Regimento, nem admissivel seria que o fi<;esse, nor
mas orientadoras do parecer das , Commissões. sabre as indicações 
propo:;t;:~s pelos Deputados. 

Proposta uma indicação, a Mesa envíal-a-á para a Cornmissão· 
que tiver competencia regimental de proceder ao estudo do assumpto. 
A manifestação da Commissão ~ o seu parecer, sujeito. com a indi
cação correspondente, a \tma discussão uníc:a e consequente votação. 
Comporte, QU não, o a.ssumpto, elaboração legislativa, deve sempre 
sobre a indicação ser interposto parecer . Do art. 174: do Regimento 
se infere, como muito bem lembra o Sr. Levi Carneiro. que o pa~ 
recer sobre uma indicação põde. ou não, concluir por um ?rojecto 
de lei ou resolução. Se o parecer concluir por projec:to de lei ou de 
resolução, esse projecto, approvado que seja o parecer, seguirã os 
tramites regimentaes; se Q parecer não concluir por projecto de lei 
ou resolução, a Camara, rejeitando-,o ou approvando-o, terá corres~ 
pondido ao appello do Deputado. mediante manifestação que não 
constitue propriamente acto legislativo, do .ponto de vista material, 
regra de direito Qbjectivo, norma jurídica objectiva, lei emfim. por~ 

·que lhe faltam os elementos substanciaes da peneralidade e do ca~ 
racter imperativo. 
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Eis porque eu entendo que sobre a indicação do illustre Sr. 
Carneiro de Rezendé deve manifestar-se, em parecer, esta Commis
são, muito embora eu não julgue .conveniente que da indicação re
ferida se faça decorrer qualquer projecto de lei. 

O eminente Relator lembra bem que estamos repetindo, em 1935. 
o episodio de 1891 : "promulgada a Constituição Federal, continua
ram os Estados. sob o governo de agentes executivos. de nomeação 
do .podP.r federal, sem as restricções a que o proprio Presidente da 
Republica jã estaria sujeito, por força da Constituição promulgada 
e do funccionamen~o regular das Camaras Legislativas". 

Em 1891, entretanto, diverso do <:~.ctualmente adoptado. foi o 
processo escolhido para a reorganização dos Estados. E' verdade que 
os Governadores nomeados pelo Presidente da Republica. não esta
vam sujeitos ás mesmas restricções que a Constituição promulgada 
impunha ao exercido de funcções do poder federal. Menos teme
rosos; talvez, de agitações partidar1as, os legisladores de 1891 não 
fizeram preceder a approvação das Constituições dos Estados das 
eleições dos respectivos Governadores. Era, então, preoccupação ab
sorvente a consolidação do regime novo, da nova fórma de governo. 
No decreto n. 1. prodamou~se "a soberania " dos Estados fcdcr<~dos, 
aos quacs desde logo se recon.'1eceu a competcncia pl'ivativa pa ra de
cretação de constituições proprias e .para eleição de seus corpos de
liberantes e governos locaes. Logo depois. em 20 de Novembro de 
1880. foram dissolvidas as A ssembléas Provinciaes e aos Governa
dores dos Estado!: foram dadas attribuições de legislar sobr: creação 
e arrec.<!dação de impostos, divisão civil, judicial e ecclesiastica , des-
pesas publicas. etc . 

Tinham. portanto. os primeiros Governadores da Republica func~ 
ções legislativas, que exerciam cumulativamente com as funcções 
executivas. 

Muitos dos preceitos que são disoosiçõe~; transitarias. na Cons
tituição de 1934-, vigoraram em 1890-1891. por força do Decreto de 
n. 802. do Governo Provisorio. Esse decreto determinava que os 
Governadores dos Estados convocassem as respectivas Assembléas 
legislativas ate Abril de 1891 ; que os eleitores concedessem aos De~ 
putar.los poderes especiaes para a pprovar as Constituições dos Es~ 
tados, assim como .para eleger os Governadores e Vice-Governado
res; que os Governadores provisorios promulgassem em cada Estado 
a sua Constituição, dependente da ap_provação 1Jiterior da respectiva 
Assembléa Legislativa, mas posta em vigor desde logo quanto ã com
posição dessas Assembléas e suas funcções constituin tes; que, finaJ.. 
mente. concluidas as funcções constituintes, fossem eleitos os Gover
nadore.s e Vice~Governadores, -e entrassem. depois dL~so, as Assem
bléas legislativas a deliberar como legislaturas ordinárias. 

A paixão partidaria, em 1891. armava o conflicto que logo de
pois desfecharia o golpe de estado da dissolução do Congresso. Era 
por entre os tumultos e agitações do alvorecer do novo regime, que 
os Congressistas debatiam os actos govemamentaes dos delegados do 
Presidente da Republica, nos Estados. O Governador de um destes, 
o de Goyaz, considerando que na faculdade de fi.xar' o dia da aber
tura da Assemhléa. Legislati-va, estava comprehendida a faculdade de 
adiar, adiQu a inaugur-ação do Congresso Constituinte goyano. Do 
adiamento , em face de representação dos Deputados de Goyaz. to
mou conhecimento o Congresso Nacional, que se julgou no dever de 
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~laborar uma lei especial. definindo como delictos actos de Gover
nadores tendentes a impedir ou a retardar a organízação dos Esta~ 
dos. Remettido o projecto á sancção, vetou-o Deodoro da Fonseca. 
Re!ernbrando decretos e actos govemamentaes, factos c incidentes de 
tão remotos dias, faço-o para salientar que não se contestou aos 
Governadores de então, competencia .para a expedição de decreto~ 

, leis. 
Emquanto não se .promulgaram as Constituições dos Estados, 

-exerceram os respectivos govemadore.s as funcções legislativas que 
<e decreto n. 7, de 20 de Novembro de 1890, lhes havi<~ conferido. 
E' verdade que os Governadores do primeiro periodo administrativo 
sórnente foram eleitos depois de promulgadas as Constituiçõt>S dOlt' 
Estados. Mas não estã. certamente, na eleição ou na nomeação de 
'Governadores, c motivo determinante da validade ou da invalidade 
dos decretos-lei.s, expedidos na phase de organização dos Estados, 
·em 1891, ou nos decretos~ leis expedidos no periodo de reorganização 
·dos mesmos Estados ,em 1935. Os primeiros foram expedidos com 
·assento no decreto revolucionaria n. 7, que a Constituiç~o de 1891 
não revogou; os seÇJundos estão sendo baixados, com apoio de de~ 
çretos tambem revolucionarias, e não revogados pela Constituição 
:de 1934. 

Ivon C..:.uct. em "La Question Constitutionnelle des pretendus 
-décrets loL~··. classifica como comprehendidos, indlstinctam~nte. sob. 
:a denomin;~ção de decretos~leis, os seguintes actOs de intervenç~o go
vernamental, no dominio legislativo : 

a) decretos expedidos por governo que concentra em suas mãos 
:a plenitude dos poderes Executivo e Legislativo; 

b) decretos que o Poder Executivo expede, na conformidade 
ode autorização do Poder Legislativo; 

c) decretos editados pelo Poder E~ecutivo, sem autorização le
-gislativa e sob a viqencia das ]eis con.stitucionaes, em tempos de 
crise. como medida~ de segurança nacional. de defesa da ordem pu
blica. de restauração de finanças, etc. 

I - Os decretos ~xpedidos pelos governadores dos Estados, du
rante o funccionamento das res~tivas Assembléas Constituintes, 
não ~ncontram seu fundamento em necessidades decorrentes de dr
cumstancia.s de- excepção. O período de transição por que passam 
os Estados. do regime instituído pela Revolução de 1930 para o 
regime constitudonal. não se caracteriza por perturbações anormaes. 
que imponham a determinado poder a invasão na esphera da com~ 
petencia de outro poder. Pr<>mulgada a Constituição de 16 de Julho. 
o Pai:z entrou em marcha para a integral 110rmalidade. 

Não ha crise para ser debellada. :pelo que não ha decretos de 
emergcncia que razoavelmente, justificadamente, devam ser expedi· 
dos. O poder publico, por conseguinte, não precisa recorrer ás dou
trinas do estado de necessidade ,para justificar a expedição de de~ 
eretos--leis. Os titulares do Poder fuecutivo, nos Estados. não ~xer~ 
ceriam o direito de legitima defesa, nem se encontrariam no dever 
de "sahir da legalidade", se baixassem decr~tos~leis, se absorvessem 
as funcções legislativas, porque não se trata de salvação publica. 
para cuja consecução os meios-extra-juridico.s são empregados, quan~ 
do insuffici~tes ou inefficazes os meios ordinarios. Fossem, porém. 
de emergenda os decretos emanadas dos governadores estaduaes, inu
til seria procurar para elles uma fundamentação de natureza jurl~ 
dica. 
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··sans doute la néccssitê justifiera sur le plan. politique le 
recours ã de moyens improvisl.'s, mais l"lle r.c pcut !cur donner 
un caractere juridique ... ellc nc peut leu r donner le caractêre 
ct la valeur de moycns de droit. . . la Th~orie de la nécessité 
est poli tique. non juridique . . . ellc a son Fonocment dans la 
r;;i.<;o:: '"ai:; non cn droit" (Carr;.' d~ M,. ,:~,.:· :·ÇJ. <>rmd Ivan 
Goue:, ob . cit .. pg. 207) . 

Mas porque entendo que o.s decretos exped idos peJC', oo·;,•rna
dorcs não ~ão de erncrgc!lcia. cntenào tambem que o car<•ctc~ desse::; 
d-ecretos não ~ provisorio. c que a vigenda dcllcs n~o depende de 
ratifi<'ação ott de apreciação por partz das As!'~mh!Ces Constituin:cs 
dos Estados. 

li - A~ As;;cmbléas Constituintes do.~ E~tado.s r1éío têm comoc
tencia para legislar ordinariamente, cmquanto não c!nbc rilrcr:l as CoP.s
tituições ou emquaoto. sem que o de:tenham feito. não ~·cnccr o prazo 
de quatro mczes da data de sun !nauguração . Por iss:) m.-sr:1o n;:;o 
podem au•orizar o.s governadores a exercerem as a ttribuiçõcs perti
nentes ao Poder Legislativo. Assim sendo. os dccrcros h;;ixado.s ~elos 
governadores não .se revestem das características ele Cf;'crctos-lei~ . ex
-pedidos na conformidade ou por força de autor:zaçüo legislativa. 

111 - Os decretos que os governadores dos E~tados. desde que 
eleitos atê a promulgação das res pectivas constituições. vem expedin

-<!o. são. para mim, "verdadeiros decretos-leis". na accepção que a 
estas expressõ~s empresta Ivan Gouet. São decretos expedidos por 
um governo que ainda reune em suas mãos attribuiçõcs executivas 
c attribuições legi~lativ.as. 

Decretada e promulgada a Constituição de 1934. a:nda subsiste 
a legislação revolucionaria que explícita ou implicitamente não con~ 
traria as nova.<; disposições constitucionaes. Quaes a.s normas jurídi
cas que regem os governos dos Estados c que. decretadas pelo legis
lador rcvolucionario, prevaleceram com o regime democratico, orga· 
ni:tado pele, Carta de 16 dt- Julho? Até quando vigorarão t::$sas nor· 
mas, instituídas p~lo legi~Jador ~cvolucionario? Nas respostas a estas 
perguntas, cncontrart>mo5 a funJameotação jurídica das attribuições 
legislativa.'> dos govema<iorcs cstaduaes. 

O decreto institucional n. 19.398. de 11 de Novembro de 1930. 
em seu 1trtiço 4'', manteve a viÇl ~ncia das Constituições Federal e 
Estaduaes. sujeitas às modificações e restricções ~stabelecidas pelo 
mesmo <!l.'creco. ou por outro decreto ou actos ulteriores do 
Gowrno Provisorio ou de seus dcleg.ados. na esphl:'ri! d(' attribuições 
de cada um. Estabeleciam as Constituições dos Estados o Poder 
Legislativo, exercido por Assembléas, independente do Poder Exe
cutivo. 

•Modificação substancial dessas Constituições foi a estabelecida 
pelo .proprio decreto institucional, em seu art. 11 . § t•. attribuindo 
ao interventor de cada Estado, o exercido em toda plenitude, não 
só do Poder Executivo. como tambem do Poder Legislativo . 

Outras modificações forall! introduzidas nas cartas corustitucio-
naes dos Estados, quanto ás funcções do Poder Legislativo. Assim 
no decr.zto n. 20.348. de 29 de Agosto de 1931. creou-se .para cada 
Estado úm Conselho Consultivo, sem cuja audiencia. em regra, nãC' 
podia o int~ventor, no cxerc.ic:io de funcções de legislador. decretar 
impostos novos, augmentar qualquer dos existentes, alterar a com
petencia tributaria vigente, modificar· a divisão de renda. etc. No 
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mesmo decreto. prohibiu-lSe aos governos dos Estados a modificação 
ou derogação das respectivas constituições ou lds organica.s, a pra
tica, emfim, de qualquer acto excedente da competencia do respecf..vo 
legislador ordinaric. 

Estas disposições legaes não foram r.evogadas pela Constituição 
õe 16 de julho .. Continuaram assim os interventor~s a exercer as 
funçções de legislativo, que as constituições estaduaes conferiram ás 
r.:-spectivas Assembléas. 

Preceitos do decreto institucional n. 19.398 e do decreto n. 
20.348. prevaleceram, portantv. depois da organização do regime de, 
mocratico, decretada pela C<:>nstituição de 1934. Ninguem p:roccnden
temente contestará que simultaneamente com a nova Constituição vi
gora o dispositivo legal que attribue ao Poder Executivo dos Estados 
funcções legislativas. No exercido dessas íuncções, entretanto, é que 
os governos estaduacs passara:n a encontrar nova ordem de limita
ções e de restricções. até então por elles desconhecidas. Até •a pro
mulo<!ciío da Constituicão Federal. ~xerciam os interventores dos Es
t<t:i;, os funcções de legislador orciinario. que as re!:,?cctivas Consti
h.üç<it's conferiram ao Poder [?-gislativo, sem outras limitações que 
as ·resultantes dos decretos 1: actos do Governo Provisorio: a Cons~ 
tituiçfio Federal. promulgada novas limitações, impoz ã competencia 
lcqi.slati•.:a dos mesmos intervcntor<O's. fusim, por ~xcmplo. antes de 
16 de julho de 1934. o !ntcrventor legislava sobre organização judicia
ria do E$tado. tendo em vista .apenas os principies const!tucionaes 
vigentes em novembro àc 1930: de:;oois de 16 de julho ele 1934, por 
força da promulgação da Constituição Federal, além daquellcs prin, 
cipio.s, o iaterv~n tor. <lO legislar. <>~t?. adstricto á ob.scrvancia de pre
ct>itos cor.tidos nos artigos 64 a 72 ~ 104 da citada Constituição. 

Se as funccções legislativus dos governos est<Jduaes dos inter
ventores de~ Estados, niio cessaram com a promulgação da Cons.., 
tituição Federal, até quando poderão ser exercidas? Até <:~ data da 
eleição dos governadores? Mas onde o preceito que explicita ou im
plicitamente faz coincidir com a data da eleição ou da posse dos go
vernô'\dorcs dos E stados, o termo da vlgenc!a das disposições Jegaes, 
que conferem ao Poder Exe.:utivo funcções l~gislativas. Dir,se,á que 
os dccr~ros ns. 19 . 398 e 20 . 3·18 não conferiram a governadores elei
tos as tr.esmils funcções dos interventores nom,'ados, pelo Governo 
Pr.ovi~orio. 

Mas onde estão discrimanads as •attribuições dos governaàores 
eleitos? A Con5tituição Federal não cogita, em suas disposições tran
sitarias. de indicar os actos da competencia privativa dos govcrna
dor~s dos Estados . Determina o art. 3• que as Assemblêa Constitu'.n
tes dos Estados, uma vez inaugurada "passa'rão a eleger os gover
nadores e os re~resentantes dos Estados no Senado Federal, a em
passar aquellcs é a elaborar. no prazo maximo de quatro mezes, as 
respectivas Constituições, transformando-se a seguir em Ac;sembléas 
ordinarias" . . . El~itos e empossados os governadores, quaes os po
der~s que exercerão? Responder-se-á que, estando em vigor as Cons
tituições estaduaes anteriores a 1930, aos governadores eleitos compete 
o exe!·cicio de funcções. que, nl:ssas Constituições, a governadores 
são attribuidas. Mas de ond~ vem a efficacia, a força imperativa das 
Constituições estaduaes? lmpuzeram-se as Constituições estadua!!S ao 
governo instituído pela Revoluç.ão, vencedora em 1930? Não. A:; 
Constituições . estaduaes vão haurir sua ef.ficacia, seu vigor. no decre
to institucional do Governo Provisorio, no decreto n. 19.398, de 11 
de Novembro de 1930. 
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As Constituições estaduaes subsistiraa1 porque foram revigora
das pelo art- 4• do decreto institucional e. por isso nt;!smo; subsisti
ram apenas na parte em que foram revigoradas. Ora, o decreto que 
:revigorou as Con.stltuições estaduaes sujeitou-as ãs modificações e 
r estricções e~tabdecidas por el!e mesmo. ou por outro decreto ou 
a c tos ulteriores do. Governo Provisorio . Entre as modifi'caç15es a que 
ficaram sujeitas, desde lo·go, as Constituições dos E stados. tem rele
vancia magna a modificação constante do proprí.o decreto que as re
vigorou, e em virtude da qual o Poder L~gisbtivo ~ exercido pelo 
.rnesmo orgão que exerce o Poder Executivo. Por conseguinte, os 
governadores estaduaes , que o art. 3" das Disposições Transitarias 
mandou fossem c-leitos pel.;;s Assembléas Ccnstituintes dos Es
tados, não têm as funcções que antigos presidentes e governadores 
tinham, segundo as Constituições an:ericrc~ il :10v~mbro de 1930: as 
funcções dos governadores estaduaes eleitos s~o as fr.mcçõcs dos 
orgãos do Poder Ex~cutivo, creado pelo decre to n. 19.398, isto é. 
as funcções executivas que aquellas Constituições attribuiam a anti
gos presidentes e governadores, e mair. élS r~;llCÇÕCS legislativa.~ que 
o mencionado decreto institucional mandava que, com ;:~s cx('cutivas. 
cumulativamente fossem exercidas. 

Não c~ssatam, com .a promulgaç~o da Constituição F~deral. as 
funcções legislativas dos interventores, conforme reconht'cc o cminen~ 
te Relator, Sr. Levi Carneiro: não cessaram tambem, p.-las ra:z:ões 
·que acabo de expor, as funcções legislativas dos chefes dos governos 
estaduaes; c"ssarão, sim. as funcções IegislatÍVêiS dos governadores, 
logo que os Estados decretarem as respectivas Constituições. ou. 
na f~lta da elaboração destas, dentro do prazo regular. logo que o 
Senado Federal deliberar submettel-os á Constituição de outro Es~ 
tado. E mquanto não estiv~rem ~cndo rr.-gicos pelas Constituiçõ~,>s 
novas. <ls Estados terão govemadorcs que cumulativamt>nte exerce
rão funcções executivas e funcções legislativas . No exercido de 
umas e outras fullcções, entretanto, não mais silo di..scricionarios os 
governadores, porque, como os interventores de após Constituição 
Federal, terão seUs actos c consequcnte.s dfeitos s ujeitos á .aprecia
ção dos tribunaes j udiciarios. 

Sala das ,Sessões, 25 de Julho de 1!}35. - W aldcmar Ferreira. 
Presidente. - Pedro Aleixo, Relator . - Ascanio Tubino, de accor~ 
do com o voto do Sr. Levi Carneiro. - Lcvi Carneiro. nos termos 
do meu voto escripto. - Godo[rcdo Vianna. de .accordo com o voto 
do Sr. Levi Car·neiro. - Arthur Santos. de acc:ordo com o meu voto 
em separado. - Homero Pires. - Carlos Gomes de Oliucira ., de 
accordo, conforme a minha declaraç~ d~ voto. - Domingos Vieks. 
de accordo com a decJ.aração de voto do Sr. Pedro Aleixo. 

DECLARA'"'vÃÜ DE VOTO DO SR. CARLOS GOMES DE 
OLIVEIRA 

Indaga~se se os governadores. eleitos nos termos do artigo 3° das 
Oisp.:>sições Transitarias, da Constituição Federal. podem baixar de
cretos leis, ou melhor, se ellcs, como os Interventores. exercem tarn
bem as funcções do Poder Legislativo. 

A esse respeito quatro correntes se formaram. 

r'. Uma, entende que as funcções. legislativas competem ás As~ 
.sembléas Con.~tituintes estaduacs desde o mome-nto da sua installação. 
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li . 01:tra pr~t~ndc que. uma vez eleitos os governadores. c desde 
que não ha t~indo. uma AsE<"mbléa Legislativa Ordinaria. não existe 
Poder Legislativo . 

III . Uma terceira ainda sustenta que as funcçées legislativas 
poderão, exccpcionalm<:nte. !>e r exercidas pelo Governador . 

IV. E a quarta <!ccum1!!a~as nas mãos do Governador. ta\ qual 
acontecia com os Interventor~. 

I 

A primeira corrente, sustenta uma opinião evidentemente inscons
titudonal. Diz a Constituição F·:deral no artigo 3" das Dispo~içõcs 
T ransitorias: 

''Noventa dias depois de promulgada esta Constituição. rcaHzar
se~ão .. ... 

Está evidente que, até quatro mc:z:es depois de ir.Ciugurada~. essas 
Assembléa~ Estaduaes não tem mais do que poder~s constituintes 
para elaborarem a Constitu~ção, c sõ depois de feita esta . ou passa~ 
dos os quatro mezes, sem que ~ tenham concluído. é que se transfor
marão em AssNmbléas Ordianrias . Só então, se integrarão na A:;sem
bléa, as funcções do Poder Legislativo propriamente dito. 

N ão colhe o símile que se tem invocado, da Assembléa Nacional 
Constituinte de 1934, quando esta, avocando a :si. poderes da sobe
rania ratificou os poderes dictator~a'!~ do senhor Getulio Vargas. 
Aqui ainda foi o proprio Chefe do Governo Provisorio, o dictador 
com os poderes que lhe dera uma Revoluç<'io victoriosa, quem re
conheceu a soberania da Assembléa. E ella :propria poderia consi
derar-se uma emanação da soberania n<~cional. affirmada no voto do 
povo, para moddar a organização política do Paiz. sem limitações 
nem peias. 

Nem o decreto de convocação da Constituinte, poderia ter limi
tado as suas attribuições, pois que. a sua funcção Con~tituinte pode
ria levai-a a dar outra feição â nossa organização política, suppri
mindo, por <;:Xempl<>, o cargo de Presidente da Repub!\ca, para Insti
tuir um governo collegiado. ou estabelecendo cutra forma para a 
sua constituição. differente da que determinava aquclle decreto , que 
tra, como foi, a de eleição pela propria Assemplea . 

Ao envés disso. que se passa com as As~emhleas Estadoaes? 
Estas. já tém ;ou; .suas funcções delimitada.~ pela lei magn.a do Pai:~; , 
a que se terão de cingir os seus dispositivos . 

Não lhes assist('m, portanto as attribuições legislativa.~ para que 
possam exercei-as. de inicio ou delegal..as ao governador, como se 
tem entendido algures. 

11 

Que o puder legislativo tenha deixado de existir nos Estados, é 
um contr<~s~ru.c. Quando se pretende dar-lhes normalidade politic:o
joridíca. não "emos como se admitta uma solução de continuidade 
na pro::essu~ção da sua vida administrativa. Sõ num regime despo
tico .se compr<>hEnd~ria a inexistencia de um poder a quem incum· 
bísse faur as lei!.. 

Ahi, o desposta governa sem lei nem regra, a seu arbitrio e a 
seu capricho, na expressão de Mont~uieu {L'E.sprit des Lois) . 
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Mas. já nos regimes de governos absolutos o rei delimita a sua 
acção por leis. embora sejam estas por clle proprio elaboradas. Era 
o "quod principi felacuit, kgem habet vigorem" - fixado por Au
gustm. 

E na existencia ou não de rcgr<1s de acçJo preestabelecidas para 
o governaate, está, segundo L. Duguit a differença entre o re-gime 
ÕE"spotico e o absoh•:?. Num:~ sociedad._. !ncipiente se comprehenderia 
um r·.-gimc desçotko, peb simplicidade da v ida social: no estadia 
porém, de complexi:iade sccio-juridko co nosso tc:npo o governo, 
ainda que, instituído pc·r u:na Rc;.•oluçiio não pede pr.:scia:.!i::- das 
leis ex:stentcs. sobr~ que ass~nta a orga::iz:ação da vidi! c:ollertiv<~. 

Dahi a neces~idade ~m que ~c viu o Governo Proví.~crio ào Sr. 
G.-tulio Varga~ d?. logo de inicio, limita:- a sua propria acçi:io, accei
tando a maioria ::.~1,; l~is cxi:;t~r.~es, e <l t..: ~rcanda regra~ para a .-.ua 
acçflo fmura. Oii:ti::tguit:<lv as~:im, como o faz Pontes c\c Mir'.lnda 
en::-;.- fu:~cçccs do Est;:;cç- c o.~ po~L:-o...; c ;1 orgaos t·espcctlvcs (run
da:n0ntos ê::.c~·l;:.c:; do Dii·~it·J (~c~~~~;: ~:·.:!:..:::-:::ü' ' ) . pcdC"n1os a·Jm\ttir a 
Su:1~rC~!ião cie alou.r.') · d'!ste~, ~.~;n ..:.··~t. p~:r(n! aL:alql!cr daquclh:1s. Um 
orgito pó:lc ;:ccu~ular mai!; de ~ma iu.'lcçiiÓ. ma·; nenhuma destas 
pod·~rá ser clispcnsc::da no rc<;;illl.:- :;x~li~ico mc.sm!> absoluto, como o 
que a Rcv;:;luçi:ío institt:iH r!liTc nu;·.. /,s h:n::çücs cx~ctt(iva c legis
lativa. port~;ro. intcgr<Jr.l o concc:~o d~ ç;..::;·crno. Este n5o é com
pleto sem qu:~lqucr dcs.~as funcçb:::, p:::rqL:c uma-; estão em con·cla
ção intima cem as cutrn.~. Oréi, o Gr;•:e~n('l, no" g::mdo<, quando 
em exercido o:; intervcntorc~. no regl!:1~ anormal du dictaduro. esta
va co:npleto. 

Poc.l~1· E;:(' ·:~l~iv-:- e f.'c~L:- L•!'Ji~lat:·.-"- embora c:nfdxadot. numa 
só n~ftr>. Í'i.!':~~.;:icna:~'-~. p('r;J~:~~:r.do ~:c:: ç-;;..·d~:-c.;; public.:o;;, f!t'·J'L.·'\.~r~m 
ás cxigcncia·; c.o!lcct~va'; . Ot: :::;1:l-~ ;;~!;; ::~ . :...: -:': !~'!~•;1-tiTI ·:O~ i! nonn2r:zar 
a vida- poiitica, qu~r se q~:c!:.:-a: cs:;·,: t::1\·h1.!~ inC:bpcn!'~vd ã vida 
coH~ctiva. Rcc::nstitur-:~~ t1n!a di:l . .::: p;:~ .. ~:--.~~ da .o:-rruni:::Jç~o pc!itica. 
suhs~i t~Jindo o .int'-"r';cntl.'r dicta:c:!al p<'b govcm:Jdor ccn~ti:ucic!lal, 
mas dcs~:·oc-s~ outr?· ~~·:, cmbc~a f:'? ._·i·.o;;n:ncnt:. estava ~crvindo 
ao fnn·:c:Oll<l!ll~nto co :1o::oardho adn•:::'." ~•;•.L:·.;o. N;.ao ha como crcar
~1.! C's.>a ::n0J:;;,li éJ, IJ <.J.> ·.,:ç,~~=-a~ ~b ::orma!izadío constitucicnaL O 
Pod~r Lcgi~latívo d'"'-'C cont::: uo::r ,... x~·;tindo . R.:~u!al' ou irregular
mente como ~e vil'.ha c!anda nc regime dk~atorial, não h<~ como sup
primll-o • .ainda que por alguns mcz.:-s. Dlr~sc~á que.> as As.~embléas 
comtmuncm,· não Íll:Jcr.ion;;nr. s~n;!:.: c.l::::~5 r.l·:ZC!\ durnntc o anno. 
no rcgim~ cons~itucional. M:1s, ::!ão s~- dirâ que cl]a<; não existam. 
Tl-rn ,,pcn~ su.spensél,; a Sllil acçi:íc :.- is..~o ~!.' com::>r:::ltC'nJ·~. pdnci
palmcnte porque. durante o seu fu)lccionamento, o Pod-•r Executivo 
foi supprido .das lc!s de que p1·cd$C; i'll~ . dcn~ro dun\a existcncia 

.normal. f~z a !)rovi!;ão ncc·:5Saria dos elementos legí.~lativos indi~pen~ 
saveis ao seu labm· govcrnament<~l. Que ~ará o governador consti
tucional no anno pr.cximo. s;: ni:io houver um Poder Legislativo que 
lhe de a lei orça::nentaria? Esta ~ hypothcs: que se ha de ádmittir 
em thesc, dentro de uma argumentação logica, no ('311\Po da theoria 
e que ainda Se- poderá vcrif:cnr entre né<. pois ha E.~tados que nem 

·tiveram installadas as suas A.Sscnibléas Constituintes c jil estamos 
,em meio do anno. 
. Quando s!l. discu.tiu na Assembl<!a Nacional C'.on.~tltuinte o pro-

··jccto de lei que ·.a·· tra.!\~fcrm~.ria ('I!l A~<cm.bl.:a Ordiuaria, a hypot)le~ 
se qos dccretos .. Ieis foi ampla::n~rite debatida. A repulsa a eUcs, foi 

· palpavel .. como accentua o notavcl parcc~r do D eputado. Levi Carnei~ 
ro, e se expressou :10 voto da Camara que por 122 v,otos contra 80. 

~ rej-eitou a emenda Simões Lopes no sentido de os permittir. ( Diétrio· 
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da Asscmbléa, p. 4.531). Mas, fel~. porque essa emenda pretendia 
que a Assembléa. mesmo se transformando, subsistindo, portanto, 

como Camara Ordinar!a. admittissc ao seu lado, exercendo uma attri· 
buição precipuamente sua - qual a de elaborar as leis - o Presi· 
dente da Republica . 

O que, porém, a Constituição não admittiu foi a suppressão do 
Poder Legislativo. Desde que se desejava apressar o advent.:> de 
um regime constitucional pleno, evid'ente era que se não devia ~uppri• 
mir um dos elementos da sua organização . E, eotão, a questão se 
poz nos seguintes termos: ou a Assembléa proroga o mandato dos 
Deputados. ou concede ao Poder Executivo a faculdade de -expedir 
Decretos· Leis, tal qu<:! exercia o Governo Provisorio . 

Contraries que fomos á transformação da Assembléa Constituin• 
te em Ordinaria, pelo tempo ck uma Legislatura, não pudemos deixar 
de curvar·nos á imposíção desse dilemma para admittir a prorogação 
della. por tempo limitado, t?nto mais quanto, por outro lado. urgia 
éotar o Pai:z: de leis complem~ntarcs da Constituição. E bancadas, 
como a paulista, decididamente contrarias á outorga de decretos~leis. 
acabaram se curvando tambem ante essa contingencia . "Conceder ao 
Executivo a faculdade de expedir decretos com força de lei, disse 
~m discurso o Sr. Ancantara Machado, com a sua dupla autoridade 
ele "Jcader" de uma bancada numerosa e de acatado professor de 
Direito, em S. Paulo. concedel-a, redundaria em restaurar, pratica· 
mente. a Dictadura. em retroceder ra ordem juridica para o arbítrio. 

Ero ultimo caso, para evitar o esbu1ho vergonhoso que seriam 
a transformação c o prolongamento da Dictadura, consequencia ine• 
vHavel da dissolução da Constituinte, transigiremos com a proroga.· 
ção dos trabalhos até o fim do corrente anno." (Dia;io da Assem· 
bléa, pag. -'!. 517) . 

De outro lado, a bancada da Bahia. tambem ponderosa, tendo 
a frer.te o seu eminente "leader", Sr. Meckiros Netto, declarava pela 
voz deste, que "votara contra a prorogação do mandato constituinte, 
mas a favor dos decretos-leis do Governo" (Diario da Assembiéa, 
p. 4.531). 

Dahi se conclue. irrefragavelmente que se não admittia a supre~ 
são de um dos poderes políticos da Nação. Ou se prorogavam os 
trabalhos ·legislativos da Constituinte ou se outorgava ao Presidente: 
da Republica. o poder de expedir decretos com força de l'!i. 

lii 

Apparece aqui, wna terceira corrente de opinião, pretendendo que 
o . Gov.e:rnador accumule excepcionalmente, as funcções legislativas, 
para decretar as leis necessarias. • Esta é sem duvida, uma opini:io 
conciliatoria. Admitte a necessidade ·pratica do Poder Legislativo, 
mas as suas attribuições, não as confere a outro senão excepcional· 
mente. 

Assim, na ausenda do Poder Legislativo pela sua dissolução ou 
pelo termo QO mandato, até as novas e leições, se tem attribuidc ao 
Poder Fxecutivo, expedir decretoo necessarios, ou de necessidade. 
Mas. ahi-, vemos um expediente norma-l, ou melhor, constitucional, 
sob cautelas preàetermin.a<ias. E. aiDda ~im. sob o controle de 
Commi.ssões Parlamentares, como se verifica Da Tcheco Slovaquia. 

No nosso caso, porém, a situação é inteiramente outra. Nada 
dispoz a Constituição de 34 que possa fixar e$Se poder de expedir 
decretos~leis. Quem então será o juiz da necessidade ou urgencia 
de uma lei? Se é o Governador, como não .pode deixar de ser, a elle 
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cabem não só th~orica mas tambem praticamente todas as attribui
ções do poder legislativo. Não ha, portanto. mais obices para se 
admittir que ;;:s funcções deste sejam amplamente e-xercida pelo Go
vernador . 

IV 

Ch~gamos assim á quarta e ultima ord-.:m de id::as sobre o as
sumpto . O Poder Legisla-tivo, até que . a Assembléa Constituinte se 
transíorme em Ordinaria será exercido pelo Gov-ernador . E esta nos 
parece a unica solução para o caso. E' certo que a reconstituciona• 
lb:ação do Pa:2:, isto é, a sua reintegração na normalidade jurídica. 
se vac fazendo aos poucos. por etapas_ Primeiro .se fixa ram os prin· 
cipios fundamentaes da vida tf~Olitica. social, economica e jurídica. 
da Nação, e a seguir se Ot'ganizaram os poderes federaes. Agora. 
os E.~tados, uns mais depressa, outros a inda atrazado.s. est~o a ssen
tando as condições fundamentaes da sua existencia, e const:tuindo o 
seu governo . 

Mais tarde, e com base nas constituições das respectivos Esta
dos, os n:unicipios se organizarão tambem . Só então é que teremos 
o P uiz rcir.tcgrado :~a sua normalidade ,plena. dentro. do regime 
cor>.stitudonal. Emquanto isso, havemos de nos conformar com a 
feição da nossa vida política juridica. ir.t'egular no espaço aqui, Cons
titucional e definitiva ali, ainda dictatorial c provisoria, c bifronte 
quando. num mesmo orgão, clla se apresente com esses dois aspe
ctos. o Govi!rnador - Poder Executivo, exercendo tal!'hcm as fun
ções do poder legislativo. Não hã portanto, invocar a log:Ca do 
direito para contrariar essa solução, como se pode fazer qunndo ~e 
pretende manter o governo integro nos seus elementos legislntivo e 
cxecativo. Aqui, temos que acceitar a r-ealidade politica. O governo 
leÇJal, s ubstitue o governo de facto, progressivamente, e para não 
abalar o corpo administrativo, nao prejudicar o rythmo ela acção 
governamental, havemos de conciliar as s ituações jurídicas novas 
com a do facto preexistent?. Aliás, nem seria esta solução aberrante 
das praticas correntes. 

Pa ra obviar a falta de um Poder Legislativo, no interregno das 
sessões, as Constituições da Letonia e da Polonia investem o Exe
cutivo de poderes legislativos, na ausencia da Dieta. 

E . ainda agora, o Conselho de Ministros na Franç?. autorizado 
embora .pelo Parlamento , e numa hora expecional ca t'U a vida po
lítica, acaba de emittir decretos que são leis da mais larga ampli· 
tu de financeira. 

Invocar as Constituições dos Estados para reger a ac:ção dos 
governadores nos parece descabido . 

Essas Constituições desappareceram. em tqdo quanto dizia com 
as attribuições dos governadores, ou Presidente ou Presi<kntes, ·pois 
que, os Interventores que os suhstituiram. passaram a exercer as 
funcç6es do Legislativo. O governador eleito numa nova ordem de 
coisas, não pode avocar a si, as attn'buições dos seus predecessores. 
sem que a reorganização que se processa da nossa vida política. o 
ponha na posição que lhe é de.vida, no novo mecanismo ·costitucional. 

Para isso é que se processa a elaboração das constituições 
:estadoaes. 
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Em quanto ellas não estiverem acabadas, havemos de acceitar· 
para os governadores a situação de facto em que elles vieram en~ 
centrar a vida politica do Estado. 

Eis porque. entendo que continua em vigor a legislação revolu
cíonaria que instituiu os Conselhos Consultivos e attribuiu ao Chefe 
do Governo estadoal o poder de baixar decr-~tos leis. 

Sala das Si.'ssões. 25 de julho de 1935 . - C a dos Gemes dr:· 
Oliveim. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. LEVI CARNEIRO 

1. A indicação n. l - 1935, apresentada pelo nobre Depu
tado, Sr. Carneiro de Rezende, ind~a se "são os governadores de 
Estados, ou as respectivas Assembléas Constituintes, o orgão com
petente para exerce,., ou para autorizar a exercer as attribuições per
tinentes ao Poder Legislativo emquanto não forem promulgadas as 
Constituições dos mesmos Estado~"; e, ainda, se, ''sendo de caracter 
provisorio os decretos--leis emanados dos govemadOTes de Estado, es
tão ou não sujeitos á apreciação das Assembléas Constituintes, pal"a 
que possam se!' confirmados ou infirmados". 

2. A questão é, sem duvida alguma, a mais consid~ravel que, 
no momento presente, ainda de transição, se pode formular sobre 
no:ss?. nova organização constitucional. 

Em varies Estados, senão em todos ell-es. se tem apresentado. 
receb~ndo soluções desencontr-adas; no emtanto, todas essas soluções 
prevalecem, até certo ponto, transitoriamente, porque, só ao Poder 
Judidario, ou melhor, sõ á Cõrte Suprema, c~he apreciar, em defini
tivo, 2 constitucionalidade das leis. 

Abre~se, portanto, largo circulo de controversias e incertezas, 
attingindo relaçõ~s juridicas do maior alcance c, até mesmo, por ve
zes, a organização dos poderes publicas. 

3. Cabe. todavia, considerar, desde logo, a objecção, que se 
pode formular, sobre a conveniend.a e le<;Jitimidade do pronunciamen
to desta Commissão no caso vertente . 

A inquirição do nobre repre~ntante de Minas Geraes, acima 
fonnulada, assume a apparencia de simples questão doutrinaria. No 
proprio seio desta Commiss(l.o, não rem faltado quem receie que, ad~ 
mittidas a ~u exame questões dess~ natureza. fiquemas a estudar, a 
desenvolver doutrinas jurídicas, theorias constitucionaes, sem perti~ 
.nencia immediata com a funcção legislativa, que devemos exercer. 

Parece, no oemtanto, firmada noosa tradição parlamentar no sen
tido de admi.ttir que as Commissões da Camara, e especialmente esta. 
se pronunciem sobre questões forn:mladas nos termos geraes em que 
se apresenta a indicação n . 1 . 

Recordar.e.i, apenas, dentre tantas outras, a indicação de Martins 
Junior sobre a constitucionalidade de lcis estadoaes que determinas~ 
sem a nomeação do orgão do Executivo Municipal pelo Chefe do· 
Executivo do Estado - apreciada· e resolvida em parecer da Com~ 
missão de Justiça (A·nnaes da Camara, Junho de 1889, pag. 136 -
9). (1}. 

{ 1) Ainda recentemente, na Camara em que se transformou a 
Assembiéa Constituinte, esta mesma Cam.missão emittiu parecer so-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:48+ Pág ina 30 de 86 

--17-

br~ um<l indicação do sr. Horacio Lafer relativa ã interpretação do 
art. 183 da Constituição Federal. Os Srs. Cunha Mello, Pedro Ver
gara e Aéo!pho Bcrgamini aventaram a preliminar de incompetencia 
da· Cornmissão para interpretar textos constitucionaes - mas não se
detiveram ne!Ia. O Sr. Nereu Ramos, mais pertinentemente ã ques
tão que ora c.ansideramos, manifestou-se nos termos seguintes : 

-Estou em que a Cammissão de Constituição e Justiça. 
não deve dar parecer sobl"e dispositiv03 constitudonaes em 
these ou em abstracto. Sõmente quando lhe venham ao estu
do p~ojecto~ ou pro!}osições que lhes envolvam a applica.;ão. 
é que se legitima a intervenção do orgüo tecimico da Ca
mara. 

Com tudo, a maioria da Commissão - Srs. Soares Filho, Hen-
rique Bayma, Leão Sampaio <.: o .proprio Sr. Nereu Ramos - sub
.screve.u o parecer do nosso illustre ccllega Sr _ Pedro Aleixo. 
que concluiu por estabelecer a interpretação reclamada. 

Parece que esses dois exemplos - com o lntei"Vélllo de mais C::e 
30 anncs - ?em mostram a pratica firmada. 

i. Não resultaram dessa pratica os males que se poderiam te
mer. Não se multiplicaram a> indicações de tal cspecic, nem a 
Commi;são ficou. em virtude dcllas, impedida de exercer a sua func
ção kgislativa. 

Por outro lado, é bem de vêr qué, facilmente, se poderiam con
verter quasi todas as indicações que encerram apenas questões dou
trinarias, em outros tantos projcctos de lei sobre os quaes o parecer 
da Commissão seria jrrecusavel. O exemplo precedente, que acima 
recordei, era dos que não supportariam a apresentação de projecto 
de lei federal. Nem por isso recusou seu pronunciamento, naque!le 
caso, a Commissão da época, composta, aliás. de juri5tas insignes. 
como Amphilophio de Carvalho e Xavi-er da Silveira; nenhuma pro
videncia legislativa foi . então, suggerida, ou proposta, e a materia 
nem o permittiria. Póde, aliás. notar-se qt1e o parecer emittido não 
extinguiu a controversia exposta na indk~:~ão. " o proprio Supremo 
Tribunal Federal não a derimiu definitivamente. 

Na -phase que ora atravessamos. ainda em processo a reorga
nização constitucional do Paiz. questões como a que ora se apre~ 
senta ao estudo da nossa Commissão revestem-se do maior interes
se, não sõ doutrinaria, mas ate mesmo pratico. Ninguem recusará 
a conveniencia, a vantagem de orieotarem-se no mesmo sentido as 
soluções que vão tendo as questões suscitadas . 

5 . O Regimento da Camara attribue á Commjssão de Cons
tituição e Justiça competencia para 

"manifestar-se sobre todos os assumptos quanto ao seu as
pecto juridico, legal ou constitucional'' (artigo 47)-

Na latitude des~s termc-s, applicando, não só aos projectos 
de lei submettidos ao seu estudo, como tambem ás iniciativas que
a .propria Commi.ssão queira assumir, cabem todas as questões. 

Por outro lado. os artigos 173 e 174 do Regimento não restrin
gem, por fónna alguma, o objectivo das indicações. Tanta liberda
de con-ferem, nesse ponto, aos Deputados, que nem condici.ooam a 
qualquer VQtação, a qualquer )ulgamento preliminar da Camara'" 
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(art. 173 § 3."), a remessa de indicação á Cornmissão respectiva. Do 
artigo 1 H se infere que o parecer sobr~ a indicação póde não con
cluir por um projecto de lei ou <:le resolução. 

Em summa - a unica restricção, que se poderá firmar, será a 
que resulta da propria índole das attribuições da Camara dos De
putados. [sto é - recusará a Commissão pronunciar-se sobre ma• 
teria que não comporte elaboração legislativa . A' Commissão cabe. 
primordial~nte, especificamente, orientar a Camara no exercido 
d-e suas .funcções legislativas, em todas as materias de sua CQlllpe
tencia, inclusive a política, porque, em nosso regime, ainda neste 
terreno, a Camara age apenas por meio de leis ou resoluções . 

6. A' luz do criterio, que acabamos de adoptar, a indicação 
do illustre Deputado, Sr. Carneiro de Rezende, merece ser consi
derada. 

Afóra a sua transcendente im.portancia, parece irrecusavel que 
ella póde conduzir â propositura de resolução legislativa. tendente 
a orie-ntar os orgãos competentes dos Estados sobre a questão sus
citada. 

E' mesmo de notar que a materia já veio ao debate da Catllara. 
em pleoario. Em sessão de 9 de Maio ultimo, o nobre Deputado 
por São Paulo, Sr. La-~t Setubal, discutiu, longa e brilhantemente, a 
questão ("Diario do Pcxfeto Legislati110'', de 10 de maio, pag. 278-
81); logo no dia jmmediato, replicava-lhe, não menos brilhante e 
mais demoradamente, ooutro mustre Deputado, .por São Paulo, Sr. 
Moraes Andrade (Diario, àe 11 de maio, pag. 313 - 20). 

Por outro lado - o primeiro desses oradores referiu-se a um 
telegramma do eminente Sr. Ministro da Justiça .. declarando que o 
Gov~rnador ckito pelo suffragio indirecto do povo continuará a 
exercer poderes discricionarios de promulgar decretos-leis, emquan
to a Assembléa do Estado funccionasse com.o Assemblêa Constir 
tuintc". · 

Finalmente. a controversia gira, em grande parte. sobre a vi~ 
gencia. de leis federaes. No seio da Assembléa Constituinte de São 
Paulo. nosso antigo collega, doutissimo jyri.sta, Sr. Henrique Bay~ 
ma. como nesta .propria Camara, o nobre Deputado Sr. Mo~ 
Andrade. fundava sua argumentação favoravel á admissão de decre· 
tos-elis expedidos pelos governadores. no facto de não ter sido re~ 
vogado o chamado "Codigo dos Interventores". 

Todas essas circumstancias mostram que a mat:eria tem se en· 
quadrada no circulo de competencia federali que ha um problema 
de legblac;ão federal a resolver - e, por isso me.smoo, a nossa Com~ 
missão deve considerar a indicação que !he -foi despachada. O pro-
nunciamento da Camara p6de extinguir vacillação e controversia.s 
incalculavelmente damnosas . 

7. A Asstmblêa Nacional, tendo ~gulado, nas disposições 
transitarias da .Constitu!ç~o Federal (art. 3°), a reorganização ~e 
Estados, njo deixou esdaredda a questão que nos p-reoccupa. NãO 
se cuidou de esclarecer se os govérnadores, eleitos .:iesde logo. po
deriam, ou não. continuar a exercer os poderes le9iSlativos de que 
estavam .iiivestldos os interventores nomeados .pelo Governo P.rov:t
sorio. 

No decurso dos trabalhos da Assemhléa se aventara a eleição 
imnlediata do Presidente da R.epubllca, antes mesmo de coocluida a 
elaboração de nova lei constitucional . V.en-dda essa .suggestão no 
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:seio da Assembléa, consígnou~a, porém, a propria Assernbléa. em 
relação aos Estados, mandando que 

"uma vez in::;uguxadas. as Assernoléas Constituintes dos Es~ 
tados, passarão a ~leger os governadores ... e a empossal-os" ... 

Tambem se aventãra no seio da Assembléa Nacional. e se de
bateu larga e calorosamente, a legitimidade e a conveniencia de sua 
transformação em Assembléa ordinaria, ou da prorogação de seu 
mandato até a elição de nova legislatura - vindo a prevalecer este 
ultimo alvitre (Con.st. Federal, disp. transit. art. 2•) . Envolvida 
no mesmo debate, surgiu a questão de saber se se deveria conferir 
ao Pr-esidente da Republica a faculdade de expedir decretos-leis , no 
interregno legislativo que resultaria da dissolução da. 'Assembléa 
logo após a promulgação da Constituição . Terá sido para evitar a 
alternativa apontada, e com o merecimento de excluil-a, que trium
phou, por Hm, no voto da maioria da Assembléa, a formula contida 
no citado artigo 2• das Disposições Transitarias. 

A Assembléa repousou da suspeição, que se lhe poderia irrogar. 
e desde logo se lhe arguiu, de haver dilata do o termo de sua pro
pria i.Jlvestidura, com a certeza de evitar uma mal maior ·- qual se~ 
ria o de caber ao Presidente Constitucional da Republica a prero
gativa temerosa de expedir decretos~ leis. 

Neste ponto, tão extr.emamente zelosa de sua velha e pura tra
dição doutrinária, se mostrara a Colenda Assembléa que, até numa 
proposição do relator deste voto, sobre a elaboração dos Codigos. 
vislumbrou a ~ibiliídade de d~creto~leis. E. tarnbem para excluil
a , preferiu. embora creando difficuldades de ordem pratica, que já 
estamos enfrentando, a formula do actual artigo 48 da Constituição 
- que admitte a approvação, em globo, do projecto de Codigos e 
de co::LSOlidação de dispositivos legaes, mediante revisão do Senado 
- á emenda que mandava, nesses casos. assentar pelo Poder Le
gislativo apenas as proposições fundamentaes de lei, que seria ela
borada por uma commissão technica . 

Ao contrário do que se dá em outras Constituições. mesmo das 
mais modernas e das em que mais inspirou - corno a da Hespacha, 
art. 61 - ao contrario, tambem da pratica observada em algu,mas 
das mais perfeitas democracias actuaes - a nossa Constituição 
manteve, rigorosamente. o preceito .de indelegabilidade dos poderes 
legislativos (artigo 3° § t•, art . 39) . 

Com essa orientação, a Constituinte não cuidou de admittir, nos 
Estados, o que ella mesmo excluíra em relação aos poderes federaes, 
na phase :primeira de reorganização daquelles. N em uma palavra 
do texto constitucional se póde invocar em favor da outorga do P~ 
der l.e9tslativo aos governadores recem~eleitos, emquanto as As
semb]éas Constitudooaes se não transformem em Camaras Ordina~ 
rias. 

Tambem se não pode invotar a propria situação verificada du
rante o funcdonamento da Assemblêa Nacional Constituinte. E' 
certo que, então, o Chef-e do Governo Provisorio continuou a exer~ 

-cer, dlscrecionariamente, as funçoes legislativas - e a propria Cons-
tituição a.wrovou os actos decorrentes (art. 18 das Disposições 
Tran.sitorlas)'. Mas, o Govemo Provisorio assumira a plenitude dos 
poderes publi<:os. Nos termos de sua propria lei iostituclona1 -
-ella propria, já maniiestaç:!io dessa investidura - o Governo Provi• 
.sorio exerceria 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:48+ Pág ina 36 de 86 

-20-

"discricionariamente, ~m toda a sua plenitude, as funcções ~ 
attribuições, não só do Pod~r Ex~cuttvo, ccmo tambem do 
Poder Legislativo. até que. eleita, a Assemblea ConstifuiTite. 
estabeleça esta a reorganização constitucional do Paiz ... (Art. 
1 do Decreto numero 19 . 398, de 11 d-e De:z.embro de 1930) . 

N enburn acto do Governo Provisorio - nem mesmo o da' 
convocação da Assembléa Naciian ... i Çonstituinte - antecipou o ter
mo. assim prefixado, dos po::leres irrestríctos do mesmo Governo. 
Tamb~m a Assemblea não os restringiu - antes os confirmou, acaso 
desncccs.sariamen te. 

Ora. nos Estados - me~r.J.o nos que, ainda agora, não tem 
Constituiç~o approvada - nada occorre de similar. Ahi. installa· 
das as Assembléas Constituintes, eleitos os governadores c011stltu· 
cionaes. desappareceram. extinguiram·se os poderes disçrldonurlos. 

8- No proprio seio da Camara dos Deputados, a pó~ <I tmm;
formação da Assemb!éa Constituinte, pretendeu-se que, dcsclr lo~o. 
estavam extinctos os poderes dos int-::rventores nomeados pelo Go
verno Provisorio. O nobre Deputado pelo Piauhy, Sr. Huuo N<l· 
poleão, <Jffereceu um projecto (n. 16, de 1934) inwstlndo no Go· 
verno dos Estados os presidentes das respectivas Córtcs de: Appcl
lação - projecto esse que não chegou a ser votado. d<'pot~ do pro
nunciamento do ~minete leadf?r' da "'llaioria da Camaru, Sr. Rnul 
Femandes (Diado cfo Poder Leg~s{atit~o de i-9·i93i.fls. 379}, c ~c· 
g(lramente de accordo com as ra:z.ões ahi explicadas. 

Sem reabrir o brilhante debate então travado, queremoa apenas· 
recordar que, de tal sorte, os interventores continuaram a ~xcrcer 
os poderes que lhes conferíra o Governo Provisorio - <linda o cx:~r
cem, agora. em pleno regime constitucional - com as r~~trlcçôe:<õ 
que o proprio Governo Provi.<:Orio estabelecera. Essas rt-str!cçOc-s 
resultam da observanda das leis f~deraes app!icavels - ~ flcoram 
natur-almente avultadas pela superveniencia da Constituh;l\o dl' 16 
de Julho, na qual se encontram regras de organização do.• podcrr.ç 
dos Estados, yue os mesmos interventores tiveram de aciltur, desde 
logo. 

Vem a ponto notar que certa anomalia de situaç.'io, lllisil!1 t't<'<t· 
da, se teria evitado se houvesse pr-evalecido a norma. qu~ o l'lrola
tor deste voto tew ensejo de propôt, para a recon.;tituclon;lH;:n~Oo 
do Pai%, e a que, ainda ha !)OU':')', :co discurso já dti!do. 11olm• i1 

questão que cansíderomos, se r-eferiu, benevolamente. o e~rl'\llo re
presentante de S _ Paulo, Sr. Moraes Andrade. Por i:!!Ril nctmu -
não apresentada ã Assembléa Constituinte, como consto da rrfL•rcn~ 
cia feita, mas incluida na proprio esboço da chamada "Lei OrQilnka 
do Govemo Provisarío" ~ por essa norma se procedcrln prtmdro 
á reorganização dos poderes dos municípios. depoi~ á do~ E~tndo~. 
e só por fim á dos poderes da União. Essa formula, além d•· outros. 
em que seria inopportuno iusistir, teria o merecimento de pe~mlttlr 
que se iniciasse, desde logo, ~~m nenhuma demora, a r~conMtltuclo
nalização do Paiz. Della resultaria que a Assembléa NllclOn~l Con~ 
stituinte, nos termos do art. 1 • do decreto n. 19.398, ~stllhl:'!l!cl'ria, 
realq~ente. a "reorgani:z.ação c:onstitucional do Paiz", quando nau, 
ves.se votado a nossa Constituição Federal. Este dispo.,ltlvo conju· 
gava-se com o outro, acima alludido. Mas o outro n~o prevaleceu; 
foi supprimido da minuta apresentada pelo a\ttor do pro1~cto d~ lei: 
não figurou no acto expedido pelo Governo revoluc!onarlo. A~11lm. 
a clausula do art. 1 ~ perdeu o alcance com que fora exarada - e 
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~c:correu a situação, que se procurãra evitar, e em que agora nos 
'encontramos. 

A "'lei organ:Ca" orientou~se no sentido de repetir o episodio 
de 1891, que o Sr. Raul Fernandes recordou em seu notavel discur~ 
so, já citado: promulgada a Constituição Federal, continuaram os 
"Estados sob o governo de agentes executivos, de nomeação do po~ 
der federal. sem as restricções a que o proprio Presidente da Re~ 
publica já estaria St\!eito por força da Constituição promulgada c do 
funccionamento regular das coroaras legi.slativas. 

A Constituição de 16 de Julho, mandando eleger, desde logo, os 
governadores substituindo, tanto que ln;;talladas as Asscmbleas Es~ 
taduaes, os orgãos de nomeação do Govcrno Federal. por governa· 
dores de eleição dessas mesmas As5cmbléas - creou uma outra si· 
·:tu.ação, bem diversa da de 91 . 

9. Poder-se-ia entender que o~ Governadores. assim eleitos. 
ficariam investidos. irrestrictamcntc. do poder de legislar, emquan~ 

·to a~ assemblêas elaborassem as Constituições respectivas? 
Não e não. 

Não porque os proprios interventores tivl.'ram, como vimos, as 
suas attribuiçÕi's limitadas pelo Governo Provisorio, c restringidas, 
ainda mais, por certos dispositivos da Constituição FederaL appli~ 
caveis desde logo ao funccionamento dos poderes do Estado. Um 
destes dispositivos é o do art. 3° § 1°: que foi invocado, e em que 
os Srs. Raul Fernandes, Soares Filho e Nereu Ramos. se fundaram . 

. .çomo o apoia da Camara, para rejeitar o projecto, acima referido. 
do Sr. Hugo Napoleão, considerando que, desde logo, do funccio~ 
namento dos poderes estaduaes se devia excluir toda e qualquer 
decepção de attribuições. Os interventore:> conservariam competen~ 
.cia para legislar, porque lh'a dera o Governo Provisorio; manti
nham-na com a investidura recebida: mas nao era oossivel investir 
magistrados de funcções executivas. · 

Este>. conclm;ão funda~sc em um'l con!!idera('~O ncra-
Não, tambem, porque aos governadore.,: - eleitos rv!o v;,:o ;;o

pular inc!irecto, não poderiam caber poder·~s mals amplos que os elos 
proprios interventores. O Governo Provísorio, com o proposito de 
ir gradativamente restringindo os seus proprlos poderes. e os de seus 
ce1eÇlados, promulgou. precisamente no t.• annlversarlo da victoria 
.de. Revolução, o Decreto n. 20. 3i8, de 29 de Agosto de 1931. que 
fkou vulgarmente denominado "Cod1go dos Interventores." 

A feição caracteristíca desse decreto está na restricção dos po· 
àeres dos Interventores Estadoaes e dos Prefeitos Municipaes. con~ 
didonando os seus actos ao parecer dos Conselhos Consultivos e, o 
que é mais, submettendo~se ao controle judiciario. 

Permitta~me ao relator deste voto recordar qu~ lhe coube a 
honra, conferida pelo ent~o Ministro da Justiça, Sr. Oswaldo Ara· 
nha, de revêr o projecto primitivo desse decreto, afim de attender a 

-criticas formuladas; poude, assim instituir o recurso judicial para ga· 
rantia da observancia das normas estabelecidas para administração 
local, além de outros preceitos assecwatorios do Prestigio do Poder 
Judiciario e dos direitos .individuaes. O principal é. porém, que esse 
Decreto instituiu Conselhos Consultivos, em todos os Estados e no 

·.Districto Federal - de nomeação clo Chefe do Governo Provisorio. 
e destinados a controlar a acção dos Interventores, restringíndo~lhes 

,'() arbítrio, ao mesmo tempo que limitava os vencimentos, ou subsi· 
.dios, desses Delegados do Governo Provisorio, fixava condições que 
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deveriam preencher os munic:ipios. ::ormas sobre a organização das 
secretarias de cada Estado. sobre provimento de cargos da magis~ 
tratura. etc. 

10. Vimos que se tem argumentado, em favor da cornpetencia 
legislativa dos governadores, com a circumsta:ncia de se não haver 
revogado o Decreto n. 20.348 de 1931. a que acabamos de alludir. 

Parece. todavia que ta~s Conselhos Consultivos f!cam necessa~ 
riamente extinctos desde que se elejam os Governadores constitu• 
cionaes. Não se comprehende que o Governador constitucional do 
Estado, eleito pelos representantes do povo do proprio Esta<io, te• 
nha. ainda. a sua acç~o controlada, e· restringida, por um Conselho 
de nomeaçi'ío co Chefe do Governo Provisorio, ou mesmo do Presi
dente da Republica. e dependente, em certos casos, de acquiesceocia 
deste. Não haveria maior attentado contra a autonomia dos Esta~ 
dos, assegurada pela Constituiç.'lo em vigor. Envolveria urna nova 
modalidade de intervenção em Estaàos, que tem Assembléa Consti
tuinte. e!.:ita pelo povo, ~m pleno funcdonamento. e governador elei· 
to por essa mesma Assembléa . 

Ot. Conselhos Consultivos não tem mais razão de ser, não têm 
ambiente em que continuem a vive:. nos Estados em que se hajam 
installadoas Assembléas Constituintes - não apenas porque o De
creto, que os creou, s.:: refira restrictamente a "interventores", e não 
a -governadores". mas sim. pela sua propria índole, porque eram 
verdadeiramente ·uma outra delegação do Gov~rno Provisorio. ins~ 
títuida, aliás com a collaboração dos interventores, qu<: funccionava 
junto a estes, delegados principaes do mesmo Governo; presuppu
nham a subordina;ão do executivo estadual ao executivo federal. 
que já agora não existe n~sse:s Estados . 

Os que pretendem conferir aos Governadores a faculdade de
legislar, recuam de admittil~a sP.m a assistencia do Conselho Con
sultivo - pois, de outro modo. ficariam os Governadores, como ac• 
centuamos. com maior arbítrio que os proprios interventores. Mas. 
para manter os Conselhos Consultivos, será preciso mutilar a auto
nomia dos Estados - reconhecendo que os Gove·rnadores constitu
cionacs ficam sob o controle de delegados do extincto Governo Pro
visaria. e possibilitando, em pleno regime constitucional. que o Pre· 
sidente da Republica nomeie, ainda, novos delegados de sua confia11-
ça p2ra essa funcção. que a Constituição federal não previu nem 
poderia admittil·. 

11 . Numa parte se ha de considerar em vigor o Codigo de 
Interventores: é no que se refere aos Conselhos Consultivos dos •Mu
nicipios . Esses, subsistem. Porque. em relação a elles, não occor~ 
rem as razões que levam a considerar extinctos os Conselhos Esta~ 
duacs . 

O Dec. n . 19.398, de 11 de Novembro de 1930. modificou. des
de logo. a gene-ralidade das Constituições Estaduaes, então em vi
gor, mandando (art. J 1. § i•) que o interventor nomeasse um pre
feito para cada municipio, de sua livre escolha e por elle tambem 
demissível ad nutum. 

O Dec . n. 20 .3i8 completou essa disposição, additando, á ad
ministração de cada Municipio, um Conselho Consultivo, tambem de· 
nomeação do interventor estadual. Esses conselhos estão em func~ 
ção, e devem continuar até que se constitucionalize a administração 
dos municipios. isto é. até que elejam as Camaras Municipaes - ou: 
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antes disso. se de outro modo dispuzer a Constituição do Estado, 
ou a Assemb!ea Constituinte Estadual, como adeante veremos . 

12 . Convém. no entanto, notar que o que est<' em vigor, o 
que prevalece, ainJa em cada Estado· - com as modificações de· 
corre-ntes da legislação ulterior -é a sua propria Constituição. Ti· 
vemos opportuoidade de accentuar que a revolução de 930 não ao• 
nulou a Constituição de 1891. nem as proprias Constituições Es
taduaes: a))enas rebaixall•lbes a hierarchia, como ·aliás resulta ordi· 
nariamente das revoluções triumpllantes, segundo a observação de 
Esmein . Assim. taes Constituições tomaram-se accessivds ao legis· 
lador revolucionario, que as modificou uma e mais vezes. 

A lei institucional do (;Qveroo Provisorio dispõ:z:. dara e ex · 
pressamente : 

"Art . 'i" Continuam em vigor as Constituições Federal 
c Es taduaes, . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . _ . . . _ 
todos. porém, inclusive as praprias constituições. sujeitas ás 
modificações e restricções estabelecidas por esta lei. ou par 
decretos ou actos ulteriores do Governo Provisorio, ou de 
seus delegadas, na esphera de attribuições de cada urn .. _ 

O mesmo Decreto n. 20 .348, já citado, cohibiu a a lteração das 
Constituições Estadoaes. pois, a tornou dependente de parecer 
do Conselho Consultivo e de prévia e expressa autorização do Go
vemo Provisorio. 

As Constituições Estaduao::s. com as a lterações regularmente 
feitas durante o periodo revoluci.Onario - tal, por exemplo. a que 
5e refere á administração municipal, que ha pouco destacámos - 
acham-se. pais. em vigor. Ellas disciplinam as actívidades dos nos• 
sos governadores recem~leitos. 

Vem a ponto assignalar que, assim, se resolve a duvida, que 
parece surgida em algWlS Estados, sobre a extensão do mandato dos 
governadores ora eleitos. A Constituição .Federal não a fixou, e ~m 
cada Estado, a Assembléa recem-installada não deliberára. ai·nda, 
sobre a .materia . A duvida resolve-se. porém, pela applicação do 
dispositivo da Coostituíção anterior do mesmo Estado: esta regula 
a duração de cada período governamental . 

Dessa mesma circum.stancia, decorre, tambem. que o Governa
dor n~o Iegi:s]a, não lhe cab.- a funcção legislativa. Nenhuma Cons· 
tituição Estadual lhe conferira se-melhante attribuição, irrestricta
mente. Nem lhe poderia conferir - de ac:cordo com os principies 
da Constituição de 1891. que eram, nes.sa ma teria, os mesmos da 
Constituição de 193'l. 

No estricto ponto de vista legal, a conclusão, a que chegamos. 
é, assim, a mesma a que se chega considerando a questão n<> aspe
cto constitucional e jurídico. 

13. No debate travado sobre esta macerfa, a lgumas opiniões. 
expeodidas por doutos juristas, divergentes na conclusão, accordam
se. no emtanto, sobre pontos preliminares; outras estendem a taes 
pontos o dissídio. Por igual. apezar de divergentes em questões pre
liminares, certas opiniões consagram a mesma conclusão. 

Neste relatorio teiXIOS adoptado uma interpretação fundada nos 
preceitos oonstitucionaes, e legaes, e nas circmnstandas do momen
to histotico, abstrahi.ndo de concepções meramente doutrinarias . 
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Por isso mesmo, con;ider<tmos que as As:.cmbléa.s Constituin
tes de Estado não se acham i!1vestidas d~ funcção legislativa, em
quanto não t·umineJl! a elaboração constitucional. Parece-nos que 
sobre e.tse ponto bem interpretou a Constitu:ção vigente o brilhante 
Deputado Sr. Moraes Andrade. Parece que, ao menos nesse ponto. 
-a Constituição Federal. não consagra a doutrina, que considera os 
poderzs legislativos envolvidos no poder constituinte, e a que deu o 
prestigio de sua grande autoridade o eminente desembargador da 
·Cõrte de Appellação de S. Paulo, Sr. Julio cle Faria. 

A scducção das doutrinas .empolgou, porém. o prúprio espirito 
1ucido do nobre O;:putado por S. Paulo, quando. por fim. depois 
de reconhecer que. "na ordem puramente juridica" , tambem o go
vernador não pócle legilar. considerou-se em face de uma "n~cssi
dade sociologica", c concluiu - "pela manutenção do statu quo an~ 
terior: quer dizer o d~ferimento. a entrega, o exercício do Poder 
Legislativo pelo Executivo." 

Esta conclusão funda-.~e em uma consideração mérameote abs
t racta, thcorica. doutrinaria: a necessidade do Poàer Legislativo . no 
:.schema da organizaçl!io governamental. Para que o Poder Legislatívo 
ahi figure, não se recúa de investil..o no Poder Executivo - confuo~ 
<lil-o com este. na mesma pessoa physica. Assim. o representante do 
Poder Executivo poderá livremente legislar, como o proprio Poder 
Legislativo ord:narío o faria. 

Isto é. porém, o que 11 Constituição repelle terminantemente (art. 
3~. § 2"). como, de resto. reconheceu, na ordem puramente juridica", 
os que acccitam cosa conclusão: e é o que •c·pellem, tambem. as Cons-
tituições dos Estados com maior ou menor intensidade. 

Se tem. necessariamente, de existir o Poder Legislativo - ha 
de ~xi.Stír separado e autonomo. Se. no momento. elle não póde exis
tir assim, tambem de outro modo não h a de existir. 

Porque dess~ outro modo. não se .suppriria, apenas. a sua falta: 
dilatar-se-ia o Poder Executivo, dar~lhe-iamos extensão que a.s leis 
constitucionaes lhe não conferem, confereriamos uma prerogativa irJ 
restricta e descontrolada que não deve ter. 

14 . O de que não prescinde nenhum Estado organizado não é, 
predsumente, de um Poder Legislativo, com a pl~nltude e a exclu
sividade das attribuições que cabem '!lOnnahnente a esse orgão: tanto 
não é isso que a pratic:a das delegações legislativas não é cohibida. 
mesmo nos Estados Unidos, com o rigor que se poderia inferir no 
principio doutrioario consagrado - e talve:~: nunca tenha tido a ex~ 
trema sancção de nu!lidade do acto. O que s~ ha de exigir. o de 
que se não prescinde. â da possibilidade do exercício da funcção }e ... 
gislativa para occorrer a ·necessidade supervenientes . 

Nesse sentido, poude replicarJse vantajosamente, á objecção que 
assemelhou a situação actual dos nossos Estados á que occorre no 
interregno das sessões legislativas ordinarias - dizendo-se que. enJ 
tão. as Camaras podem ser a qualquu momento, convocadas e cha~ 
.madas ao ~xercicio de funcções legislativas . Accrescenta-se mesmo 
- e é uma ponderação valiosa - que, táo empenhadamente zelou 
.o legislador constituinte essa possibilidade que proroga. para tal ef
feito, o mandato dos representantes até a e,.:pedição dos novos diplo~ 
mas. ou seja. à,e.pois das novas eleições . Nesse mesmo sentido, pode 
tambem invocar-se, mesmo entre nós, o exemplo da Secção PermaJ 
.nente do Senado; que. no intervallo das sessões da Cam.ara, exerce 
algumas attribuiçóes desta (art. 92, § 1.0

}. 
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Do que se trata. portanto. é de assegurar a propria expedição 
de providencias legislativas. d~ caracter urgente. Esta é, se lllOS não 
enganamos, a "necessidade sociolollica", a que se tem de occorrer. 
Não se trata apenas da symetria. do arranjo do systema; trata-se do 
interesse publico. da necessidade publica inadiavel. 

15. Mesmo no direito constitucional americano, sob· o imperio 
de =a Constituiçao rigida, tem-:se firmado a doutrina que reconhe~ 
ce estados de "em-erlle<ncy" e, durante elles, admitte leis, que, em 
occasíões normaes, seriam repellidas por contrarias ao propria regi~ 
me. Nessas occasiões, o Poder Legislativo ordinario assume poderes 
verdadeiramente constituintes - exerce uma funcção constituinte, tran~ 
sitoria e occasional. sem investidura expressa de tal índole. Do me~ 
mo modo, a autoridade do Poder Executivo se amplia e tambem 
elle, ~>xerce, verda:kiramente, ainda que apenas occasionalmeote, func~ 
ções legislativas. · 

Durante a. grande guerra européa, nos annos immediatamente 
subsequentes, e, ainda agora, no decurso da crise aue vem atraves~ 
sando a qra'llde republica americana, a doutrina firrriou--;e - através 
de algumas impuÇJnações muito fortes - no sentido indicado, logran~ 
do o aooio dos tribunaes . 

A '"emerQency war legislation" abrange a fixacão de preços, o 
controle das industrias, a mobilização de todos os recursos do Pai:z:. 
a repressão da esoio"""em, e dos abusos da liberdade da palavra. 
depois. hnttve as "emergency housing or rent laws''; a "emergency 
law of 1921" fixou quotas para a entrada de immiarantes; em março 
de 19.'13. o Presidente da Reoublica proclamava "a national emer
oenc:y" e dedarava o feriado bancaria, que o Co!lgres~o veio a con~ 
firmar; ainda leis de 1933 instituíram o "new deal", o "regime Roose
velt", de tiio rlesmedida · amplítucle, fulminado, ha pouco. por um jul
gamento da Cõrte Suprema. (A bibliooraphia sobre essas que.•tões 
é abundantissima. Citaremos, apenas: Willouphbby, Governement or~ 
panization in war time and after. pa.ssiv: Tames Gamer, PouiX)fr 
Exccutif Americain de Temps de Guerre; Wíllougbhy. On the r:ons
fitution. vol. III. pao.c;. 1.568-70: Ooq & Ray. lnárod. to Amer. 
Gov. 3" ed. pçr. 169-70: Kimball. Thr NationB!. C'..ov. o f U. S ., 
ill; Cra-wford, Readinps in American Govern. og. 30'i~5; George
:own. Law loumal. Janeiro 1934, Pll. 1.07. op. The George Washin~ 
qton Law Revie'W, maio 1934 . . pgs. 365 ~ op. janeiro H~35. pgs. 
J 82 e segs.: The American Polit . Scien. Review, outubro 1933, n. 
76i e segs.). 

Mesmo entre nós, tem tido repercussão a legislação desse ge
nero - leis do inquilinato. do Commissariado de Alím~ntação, d~ 
restrícção do cambio internacional - acceita e applicada pelo Su~ 
premo Tribunal Federal, ainda na plena vigencia da Constituição 
de 1891. 

O principio acceito, ainda qu~ com restric:c;;ões,• pode syntheti
. zar~se na expressão de Black: "Constitutional Guaranties could be 
disregarded in the face of an emergency". Limitadamente, em cir~ 
cumstancias verdadeirament-e excepc:ionaes, o principio parece me~ 
mo irrecusavel. 

Trata~se, principalmente, de legislação ordinaria, emanada do 
Congresso; mas, o mesmo principio se applica. em certo sentido, aos 
acto.s do Poder -Executivo "En dehors ~s périodes de guerre, pendant 

• 1es ]:'iriodes. de troubles et a l'occaswn des changements de régime. 
des actes du pouuoir exêcutif ont sauvent statuê sur cks matieres 
législatives.. . · 
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T ous ces précêdents montrent bien q\le, si désireux que soit un 
gouvernement de respecter Ie dêpart des compétences, il ne peut pas 
toujo\lrS s~ soustraire a cetfalrzcs nécessitês qui dêcoulettt des circon.$~ 
tances d'exceptio11: li y a pour les E 'tats comme pour les individus 
un_ droit et _un _devoir de légitim_e ?e~.ense qui. s'impose bien q_ll;'il ne 
sozt pas .affii'TTie par les te:;ctes ecnts . (Ouho1s - Richard, L orga,
ni:sation technique de l'E'ta:t, pags. 185-6) . 

"En cas de guerre. de mobilisation générale. de perll imminent. 
de troubles graves, bre{; lorsque la sureté de l'E'tat !'exige, surtout 
en cas d 'a:.b:serr.ce du parlement (non siégeant ou non convoquê) J'exé
cutif. ou slmplement un de ses facteurs peut être investi de la func
tior: r égislative, soit ipsa jure. soit par délégation; partíellement ou 
totakment.. _ .. (Combothecra, Droit public ~néral, fls. 270). 

O poder regulamentar, de que este se acha normalmente inves; 
tido, dilata--se_ Varias Constituições admittem, por isso mesmo, o 
qu~ se tem chamado · " regulamento de necessidade". que ficou. aliás, 
sujeito, como as proprias ]eis ordinarias, ao controle da constitudo-
na!iciade. (Kelsen, in "Revue de Droit. Public", 1928, pag. 229 e 
seg~.} _ 

Essa dilatação do poder regulamentar do Poder Executivo occor~ 
re cr:; consequencia da propria legislação de emergencia, a que allu
dimos. E ha de acc-e:rar-se inevitavelmente quando - como neste mo
mento da vida constitlldonal de tantos dos noSS(Is Estados federa
dos - o Poder Legislativo ainda ~ão se acha organizado, não ha 
quem esteja investido nelle. 

Não se investe o Poder Executivo na plenitud<: do Poder Le
gis~ativo. Mas. reconhece~.se âquelle, em falta deste, pela dilatação 
do seu proprio poder regulamentar, no exercício do seu pofice pcwer. 
em casos de reconhecida necessidade e urgenda, a faculdade de ex
pedir decretos com força de l-ei, ou sobre materia legislativa. 

Assim se attende a um reclamo do proprio interesse social -
ainda que só. e restrictamente, nos termos em que elle o exija. E 
ta11to mais restrictamente quando. como entre nós. a propria Cons
tituição Federal se apresenta impregnada d,.e repulso dos decretos-leis. 

16. Essa prerogativa. excepcional e res tricta, parece-nos caber. 
irrecusavelmente, pela propria força das coisas. oos Govemaàol'es de 
E stados, na situação que temos con~iderado . 

O exercido dessa prerogativa ficará, no emtanto, prestigiado se 
o approvar a propria Assembléa Constituinte. Como? - inquerir~se;á. 
Exel'cendo uma funcção méramente legi:;lativa - que. como vimos. 
não lhe cabe? 

Não; o caso >OãO será de simples lei ordinaria. A Assembléa 
Constituinte não pód.e consagrar-se á funcção legislativa - pois a 
Co~tituição Federal o veda claramente. Mas. a resolver que se rer 
conheça ao procurador do Estado a faculdade de expedir, em casos 
de absoluta necessidade e urg·encia, decretos com força de lei, ,-:ao 
será uma simples lei ordinaria; seroi uma verdadeira lei constitucional. 
como que uma lei de introducção da nova Constituição, que bem .se 
justifica pela "emerge:n-cy" em que se encontre o Estado. Nada im· 
pede até que a propria Constituição a elaborar se desdobre em va· 
rias leis constitucionaes - como se dá em alguns paizes europeus. 

A situação de "emergency", de crise, de "pressing nece56ity". 
foi. afinal, o que justificou, entre nós, o prolongamento, .sem im· • 
pugnação, da autoridade dos interventores, depois de instaurado ~>
Governo Federal constiruciooal . 
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Ella mesma póde justificar outras llllciativas das proprias As~ 
semhlêas Constituintes - antecipando uma parte da sua obra ~ por 
exemplo em relação á administração municipal, a que acima allu~ 
dimos. 

Admittindo essa solução, empenhamo-nos, porém, em accentuar~ 
lhe o caracter excepcional e restricto. Regime de formulas, de nor~ 
mas, de exclus§.o d-e arbítrio. de legalidade, o no.sso não exclue a 
solução de situações que as regras adoptadas não previram, ou não 
abrangem; mas, essa solução ha de inspirar-se mesmo no espírito 
do regime. procurar manter-lhe a continuidade, e não' subvertel-o. 

Não se procure - ainda com as mais puras e lo;Jvaveis in
tenções - prolongar uma .phase de poderes discredonarkls. que está 
encerrada; não se tente burlar, ou protelar a execuç~o. a applica~ 
ção. fiel e sincera, do ~gime instaurado pela nova Constituição. O 
exercido occasional da func::ç5o legislativa pelo Governador, adntir
tído pela Assembléa Constituinte do mesmo E stado, em casos que 
seja reconhecidamente necessario, c sob o constante controle judi
dario. não se aparta dessa orientação. Ta!lto mais quanc-:>, no exer· 
cicio dessa alta prerogativa. o Governador ficará adstricto ás normas 
da Constituição Federal, já em pleno vigor. e da propria Constitui· 
ção antiga do Estado, tambem ~m vigor, ainda que com alterações. 
como jã deixámos accentuado . 

Não se admitte, porém, que os Governadores possam legislar, 
normal e cootinuadamente, como os interventores, com ou sem a as
sister:cia dos Conselhcs Consultivos: seria - permittam-nos diz.el-o 
- fraudar o regime democratico. proclamar-lhe a inapplicabilidade. 
e crear uma série de actos que ha\·eriam de ter. algum dia, a con
demnação do Poder }udiciario, guarda supremo e indefectível_ da 
Constit\t!ção Federal. 

Não nos esquecemos de que o Judiciario sômente proclama a 
inconstitucionalidade das leis c do.s actos do Governo, quando evi
dente e imcusavel;. mas, a esse po.stulado da jurisprudencia ameri
cana, corresponde outro. "Ue se tem invocado menos frequentemente 
entre nós, e em que assenta, comtudo. a garantia da execução leal e 
sincera do regime politic::o vigente: não se fazem leis duvidosamente 
constituclonaes. 

Quando em duvida sobre a constitucionalidade do acto q~ vão 
praticar, devem abster"\Se o Poder Legislativo e. ainda mais, o Poder 
Executivo. Os Governadores dos Estaàos não podem legislar, quan
do duvióas tão considerav~is rodeiam o exercido dessa faculdade. 
Abstendo-se de fazel-o. darâo elll!'.c; um .alto e nobre exemplo de edu~ 
cação política . 

17 Concluiremos, de tudo o que ficou, succintamente, ex~ 
posto: 

a) que os Conselhos Consultivos dos Estados. creados pelo 
decreto 20.348, de 29 de "-gosto de 1931. ficam exti_nctos logo que 
wtaJladas as respectivas Assembléas Constituintes; 

b) que os Conselhos Constituintes dos Municípios , creados pelo 
decreto n. 20. 3i8. ficarão ex tine tos logo que installadas as respecti· 
v as Camaras Municipaes; 

c) que as antigas Constituições qos Estados continuam em vi~ 
gor com as modificações decorrentes dos acto:S do Governo Provl~ 
rio. e de seus delegados, na conformidade das normas .estabelecidas 
pelo mesmo Governo: 
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dj que os Governadores cos Estados, emquanto as respectivas 
Assembleas Constituintes não se tenham tran.~formado em legislaturas 
o:-dinc:rias, poderão exercer os poderes que lhes caibam pela Cons
tituição ar.tigo do mesmo Estado, d'! accordo com o item precedente 
c, nos casos de reconhecida necessidade e urgencia. exped:r decretos 
com força de lei; 

c) que as Assembléas Constituintes oodem. mediante lei con
stitucional, reconhecer ao Governador do Éstado respectivo a prero
ga tiva constante do item precedent~; 

lJ que os decretos. com força de lei, expedidos pelos Gover
nadores, na conformidade dos itens prec!:.dentes. não precisam de con
firmação ulterior pelas Asselllbleas Constitu:ntes, mas podem recebei
a. sem que, por esse motivo. fiquem excluicios da apreda.ção judi
ciaria . 

Nesses termos. acreditamos haver attendido. até com mais am
plitude, á indicação do dignissimo repr~sentante de Minas Geraes, Sr. 
C arneiro de Re:.ende. 

A maior parte das conclusões apresentadas n~o comporta deter
minação legislativa: a s duas prim~ira.3 dessas conclusões parecem. no 
em tanto. merecei-a - e a sua a:lopção prestigiará as dema:s. 

Offerecemos. portanto, o seguin~e 

l'I:O.H:CTO Pf. t.l::r 

Regula a extir::cç5o àos Conselho5 Consultivos dos Estados 
e Municípios. 

Art. L " Os Conselhos Consultivos dos Estados. creados pelo 
decreto n. 20.348. de 29 de Agosto de 1931. consideram-:;e extin
ctos logo que installadas as respectivas Assembléas Constituintes. 

Art. 2.• Os Conselhos Consultivos dos Municípios. crea:los pelo 
decreto n. 20.348. de 29 de Agosto de 1931. consideram-se extinctos 
logo que in.stalladas as respectivas Carnaras Municipaes. 

Àrt. 3. • R~vogam-se as disposições em contrario. 

Sala das SessÕI:s. 6 de Junho de 1935. Lcvi Carneiro. 

YoTo E~! s~p \ tuno ao >"R. Ar.nn:R S .\:"TO~ 

Estou de pleno accordo, salvo algumas restricções. com as con
clusões a que chegou. em seu erudito parecer. o eminente Sr. Levi 
Cameiro. 

Pedindo vista desse trabalho fui levado pelo desejo de me ma
nifestar em assumpto <ie transcendente importancia sem a pretenção. 
é bem claro. de adduzir argumento de valia á mat('ria debatida com 
a sabedoria ,a isenção de animo. e as bellezas de estylo que são o 
apanagio de tudo o que prcx!u~ o privilegiado espírito do preclaro 
mestre . 

Respondendo á indicaçao do nobre representante de Minas Ge
raes. o iHustre Sr. Carneiro de Rezende, o parecer conclue por um 
projecto d~ lei . 

Não creio na efficacia do remedio. A therapeutica irã encontrar 
o doente morto . 
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Já por toda a parte os Go"·ernaàores dos Estados, estimulados 
por um telegramma do Sr . Ministro da Justiça -

"dedarando q_ue o _ Governador el-eito peJo suffragio indirecto 
do povo contin~r~ a exercer poderes discrecionarios de pro-
mulgar decretos .eJS. emquanto a assemblêa do Estado func
cionasse como assembléa constituinte" - começaram de ac
cuoular com as funcçõe.s especificas para que foram eleitos as 

attribuições nonnaes de poder leg islath ·o. cuja outorga lhes foi feita 
pela circular ministerial. 

Em que pésc a a lra autoridade do titular da pasta politica co 
Govemo da Republica. douto professor de direito. não vejo em to:io 
o nos~o estatuto constitucional. U!õl unico dispositivo que permitt<:~ 
a exegese offic:al que autoriza o hybridismo de um orgão do poder 
e:xecurÍ'I.'O esracluai, no regime federativo: e)e:to por suffrag!o indi
Ti'cto do povo. exercer poderes discricio:Jarios de legi..;lador e que 
eram inhere:~t~s aos interventores. come del'!gado.s do Governo Pro
visorio. 

Pelo contrario. 
Eu perguntaria - como conciliar o telegramma ministeri<>l com 

a disposição do art. 3•, § 2" da Const:tuição q ue imperativamente 
prchibe que cidadGo int'<st!do na funcç.lio de um do.s poderes con~ 
~!Ítudo:,aes. o executivo. o !egislatÍ\'O ou o judiciario, possa exercer 
a do outro? 

Pois a situação que se creol! nao ê. contrariamente á prohibi
ção constitudonal. a de ddadao i:lves:ido do poder exec;.1tivo exer
cendo funcçáo de poder legislativo? 

Mais ainda: 

A que ficará reduzida a inde?endencia e coordenação de pode
res. como prindpio constitucional que é, quando se admitte que o 
exercido dos poderes executivo e lcgíslati\'o possa residir em um 
unico titular? 

0.; Estados t~.lll a sua competencia privativa para de.;-retar as 
suas constituiç&.s c as leis por que se <ievem reger, subordinadas. ape
nas e tão somente, á obs-ervancia dos principies constitudonaE:s re
feridos nas letras (a) usque (h) do art . 7" da carta de 16 de Julho 
de 193-1. E ' assumpto de seu interesse peculiar originado da sua 
mesma condição autonomica àcfinida pelo insigne João Mendes. como 
direcção propria daquillo que é proprio . 

Allega-se que o Decreto n. 20 .348 de 29 de Agasto de 1931 
q~ c~eou os Conselhos Consultivos não estâ revogado. 

O a~guJDento não colhe, eis que esse Codigo. por cujos disposi
tb:os o dictador restringia e controlava os actos de seus delegados, 
deixou de vigorar no proprio momento em que as Estadas. instai· 
]ando as suas assemblêas constituintes e elegendo os seus govema~ · 
dores, iniciaram a sua 'l.ida autonoma. libertos da tutela do governo 
central. 

A circular do Sr. Ministro Vicente Râo não pode ser. oem será 
fonte creadora de direitos. nem terá força para galvanizar o Codi· 
gc de Interventores, letra morta para os Estados que já têm eleitos 
os s~us governadores. 

Se o proprio Governo Provisorio deiJtou de e:xistir no dia em 
que. eleita a Assembléa Constituinte, foi decretada a reorganização 
constitucional óo Pai%., noo pieósos termos do art. Lo da lei orga

. nica de auto limitação da dictadura. sob o D - 11.398, de li de No
vembro de 1930, obvio que os poderes discrionarios que lhe eram 
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inherentes nào podem perdurar para o effeito da subordinação dos 
Estados a um Governo que dcsappare<::eu . 

Além disso. ha na !?ropri.a CoiJStituição dispositivo expresso ~~ 
cretando a revogação das leis que explícita ou implicitamente cantra~ 
riarem as suas dispo.sições . Esse dispositivo é o ssu art. 187. 

Por tlldo isso. nego aos governa dores dos Estados copetencia 
para expedição de decretos-leis e pen~o que. em bõa doutrina.. n1es~ 
mo sem a providencia -do douto .prolator do parecer, opportuna .pela 
teimosia governamental. os conselhos consultivos estão extinctos. 

Não me atemoriza que o Estado fique, em um interregno lími~ 
tado de t~mpo (quatro mezes no maximo, ex-vi do art. 3.0 das Ois, 
posições Transítorías da Constituição), privado do seu Poder Legw 
!ativo normal. 

A culpa foi do legislador constituinte que estabeleceu a anoma-
lia de se eleger o titular para uma funcção que só mais tarc!'! seria 
creada, da qual não se sabiam as attribuições. e se desconheda o 
praze> dt• .manda to. 

Oir-se-á que podedo surgir casos de salvação publica ou sí~ 
tuações ~xcepdonaes que imponham a necessidade de leis que atten~ 
dam aos redamos de exigencias collectivas. Mas a salvação publica 
foi sempre a lei suprema. 

Ahi. nesses casos, por que se negar â Assemblea Constituinte a 
faculdade de legislar, contra a opinão de oppositores, que se ape~ 
gam ao casuismo de distincções mais esoeciosas que jurídicas e poli~ 
ticas, entre poder constituinte e poder legislativo propriamente dito? 

As Constituições modernas não abrang,~m tão só as regras e os 
princípios juridic05 da orbita do Direito Constitucional. São Codi~ 
gos que prescrevem normas geraes de Direito Civil. de Direito Pe~ 
na!, d e LegisJação Social e de Organização Judiciarla. 

Se os legisladores constituintes, como ·fez o l~glsla-dor brasieliro, 
podem kglslaT, fóra do rigorismo clas.sico, sobre prefeitos -regula~ 
dores da Organização da Familia, da Educação e da Cultura, sobre 
Orden1 Economica e Social, :e vario.s outros dispositivos comprehen~ 
<lido.s na orbita de outras dísciplí:nas, é bem de vu que n~ lhes 
é, uoica e -exclusiva a comp~tencí.a met'õlllente COP!stitucional. 

A Constituinte hespanhola - por motivos de relevanc:la publi
ca - exercitou, concomitantemente com a sua funcçáo epecifiea. 
a de legisladora normal, votando a lei de defesa da R-epublica e a 
lei de 21 de Outubro de 1930, que foram, mais tarde, eoxertadá.s 
no proprio texto constitucional. em suas disposições transitorias . 

Ainda. .agora, a Constituinte peroamhucana de que é presidente 
o notavel jurista, professor Andrade Bezen-a. pro<::edeu de fõrma 
identica á seguida pelo legislador constipililte hespaohol. 

Por que, .pois, não se seguir o ex~plo hespanhol quando a 
Constituição da joven Republlca foi, tantas vezes, o figurino da nos• 
sa Carta de 16 <k Julho de 19:3-4 7 

Accre~ce que eu ~ão percebo por que o Estado não possa ficar 
quatro mezes sem o funccion.a.mento de seu Poder Legislativo. 

Na vida normal ·dos Estados federados as Assemhlêas Esta· 
duaes só funccionam por poucos mezes . No meu Estado, a Assent· 
bléa Legislativa ~ realiza .suas sessões por sessenta dlas. 

E . no entretanto. nunca o mundo veio a baixo por essa cir· 
cumstancia ... 

No açodamento, na pressa. no nervosl5mo leglsferante do.J novos 
governado-res. quasi todos mal habituados c0111 ~ facilidades dos po-
deres discrecionarios . de que estavam investidos, nestt apagar das 
luzes de uma s!tuação que nãO deixou saud.'l-hs 30 Povo Brasileiro. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:48+ Página4 7 de 86 

-3!-

~ 1 não vejo em que estejam attendendo ao i:nr .. crativc.,. de exigencias 
pub:í c as inadiaveis. 

Com as leis já existentes e que não sã;, poucas, com· bóa von~ 
ti'CE". co,~1 honestidade de propositos, com ~spirit::J publico. farão os 
governadores obra impessoal e effectiva mais .proveitosa ao Povo, 
cujos dt·stinos superíntendem, do que com d~•·•cl.:ls de ur.decima hora, 
,_.; :,acio.~ com· a eiva de interesses pessoa~s a ~~ r<:r.J cGntemplados. 

S<Ja d~ Commíssão, 10 de Junho de 1935. -- Arthur Santos. 

IXDICAÇ'AO A QwE SF. 1\F.FERE O 1>.\I.!ECE~ 

Com a devida venía, indico seja ouvida a Ccmmissão de Con~ 
stituição e Justiça, para que, com o seu douto parecer, digne-se opinar 
sche esta momentosa questão. · 

I 

São N governadores dos Estados. ou são as respectivas As
semblêas Constituintes, o orgão competente para exercer, ou para 
autorizar a exercer, as attribuições pertinentes ao Poder Legislativo, 
emquanto não forem promulgadas as Constituições dos mesmos Es
tJ::los ~ 

li 
Sendo de caracter provisorio os decretos-leis emanados dos go

':emadores dos Estados. estão, ou não, sujeitos á apreciação das 
Assembléas Constituintes. para que possam ser confirmados ou in~ 
firmados 1 

Sala das Sessões, 14 de Maio de 1935. - Cameiro Rezende. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 

O Sr. Ferreira Lima -(Pela ordem) - St·. Presidente, o 
o nosso collega Sr. Magalhlles Netto não tem comparecido ás sessõe~ 
por motivo justo. 

O Sr. Presidente - A Camara fica inteirada. 
Tem a palavra o Sr. Ferreira Lima. 

O Sr. Ferreira Lima - Sr. Presidente, o assumpto que 
me propuz expõr â luz dos debates nesta preclara Ast>embléa, é, 
talvez. tão velho como a vida dos povos . 

Entretanto, nem por isso, deixa de ser opportutJo, porquanto 
.acompanha pari passu os fluxos e reflexos do progresso da huma
nidade; não pode mesmo deixar de merecer attenção dos que envol~ 
vem qualquer parcella de poder publico e dos patriotas sinceros. visto 
como, define e exalta a <;Xistencia e o valor do mundo civilisado. 

Sr. Presidente. é um facto inconteste. mesmo axiomatico, que 
a prosperidade e a grandeza de um povo estão Intimamente ligadas 
e em perfeito parallelo com a sua educação. com a sua cultura. 

Quanto a nós brasUelros, esse magno problema da vida nacional 
graças a myopia dos nosso.S dirigentes, tem sido infelizmente relegado 
a um plano de .\egunda ordem. 

Força é confessar por ser de merecida justiça, ao que nos pap 
rece. que a nova o:rdem de causas inStltuidas no Brasil com a revo.-
1uçl!o de 30. através de seus poderes competeotes, segue novos rumos 
ao combate que deve .ser ince.ssaote e tenaz. encarado sem wn ins--
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tante sequer de desfalledmento nem meias termos, combate, em pró!· 
do decantado e grave problema da educação. para que amanhã pos
samos ter uma Patria ainda maior e seus filhos mais envaidecidos ~ 
conscio:; do~: scw deveres. 

Varncs ver a Constituição de Julho de 1934, em o titulo V abor
dando vasta materia referente ao importante assumpto, o que bem 
nos capacita a affirmar que novas directrizes estão sendo dadas 
para uma campanha cfHciente e sabia ao maior dos males que nos 
aftligem. 

Essa mesma constituição. estatu~ com feliz sabedoria as normas 
qu~ serão applicada para o coml'leto -exito da regeneração salva
aora . 

Cum?re, portanto, acatai-a, seguir letra por letra todas as suas 
determinações, para que assim possamos ver a communhão nacional 
r.lespida dl'ssa péc:ha aviltante de povo inculto. 

Quando ao honrado Chefe do Governo da Rcpublica, não se 
pode de boa mente deixar de reconhecer, não ter sua Excia. se des
curado desse vital capitulo da vida brasile:ra. quer por actos, quer 
po: palavras. 

Haja vista a creação do Ministerio de Educação e Saúde Pu
blica, orgão controlador de todos os assumpcos attinentes á i:lstru
cçao de cujos effeitos, é b-ea: de vêr. já se annundam resultados e 
terão por certo. realce maximo, quando em execução o plano edu
cacional. a estas horas meticulosamente estudado pdo illustre titu
lar, o Sr. Gustavo Capanema. 

Oxalá, que no mais rapido curto espaço de tempo possamos 
ver transitar por esta casa a proposição tão esperada para que re
ceba a s~graÇão em lei e de logo, se inicie os benefic<Js effeitos que 
todos nés almejamos da grande iniciativa. 

Notavel e premissor ê o modo como o actua\ Chefe da Nação 
encara o ensino no Brasil. em o seu brilhante discurso pronunciado 
na capital Bahiana. quando de sua viagem ao norte. no anno pas
saáo. onde sua EY.da. disseca como perfeito anatomista,. o organismo 
des~a descurada cnl!renagem e d emonstra novas medidas e novos .ca
tninhos para um <t solução confortadora do relevante problema da 
nossa nacionalidade . 

O p porruno parece-me a citação, de trechos do importante tra
balho. não somente para justificar as minhas affirmativas, como pelo 
prazer de illttstrar estas despretenciosas palavras. 

Diz sua Excia. no seu conciso e magnífico discurso : ' 'No Brasil. 
o bomem rude do sertão sempre prompto a attender aos reclamos 
da Patria nos momentos de perigo. é materia prima e excellente, e 
se vegeta. dccahido e atrazado, culpemos a nossa incuria e impre
videncia. Por vezes. o seu aspecto é miseravel, mas no corpo com
balido aninha-se a alma forte que venceu a natureza amazonica e 
desbravou o Acre. Em algumas regiões, vemol-o quebrantado pelas 
1Uolestias tropicaes. enfraqu~ddo pela miseria, mal alimentado, indo
le-nte e sl'm iniciativa, como se fosse um automato . Dae a esse es
pe.:tro far ta alimentação e trabalho compensador; creae a capaci
dade de pensar. instruindo-o, educando-o e rivalisará com os maio
res homens do mundo . Convençamos-nos de que todo Brasileiro, po
de rã !:Cr um homem admiravel e um modelar cidadão. Para isso con
seguirmos ha um só meio, uma só therapeutica, uma só providencia: 
- E' preciso que todos os brasileiros recebam educação. 

A verdade é dura mas deve ser dita. Nunca no Brasil, a edu
cação nacional foi encarada de frente. systhematisada e regida como 
deve ser. em legitimo caso da salvação publica. A instrucção como 
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a possuímos. ê IaCtt!lOSa. Falha no seu objectivo primordial: -
Preparar c homem para vida. Nella devia, portanto, preponderar o 
ensino que lhe desse o instincto da acção no meio em que vive ... 

São considerações judiciosi~as. demonstrando a penuria do 
Brasil ·em qu~stão tãó. transcendente e ddine.ando novos horizontes 
para a solução da grandiosa obra do soerguimento de nosso nivel 
educacional. 

s~. ?resid~r.tt. é de facto desolac!or" que um paiz de vastos re
cursos. c.::Jmo o é o no=so, fertil. immenso, ab~•d::o.:"lt<! Je ri::;ue:;;;!S 
varias, já no ~cu quart::> e me:o secub de exi.stencia, ainda apresente 
aos olhos d:> mundo civilisado um indice tão aberrante de analpha
beti.<iaçãc. 

No dizer constante. paiz essencialmente agricola. aliás, opinião 
jâ contt(ldictoria, ainda mais tormentoso se nos afigura esse quadro. 
30 lançarmos as n06sas vistas para a pequenina e opulenta Dina
V.larca ,{m:ie a natureza foi tão cruel para o solo, resultando toda
via, dadivosa e boa para com os seus filhos, fazendo-os uma raça 
pri.,;Jegiada e tena:z:. vencedora de todãS as diffic::uldades, de cujas 
virtudes e comequentes victorias r~ponta a educação. como essen
cial e maximo fu.ctor. 

Lyder Sagen. em o seu livro Dinamarca. paiz agricola refere: 
"Estu.dant~s das princípaes ~scolas dos quatro continentes, notabili
dades, ce!egações particulares e cc.mmissõcs patrocinadas pelo go
v..;.rno, l.!eai visitado a Dinamarca; afim de, itt loco, investigarem 
scb qu:::l seja o segredo de seu exito como nação agricola. E dos 
estudos que ali procedem. vem a Dinamarca invariavelmente apon
tada. como um paiz onde a arte agraria está maravilhosamente de
:;cnvolvida e o seu. systema ele agricultura recommendado como pa
drão digno de .ser seguido por todos'". 

Convém salientar se não fõra o alto grão de cultura desse gran
de povo, jamais teria chegado aquelle paiz europeu, a ser reconhe
cido como modelo de «ganização e cultura agraria pelos quatro con
tinente~. 

Paiz de 44. 300 kilometros quadrados, menos do que muito dos 
nossos estados. -~quival-ente em extensão ao Espírito Santo, popula
ção inferior a 3. 500. OCO habitantes, tendo conquistado o mercado 
mundial de productos a1imenticios. portar.to gozando de uma situa
ção privilegiada, só mesmo escudado no rigoroso regime de amor ao 
ensino, e. á educação - elementos preponderantes. capazes de fa
zel-o vanguardeiro do progresso universal e destacado dentre pai~ 
zes varios que ~s excedem em riquezas naturaes, extensão ter
ritorial, fertilidade do solo e povoamento - poderia alçar-se ao pri~ 
mado- de desenvoivünentu em que aVlllta front da civiHzação ceei• 
dl!ntal. 

Para illustrar com m<l.is detalhes o eleva<lo espirito doo dinamar
quezes, sirvo-me ainda das palavras do alludido escriptor. em se re
ferindo á pe~ria no t-ocante aos cuidados sanitarios para com os: 
bovinos seleccionados do seu paiz. 

Eil-a.s : - ··Ademais. cada animal possue uma ficha sanitaria 
na qual ê registrado com particular attenção, qualquer pormenor per
tinente ao seu estado de saúde, tal qual o f~ uma enfermeira de
hospital, carinhosamente aos doentes que lhes sáo confiados'" . 

E vaie a ·pena re:saltar o paralello com o nosso Paiz em que 
nem o homem tem a SU3 ficha oo. caderneta sanita ria. 

Verifica-se assim, a cada momento. a elevada comprehen.são 
dessa gente, o sen espirito de organização e cultura, que se no.s afi
gura um tanto myst.eriso. taes as seus progressos, bastando-se con-
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siderar as pr~carias possibilidades daquelle povo heroico, quas1 m~ 
sulado entre mares rebeldes e além trabalhado pela dureza de uma 
gieba minguada e hostil. 

Porque o cooperativismo, a politica de tudo nos une, se reves
tiu de um surto tão rapido de progresso, que dentro de alguns annos 
reuniu l'm quasi um só bloco. os intelligentes e intrepidos filhos 
daquelll' soberbo centro de act!vidades? 

Na verdade a Dinamarca pode se chamar a patria do coopera~ 
t iv:ismo, onde flore.scem cerca de tres mil e poucas sociedades desse 
genero sem que levemos em: linha de conta as inl)umeras companhias 
de seguros, sendo de notar que todas vivem e prosperam. dando ao 
mundo um ex.!rnplo de fraternidade e civilização. 

E' que, Sr. Presidente, só existe urna palavra que possa justi~ 
ficar es~a gr;;~ndc ventura : - educação! 

o Japão nos off~rece um outro .exemplo magnífico. transformado 
dentro de 50 e pouccs annos d~ paiz sem expressão. pobre, inculto, 
relegado a nenhuma valia, em uma respeitavel e poderosa potencia, 
figurando no concerto das nações civilizadas em um Jogar de evidente 
ci.cstaque, tudo graças ás extremas medidas postas em execução pelos 
seus homens de governo em prol da instrucção e educação do povo 
nipponico- · 

Conta Miguel Couto, o grande medico -brasileiro que o Brasil 
inteiro admirou e ainda guarda o nome com uma veneração toda 
especial. em a conferencia realizada na Associação Brasileira de 
Educação. em Junho Qe 1927 o seguinte episodio: - "Não fiquei, 
pois, surprehendido quando, ha dois annos amesendado em mesa 
japoneza. por occasião da visita de um sabio desse paiz ao no:sso, 
ao affirmar como elogio que a frequencia escolar no Japão era de 
98 %. fui corrig!do pelo mais graduado dos presentes: diga 99 
1./2 %. 

A~ora. Sr. Presidente. e senhores Deputados vamos ouvir a pa
lavra do Chefe da Nação, o eminente Sr. Getulio V argas, quando 
ao traçar o quadro do ensino entre nós ainda no seu notavel dis~ 
curso pronunciado na capital da Bahia : - "De modo mais frisante 
pode-se determinar que entre mil brasileiros aptos para receberem 
educação cultural elementar. 513 não ingressam na escola e dos 487 
restantes 11 O matriculam-se ma.s não frequentam os cursos; 178 fre~ 
quentam o 1• anno de estudos. não chegando bem a lêr; 85 frequen~ 
tam somente até o 2• anno, alphabetizando-se muito superficialmente. 
84 vão um pouco além. mas não chegam a concluir os estudos; e 
apenas 30 adquirem integralmente a instrucção elementar commum, 
assim mesmo em condições de grande desigualdade de aproveitamento 
e reconhecida deficiencia attinente , á profusão do ensino. que n:io 
se prolonga, em média, de tres annos, com todas as lacunas peda~ 
gogicas da maior parte das escolas do interior. Diante da verdade 
destas cifras. não c abem conjecturas optimistas . O problema da edu· 
cação do povo continua a ser ainda e sempre o nosso magno Pt'~>'
blema. A dolorosa verdade a: h i está, desdobrada perante a Nação, 
desafiando com toda a tyrannia da comple:ridade angustiante, a nossa 
maior somma de boa vontade e energia" . 

Estabelecendo-se o confronto entre o paiz do sol levante e o 
nosso em materia de .slgnificaç!o tlio expressiva para a vida de um 
povo, fíca.-oos wna impressão amarga e cruel. 

Gustavo Le Bon falando da grandeza do Japão em o seu livro: 
.~ "O desequilibrio do mundo" nos conta o seguinte: - Quando 
na guerra russo-japoneza o mundo inteiro ficara estarrecido diante 
.das consequentes victorias das forças japonezas até que aquelle tem~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:48+ Pág ina 51 de 86 

-35-

po desconhecido o valor e a fortalez;a daquelle imperio e ao per
guntar ao Sr. Metano, embaixa-dor japonez; na Franca, qual a razão 
das constantes victorias das forças nipponícas, responde de prompto 
o diplomata: - "O desenvo~vimento actual da minha patria ~ o 
fructo da .educação ministrada ao povo quando um levante o tirou 
ha pouco do feudalismo. Esta educação. jntelligentemente escolhida, 
-foi orientada para desenvolver tambem as qualidades de caracter 
legadas por nossos avôs". 

Os exemplos se .encontram aos borbotões e merecem que seja 
imitado por nós brasileiros. para que possamos ver a nossa patria 
na vanguarda do .progresso. 

Onde está a força maxima do judaismo senão mi educação? 
Conta-nos a histeria que é raro se deparar com um judeu que 

não seja letrado. Entretanto, pOde-se considerar um grupo social. 
que nem sequer compõe uma raça conforme opinam alguns estudiosos 
e muito menos uma nacionalidade. comtudo mantem uma cadeia que 
os liga em torno do mundo somente pela fé. Resiste a toda sorte de 
aniquillamento, haja vista o que ultiinamente se vem verificando com 
o hitlerismo, todavia victoriosos sempre só e só porque o judaísmo 
tem a instrucção com um preceito religioso. 

Pasteur. o grande e inesquecivel sabio, commemorando na Aca
demia Franceza a obra e santidade humana de Littre dizia em pa
lavras cheias· de fé e profundeza: - "À grandeza das acções hu
manas mede-se pela inspiração que lhes deu o ser. Feliz de quem 
traz em si um Deus, um ideal de belleza e lhe obedece: - Ideal de 
arte, ideal de sciencia, ideal da patria, ideal das virtudes evange
licas. São esses os mananciaes vivos dos grandes pensamentos e da.s 
grandes acções. Todos elles se illumim;o.'ll nos reflexos do infinito". 

lnpirado, pois, nestas sublimes palavras do grande apostolo :la 
sdencia e de um grande caracter' foi que me aventurei de traçar em 
rapidas palavras os motivos que me levaram para apresentar um 
projecto que julgo de indedinavel necessidade. E assim, Sr. Pre
sidente, relato ao meu modo sem a preoccupação desse cuidado de 
cunho artístico o problema da educação que me approuve desta tri• 
buna apreciar, na preoccupação de prestar o meu sincero concuJISO 
á magna causa da instrucção. Assim submetto â apreciação, da Ca~ 
mara um projecto que visa isentar de direitos os livros, jornaes e 
revistas importadas e uteís â instrocção publica, de caracter <Social, 
scieutifico. teclmico e didactico, na certe:;:a de que os meus illustres 
pares saberão julgar ã altura das suas responsabilidades, o MSU.tll

pto que se me afigura de primeira ordem. dentre as que cabe a esse 
·parlamento tratar. attinentes aos interesses constantes do Brasil. E' 
·uma modesta contribuição ao serviço educacional do Pai.: ... 

O Sr. Teixeira Leite - Muito opportuna. 

O Sr. A.ntonio de Góes - E utilíssima. 

O SR. FERREIRA LIMA - ... e que. se outra virtude llão 
demonstra, positiva o nosso desejo de ver o poro brasileiro integrado 
'2lO consenso do mundo civilizado como uma expressão cultural.' 
,(Muito bem. O orador é cumprimentado). 

Vem á Mesa um .projecto do Sr. Ferreira Lima e 
outros. 

E' dada a pala.vra, successivalllente, aos Senhor~ 
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Barbosa Lima Sobrinho, Ruy Carneiro, Pedro Calmon e· 
Barreto Pinto, que nãc se acham presentes. 

O S1". Samuel Duarte desiste da palavra. 

E' dada a palavra ao Sr. Laudelino Gomes que está 
ausente. 

O Sr. Emilio de Maya d~siste da palavra. 

E' dada a palavra aos Srs. José Augusto e Castro 
Prado. que se acham ausentes . 

Desist~m da palavra os Srs. Jorge Guedes. Jo.sé Go
mes e Arthur Bernardes Filho . 

E' dada a palavra aos Srs. Abguar Bastos e Abelardo 
•Marinho que se acham ausentes. 

Desistem da palavra os Srs. Teixeira Leite e Pereira 
Lima. 

E' dada a palavra ao Sr. Bapti>ta Lusardo que estã 
<:u.ser:t~. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Ma:ta 
Machado. 

O Sr. Matta Machado - Consulto V. Ex., Sr. President~
sobre o terr.po de que dis1:,xnei para falar na hora do expe ;iiente. 

O Sr. Presidente - V. Ex. dispõe de meia hora. 

O SR. MA TT A MACHADO - Agradecido a V. Ex. Acceno 
a palavra. 

Sr. Matta Machado- Sr. Presidente. "A minoria parlamentar 
não acredita que o extremismo internacional irrorapa em qualquer 
pa:z por geração eS?ontanea. sem causas espêcificas determinantes 
do seu apparecimento. Verdadeira a these do governo, o que urge, 
pois. é que se pesquizem as C;::!:.I~2:~ d;'l sua infiltração e do seu de
senvclvimentc nc nasm meio". 

São palavras sabias de um reqUerimento de informações. assi
gnado por illustres d~putados da opposic;ão: ellas traduzem crystalina 
verdade, quando affirmam que o extremismo internacional não irrom
pe sem causas especiHcas, determmantes do se uapparedmento. E::
tre nós elle suríJiu porque durante quarenta, annos a velha Republica 
nada mais fez que amontoar as causas geradoras das ideologias es
ciruxulas. extravagantes, absurdas. ~em viabilidade e sem sentido no 
s_eio da escassa população, singela e bõa, disseminada na immensi
dade do territorio quasi deserto. 

Politicos sem descortino, falhes dos predicados de estadista, sem 
a larga visão da obra a con..~truir os governantes. !lesse largo perio
do da vida do Pai%, alimentaram, cuidadosamente, os factores que 
crearam as afflicções, as angustias, a pobreza e a insegurança em 
que vivemos. 

Suas cr~ações predilectas - a ill$~Cção parasitaria e mercan
til e o proteccionismo anti-social. e anti-economico - foram os dois 
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toxi~os mais ~iclentos com que dles envenenaram a sec!edade bra
·J. :;1.e1ra. 

A instrucçã<>. tendo por alvo polir a ··civilização·· que os em
prestimos e as emissões pr<>çurara.m imitar. educa a mocidade para 
o brilho e o conforto urbanos. Alteia a "."isão dos que estudam, des
~rta ambições que dormiam. crea necessidades imperiosas e não 
clã !:Ides de satisfazel-as: e assim as suas victimas. sem personali
dade, s.em aptidão para o trabalho. sem iniciativa e sem coragem. 
são p~rigcso fermento de anarchia no meio social. 

A monstruosa concentração industrial ... que não surgiu esponta
neamente'", ma:s no5 foi imposta perigosamente pelo proteccionismo 
irracional. ê o mal soberano. porque inimiga obstinada da constr.t
cçl:io nacional. A dia a culpa quasi integral dos odios que nos di
·,:idem. 

Vivendo exclusivamente do imposto parasitaria que onera, ã 
porta <las Alfand~gas. os productos do nosso trabalho. o industria
lismo parasitaria diminue o pão, o vestuario em todos os lares mo
destos de pm:c brasilei!'o. 

O Sr. Vice7lte Gallie::: - Não apviado. O proteccionismo in· 
dustrial tf'm &ido o maior factor de progresso em nosso Pai;z;. 

O SR. MATTA MACHADO - Agradeço muíto o aparte .::io 
nobre collega. Estou prompto a discutir a respeito. !!!Il pequenos dis
cursos e em occasião opportu."la. Desejo mesmo ~er esclarecido por 
V. Ex.. pois. sinceramente, estO'Il convencido de que o desenvolvi
mento das industria~. nos ultimas annos ... 

O Sr. Vicente Galliez - O desenvolvimento das industrias 
nadonaes. nos ultimes annos. foi notavel e tem impedido que o 
Brasil caminhe para o chãos. A salvação do Brasil, no ultimo de• 
ce.oio, tem sido a industria nacional. 

O Sr.. Teixeira Leite - Muito bem. 

O SR. MATTA MACHADO~ No meu entender, a industr:a 
n<~cional tem vivido unica e exclusivamente porque as barreiras da 
aifandega impedem a conc:urrencia . 

O Sr:. Vicente: Galliez - Não apoiado. 

O Sr. Teixeira Leite: - Não ha e;t;emplo de parque indus
trial no mundo que não tivesse começado com a protecção. 

O SR. MATIA MACHADO - Já disse que desejo ser es• 
c:larecido nessa questão ... 

O Sr. Vicente Galliez - Sel-o-á opportunam~te. 

O SR. MATTA MACHADO - .•. e peço ao nobre rkputado 
-que apresente seus argumentos, aos quaes prometto responder. um 
por um. 

O S. Vicente Galliez - Desejaria que V. Ex. roe res
pondesse o que seria do Brasil se tivesse de importar os ....•... 
7.200.000:000$000 que a industria nacional produz? 

O Sr:. Dirtiz Junior: - Aliás, 9. 'iOO. 000:000$000, se me per~ 
mitte a rectificação. 
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O SR. MA TT A MACHADO - Peço licença para responder· 
aos nobres collegas em outros discurSQs, em que prcx:urarei reflectir 
as condições da vida brasileira, .pai~, por agora, pl"eciso continuar 
nestas considerações. No organismo economico do Paiz, os valores, 
as relações. trocas, permutas e recebimentos soffrem grandes per~ · 
turbações e degenerescencias; é .por isso que não ha salarios e or
denados suf.ficiente.s e •não pode haver. transportes, passagens e fretes 
rezoaveis nas estradas e nos navios. Além de todos esses males, fi
xando o imrnigrante na cidade e attrahindo o trabalhador rural; ge
rando a crise de habitação. a infancia desvalida. o prol(!tariado, e 
a falta de trabalho. a concentração industrial ou o precoce indus
trialismo e a instrucção burocratica nos vão impondo guerras. pe
nurias e soffrimentos. 

Enunci;~c!as ligeiramente as origens do rnal. eu interrogo, com 
Gl devida venia, á prudencia do Sr. Borges de Medeiros; á expe
riencia do Sr. Arthur Bemard<::s; á palavra brilhante e majestosa 
do Sr . João Neves; á fidelídad~ partidaria do Sr. Roberto Mo
r<"ira: â eloqurr.cia dos Srs. Mangabeiras; á actividade combativa 
do Sr. Acurcio Torres e á intelligenda do meu prezado amigo Sr. 
José Augusto, onde devemos, -entre os factores e os males delles 
decorrentes, collocar o Sr. Getulio Vargas? 

Oriundos da formação social, somos todos victímas e ninguem 
responsavE'l. N€m mesmo os industriaes tarifarios e os mercadores 
da instrucção, que todos agem de bôa fé. 

Mentem as revoluções; apagam-se os programmas; falham os 
homens e arrastados na voragem todos naufragam. 

A brilhante opposição, se fõr amanhã governo. tambem naufra
gará e é para .evitar tantos naufrag.ios -e com elles o da nossa Pa~ · 
rría, que tenho a honra de enviar a V. Ex.. Senhor Presidente, 
um projecto de lei que amplia, revigora e possibilita a realização das 
objectivos de outro que ha dias offereci ã consideração da casa, e 
quE' desejo seja substituído pelo que ora apresento. Este conclama 
os Brasileiros para a grande obra constructora, a qual. unindo a 
todos na mais estreita solidariedad.e dos ideaes e do interesse com
mum. permittirá que os vindcurQS possam affinnar. apontando a Na~ 
ção forte e feliz - Fluctuat neo mcgitur . (Muito bem) . 

Vem ã Mesa um projecto do Sr. Matta Machado. 

E ' dada a palavra aos Srs . Agenor ·Monte e Furtê!<k> de 
M;:nezes que se acham ausentes. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Humberto de An
drade. 

O Sr. HumbertQ de Andrade - Sr. Presidente. achando-se em 
\iiscuss~o no seio da Commissão de Agricultura, lndustria e Com .. 
merci.o, o ulatorio por mim elaborado .;obre o projecto n. 133, re .. 
.ferente ã cêra da carnaúba, o Députado Fernandes Tavora. seu au .... 
:or, leu per<:nte a dita Comrnissão uma circumstanciada exposição. 
onde procura sustentar' o seu t:io acariciado trabalho . 

Mostrei. verbalm-ente, · na mesma occasião, a fraqueza dos argu~· 
ment~ trazidos . 

Merece reparo que S . Ex . , em vez de aguardar o pronuncia .. 
mento da Commi.ssão a que está affecto o estudo da matleria, trou~ 
xesse. de modo extemporaneo e deselegante, o assumpto, para o ple~ · 
nario. numa patente demonstração de m!llhum acatamento ou consi-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:48+ Pág ina 55 de 86 

-39-

deração ao seu douto presidente, Dr. Arthur Neiva, assim como aos 
âemais membros. Vejo-me, assim, obrigado a vir refutar, sem delon· 
gas, as suas invectivas. 

Recalcando sentimentos de revide á altura de sua linguagem acre 
e descarte:<:, manterei a serenidade, para qU:e não se desvirtuam os 
esdar~cirnentos que me cabem prestar á Camara _ 

Acompanharei o expositor, passo a passo, para demonstrar a 
inanidade de suas allegativas _ 

Ac analysar o meu substitutivo ao projecto n. 133, diz que se 
crea "um novo serviçc- publico de grande envergadura e vastas pro~ 
porções. que a situação financeira do Paiz, positivamente, não com~ 
porta". 

Acerta S _ Ex_, qua!!do reconhece que o substitutivo visa crear 
um serviço de vastas proporções, porém claudica affirmando que a 
situação financeira não comporta_ Com effeito. o substitutivo deter· 
mina, como S·~ fazia preciso, a origem dos meios para manut~nção 
do serviço, que. peJo art. 2" teria o pessoal contr'actado - não no~ 
meando effectivamente, de accordo com os recursos orçamentarios. 
Por essa providencia o novo serviço, inicialmente modesto, pois que 
positivamente mQciestas as verbas, iria se desenvolvendo á medida 
c;ue augmentado.s fossem os recursos, até attingir ás uastas propor
ções, !obrigadas. de já, pelo precavido expositor- E taes proporç~s. 
viriam. fatalmente, com a expansão que a industria de cêra e oleos 
poderão ter, em futuro pro:.dmo, quando essa riqueza nacional fõr 
encarada devidamente pelos poderes public:os .. 

Nãc passa, Sr _ Presidente e Srs. Deputados, de pura phanta
sai e de confusionismo proposital a allegação de dualidade de ser
viço. <:. que se refere o ítem zo da <:xposição em apreço. S. Ex. 
devia saber quaes as attribuições do Instituto de Chimica, como tam
bem não lhe cabia íqnorar que o Instituto de Technol~ia pertence 
ao Ministro do Trabalho. e pos~ue orientação diversa. 

E se procedentes fossem taes allegações, viriam' e!las tambem em 
desabono do pretendido Posto Experimental de Carnaúba e suas de· 
p~ndcncias, porqutmto existem já outras repartições que podem co-
gi:ar do~ objectivos aos mes'!JOS attribuidos _ 

Pondo em confrontõ o serviço creado pelo substitutivo e uma 
secção de pla:ntas sacharirras e oreaginosas. do Fomento da Produ~ 
cção Veqetai. traz á baila uma invenção pittoresca da administração 
juarc:: Tavora - qual seja unir coisas díspares, falha essa que setia, 
naturolmente. sanada com a medida alvitrada no substitutivo. 

Considera o Sr. Deputado Tavora "medida antipathica ~ inop~ 
.='ortu!la" a cobrança da taxa de 100$ ou mais por certificado de 
tonelada de substancias gordurosas vegetaes importada. o que çon~ 
stituiria :uma defesa á producção nacional. e acha legitima, razoavel. · 
cobrar~se a de 50$ por clasSificação de uma tonelada de cêra ex~ 
portada! 

Revela~se ingenuo S. Ex. quando exclama ser "incrivel que CQU

besse em cabeça de alguem" (e esse alguem fo:=se um seu collega), 
retirar meio· por cento da verba destinada ás "obras contra ás sec
cas", pci·s taJ, no seu entender, é inconstitucional'! Como vêm sendo 
custeadas as chamadas obras comp]ementares das seccas -·os postos 
~gricolas, para propagação de sementes seleccionadas, pesquisas egr~ 
logica;;, etc. e o util serviço de pisdcultura? São exactarnente, saiba 
o Sr. Deputado Manoel F~mandes do Nascimento Tavora, pelas 
verbas destinadas exp~mente, tlirativamente pela Constituição á 
'Jefesa contra o flageUo climatico. Inhabil, Sr. Presidente, esse ar
~umento, como inhaheis os demais levantados contra o substitutivo. 
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Ta!v;::z S. Ex. ignore que o combate .aos effeitos das sec:cas é 
problema complexo, envclveodo varias providencias, sendo uma deU~. 
:aliás bem ínteres~ante. a visada pelo substitutivo . .,. o :.lcremento do 
plantio de espedes typica.s do mcio e de reconhecido valor indus
trial. taes como a carnaúbeira e a oiticic:a. reSistentes ã estiagem. 
;cor mais pr.::>longada que seja. 

De certo que o fomento da cultura desses vegetaes não objectiva 
!)ropriamente "influir na distribuição das chuvas", como candidamente 
per.sa o venerando legislador, porem, influirá, não ha duvida. no as
pecto áe pcnuria das populações ao SllliJir a crise climatica. ímpro-
pria ás plantações annuaes. De facto. agora no pleno regime de im.
pt·evidencia e de industria extractiva, um camaúbal constitue wna 
segura fonte de renda. durante todo o rigor do estio escaldante. 

E tanto se tinha em vista ínce!l.tiv.ar o cultivo desses vegetaes 
preciosos c resistentes á secca que o premio é concedido sornt!nte 
-ã.s plantas arboc-ias. e não ao amendoim e ã matnona, como gozada~ 
mente allega o atilado expositor- Para estas especies ha outro esti~ 
:rnulo - premiar os melhores productores. 

Clama S. Ex.. contra os favores pre-postos pelo substitutivo em. 
f a ver éa industria da cêra da carnaúba e congeneres. Pelo menos 
-uma vez. foi o Deputado Fernandes Tavora coerente; S . Ex., em 
vez de auxílio prop5e ern seu malsinado proje.cto multas. mais multas 
~ só multas. Apenas quatro modalidades de multas, conforme aponto 
em rr.ct: relatorio. 

Accrescc ponderar. a esse respeito, que a concessão feita ao in
dustrial que qutira inv~rte r seu capital numa empresa que se alimen
taria d~ ma teria prima nacional. -não viria crear "diffic:uldade orça• 
mcnt"'TÍa". como propheticamente diz o meu colle11a de representação. 
porquanto. mesmo com ta~s regalias. poucos seriam. inielizmente, os 
machini'smos importados . 

Contesto categoricamente que no Ministerio da Agricultura exis
ta "um serviço pedeíto scbrc cooperativas", pela razão singela de 
que nada perfeito ali existe. desde que por lã passou certo Mi
nistro. 

Extranhavel e que o intdligente ex.posrtor indague com que ver
ba se auxmaria a installaç~o de usinas de beneficiamento de cêra 
da carnaúba e substancias semelhantes, porquanto S . Ex . devia sa
ber que se acha creado o Banco Nacional de Credito Rural, que cer
tamente teria por objectivo fomectar a '<tgricultura e industria cor
relatas. Se j á se esqueceu, eu me permitto lembrar que é justamen
te o estabelecimento de que o Major Juarez era ou e candidato a 
director. segundo versão corrente. 

O Deputado Fernandes Tavora, perdendo o controle que lhe 
cumpria manter. r.esvala para o terreno de insinuações perversas e 
falsas ,quando attribue qut> me moveu. ao apresentar o substitutivo 
ao seu desastrado projectc, interesse subalterno, qual seja o de be
neficiar a terceiros . 

Jâ repelli, no roomento opportuno. o aggravo. 
A estudar a materla. o fi:: com dedicaçSo. sopesando a digni~ 

dade de meu mandato que, de maneira alguma. desvirtuarei. Ao 
examinar a materia, jã di5se em meu relatorio. procurei rever o que 
havia sobre a questão. encorilrando copiosa ~s:;e de projec:tos de 
legislação parcialmente aproveitavel. entre os quaes um projecto do 
ex .. Deputado Cesar Magalhaes, llO('destiuo, amante, em extremo. de 
~ua gleba nativa - o Ceará. A isso chams. o Deputado Fernandes 
T~vora cópia fiel. Que o seja, desde que bôa seja a lei oriunda 
dessa copia. 
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E veio á sceaa, imprevistamente, Srs. Deputa:ios. o antigo di
rector do Instituto de Oleos. Tive. então. que ouvir esse- ex..:func
donario do Mioisterio da Agricultura. dirigitlda-.lhe uma carta, a 
respeito do ponto em que se envolvia o seu nome. A resposta não 
t3rdoo .. L E veio com vehemencia. E' clle uma das innumeras victimas 
da admüüstração Juare:~;, da qual o seu diiecto irmão Manoel tanto 
~ serviu para fins politicos. Eis a carta do professor Joaquim Bertino 
de Moraes Carvalho, patrido digno por todos os titulas. L'lclusíve o 
di! haver combatido os desregramentos do passado gestor da pasta 
da Agriculrura. na occasião em que os mesmos se processavam! 

O expositor achou de bem graj>har poucas palavras sobre o 
pare1:er que abriu a sepultura ao seu projeçto. Culpa disso não me 
cabe; graças ao seu estado, :cão podia ter elle o1,1tro destino. para 
tranquillidade dos donos de carnaúbas ... 

Sem. an;:umentos para desfazer o m.eu parecer, volt21.-.se para a 
pessôa do relator. reçriroinando-o porque "durante cerca de vinte 
~mos'' em que serviu corno inspector agricola, ".nunca haver apre
~t'ntado ou ·suggerido à sua Directoria qualquer projecto sobre a 
::na teria-. 

Nisso ha uma só verdade: nunca. de facto, apresentei projecto, 
pela -:imples razão de só agora me achar investido da honrosa fun~ 
cção do legislalor. Tudo o mais é inexacto. a começar pelo exa
gero do tempo em qu~ servi no çargo mencionado. aliás conquistado 
em virtude de um concurso em que fui clas.~fkado em primeiro lo
<Jar. Mas. se oão fi;: ou ~ugger.i projectos de lei. fiz.. repetidas ve:tes. 
exposições r:r.inuciosas. -defesa da carnaúba e outras plantas do Nor
deste, região onde exerço minha actividade. Admira que S. E7'. 
que SI! di:?; conhecedor do arc.hivo do Ml.nisterio da Agricultura, alle· 
gue o contrario. Nas publicações que tenho á. mão posso indicar al• 
gumas em que são feitas referendas a trabalhos meus: "Annaes do 
Congresso de Oleos", uma bem elaborada monographia sobre a çar~ 
uaúbeira. do S'i!n..iço de Fomento Agrkola. ''Rotina e Reforma", de 
minha autoria, esçriptoo em 1928 e editado pelo Ministerio da Agri
cultuTa em 1931, traz dols pequenos capitules sobre a camaúbeira, 
err.. un• dos qU3es trato da necessidade· de intensificar a cultura desta 
util palmeira. melhor-ar o processo de extrahir a céra e estabelcccr 
r;pos padrões de cêra. Tudo antes de seu projecto n. 133. 

O nobre repr~senta:nte cearense. di:t. fóra de p:roposito. "que não 
cna nem inventa coisa alguma quanto aos typos estabelecidos para 
a padronização da cêra de camaúba, uma vez que os adopta e os 
toma como eles exisUm na pratica çommerdal do Nordeste" . 

Por outros termos. pretende S. Ex fixar por lei rigorosa typos 
commerdaes, procedentes de uma industria roti...-.ei:ra. absolutamente 
primítlva, susceptivel. portanto, de modificações, desde o m~ento 
em que ndla .sejam íntroduz.idos processos radonae.1 . O estaheleci
mt.'1l.to de typos cabe. disse e: repito, a uma regulamentação posterior 
ã lei, a qual póde .ser, com certa facilidade, alternada, o que já não 
acontec.e com esta. E' tão claro o assumpto que .se toma .excusado 
iosistir. 

O expositor descobre confusão de minha parte on'CI.e tal 11âo existe: 
Affin:nei e sustento que uma palma nova dâ producto ora mais claro. 
ora mais escuro, sem ta-l constituir caracter irreáuctivel. Com a me
lhoria do.s me.thodos de preparo os :ypos "flor", "primeira" e "me
díana" podem vir a formar um só, como é deseiavel, uma ve~ que a 
qualidade e valor commercial pouco differ.em. Aliás S , Ex . em sua 
·lrgumentação confusa termina de accordo commigo, quando diz que 
"é por demais sabido que os typos "flor", "primeira~ e ''mediana" 
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silo todos provenientes de palma nova e de côr gradativamente mais 
escura". 

O expositor sustenta que agi de má fé quando critiquei os ar
tigos de seu proje<:to ~elativo á dassificaç.ão da céra. Uma vez que 
não n~ entendemos a tal respeito, seja entregue o julgamento á 
C::Jmara, para o que transcrevo os referidos artigos, inclusive o !neffa
vel paragrapho sobre o qual. queixa-se S. Ex .. houve silencio pro
posit~l. 

"Art. 23. Nas praças exportadoras e em qualquer parte do ter
ritolio nacional a cêra de carnaúba fica ·dividida em sete typos d~s
tincto.s, segundo os seus caracteres organolepticos que interessem aos 
objectivos das presentes instrucções. 

Paragrapho unico. Outros caracteristicos, como os de ordem 
chimica, ~ogo que forem completamente estudados e postos ao al
cance da pratica de padronizar sob bases scientiflcas ·poderão ser 
utilizados, mediante <;~s normas que futuramente se estabelecerem. 

Art . 24. O s typos de cêra do commercio corrente tomarão os 
nnmero5 correspondentes que se seguem: 

Typo 1 - primeira. 
Typo O (zero) - flor . 
T ypo 2 - mediana clara. 

§ L" Ao typo O (zero) corresponderá toda cêra proveniente do 
"olho·· da carnaúbeJra, .de cõr amarella, qua.si gemma de ovo, com 
insignificante porcentagem de impurezas. com ponto de fusão em 
torno de 85° C.. r;9,5% de céra e índice de iodo 22,6". 

Como se vê, o art. 23 determina que a classificação serã feita 
segundo os caracteres organolepticos. E nada teriamos a objectar 
se o 21 05 caracteres de cada typo, inclusive o índice de iodo e 
ponto de fusão, que não são organolepticos . 

. Mostra-se dotado de pertinacia invulgar quando argumenta sobre 
esses caracteres. não perrebendo S . Ex . ser absolutamente inappli
cavel uma classificação de cêra da fôrma proposta -

Não quero repizar mlnudencias jã tratada.~ em meu relatorio: 
entretanto. como o Deputado Fernandes Tavora faz citações de Holde. 
para melhor justificar o seu argumento, ao falar do índice de iodo, 
apenas adVirto aos meus nobres collegas que S. Ex. deixou de 
transcrever trechos do autor, que completam as suas idêas. 

A citação feita ê encontrada á pagina 675 da obra de Holde -
HuUes et Graisses. que foi traduzida, e é a seguinte: 

"L'indice d'iode est l'un des ~aractéres les plus importants 
d~ la pureté des graisses, des addes gras e.t de leurs derivés. 
même lorsque les autres constantes ne donnent pas d'indications 
précises. C'est egaléme.nt une donnée fondamentale pour Ie 
classemeot des matiéres grasses: les hu1les végetaCes siccatives 
()flt un índice de 130 a 200 (huUes de lin, de bois, de pavot, 
de soleil, de chavre, etc.). cet indice est de 95 a 130 pOUr les 
huile.~ mi-síccatives (de mais, de soja. de colza, de kapok. de 
.. sêsame) enfin. n est 95 pOur les huiles nori..síccativt:s ( olí
ves, arachides, an1andes. idns, etc.) " . 
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O grypho é de minha auto!"ia, para mostrar o que não convinha. 
o Deputadc Tavora traduzir . 

Na pagina 981 se lê: '"Le mode de préparation des huiles exerce 
une grande influence sur l'indice d'iode': . .. 

No quadro das propriedades e caracteristices das cêras solidas 
( vegetaes e animaes) se encontra o indice de. iodo variando de 10,1 
a 13, 5, quer dizer que toda cêra de carnaúba que não estiver dentro 
destes limites é considerada impura . 

Não duvido das aoalyses feitas no Instituto de Tecbnologia. En# 
tretanto, é licito indagar se foram feitas com cêras genuinas ou com 
productos manipulados .por processos quaesquer. 

Mostra-se o expositor resentido por ter. de modo algo ironico. 
me referido á intenção oolosa do projecto . Ccnfesso que podia ter 
tido mais piedade. Entretanto, forçoso é dizer que a expressão não 
foi de tcdo injusta, pois, emquanto S. Ex . estabelece multas pesadas 
aos particulares que fraudarem a cêra. dá attribuições ao Pos to Ex
perimental de Carnaúba de tal fazer. 

Assim rezam as letras j e k dos objectivos do Posto: 
j ) estudar chim:ca e praticamente a questão da clarificação da 

cêra de média e inferior qualidade. determinando a qualidade e quan• 
tidade dos reagentes ou substancias a cmi)regar nesta operaç:io: 

k) f .. zer tentativa sobre a elimL<:tação de alguns typos inferiores 
de cêra, tendo em vista a incorporação destes aos typos superiores, 
por meio de refusão e clarificação" . 

E ' precis<~mente isso o que procuram os chamados fraudadores 
de cêra. 

E' absurdo comparar o processo de modificação de um producto 
que apresenta taes qualidades porque provém de: palmas mais ou me-
rtos clocophz'liadas com a fabricação do assucar. 

Terminando o exame da exposição. Sr. Presidente, aguardo-me 
para opportunnmente voltar ao assumpto, se houver ensejo. (O 
orador é <;umprimentado) . ê 

O documento a que se refere o Sr. Humberto -de Andrade 
foi. nos termos do art. 143, § ]•,. do Regimento Interno, 
encaminhado á Com missão Executiva. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr . Presidente, na forma 
do Decreto n. 19.587, as acquísições de material de qualquer natureza 
devem ser realizadas por intermedio da Commissão Central de 
Compras ; 

Ha diias. formulei um requerimento, approvado pela Camara, 
solicitando informações sobre a applicaçlio das importancias que se 
acham á disposição daquelle Departamento Publico. Verifiquei, en~ 
trê"tanto, posteriormente, Sr. Preside-nte, que os Ministerios da Ma
rinha e da Guerra· não se querem subordinar ao mesmo regime esta~ 
belecido pelo decreto do Governo Provisorio, approvado pelo artigo 
n . 18 das Disposições Transitarias da Constituição. 

Não me consta que o art. t• do Decreto n. 19.587, de H de 
Janeiro de 1931. haja sido revogado. Dahi, a razão pela qual enviO 
á Mesa um requerimento de informações ao Tribunal de Contas, afim 
.de que essa materia fique perfeitame-nte esclarecida quanto ãs acqui-
. sições feitas .pelos Ministerios da Guerra e da Marinha, ;ao mesmo 
tempo em que pergunto ao Tribunal de Contas se a Com.missão 
Central está ou não cumprindo o seu dever, isto -é, submettendo a 
registro prévio todos os contractos de fornecimento, bem como as 
cqntas de despez:as rea-liizadas. 
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O Sr. Presidente - O nobre Depurado para apresentar seu 
reau~rim~nto de informações e encaminhal-o ã Mesa não necessitava 
fól~r pela ordem. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr . Presidente. quando 
so!ícitei a palavra. enviando ã Mesa o requerimento de infonnac;ões. 
encaminhado pela ordem. baseei-me em precedentes, colllJlligo mesmo 
occorridos de outras vezes. sem impugnação por parte da Mesa . 

Deante. porém. das ponderações, ora feitas por V. Ex.. proJ 
curarei não mais proceder por essa forma . 

De~jo. entretanto. que fique consignado, que. se o fiz. foi. como 
di.ssse. seguindo precede:1tes. até aqui estabelecidos. 

O Sr. Presidente - Os mães precedentes nãO deve;::l ser in
vocados . .. 

O Sr . Barreto Pinto - De accordo. Sr. Presid.-nte. mas as 
decisões da M-esa não podem ser discutidas. (Risos. ) 

O Sr. Presidente - Ha sobre a lvksa requer.:nento.s C( infor
mações que v::io ser lidos . 

E ' lido. apciildo e posto em discussão o seguinte 

REQt'F.RI:IIF.:'\TO 

N . 85 - 1935 

( t• legislatura) 

Requ~iro que sejam solicitadas. por inte=-m~dio da Mesa da Ca
rnara. informações ao :Ministerio da Justiça e Negados hteriores 
:sobre: 

t•. se o Dep2rcamento de . Pro?aga.""lda e Di.ffusão Cultural. alu
qou. por que preço e em que local, aco=odaç~s para sua séde. 
e. no caso affinnativo. se foram obsen·adas todas as prescripções 
do Regulamento Geral de Contabilidade Pubiica e notadamente as 
do art. 767. letras a. b, c, h e i; 

2". se a forma da locação foi mediante contracto, qual o prazo. 
~e o mesmo foi prêviamente publicado no Diario ()fficial. se foi 
pago adeantõtdamrnte e por quantos me%es e. finalmente. se entrou 
em execução antes ou depois de regfstrado no Tribunal de Contas: 

3•. se o mesmo Departamento adquiriu moveis para sua instal
lação e qual a importanci.a dos mesmos moveis . 

Sala das Sessões. 27 de Julho de 1935. - Saltes Filho. 

Justificação 

E ' publico e notorio que o OepartaJP.ento de Propaganda e Diffu
são Cultural acaba de se installar num sumptuoso predio. pelo vul
toso aluguel mensal de 6:000$ e este requerimento visa demonstrar 
que esse surto de liberalidade, que ora surprehe-nde a polic:.ia de 
eccnomias que se annunciava. foi praticado com graves mfracções 
dos regulamentos de contabilidade publica. cuja obse~a n:to é 
apenas uma ~xigencia bwocratica. mas uma indispensa.vel medida de 
moralidade acbninistrativa. de que. por principio algum, nos devemos 
afastar . O orçamento previsto para o anno de 1936 já ~leva para. 
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1 . 500:000$ a dotação para os serviços .que o Departamento fazia 
até aqui çom di.spendio de cerca de 3\.."':0QOS aoouaes. Cumpre, pois, 
examinar detidamente os serviços q~ ameaçam. de .m.aoeira tão inso
lita. a:s finap.ças publicas que a Camara ouve dizer, diariamente. 
não estão em condições promissoras . 

Legislação citada - -Art. 767 do Regulamento Geral de Con
tabilidad~ Publica; 

Para a validade dos contractos serão necessarias as seguin~es 
fo!lilalidades; 

a) gue sejam celebrados por autoridade comp~te!lte ;:~a:-a <>mp<>· 
nhar despesa. em virtude Ci! let ou di! delegação. observadas cs con
dições desta: 

b) que sejam reaii.zados para a execução de ~rviços autorizados 
na lei e dentro do quantitativo e duração dos creditas. ã conta dos 
quaes deva correr a despesa; 

c) a citação e::a:r~. em suas clausulas. da lei que os autoriza. 
e a verba ou credito por onde deve correr a despesa; 

h) <;ue r~speitem ás disposições do direito commum e da !egis· 
lação fiscal: 

i ) que sejam regi.;tra:ios peio Tribunal de Contas. 

O Sr. Salles Filho - Peço a pala H a. 

O Sr. Presidente - Na forma do Reg:mer:to fica adiada a 
di.;;c:u.ssãc. 

E' apoiado e posto em discussão o seguinte 

N. 86 - 1935 

( J• !egislacura) 

Requeiro que, ouvida a Camara. sejam solicitadzs ao senhor 
Mirlistro da Justiça a5 seguintes informações: 

a) se foi expedido d~creto determinando a expulsão de Eduardo 
Xisto da Silva; 

b) se. em caso affirmativo. foi o decreto expedido em decor~ 
rE~nc:ia de processo reguiar; 

c) se. em tal processo - caso tenha sido elle feito - foi apu· 
rado ser o expulsando perigoso á ordem publica. ou. haver elle 
infringido. por qualquer forma. algum dos dispositivos da Lei n . 38, 
de 4 de Abril de 1935. e. em caso afHrmativo, qual a infracção; 

d) se fe:z: o expulsando. nesse processo ou por outro qual.quer 
meio. prova de possuir il:nmovd no Brasil. ser casadó com mulher 
brasileira e ter filhos brasileiros . 

Sala das Sessões. 27 de Julho de 1935 . - Acurcêo Torres. 

O Sr. Aeurcio Torres - Peço a palavra 

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

E ' apoiado e posto em discussão o seguinte 
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REQl:ElllMENTO 

N. 87 - 193; 

(J• legislatura) 

Requeiro, que por intermedio da Mesa, sejam solicitadas as 
seguintes informações ao Tribunal de Contas: 

I, os contractos realizados pela Commissão Central de Compras 
para as acquisições de material têm sido registados pelo Tribunal; 

li. as orden<; de pagamento expedidas pela C .C .C. têm sido 
préviamente registradas pelo Tribunal; . 

III, depois de promulgada a carta constitucional o Tribunal tem 
alguma reclamação a fazer quanto ao funccionamento da C. C . C. e 
no tocante ás suas obrigações legaes ·perante o Tribunal; 

IV. as acquisições de rnateriaes do Ministerio da Guerra têm 
sido liquid<Y.las, depois de registradas as ordens de pagamento pelo 
Tribunal, ou este instituto não tem registrado, igualmente. contractos 
celebrados pelo mesmo Ministerio; 

V, o Tribunal registra préviamente as ordens de pagamento dos 
fornecimentos feitos ao Ministerio da Marinha? No caso negativo, 
qual o dispositivo legal ou administrativa que dispensou o Ministerio 
da Marinha ou o IMínisterio da Gue·rra do exame prévio de suai 
contas pelo Tribunal. 

~ala das Sessões, 27 de Julho de I 935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expe~ 
cliente. 

Vae-se passar á Ordem do dia . ( ?a!LSB.) • 

Comparecem mais, durante a hora do E:x:pediente, os Srs .: 
Euvaldo Lodi, Claro de Godoy. Mario Chermoot. Acylino de 
Leão, Fenelon Perdigão, Clementino Lisbõa. Lino Machado, Ma· 
9_alhães de Almeida, Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires de 
Gayoso. Freire de Andrade, Dernocrito Rocha. Humberto de An~ 
drade, Monte Arraes, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, José 
Augusto, Alberto Roselli, Ricardo Barreto, Herectiano Zenayde, Sa• 
muel Duarte, Botto de Menezes. Ruy Carneiro, João Cleophas, Osorio 
Borba, Alde Sampaio, Motta Lima, Emllio de Maya. Orlando Araujo. 
Valente de Lima. Sampaio Costa. Melchisedek Monte, Manoel No
vaes, Clemente Mariani, Luiz Vianna 'Filho, João Mangabeira, Prisco 
Paraiso, Alfredo Mascarenhas, Arlindo Leoni, Francisco Rocha, Wan
derley Pinho. Pedro Calmon. Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Edgani 
Sanches, Home.ro Pires, Jair Tovar, Francisco Gonçalves, Julio de 
Novaes, João Guimarães, Levi Carneiro, Bento Costa. Hermete Silva, 
Cesar Tiruxo. Alipio Costallat, Lemgruber Filho, Büas Fortes. Pi
nheiro Chagas, Clemente Medrado, José Braz. Theodomiro Santiago, 
Augusto Viegas, Jot\o Be.raldo, Arthur Bernardes Filho, JusceliiDo 
Kubitschek. Macario de Almeida. Negr!o de Lima, Matta Machado. 
Anthero Botelho, Bueno Brandão, Pereira Lima, Waldemar Ferreira, 
Oscar Stevenson, Carlota de Queiroz, Moraes Andrade, Cardoso de
íMello Netto. Joaquim Sampaio Vida!. Cincinato Braga, Macedo 
Bittencourt, Laerte Setubal. Aureliano Leite, Fabio Aranha. Jêliro 
Franco, José Cassio, Laudelino Gome.!!, Trigo de Loureiro, Con-êa da 
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Costa, Plinio Tourinho, Francisco Pereira, José Muller, Abelardo 
Luz, Oiniz Junior, Dorval M.elchiades, Annes Dias. Pedro Vergara, 
Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, Barros Cassai, Dario Crespo. João 
Neves. Anil: Badra. Ermando Gomes, Sebastião Domingues, Pedro 
Jorge, Francisco di Fiori. ArthW' da Rocha, Adalberto Camargo. 
Damas Ortiz, Chrysostomo de Oliveira, Martinho do Prado. Oliveira 
Coutinho, Paulo Assumpção, Gastão de Brito, Vicente Galliez. Moa
cyr Barbosa, Arlindo Pinto, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão. Moraes 
Paiva e Barreto Pinto, ( 121) . 

Deixam de comparecer os Srs . : . 
Arruda Camara, Deodoro de Mendonça. José Pingarilho. Agos

tinho Monteiro, Pedro Firmeza. Olavo Oliveira. Jehovah Motta. 
Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Mario Domicgues, Severino 
Mariz, Mello Machado, A1tarnirando Requião. Lauro Passos, Pedro 
Lago. J. J. Seabra. Magalhães Netto, Asdrubal Soares, Candido 
Pessõa. Eduardo Duvivier. Lontra Costa, Cardillo Filho. Nilo Al
varenga, Martins Soares, Levindo Coelho. Adelio Maéiel, Polycarpo 
Viotti, Carneiro de Rezende, José Alkmim, Celso Machado, João Pe
nido, Simão da Cunha, Re:~;ende Tostes, )oão Henrique. )acques 
Montandon. Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Vergueiro Cesar, Gama 
Carqueira, Castro Prado, _Bias Bueno, Hyppolito do Rego, Teixeira 
Pinto, Felix Ribas. Meira Junior. Justo de Moraes, Horado Lafer, 
Generoso Ponce, Frederico Wolffenbuttel, Eurico Ribeiro, Abilio de 
}usis, Martins e Silva, Alberto A!v:Jres, Lima Teixeira. Roberto 
Simonsen, Cardoso Ayres, Vicente Gouv-eia, Salgado Filho. Paulo 
Martins e Thompson Flores. (60) 

ORDEM DO DIA 

D iscussão unica do projecto n. 49, de 1935, ( 1.• legi,s.. 
!atura)', autori:zando o Poder Executivo e auxiliar a cam
panha contra o banditismo no Nordeste; com parecer das 
Commissões de Finanças e Justiça, rejert;mdo a resolução 
legislativa vdada pelo Sr. Presidente da Rcpublica. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o proj.ecto. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) requer e obtem permissão 
para falar da bancada . 

O Sr. Barreto Pinto -Sr. Presidente, a Camara approvou 
-um projecto, que submetteu á consideração do Sr. Presidente da 
Hepublica, auxiliando os Estados do Nordeste brasileiro na campa~ 
nba contra o banditismo que ora infesta a região, dispendendo a 
quantia de 1. 200 contos. , 

No paragrapho unico se diz que esse auxilio seria na seguinte' 
'base : 550 contos para o Estado da Bahia; 250 contos para o Es~ 
tado de Pernambuco e 200 <:ontos ·para cada qual dos Estados de 
.Alagõas e Sergipe. 

Essa proposição foi vetada pelo Sr. Presidente da Repubüca; 
'JUe, em suas razões. declara; 

..:.. 

"ConsiderandÓ que a resolução legislativa annexa au
.toriza o Governo a abrir credito especial .para attender ás 
despeSas com a repressão do banditismo em Estados do 
Nordeste, sem que, eniretarrto, attribua ao Thesouro os te~ 
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cursos corresponà_entes, na forma exigida pelo art. 183 da· 
Constituiçiio Federal, e tende em vista que sem esses re
cursos. não poderia a Unrão effectuar as despesas referi
das. pois não lhe seria licito reservBt' a semelhante fim 
nenhuma parcella da arrecadação ordinaria. que tem appli
cação prevista nas rubricas da lei do orçamento, e .final
mente. attendendo a qu" as . actuaes condições finance:ras 
do Paiz aconse-lham a maior restricçl§o nos gastos publicas 
ainda m~smo quando digam respeito a me:lidas que se afi
gurem perfeitament·zo jus tificaveis, ccmo a de que se trata, 
mas que. em tal emergencia, devem ser executadas com os 
recursos ordinarios das administrações a quem incumbe pre
cipu-amente aquella repressão, resolvo, usando a attribuição 
que me confere o artigo 45 da mesma Constituição. oppõr 
o meu véto á alludida resolução, que ora restituo á deli• 
bcração da Camara dos Deputados para os fins indicados 
no § 2• do citado dispositivo". 

Sr. Presidente. como se trata de um véto, esqueceu-se a uti· 
!idade p<~r?. r<>nder-se homenagem ao Chefe do Governo fRisos). 
At.sun é que a O:lmmiss~o que ha bem pouco entendia que o pro
jectr; merecia ser convertido em lei, vem agora e diz : 

"Acccitamos. assim, o vêto oppo..~to pelo Sr. Presi
dente da Republica. porque. além da exigencia do art. 183 
da Constituição. que o projccto uão preencheu. não encon
tramos nesta dispot.itivos em que se ·;>o.:;sa justificar esse 
auxilio nas condições em que o projecto concede, e acon
srlhamos a rejeição. pela Camara, do ·projecto v etado". 

Quer dizer. passou o recibo, da licção que lhe fõra dada (Risos). 

O Sr. Lauro Lopes - V. S . permitte um aparte ? Parece
me que a Commissão que deu parecer favoravel ao projecto foi an
terior â actual . 

O SR. BARRETO PINTO - E' a eterna canção. Todas as 
vezes que aponto erros, lacunas ou falhas dos pareceres das Com
mi..<sões, diz-se : "Não se trata de parecer da Commissão deste anno". 
Isso é uma porta falsa ... 

Isso significa que só acceitamos como bons e valiosos os pa
receres emittidos pelas Commissões i!nteriores, quando os .projectos 
são sanccionados, atiran<io a culpa para os que não estão mais nesta 
Casa, s endo que muitas vezes os membros das Coliliilissões, em sua 
maioria, são os mesmos e os pareceres depois são diversos! 

O Sr. Amaral Peixoto - Mas o novo orgão technico põde 
mudar de orientação. E a prova é que V .. Ex. aqui apresentou um 
requerimento, solicitando voltasse â Commissão o projecto sobre a 
Marinha Mercante, sob o fundamento unico de que a Commissão es~ 
tava composta de elementos novos. 

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex .. que assim faz a defesa 
da Commissão de Finanças, onde é um luminar, sem exagge~o. pelo 
seu esfo~ço, dedicação e competencla . . . (Apoiados). 

O Sr . Amara! Peixoto - Apenas terei dedicação. 
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0 SR. BARRETO PINTO - ... pennitta que lhe diga : o 
projecto a que se referiu voltou á Commissão de Marinha Mercante. 
porqu~ calaram fundo em. meu espírito as expressões e argumentos 
por V. Ex. ex.pendidos nesta Casa e não porque a Com.missão está 
~:omposta de demento:s novos. 

O S;. Francisco Pereira - Subscrevo o ponto de vista de 
V. Ex. Entendo que a Commissão deveria concordar com a õlll

terior. 

O SR. BARRETO PINTO - Mas, proseguindo. O véto em 
questão foi opposto porque a Camara esqueceu-se do art. 183, da 
Constituição. Ora, ne:se caso. a Commissão de Finanças deveria 
propor a rejeição do véto e, ·por meio de outro projecto, indicar os 
recursos n~ccssario5. 

O Sr . Amaral Prixoto - Não podia. O véto tem de ser 
discutido. A Constituição e o Regimento não permittem. 

O SR. BARRETO PINTO- O Regimento não diz isso. 

O Sr. Amaral PeixOto - Ademais, c novo projecto de V . Ex. 
seria inconstitucional. 

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex. quer me collocar em 
circulo de onde não possa sahir. . . (Risos). 

O relator do ·parecer favoravel ao véto. foi o illustre Sr. Daniel 
de Carvalho. cujo Il<)Die declino em sympathia, mas não sei se, da 
primeira vez . S . Ex. concordou a abertura do credito ... 

O Sr. Lino Machado - Um dos ll!ais brilhantes constituin
tes, póde V. Ex. ac:crescentar. 

O Sr. C a[€, Filho - O orador promettcu não declinar nomes. 

O Sr. Amaral Peixoto -Mas o pr~jecto visava o .. Lam.peão" .. 
que já está cel'cado. 

O Sr. M elchísedek Monte - Já está saindo do cerco. 

O .SR. BArt·RETO PINTO - Ademais só o art. 7• do projecto
faz com que elie seja approvado unanimemente pela Casa. 

O Sr. Arthu.r Santos - V, E. rejeita o véto? 

O SR. BARRETO PINTO- Rejeito-o. 

(Troc~se uarios apa~.) 

o Sr. Presidente - Attenção! Está com a palavra o Sr. De
putado Barreto Pinto. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. Presidente. afinal. preten~a 
ciizer duas 9 atavras e estou castigando aos que me ouvem (Nao 
apoiados). devido aos apartes que se cruzam. Vou procurar. po--
rêm. resumir as minhas considerações. . di:er:-

Apoiaacto o Governo, sintO-me, entretanto, tranquillo en1 , 
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com a indepcndencia que caracteriza os meu.s actos, que votarei contra 
o veto. pois julgo que não podemos deixar de auxiliar os Estados 
na campanha contra o banditismo. 

O Sr. .Ribeiro Junior - A declaração de V. Ex . c antiregi~ 
.::nental, porque o voto é secreto. 

O SR. BARRETO PINTO - O nobre collega c regimenta~ 
l;sta a quem me curvo, sabe perfeitamente que, no enca:ninhamento 
de votação ou na discussão, podemos declarar a orientação a ser se~ 
guida. V. Ex. mesmo, com a franqueza que lhe é peculiar. quan~ 
do encaminh<J. um projccto. demonstra como vae votar, mesmo de~ 
pois S<' <! voto c secreto. ( Ri.so:s). 

O Sr. Ribeiro }unia~ - Mas ni:io o declaro. 

O SR. BARRETO PINTO - Repito, o veto não pôde deixar 
de ser rejeitado. Além disso, a medida foi agftada no Senado. E 
lTjeitada aqui. depois não pódc ser renovada a proposição. 

O Sr. Lino Machado - Já foi rejeita.d~. 

O SR. BARRETO PINTO - Por isso mesmo, porque a ma~ 
teria €stá pendente do julgamento do véto. 

O Sr. Amaral Peixoto - Aliás, a iniciativa de projectos dessa 
n<ltureza cabe exclu.."ivamente ao Senado. À Camara passada podia 
tu a iniciativa, porque accumulava as funcções de Camara e Se~ 
nado; era o Poder Legislativo. A actual. não. 

O SR. BARRETO PINTO - Isso ainda não esta bem firmado. 
Eu, que c.>tou aqui ba menos de dois mezes, dou uma prova em 
c~.mtrario. Houve nossa iniciativa em um projecto de mil contos para 
ã Bah:a: logo depois, concedemos trezentos contos para o Piauhy. 

O Sr. Amllral .Peixoto - Quanto a esse, a iniciativa foi Co 
Senado. 

O SR. BARRETO PINTO - Sim. votamos o relativo ã Bahia, 
d~monstrando. assim. que a competencia era nossa. Depois, veio o 
do Senado, quanto ao Piauhy. e tambem votamos. 

O Sr. Amar-al Pet:xoto .:...._ O nobre collega está enganado. O 
:projecto de iniciativa da Camara foi considerado prejudicado. 

O SR. BARRETO PINTO - Acceitamos o do Senado. 

(Trocam~sc varios apartes). 

O SR. BARRETO PINTO - Seja como fõr. Só para sel" 
:J.gradavel ao. Chefe do Gove.rno não devemos appl'Qvar o veto, mes-
!llO porque se a Cama!'a conceder os recursos necessarios, expondo 
a que.stão d~vidamente, o illustre senhor Getulio Vargas será o pri
meiro a apoiar o Legislativo FederaL (Muito bem). 

O Sr. Emilio de Maya - Sr. Presidente: des..."'jo apenas ·fazer al~ 
gumas çonsiderações em torno do discurso do nobre .coUega, Sr. 
Barreto Pinto. 
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Com effeito, teve o Sr. Presidente da Repu.blica motivo para 
Y<tar o project<:J n. 49, conforme se v~ nas ra::ões que invoca. 

Eil-a·s: 
"Primeiro - porque se manda abrir um credito es

peci<Jl sem que para tal se attribuam os recursos, conforme 
exige o art. 183 da Con5tituição. 

Segundo - porque a despesa não póde correr pela 
receita ordinaria, que tem applicação prevista nas rubricas 
do orçamento. 

Terceiro - porque, embora a mediqa constante da re
solução tenha plena justificativa e pudesse em outr"s dr
cumstancias ser cu5teadas pelo erario federal, nas actuaes 
condições financeiras do Pa:z deve ser executada com os 
recursos ordinarios das administrações a quem incumbe pre
cipuamente a repressão ao banditismo", 

Sr. Presidente, o problema da repressão ao banditismo no nor
oeste é por :demais complexo e a Camara não ignora es difHc:ul
dades surgida~S para sua !Solução definitiva. 

Ha poucos instantes, Sr. Presidente, aparteando ao nosso nobre 
col!ega, Sr. Barreto Pinto, d-eclararam os meus íllustres antigos, re
presentantes de Pernambuco e Rio Grande do Norte, cujos nomes 
.:iedino com sympathia, Srs. Oswaido Lima e- Café Filho, ser con
trarias a qualquer auxilio dado pela União á repres:;ão ao bandi
trsmc. 

Ora, Sr. Pl'esidente, o caso é precisamente o seguinte : com d
feito, a repressão ao banditismo ·do Nordeste nã opod-e!:'&. se!:' feita 
apenas peJas armas, porque, muitas vezes, succedia que nas zonas 
assoladas pelos bandidos as policias cstaduaes praticavam toda sorte 
de violencis, que, não raro, excediam até ás dos bandidos. 

O Sr. Domingos Ve-Uasco - Accrescendo os bandos com os 
revoltados contra a acc:;ão policial. 

O SR. EMlLIO DE MAYA- No emtanto, não quer isso dizer 
que a União deixe de auxiliar os Estados infestados ·pelo banditis .. 
mo, negando-lhes, hoje ou amanhã, este anno ou no ;mno seguinte, 
a ajuda e que realmente precisam para o desenvolvimento de um 
plano completo de combate ao phenomeno. 

A Camara não ignora que ha poucos dias se reuniram em Re
cife varias chefes de polidas, os de Alagõas, Sergipe, P~rnambuco, 
Parahyba, e, se me não engano, da Bahia, para tratarem da orga
ni~ação de um plano integral de combate ao banditismo. 

Essa reuruão dos chefes de .policia dos Estados a que alludi foi 
co11sequencia do encontro havido ent~ os Governadores de Ala
gôas e Pernambuco, nos sertões daquelle Estado para tratarem do 
:assumpto. 

lnào, o mez passado, a Alagôas, tive opportunidade de veri• 
fkar que o Governador do meu Estado, obediente ao plano traçado 
~ commum com o Sr. Lima Cavalcanti, já está tomando as neces.
saria!l medidas para que a campanha não se restrinja apenas ao com
bate pelas -policias aos bandidos. mas vise objectívo muito mais 
vasto, com a lundação de escolas, nomeação de autoridades especia
lizadas e abertura de novas estradas. 

Para isso, Sr. Presidente, para o desenvolvimento de um plano 
~omo esse é que se requer o auxilio da União aos Estados. Nao 
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se trata de dar apenas fundos para campanha policial, mas levl!r •. 
a dfeito plano regularmente traça do, sob pena de termos adiado in
dt:!inidamcnt~ a solução d esse problema, que tanto afflige e per
turba a vida ~.:onomica d~ varies Estados da Federação . (Muito
bem). 

Durante o d.i.::;curso do Sr. .Emilio de Maya. o Sr . 
An~onio Carlos. p:-esidcnte, deixa a cadeira da presiden-
cia, que é occupada. pelo Sr . Euvaldo Lodi, 2." Vice
Presidente. 

O Sr. Oswaldo Lima - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o Snr. Oswaldo Llma. 

O Sr. Oswaldo Lima - Sr. Pretsidente, o parecer -da Com
missão rejeitando o veto : tão brilhante que mais nenhuma palavra 
~.:ria necessario pronunciar a respeito do assumpto . Todavia, um 
aparte meu provocou uma restric<;ão. uma censura, do illustre De
;)utado por Alagõas, a quem muito admiro. 

O Sr. Emílio de Maya - Não foi propriamente restricção, 
mas apenas um ensejo que queria ter, perante a Camai'a, de, di
vergir d<~ opinião de V. Ex., opinião .pessoal que respeito e que 
n~o tinha o direito de censura. 

O SR. OSWALDO LIMA. ..,-- Vejo o proj~..:to. Sr. Presídentt>. 
como um desdouro para as policias dos Estados, ct-mo. por exem
plo, as d~ Pernambuco. Bahia, Alagoas e Sergipe. São Estados que 
possuem policias militarizada~. instruídas a rigor. como têm demons
trado em varias momentos de sua existencia de orgamzações mili~
tares. Será possivcl, pois, que eS$as policias que c0ll5omem muitas. 
clo:llas um quinto das rendas dos Estados, precisem ainda da mi:
seria de 200 ou 300 contos do Governo Federal para anniquillar. dois 
ou tr.!S ba::1didos que assaltam os passageiros nas estrada,s. que per~ 
turbam a vid<1 das fazendas?! 

O Sr. Emílio d~ Maya. - Penso que a União não deve ape
!las conceder auxilio para ampliar a:; policias dos Estados, mas as
sistil-::ls num plano completo de_ , repressão ao banditi$IDO. 

O SR. OSWALDO LIMA - O nobr<! collega está de accõr-
cio com <: Commis.são na rejeição do Projecto? · 

O Sr. Emilio de Maya - Eu rejeito o projecto. 

O SR. OSVi ALDO LlMA - A Commissão vê no banditismo· 
não apenas o cangaceiro que assalta a propriedade, mas vê o can
gaceiro como o resultado da situação social e economica do sertão. 
Emquanto o sertão fõ• aquelle deserto, emquanto se puder andar 
horas a fio de automovel, sem encontrar uma só casa, havemos de 
ter (1 banditismo . 

O Sr. Emilio de M.s.ya - · Nesse ponto estot: d~ accõrdo com 
V. Ex . 
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O SR. OSWALDO LIMA - Emquanto permanecer essa si~ 
··tuação nilo estaremos livres de ver os sertões assaltados pelas hor~ 
das do~ bandidos. 

O nob:e Deputado Souza Leão, qu~ me ouve e jã combateu 
os cangacerros com grande ardor e implacabilidade incontr.astavel, 
.sabe perfeitamente que. quando S . Ex . · pensa\"<!' haver d:!struido t~ 
dos os bandidos, os mesmos surgiram. como por encanto, de todos 
os pontos da sua terra, impedindo que S. Ex . pregasse a sua can~ 
-dídatura por todas as regiões do Estado. além de Rio Branco ou 
Alagoa de Baixo, nas suas caravanas eleitoraes encantadoras e el~ 
quente~ . 

O Sr . Souza Leão - Lampeão abandonou Pernambuco du~ 
ronte a minha gestão na Chefatura de Policia acossado pelos de~ 
..tacamentos policiaes . Combati-o sem creditas extraordinarios. com os 
proprios recursos orçamentarios do Estado. Desafio a bancada de 
Pernambuco a vir mostrar se· o Governo Estacio Coimbra solicitou 
qualquer credito ao Congresso para combater o banditismo, "Lam~ 
peão.. cornmandava 200 bandidas e o grupo ficou reduzido <t quatro 
h<>ltl~n~ a penas . 

O SR. OSWALDO LIMA - Agora. oestá cercado numa ·serra 
e J"ed uzido. a quatro homens . 

O Sr . Souza Leão - V. E:x:. ha de me fazer justiça, pois, 
durant~ os cinco annos em que fui Chefe de Policia, não houve um 
' · :c~~: :h n;J Pern3mbuco. Devo mais accentuar que, em 1929, não 
occ:orreu um assassinato sequer no sertão do Estado. São proposi
ções que avanço a V. Ex. para contestal~as, se for possivel. 

O SR. OSWALDO LIMA - O cangaccírismo. como todos 
os sociologos têm demonstrado, corno todos aquelles que estudam o 
-norde!te podem constatar, não ê o producto de desídia de governos, 
nem da ignorancia do Povo. Não o origina a fal.ta de instrucção, 
visto como os doutos já provaram que a instrucção não evita a cri-
mlnalidade. • 

O Sr. Carlos Reis - Foi por isso que. na Constituinte, me 
bati constantemente contra a expressão "criminalidade sertaneja or~ 
ganizada", porque esta não existe . Lá existe "Lampeão", como exis~ 
tem nas gr anJes c:ídades, assassinos e ladrões, que matam e roubam 
á sombra da lei. 

O SR. OSWALDO LIMA - No dia em que tivermos irri~ 
gado todas as nossas terras, no dia em que as estradas de rodagem 
percorrerem o nosso hinterland ... 

b Sr. Amaral Peixoto -Nesse dia, nem índios haverá mais , .. 

O SR. OSWALDO LIMA - ... não teremos mais canga~ 
-·c.eíros. 

O problema não é prender ou matar "Lampeáo K, porque no dia 
~m que elle desapparecer cem outros surgirão em varies recantos do 
nordeotes. pois aquelle deserto immenso convida ao individualismo, 
.;::xaggerado que, no espirito do homem bronco, é muita ve:z: isso que 
si!: vê em ·•tampeão" . 

O .soldado que combate o cangaceiro não tem mentalidade su~ 
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perior a cl!e, haja vista que o sertanejo teme tanto ao bandoleiro · 
quanto ao policial que o persegue. 

Um Sr. Dc>-putCJdo - Estou ouvindo o discurso de V . Ex. 
com muito praz:er, mas tenho a impressão de que V_ Ex. não quer 
q::c $!! acabe com "Lampeão" porque, cem a sua morte, surgirão 
cem cutros no interior do Paiz:. Em summn. : é preferível ter um 
a cem . 

O SR. OSWALDO LIMA -· Quanto ao meu Estado, enten
do qu·~ não preci!:a do auxilk> de 350 contos para combater o han
cii tismo . 

O Sr. Souza Leão - Estou de accõrdo com V . Ex. Não ha 
neccs:<.t dadc. 

O SR. OSWALDO LrMA - A policia de Pernambuco. mili
tarmente crgnnizada. pode dar oaça a mi!ha~es de "Lampeões". 
c. se não conseguiu abater o bandoleiro. é porque este não offerece 
!t1 ta. empregando a tac:tica de escorregar, de desapparecer. "Lam
peão" é invisível aos olhos das forças organizadas militarmente. 

O Sr. Motta Lima - E' senhor da região onde opera. 

O Sr . Domingos V:'eira - A maioria da bancada de Per
nambuco, aq:.Ji presf.'nte. la~ent<~ estar em divf.'rgencia com o nobre 
<>rad<'r, roL; en tende que a subvenção a s~r distribuida a um E s
t;ld0 tamhcm devi11 caber aos outros que d?l!a necessitam, porque 
-:> combHte ao banditismo se tornou questão interestadual. A ban
cada julga o veto deve ser acceito sõmente pelo seu aspecto con
stitucional. Hnje. o problema do bancliti·smo. interessando a mais de 
um Estado. deve realmente ser mantido e financiado pdo governo 
federal . 

O S r. Sou~a Leão - E' funcçao da policij! dos Estados 
Ni;o h a necessidade des5e credito. Se o Sr . Carlos de Lima Ca
vakanti não houvesse fechado um quartel da policia. esta hoje es
taria ma i~ ht>m appa:elhad<t . (Trocam-se aparles entre os Srs. D o
mingo~ V ieira. So[aa Leão. Acurcio Torres c outros Srs. Deptl~ 
fl>fi.J.:. ) 

O Sr. Acurcio Torres - V. Ex. permitte um aparte? 

O SR. OSWALDO LIMA - Pois. não. 

O Sr. Acurcio Torres - Q~1ero frisar o seguinte : o senhor 
Pr~sident~ da Repubi,ca dâ. como primeiro motivo de seu ve to. o 
fact<> de ter sido aberto o credito sem que para tal attribuissemos re
curso~. na fõrrna do art. 183 da Constituição. E sse mesmo Presi
dente da Rcpublica, no emtanto, o honrado Sr. Getulio Vargas, v:
sitou us Republicas do Prata â custa de credito concedido por esta 
Camara. com proresto da minoria, na importancia de 10.400 cont<:~s, 
não extranhando que s~us amigos do ongresso lhe déssem esse cre
àito para viajar luxuosamente sem attribuir os recursos necessarios. 
O Presidente da Republlca, que levou seu escrupulo ao ponto de não 
:;;uxihar a campanha contra o banditismo com os recursos solicita
de:; pelos Estados interessados - -porque seu zelo vae ao extremo· 
de não sanccionar o projecto porque a C amara, que autorizou o · 
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auxilio, não indicou os recursos indispensaveis devia tarnbem ter 
o escrupulo de não visitar as Republicas ào Prata, sabendo. como 
sabia, que a Camara não havia, na fôrma do art. 183 da Consti
tuição, dado os recursos necessarios ao credito concedido para .sua 
viage;;:. 

O Sr. Souza Leão - Se os 250 contos fcsselll applicados 
na campanha contra o banditismo, eu não teria duvida em dc:r meu 
voto. A questão, porêm, é saber se s~rã.o applicados. 

O SR. OSWALDO LIMA - O argumento do nobre Depu
tado Sr. Acurcio Torres devia ter sido applicado na discussão do 
<.:1 eàiL> para a viagem elo Sr. Presidente da Republ ica. 

O Sr. Acurcio Torres - E foi applicado. 

O SR. OSWALDO LIMA- Se o foi, como V. Ex. diz, já 
não tem raz5o de ser repetido agora. 

O Sr. Acue-cio Torres - Permitta o meu collega mais um 
::..;:>art~. V .. Ex .. erudito e bri,lhante advogado que é. sabe que, muita 
v~z. o argumento só se torna procedente aos olhos de terceiro pela 
repetição. Estou reproduzindo sempre- para ver se um dia posso con
vencer a Camara de que, para dar credites especiaes, necessario se 
torna, na fórma do art. 183 da Constituição de 16 de Julho, attrí
buír tambem ao Poder Executivo os rl'cursos indispensaveL~ para 
fazer fac f? a e-ssa abertur·a de credito. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não attendo ,ao aparte de V. 
Ex. p~~•a niio desrespeitar o Regimento. O Sr. Presidente tem cha
m<:~do a attenç~o de diversos Deputados, afim de que se cinjam ao 
exame da mat~ria em debate. 

O Sr. Acurcio Torres - E eu, exactamente, discuto o as
sumpto em debate. 

O SR. OSWALDO LIMA - Se se tivesse. para combater 
quatro ou cinco bandidos em cada Estado. de pedir ao Presidente da 
Republica, crt'ditos espcciaes, não sei par:~ que enUio serviriam os 
Estados . Deveríamos extinguir a Federação, creando um Estado mais 
unitario do que o proprio Integralismo. Estado que não t~vesse nem 
fo:derali.smo economico nem deS<:entrali::~:ação economica. mas que fosse 
unitario politica e economicamente. 

O Sr. Motta Lima - O combate ao banditismo interessa · 
tambem ao Pai:z:. 

O SR. OSWALDO LIMA - Se cada vez que a população 
de um Estado fosse atacada por c~rta enfermidade houvessemos de 
pedLr creditos ... 

O Sr. Emilio r:k M aya - Essa enfermidade é permanente. 

O SR. OSWALDO LIMA - . . . qual seria então a finali
dade dos Estados? Para que arrecadações tão altas. como se fa:z 
em cada unidade da Federação? E, na especie em discussão, os Es.
tados possuem milidas que são verdadeiros Exercites . Contra essas 
policias estaduaes levanta-se a voz da nacionali_dade, porque nellas 
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ve um estimulo ao fracdonam<!nto do Paiz, á dissolução da Federa
ção- o~ todos os recantos da Patria, de todos. os angulos da naà~ 
nalídade, levanta..se o brado· do patriotismo, da intellig;:ncia. da vi
~5o superior que olha o futuro, pedindo a dissolução das polidas es
taduaes- Elias são mantidas apesar de tudo, com enorme dispendio 
de verbas. Quando se torna preciso. entretanto, combate~ um grupo 
d!! quatro ou cinco cangaceiros. pedem-se creditas especiaes. 

O Sr-. /.V[oft;. Lima - Não são quatro bandidos; s5o varios 
«)TUP03, 

O SR. OSWALDO LIMA - Aliás.' esses recursos que se pre
tendem dar náo Sl'fViriam para coisa alguma, poiS, quatrO automoveiS 
o.' c:on~umlriam t>m .seis mc:z:es de campanha. 

E~tou por isso. com o parece!' da Commissão, um dos mais bri
lhantes que jã li ~m minha vida breve ;;le Deputado, escripto, creio, 
pelo Sr. Daniel de Carvalho. 

O Sr. Acurcio T orres - Ainda ha outro motivo para não 
~star de accôrdo com o paucer. E' o motivo terceiro que de\1 o Sr. 
Presidente da Republica. Esse mesmo Presidente que. para passear, 
-gastou 10.400_000$, vem dizer que, nas a ctuaes condições financei
ras do Pai:z, não é possível eo governo federal auxiliar o combate 
ao banditismo, e que a despesa com esse combate deve correr pelos 
cofres dos Estados interessados. Vê V _ Ex .• que esta é uma razão 
por assim dizer de costa arriba. gue não põde ser acceita ele boa 
fé por quem quer que :seja . 

O SR. OSWALDO LIMA - Se ha um terceiro argumento. 
ha um primeiro, sobre materia ~onstitucional. que V. Ex. deve ac:cei~ 
tar, que já tem acccito em outros casos. 

Principalmr:'ltt' por setratar de um representante damin oria e 
dos mais brl!hanrc$. rcm(mo V. Ex _ ao parecer do Sr _ Daniel de 
Carvalho, tambcm membro da minoria. 

O Sr. Acurcio Tnrrcs - Julga-se então V. Ex. no direito 
de divergir d~ sua bancada. todos da maioria, e acha que estou obri
gado, pel" f:1cto de estar o parecer assignado pel<l Sr. Daniel de 
Carvalho. a nllo ter um pensamento diverso do desse illustre finan
dsta. que rcpres~nta a opposição na Commissão Technica? Não; o 
me-smo direito que tem V. Ex. de estar contra a bancada pernam.• 
hucana, tenho eu de não acompanh1u. neste particular. o ponto de 
vista muito respeitavel do nobre, culto e brilhante !!lembro da mino
ria, Sr. Daniel de Carvalho. 

O SR. OSWALDO LIMA - Refiro-me ao parecer, porque, 
como já dis~e. me impressionaram profUDdamente a forma e <l fun
do do mesmo, revelando uma intelligencia admiravel. E por me ha
ver impressionado deveria, com mais ta::z:ão, impressionar a V . Ex., 
que v é os trabalhos do Sr. Daniel de Carvalho, não só com os olhos 
da impardalidade, mas com os olhos do amor que vêem sempre o 
cysoe branco .. _ ( R.i.so::.-). 

O St'. Acutcio To•res - V . Ex. não imagina o encanta
mento com que leio tndo o que sae da penna e da cerebração privi

. legiadas do Sr . Daniel de Carvalho. 
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O SR . OSWALDO LlMA - Por isso V. Ex . . deve admirar 
c applaudir tambem o parecer. 

O Sr. Acurcio Torres - Quanto ao ponto ccn:stitucional te
:1hc um companheiro: o Presidente da Republica. 

O SR . OSWALDO LIMA- O problema do combate ao can
gaceirismÓ não se resolve com uma v'!'rba -ridicula. 

O Sr. Emilic de Maya - V. Ex. pede uma verba maior? 

O SR. OSWALDO LIMA - N~o peço verba alguma porque 
.as policias e.>taduaes já cont~m com recursos numerosos. Pediria an
tes ã Camara que olhasse para o Nordeste eternamente cé!lcinado, 
para o Nordeste a que os grandes credites do governo Epitacio, os 
grandt!s creditas posteriores a esse governo, não fizeram o bem que 
c.ielles se esperava (Protesto de varios senhores Deputaaos). 

O Sr . Botto de 1\.fenczes - V. Ex . está enganado . O s 
creditas do Governo Epitacio fizeram enorme bendicio ao Nordeste. 

O SR. OSWALDO LIMA - .. . para o Nordeste que não 
tem talvez ainda 500 hectares de terras irrigadas scientificamente. 
l'4o dia em que o problema da irrigação for resolvido, o banditismo 
cesapparecerá. 

N<~ China, h a mais de mil annos, não se punha um grão de 
arro~ na terra sem a certe:z:a de que se possuiaa quantidade dagua 
suffic:iente para fa:z:el~o germinar e florir . No Nordeste vivemos sem• 
pre plantando a semente de milho e de algodã<>, abandonados de 
t~·do, porque os açudes se fa:z:em nas serras perdidas e pedregosas, 
~em a possibilidade da irrigação dos terrenos de cultura. 

O Sr. Ribeiro Junior - Isso que V. Ex. disse é uma 
verdade. Os açudes construidos não o são pata o fim da irrigação. 
Posso asseverai-o, pcrqu~ já vi varies . 

O SR. OSWALDO LIMA - A Nação. entretanto, fica presa 
a gr3llde.s obrigações, continuando· os sertanejos de todo despreza
dos. Peço para o Nordeste, não a miseria de 1. 600 contos, mas 
um homem de bem, d~ visão c de intelligencia, dirigi.ndo os servi
ços de obras publicas, a exemplo de Jayme Leal. que creio ser ba· 
hiano, dispondo de verbas capazes de attender a esses serviços, ir· 
rigando toda a zona e matando aquelle deserto nascente. Nesse 
dia, quando as terras estiverem irrigadas, quando os sertanejos ti· 
verem certeza de que a semente lançada na terra germinará e fru• 
ufic:ará, nesse dia não ha verá mais bandidos no Nordeste. 

O Sr. Emílio de Maya - V. Ex. declarou que ia fazer 
.zlguns reparos relativamente ao que disse em meu discurso. Quan, 
do tive opportunidade de fallar, accentuei que o auxilio da União 
s~ fa:z:ia necessario para combater o banditismo mas por meio de 
um plano completo, não 13'pE:Das para auxiliar a campanha das po
licias . V . Ex . quiz m<>dificar o meu pensamento para combater o 
projecto sob esse aspecto. Justifiquei o auxilio da União, para fa· 
vorecer um plano completo de repressão, envolvendo ·tudo a que V. 
Ex . se refere, abertura de escolas, construc:ção de estradas, etc. 

O ~r. Acurcio To:-res - Permitta o orador um aparte . Eu 
r.ão tenho conhecimento suffici.ente do que se passa no Nordeste, 
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·~l~n~ :.!escjav:1 que me re~pondcss~ : o Sr. Jose Americo não fez 
1:r.àa? 

O Sr. Emi/io de llifc!ia - Fc:: muito, c o orado!' nãc o 
ignc~a. 

(Trocam-se- ntimcro.so~ apartes.) 

O SR. OSWALDO LIMA- Faço questão d~ rc~po'lder, prí:'t 
d!:>alm.::nte, ao ;;·parte do illnstre D~putaflo Sr. Acurcio Torre.~. di
t<ndo que o Sr. Jcsé Amerko ama o Nordesre como tcd<:>s nó~. 
norde:;tinos, mas a su'l pass:1gem pelo Governo foi muito curta para 
que sP lhe attr!buam tantos beneficios. 

O Sr. Em:lio de Maua - Tendo s:do curta. S. Ex. fez muito 
e ahi esta o me rito d~ su; administração. 

O Sr. Motta Lima -- Administração proficua. 

O SR. OSWALDO LIMA - Essa questão de seccas exige 
cuntir,t:iciad~ de acção. E' problema que deve ser õoluccionado não 
pc:r C!!!l Governo, mas. por uma raça, por uma nacionalidade. Por 
is~o. o Sr. José Americo contribuiu como a formiga humana qu~ 
levou a sua fo[h;nha ao formigueiro r.a soluç2o ~~sse grande pro
biema. 

O Sr. Emilio de lVIaya - S. Ex. levou não uma folhinha mas 
uma arvore para a z:ma arida do Norde~te; arvore, aliás. de muita 
SoJnbra. 

O SR. OSWALDO LIMA - A vida de um homem. nada c 
Qrn uma campanha, em um trabalho desses. O Sr. José Americo, 
poderia ter tido muito boa vontade, mas. quem subir a um serrote 
sertanejo. no mez de ~etembro. e olhar em redor, ha de ver por to
dos os lados a caatinga resequida -e nüa e nem uma casa branca 
fugindo ao sol, e chegará a pensar que o .Sr. José Am~nco nunca 
existiu. (Não apoiados.) 

O Sr. Emilio de Maga -: V. Ex. não tem razão. V. Ex. 
cvnhece bem os serviços prestados pelo Sr. José Americo ao Nor· 
deste. 

O SR. OS\VALDO LIMA - Devo di:z.er que, quando percorri, 
ha pouco, o sertão do meu Estado, vi por toda ,parte o de.<;erto de~ 
solador: encontrei, por exemplo. na Estrada do Rio Branco a Pedra 
grandes excavaçõe.s; e certo que vi Jã um trecho de estrada constn.ú
da, mas que, niio alcança 10 kilometrcs carroçaveis, po~que o resto . 
.<;e teve inicio, ficou abandonado. Como se vé. não .podemos dizer 
que elle foi esSe super~homem. 

O Sr. Emilio de Maya - O Sr. José Amerko se reve-lou 
um super~homem, -em sua administra.çao. 

O .SR. OSWALDO DE LIMA- Não o foi. Foi. um hom~m 
de 003 vontade que procurou fazer ··qualquer coisa bõa e util á terra. 
ma.s não resolveu o problema, porque tal probl~ma não ~e solucio~ 
narã na rapida existencia de um homem. 

O Sr . Motta Lima - Procurou e f e~. Pód~ nao ter r e sol~ 
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vido o problema de uma vez. mas é incontestavel que prestou bc~ 
ndicios ao Nordeste. 

O Sr. Acurcia Torres - O que queria dizer a V. E){. era 
o seguinte: não conheço o Nordeste, mas havendo trazido V. Ex. 
para esse debate, preciso dizer - e o digo cem a insuspelção de 
quem ioi e é adversario do Sr. Jose Amcrico ~ que o que tenho 
ouvido affirmar. de todas as pessôas que conhecem o Nordeste. -
á exclusão de V. Ex. - ê que o Sr. José Ame rico foi um bene~ 
mcrito para aquella grande região do Paiz. 

O Sr. Motta Lima - E é uma verdade. Ninguem a dc;;
conhecc. 

O SR. OSvVALDO LIMA - Nãn estou n~gando que S. Ex. 
houvesse feito alguma coisa. Divirjo, porém, de meu.~ coll<-gas. q:Jan
do queremC faz~ r do Sr. Jose Am~rico um verdild?i!·o Deus. 

O Sr. Emílio de Ma.ya - E ellc o é para <:!S populações que 
deixaram de morrer de fome. 

O Sr. Domingos Vdla.sco - Um Dcus7 E' força de expres
sã::>. Pôde ser um grande bra~ileiro; um Deus. não. 

O Sr. Emilío de Ma_,.,a - E' um super-homem. Mantenho 
a rr.inha anterior expressão. Para as popu1<~ções que não morreram, 
gra\as aos b~neficios do .Sr. Jo.sé Americo, na campanha contra as 
fcccas, ellc i! um Deus. 

O SR. OSWALDO LIMA - Sr. Presidente, não nasci para 
me curvar, ajoelhado, diante do.s homens. 

O Sr. Motta Lima - V. Ex., assim. admitte qu~ estejamos 
a joelhadas. 

O SR. OSWALDO LIMA - A's vezes. curvo-me. mas para 
adorar a Deus . 

Ainda não elegi homens para deuses. Os meu.s eminentes col
legas querem que reverencie o Sr. José Americo. como .se elle ti
vesse resolvido o problema das seccas. 

O Sr. Motta Lima - Não .se disst> isso. 

O Sr. Emilio de Maya - O que eu disse, confirmo: para 
a..~ populações que. no Nordeste, deixaram de morrer em virtude das 
scccas, elle ê um Deus. Para nõs, elle ê um super-homem. 

O SR. OSWALDO LIMA - Quero accentuar - ~ o deixarei 
caracterizado - que admiro o Sr. José Americo como u:cn grande 
brasileiro, um grande escrLptor, um homem de imaginação e de pen~ 
sarnento. Mas o problema do Nordeste. Sr. Presidente, não está 
r~~olvido. poderá estar bosqu~jado. 

O Sr. Emilio de Maya - Mas foi iniciado. 

O SR. OSWALDO LIMA - Appcllo para os Deputados da 
bdru:ada de Pernambuco, para que digam - e desafio a cada um 
de per si - se. em nossa terra, onde dois terços do territorio são 
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sujeite.. ã calamidõde periodi<:a tias seccas. existe um açude com uma 
7.c.na de irrigação capaz d<! garantir a vi.:ia de duzentas familias 
seque;. 

O Sr. O.sorio Borba - O que V. Ex., acaba de declarar, 
~ciativBmente ás ::~bras ccatra a.s seccas em Pema~uco, ê rigoro
:xmcnt~ a verdade. A~ estradas de rodagem ali emprehendidas pelo 
~erv:çn das seccas ficaram, infelizmente. lnacabadas. Tive occasião 
c~ p~~correr a rcdov;.;,, G.e Caruarú a Villa Be11a. que ficou incom
i>ltta, e com talvez mais de metade das obras de a:-te por fazer. 

O SR. OSWALDO LIMA- Sequndo ~ei a zona do Nordeste, 
Si.ljeita á s~cca. começa no Piauhy e ..:.ae ate a Bahi3. E. conforme 
<Kcentu?. Euclydes da Cunha. el!a tende a alargar-s~. cada ve: mais. 
devido á destn:ição des mattas. 

O Sr. Osorio Bo~ba - Realmente. E' enorme a zona secca 
de P~rnambuco. 

O SR. OSWALDO LIMA - Pergunto aos Depurados da 
Bahia - se algum delles me ouw - qual a obra de reacção ã ca
Jarninadc. executada ;>elo servi.;o contra as seccas. na Bahia. In
dago dos nobres cc!legas de Alagõ~ quantas obras de açudagem 
e i.Higação ahi se realizaram. 

O Sr. Emi!io de ,'\.-Jaya - Os pro~!mas de irrigação vi
riam depois, SI;" o Sr. José Arnerico houve~ continuado no Mí
nisteriC' da Viação. Estou -:erto. porém. de que o Senhor Marques 
dos Reis procurará realizai-os. 

O Sr. Lauro Lopes - Os nobres Deputados que defendem 
o Sr. José Americo exaggeram um pouco quando affirmam que foi 
S. Ex. o iniciador das obra.s contra as seccas. J â os Srs. Arro
ja.:! o Lisbõa e P~res do Rio haviam atacado o problema. Mais ainda: 
o proprio ImpE"rador ordenara trabalhos nesse sentido. E note-se 
que sou amigo pessoal do Sr. José Americo. 

O SR. OSWALDO LIMA- S.egu . .-1do VV. EEx. affirmam. 
o Imperador Pedro II começou os trabalhos contra as seccas: o Sr. 
Epitacio Pessoa iniciou os mesmos serviços: o Sr. Jcsé Americo tam
bem os inaugurou ... Afinal. quem. de facto. teve a primazia? 

Vamo~ ser justos. O problema d?s seccas é um problema da 
nacionalidade . 

O Sr. Wander-ley Pinho - Esse problema vem sendo acudi
do tradicionalmente !)t!las administrações em nosso Pai:z:. 

O Sr. Pedro Calmon - V. Ex. permitte Uill aparte? 

O SR. OSWALDO LIMA - Pois não. 

O Sr. Pedro Calmon - Aproveitando a arnavel con<:essão de 
V. Ex .. desejo declarar que, em 1&79. por occasião de uma das 
calamidades mais terriveis que Hagellaram o Ceará, o Imperador D. 
Pedro li atirou no tablado pqlitico o seu prestigio pessoal - e é 
uma das ra:z:ões da estatua que tem em Fortaleza - afim de que o 
governo attendesse ás populações do Nordeste. Desse soccorro dois 
b~neficios resultaram : o inicio das obras contra as seccas e o po-
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voarnento do Terrltcrio do Acre. com o esplendor economko da Ama
::.onia e a transmigração para lá de cerca de cinco mil cearenses. que 
oerarn Jogar .ao phenorneno da borracha. no fim do seculo XIX . 

O Sr. Teixeira Leite - Devo ajuntar. ao a parte do nobre 
Deput~do, Sr. Pedro Calmon. que a estrada de ferro que liga o alto 
ao ba1xo S. Franc1sco foi construi::! a po• occasião dessa calamidade 
em territorio pernambucano. 

O Sr. Emi{icJ de l!v!aya - N inguem disse, aqui. que o Sr. 
José Americo tivess~ sido o primeiro autor das obras . S. · Ex. fez. 
si.Jn. proseguir as que haviam sido interrompidas. e iniciar outras. 

O SR. OSWALDO LIMA - Nao pod~mos esquecer o Sr. 
Epitacio Pessõa que. apesar da negligencia com que se houve no 
assumpto. teve um particular interesse pelo mesmo . 

O Sr. Botto de Mene.;cs - Como ? As obras não estão lã? 

O SR. OSWALDO LIMA - Não se precip;te. 
Admiro no Sr . Epitacio Pessoa e no Sr . José Americo o amor 

peia terra natal . . 

O Sr. Adclmar Rocha - Foi o gcYerno do Sr. Arthur Ber
r.ardes que suspendeu as obras . 

O Sr. &tto de lv'!e:ne=es - O nobre orador não deve fazer 
juizo temera::io do Sr. Ei'itaci!:l . Pessoa nem irrogar-lhe essa injus
tiça historica. 

O SR. OS\VALDO LIMA - Não é injustica historica. Não 
queria entrar neste assumpto. mas já agora sou levado a declarar 
que o Sr. Epitaco Pessoa dispendeu muito nas obras do nordeste. 
sem effectivos resultado:. correspondentes. 

O Sr. Botto de MenC~$ -V. Ex . acha que gastou muito? 
Entendo. ao contrario. que gastou muito pouco. 

O SR. OSWALDO LIMA- Nessa questão das obras do nor
deste tem sido quasi inutil o sacriiicio da nacionalidade. 

O Sr: Emilio de MarJa - Não aJ'1()iado. Admiro-me que 
V . Ex.. representante- do nordeste. wnha fazer esta declaração á 
Camara ! Registre-se a opinião de V . Ex. 

O SR . OSWALDO DE LIMA - Thgo sacrifício quasi inutil 
porque as quantias não foram bem empregadas até hoje, porque se 
canalizou para ali quantid::~de numerosa de- funccionarios , engeohei~ 
ros de toda a sorte. ?.tê estrangeiros . 

O Sr . Botto de Menezes - Tratava-se de obra vultosa. 

O SR. OSWALDO LIMA - . .. para malbaratarem vultosas 
importancias. que bem applicadas fariam a felicidade da gente nor~ 
d;:stina . . · f • 

O nobre collega Sr . Botto de Menezes Já deve ter ouVldo a.ar 
do 11rotão que ficou cheio de garrafas de cerveja no governo do 
Sr. Epitacio Pessoa . 
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O Sr - Motta Lima - Garrafas cheias ou vasias? 

O SR. OSWALDO LIMA De garrafas vasias, de certo . 

O S:-. Botto de fv!cnc:::cs o~sconheço o facto-

O SR. OSWALDO LIMA - O governador Manoel Borba. 
e~prcciando o a~sumpto ... 

O Sr. B ot to ele M(·nc:;es - O Sr . Borba a tacou o senhor 
Epitacio Pessoa porque era seu i:limigo pessoal . 

O SR. OSWALDO LIMA - . _ . descreveu, com vivos traços, 
a ap;:Jiicaç5o dessa verba no nordeste. o emprego daquellas enormes 
quan~i<: s. q:.Je r;-;;dcriam ter solucionado, ac menos, urna parte do 
~randc problema _ 

O Sr. José Mullcr - Sempre ouvi dizi!r que o maicr pczar 
qu~ o Sr . Epi~acio Pcs~oa rem na vida consiste em verifi.car que 
esse dinheiro, que justa e patrioticamente canalizara para as obras 
do nc!'d<·sre , não tivesse sido applicado como desejava. 

O Sr. Botto de Mcnc;cs - N ão apo:.ado. O dinheiro pode 
n::lo ter .sido ir.tcgralmen:e applicac!o . 

O S r . José Mullcr - E stou dizendo que esse dinheiro, ca
n.:~li.ulco pa triotic::t e humanitariamente para o nordéste. não fora ap
plicado como o Sr . E pitado teria dçsejado. Ül:vi sempre dizer que 
isso é u:r. dos maiores pezares <i e sua vida . 

O SR. OSWALDO LIMA - Pezar delle e de todos os ver
dadeiro:; p:!triotas, filhos da região nordestina. 

Ccmo declarei, n~o estou adeantando nada de novo, nem inver· 
!cndo a realidade do.s factos . Se qualquer de nôs pet>correr o nor· 
rié-5te, voltat>á coro a desolac.iora impressão do que a obra de c on
jt:ncto não corrc:sponde à v11ltos1d adt das gastos feitos, e tudo por· 
.:jUe não tem s ido dado ao ~crviço a continl:idade que era de se e.s· 
perar <k- uma irttelligencia patriotíca. 

O Sr. Emilio de M aya - A critica de V . Ex . se estende 
ao Governo actua l ? 

O SR. OSWALDO LIMA - Mas V . Ex. já passou pat>a 
<t opposição ? 

O Sr. EmUio de Milya --;- V_ Ex. conhece <t minha posi· 
ção. Mas. de ante da a ffirm:1tiva de V_ Ex ., pergunto se a critica 
se este-nde ao Governo actual. 

O SR. OSWALDO LlMA -Vamo..~ ser sinceros. 
Antes do Sr _ Jos~ Am~rico ter recebido telegrammas do inte~ 

rior narrando as calamidc:des provccadas pelas seccas. que familias. 
abandonando os Lans, morriam de fome nas estradas. antes desses 
itppcllo..< nunca se dirigiu a esse grave problema da nacionalidade . 
Graças ao Governo actual. aos constituintes de 34 - e agora res
l)Ondo .ao aparte do nobre De-putado - foram tomadas providen<:Wis 
de maior relevo. 

Só a Segut1da Republica transformou o problema do· nordéste 
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em questão d<~ nacionalidade. em questão constitucional. · estructnral 
do regime, figurando na Magna Carta como de solução obrigatoria. 

_ Pois bem: e preciso dizer ,a.Jto que o nordéste ccntinua sujeito 
,,s ~~~smas seccas c a seus tragicos cffl?itos, porque os açudes cons
truiclos não evitaram as calamidades nem as suas consequencias 
iatac:>. 

O Sr. Emilio de Maya -Evitaram, em grande parte. 

O SR. OSVv ALDO LIMA - Não evitaram as seccas. nem os 
~cus dfeitos - repito - senão ... 

O Sr. Emílio de Maya -Injustiça de V. Ex. 

O SR . OSWALDO DE LIMA - ... em proporçÕes tão peque
na.~ qu<! s:io guasi despreziveis . 

O Sr . • '.1elchiscdek Monte - Não apoiado. Em completo de
.:;accordo com V. Ex . 

O SR. OSWALDO LIMA 
é resolver o problema da secca. 

Fazer estradas de rodagem não 

O Sr. Emilio de Maya - Em pa~te é ate um dos meios de 
resolver o problema do bandit:smo . 

O Sr . Melchisedek Monte - O orador está demonstrando 
que não conhece bem o problema d.::> nordéste. 

O Sr. Pedro Calmorr - O orador conhece muito bem o Es
tado de Pernambuco. 

O SR. OSWALDO LIMA - Poderiamos examinar desde já 
as linhas estructuraes do problema do nordéste. as causas das sec:cas. 
a direcção dos -rios e dos montes, procurar saber porque os rios do 
nordéste seccam mais de-pNssa que os do littora-I; relembrar a orien
tação das montanhas. a altura das chuvas, versar todas essas minu· 
das. Veriamos, então, qual de nós é mais ignorante no assumpto: 
o nobre collega ou eu . 

O Sr . Mdchisedek Monte - Mas V . Ex. está demonstran
do não saber o que se tem feito até hoje no nordéste. 

O SR. OSWALDO LIMA - Conheço algo, mas quero ca
racberi~r o trabalho realizado nos Estadoo que hei. percorrido. 

O trabalho dos Governos da União, em referenda ao problema 
das seccas, tem sido principalmente de acudir I3IOS nordestinos fa
mintos nos momentos de calamidade. quando. entretanto, -devíamos 
fa:ter obra definitiva, de irrigação daquellas terras, para nessas fixar 
as populações. 

O Sr. Adelmar Rocha - Lembro a V. Ex. que, iniciadas 
as obras contra as seccas. houve depois solução de continuidade. no 
-Governo ·Bemardes. 

O · Sr. Osorio Borba Solução de continuidade que se es-
tendeu a todo o periodo do governo W.ashington Lui:t. 
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O SR. OSWALDO LIMA - Não estou aqui defendendo o 
S;-. Arthur Bernardes. Ao que me consta. porém, o Governo Was
hington Luiz tambem nada fez sobre o assumpto. 

P..ssim, Sr. Presidente. o dinheiro gasto no ·Nordeste tem sido 
quasi unicament~ applicado em mat3.r a fome acs nordestinos. Não 
ê nisso que s<:: resume a solução do problema, mas, sim, em realisar 
cbras contra as seccas, afim de lhes evi.tar as consequencias. Não 
dev~mos esp~rar que a cnlamidade seja de~ncadeada, que estejam 
os nord~stincs emigrando para o resto do Paiz, batendo. famintos, 
ás portas das caDitaes civilizadas, em que vivem os poderosos, e os 
=istidos dos beneficios da civilização para, só então, corrermos em 
soe corro a esses infelizes . 

O que de~ejava do meu Paiz, o que eu lhe pe&ria, era que 
se resolvesse scientifícamente o l)roblema do Nord.;:ste, não se aguar
da-ndo yara intervir apenas na epoca das seccas. O que e;.t quizera 
é que não se descansasse um dia. 

O Sr. Ade:!mar Rocha - Não se esta descançando. No orw 
çamento deste anno existe verba para as obras contra as seccas. 

O SR. OSWALDO LIMA- Pelo menos em Pernambuco, as 
estradas de ferro não caminham desde muito tempo. Não existe aii 
l!ID açude que irrigue lat,ga ou -pequena zona. Se o mesmo não se 
dã na Parahyba, é porque Deus deu âquelle Estado um Presidente 
e um Yviinistro. A mesma sorte não teve Pernambuco, Estado cujos 
dois terços da· area estão sujeitos ãs seccas. 

(Trocam-se numerosos apartes.) 

Lembro-me. Sr. Presidente, que, certa vez, ouvi um filho -de Al
bíon dizer que todo o problema do Nordeste se resumia no da agua. 
D~scm agua. irrigação, ãquelles terrenos, e o sertanejo teria hygie
n~. saude, instrucção ... 

Isso resolveria toda a situação porque alli só havia um pro
bl~ma, o da agua. 

Era essa, Sr. Presidente, a visão de um ·filho de te~a estran
geÍJ'Ié' .. No emtanto, os fHhos da nossa terra estão confundindo as 
questões, não querendo ver que o unico problema do Nord~ste é 
o da agua . Dáe agua, Senhores, ao sertanejo e elle dará ao Brasil 
t•.1do <:1 ma~s: a sua alma, o seu patriotismo, a sua intelligencia, o 
seu trabalho. 

O govemo Epitacío Pessõa ... 

O S.-. Botto de Menezes - E no do Sr, Getulio Varg;;~s? 

O SR. OSWALDO LIMA - . . . foi o unico em que se fez 
;~ lguma cousa, .Mas desejo ser absolutamente seguro nas minhas af
hrmaçõe.s : No governo Epitacio Pessóa, foi nomeado um engenheiw 
ro, filho da Bahia, o Sr. Jayme Leal, que ia a P ernambuco fa:z.l!r 
duas estradas em direcção ás fronteiras da Parahyba, uma de Li~ 
rnoeiro e Umbuzeiro e outra, procurando Vertentes, nas lindes do 
Estado vízi.nho. Esse engenheiro não poudt' ficar em Pernambuco, 
e era um homem que devolvia saldos ao Ministerio, reali:tando tra
balhos com despesas inferiores ás orçadas . 

O Sr. Pedr:o Calmon - Reconheço a benemerencia desse en~ 
genheiro pelas estradas que construiu mais do que pelo s.aldo que 
fez recolher ao Ministerio da Viação. 
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O SR. OSW AL:::x> LIMA - Perguntaria, entretanto, ao no
bre collega quantos exemplos dessa nature~a S. Ex. me poderia 
citar? Talvez; não pudess;- referir mais que dois ou ·tres se tanto. 

O Sr. Pedro Calmon - Sou pouco versado em assumptos d~ 
estradas de rodagem. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não deshonrariam á bella intel
ligcncia d::- V. Ex . Desej~ affirmar que esse en<Jenheiro não pôde 
ficar nem dirigindo sequer as Obras Contra as Scccas, ali. . . 

O Sr. Motta Lima - Por que deixou saldo na construcção 
àas estradas referidas por V . Ex. ? 

O SR. OSWALDO LIMA - ... porque nã o quiz construir 
uma estrada a través de uma lagõa. Aque!le engenheiro e:ttendia 
que. procurando o sopé dos montes, onde não era mistér fazer gran
d.:s aterros, a obra seria mais vantajosa. mais econcmica . Mas os 
validos àa Çpoca queriam que se fizesse a estrada pela laguna e o 
superior hierarchico do engenhe:ro que S. S. obedecesse ás im
posições dos moradores ribeirinhos . O technico não se conforman
do com !. :s~ traçado demitt:u-se . O seu succcssor levou a rodovia 
p~ lo par. ta no . E ;'!WlCa mais se a deixou de construir ... 

O Sr. Pedro Calmon - V. Ex . sabe que era Ministro do 
Gover::1o E pita cio Pessoa o Sr. Pires do Rio, um dos maiores en-· 
genheiros patrícios, com a c:irc:umst.anda e~pecial de ser um dos 
profissionaes da Inspectoria das Obras Contra as Seccas e que, na 
Bahia. fez serviços notaveis. Creio que S. Ex. não .poderia ter 
essa attitude. 

O SR. OSWALDO LIMA - Não quero dizzr que o Sr. Pir~s 
ào Rio não seja um homem notavel, mas a verdade é que eu era 
escriptura.r!o das Obras Contra as Secca.s e pedi· demissão revoltado
com a injustiça que se fazia áquelle engenheiro. 

O Sr. Pedro Calmon - E ' uma accusação que V . Ex. faz . 

O SR . OSWALDO LIMA - Ha um detalhe te<:hnico qu~ 
talvez. V. Ex . desconheça : o s!!Tviço de O bras Contra as Se<:cas 
não é d irectamente orientado pelo Ministro çla Viação. Existe uma 
Dírectoría de Obras Contra as Seccas, autonoma. Isso annulla qual
(iuer accusação. e afasta qualquer incriminação ao Sr . Pires do Rio. 

Como dizia, Sr. Presidente, o problema do cangaceirismo no· 
nordeste é um reflexo d:> problema meteorologico, economico e so
cial da região . 

O Sr-. Emílio áe Maga - Todos affirmamos isso. 

O SR. OSWALDO LIMA - Resolvido o problema das sec
cas. ter-se-á resolvido o do banditismo. Não deveremos pois, estar 
a votar credites de 200, 300 ou mais contos de réis, afim de que
se co:nprem carabinas para matar sertanejos. com a espe~ça de re
solver uma situação que não pede fogo, mas reclama patriotismo 
e agua . 

Devemos voltar as nossas vistas para o nordeste, afim de so
luciooar os problemas com espírito de aacionalidade, mas nlio for
necendo dinheiro para di%im& bo:nens-
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O Sr. Emilio de Maya - Quem -disse que o combate ao 
banditL~mo resolve o problema das seccas? .Ninguem affirmou isso. 

O SR. OSWALDO LIMA - Por isso t"stou à e accordo com 
o veto e votarei contra o projecto, máo grado a manifestação de 
meus rollegas de bancada. na convicção, em que estou, de: que será 
arucluwmcnte l.nutil esse auxílio (Não apoiados) .. . 

O Sr. Emilio de MaJJa - Inutil pela insígnificancia. 

O SR. OSWALDO LIMA 
gaceirismo ... 

para a extincção do can-

O Sr. Emilio de Ma11<t - Poderão, apenas, combater o b~ 
di tisn10. :nas não dar soluçã.., definitiva. 

O SR. OS\V ALDO LIMA - As policias estaduaes. sem o au
xilio dessa v~rba, mesmo porque é funcção precípua dos Esta-dos 
garantir seus filho!' e o trabalho de seus habitantes, saberão dar com• 
bate :710 bandolcirismo nordestino. 

No dia em que a Cam3ra qui:z:er exigir do Presidente da Re• 
publio que se lance definitivamente no c<uninho da solução do pro
blema das seccas no nordéstc, terá meus -applausos mais vibrantes e 
desinteressados. M<S. no momento em que se -pede verba para com
bater crími-nos·os em Estados empilhados de soldados, que .possuem 
verdadeiros ex~rcitos, contra os quaes a nacionalidade protesta e 
s<; revolta, sentindo que sõ á União cabem organizações semelhan
tes, não posso esta::- de accôrdo, porque então essas mHidas não te
riam funcção. não realizariam objectivos, faltariam ás attribuições que 
lhes foram commettidas. 

O Sr. Emilio de Maya - tMas são fac.tor indispensavel á 
solução do problema, V. Ex. sabe disso. 

O SR. ÜSWALDO LIMA - Sr. Presidente, e.~;te aparte me 
faz ainda caminhar no discurso que julgava já ter terminado. 

O Sr-. Emílio de Maya - E acompanharei V. Ex. parn 
pastar os· esclarecimentos que julgar necessarios. 

O SR. OSWALDO LIMA - .Sabe:mos que as policias podem 
perseguir o cangaceiro, ma:> não e"ting;uem o mal do banditismo. 

O Sr. Emilio de Maya -V. Ex. não declarou. ha. pouco, 
que as policias. por si sós, resolvem o problema do combate ao ban
ditismo? 

O SR. OSWALDO LIMA - Não -penetrou V. Ex. o meu 
pensamento. Assertei que o mal era economico--social, não suscepti
vel de solução a bala. 

O St-. Emüio de Maya ........: Mas o que se pede não é o com
bate ao banditismo, é o desenvolvimento de um plano geral na so
lur;lio do problema . 

O SR. OSWALDO LIMA - Co111 300 contos Alagõas. por 
ex.emp\o, vae resolver o problema'? V. Ex.. Sr. Orlando Araujo. 
que é representante de: Alagõas, poderia responder. 
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O Sr- Orlando de A -raujo - Não resolve_ Mas o Estado 
entrará com a parte que fa-ltã. Em todo caso, é um grande auxilio 
para 1! repressão. 

O SR. OSWALDO LIMA- Lampeão tem 4 homens e 3 mu
lben~s. 

O Sr. Motta Lima - Não apoiado. Lampeào tem seus 
Jogares tenentes que operam com outros grupos em diversos pontos. 
Não são apenas 4 homens. 

O SR. OSWALDO LIMA - Só destrwndo o deserto se des
truirá Lampelio e todos os seus semelh~tes psychicos; mas. para 
destruir o deserto. 1 . 600 contos não são .~ufficientes. 

Por isso, estou de accordo com o ve-to do Sr. Presidente da 
Republica e voto contra o projecto. - (Muito bem! O orador é 
cumprimentado). 

O Sr. Café Filho - Sr. Presidente, fui nominalmente citado 
pelo meu illustre collega, Sr. Emílio de Maya. representante de Ala
gõas. na discussão deste projecto. Estou, por conseguinte, na obri
gação de expõor meu pensamento em torno da materia discutida. 

Acceito, S r. Presidente, as razões do Chefe do Governo no veto 
ao projecto que discutimos: E as acceito porque encaro o problema 
<lo band itismo no nordeste de maneira differente dos collegas que me 
antecederam na tribuna. Avançaria até a affirmar que não ha pro
blema de banditismo naquella região. O banditismo ahi e restricto 
á acção de um grupo de criminosos profissionaes que, em correrias. 
avançam na fronteira de um para outro Estado, sempre que se ge· 
neralize o mal. E é um grupo limita.do a 30 ou 40 homens perse
gt.dd~s constantemente pelas policias estaduae.s que impressiona, oo 
momento, o5 Srs. Deputados de modo a provocar tão largos de
bates. 

Pela mane.ira por que se discute o assumpto, parece que no ![J.OT• 

deste o banditismo tem extensão tal. que é preciso que 6 Governo 
da Republica volte-se para elle afim de extinguil-o; liga-se até, coro 
.gra•ve injustiça ás populações nordestinas, o problema das seccas ao 
.do banditismo . 

Assisti, no exerclClo da funcção de Chefe d e Policia do Rio 
Grande do Norte, os momentos mais graves da calamidade -de 1932. 

·vi cahirem. nas ~tr.adas. morrendo de fome, sertanejos riogranden· 
ses do norte, e nenhum facto anonnal de ·assalto ã propriedade re
gistramos, não só em meu Estado como na Parahyba. Pernambuco 
·.e no Ceará, em toda a extensão assolada ·pelas .seccas . O sertanejo 
do nordeste morre de fome, vê cahir de inanição a mulher e os fi. 
lho.S . e Íli!io investe contra a propriedade alheia, não avança sobre 
bens de ninguem. Por conseguinte, nãO podemos, de maneira algu· 
ma, sem commetter grave injuria, unir o problema do banditismo 
.ao das seccas. 

. So.u ' contra o proje.cto porque elle é incoostituciooa], como está 
demõristrado no parecer da Cc:im.miss~. SoU cantra o piojecto por· 
-que entendo que. da maneira cômo ~ fe:z: a espedficação de verba 
e a sua distr!buiçao, elle nem sequer pesa co:no elemento ponderavel 
no ciorilhate ao gl'Upo que perturba e intranqllilli%a, aqUi e ali, uma 
.çu Outra populaçAó norde3tina. 

'Atteocleréi éoi:n meu -voto, com meu enthusiasmo, a um projecto 
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que venha em auxilio de qualquer Estado brasileiro ou de qualquer · 
região, quando o respectivo governo confessar que o Estado se en~ 
::entra intranquillo pela presença de um grupo de "Lampeão" o~:- · 
outro qualquer bandi<lo. nã~ tendo meios efficazes de combater esse 
bando criminoso. Acudird com o meu apo:o a esse Estado para que. 
r.c leve o auxilio da União no momento em que e!Ic precise. Como 
el'tá no p •oject<l, sõ pela vaidade da di~tribuição à~ verbas publi
cas, não posso concordar. 

O de qur precisa o nordeste é dz rodovias de penetração: é 
da continua<_;ão das obras contra as seccas; de escolas, de justiça 
sem influencia da p<lliticagem, de estradas de ferro, de credito agri
cola, do seu de.l'ellvolvimcnto economico, emfim. 

Tacs são os problemas do nordeste e não o do banditismo. que· 
não existe, no sentido que ·lhe está sendo attribuido. O sertanejo -r:or
d~tir.o pereci! ode fcme mas não se faz handido. 

Precisamos d~ assistencia dos poderes centra·es da Republica para 
o.; problemas vitaes, os que dizem respei.to á grandeza econ::>mica d<r 
região. E nada mais. (Palmas.) 

O Sr. Emílio de Maya - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. pela ordem. o nobre De
putado. 

O Sr. Em.ilio de Maya - Sr. Presidente, pedi a palavra ape
nas para accrescentar duas considerações á discussão travada no ple
nario em tomo <lo projecto ora em debate. 

Parece, Sr _ ?residente, qu~ meu nobre e illusi:te co1iega, Sr. 
Cafe Filho, ao desenvolver sua brilhante argumentação de ha pouco 
quiz fazer uma referenda ao meu discurso pronunciado anterior
mt'nte . 

Eu não disse que o pr.:::bl!:'ma do cangaceirL"lllo es-tava directa
rnente ligado ao das seccas _ E de que o não affirmei a Camar3 ba 
.:te vêr <:manhã pela publicação do meu dis.:urso. Assignalei que o 
phenomeno do bar.ditismc ê, em parte, uma consequencia do empo
breciment<• da falta de instrucção das populações sertanejas. 

Se houve quem confundisse o problema do cangaceirismo com 
c da.~ seccas esse foi o Sr. Deputado Oswaldo Lima_ no curso de 
sua argumentação_ 

O Se _ Cali: Filho - Alir!s, eu 'distingui .perfeitamente a the.se 
de V_ Ex. da do Sr. Deputado por Pernambuco, senhor Osv.-aldo 
L1ma, e nisso f.aço justiça a V. Ex. 

O SR. EMILIO DE Ml\. Y A - Sr . Presidente, U!IIa vez que 
IJ meu nobre col!ega Sr. Café Filho decl2ra que ao se referir a esse 
c:ssumpto não quiz fazer referenda a mim, dou por ·encerradas as 
c::>nsidcrações que tinha a fazer e que não mais se justi.fic~m ( Muii,o 
bem). 

Em seguida. é encerrada a discussão do projecto n. -49; 
de 1935, ficando adiada a votação, na forma do Regimento. 

Discussão wtica da indicação n. 3 A, de- 1935 (1.• 
legislatura~, suggcrirido ao Poder Executivo que na Con~ 
fe-rcncia que se vae reunil" em Buenos Aires para tratar 
da questão Bolívian~Paraguaya. se trate do desarmamento 
sul-americano; com parecet- favoravel da Commíss~o de · 
Diplomacia. .. · · ·· 
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Encerrada a discussão, ficando adiada a votação. na 
forma do Regimento. 

J.• discussão do projecto rt. 59 A de ]935 (1.• Ze· 
gislatura). fixando regr:JS sobre o pagamento da ajuda de 
custo a que se refere o artigo 30 da Constituição da R.e
publica; com parecer contrario da Commissão de Consti~ 
tuição e Justiça. 

Enc~rraàa a discussão, ficando adiada a votação. na 
forma do Regimento. 

O Sr. Presidente - Nada mans havendo a tratar vou levantar 
a Sessão, designando para a .de segunda~feira, 29 do corrente, a 
.it>guinte 

Votação do projec:to n. 89~A. de 1935 (I" Legislatura). regu
i<.>ndo o funceionamento do Tribunal de Contas; com parecer da Com
missão de Finanças sobre as emendas (2• discussão) (prec:eden,:;lo a 
votação de um requerimento do Sr, Henrique Dodsworth) ; 

Votação do projec:to n. 2i5, de 1935. mandando incluir na di
vLda p<lSSiva da Uniãc, com o credite. de rêis 250.000:000$000, as 
indernnizações do Tratado d~ Pedras Altas; com substitutivo da Com
missão de Finanças e Orçamento, e par~cer da Commissão de Jus
r:ç~ (c::-rr: !2ra~n::l2) (2• discussão); 

Votação do projecto ~- H8. de 1935 (1" legislatura), abrindo. 
pelo Ministerio da Agric:utlura, o credito especial de 300:000$000, para 
f:'ccorrer ás despesas com o combate á ra.i.va em varias zonas cria
cioras do Paiz. (2" discussão); 

Votação do parecer n. 9, de 1935 (1" legislatura). mandando 
archivar a circular .da União Hispano-Amerkana, suggerindo a ado~ 
pção de tuna bandeira para commemora·r a data de 12 de Outubro: 
.:em pareceres das Commissões de Diplomada e Educação (discus
são unica); 

Votação do parecer n. 10, de 1935 (1• legislatura), mandando 
archivar a reprtsentação da Associação Commercial Suburbana, pe
cindo amnistía por 90 dias para o pagamento dos impostos em atra
:zo, sem multa (discussão unica); 

Votação do requerimento n. 84, de 1935 {1" legislatura). do 
Sr. Osca·r Fontoura e outros, de informações sobre construcções fei
ta~ pelo la Batalhão Ferroviario, no Estado do Rio Gra.nde do Sul 
{discussão unica); 

Votação do requerimeoto n. 87, de 1935 (1• legislatura), do 
Sr. Barreto Pinto, de infonnações, ao Tribunal de Contas, sobre a 
Commissão Central de Contas (discussão unica) ; 

3" discussão do projecto n. 115~A, de 1935 (1• legislatura). es
!te.ndendo ·aDS fieis da Delegacia Fiscal de São Paulo e da Alfan· 

-·rlega de Santos e outros, os beneficios do decreto n. 4, de 1935: 

3• disc:usssão do projecto n. 120, de 1935 (1" legislatura), ap-
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provando o Balanço Geral e a Con,ta do exerc1c1o de 193'! organi
zado pela Contadoria Central da Republica; 

Discussão unica do requerimento n- 85, de 1935 ( J• legíslatu~ 
ra), do Sr. Salles Filho, de infonnações sobre o Departamento de 
Propaganda e Diffusão Cultural (discussão unka); 

Discussão unica do requerimento n. 86. de 1935 O • legislatura). 
do Sr. Acurcio Torres, de informações sobre um decreto de expu!~ 
silo. contra o qual se allega ter sido expedido irregularmente (dis
cuss~o unic?.). 

Levanta-se a Sessão ás 16 horas e 45 minutos. 
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12-~ SESSÃO, EM 29 DE JULHO DE 1935. 

PRESIDENCIA DO SR _ ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 

A's 14 horas. comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Euvaldo Lodi, Pereira Lyra. Ag~nor RabeJ.lc. 
Generoso Ponc~. Caldeira Alvarenga, Edmar Carvalho, Claro de 
Godoy, Lauro Lopes. Café FHho, Ribeiro Junior, Mario Chermont. 
Acylino de Leão. Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, Oementino Lis~ 
coa, Genaro Ponte. Lino Machado, Magalhães de Almeida. Gerson 
Marques, Henrique Couto, Carlos Ras, Eliezer Moreira, Godofredo 
Vianna, Age-nor Monte, Hugo Napoleão, Adelmar Rocha, Freire 
de Andrade. Plínio Pompeu, Democrito Rocha, Fernandes Tavora, 
Pedro Firmeza, Humberto de Andrade, Monte Arraes, José de Borba, 
Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Martins Véras, José Au~ 
gusto. Alberto Rosselli, Ricardo Barreto, Gratuliano Brito, José Go-
mes, Mathias Freire, Herecriano Zenaide. Samuel Duarte, Botto de 
Menezes, Odon Bezerra, Ruy Carneiro. Souza Leão. João Cleophas, 
Rego Barro~. Ozorio Borba, Arnaldo Bastos, Antonio de Góes, Do
mingos Vieira, Arthur Maia, A1d~ Sampaio, Teixeira Leite, Oswaldo 
Lima. Humb~rto Moura, Simões Barbosa. Motta Lima, Emilio de 
Maya, Orlando Araujo, Valente de Lima, Fernandes Lima. Sampaio 
Costa, Deodato Maia, Mekhisedek Monte, Amando Fontes, Manoel 
Nov<!es. Clemente Mariani, Luiz Vianna Fi-lho, João Mangabeira, 
Prisco Paraíso, Pinto Dantas, Alfredo Mascarenhas. Arnold Silva, 
Arlindo Leoni, Francisco Rocha, Octavio Mangabeira_. Wanderley 
Pinho, Pedro Calmon, ·Leoncio Galvão, Arthur Neiva, Rapha1:-l Cin~ 
curá, Edgard .Sanches, Attila Amaral, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, 
Francisco Gonçalves, Nogueira Penido, .Pereira· Carneiro, Henrique 
Dods-v.~orth. Amaral Peixoto, Julio de Novaes, Candido Pessõa, Sal~ 
les Filho. Sampaio Corrêa, João Guimarães, Raul Fernandes, Levi 
Carneiro. &:!uardo Duvivier, Bento Costa, Hermete Silva. Acurdo 
Torres. Cesar Tinoco, Alipio Caitallat. Prado Kelly, Lontra Costa, 
Cardillo Filho. Nilo Alvarenga, Lemgruber Filho. Bandeka Vaughan, 
Arthur Bernardes, Carlos Luz, Noralrlino Lima. Bias Fortes, Pinheiro 
Chagas, Pedro Aleixo, Clemente Medrado, José Braz, Theodomiro 
Santiago, Augusto Viegas, João Beraldo. Washington Pires, Arthur 
Bemardes Filho, Juscelino Kubltschek, Furtado de Menezes, Daniel 
de Carvalho, Christiano Machado, Macario de Almeida, Vieira. Mar
ques, Negrão de Lima, Celso Machado, Jo.sé Bernardino, Matta Ma~ 
chado, Anthero Botelho, Bueno Brandão, Delfim Moreira, Pereira 
Lima. Theotonio Monteiro de Bacros, Waldemar Ferreira, Santos 
Filho, Oscar Stevenson, Barros Penteado, Moraes Andrade, Cardoso 
de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vida!, Cincinato Braga, Macedo 
Bittencourt, Laerte Setubal, Alves Palma, Jorge Guedes, Gomes Fer
raz, Roberto Moreira, Meira Junior, Aureliano Leite, M'iranda Junior. 
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Fa?io Aranha, Yairo Franco, José Cassio, Domingos Vellasco, Lau
d~hno G~mes, Vicente Miguel. Corrêa da Costa, Arthur Jorge, Pli
::uo Tou:mho, Arthur Santos, Octavio da Silveira. Paula Soares. 
Francisco Percin, Rupp Junior. Jo-;é Mul!er, Abelardo Luz, Dini:l; 
}>Jn!or, Dorval Melchiades, Carlos Gomes .de Oliveira. joão Carlos. 
"Borges de Medeiro5, Baptista Lusardo, Vespucio de Abreu. Renato 
Barbosa. Demctric Xavier, Annes Dias. Pedro Verçrara. João Sim~ 
plicio, Frederico Wollenbuttel, Victor Russomano, Raul Bittencourt. 
i\scanio Tubino, Barros Ca.s.sal, Dario Crespo. Adalberto Correa. 
João Neves, Fanfa Ribas. Nicolau Vergueiro, Oscar Fontoura, Aniz 
Badra. Eurico Ribe~ro, Ermando Gomes. Sebastião Domingues, Abel 
-<!os Santos, Pedro Jorge, Francisco di Fiori, Antonio Ca:valhal. Aus
tro d~ Oliveira, Arthur da< Rocha, Silvi\ Costa. Francisco Moura. 
Adalb.~r-to Camargo, Alberto Surek. Damas Ortiz, Chrysostomo de 
Oliveira, Jose do Patrccinio, Ricardino Prado. Vieira Macedo. Mar
ti;]ho Prado, Ferrdra -Lima, Ricardo ·Machado, Oliveira Coutinho, 
Paulo Assumpção, Pedro Rache, Vicente Galliez. Leoncio Araujo. 
Gastãc Vidigal. França Filho. Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Lou
renço Baeta Neves. Abelardo Marinho. Sylvio Leitão. Salgado Fi~ 
lho, Paulo Martins, Moraes Paiva, Barreto Pinto, Thompson Flores. 
{241). 

Deixaram ae comparecer os Srs. : 

Arruda Camara, Deodoro de Mendonça, José Pingarilho, Agos~ 
tinha Montelro. Pires de Gayoso, Olavo Oliveira, Jehovah Motta, 
Adolpho Celso. Barbosa Lima Sobrinho, Mario Domingues, Severino 
Mariz. Mello Machado. Altamirando Requião, Lauro Passos, Pedro 
Lago. J. J. Seabra, :Magalhães Netto, Homero Pires. Asdrubal Soa~ 
res, Henrique Lage, Mathias Soares, Levindo Coelho. Adelio Maciel, 
Polyc.1rpo V iotti, Carneiro rle Rezende. José Alkmim. João Penido. 
Sim§o d~ Cunha. Rezende To~tes. João Henrique. }acques Montan
-:on, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Carlota de Queiroz. Vergueiro 
Ccsar, Gama Cerqueira, Castro Prado, otas Bueno, Hyppolito do 
Rego. Teixeira Pinto, Felix Ribas. Justo de Moraes. Horado Lafer, 
Trigo de Loureiro. Abilio de Assis. Martins e :Silva, Alberto Alvares. 
Lima Tej.xeira. Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Moacyr Bar~ 
bosa, Cardoso Ayres, Vicente Gouveia (52.). 

O Sr. Presidente - A hsta de presença accusa o compareci~ 
mento de 241 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão . 

Acando--se na ante-sala o Sr. Carlos Cavalcanti de Gusmão rc
conhecidc e proclamado Deputado pelo Estado de Alagõas. convido 
·cs Srs. 3• e 4• s~cretarios, para, ern commissão. introduzirem no re~ 
cinto S . Ex.. afim de prestar o compromisso regimental. 

Comoarece S . Ex.. acompanhado da respectiva com
missão e: junto á Mesa, presta o compromisso regimental. 
toma.ndo assento. em seguida. 

O Sr. Presidente - Va~-se proceder ã leitura da Acta da 
Sessão antecedente. 

O Sr. Generoso Ponce ( 3" Secr-etario. servindo de 2."} proce• 
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cie á ieitura da acta da sessão antec~ente. a qual é, posta em di.<;
cussão. 

O Sr. Emilio Maya (Sobre a Acta) Sr. Presidente. na 
sessão passada tive opportunidade de intervir nos de:bat-"'S em -torno 
do projecto que conc~de auxilio para a repressão do bru:ldltismo no 
Nordéste. ma"Q.ifestando opinião a respeito e, ao mesmo tempo, de
clarando, pelas razões expcsta.s, acceitar o veto do Sr. Presidente 
da Republica. 5e bem que reconhecesse a necessidade de auxiliar a 
União, um plano completo de combate ao banditismo, e não apenas 
plano de repressão policial ao cangaceirismo. . 

No discurso hoje publicado no Diario do Poder Legislativo, po~ 
rém, se lê que. ao <:oncluil--o. eu teria declarado que "para o de~ 
SE'nvolvimento de um plano como esse. é que se requer o auxilio da 
União aos Estados", dando a entender que, acceitando o veto, eu ao 
mesmo tempo justificava a concessão desse auxilio ao combate ao 
banditismo no Nordéste nas condições previstas no projecto, qu.ando 
eu disse na realidade que "para o desenvolvimento de um plano como 
esse, isto é, de um plano completo de repressão ao banditismo, com 
a fundação de escolas, abertura de estradas e nomeação de autori.~ 
àades capazes. é que se devia recorrer ao auxilio da União .. , e não 
colllo sahiu publicadq no Diario do Poder Legis1atitxJ". 

O Sr. Lauro Lopes (Sobre a Act,•) - Sr. Presidente o "Diario 
do Poder Legislativo", publicando os discursos dos Srs. Barreto Pinto 
e Oswaldo Lima. pronund<>.dos na sessão de sabbado, me attribue 
diversos apartes, que aH vêm consignados; um delles, em que figura 
o aparteante procurando oppõr obstacu1os ã tremenda offensiva que 
o Sr. Barreto Pinto vem desencadeando contra a Commissão de Cons-
tituição e Justiça desta Casa, e outro no d!scurso do Sr. Oswaldo 
Lima, ddench.:ndo ministros da Viação de quatrienn!os passados e no 
qu-al, segundo se lê, eu me dizia amigo intimo do Sr. José Americo. 
quando não te:nho sequer a honra de conhecer a esse illustre bras~ 
leiro, senão pel~ larga proj ecção de sua actuação na vida publica. 

Esses apartes não são meus. pelo simples motivo de não .mais 
me encontrar na Casa. quando aquelles discursos foram proferidos. 
Houve equivoco, .pois. 

Eis por que devo fazer esta rectificação, afim de evitar possí~ 
veis e lamentaveis <:onfusões futuras. 

O Sr. Francisco Pereira (Sobre a Acta) - Sr. Pres!dente, 
ainda a respeito da mesma discu!lsão que se travou na sessão de 
sabbado, tenho a dizer que o unico aparte registrado como meu, não 
me pertence. Pediria por isso a V . Ex . mandasse dar baixa no 
mesmo. 

O Sr. Raul Bitencourt (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
. r.a sessão de sexta-feira. quando oc:cupava a tribuna o Sr. Deputado 
Pereira Lira. tive opportl.Ulidade de contra-.aparteal' uma interrupção 
<!Ue ao orador fazia o l!ustre Senhor Deputado José Augusto, repre~ 
sentante do Rio Grande do Norte . 

Occorre que esse contra~apat"te foi colhido imperfeitamente e 
reproduzido de maneira diversa da que eu proflerl, !llaZãO pela qual 
-cab~c escla!'lecer a Tectificar . 

Segundo foi publicado no Diario do Poder Legislativo, eu me 
·teria referido ao massacre de Natal na base de uma declaração an-
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terior . Em segundo lagar, porque o Sr. Deputado Lusardo não fi~ra 
na C asa qualquer declaração a respeito, e, em primeiro Jogar, por~ 
que eu não precisava me amparar na informação de qualquer dcxs 
íllustres membros desta Casa. por ilsso que eu fõra .pre"Slellte á la-: 
;nP.ntavel occorrencia de 1930. na Capital do &;ado do Rio Grande 
do Norte. 

O que àisse foi que minha affirmação, de que o governo de 
eutão tinha recebido os caravaneiros, que propagavam a Alliança 
L:beral, quas: os assassinando, matando e ferindo creanças e adutlos 
nas ruas . .. 

O Sr. Café Filho - E os officíaes que dirigiram isso f~ 
r<lm posteriormente promovidos. 

O SR. BITTENCOURT - . . . além de minha declaração 
directa como coo~participante da caravana, se o senhor Deputado 
José Augusto, quizesse, poderia ter ·ainda o testemunho do Deputado 
Baptista Lusardo, tambem !'rescnte naque!la occasião. 

Não me .fundamentei, porém, em declaração alguma· anterior de 
S. Ex. Fui testemunha, coparticipante e incorri nos mesmos riscos 
d<>quelle episodio. Não me pr"cisava arrimar no pensamento ou na 
TJarrativa alheia . Fi1: uma referend a de factos vividos por mim pro~ 
prio . 

Era o que tinha a declarar. 

Em seguida. é approvada a A cta da Sessão an· 
tecedo?nte . 

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

O Sr. Pereira Lira 
pediente a ser 1ido. 

( 1• Secretario) declara que não ha Ex-

O Sr. Presidente - Designo o Sr . Raphael C i.ncurã para 
substituir, in~rinamcnte, na Con1missão de Legislação Soda), o Sr. 
Altamirando Requí~o .' 

Tenho sobre a mesa, relativos ao mesm-o assumpto, os seguintes . 

Rcqu~rimentos 

N. 1 

Requeremos seja suspensa a Sessão de ho;e da Camara dos 
Deputados, em homenagem ae> Embaixador Pedro de Toledo, que 
acaba de fallecer nesta capital, e que .ao Paiz prestou os mais assi· 
gnalados .serviços no jornalismo. na política, na administração publica 
e na c!iplomacia . 

Sala das Sessões, 29 de Julho de 1935. - Waldemar Ferreira, 
Presidente da Commissão de Cons tituição e Justiça . - Vieira Mar~ 
çucs. Presidente da Commiss~o .de Tomada de Contas. - João Be~ 
raldo, Presidente da Commissão do Codigo de Aguas. - Demetrio 
lvfc:rcio Xavie-r, Presidente da Commissão de Segurança Nacional. -
joão Simplicio, Presidente da Commissão de Finanças. - Renato
Barbosa, Presidente da Com.missão de Diplomada . 
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N. 2 

A bancada paulista, pela Ul'lanimidade de seus rr.embros, r~quer 
seja lançado na acta de seus trabalhos wn voto de profUlldo pesar 
pdo !dl!ecimento do Governador Pedro de To!edo. que incarnou. em 
dc:terminado motnento historic:o. as nobre.s aspirações do povo pau~ 
iista, e bem serviu a Patria em todos as alt3s funcçõc.s que lhe foram 
confiadas. 

Sala das Sessões, 29 de Julho de 1935. - Cardoso de Melo 
Neto. - Roberto Moreira. -- Abreu Sodré. - Alt>aro Teixeira 
Pinto. - Aureliano Leite. ·-- Alt;c~ Palma. - Barros Penteado. 
- Bias Bueno. - Carlota dê Queiroz. ~ Castro Prado. - Fabio 
Aranha. - Cir:cinato Braga. - Santos Filho. - Felix Ribas. -
Gama Cerqu.cira. -Macedo Bittcncourt. - Hot:'acio Lafer. - Hen~ 
dque Guedes. - ]agro FrlJnco. - Hyppo{ito do Rego. - ]o.~l? 
Cassio . - Gomes Ferraz. -- Justo de Moraes. - Laerte Setubal. 
- Meira Junior. - Martinho Frade>. - Miranda Junior. - Oli~ 
vieíra Coutinho . - Moraes Andrade. - Aniz Badra. - Oscar Ste~ 
venson. - Sebastião Domirtgues. - Paulo Nogueira. - Francisco 
di Piore. - Joaquim Samp:Jio Vida/. - P<wlo de As.>umprão. -
'l'heotonio lVlorrteiro de Barros. -- Roberto Simonsen. - V ttgueiro 
ê~sar . - Francisco Moura . - W aldcmar Ferreira. - Gastfio Vi~ 
diga!.· - Antor1io Pereira Lim<>. - Chrrsostomo de Oliveira. 

O Sr. Waldemar Ferreira- Sr . Presidente. o desappareci
mento, na fria madrugada de hoie. do Ernbabcador Pedro de Toledo 
causou magoa profunda e inten.sissin1a aos representantes de São 
Paulo na Camara dos Deputados ... 

O Sr. Acurcio Torres - E a todos os representantes do 
Brasil, .pode V. E~. accrescentãr. 

O SR. WALOEMAR FERREIRA - . . . e a todos os repre~ 
sentantes do Brasil. (Muito bem) . 

Bem merece elles estas homenagens posthumas. elle que em vida, 
outras tantas, e numerosas. recebeu repassadas do mais ardente en~ 
thusiasmo do povo d'! sua terra e do Brasil. 

No desdobrar dos panoramas que, depois de outubro .de 30. se 
esboçaram na fita cinematographica cia po!ltica brasileira, no meio 
das vultos que appareceam e desapp.areceram nenhum se dest-acou 
cem ta;1to relevo como o do Embaixador Pedro Toledo . 

Conheci--o, de longe. ha muitos annos. De perto. porém, só o 
conheci na noite de 23 de maio de . 1932, no momento em que elle 
me entregava a Pasta da Justiça, de seu. governo em São Paulo. 

Acompanhei. desde então, com o enthusiasmo de minha admi~ 
ração e o preito de minha solidariedade, aquella inolvidavel figura 
de paladino e de ~valbeiro. 

Bem poucas personalidades se encontram no mundo politico bra~ 
s,ileiro que possam ser desenhadas com linhas tão fortes como a do 
EmbaiXador hoje fallecido. 

A sua vi.da, posto houvesse sido longa, em "poucos alinbavos 
pode defi.Di·r.se. Paulista. nasceu em São Paulo, na velha -Rua das 
Flores, em 29 de Junho de 1860. Oriundo de velha estirpe, foram seus 
paes Manoel Joaquim de Toledo e D. Anna Innocenc!a Barbosa de T~ 
ledo. Em SãO Paulo. fez elJe seus estudos prinlarios, {.secundarios e 
superiores. Formou-se em direito na gloriosa Acadameia de São Pau-
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lo. em 1884. d~pois de ter o 4• annos jurídico na Academia de Re~ 
cif~. Formando. para M:uas Geraes se transferiu. Na cidade de São 
Jr·~ê de Além Parahyba . abriu banca de advogado, trabalhando ao 
~::no do c;=onsc~heiro Francisco Januario da Gama Cerqueira, de 
o:uem depoiS V('lO a ser genro. Ali, manifestou os pendores de sua 
formosa intelliqencia para o cultivo das letras juri.dicas e revelou~se 
o advogado de escol. que deixou, de sua passagem pelo fôro, as 
paginas mais brilhantes. 

Os seus estudos forenses. pri.:1ci-palmente os sobre mar<:as de 
bbrica c patentes de invenção. que foram r<!colhidos pelas revistas 
jurídicas do Pais, apparecem constantemente citados nos trabalhos 
;je doutrina e de jurisprudencia brasileira. 

Antes que a Republica fosse .proclamada, e no mesmo anno em 
c.1.1e isso aconteceu. elle se transferiu de novo para São Paulo . Por 
i!Jdicaç~o do Visconde de Ouro Pr\'tO. e cem o assentimento dos 
c-hefes rcpublkanos de São Paulo, foi oc<:upar o cargo de Procurador 
F iscal da Thesouraria Provinda! . Nesse cargo se manteve por ai~ 
(l::Jrn tempo e continuou a sua .Jabuta forense. ao lado do professor 
Manoel Villaboim e rlo professor Luis Barbcsa àa Gama Cerqueira, 
seu c11nhado, um dos memb!·os da primeira Assembléa Constituinte 
Mineira, que hoje occupa um dos loga,res da b-ancada paulista . 

Espírito affeito ao estudo dos probelmas brasileiros. era natural 
q•:e a poJ:.tka lhe apparecess!' e o convidasse a tomar parte nessas 
lutas. no maL~ das vezes cruas e cheias de decepções, muito mais que 
de praur e de g lerias. 

Na opposição pauli~ta iniciou ell~ a sua vida pc1itic:a. ao mes~ 
mo passo que no jornalismo doutrinava em "A Nação'' ~ depois em 
"O Sáo Paulo". de que fo! redactor. quand::> este era ali. o orgão do 
Pé!rtido Republicano Conservador. do qual elle foi o chefe em São 
Paulo. 

Da politica p:'l~sou para a administração. vin~o a occupar o car~ 
go de Ministro da Agricultura na Presidencia Hennes da Fon:seca. 

A sua cultura vastíssima, o seu espirito agi!, adaptaram-no aos 
novos misteres e elle se mostrou l09o o admin:.Strador de largo 
-àescortinio e de acção segura, :pelos methodos que adaptou, e pela 
<~ctuac;ão feliz em se .desenvolveu a sua opcrosidade. 

Encerrado o quatriennio Hermes da Fonseca, foi para a diplomada 
que elle se dirigiu, vindo a occupar nossa legação em Roma. Qua
trn annos de grandes trabalhos proficuos ali foram desenvolvid<>s. 
E entre elles sobreleva o da revogação do decreto Orinetti, que 
tinha interrompido a corrente immigratoria italiana para terras do 
Brasil. Transf~rido para Madrid. ~ depois para Buenos Aires, 
quando esta ultima legação foi elevada a embaixada. viu-se Pedro 
dt Toledo nomeado embaixador em Buenos Aires. onde prestou ao 
~osso Pab: s~rviços s ignificativos e aleyantados. 

A dedicação, com que se consagrou aos intere.;ses collectivo não 
impediu que, no exercido do cargo que occupava, se soccorresse 
de seu bolso brasileiros amigos em Buenos Aires e que ali soEfriam as agruras do ex.ilio, depois. do movimento revolucionaria de 1924. 

Posto em disponibilidade, em rdüíO dessa benemerencia, ao Brasi·l 
se recolheu. e aqui os seus dias se passaram. até que, em 1932, foi 
convidado e assumiu a Interventoria Federal em São Paulo. 

A sua projecção nesse cargo. e principalmente no de Govema~ 
dor do Estado, por acclamação, no dia 9 de Junho, como chefe da 
Revolução Constitucionalista, deu-lhe o Jogar marcadamente relevante. 
que elle occu.pa na histeria de São Paulo, e - por que não dizel~? 
- na histeria do Brasil. 
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Encerrado aquelle movimento épico, transferido para o presidia da 
Jlha do Rijo, dalli foi deportado .para Portugal. 

Em todos os passos de .sua vida, ainda nos lllais difficeis e deli~ 
caclos, revelou~se a qualidade dominante de sua fi.gura, qual f~sse 
a de uma educação aprimorada, de um alto sentimento que lhe .digni~ 
ficou a vid3. e lhe suavisou a velhice, sempre a serviço das grandes 
causa~ nacionaes. 

Traçou Pedro de Toledo, dessa forma, a sua trajcctoria luminosa 
pela vida. Esta, se lhe esgotou na madrugada fria de hoje. 

Ainda hontem, num daquelles lucidos momentos. contemplando 
a belleza deste céo maravilho~o e dando evasão a pureza de sua 
é.!ma, os seus sentimentos se voltavam, sem duvida, para a terra 
gloriosa de Piratininga. que elle tanto amou e serviu, e tambem para 
esta glorias~ terra brasileira, por cuja felicidade e por cuja ~:trandeza 
e!lc fez o.s seus votos mais ardentes e mais sinceros. 

A Camara dos Srs. D~putados, deferindo oo requerimentos que 
se acham sobre a Mesa, fará justiça á memoria do grande brasi· 
lciro, ao mesmo tempo que. dentro de sua "audade lhe prestará 
homenagem affectuosa e sincera. (Muito bem. Palmas. O crador é 
abraçado}. 

O Sr. I?,oberlo .Moreira - Poucas palavras direi, senhor Pre~ 
~ider:te, poucas e commovidas. para exprimir a dôr profunda que a 
todos !lÓS attin·ge. dif!nte do lutuoso acontecimento a que se referem 
os requerimentos enviados á Mesa. 

Perdendo Pedro de Toledo, perde o Brasil um dos seus filhos 
J\õais illustres, illustre pela bondade ir:nata do s~u temperamento, illustre 
pelo fulgor e o eqwlibrio da sua inte.Iligencia, lilustre pela rígida 
crystalização do seu caracter, illustre, finalmente pelo relevante e be
nemerito emprego que soube dar á sua dilatada e provdtosa exístencia. 

Jã o orador, que com tanto brilho me procedeu nesta tribuna, 
traçou, em largas pinceladas. a biographia do grande morto. 

Sabe a Camara quem foi Pedro de Toledo, sabe como s~ desen~ 
:-o.!ou a carreira fecunda do eminente pauHsta. O que ha a destacar 
no desenvolvimento daquelal actividade abençoada é, Sr. Presidente, 
;:;ntes de tudo, a grcmde elevação moral com que desempenhou as 
numerosas e dciicadas investiduras que lhe foram confiadas pela 
Nação. 

Deputado em São Paulo, Deput!l.do de opposição, deslncumbiu~se 
do mandato com. a ~ntrepidez e o cavalheirismo com que os verdadeiros 
paladinos das causas nobres, e santas costumam defender os ideaes 
qu~ os animam. Ministro de Estado. posteriormente embaixador em 
Madrid, em Roma, em Buenos Aires, teve, nessas altas posições, a 
conducta impeccavel de um gentlemtm que. servindo abnegadamente 
á sua terra, nunca transpo: os limites i'nflexiveis da moral. Depoi.s. 
recolheu:-sc dianamente ao retrahimento, que não era índifferentismo 
amargurado pelas causas nacionaes, mas que traduzia apenas o im

. perativo da consdencia indisposta transitoriamente com as circum~ 
stancias do momento. 

Finalmente ascendeu ao governo de São Paulo e soube desempe
nhar ali um dos papeis mais difficeis e, ao mesmo tempo, dos mais 
elevados e gloriosos que podem caber a um homem de Estado. 

Quando, na tarde .de 10 de Julho, o povo de S:io Paclo, agglo~ 
merado na praça em que Anchieta e seus companheiros erigiam na~ 

.quelles dilatados campos de Piratininga, "no mais patente desses 
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campo!>" . como diz ia o :oadre Simão de . Vasconcellos, a primeira er~ 
mid a. a pr:mcira casa que s ;;: levantava em São Paulo nucleo inicial 
d;. m~ravilho~a mc-tropole dos nossos <lias; nessa ta~d~. quando o 
povo em delirio o acclamava freneticamente. Pedro de Toledo erecto 
da multidão, com a cabeça desguarnecida e nevada pelo tempo. es
t~va esculpindo a sua propria estatua, a estatua que ha de ter um 
01a num dos logradouros publicas de ISão Paulo . 

D epoil>, Sr. P rt'l>:-dentc. foram os dias de luta épica e ingente, 
de luta hercuka c portenrosa. e. nesse instante, Pedro de Toledo se 
revelou :) chefe incomparavcl. pela firmeza, pela serenidade, pela 
imperturbavel corage mcom que acompanhou todos os lances e vi~ 
ciss itu:i es do prelio. Nenhum desanimo. nenhuma hesitação, nenhum 
cieliquio, nenhum recuo, nenhuma tergiversação, :mas, antes. a Jinne~ 
za fria. a inquebrantavel firmeza dos heróes. que têm a consciencia 
tranqu:.Jla e tranquillo o coração. porque sabem que estão servindo 
á sua tf:ra. <i sua gent~ . á s ua geração . 

Sr . Presidente. não foi preciso, pois. que essa funerea Beatriz 
ele mão gdida. de qu~ falava o poeta. viesse: conduzir Pedro de ToA 
ledo ãs legicC'~ l'ilenciosas c mystcriosas que abrigam a alma dos 
herôe". para que cllc tivessi! trnnsposto o portico da imm.ortalidade. 
Imrnortal ~11(' já o era quando. partindo da ilha d "' Riio. tomou o 
caminho mdancolk o do exilio c quando, curtindo no estrangeiro as 
agruras incornparavei!'; do de~terro. mantinha ali. como manteve sem~ 
pre. :=~quclla linha de serenidade que é a caracteristica dos homens 
verdadeiramente fortes . 

Associando-me, portanto. Sr . Presidt'nte. á homena{lem que a 
Camo::ra dos Deputados vac prestar a Pedro de Tokdo, tenho a 
impres.•l!o de es tar contemplando, quando elle desapparece do nosso 
com:ivio. um desst:!'s occassos esbr<J:;;eados das nossas tardes. desses 
occasos que se accendem em chamma. transitoriamente. e mergulham 
ua sombra. na melancolia da noite . 

A vid<J de Pedro de Toledo transc.orreu sempre huminosa, mas 
a Providencia como oue lhe qui:: reservar um coroamento sublime 
e. ?ara que cll~ tivcs!"e no seu tempo. no seu final. o esplendor Ola
x l mo de seu~ dias, deu-lhe. Senhores. a aureola do martyrio .para 
·c·:.>roar a s ua existcncia bcmfazeja. (Palmas. O orador é abraçado). 

O Sr. Presidente - Ha air.da s obre a mesa o seguinte 

N . 3 

Requeremos a nomeação .de uma cçmmiss!!io de cinco Deputados 
para. em nome da Camara, acompanhar o cor:po do Embaixador Pe
dco de Toledo até a estação Pedro li. 

Sala das Sessões, 29 de Julho de 1935 . -João Neves . - O_cta
vio Mangabeirà. - Mac.ario de Almeida. - Uba1do Ramalhete. 
- P0hcúo Chagas . -Furtado de Menezes. -Daniel d,e Carpall]o. 
-- H eruique Dodswodh. - Acurcio Torres. - ~pt:i.sta ~-
- Jalr Tovar . - Oscar For.ttou.ra. - Botto de Men.eze,s. -Pedro 
Calrrnm . - José Augusto. - .Souza Leão. - Arthur: Ssnt.os. 
Sampa~o Corrêa. - Bias Fortes. - 'NicoiMt Va-gueiro . 

. . O Sr. Presidente - Vo.u submetter a votos os .requerü;ne.~to,s. 
ns. 1 e 2. 
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E' approvãdo o requerimento n. 1, subrscripto pelos 
Srs. Presidentes de Commissões . 

E' approvado o requerimento n . 2. do Sr. Cardoso 
de Mello Netto e outros . 

. . O Sr. Presidente Vou submetter a votos o requerimento 
n. 3. Jo Sr. João Neves e outr.Qs. 

Approvado . 

. . O Sr. Presidente E em obediencia ã . deliberação da Casa 
;mmeio para constituir a Commissão os dnco primeiros signatarios 
da requerimento, que são os Srs. Joao Neves. Octavio Mangabeira, 
Macario de Almeida, Ubaldo Ramalhete e Pinheiro Chagas. 

De conformidüde com o requerimento j á opprovado, vou levan• 
tar a Sessão, designando para a de amanhã a mesma. 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 89-A. de 1935 (I• legislatura). regulan
do o funccionamento do Tribunal de Contas; com parecer da Cozn.
rníssão de Finanças sobre as emendas (2• .discussão} {precedendo 
3 votação de um requeril)lento do Sr. Hend-que Dodsworth); 

Votação do projecto n. 275, de 1935. mandando incluir na di• 
vida passiva da U :1ião, com o credito de réis 250.000:000$000, as 
indemnizações do Tratado de Pedras Altas; com substitutivo da Com· 
m1ssão de Finanças e Orçamento. e parecer da Commissão de Jus
tiça (com emenda) (2• discussão); 

Votação do projecto n. 148, de 1935, (I• legislatura), abrindo, 
pelo Min1sterio da Ag ricultura, o credito especial de 300:000$000, 
para occorrer ás despesas com o combate á raiva ~ varias zonas 
criadoras do Paiz (2• discus!;ãO): 

Votação do parecer n. 9, de 1935(1• legislatura), mandando ar~ 
cltivar a circular da União Hispano-Americana, suggerindo a adopção 
de uma bandeira para {:Ommemorar a data de 12 de outuhro; com 
pareceres das Commissões de Diplomacia ~ Educação (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 10. de 1935 (t• legislatura), mandando 
archivar a representação -da Assocaição Commerc:ial Suburbana, .pe• 
dindo amnistía por 90 dias para o .pagamento dos impostos em a trazo • 
.,:em multa ( di.scu.ssão uni.ca}; 

Votação .do requerimento n. 84, de 1935 (1• legislatura), do 
Sr. Oscar Fontoura e outros, de infonnações sobn coostrucçoes 
feitas peol 1 o Batalhão Ferroviario, no Estado do Rio Grande do Sul 
(discussão unica): 

Votação do requerimento n . ô7, de 1935 (1 • legislatura). do Sr. 
Barreto Pinto, de informações, ao Tribunal de Contas, sobre a Com
missão Central de Contas (discussão unica). 

3• .discussão .do projecto n . 115-A, de 1935 (1• legislatura), es
tendendo aos fieis da Delegacia Fiscal de S ão Paulo e da Alfandega 
de Santos e outros. os bi:neficios do decreto n. '*· de 1935; 
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3• discussao do projecto n. 120, de 1935 (I" legislatura), appro
vanoo o Balanço Geral e a Conta do exercido de 1934 organizado 
pela Contadoria Centr al da Republica; 

Discw;são unica do rec;uerimento n. 85. de 1935 (1•· legislatura}, 
do Sr . Salle.s Filho, de informações sobre o Departamento de P ro
pi>ganda e Df.ffusão Cultural (discussão unica); 

Discussão unica do requerimento n. 86, de 1935 (1" legislatura), 
do Sr . Acurcio Torres. de infonnações mbre um .decreto · de expu!· 
são. contru o qual se a!lega ter sido expedido irregularmente (dis
cussão unica); 

Levanta-se a Sessão ás 14 horas e 50 minutos . 
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73."' SESSÃO. EM 30 DE JULHO DE 1935. 

PRESIDENClA DOS SR.S. PEI?ElRA LIMA. 1. SECRETARIO E 
El.IVAUXJ LODI, VICE~PR.ESIDENTE · 

A's. 11 horas, compareceram os Srs. : Euvaldo Loc!i, Pereira Lyra. 
Agenor Rabelb, GeneroJO Ponce, Caldeira de Alvarenga, Edmar 
Ca~valho, Claro d~ Godoy, Ribeiro Junior, Mario Chermont, Acylir:o' 
Leao, Abguar Ba;.tcs, Clementino Lisbôa, Genaro Ponte, Lino Ma~ 
chado, Magalhâes de Almeida, Gerson Marques. Henriqu.e Couto. 
<=;ados ~eis, Eliezer ·Moreira, Godofredo Vianna, Ag~nor Monte,. 
},uga Napoleão, Ade1mar Rccha, Pires Gay-oso. Fr~m: de Andrade, 
Plinio Pompeu. Democrito Rocha, Fernandes Tavora, Pedro Firmez;a. 
Humberto de Andrade, Mont: Arraes, Josê de Bmha, Xavier de Oli
veira, Martins V:~ras, José Augusto, Alberto Ro~e!Ii, Ricardo Barre
to, Gr<::culiano Britto, José Gomes, Mathias Freire, Samuel Duarte, 
Odon l3ezerra, Rtty Carneiro, Souza Leão, João Cleophas, Rego Bar
ros, Ozorio Borba, Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Anto~ 
nio de Gões, Domirlgos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Al.de 
Sampaio, Teixeira Leite, Oswaldo Lima. Humberto M'.oura, Simões· 
Barbosa, Motta Lima, Em.ilio de Maya, Orlando Araujo, Valente de 
Lima, Fernandes de Lima, Sampaio Costa, Carlos de Gusmão, Deo
dato Maia, Melchisedek Monte, Amando Fontes, Clemente Mari.ani, 
Lauro Passos. Pedro Lago, Luiz. Vianna Filho, João Mangabeira, Prís 
co Paraíso, Pinoo Dantas, Alfredo Mascarenhas, Arnold Silva, Ar
lindo Leoni, Francisco Rocha, Octavio Mangabeira, Wanderley de 
Pinho, P~dro Calmon, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Raphael Cin
curã. Edgard Sanches, Attila Amaral, Ubal:fo Ramalhete, Jair Tovar, 
Francisco Gonçalves, Nogueira Penido, P;:r~ira Carneiro, Henriqu:z
Dodsworth, Amaral Peixoto, Candido Pessôa, Sampaio Correa, João 
Guimarães, Raul Fernandes, Levi Carneiro, Bento Costa, Hermete Sil
va. Acurcio Torres, Cesar· Tinoco, Alipio Costallat, Prado Kelly, 
Lontra Costa, Cardillio Filho, Nilo Alvarenga. Lerngruber Filho, Ar~ 
thur Bernardes. Carlos Luz, Nora1dino Li·ma, Bias Fortes, Pinheiro· 
Chagas, Pedro Aleixo, Clemente Medrado, José Braz, Theodomiro 
Santiago, Augusto Viegas, Washington. Pires, Arthur Bemarcles Fi
lho, Juscelino Kubitschek. Furtado de Menez;es, Daniel .de Carvalho, 
Christiano Machado, Macario de Al.mdda, Vieira· Marques, Negrão 
de Lima, Celso .Machado, João Penido, José Bernardino, Matta Ma~ 
chado, Bueno Brandão, Delphim Morelra, Pereira Lima, Theotonio 
Monteiro de Ba1'l'OS, Oscar Stevenson, Barros Penteado, Moraes An
<lrade, Cardoso de Mello Netto. Joaquim Sampaio Vida!, Cincinato 
Braga, Laerte Setubal. Alves Palma, Gomes Ferraz;, Justo de Moraes,. 
Miranda Junior, Fabio Aranha, José Cassio, Domingos Vellasco, 
Laudelino Gomes, Vkente Miguel, Conea da Costa, Arthj)r Tourinho, 
Arthur Santos, Octavio da Silveira, Paula Soares, Francisco Perei-: 
ra, Rupp Junior. José MuUer, Abelardo Luz, Dinlz Junio~, Do~al 
:Melc:hiades, Carlos Gomes de Oliveira, João Cados, Demetrio Xavter. 
Annes Dias. Pedro Vergara, João Simplicio, Frederico Wolfenbuttcl. 
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rêa, ]cão Neves, fanfa Ribas: Nicolau Vergueiro, Oscar Fo.c:
toura, Eurico Ri~iro, Ermano Gomes, Sebastião Domingues. 
Abel dos Santos. Pedro Jorge, Francil>co di Fiori. Antonio Carva• 
lha!, Austro de Oliveira, Arthur da Rocha, Silva Co.">ta, Francisco 
Moura, Adalberto Camargo, Alberto Surek, Damas Ortíz. Chrysos
torno de Oliveira, Jo:;e do Patrocinio .. Ricardino Prado, Vieira Ma

. cedo, Martinho Prado, Ferreira Lima, Ricardo Macedo, Gastao de 
Becco, Vicente Galliez, Leondo Araujo. Gastão Vidi.gal. Moacyr 
Barbosa. Arlindo Pinto, Augu.sto Corsinl:>, Lourenço Baeta Neves. 
Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Mo
raes Paiva, Thompson Flores (226). 

D~ixam de comparecer os Snrs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Deodoro de Mendonça. Fe
nelon P=rdigão. José Pingarilho, Agostinho Monteiro, Olavo de Oli
veka, Figueiredo Rodrigues, Jehovah Motta, Herectiano Zenay.de, 
Mario Domingues. Severino Mariz, Mello Machado, Altamirando Re~ 
quião, Manoel Novaes, .J. J. Seabra. Magalhã~ Netto, Asdrubal 
Soares, Julio de Novaes. Henrique Lage, ISalles Filho, Eduardo Du
vivier, Martins Soares, Levindo Coelho, Adelio Maciel. Polycarpo 
Viotti, Carneiro de Rezende. Josê Alkmin, Simão .da Cunha, Rezen~ 
de Tostes, João Henric:jue, Anthero Botelho, Jacques. Montandon, 
Abreu rSodré. Paulo Nogueira, Waldemar Ferreira, Santos Filho, 
Carlota de Queiroz, Vergueiro Cesar, Gama Cerqueira, Castro Pra
do, Macedo Bittencourt. Bias Bueno, Hypolito do Rego, Jorge Gue-
des, T~ixeira Pinto. Felix Ribas, Roi:>erto Moreira, Meira Juruor, Au
reliano Leite, Horacio Lafer, Tri.go de .Loureiro. Victor Russomano, 
Raul Bittencourt. Aniz Badra, Abilio de Assis, Martins e Silva, Oli~ 
·veira Coutinho. Alberto Alvares, Lima Teixeira, Paulo Assumpção, 
Roberto Simonsen. França Filho, Cardoso Ayres, Vicente Gouvêa, 
Barreto Pinto (69). 

O Sr. Presidente A lista de presença accusa o compa~ 
recimento de 225 Srs . Deputados . 

Está aberta a sessão. 

O Sr. Caldeira de Alvarenga (4.0 Secretario. seruindc de 2. ) 
procede â leitura da Acta da •Sessão antecedente, a qual é, sem ob
:!et'Vações, approvada . 

O Sr. Presidente - Passa~se á leitura do ExpecU~te. 

O ST. Agenor Rabello (2.~ Scc"Cetario, servindo de 1.0
), procede ã 

leitura do seguinte 

EXPEDIENf.E 

O.fficio: 

Do Governo do Estado .de São Paulo, de 24 do corrente, remet• 
tendo informações sobre o custo da vida. 

- A quem fez a requisi.ção. 
São lidos e vão a imprimir os seguintes 
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PROJECrOS 

N. 154 - 1935 

(1.& legislatura) 

Autoriza o Governo a dar garantia a uma operaçiio de credito até a 
importarzcia de réis 50.000:000$000, entre o Estado do Rio Gran• 
de do Sul, e o Banco do Bra:;il. destirr.ada ao resgate da emissão 
de ·· bonus" feita pelo mesmo Estado. 

(De Senado - Justiça ll8e Finanças 173) 

O Poder Legislativo r~olve : 

A rt. 1.• Fica o Poder Legislativo autorizado a dar a necessaria 
!)arantia, por intennedio do T~souro Nacional, a uma operação de 
credito a ser ajustada e realizada entre o Estado do Rio Grande do 
Sul e o Banco do Brasil ate .a importancia de 50.000:000$000. 

§ L" A referida operação serâ destinada ao resgate dos "bc
nus" emittidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e de· 
Vl"rá ser feita de modo que as respectiv as Commissões não sejam mais 
onerosas para o Estado do que as constantes de contractos anteriores, 

·celebrados, com a mesm!a finalidade. entre outros -EstadOs e o dito 
Banco. observando-se quanto ás garantias, o que esses contractos es• 
tabelecem . 

§ 2.• Realizada a operação de credito a que se refere esta lei, 
ficará prohibida a circ:ulação dos. "bonus" a que allude o paragrapho 
anterior. 

§ 3. • A verba annual. pa ra o serviço de amortização e juros, de• 
verá ser consignada na lei orçamentaria áo Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 2.• Revogam-se ·as disposições em contrario. 

Senado Federal, em 26 de Julho de 1935. - Antonio Garcia de 
llfedeitos Netto. - Cunha ~ello. - José Pires Rebello. 

N. 155- 1935 

( 1." legislatura ) 

Fixa a FOf'Ça Na~•al para os exercidos de 1936, 1937 e 1938 

(Commissão :&xecutiva 25 - t.• Legislatura) 
!. 

A Commissão Executiva, attendendo ao disposto no artigo 39, 
n. 2, da Constituição Federal, e no § 4.• do art. 154 do Regimento 
Interno. a~enta como projecto de fixação da força naval para os 

-~erdcio.s de 1936, 1937 e 1938 a lei- vigente, que assim dispõe: 
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(LEI N. 32, DE 23 DE FEVEREIRO DE' 1935) 

O Poder Lelíslativo decreta : 

Art. 1." A Força Naval para os exercícios ~e 1936, 1937 e 1938" 
constará: 

a) 
b) 
c) 

Prévio. 

d~ offidaes constantes dos respectivos quadros; 
dos suh-officiacs constantes dos respectivos quadros; 
de 300 alumnos da Escola Naval, mclu.sive 104 do Curso 

d) de 7.137 praças do Corpo de Marinheiros. distribuídos pelas 
diversas classes e especialidades do s~rvíço de Convés; 

c) de 3. 500 praças do Corpo de Marinheiros. distribuídos pelas 
diversas classes e especialidades do Serviço de Machinas; 

f) de 588 praças do Corpo de Marinheiros. distribuídos pelas 
diversas classes e especialidades do .Serviço de Aviação Naval: 

g) .de 2. 638 praças do Corpo de Fuzileiros Navaes, incluindo· 
as companhias especiaes e a banda de rousica; 

h) de 600 alumnos das Escolas de Aprendizes Marinheiros, dis- · 
tribuidos pelas cinco escolas nos diversos Estados; 

i) de 1.151 taifeiros da companhia de taifa do Corpo de Ma
rinheiros, distribuídos pelas diversas classes e serviços. 

Art. 2.• A Marinha de Guerra comprehende: 

a) a força activa. c~m?ozta d_, p~ssoa~ a quo! :::::: rúcre o ar~l
go 1 "· 

b) as rc.sl:'rvas ccnstituidas de accordo com a lei do serviçO' 
militar e as leis 5. 631, de 31 de Dezembro de 1928 e 21 . 887, de 29 
de Setembro de 1932: 

c) a Reserva Naval Aerea, na forma do seu regulamento, será'. 
composta do seguinte pessoial ; 

1 Capitão-T~nente; 
3 Primeiros-Tenentes e 

30 Segundos-Tenentes. 

Art. 3.• Em tempo de guerra a Armada compor-se-á do pessoal 
que fõr necessario. 

Art. 1.• O tempo de serviço na Af1,llada s~Tá regulado em Avi
so do Ministro da Marinha, de accordo com o art. 33 do Regula
mento para o Corpo de Marinheiros, appr-ovado pelo decreto n. 
23.511, de 28 de novembro de 1933,. mocllficado pe1o decreto n .... -
23.986, de 9de ~arço de 1934. 

Art. 5." Os claros que se abrirem no pessoal. serão preenchidos 
pela Escola Naval, pelas Escolas. de Aprendizes Marinheiros, pelo 
voluntariado sem premio c pelo sorteio par<r a Armada, na forroa da 
lei do serviço militar. 

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

Sala da Comm.íSt>ão Executiva, •... de ...... de 1935 - Euva!da-
Lodi. .no exerci cio da presidencia. '- José Pefti~a Lira, 1. • .Secretario 
- Agenor ·F. Gomes, 2." Sec:r.etario, interino. - Caldeira de Alvar-en~ 
ga, 3.• Secretario interino.-Edmar Ca~valho. 4.• Secretario interino. 
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:COnstituição Federal: 

Art. 3~. Compete privativamente ao Poder Legislativo, 
-:a sancção ào Pnesídente da Republica: 

com 

N. 2 votar annualmente o orçamento da receita e da des· 
_pesa e, no início de cada lcgi:slatura, a lei de fixação das forças 
armadas da Uniãc.>, a qual, nesse periodo, sómente poderá ser mo-
dificada por iniciativa do Presidente da Republica. 

Regimento Interno: 

Art. 154 . Lei de fixação de forças é a que determina, para 
.• _.m quatrieoDio, o effectivo total do ·.pessoal do Exercito ou da 
Armada. 

~ 1.0 Se até o dia 5 de Junho a Mesa não houver recebido 
éa Com.mis:são de Segurança Nacional os projectos de fixação de 
-:forças, de accordo c{)m os paragraphos anteriores, incluirá em or~ 
·dem do dia, em forma de projecto, as leis em vigor. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expe<liente. 

Politica pat'lamentar 

O Sr. Henrique Dodsworth - (Pela ordem) - Sr. Presi· 
·.ciente, nos ultimos dias têm sido feitas varias criticas á actuação da 
:minoria parlamentar . 

Se formos, entretanto, analysar as iniciativas de plenario e das 
· Commissões, em beneficio do andamento dos negocies publicos, ve~ 
rifi<:aremos que essas iniciativas, na sua quasi totalidade, se não na 
·totalidade, tiveram origem no .seio da minoria parlamentar. 

A maioria tem;.se cont-e-ntado. Sr. Presidente, c;om o apolo ~ 
litico ao Sr. Presidente da Republica, e se assim não fosse, não 
.vota.rlamos a gravidade da omissão que vou denunciar a V. Ex . da 
tribuna, relativa ao projecto . de lei de fixação de forças, o qual até 
este momento não chegou· a .plenario, não tendo sido, sequer, obje~ 
cto de estudo da Commis:são de Segurança Nacional, que, como 
V. Ex . sabe, foi presidida por dois membros da maioria - o SeJ 
nhor Magalhães de Almeida e, no momento, o Sr. Demetrio Xavier. 

A Constituição estabelece, claramente, no artigo 39: 

"Compete privativamente ao Poder Legislativô com a 
.sancção do Presidente da Republica: 

...........•••.. , ................... #•••············-······ 

2) votar annualmente o orçamento da receita 'r da desJ 
pesa, e, no inicio de cada legislatura, a lei de fixação das 
forças a-rmadas da União, a qual, ne&e periodo, sõw.eote po
derá ser modificada por iniciativa do Presidente da Repu~ 
hlica." 

Comb!nado com esse artigo .da Constituição, encontramos no 
'Regimento Interno da Camara o artigo 154, nestes termos: 
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·-Lei d<! fi.xaçl!o de forças é a que determina, para um
auatriennio, o eft~ctivo total do pessoal do Exercito ou da: 
Ármada." 

§ 4.• Se até o dia 5 de Junho a Mesa não houver re
cebido da Commisão de Segurança Nacional os projectOs d~ 
fixação de forças de accordo com os paragraphos anteriores. 
incluirá em ordem do dia, ·em fórma de projecto, as leis em 
vigor:· 

Ora, Sr. Presidente, encontramo-nos quasi que no inicio do 
rnez de Agosto. e, entretanto, verificamos não só que o Governo 
não st! preoccupou com o assumpto, talvez devido aos descansos. 
successivos do Sr. Presidente da Republica, tão necessarios .para os 
descanso.:; ~anterio:-es que- S. Ex. já se havia permittido, mas tam
~m que a Comraissáo de Segurança não tomou a iniciativa de 
examinar a materia nem a -Mesa da Camara cumpriu o Regimento , 
visto como, desde 5 de Junho deveria ter incluido em Ordem do Dia. 
em fómta de projecto, as leis em vigor. 

Nada mais preciso dizer, Sr. Presidente, para demonstrar como 
são .proced~ntes as criticas da minoria e que, ainda uma vez. pro
videncias vao ser tomadas nesse sentido. mas d-epois .de terem re~ 
percutido nas Commissões technicas d a Casa por iniciativa da mi
noria parlamentar. · 

Era o q:.~e tinha a dizer . (M uito bem ) . 

Durante o discurso .do Sr. Henrique Dodsworth o Se~ 
nhor Pereira Lira, 1 • Secretario, deixa a cadeira da pre
sidencia, que é occupada pele> Sr . Euvaldo Lodi, 2• Vive~ 
Presidente. 

O Sl'. Presidente Devo informar ao nobre Deputado, Se:. 
uhor Henrique Dodsworth que a Mesa não tem se .descuidado desse
<'SSutnpto, ac:hando~se já a ma teria á disposição dos Srs. Deputados 
para os esclarecimentos que desejarem. 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Agradeço o es
clarecimento de V . Ex., mas devo ponderar que o que está sobre 
3 mesa não é o projecto do Governo, o qual, repito, não se pre
occupou com o assumpto, mas o projecto de fixação de forças de 
a.:cordo com as leis em vi~or, isso porque nem a Comm.issão de 
Segurança nem o Sr. Presidente da Republica cumpriram o seu 
dever. 

O Sr. Presidente - A materia que está sobre a mee.a é con
stituida por um projec:to da Commdssão Executiva, nos termos do ar
tigo 154 do Regimento Intmlo. (Pausa) 

Tenho sobre a mesa e ~ou submetter a votos o seguinte 

REQUERt:!UE:.'iTO 

_Req!Jeremos a iDserção de um voto de pesar na acta dos tra
balhos da ~ssão de hoje, pelo falleçimento do Dr. Augusto Cavai ... 
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C"!Uti, membro que f<li da A.sseml:&a Nacional Constituinte, pela 
representação pernambucana e bem assim, o levantamento da ses~ 
sJo. ~m homenagem á memoria do dign<l mort<>. 

. Sala das Sessões, 30 de Julho de 1935 . - Alde Sampaio. -
Antonio (;_ó~s. - Oswaldo C.. Lima. - Adalbi!rlo Camargo. - Da· 
mmgos V1e1ra. - Barbosa L1ma Sobrinho. - Simões Barbosa. -
Heitor M<li8, - Moraes Paiva. - A :n.aldo Bastos. - Souza Leão. 
-Humberto Moura. - Ozorío Borba.- R.ego &rros. - Adolpho 
Celso. - Ferreira Lima. - Teixeira Leite. - Joiio Clcopha.s . ._ 
Abe{ dos Santos. - Leoncio G. Araujo. - Pedro Jorge. - .Silt>io 
Leitiio. - José Pereira L ira. 

O Sr. Alde Sampaio (Pda ordem) - Sr. Presidente, o re~ 
quedmento que V. Ex . acaba de annunciar, de homenagem á me
moria do ex-constituinte Sr. Augusto Cavakanti, está assigoado por 
toda a representação do Estado de Pernambuco. c é em nome des.~a 
representação que venho trazer ã Carnara as condolencias da minha 
bancada . . 

O nosso prant~ado COLapanheiro representou Pernambuco na 
C cnstituinte. sabendo sempre portar.se com brilho e dignidade. con
siderando com elevação os assumptos politicos e procurando dar 
presti::~ío e nome a seu Estado nativo . 

Homem publico. nunca mentiu ás suas attitudes. traçando-se 
sempre linha .de alta correcção, que seguiu e legou a seus descen
dentes como norma de conducta . 

Formado em direíto, recorreu, entretanto, como meio de subsi~
tencia, ã agricultura, e, ahi. parec.e, forjou, IJ<) trabalho quotidiano 
e afanoso que essa especialidade exige. aquella tempera de caracter 
que o distinguia e servia de moLde e exemplo a seus c:onterraneos. 

Poiitko. Sr . Presidente, servia o nosso dilecto amigo na facção 
de que faço parte; e cabe-nos significar á Camata o quanto lasti
mamos. seus companheiros de lutas partidarias, a perda que advêm 
á nossa campanha, e que sempre haveremos de sentir nas novas 
lides q'..le tenhamos de emprehender. 

Sr . P~sidente, figuras com a de Augusto Cavalcante, pel.u 
suas qualidades individuaes, pelas · funcções que desempenharam na 
sodedade. como exemplo que· fica para <ls po.steros, merecem, real
mente, a homenagem que, ·por intermedio dos representantes de Per
nambuco, a Camara vae deferir. E' a histeria sempre cakada nos 
fdctos anteriores: são sempre os grandes homens. os grandes exem
plos que definem, no futuro, <l andar dos homens, determinando-lhes 
o c<>mportamento e as direc~es a seguir. 

A Camara, rendendo homenagens à memoria de Augusto Ca
valcanti, está mais uma vez coocorrendo para que os bo!IS exemplos 
g-erem e frutifiquem em nosso meio. 

Por isso, S.r. Presidente. em nome .de tod<ls .os representantes 
de Pernambuco, traduzindo o sentir do proprio Estado. .solicito dos 
n:eus pares votem fav(J('aveJmente .este requerimento, cultuando a 
memoria de UJI1 brasileiro illustre, a quem a Patria muito deve. 
(Muito bem. O orador é abraçado.) 

O Sr. Samuel Duarte (Pela ordem) - Sr. Presidente. acabo 
c:ie receber dO$ meiL5 illu&tres companheiros de bancada a delegaç!io 
de. em nome de.Ua e no do Estado da Parabyha, associar.-me ás 
JUStas homenagens que acaba de requerer a bancada .de Pernambuco 
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:ã memoria do Gepulado Augusto Cavalcanti, fallecido ha ,POUcos 
<Las . 

_O E stado que repres~nto r:ão podia deixar de compartilhar desse 
,l;ent1mento de .pesar que vem ferir a representação p~rnambucana, 
porque, vizinhos que somos da grande unidade nordestina, temos, 
antes me.!'mo da solidariedade dess~s instantes de magua, a dos ln4 
teresses <ommuns áquellas regiões, sempre unidas nas suas aspira~ 
çCA!s de prosperidade, como unidas ininterruptamente teem sido nos 
i11stantes de sacrificío. ( Apoia~; muito bem). 

Todos conhecem a actua ção que teve na Assembléa Nacional 
Ccnstituinte a9uella figura à e lutador, que, pr«~ccupado, com os 
problemas de r~al :nteresse e utilidade para o Paiz, .deixou bem cedo 
a ca·rreira profissional de advogado .para se dedica:r ~ao estudo .das 
questões economicas do Brasil, sobretudo, as das que interessavam 
o Estado de Pernambuco. 

Seus conhecimentos das linguas dassicas, suas preoccupações 
<Om os problemas de economia, bem como os de formação social da 
rE'giáo de que era filho. representam contribuição notavel nos tra~ 
hiilhos que o Dr. Augusto Cavalcanti teve occasião de elaborar em 
todas as opportunidades em que sua vocação de estudioso das ques~ 
t•'5es nacionaes, foi· chamada a manifestar-se, dentro e fora do re~ 
<into desta Casa, imprimindo a tudo que fez traços de patriotismo 
e de rel~van~: dedicação .peios destinos do Brasil. 

A Parahyba, unida a Pemambuco, como acabei de dizer, em 
todos os instantes em que se toma necessarto o concurso das uni· 
~ades nordestinas para a soluçãc de problemas communs, não podia 
deixar de :>e fazer ouvir nesta j\JSta homenagem á memoria do 
<Onstituinte desappareddo. E ·faz votos para que sua cadeira. vaga 
nesta Casa, seja honrada pela contribuição de um substituto que, 
estou certo, exercerá suas aptidões de modo condigno, parallela~ 
ment-e á illustração com que sempre Pernambuco soube honrar suas 
tradições de civismo c de cultura no Parlamento brasileiro . (Muito 
bem. O orador i: abraçado). 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho (Pela oz-dem) - Sr. Presi• 
dente, nosso companheiro Sr . Deputado Alde .Sampaio falou em 
nome de toda a bancada pernambucana. Devo agora dizer algu· 
mas palavras numa delegação mais restricta, a do Partido Soda! 
Deomocratico, cujos representante!> neste mommto não podiam dei· 
xar de manifestar suas c:ondolencias. pelo passamento de: um com~ 
panheiro de politica, embora no momento em campo diverso da· 
(!ueU·e em que militamos. 

Conheci Augusto Cavalcanti quando Presidente .de uma socie· 
<!ade de fornecedores de canna e, e.m todas as pelejas que seus 
.;:ompanheiros travavam naquelle instante, sempre o enccntrei á fren~ 
t~ de sua clas...<>e com destemor, bravura e desinteres~. realmente 
merecedor.es .da consideração que desfructou em seu Estado e da 
estima devida a quem tantas demonstrações deu de energia civica 
e capac.idade de acção. 

O Partido Social Democratico de Pernambuco v.em render~lhe 
suas homenagens. pois se tratava .de um grande pernambucano, de 
combatividade ex~mplar. que era, effectivament:e, o traço caracteris-
tico de Augusto Cavalcanti, como será o da bistoria de nosso Es~ 
tado. 

Com estas palavras, Sr. Presidente. cieixo expressa a minha 
solidariedade ao voto de pesar que o Sr. Deputado Alde Sampaio 
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r~quereu em nome de toda a bancada pernambucana. (Muito bem. 
O orador é abraçado.) 

O Sr. José Augusto (Pela ordem) - Sr. Presidente, são tão 
estreitas, tão intimas as relações que Hgam meu Estado. o Rio Gran
de do Norte, ao de Pernambuco, que - póde-se dizer sem exagero 
- não ha acontecimento de ordem social, politka ou economica, 
occorrido no grande Estado nordestino, que não se reflicta ou não 
~percuta ímmediatamente ·em minha terra, 

No que concerne ao Dr. Augusto Cavalcanti, cujo fallecimento 
cs jornaes ~egistram e em homenagem a cuja memoria a bancada 
pernambucana acaba de pedir .desta Casa um voto de profundo e 
sentido pesar, quero dizer que as suas relações comnosco, sobretudo 
commigo que fui seu contemporaoeo na Faculdade de Direito de Re
cife. eram das mais cordiaes e das mais effectivas. 

Apreciava eu em Agusto Cavalcanti, na sua modestia. na sua 
cultura, na sobriedade de suas attitudes, na sua tempera. uma da~ 
mais lidim.3:5 expressões da vida nor<kstina . Com esse íllustre morto 
privei por muito tempo, admirando-lhe. cada wz mais, a intelligen
cia e o caracter. 

Assim. cómo norte-riograndense, amigo e admirador de Augusto 
Cavalcar.ti, venho trazer a Pernambuco, nestas poucas palavras, a 
expressão de meu pesar e de minha solidariedade no voto que a 
Cam<tra, dentro d;;: minutos, vae approvar, como um preito .posthu# 
mo de justiça ::t quem tão dignamente soube viver. (Muito bem. 
O orador é abraçack1.) 

O Sr. Moraes P<Pva (Pela ordem) - tir. 1-'residente, et •• 
nome dos meus coUegas de representação, no dos que compõem a 
·Commissão Especial do Esta-tuto dos Funccion.raTiot'l .Publicas, e no 
meu proprio, ·associa-me ás merecidas homenagens que a C amara 
vae render pelo infausto desapparecimento ~o illustre pernambu
cano Dr. Augusto Cavalcanti. 

Da vida política e da sua actuação brilhante como represen
tante do glorioso Estado nordestino, na Assembléa Nacional Cons
tituinte e na Camara em que esta foi transformada, já disseram cs 
illustres collegas que me antecederam na tribuna . 

Resta-nos, porém, assignalar os rdevantes serviços prestados ao 
'func:cionalismo publico. quer no seio da Assembléa, quer como mem
bro da Commiss~o Especial de Estatutos. em que foi sempre so
licito no estudo dos problemas attinentes á laboriosa classe, e um 
v oto seguro com que sempre contaram os servidores do Estado 
'CjUando em causa as suas justas pretenções. 

Assim, Sr. Presidente, a estas palavras. que reflectem o sen
<timento innato em que desabrocha a nossa grande saudade, quer~ 
juntar as do reconhecimento que á memoria de Augusto Ca~alca~tl 
àedicam aquelles que consagram a maior parte de sua ex1stencLa 
ao serviço da patria corilmum . 

Era o qwe: tinha a dizer . (Muito bem. O orador é abraçado.)' 

Em seguida. é approvado o requerimento do Senhor 
Alde Sampaio. 

O Sr. Presidente Em obedienda á deliberação da Cama-
.ra, vou J.evantar a Sessão. designando para a de amanhã ~ seguinte 
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ORDEM lJO l>U. 

Votação do projecto n. ó9-A, de 1935 (1• legislatura), regu
lando o funccionamento do Tribunal de Contas; com paucer da 
Comimssão -:le F inanças sobre as emendas (2' discÚssão) (proce
dendo a votação de um requerimento do Sr. Henriqu·= Dodsworth) ; 

Votação do projecto n . 2i5, de 1935, mandando incluir na di
vida passiva da Uruão, com o credito de réis 250.000:000$000, as 
indemnizações do Tratado de Pedras Altas; com substitutivo da 
Commissão de Finanças e OrçilJJiento, e parecer da Commissão d~ 
J ustiç3 (com emenda) (2• discussão) ; 

Vctação do projecto n . 148. de 1935 (1• legislatura), abrindo. 
r eJo Ministerio da Agricultura, o credito e~pecial d~ 300:000$000. 
para occorrer ás de!'pt>sa~ com o combat-e ã raiv ~ em var:as zonas 
criadoras do Paiz (2" d iscussiio); 

Votação do parecer n . 9, de 1935 (I• leg islatura) , mandando 
c:rchiva r a circular da União Hispano-Americana, suqgerindo a 
.adopção de uma bandeira para comrnemorar a data de 12 de outu
h;o; com pareceres das Comrnissões O( Diplomacia e Educação 
(discussão unica): 

Vocação do parecer n . lO, de 1935 (t• legislatura) . m;mdando 
archiver a representação da Associação Cornmercial Suburbana, pe
dindo amnistia por 90 dias para o pagamento dos impostos em atra
zo, sem multa (discussão unica); 

Votação do projecto n . 49, de 1935 (I' legislatura) autorizando 
r Poder Ex~cutivo a aux:liar a campanha contra o banditismo no 
Nordeste; com parecr edas Comrnissões de Finanças e Justiça, re
jdt3rido a resolução legislativa vetada pelo Sr. Presidente da Re
publica (discussão unica) ; 

Votação da indicação n. :3-A, de 1935 ( t• legislatura), sugge
rindo ao Poder Executivo que na Conferencia que se vae reunir 
em Buencs Aires para tratar da questão BoJi.viano-Para~.:~uaya, se 
trate do desarmamento sul-americano; com parecer favoravel da 
Commissão ::!e Diplomada (discussão unica); 

Votação do projecto n . 113-A de 1935 (t• legislatura), sus
pendendo a concessão de inspecção prévia a universidades e insti
tutos de e!Uiino estaduaes e livres. e approvação de seus estatutos. 
emquanto não for approvado o Plano Nacional de Educação; tendo· 
parecer com emenda da Comrnissão de Educação ( 1' discussão); 

Votação do projecto n. 174, de 1935 ( ! • leg~slatura), dispon
do sobre o direito de promoção dos ·funccionarios subalternos das 

"Secretarias de Estado; tendo parecer com substitutivo da Commis
são Especie~l de Estatuto (1• d iscussão ): 

Votação do projecto n. 59-A, de 1935 ( t• legislatura) , fixando 
rl.'gras sobre o pagamento da ajuda de · custo a que ~ refere o 
ar.t. 30 da Constituição da Republica; com parecer contra~:io da. 
Commissão de Constituição e Justiça (1• discussão) ; 
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Votação do projccto n. 87, de 1935 ( 1• legislàtura), creando 
c.:ooperativas de consumo nas Caixas ou In.Stitut~ de Apo.sentadoria 
e Pensões: com pareceres contrarias das Commissões de Legislação 
!:iodal e d-:- Finanças (1• discussão); 

Vítaçilo do projecto n. 137. de 1935 (1" legislatura), dispen~ 
::ando os estudantes dos cursos secundarias de exi.gencias legaes que 
menc.:iona: tendo parecer com emendas da Commissão de Educação 
( J• discus~iloj; 

Votaçao do requerimento n. 84, de 1935 (!• legislatura), do 
Sr. Oscar Fontoura e outros, de informações sobre construcções 
feitas pelo I" Batalhão F-erroviario. no Est~do do Rio G!-ande do 
Sul (discusslJo unica): 

Votac;!lo do requerimento n. 87, de 1935 (1" legislatura), do 
Sr. Barreto Pinto. de informaçõe-s. ao Tribunal de Contas, sobre 
a Comm!::snc- Ccntr<tl de Cor. tas (discussão unica); 

3' disml'.l:ío do projecto n. 115-A, de 1935 ({ • legislatura), 
cstcndrndo ao.~ fids da Delegacia Fiscal de São Paulo e da Alfan~ 
dega de Santos e outros, os beneficios do decreto n. 4, de 1935; 

3• dlm.L~sao do prajecto n. 120, de 1935 ( J a legislatura), apprO• 
vando o Balanço Geral e a Conta do exercido de 1934 organizado 
pela Contildoria Central da Republica; 

Dlscu~sDo unica do requerimento n. 85. de 1935 ( 1• legisla~ 
tura). do Sr. Salles Filho, de informações sobre o Departamento 
de Propaganda e Diffusão Cultural; 

Dlscu11.~!1o unka de requerim-ento n. 86, de 1935 ( 1" legL~Ia~ 
tura), do Sr. Acurcio Torres, de informações sobre um decreto de 
expuh:lo, contra o qual se allega ter sído expedido irregularmente. 

Levanta-se a Sessão ãs H horas e 40 minutos. 
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74.a SESSÃO, EM 31 DE JULHO DE 1935 

PRESIDENCIA DO SR. EUV ALDO LODI, 2o VICE~ 
PRESIDENTE 

A's 14 horas. comparecem os Srs.: 

Euvaldo Lodi, Pereira Lyra, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, 
Lauro Lopes, Abguar ·Bastos, C!ementino Lisbôa. Genaro Ponte, 
Lino Machado, Gerson Marques, Henrique Couto, Elie~r Moreira. 
Godofredo Vianna. Hugo Napoleão. Adelmar Rocha, PJinio Pom
peu, Democrito Rocha, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, Hum• 
berto de Andrade, José de Borba, Josê .Augusto, Ricardo Barreto, 
José Gomes, ·Mathias Freire, Samuel Duarte, Odon Be:;o;erra, Ruy 
Carneiro, Souza Leão, João Cleophas, Rego Barros, Arnaldo Bas~ 
tos, Antonio de Gôes, Domingos Vieira, Heitor Maia, Alde Sam~ 
-paio, Teixeira Leite, Humberto Moura, Simões Barbosa, Fernandes 
Lima. 'Sampaio Costa, Deodato Maia, Melchisedek Monte, Amando 
Fontes, Lauro Passos, Prisco Paraíso, Pinto Dantas, 41fredo Ma~ 
carenhas, Arnold Silva, Octavio Mangabeira, Leoncio Galrão, Ra
phael Cincurã, Homero Pires, Jair Tovar, Nogueira Penido, Hen
rique DodS".vorth, Amaral Peixoto, Candido Pessôa, Salles Filho, 
Sampaio Correa, Raul Fernandes, Levi Carneiro, Bento Costa. Her~ 
mete Silva, Acurcio Torres, Alipio Costallat. Prado Kdly, Nilo AI· 
varenga, Bandeira Vaughan, Arthur Bcmardes, Noraldino Lima, 
Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Pedro Aleixo, Augusto Viegas, Jus
celino Kubitschek, Furtado de Mene:;o;es, Daniel Carvalho, Christiano 
Machado, Macàrio de Almeida, Negrão de Lima, Celso Machado, 
Matta ·Machado. Theotonio Monteiro de Barros, Barros Penteado, 
Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vidal. 'Macedo Bitten
court, Laerte Setubal, Alves Palma, Teixeira Pinto. Gomes Ferraz, 
Fabio Aranha, Jairo Franco, Josê Cassio, Domingos Vellasco. Vi~ 
cente Miguel, Trigo de Loureiro, Arthur Jorge, Plinio Tourinho, 
Arthur Santos, Octavio da Silveira, Paula Soares, Francisco Pe~ 
reira. Rupp Junior, Josê 1Muller. Abelardo Lu:;o;, Oini:;o; Junior, Dorval 
Melchiades, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, Borges de Me
deiros, .Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio Xavier. Pe
dro Vergara, João Simplicio, Frederico Walfenbuttel. Raul Bitten
court, Ascanio Tubino. Dario Crespo, Adalberto Corrêa, Fanfa Ri
bas, Nicolau Vergueiro, Eurico Ribeiro, Sebastião Domingues, Abel 
dos Santas. P~dro Jorge, Francisco di Fiori, Antonio Carvalhal, 
Austro de Oliveira, Arthur da Rocha, Silva Costa, Francisco 
Moura, Ad:9.ll;oerto Cama~go, Alberto Surek, José do Patrocínio, Ri
cardino Prado, Vieira Macedo, Martinho Prado. Ferreira Lima, Ri
cardo Machado, Pedro Rache,· Leoncio Araujo, Lourenço ~ta Ne
ws, Abelardo Marinho, Barreto Pinto e Thompson Flores. ( 147) 

O S:r. Presidente - A lista de presença accusa o compare
cimento de 147 Srs. Deputados. 

Estii aberta a Sessão . 
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O Sr. Claro de Godoy ( Supplente, servindo de 2" Secretario) 
procede á leitura tia Acta da Sessão antecedente, a qual é posta em 
<iiscussão. 

O Sr. Barreto Pinto {Sobre a Actaj - Sr. Presidente. diz o 
proverbio que "o habito do cachimbo faz a bocca torta ... ·· 

Como falo todos os di<:~S e hontem estive calado, esqueceram-se 
do meu nome na lista de presença. Dahi as providencias que soli .. 
cito a V. Ex .• no ~entído de ser feita. hoje, esta pequena rectifi
cação. se ainda é tempo . 

Em seguida. é approvada a Acta da .Sessão antecedente. 

O Sr. Prei>idente - Pa.ssa-se â leitura do Expediente. 

O Sr. Lauro Lopes (Supplente. servindo de 1.0 Secretario) 
procede á leitura Jo seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrarnmas: 

Urbano - Presjdentc Camara Deputados. 

Tendo conhecimento estar sendo discutido Plano Nacional Edu
cação Directoría Academico Faculdade Medicina Rio roga aos Se
nhores Deputados intermedio V. Ex. registem artigo que manda 
sejam reconheci.das Universidaàa~ e F<~culcladt>s liv.:-es, visto em sua 
gEneralidade estes estabelecím~ntos constituírem verc\adeira ·aberr;1ção 
pela ausencia selecdoname:nto corpos docente e discente e srem des
providos das mais elementares iostallações requeridas curso superior. 

O reconhecimento official Faculda~s livres em seu stato quo. 
seria o maiOr dos crimes até hoje praticados na histeria do ensino 
brasileiro. Saudações. - Ary Novis, Presidente interino . 

- Inteirada. 
Urbano -· P_res.ldente Camara Deputados: 

N. 870 - Circular - Tenho a honra àe- communkar a Vossa 
Ex. ter assumido commando Escola Militar para que fui nomeado 
ciccreto de 18 do corrente. - Coronel MIJSCarenhas Moraes, Com
mandante. 

Inteirada . 
E' li~o e vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 156 - 1935 

Fixa as Forças de Terra para o ttxer:-cicios de 1936, 1937 e 1938 

(Commissão Executiva 26 - 1• legislatura} 

A Commissão Executiva, attendendo ao disPQ6tO no artigo 39, 
n. 2, da Constituição Federal e no ~ '4° do ·art . 154 do Regimento 
Interno, aprel!Cota conto projecto · àc fixação das .forças 4e terra 
·para os exercidos de 1936, 1937 e 1938 a lei vigente, qu~ '33Sitn 
dispõe: 
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(m:t:RETO 24.072, JlY. 2 Ui:; AllRIL ()!> 1934 ) 

Art. l." As Força.s de Terra para os exercícios de 1936, 1937 
e 1938, serão constituídas: 

a) dos officiaes do Exercito activo constantes dos diversos 
quadres (officiaes generaes e officiaes das armas e dos serviços) 
dt' accordo, quanto ao numero, com a:s exig.encias da organização 
do Exercito em tempo de paz; 

b) dos officiaes remanescentes de quadros ex tine tos; 
c) dos officiaes da 1" classe da reserva. convocados para ser

viço no Ministerio da Guerra; 
d) de outros officiaes da reserva. bem como aspirantes a oHi

cial em commissão, convocados para estagias e períodos de instru• 
cção de accordo com o regulamento para o Corpo de Offi.cíaes da 
Reserva; 

e) dçs segundos tenente-s 
'llumnos das Escolas de Saude e 

f) dos aspirantes a offidal 

e aspirantes a officü:l estagiaTios 
de Veterinaria do Exercito; 
do Exercito activo; 

g) dos 601 sub~tenentes; 
h) de 650 alui!lDOS da Escola Militar; 
i) de 100 alumnos da Escola de Aviação Militar; 
n de 441 sargentos instructores e 850 sarg~ntos escreventes; 
i) de 401 sargentos especialistas do serviço de saude e 159 

praças (sargentos, cabos e soldados) especialistas de Veterinaria; 
m) de 68.182 p.raças (sargentos. cabos e soldados) distribuidos 

pelos corpos de tropa e fonnação dos serviços. de accordo com os 
quadr·os de effectivos que forem fixados nos 1"1:9Ulamentos; 

n) de 3.000 praças dos contingentes especiaes dos estabeleci· 
mentes do Exercito; 

Art. 2.~ O effectivo das forças de terra não será reduzido, 
centro do período para o qual é fixado; poderá, porém, ser elevado: 

a) de 15. 000 reservistas de I" e 2• categorias para a.s mano
ln·as de grandes unidades, ou de 3" para periodos de instrucção 
intensiva. nas guarnições onde não houv.er grandes manobras, tudo 
de accordo com o Regulamento do Serviço Militar e cabendo ao Es~ 
tado Maior do Exercito indicar as regiões. drcumscripções ou zonas 
onde deve ser feita a convocação; 

b) ao effectivo normal da organização de pa:~:, em cir~umstan
cias especiaes. se a segurança da Republica o exigir, recorrendo-se 
a-:> voluntariado ou á convocação de reservistas de I" e 2• care~ 
gerias. 

c) ao effcctivo de guerra em caso de mobilização. 

Art. 3." Por o.::casião das manobras annuaes o Governo po
derá convocar, por intermediQ do Ministerio da Guerra, o pes:;oa.l 
necessario, da reserva ou da Guarda Territorial, a jui:~;o do Estado 
Maior do Exercito, em todas as localidades onde seja possivel appli· 
.car os convocados nos serviços que lhes são proprio.s. 

Art. 4.D Revogam-se as disposiç.ões em contrario. 
Euvaldo Lodi. no exercício da P.residencia. - Tosé Per-eira Lira.. 

1 • Secretario. --: Agenor Per!'eira Rabello, 26 Secretario. - Caldeira 
.de Alvarenga, 3° Secretario, interino. - Ed.mar Carvalho, 4° Secre~ 
.tario, interino. 
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ll~GlSI.AÇÁO CITAD~ 

Constituição Federal: 
Art. 39 Compete privativamente ao Poder Legislativo, <:om a 

sancção do Presidente da Republica: 
N. 2. votar annualmente o orçamento âa receita e da despesa 

e:• no inicio de cada legislatura, a lei de fixação das forças armadas 
ca União, a qual, nesse periodo, sômente pod~rá ser modificada 
por in!ciativa do Presidente da Repub!ica. 

R!'gimznto Interno: 

Art. 15-4. Lei de fixação de forças é a que determina, para um 
qtlatriennio, o effectivo total do pessoal do Exercito ou da Ar~ 
mada. 

§ -4." S., até o dia 5 de Junho a Mesa não houver recebido da 
Commissão de Segurança Nacional os projectos de fixação de for~ 
ças, de accordo com os paragraphos anteriores, incluirâ em ordem 
do dia, E'm forma de projecto, as leis em vigor. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 
Tenho sobre a mesa e vou subrn~tti:r a votos o seguinte 

Requeremo~ seja inserto, na Acta dos trabalhos de hoje um 
voto de regosijo pela promulgação, que hontem se verificou, da 
Constituição do Estado de Minas Geraes. 

Sala das Sessões, 3í de Julho de 1935. - Pçàro Aleixo. -
Arthu:- Bcrn:11·cf~s. - Carlos Lu:=. - Negrão de Lima. - Furtado 
de Menezes. - Celso Machado. - Daniel de Carvalho. - Chris~ 
tiano M. Machado. - Bías Fortes. - P. Matta Machado. - Ma~ 
cario de Almeida. - Juscelino Kubitschek. - Eu.valdo Lodi. - Pi~ 
nhf!iro CIUJ.g<Js, - Noraldino Lima. - Vieira Marques. - Pedro 
Rache. - Alberto Surek. - Ettrico Ribeiro. José BE'r'nardino. 
Lour~nço Bac:ta Ne1.1c:s. - Eucno Brandão. - Antero Botelho. -
A. Bemardes Filho. 

O Sr. Pedro Aleixo (Pda ordem) - Sr. Presidente, Minas 
Geraes vem pedir á Camara dos Deputados a inserção em acta, de 
um voto de regosijo, pelo auspicioso acontecimento da promulgação 
da Crln.~t1htic;ão Mineira. 

Ha pouco mais de um anno, Sr.' Presidente, !.'e unidos, nesta. 
sala, brasileiros de todas as regtões do Pai:z:, arautos das aspiraç5es 
e interpret~s dos anseios de todos os sectores do Brasil, decretãmos 
e promulgárnos a Constituição F-ederal. Evoco, com a saudade com
movedora que ~nvolve sempre a lembrança das h<Jras bem vividas, 
as horas agitadas e turbulentas da Assemblêa Constituinte de 1934. 
cujas resi.Stencias e cujas affirmaçõ-es cívicas. ainda que tão cedo 
olvidadas, no açodamento de censuras precipitadas, são para nós 
outros que daqu~lla Assembléa participámos, o orgulho que nos faz 
engrandecidos, porque nel!a se engrandeceu e se avultou a grande 
Patria de qu.e todos somos fieis e vigilantes servidores. Repre~ 
senta bem a Carta Constitucional de Julho o sentimento, o passado, 
o presente e as espe-ranças <la Nação Brasil~ira; · sob-n~tudo é ella 
uma firme promessa, um compromisso seguro de esforço permanente. 
na sentido da perfeição. Vista de conjuncto, a Constituição é todo. 
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um svttema dentro do qual os contrastes se harmonnam, as COll

tradiçÕes se ·explicam, as anfunonias se· .clesfazem, as- disparidades 
~ acertam. para que tudo rdlicta, com fide-lidade irreprehensivel, o 
complexo indefinível da alma brasileira. 

Cremos em Deus e faz:emos da Família a <:ellula primeira da 
Nacionalídade. Mas, se proclamamos a nossa confiança em Deus. 
sanultaneam2nte asseguramos a inviolabidade da. liberdade de cren~ 
ça. garantimos o livre exercido de todos os cultos e .prohibimos que 
alguem seja priv3do de qualquer de seus. direitos, .por motivo de 
convicções phHosophicas ou religiosas. 

Fazemos indissoluvel o vinculo matrimonial e pomos a Familia 
sob a protecção e>pecial do Estado, mas ao mesmo tempo· equipa· 
ramos aos filhos legítimos os fühos naturaes . 

A todo instante levantamos barreira ao predo.minio, ostensivo 
ou disfarçado. de gentes de a~-ias terras sobre a nossa gente, ora: 
vedando a estrangeiros propriedades de empresas jomalisl:icas, po· 
liticas ou noticiosas, ora pennittindo a expulsão summaria de es• 
trangeiros p~rigosos ã ordem publica ou nocivos aos interesses do 
Paiz; mas para o goso de direitos e garantias individuaes, que a 
civilização sagrou como conquista deEinitiva e im?resc;riptivel da hu
manidõide. não distinguimos brasileiros de estrangeiros e antes im
pomos am poderf'S publicas como dever, que proporcionem a uns 
e outros uma educação capaz de desenvolver, num espírito brasi• 
leiro, a consciencia da .solidariedade humana. 

Q~··: remos a patria una e integra, mas porque não a queremos 
como r<!:Jresentação abstracta, irreal, Retida, creámos a imagem della. 
em cada munidpio. cujos direitos e cujos deveres precisamente de· 
Hnimos, de sorte a concretizal~s numa vida real, para ser inten· 
:samente vivida pelos cidadãos. na pratica diutuma e no exercício 
con,;tante das mai'i accendradas virtudes cívicas. 

Limitamos a autonomia dos Estados, autonomia cuja amplitude 
antiga se explicava pela confusão com a noção mesma de soberania. 
As limitações, porém, não objectivaram a submiss~o de UllS Estados 
ao jugo oppre.s.sor de outros, porque foram méras restricções de de· 
ma si as e excessos para relevo maior da propria Federação. 

!Mantivemos o direito de propriedade, mas não o mantiwmos 
r;a sua plenitude tradiciQilal, porqlianto subordinamos seu exercício 
ao interesse social ou collectivo. Como outr'ora summum jus, sum· 
ma injuria; -:omo antes. a propriedade individual <:ompatibilizada 
com as ~igcnd_as do viver civiL Mas já agora o uso e goso só
mente são permittidos emquanto coincidem com o interesse da ~ 
ciedade. com o interesse da collectivióarle. 

Não quero proseguir neste desfiar de contrasres, nesta indi
cação de reticencias neste discriminar de restricções. que são um 
mundo jurídico novo, dentro do qual tem de viver a Republka, que 
estamos renovando. Destaco e saliento esses contrastes, essas, re• 
ticencias ~ essas restricções, não para examinar e apreciar a Carta 
Constitucional BraSJ1eira. mas apenas, Sr. Presidente, tanto quanto 
baste para just!ficar, resumidamente, o requeriménto que acaba de 
ser depositado sobre a mesa, pela bancada de Minas Geraes. 

As leis não são boas, .eDSinava Aristoteles, porque bem se man· 
dam. ~enão porque bem se guardam. 

Minas Geraes nesta hora, p6de dizer ao Brasil, que bem guar• 
dou os princípios. os postulados do diploma constitucional de Julho 
de 1934. 

· M:inas Ger:;~es póde assim dizer ao Brasil que, hontem, ao di• 
latar o J'Qder do .seu povo e do seu Governo, com o submetter·se á 
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Lei que, po~ vontade propria, edit~u e promulgou, Minas Geraes 
pôde dizer ao Brasil que reaffirmou compromissos solemnemente to-
mados nesta Casa, em Julho de 1934. · 

Assim como, Sr. Presidente, observei que a Constituição F e~ 
· :d-eral represznta bem o complexo da alma brasileira, neste momenta 
-observo que, nós. os mineiros, podemos ostentar orgulhosamente ante 
os nossos patrícios de todos os Estados do Brasi-l, a Constituiçãa 
de Minas, porque a :mesma representa, com fidelidade tambem irre~ 
prehensivel. a simplicidade da alma mineira. O que sobretudo nos 
-orgulha e envaidece no trabalho que hont-m1 se converteu em di~ 
ploma constitucional da gente montanheza, é a precisão, e a segu
rança com que alli se interpreta, para mais facilmente <:umpri-1-a. a 
Carta Magna da Republica. · 

Não venho. justificando rapidamente, como estou fazendo, o 
requerimento da bancada mineira, analy.sar a Cotutituição do meu 
Estado. Relembro, apenas, como fundamento de minhas palavras 
e affinnaçõe3, qu·~ ~e a Constituição Federal vedou a Deputados o 
patrocinio de causas contra a União. o Estado e o Município, o 
legislador constituinte mineiro completou o pensamento do <:onsti~ 
tuinte nacional para prphibir tambem -pleiteie o Deputado interesses 
privados perante a. administração publica. Se encontramos. Senhor 
Presidente, aqui, limitada a inviolabilidade dos Deputados p'elas opí, 
niões, palavras e votos que emittirem ao exercido de .sua propria 
funcçoo, na carta mineira vemos definida essa limitação com a affiJ:~ 
mativa de que a inviolabilidade não se estePderâ ás palavras qu~ o 
Deputado proferir, mesmo no recinto da Assembléa, desde que não 
se relacionem com o ,exercido da funcção. ' 

Se no art. l 83 da Constituição Federal o legislador constituinte 
brasileiro prohibiu a creação de encargos ao Thesouro publico, sem 
a indicação de recursos necessalios i: bastastes para attender aos 
mesmos encargos, o legisaldor constituinte mineiro determinou que 
nenhum projecto de lei, que imp<)rte accrescimo de despesa, tenha 
andamento, após a primeira discu.ss:io, emquanto não se a pprovar a 
receita correspondente. 

Se. Sr. Presidente, o legi-slador constituinte brasileiro quiz fa
zer dos mWJicipios, cujos direitos e cujos deveres foram precisamente 
delineados na Carta Constitucional, uma escola de civismo, onde as 
virtudes dos cidadãos se aprimoram e se aperreiçoam, o legislador 
constituinte mineiro prescreveu r~gras que completam e integram. os 
postulados da Constituição Federal. vedando ao municipio, além do 
qu~ vedado está na Constituição 'Federal. desviar recursos para ser~ 
viços que lhe sejam extranhas, re,munerar. transitoriamente, embora, 
funcciooarios do Estado ou da Uniao, e editar em suas officinas 
jornaes, pr~ctos parti<!arios. 

Eis ahi, Sr. Presidente, porque salientei que o legislador cQ!loo 
stituinteo mineiro interpretou, com precisão e segul"êê!lt;a, .para mais 
faci1mente executai-a, a carta constJtuàonal votada e deeretada, pela 
Assembléa Nacional Constituinte! 

Assim, Sr . Presidente, podemos di-zer ao Brasil que a Consti .. 
tuição hontem promulgada em Minas Geraes, Constituição pela qual 
se dilatou o poder dos mineiros, que ora upontaneamente &e su~ 
mettem á lei em3:41da de sua propria vOilt'ade, - podemOIS cltzer 
que essa Constituiç4o é a reaffirmaçAo solemne de c~promlssos 
por noo assumidos perante a Naçao, ZJ,a A.ue,Dbléa NaciODal Coa~ 
stituinte, e a reiteração do segurQ ~pr9111j$so de um. esf«oç9 per
manente no sentido da perfeição. 
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E' esta. Sr. Presidente, a razão pela qual nós, mineiros, nos 
ttjubilamos e . regosijamos com o auspicioso acontecimento. Por esse 
mesmo auspicioso acontecimento. ngosijae-vos comnosco, Srs. Oepu
·1ados, fa:zei tambem vosso o nosso jubilo, numa demonstração affe
·duo.:;a da inql!abrantavel fraternidade brasHeira! (Muito bem; muito 
~- Palmas. O orado~: é cumP.rime<ntado.) 

O Sr. Noraldino Lima (Pela ordem) - Sr. Presidente. a 
-proposito da promulgação. hontem. da Constituição Mineira, occupo, 
·pela ·primeira vez. a attenç5o da Camara. · 

A volta .de Minas ao regime da Lei dev~ ser assignalada como 
.aspiração do Povo -!vlineiro, levada a bom termo pela ac:ção con
juncta e patriotica de quantos, sem traço partidario, compuzeram e 
-dignificaram a Constituinte h ontem encerrada naquelle Estado. E' 
·c-erto que os mineiros jamais dei::ãmos. no trecho da vida nacional 
iniciado em 4 de. Outubro de 19.30 e terminado com a constituciona
lização gradativá de todas as unidades federadas do Brasil. - de 
ler enl mente os principias immutaveis da lei e do direito, d~ntro 
dos quaes se processa, .'Se articula e vive a justiça social. 

Indo para a Revolução, Minas o fez menos p-elo amor - que 
não tem --· ~o embate das armas como solucão entre os dissídios 
Oos homens. mas peJ.a sua vocação innata pa~a a liberdade. que é 
o se" postulado de fé, como povo. e que se C~ffi.rmou sempre. na 
nora ex:ada, n'O Brasi!-Colonia, no Brasil-Imperio e no Brasii-Re
publica. 

Assim, o prjmeiro Interventor Federal em meu Estado deteve 
· a denominação constitucional de Presidente. que usou sempre, como 
·decorrencia da situação excepcional de Minas no quadro revolucio

. nario, uni-co Estado, entre os fixados pelo decreto do Govemo Pro

. visorio, que se mantin':ta organizado pela forma legal anterior ao 
movimento · de Outubro. 

O Presidente Olegario M.acid - e.;se grande cidadão da Re
publica. cujos 77 annos de idade n:lo puderam resistir ao dissabor. 
ã angustia, ás attribulações de toda a ordem, politicas, administra

. tivas, financeiras e sociaes que lhe marcaram. de modo·. aspero e 
'brutal. o tormentoso governo que a revolução abriu em Outubro 
de 1930 e a morte fechou em Setembro de 1933: - com quem essa 
mesma Revoluç~ não f~z ainda as suas contas, nias a cuja memoria 
-o futuro fará justiça plena, foca-lizando-a como a dos mais impres
sionantes padrOes hum•anos de que Minas se orgulhará, tempos a 
-dentro - o Presidente Olegario Maciel teve sempre a .preoccupação 
da le!, testemunhada. sobretudo, pelos que lhe assistiram e compu~ 
-zeram a administração. 

O regime ~iscrecionario - dou disso depoimento pessoal, como 
-o mais modesto dos auxiliares do governo de então - só era e:x.er~ 
ddo .sem restrlcç6es -pelo varão notavel no tocante ãs attitudes e 
liCtos indispensaveis á funcção admiru.'Strativa, e se algum deslleS 
Tesvalou para o campo da -política - zona e-scorregadia onde os 
1\omens, sos reglmens de acepção, tem ambiencias penosas a v~ 
para se manterem ao leme - elle o ~erã feito não pelo desc:um~ 
mento dos nobres canones de justiça que lhe tocavam de reverbe~ 
Tações profundas o espírito e o sentimento, mas _pela propria impo.
:!!lção das drcumst<mclas a que nenhum homem de :partido, em c~ 
-dJções identicas, se poderia furtar. 

E, como o govel1l0 do Presidente Olegario Maciel, ~ quem 
-se pode falar ~ mais desembaraço por se tratar de um mono. 
<embora vivo na saudade dos bomellll, foi. sem duvida, os <bJ 
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seus successores .no Poder, -em Minas. ·de· ·modo a se afHnnar;: .com. 
· ~gurança; que o nosso Estado, em todos os tempos e situações, ·.:._;__ 
de Antonio de· Albuquerque a Be.nedicto Valladares - tem obede:
ddo. invaria .. elmente, ao !~a "sub lege liliertas", com. o altO· 
senso de respomabilidade que tem e que a chronica politica mais. 
accentua, com ufania para os mineiros, creando~Ihes, por isso, creS
centes cicveres para com a sua terra, que elles só querem grande 
dentro d~ um Brasil cada vez maior. 

A nova Constituição hontem promulgada em Bello Horizonte· 
sob luminosos auspidos, com o alvoroço incontido da alma zninelrà. 
vem mudar, sem abalo, a ordem jurídica do Estado: - essa orde111 
sempre residiu nas praticas do nosso povo, em cujas tradições tern 
fundas as suas raizes, embebidas generosamente n.o sangue e na. 
compr·.!hensl:ío dos homens. 

O estatuto organico de Minas resl.!lta de uma elaboração coJl
sciente e m·~ditada de es.piritos dos mais destacados desta geração 
d:: mineiro3. 

No ante~rojecto collaboraram grandes autoridades de nossas 
ktras juridicas, constituindo esse trabalho, impessoal como toda a. 
obra legislativa, a c.ellula central da nova carta. 

Em tomo desse ante~projecto manifestaram~se, num debate fran
co c largo, os constituintes de meu Estado, escolhidos pelo povo. 

· em pleito memoravel. para prestar~m â collectividade, como brilhan
temente o fizeram, a contribuição de sua cultura, de seu patriotismo. 

. de sua fê nos destinos nacionaes, através do lastro, estratificado pelo 
tempo de nossos usos e costUlnP.S, de nossas tendencias e tradições. 
em face dos demais Estados brasileiros. 

Na fixação dos marcos fronteiriços, aconselhados por boa te
chnica jurídica, entre a Constituição de 16 de Julho e a que, no 
Estado de 'Minas, vae retraçar o campo de c;omp~tencia na espbera 
do direito, os nossos constituintes - entre elles valores moços que 
apontam, para a vida parlamentar, - fizeram escola de civismo e 
de boa educação politica. pondo na obra cot!llilum o melhor .espiri~ 
publico, esquecidos, quasi sempre, das dissenções partídarias, par~ 
a predom:nancia do ideal de cooperação e de expressivo entendi
mento entre membros da mesma sociedade humana no exame e no 
debate dos problemas emergentes. Desse espírito de collaboraç~ 
reciproca, de cordialidade abrangente, que tão ã justa revela a ín
dole. do povo montanhez e lhe recommenda o bom senso e a cultura 
política, sae, .para o serviço da communhão. o novo Pacto Mineiro, 
dentro do qual, em opportuno equilíbrio, se alinham, intellígente
mente equadcnadas, as idéas que resaltam do quadro juridico e 
social contemForaneo. O Povo .Mineiro, que- tão achegado semprl!' 
foi ao principio fundamental da ordem e ao culto intransigente da 
lei, rece\x! com ineJtr:edivel satisfaão e vae praticar com fidelid;W.e 
exemplar - ninguem duvida - o seu novo estatuto, promulg<!,dO 
hontem, como o de 15 de Junho de 1891, "em nome de DetiS todo 
poderoso", numa consoladora reaffirmaç~o de fé, tão ardente, tão 
e.spontanea e sincera na alma contemplativa .de nossa gente. 

Que Deus fortaleça, pois. no espírito gregario do mineiro o 
sentimento que tem feito delle, boa Wlidad~ àa familia br'asileifa., 
vivendo sempre, çomo tem vivido. a vida da dignidade e· do tra
bal~. como parc:e!la permanente do todo indivisível. 

E. assim. Minas, com a sua Constituição, da qual se poderã 
discordar, ta!'VIe:t, no terreno da doutrina, mas de que não é ~id~ 
-dissentir no da ideali.dade que a inspirou; Minas, continuando as 
tradlçõe.s de seu pavo, pnxurarâ sempre l$eT digna · da Patria com-
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:mum. não ela que mora ap~nas no;; labios, o~ c!a que vive, funda. 
no calor e . no rithmo do coraçãO. . 
· ·Desta Patria é que, não os mineiros só, mas os brasileiros todos 

precisamos." Patria que. no dizer de Ruy ~arbosa, genio de alta 
·padrcnagEm da raça, - "não é· um system.:. nem uma seita, nem 
·w:n monopol:<l. n.em forma de governo: é o céu, o solo, o povo, a 
·tTadição, a consc:iencia, o lar, o berço dos Hlhos e o tumulo dcs ao~ 
·tepassados, a communhão da lei, da lingua e da lib~rdade" . 
. (Palmas.) 

O Sr. Christiano Machado (Pela ordem} - Sr·. Presidente, 
-C!rn obediencia ãs determinações do eminente Ceada da bancada do 
·p . R . M., venho tra:ter á Camara os motivos de solidariedade que 
~prestamos ao requerimento ha pouco apresentado a V . Ex. 

Sr. Presidente, o povo mineiro contribuiu enthusiastka. brava 
·c heroicamente para a rebellião nacional de 1930. em cujo quadro elle 
presentiu a transfiguração de um scenario inais feliz para o Brasil. 

Talvc:t ningu~m. como eu. tenha mais de ~erto daquella im
ponente movimentação de braços e de espírito, experimentado as 
-émoções insopitavcis com· que, nas grandes horas de sua existencia, 
_pode uma colli:ctividade encher o coração e a cabeça de um homem. 

Tive mesmo, de uma feita, opportunidade de assignalar a curio
sa psycbologia daquella gente que, ao transmudar a doçura de sua 
vida habitual nas asperezas dos embates cruentos, sabe ser viril e 

Juctadora. 
MoVido por uma idéa generosa e empolgante, como aos olhos 

de todos os brasileiros seria a que fosse desfraldada pela bandeira 
~m .cujas dobras se demarcassem os anseios satisfeitos da naciona· 
.lidade, esa g-cn:e na verdade e transfigurou. 

N~o Jmpor.ta que t~ham falhado os seu> de.dgni~ no crepus
<:ulo de tentativas . vãs;. não importa que desta .pagina de sua his~ 
"teria. c.'lla venha guardar o ensinamento melançolico de uma desil~ 
1usão, sem duvida provinda dos homens e nunca do ideal que a do· 
.mir.ava. . 

Retomando o rythmo constitucional de sua· existenda, tenho 
.'Para mim que essa gente verá retemperada a sua enfibratura, for· 
· tificado o seu espírito .publico e se encontrará a me~ma em todas 
as porfias em cujo sentido veja ou presinta o interesse do Brasil. 

Quer a minha bancada levar as suas saudações aos c:onstituln· 
ies de Minas Geraes, onde pelejaram o bom combate tantos valo· 
. .res novos. 
: . · . E: sentindo-se confortada de ver que n.aquelle meio de alta ex· 

.J)resslio -patriotica, se possivel, ainda mais . augmentou seus credites 
com a Nação a figura de relevante projecção cultural e moral de 
um grande brasileiro - o Sr . A·franio de Mello Franco (muito bem~) 

-quer congratular-.se sobretudo com o Povo Mineiro, no qual reve~ 
rencla:mOs mdiscutivels virtudes e para o qual voltamos stmpre DQSSO 

pensamento fraterno . (Mw·to bem. Palmas. O orador é cumprl-
·!'renlado ). 

Em seguida. é ·approvado o requerimento do Sr. 
Pedro Alelio e outros . 

. . ·• , O Sr. Preaidcz&te - Tem a palavra o Sr. Anton!o de Góes, 
primeiro OTador · Jnscrlpto. 
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O Sr. Antonio de Góes -$r. Presidente! Já tive· occaslao da. 
tribuna desta Camara. de apresentar algumas observações ~ des-:
pretencioso estudo sobre o grande problema da siderurgia brasileira .. 
merecendo dos meus illustres pares uma acolhida generosa que me 
<:aptivou sobremodo e incentivou o meu esforço no sentido de traze~ 
uma outra contribuição que me parece, como a primeira, bem digna 
da meditação desta Assembléa . 

Desejo me referir ao problema do petroleo. tão pouco investi~ 
gado pek> apparelhamento offidal, que, talvez por isso mesmo, tem 
permHtido conceitos ousados e injustos, descobrindo intenções insin
ceras e impatrioticas e admittindo propositos que não podem ser 
acreditados facilmente. Sim. Sr. Presidente, a minha consdencia de 
profissional não quer acreditar que nas perfurações, até agora ef
fectuadas pelo Serviço Geologico Federal, tenha o mesmo serviço
estabeiecido o propo.sito do não proseguimento das alludidas perfu
rações. maxime quando em qualquer dellas estejam evidentes os si
gnaes ou vestígios de uma reserva petrolífera que se approxima. 

Admittir taes .propositos. como, infelizmente, deixa p~rceber o
espírito brilhante de Monteiro Lobato, no seu prefacio d"' A Lucta 
pelo Petroleo" de Essad Bey, ê suspeitar da honestidade e do pa
triotismo dos servicior·~s do nosso serviço offícial, creando essa amal'
gurada desconfiança que, uma vez verificada. não poderia deixa!'" 
de receb~r um correctivo, tão energico, quão neseccario, a mais com
pleta rehabilitação de um dos trabalhos publicas de alta re!.evancía. 
Todavip., qltero antes acreditar que o desejo incontido do illust= 
publicista, como o de tod~ os brasileiros, de ver o petroleo na
<:ional jorrar abundante e dadivoso, tenha motivado ~sse grito exag-
1Jerado de um des-.!Spero sincero pelo mallogro de mais uma tentati
va, o ql!al não. .poderá abalar profundamente o espírito do investiga
dor sereno e experimentado que se não surptehende com a falta df!' 
:succeso de semelhantes tentativas. . 

E' bem possível que a orientação technica dos nOISSOs serviçO!!' 
tenha, de algum modo, contribuído para esse julgamento desfavo. 
l'avel. principalmente quando se affirma que h a poços abertos, •• nãe>-. 
localizados c:rr cstt:"ucturas tavor"aveis e de pequena significaçãoH. 

O Sr. Francisco Pereira - Creio que os maiores -entraves 
decorrem c!a nossa organização hl.lrocratica. Os princípios engenhei4 
rqs li;!l'l manifestado as diofficuldades que encontram para proseg~ 
nos s~uz trabalhos . 

O SR . ANTONIO DE GóES - Folgo muito em ouvir esse
aparte de V. E~. 

Realment~. não se comprehende que seja de preferencia inves
tigada uma estructura de.sfavora"'el, deixando-se outras localidades 
cujas formações geologicas, apresenta.>sem certos característicos, qui
aconselhariam tal preferencia pará uma perfuração. 

E' b~m verdade que o petroleo tem sido encontrado em extra~ 
~to.s de quasi todas. as eras geologicas, muito embora seja ~ioo· 
que os períodos das eras paleozoica e ceno%0ica são os preferidoS
para um~ mais segura investigação. 

Em todo caso. cabe ao geologo, que ê o technico e o orienta ... 
dor por ~xcellencia das ~qui.sas minez:aes, esoolher as estructu!'alr 
mais convenientes, não se deixando influenciar por qualquer .out:o 
motivo que não seja o dictado pela sua observaç~ efficiente 4!: 
justa. . 

Pelos Imperfeitos estudos dà Geologia do Brasil. já são conbe-



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2810112015 12:53- Página t t de ao 

103-

cid<>s. ~ntre. outros, o.s .:terrenos do.s · períodos carbonifero e permia# 
no, localizados nos E.<>tados do Amazonas e Pará, na parte sul do 
Estado de Minas Geraes e no Bt<~sil Meridional. onde são encon~ 
tradas as nossas jazida.s de carvão mineral. 

Não faltam, portanto, certos elementos orientadores para as 
nossas investigações, apesar do estudo da geoolgia brasileira deixar 
ruuito a desejar, e estando muito longe de atl:ingir ã perfeição já 
v erificada em outros paizes . 

Sobre a origem do petroleo varias tém sido as theorias apre
seutadas . 

Alguns consid:!rarn como um producto da "decomposição dos 
animaes e dos vegetaes pre~historicos"'. · 

Berthelot explica a sua formação pela ·· acção do vapor dagua 
sobre os carbonetos metallicos a alta temperatura" . 

,A theoria da· origem organica tem tido ultimamente uma graa~ 
de acceitação. 

O Departamento da Producc;ão Mineral, encarregado do nosso 
serviço geol09ico,. conhece perfeitamente quaes as directriz~s que de~ 
vem orientar os s~ trabalhos no sentido de proporcionar ã ec~ 
nomia nacional as immensas vantagens decorrentes d<:sse grande ele
mento, tão cubiçado por todos os povos· e que talvez jã tenha pro~ 
vocado lu c tas bem severas entre alguns deUes. 

O illustre professor Walter Schmidt chega a declarar, na sua 
"Geographia Econonuca". que os norte-~americanos empregam todos 
os seus esforços no sentido de reunir em seu PQdei" a totalidade da 
producção de petro!eo, .. cem.siderando este elemento como d arma 
no Estado poWico-militar d.d futurc"-

Em f;wor de semelhante affirmativa já tiv~t occasidO de lêr o 
seguinte: 

"Nas formações terciarias de varios pontos do littoral brasileiro 
t êm sido descobertos · schistos ricos em petroleo. tendo alguns ddles 
sido expk>1'3dos proximo de Maceió, junto ao rio Dõce que desagua 
no Estado do Espirito San.to. N ão se pode dizer ~-::> certo qual a impor~ 
tancia exacta desse producto no Brasil, nem o que se deva esperar 
da sua exploração. Mas é deveras significativo que a Standard Oii 
Company dos Estados· Unidos tivesse em maio de 1912, obtido auto
riZ?çáO .para exercer a sua actividade na Republka com o propC>-' 
.sito declara do de explorar a industria do pe.troleo no Brasil'' . 

O Sr. Diniz ]ttnior - Os caça dores e.,tão · penetrando todos 
os dias nos sertões brasileiros. 

O SR . ANTONIO DE GóES - Não deve ser ohjecto de du~ 
vidas a urgente necessidade da . intensificação de todos os nossos tra~ . 
balhos para o conseguimento de tão almejadc elemento, pois na ba~ 
lança dos nossos pagamentos, realizados no exterior, a _sua acquisi~ 
ção já representa uma· parce.IJa ~ apreciavel . 

·Da . estatística da nossa importação. referente ao qu!nquennio 
1929~1933, verificamoo o ,Seqi:nate: 

Oleo.~ mineraes usados como combustivel 1 . 9-48. ii3 toneladas. 
lmportancia despendida com :> respectivo pagamento, . . . . . . 

234 .425:741$000 . . . 
Do e%post.o, Sr. Presidente, temos, para à iini>ortac;ão \terifka-' 

da, uma média annua! de· cerca de 400 mil toneladas e um dis(>en, 
dio de quasi 'f7 mil contos de ~ ... 

. . 
O Si:. José Muller - Peço a V. ·Ex. me p.ermitta fazer 
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ligeira correcção a essa eitatistica. ·A wédia vae a mais de 80 ml! 
~ntos de réis. Nos ultiJDos quatro aonos, o BraSil importou · 300 
mil contos de o!co combustiveL Ha, pois, llgeiro engano . 

O SR. ANTONIO DE GóES - A cifrn que dei é official. 
oi obtidn em estatisticas .fornecidas p e-lo Ministerfo da Agricultura . 

O Sr. José Muller - Irei confrontal~a corn os dados que 
:possuo. 

O SR. ANTONIO DE . GóES - A gradeço o aparte de V . 
Ex. e aguardarei os esclarecimentos que puder trazer neste ~ 
.sumpto . 

As minhas observações do mappa tecton:co do Philippson cream, 
TIO meu espírito, uma grande esperança na descoberta de lenções pe-
troliferos no .Brasil. Nao me parece possiv.el, observando-se o allu
-c:Jido mappa. onde se acham localizados todos os poços de petroleo 
em e.xplcração nos differentes continentes do planeta, que a nature
-xa . tão dadivosa par2 o nosso Pai%, tenha prh.iado de petroleo, os 
.$eus diversos estractos, quando é certo que paizes Iimitrop~s do 
nos!o já estão explorando francament-e o extraordin<!lrio elemento, 
<{:OOfonne se pode1·á v erificar do quadro seguinte : 

Prcxlucção cie pctroleo em milhares d~ toneladas 

(Liga das Nações) 

Paiv..-:s 1929 1930 1931 1932 1933 

.Argentina 1.365 1.301 1.689 1.895 1.974 
Colombia. . . 2.911 2.905 2.5-42 2.288 1.834 
Equador . 196 221 250 226 230 
Pení . . .. Lm 1.656 1.340 1.313 1.850 
Venezuela . . . . . , 19.845 20. 154 17.192 17.085 17 .270 . 

O exame do quadro apresentado vem, · mais uma vez. alimentar · 
tão fundadas esperanças nos dias que virão . 

O nosso serviço geologico, .pela voz autorizada do doutor Eu
%ebio de Oliveira. já af.firmou o seguinte: 

"No Estado do Pará estamos ~dei no vale do Tapajóz e 
no grande anticlioal do Ereré. No. Tapajóz, perto de Itaituba, te.
mos tr.es poçQs de gaz natural e traços de petrp!eo em rochas cal~ 
<:ateas e arE.~asas ~ Com o desen-vclvimento das pesqulzas devemos 
encontrar petroleo em quantidade comme:'dal". 

tiNa região da costa do Pará ha probabilidade de existir pe· 
troleo'' ("O Jornal", d~ 26 de Agosto de 1930). 

O Sr. Diniz Junior - Satisfaz-me tmmtnso essa declaraç:lo, 
r.orque o Dr. Euzebio· de O liveira jã .af.finnou categoricamente que. 
llão havia p etroleo no Bras!! . 

. O SR. ANTONIO DE GóBS - Todavia. Sr. Presidente. 
<:ual · tem sido a actlvidade das . ~ indagaçõe:a wbr~ o petroleo? 

. Qnasi . nada temos feito em tal sentido. 
Emquanto Õs nossos vizinhos já têm as suas producçõ.es alta* 

mente computadas nas estadstlcas offidaes. cootinuamcs nessa e:s
pectati.va d-e uma grande reUddade, depois . i:le ~5 annos de investi.-
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ilações improductivas. sc·m um poço ·W funccionaroento e, portan• . 
to, sem recolher qualquer quantidade apreciavel do liquido predosol 

Quando me recordo, Sr . Presidente, · das innumeras vantagens 
para a economia brasileira, decorre~tc!; da exploração do petroleo 
e . dos differentes productos resultantes da sua refinação, tão neces• 
sarios para as n<JSsas multiplas actividad:s. reanimo o meu enthu• 
siasmo por todo o esforço que nos permitta obter, no mais curto 
prazo, o importantissimo elemento. 

E' bem sabido que o petroleo bruto não pode ter consumo im· 
mcdiato. 

São necesarios os trabalhos <i~ purificação, os quaes .têm .pro
po·donado, por uma distillação convenientemente ori~ntada. çs diver.90S 
productos utilizaveis e já imprescindíveis, representados pela gaza· 
lina, benzina, pelos oleos de illumínação, oleos de lubrificação, pela 
por afina e a vaselina, procluctos solidos. 

Os differe:ntes productos já enumerados são obtidos nas refina· 
rias, fazendo-se variar o grão de aquecimento das caldeiras ou re• 

·tortas empregadaS e acloptada uma ref.riger:3'Ção conveniente. 
A simples apresentação da lista de taes produc.tos esclarece 

perfeitamente o espirito dos dignissimos membros desta Camara, mos
trando. a subida vantagem que resutlaria para a .nossa ec()])omia e 
tnrnbem para as nossas actividades. a exploração do petroleo do 
Brsil. 

O Ex:mo. Sr. Presidente da Repuolica, na .sua mensagem apre
sentada ao Poder Legislativo, em 3 de Maio prox:imo -passado, re· 
ferindo-se aos . nossos serviços d~ producção mineral e do fomento 
da mesma producção, declarou o seguinte; 

"Ao Departamento Nacional da Producção Mineral. foram attrl
"buídos todos os serviços organizados para orientar e estimular o 
aproveitamento das riquezas do sub-sólo e das fontes de energia 
hydraulka do Paiz. Dotado de maiores recursos financeiros e de 
appal"elhamento material mais completo, este orgiio da administra• 
ção poderá cooperar efficM!ntemente na solução de numerosas ques
tões de palpitante interesse para a economia .nacional~ . 

"O Serviço de Fomento da Producção Mineral, de creação re
lativamente recenre, já exeéutou, segundo· o seu programma. valia· 
s<>s trabalh<JS, es"pecialmente no que co.ncerne ao petroleo e ·ao ouro. 
·no estudo retrospectivo sobre o progresso dos conhetimenl:os de 
-geologia do ·Paiz e das pesquizas realizadas para o petroko resultou 
.adoptar-se nova orientação quanto aos serviços de pe.squizas e pros
pecç~o . Abandonada a região de ·são Pedrc, no Estado de São 
Paulo. em virtude das dados colhidos, sob o ponto d.e vista geo
logico . e . geographico, foram iniciados o:s trabalhos preliminares de 
50lldagem no Estado do. 'Paraná, onde se f?zem levantamentos to
pographico.s em Ponta Grossa, Reserva e Tibagy. Vai set' estudada 
a area comprehendida entre a fronteira da Bolívia, êste do Terri~ 
to_rio . do A~e. e extremo noroeste de. Matto GTos.so sobre a qual se 
·1~m informações sufficientes para justificar um trabalho de pe.squba 
-preliminar". 

A proposito do abandono, por parte do !'PSso serviço geolo-
~ico, da região de São Pedro. no Estado d~ São Paul, julgo cori
venient.e transcrever alguns trechos de uma nota explicativa do Sr. 
M'O!Iteiro Lobato. cOn.stante.s ·do seu· prefado sobr.e "A Lucta pelo 
""Petroleo" de E.<iSad Bey, a~lm concebidos; · · _ . · 

. ~A ·eomP.~ · Petrolifera Brâslleira, que já vinha Opérando de 
-um decennio atraz. depois das provas do Dr _ Romero ganhOu surto. 
~ iniciou a abertura de- um pOço que se acha neste momento a 
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1 . 215 metros. Nessa profundidad~ tocou num .material imptegnadoo
de oleo, · que foi por varios téclutico.s consdd.eradO cay rck, ou capa 
d.e petroleo. Em vista disso interrompeu a perfuração· para entubar
o poço e vedar as aguas, havendo o Governo de S:io Paulo lhe
fornecido os necessarios tubos. Conduido o revestimento a perfu-· 
n:ção prosegui-ã, sendo possível o encontro de petroleo logo adeante". 

"A Companhia Petroleos do Brasil locou o seu primeiro poço 
perto de Xarqueada, município de São Pedro, e ~meçou a traba-· 
lhar com uma ronda Wirth de propriedade do Governo de S~ 
Paulo . Aos 1 . 046 metros tocou · numa durissima camada de dia
base, que lhe retardou grandemente o avanço; neste momento o · 
:>eu poço - o Poço do Araguá - encontra-11e pouco acima de· 
1.070 metros." . 

"&ta companhia foi autoriza<ia a augmentaT o ~u capital para. 
3. 500 contos, mas. viu-se a t0t11aoo das novas acçóe-s retardada pelá 
campanha que o Serviço Geologico Federal, empenhado em que ta!:. 
perfuração fracassasse, lhe moveu em telegrammas circulares á im~ 
prensa do Pai:.:. Não obstante a perfuraçt'io prosegue e jã alcançou 
as prlmeiras camadas do devoneano, que era onde George W ash·· 
burne julgava dever estar o petroleo de São Paulo . As pala-Yras. 
cio eminente geologo americano, em seu lumi:noso re1atoric, são as 
seguintes: 

"Uma poss4bilid.a<ie attrahent-e para a descoberta de grandes po.
ço.s de petroleo de primeira qualidade é dada pela ~ilidade da 
presença das camadas do devoneano no centro e no óest'el do Es-
tãdo de São Paulo. Deduzimos isso do encontro de . petroleo verde· 
!,·ve em quatro poços, e da presença. nas marg.ens do rio Paranâ. 
dos mesmos arenitos devoneanos inferiores que na Bolivia se acham. 
em baixo das camadas portadoras de petroleo". 

"A hy.pothese de George Wasbburne, de chegarem até S~ 
Paulo as .:amadas do devoneano -petrolrfero do norte da- Argentina 
e sud<>este da Bolívia, já foi e:·onfirmada por estas duas perfuraç<:ies 
profundas . Segundo os geologos que examinaram as camada.s abni~ 
xo . de mil metros, o terr:Cno já é caracteristicamen~e devoneano" . 

Do exposto, Sr . ·Presidente, fica perfeitamente evidenciado qu~ 
se não faltarem os elemento!: essenciaoes pa-ra uma proveitosa inves
tigação ao nosso Serviço de Fomento da ProducÇão 1Mirieràl, a obra: 
patriotlca e urgente pro.seguirá sem desfallecim.entos. . . 

Para isSo, porém, é necessario que o Poder Legislativo não
<!.>queça a conveniente observação do Exmo . Sr. Presidente da R.e~ 
publica, quando se referindo ao alludido Departamen-to da Pro-
ducç~o Mineral dec:larou : , 

.. Dotado de maiores recursos financeiros e de apparelhamentô· 
material ~ais completo. este orgão da administração poderá coope· 
rar efficientemente na solução de numerosas questões de palpitante· 
interesse para a economia nacional". 

São clari.s.simas as palavras constantes da Mensagem presiden
cial de 3 de maio ultimo e para ellas desêjo chamar a attenç!o dos
iHu.stres membros de:;ta Camara, ~specialmente dos di{JnoS reprisen
ta.lltes que constituem a colenda ComJ.ssao de Finanças e Orça•. 
mento . · 

. Não me- alisto· entre aquelles:·que procuram elevar as despesas 
publicas, maximê no momento -di:ffidlimo que atravessa- o Paiz. Dli'iBo 
me incorporo a.Q5•- que se batem PD" uma distribuiçãO effi~ ck re
cursos, a qual fadlite o de.seDvolvimenfo e as pesquisas de áo:va~ 
fontes de rkjue%a para a economia nacional. 
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.O Sr: ·Dlr'liz Junior - Evidentemente. Isto é que é fazer eco• 
nomia . O mais o vendeiro da esquina faz . 

O SR. ANTONIO DE GóES - Não se comprehende dei• 
xar de apparelhar sufficientemente determinados serviços, que pa. 
derão trazer imrn-ensas vantagens para o nosso organis!IlO economi• 
co, tornando esses ~smos serviços quasi incapazes <lu inefficien· 

. tes, quando alguns outros, talve-z adiaveis, sejam amparados de me.: 
jhor maneira . 

Preconizando, Sr. Presidente, uma melhoria de verbas para de~ 
tem1iuados serviços, faço com o mai< elevado e patriotico intuito, 
sem absoluta preoccupação de beneficiar interesses de qualquer or
dem que não sejam <ls .proprios interesses da nacionalidad~, tão me
recedora do trabalho honesto e fecundo de todos os seus filhos, 
nesse grave momento de apprehensões e incertezas para a economia 
de todos os povos . 

Com os mesmos intuitos suhmetterei ao julgamento dos meus 
dignos collegas um projecto de lei que visa estimular a iniciativa 
particular, pl"'Curando animar o seu ~sforço, para a <lescoberta e 
eltploração do petroleo e dos seus derivado.s no iznmenso e rico ter
ritório· do BrasiL (Muito bem. Palmas. O orador é cwnprimentado). 

O Sr. Abelardo Ma.-inho - (Ciscul'so enviado á Mesa) - Sr. 
Presidente, tem chegado ao nosso conhecimento qu~ ha, na Camara 
dos Deputados, quem participe da opinião de que e possivel con,; 
ciliar a legislação eleitoral vigente para as eleições dos Deputados 
das Profissões, com o systema- de circular profissionaes divididos em 
grupos ekitornes, contido na Constituição de Julho. Suppõem os 
que assim opinam que se póde continuar a eleger Deputados pro-
fissionalis!Jas mooiante a realização de UIDa "sessão eleitoral", a que 
c:ompal'eçam delegados--eleitores representando, directam~nte, as ~~ 
sociações que o escolheram e que pertençam ao grupo pelo qual se 
procede a eleição . 

De' accordo ~om essa maneira de pensar, em vez de uma elei~ 
ção para escolha do Deputado pelos empregados do commercio, .por 
exemplo, haveria uma para o Deputado dos ~mpregados das pro-
fis.sões ·· componentes de cada um dos circulos profissionaes em que 
se dividem as actividades commercíaes: a) commercio varejista; b) 
commercio atacadista; c) seguros, cambio, penhor~s. leilões, etc. Os 
de1egados.-eleitores das associações de empregados do commercio va
rejista, verbi grana, existentes no territorio nacional, viriam á Ca
pital da Republica eleger o Deputado do grupo do commercio "<1-
rejista. 

Estariam. dessa forma. satisfeitos os preceitos constituciooaes 
que se contêm nos artigos 23 e 24. 

Sem nos determos na apreciação dos factos que se verificaram 
durante a elaboração da Carta Magna, na dos discursos então pro-
:eridos e na accidentada evolução por que passaram as proposições 
relativas a taes preceitos, julgamos mais do que sufficiente o exame 
desapaixonado do texto constitucional. . 

Estalx-Ieceu a Constituição de Julbo que a escolha dos O.:pUot 
tados das profissões se faça pelas associações profissionaes, median~ 
fe voto igual e .Su*agio i71directo poi' gráos successivos. Que Sle. 

·deve entender por "Voto· igi.fal? ' Prelimmannente, f.u:~ mister · fixar 
o .significado de certas expressões utilizadas na terminologia elri-
tciral. · 
· Ha um systema eleitoral em. que se reconhece um certo prlvi~ 
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!t:gio a determinadcs eleitores • . em v~rtude da cultura que possu.ero 
ou dos interesses economicos que repre.s'!ntam: um eleitor pode dar. 
rr.~is votos a um mesmo candidato do qu·-: outro eleitor sem as mes~ 
mas qualidades. . 

Esse o voto de qua/íd<~de, impredsamente chamado de plural 
·oÚ multiplo. 

Quando um eleitor dispõe óo mi!smo numero de voto.s que pode 
-dar . qualquer outro, tem~se o voto igual. · . 

Vê"!Se. portanto, que ao voto igual se antepõe o voto plural, 
denominação, ao nosso ver, menos feliz. porquanto o proprio voto 
igual pôde ser singulac ou p!ural. · 

Mais acertado seria chamar~se o voto de quslidade, d~ voto 
aesigual. 

Na eleição indirecta, surge a possibilidade de uma nova m~ 
.lalidade <k voto plural ou desigual. O mandatario eleitoral (de~ 
.lt:gDd~leitor) dispor de vot.:)S em numero proporcional aos ass~ 
dados que têm participado da sua eleição. A esse voto que seri·a 
a expressão numerica dos mandantes eleitoraes, poder~se~ia chamar 
"voto proporcional". Convem, ·comtudo, evitar qualquer confusão 
coltl "represeoti.lção proporcional", coisa muito difrerente. alifl~ . 

}.
0 Que se deve entender por voi'O igual? - F6ra de du,.. 

vida, pretende a Constituição que o voto de uma associação valha 
tanto quanto o de outra. Assi-m fixado. não é possível. em face do 
disposto na Lc! Magna, instituir, por .exemplo. que a a.c;sociação te~ 
nha voto proporcional ao numero ~os seus associados. Consequente~ 
mente, · tudo que possa burlar o voto igual, substituindo. mesmo. dis
·farçadamente, pelo voto proporcional. fere o espírito e a letra dá 
Constituição. . 

Cumpre, portanto, aos legisladores ordinarlos assegurar a pra
tica do principio do voto igual, ade>ptando-se medidas no sentido de 
~vitar sophismas e burlas. coisas, alíás, .muito previsíveis quando se 
trata de materia eleitoral. · 

Sob duas modalidades se podem apresentar os artifícios destina~ 
-C<Js a burlar o dispositivo ~onstituciona·l relativo ao voto igual : a 
multiplicação ao infinito de associações de uma m:sma proflss:io e 
.q invrnção de profissões. 

A multiplicação inspira--se na conveniencia de dispor de maiOt" 
numero de votos nas . eleições . Figuremos o caso de uma associação 
liberal que tenha ç~ associados. ç:ssa sociedade .póde .ser, apenas, 
uma associação dvil (organizada de accõrdo com o Codigo Ovil) 
-cu ser um sy.nrlicato, patLtada pelas n01'1IlaS contídas na lei de syn
<li~ali%ação .. 

_.. No primejro caso. ao que me conste, n:io ha limit~ m!nlmo de 
~ero de socios, exigido por lei. para organização de sociedade 
-civil. No segundo, a lei de syndicali:z;ar;Ao exige !JI1l m!nimo de de:r; 
·~cl<Js . A sociedade que, no caso figurado, tem c.em soclos, póde se 
-dividir em de:z: ou mais, conforme- se} a s~dlciito, ou al;Soc!ação me~ · 
r~nte civil .. Assim, a associação ·que. pela lei, deveria ter voto 
igual as ~tras que tiv-essem de:, vlnt~. clncoenta ou oitenta e dnco 
'i.-otos, pa.~~ará a ter de:z:. votos. O artificio . transforma o voto igual 
~ .rioto proporcional:. . · · 

No ca!o das assodaçõ~ ck funcdonarios pubUcos o mesmo sub~ 
terfuQio pôde ser levado a ~tíeito. No caso de sociedades de em~ 
p;regad<;~S. a l_ei. d~ .sy.ndicali:z:a~o impede que. se organizem mais de 
ir.:s sylldkatos da mesma profissão. No caso das associaçl5e.s de pa~ 
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riQcs, cxighido a lci ·de syndicalização àpenas dez pessoas ou cinco
firma.~ para organização de · .sociedade; o abilSo pócl~ ser levado áS 
maiores prc.porções, principalmente nos centros populosos. · 

· Os escand.alos trazidas á publicidade pelo Mini.sterio do Tra. 
balho e pela Justiça Eleitoral. na phase pre.paratoria do ultimo pleito 
proHss~nalista, mostram o artifício acimà figurado. longe de ser uma.. 
previsão theorica, jã passou ao rói da.s reaiid4des vivida.s. · 

A invençãÓ - O limite minimo de .socios exigido para fundação· 
de syndicato, reduzido a um maxi.mo de tres o numero de associa-. 
ções, da mesma profjssão póde inspirar ao genio eleitoral indigerra. 
manobra compeosadora: o deroobrame.nto de uma profissão em tan
ras quan.tas szjam as especiali-dades possíveis dentro da dita profissão. 
E.' fac!-! de prever quantas syndicatos poderão formar os operariOIS 
em construcções immobiliarias e mobiliarias. os advogados, os enge
nheiros, os medico.s, etc. O facto . tambem se verificou na· phase pre
paratoria das eleiçõe.'l proflssioaalistas de jan.eiro ultimo. 

O artifício da multi.plic;ação conjugado com o da invenção. 

Os artificios da multiplicação e da invenção; isolado um do outro, 
Ju ~ão bastantes para supprimir o voto igual determinado pela Con-
stituiç~o. Conjugados, realiZar~ o varo proporcional de maneira 
quasi absoluta de tal fõrma: que é possível valha a pena e-xaminar-se 
a conveniencia de adoptal...os. no que fõr applicavel; ao suffragio 
universal: com e!Jes, provavelmente. se conseguifá o rigor tão ar
déntem~!1te al.m-tjado para a representação proporcional, -pelos enthu· 
siastas do systema que a contém. 

A legislação eleitoral profissionalista vigente incentiva a mu/ti-
riplicação e a inc,cnção. A Constituição determina o voto i9ual, iri
c:ompath·el. como acabamos .de mostrar, com esses artifidos elcito
raes. Assim a legislação eleitoral em 'Vigor, pelo menos no sentido 
que tem::5 apreciado, não póde ser :aproveitada pela lei qu-e se vier· 
a votar para eleição dos deputados das profissões. 

2: O suffrsgio ínáirocto por grãos successivos. consagrado 
na Carta Magna, deve se processar em tres etapas, no mínimo. Ins
pira-se dle no prind?iO de que a representação profíssionalista 'é 
qualitatit•a e não ql.lantítative, e no de que ·a eleição do deputado. 
profissionali~ta se deve fazer por um drculo eleitoral nacional, en

. tendida esta palavra no sentido de ··não regional", "não estadua- · 
lista". 

Em face da Constituição e da estimativa da actual população do 
Brasil, cada grupo eleitoral profissionalista tem direito a um deputado 
federal. O ckputado é eleito pelos delegados que constituem o gruP.O 
eleitoral (art. 23 §§ 4", 5" e 6D}, e esses delegadOs devem ser 
eleitos por $u}fragfo indirccto por gl'âos successivos. 

Poderão esses dekgados (que constituem . o grupo eleitoral e 
que devem escolher o deputado) ser eleitos pelos associações profis~ 
sicnaes? Não. porque, nesse caso, taes del-egados seriam escolhidos · 
pt-las associações por wffragio dirt-cfo, o que é contrario á Con
stituição. 

Ha mais, porém. Os delegados ( qrre con.stituem o grupo eleitoral 
~: dt-t•cm escolher o d~tado), são eleitos por suffraglo indlrecto, 
em grãos successivos . Que se deve _entender por suffragio indirecto •. 
em ~áos successivos? Vejamos. 
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. A) Que ê eleição indi-recta? E' a que se processa em duas eta• 
pas, no IIÍinimo: os elei~res elegem os mandatarios e!eitoraes e estes 
elegem o deput~do. 

B) Que é eleição indirecta em _grãos .$Uccessivos? E' a eleição 
indirecta que :;e proc~ssa em mais de dois graos, pelo menos em 
tres. 

Assim, pois, os <ielegados que constituem o grupo eleitoral e 
que dev·em escoLher o deputado - tem que ser eleitos através de 
tres etapas, no minimo. As associações profissiooa~ escolhem dele~ 
gados de 1" grao; os delegados de 1" grão escolhem os de zo e os 
delegados de z• grão os de 3°, Os delegados de 3 •grão, assim e~ 
colhidos "por suffragio indirecto. em grãos successivos", elegerão o 
deputado do grupo. (Veja~se nota no fim). 

Em todas as etapas dessa eleição - desde as associações até 
a escolha elo deputado, - o voto deve ser igual, por força da Con~ 
stitu.ição. Para dar fiel cumprimento ao preceito constitucional r~la~ 
tivo á igualdade do voto; basta entrosar as phases da ~leição indi
recta com as divisões politico~admlmstrativas do Paiz, isto é, o Mu~ 
nídpio, o Estado e a União. Assim, quanto á eleição dos delegados 
que constitu-em o grupo eleitoral. o t•, o 2" e o 3" grãos se devem 
processar, r~spectivam~te, nas associações, no Munic.ipio e no Es
tado. A escolha do deputado ,na União. 

Isso feito, determine~se qu~ uma associação elegerá delegação 
numericamente igual a de qualquel outra do mesmo grupo; que os 
delegados das associações na etapa municipal, elegerão delegação 
municipal numericamente igual ás qu~. pelos delegados das associa~ 
ções do m~SlliO grupo, .serão eleitas, nos demais munidpios; e que 
os delegados municipa~s de um grupo na etapa estadual, elegerão de~ 
legação estadual numeri<:amente igual ás que, pelos delegados' muni~ 
cipaes do mesmo grupo, serão eleitos nos demais Estados. Exempli
f!cando : a associação elegerá um delegado ; o delegado municipal 
do grupo; os delegados muaicipae.s elegerão um del~~ad.o estadual 
do grupo. 

O rl?qulsito relativo á igualdade numeric:a das delegações, que 
se acaba d~ suggerir, é uma medida de natureza preliminar, moda~ 
lidade preferida por ser ma~ simples. O .essendal, porém, e que 
forçosamente deve fic;ar estabelecido é a igu81dade numerica dos 
votos: uma .e-11tidade votante terã sempre voto ;gual ao de qualquer 
outra. 

No intuito de evitar a fundação de associações profissionaes, 
para fins eleitoraes; a multiplicação de associação de wna mesma p~ 
fissão; a invenção .d~ profi5sõe.s com o fim de fundar assodação, 
~te.. faz... se mister : ( 1 o exigir das associações, para fins elei.toraes, 
patrimonio, tempo de existencía, funccionamento real e effectivo, qJlil~ 
lilicação e registro eleitoraes: 2") restringir o direito de voto ás a~ 
oociações <fe profissão regulamentada por lei, ou prefixar quaes as 
profissões reconhecidas como existentes no Pai:. 

Consta do Diario do .Podei- Legislativo de 2 de Julho corrente, 
um anre-projectc de le~ eleitoral profi~sionalista que offereci ao ez::a~ 
~e 005 estudiosos . Nelle se contem as medidas necessarias á fiel 
prati<:a do voto igual e do suffragio indü:ecto . por grãos succl!$-
sivos. 

N~a ,_ Esdarecimeutos relativos aos grapbkos : 
A figura A mostra como .se COJI.'5titue uma convenç:io de grupp 

ekitoral". Para exe~t~plo, escolhemos o gJUpo da ~ As cn• 
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-versas associações desse grupo ( 1, 2, 3, i, 5, 6 e 7 elegeram seus 
-delegados (a,. b, c, d, e) á convenção municipal (B) do grupo da 
mediCina. Admittiu.-se a possibilidade de haver, no mun!dpio, mais 
o::k uma associação, de elementos de dada profissão. Nesse caso. 
nave rã tllna .. convenção preliminar da profissão··, pal"a escolha do 
uelegado commum. Tal .providencia se impõe não só em acatamento 
.c,o pr~ncipio de que a representação profissi~nal é "qualitativa'', ma.s 
ainda para não <!Stimular a multiplicação d~ sociedades da mesma 
-profissão, consequente ao anceio de predominio numerico :r:a "con
venção de grupo''. As asscciações medicas (I. 2, 3,) formaram a 
"c.onv~nção preli.tninar" (A), que escolheu o delegado commum (<~). 
A "convenção municipal do grunpo da medicina" (B), elegeu o de
legado municipal desse grupo (C). 

A figura B mostra o mun:dpio (I r e diversas· convenções de 
"gru?o e-leitoral .. (2). bem como os respectivos delegados (3}. á 
raz.ão de urn por convenção. A figura C mostra como os .delegados 
de um grupo eleitoral vindos de varias municípios (a, b, c, d), con
stituem a "convenção estadual do grupo". A figura D mostra como 
os delegados .de urn grupo -eleitoral, vindos de varios Estados (A. 
B. C). constituem a "convenç5o federal do grupo", convenção que 
-elege o Deputado (4). 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:53+ Pág ina 20 de 80 



t R! ~ ~ 
1 2. -~i... 3 

11 
4 ++• 5 6 1 

A- C onvrzr,ção d.z a~~oc. Jnrzdic.a!>. 
B ·Convrznção mun'~<:ip~l do clrwlo da tJadkitlr, 

C - 041. 'llqilor muAicipal do Ctl'(ulo da mcdicin.t· ' 

a -Dalágado clctiloP ~~ dUO< maclka• 

b- .. " da U SO<. odon!ol<>g•<.a. 

c~ " 11 .. " oh!tcdrica 
d~ " " " " (ermaccotica 

ll· .. 11 lt ,, VqlqPinarla. ;,.. 
• ,q 

:·t'"''"l•. 

I·A5~oc.ia~ão de medico~ 

2 - " o rnadic.o~ 

3- 111 " madico~ 

4- "' " dcotbta~ 

5- ·" <i ob•t.iiM~ 

6- .. " {al'nlaciut~o' 
7- u a "t!IC!Piou i o~ 

Fig . A - Esch~ma da constituição da convenção municipal de grupo eleitoral", 

.c: 

o 
.g 
tt 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
"' 
"' ~ 

~ 
~ 
"' 
!< 
m 
o 



o ., 
~ 
N 
N 

"' c 
~ 
a. 

"' "' ~ 
"' 
ô 
~ 
li) 
o 
::l 
h. 
É 

g 
i o 

5 3 . :3 3 3 

11 fat Â " ~ 1· Mu~~~~ lpio \ 1 l l · · I 2·<;.~::..:;-:: .. -
/,-- I _-L ~ · Õ• 04kgado clt.lto' de COIMI~ @ ~ ~ r" 'I r M\ _ .;:;~· •· ..... " .......... 

~ 1 t 2 2 . 2 2 2 11 

~ ~~~~ 

+I 1 1 t · .a !li e 
3 3 3 3 3 
Fig. B- O municip!o (1). as diversas convenções de gi'Upos elcitoraes (2) e os • delegados 

munlcipaes de cada uma dessas convenções, que tomarão parte nas respectivas 
convenções estaduac~. 



.. ... .. 
..... .. .. ,~ 

~'.J . 

"~~ 
• 

2 

•La!GJ!INOJ.• 

t • Conv~~'iío prori~~ional munid pal. 

2• Conven~ão profissional ll~tMu,l. 

.3 • Do.lagado da coovancão munici~l. 

otl~iul • Gr.ll~•'• ·~•l 

Fig. C --:- Munldplos (a, b. c. à}, e algumas das suas convenções de grupo eleitoral -
(I) O Estado e as convenções cstaduaes de gt·upo eleitoral (2) formados pelos deleg·ados 

municlpaes (3) dos respectivos grupos. 

() 

~ 
~ 
Q o 
~ 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ o 

\1 

~ 
5 
S? 
"' ..., 
i::; 

~ 
~ ..., 
w 
~ 
m o 

I 
,_ -Vt 



o 

"' 8 
~ 

"' c g 
Q_ 

"' "' t! 
"' 
~ 

~ 
~ 
o ::: 
h. 
É 

g 
i 
o 

10 

f1 
C\~ .. "'f ''-................. ' 

4 '{-........ ··-.L I \ 
~ ...... 

~, ... 4 .... ,_ 

E~tado-B 

•LIIfd•IOA;. 

t.• COhi/Qn~i" P•~pulooal oUI4dwl. 

2.•Conveotio prori~lion.JI {Qd•till. 

3• O.fqgado d4 tonvqodo G>SidL>ll. 

4 • O. pu f• elo d• J>fo(iu.,lc>, 

Fig. D - Estados (A, B. C) e algumns das suDs convenções de grupo eleitoral ~ (I) 
A Federação e i\S convenções fcdcracs de grupo eleitora l (2} formadDs pelos delegados. 
eleitores estaduaes (3) dos respectivos grupos . Os Deputados pmflssionallstas (4) eleitos 

cada um por uma convenção federal de grupo eleitoral (2). 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2810112015 12:53 . Página 25 de 80 

O Sr. Presidente 
-a votos o seguinte 

..-:... 117-

- Tenho sobre a mesa, e vou submetter 

REQUERU.lENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Camara .dos Deputados. 

Fund<Jmente contristados com a noticia da morte do illustre pra
·'fessar Joaquim da Costa Nogueira, que, por longos annos, prestou 
relevantes serviços á ins trucção, no Ceará, solicitamos a V. Ex . 
.que consulte ã Camara se consente na inserção na Acta de um 
voto de pesar pelo desapparedmento àesse ben~merito educador, li
dimo patriota e grande cidadão . 

Sala das Sessões, 30 de Julho de 1935. - Dcmocrito R ocha. 
Fernandes Tavora. - · Plinio Pompeu. - Humberto de Andra

-de .. - Monte Arraes. - José de Borba . - Xavier de O liveira. 

Approvado . 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa tres requerimentos que 
vão ser lidos. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

REQOEIUMENTO 

N. 88 - 1935 

(Primeira legislatura) 

Requeremos que o Governo informe, pelo Ministerio da Edu.
·cação. 

1.0 Se tem conhecimento do máu estado em que se encontra o 
«<ificio da Faculdade de M edicina da Bahia, que foi attingido pela 
calamidade que flagellou recentemente a Capital desse Estado; 

2.0 Quaes as providencias que ordenou para immediata e im
prescindível reparação do predio; 

3. • Se dispõe dos recursos necessarios para as obras indispen
~veis, ou se precisa de qualq~r providenda, nesse sentido da Ca
-.mara dos Deputados. 

S..Ja das Sessões, 29 de Julho de 1935. -- Pedro Calm.,n. 
···Octavio Mangabeira. - João Mangabeira. - Luiz Vianna. 
Wanderley Pinho. 

O Sr. Pedro Calmon - Peço a palavra . 

O Sr. Presidente - Na fórma do 'Regimento, fica adiada a dis
-cussão . 

E' lido, apoiado e .posto em discussão o seguinte 
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N. 89- 1935 

(Primeira legislatura) 

Requeremos que, ouvida a Camara, seja por intermedio da Mesar 
informado pelo Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte : 

1.• Em quanto imP<Jrtam os emprestimos fE>:itos ·pela União aos 
Estados, a partir de 21 de Outubro de 1930, descriminadamcnte; 

2." Quaes os Estados que liquidaram seus debitos; 

3.0 Quaes os que ainda os não liquidaram, indicando-se o d~
bito actual, descriminadamente; 

4.• Se a União no exercicio de 1934. bem como no 1• semestre 
de 1935 recebeu pagamento de algum Estado, discriminando-se as. 
importancias de juros e amortizações; 

5." Se a União garantiu emprestimos feitos pelo Banco do Bra
sil e Caixa Economica. discriminand<Hle o total de cada operação. 

Sala das Sessões, 29 de Julho de 1935. - Pinheiro. Chagas. 
Bias Fortes. - Sampaio Corrêa. - Uba(do R<WU~!hete. - Fer

nando de Menezes . - Macario de Almeida . - Botto de Menezes. 

O Sr. Pinheiro Chagas - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Na fôrma do Regimento, fica adiada a 
discussão. 

E' lido. apoiado e posto em discussão o seguinte 

REQUE.KIMF:NT'J 

N. 90- 1935 

(Primeira legi.slatura) 

Solicitando informações sob,.e a pri;áo de um bancario 

Requeiro, ouvida a Carnara, sejam solicitadas informações aG
Sr. Chefe de Polida desta Capital, por intennedio do -Ministerio
da Justiça, dos motivos determinantes da prisão, no dia 29 do cor~ · 
rente, do sr. •Manoel Peres F~mandes, funccionario do Banco do· 
Commercio e Industria de Minas Geraes, nesta cidade, e membro.. 
do conselho fiscal do Syndlcato Brasileiro de Bancarios. 

Sala das Sessões, 31 de Julho de 1935. - Adalberto Camargo. 

Justificação 

Entregando o presente requerimento á deliberação da Camara-: 
do, Srs. De.putados quero frisar ser meu intuito obter os esclare~ 
cimentos índispcnsaveis em tomo da prisão de um bancaria. mor--
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mente· quando prisões de elementos da mE!ncionada classe Yêm se 
repetindo de- uma maneira quasi direi assustadora. 

A classe de bancarias, hem numerosa e composta de elementos 
que se destacam, no seio da sociedade brasileira, precisa ser ampla~ 
mente informada, á luz de documentos irretorquiveis, do que de cs~ 
traoho .porventura esteja occorrendo, nesta Capital, com varios com
panheiros - muitos dos quaes, por varias vezes, jã foram detidos 
- criando~se desta maneira, inf-elizmente, um ambiente de despres
tigio para 30.0000 brasileiros que sendo, como são, um paradigma 
de labor e honestidade, pela voz ck seu representante, no seio do 
Parlamento Nacional, reclamam urgentes esclarecimentos. 

Preciso se faz separar o joio do trigo. Existem, porventura, 
companheiros que estejam agindo de maneira a se tornarem passi~ 
veis de cerceamento em sua liberdade? Dentro das ·leis vigentes serão 
encontrados os meios necess.o:rios .para uma acção prompta e efficaz, 
no intuito louvavel de restricção ás actividades reputadas passíveis 
cie penalidade. Entretanto, o que não é justo, ·O que estã causando 
a mais dolorosa impreSsão no seio da numerosa classe dos banca
rios, digna e mer~cedora de todo acatamentc, através desse immen, 
so Paiz, ê essa sequencia de prisões ~>em que a palavra official se 
faça ouvir, amplamente, pondo a_nú o que de facto possa existir. 

Representante elos bancarias no seio desta Camara, filiado aos 
que, imperturbaveis -e ciosos do seu nome, não podem dar apoio a 
quem não seja um fido cumpridor dos seus deveres condicionando, 
é dare, esse cumprimento ao perfeito reconhecimento de direitos 
incontestes para que assim a ordem e a disciplina possam imperar. 
espero ql1e, approvado o requerimento em lide, a palavra do Go
verno se faça ouvir trazendo para os bancario.s a tranqui1lidade que 
carecem para que assim prosigam, dentro dos imperativos da lei. na 
conquista de suas justas r-eivindicações. 

Sala das Sessões, 31 de Julho de 1935. - Adalberto Camargo. 

Encerrada a discussão e adiada a votação . 

. . O Sr. Presidente - Estâ finda a hora destinada ao Expediente. 

Vae-se passar á Ordem do dia . (Pausa.) 

Comparecem mais, durante a hora do Expediente. os Srs. : 

Agenor Rabello, Generoso Ponce, Caldeira Alvarenga, Café Fi~ 
lho, Ribeiro Junior, Mario Chermont, Acylíno de Leão, Fenelon .Per
digão, Magalhães de Almeida, Carlos Rei.s, Agenor Monte, Pires de 
Gayoso, Freire de Andrade, Monte Arraes, Figueiredo Rodrigues. 
Xavier de O!iv(ira, Martins Veras, Alberto Roselll, Gratuliano Bri~ 
to, Herectiano Zenayde, Botto de Menezes, Osorlo Borba, Adolpho 
Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcanti, Oswaldo Lima, 
Motta Lima, Emilio de Maya, Orlando Araujo, VaLente de Lima, 
Carlos de Gusmão, Manoel M>vaes, Cle-ment'!" 'Mariani, Pedro Lago, 
Luiz Vianna Filho, João Mangabeira, Arlindo Leoni, .Francisco Ro~ 
cha, Wanderley Pinho, Pedro Calmon, Arthur Neiva, Edgard San~ 
ches, Attila Amaral, Ubakio Ramalhete, Francisco Gonçalves, Julio 
de Novaes, Henrique Lage, Jo5o Guimarães, Eduardo Duvivier, Ce~ 
sar Tinoco, Lontra Costa, CardiUo Filho, Lemgruber Filho, Carlos 
Luz. Clemente Medrado, José Braz, Theodomiro Santiago, Jo:ío Be~ 
raldo, Washingt!>n Pires, Arthur Bernardes Filho, Vieira Marques, 
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João PeDido, José Bernardino An~ro Botelho, Buenos Brandão, Pe~ · 
reira Lima, Santos Filho, Oscar Stevenson, Carlota de Queiroz, Mo-- · 
raes Andrade, Cincinato Braga, Justo de Moraes, Miranda Junior, 
José Cassio. Laudelino Gomes. Corr~a da Costa, Baptista Lusardo, 
Annes Dias, Victor Russomano, Barros Cassa), João Neves, Oscar 
Fontoura, Ermando Gomes. Damas Ortiz, Chrysostomo de Oliveirn, 
Oliveira Coutinno, Paulo Assumpção, Gastão de Bri~o. Vicente Gal~ 
H~z. Gastão Vidigal. França Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto, 
Augusto Corsino, Syvio Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, M~ 
.-aes Paiva . (98) _ 

Deixaram de comparecer os Srs_: 

Antonio Carlos. Arruda Camara, Deodoro de Mendonça, Josê 
Pingarilho, Agostinho Monteiro, Olavo Oliveira, Jehovab Motta. 
Marios Domingues, Severino Mariz, Mello Machado, Altamirando 
Requião. J- J. Seabra, Ma\Jalhães Netto, Asdruba1 Soares, Pereira 
Carneiro. Martins Soares, Levnido Coelho, Adello Maciel. Polycar~ 
po Viottl. Carneiro de Rezende, José Alkmim, Simão da Cunha, Re~ 
zende Tostes, João Henrique, Jacq~res Montandon, Delphim Moreira, 
Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Wakfemar Ferreira, Vergueiro Cesar, 
·Gama Cerqueíra, Castro Prado, Bias Bueno, Hyppolito do Rego, 
Jorge Guedes. Felix Ribas. Roberto Moreira, .Meira Junior, Aure~ 
]iano Leite. Horacio Lafer. Aniz Badra, Abilio de Assis, Martins e 
Silva. Alberto Alvares. Lima Teixeira, Roberto ·Simonsen, Cardoso 
.Ayres, Vicente Gouveia, (48). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente ~ A lista de presença accusa o oompa~ 
r ecimento de 245 Srs . Deputados-

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

Vão ser julgados obje-cto de deliberação varies projectos. 

São, successivamente, lidos e considerados obje-cto de delibera~ 
·ção, a:; seguintes 

N - 157- 1935 

Dispõe sobre isenção &e direitos de importação para livros, jomaes 
e rr:ui..sta.s. destinados á instntc:ção e venda de livros de in.stru~ 
cção primária pelo Governo Federal. 

(Finanças 177 - t.• legislat\1!"3.) 

O Poder Legislativo dec:~ta: 
ArL t_o Ficam isentos de pagamento de direitos de importação, 

todos os livros, jornaes e revistas. destinados á instrucção. de ca~ 
racter social. technico ou didactico e que não contravenham a dis~ 
posição de leis sobre a educação moral e social do Pmz. 

Art . 2,0 O s livros. revistas e jOmaes, destinados á <:ducação 
nos cursos superiores dos estabelecimentos de instrucção federaes 
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"{;U dos Estados, ficam tambem isentos de qualquer taxa de sello de 
transporte, a que não estejam sujeitos .os livros nacionaes. 

Art. 3." O Govc.rno fderal adq1.1irirã os livros didacticos de 
instrucção prim;;.ria, dircct<J.mente dos editor-es vendendo-os, sem lu
,<:ros nas collectorias f<?dcra~s e d~mais agencias ou estabelecimen
tos arrecadad1:1rcs, em todo o territoio nacional. 

Art. 1.0 A <Jcquisição dos ditos livros pelo Gov~rno Federal será 
feita em concurrencia publica, a esta só podendo concorrer os edi
tores do Estado em que a mesma fõr aberta. 

Art. s.~ Os livros dest:nados ã venda pelo Governo em cada 
tmidade da Federação, deverão ser adquiridos na mesma. 

Art. 6.0 Os concurrentcs em igualdade de condições terão direi
to a rateio no total da. compra a effe<:tuar-sc. 

Art. 7." A presente lei '!ntrarã em vigor na data de sua publi
-cação ficando revogadas as disposiç~s em contrario. 

Sala das Sessõ~s. em 23 de Julho de 1935. - Ferreira Lima. 

Ju..stificação 

O presente projccto é constittlcional. A Constituição brasilei
ra, entre outras f~mcções privativas á União, estabelece no art. 5•, 
n. XIV a competencia para traçar as directri:es da educação na~ 
dona! e, c.'onsequenternente a do numero XIX do m.esmo artigo para 
leÇJislar sobre - condições de capacidade para o exercido de pro
fissões Jiberaes e technico.;sdentificas. a...o:,s:m como do jornalismo. 

Em .se tratando de materia de tão alta relevancia - a instru
-cção publica - a Constituição brasileira traçando a competencia 
<.oncorrente da União e dos Estados, estabelece no artigo 10, n 
VI, o inciso "dififundir a in.strucção publica em todos os seus grãos'·. 
em verdadeira harmonia com a competcr~cía .privativa da União já 

·fixada nos citados numeras do art. 5" . 
Desta arte, e de accordo com a letra E n. 8 do art. 39 da 

Constituição compete ao Poder Legislativo. privativamente. legislar 
sobre todos as materias de compztencia da União. constantes do art. 
·5~ ou dependentes de lei federal. por força da Constituição. . 

Se isso não bastasse para justificar a constitucionalidade do 
projecto, seria d.e recorrer-se ao artigo 148 àa Constituição que diz 
caber á União, aos Estados e aos Municipíos. favorecer e animar o 
desenvolvimento das scienc:ias, -das artes, das letras e da cultura em 
geral e ao artigo 149 que reconhecendo a educação como djreito de 

·todos refere~.se ao cumprimento dos poderes publicas em ·propor
cional-a de modo que possibilite efficientes factores da vida moral e 

·economica da Nação e desenvolva num esplrito brasileiro a conscien
da da solklariedade humana. 

E assim ê que o par<l9rapho unko do art. 150 referindo-se ao 
plano nacional de educação constante de lei federal, nos termos dos 
artigos 5°, n. XlV e 39 n. 8, letra E, estabelece rigorosamente 
"COmO norma, a di\ letra b, "ten.dmcla á gratuidade do ensino educa
tivo ulterior ao primario, afim de o tomar mais accessivel". 

Na sua generalidade, os li~ estrangelroo adaptados nos cur
~os superiores dos nossos institutos de educação ou precisos para 
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solida cultura da mocidade acad!rmica e mesmo dos profissionaes de
ensino, são de preço elevadíssimo, não permittindo a sua acquisição. 
senão a um redu:~;ido numero. 

NecesSario se torna, portanto, o estabe-lecimento de meios para. 
reducção do custo de livros necessarios ã formação cultural õos 
estudiosos para que assim, nos ·proprios termos da Constituição ~e 
favoreça e ;mime o desenvolvimento das sciencias. das artes, das 
letras e da cultura em geral. 

Sala das Sessões, 23 de 1935 - Ferreira Lima. - Antonio de
Gões. - Humberto Moura. - Oswaldo Limil. - Leoncio G. 
Araujo. 

N. 158- 1935 

l(rgrda o registro dos diplomas dos estudantes que conduiram seus 
ct1rso.s antes ou durante a inspecção preliminar. 

(Educação 49 - Primeira legislatura) 
~~~i 

Considerando que a legislação sobre ensino .superior não tem. 
tido, para sua interpretação, uma jurisprudencia uniforme; 

Conside•ando que, antes da legislação do Governo Provisorio. 
era grande o numero d~ institutos estaduaes cujos diplomas gosa~ 
vam de regalias iâenticas as que tinham os diplomas expedidos por
institutos fede1·aes, embora só dentro do territorio do Estado; 

Considerando que a mudança brusca da legislação acarretou 
prejuízos graves a muitos estudantes: 

Considerando que é dever da União amparar aquelles que con
cluíram seus cur.sos sob inspecção e cujas matriculas não foram em 
devido tempo cassadas pelos inspectores federaes: 

Considerando que não devem perder seu esforço e trabalho
aquelle.s que se diplomaram antes da inspecção preliminar, em ins
titutos aos quaes foi posteriormente concedida a inspecção prelimi
nar permanente; 

Considerando que é dever da' União fiscalizar o ensino supe; 
rior, garantindo as directrizes traçadas e impedir que á posse de um 
diploma não corresponda â capacidade por elle prevista; 

Decreta: 

Art. 1.0 Os estudantes que tiyerem concluido seus cursos su
periore~ antes ou durante a inspecÇão preliminar, poderão registrar
seus d1plomas na repartição federal competente, depois de presta
rem o exame de Estado nas Universidades federaes, estaduaes, equi
paradas ou ainda em institutos de ensino superior mantidos pelo:> 
governos estaduaes. 

A;t. 2.0 A esse e:.or:ame serão admittidos somente os que tenham 
~onclu1d~ o cur-5? até abril de 19.35, inclusive, qualquer que seja a 
Irr~gulandade ex~tente no seu curso secundaria c qualquer que seja 
a mterrupção havida no curso superior, bastando sómente que hajam 
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concluitio o curso depois de novembro de 1930, o que ~;e provarã 
com historico escolar verificado pelo inspector federal. nas livros 
competentes, devidamente controlado pela Di~ctoda Nacional de 

Educação. 

Art. 3. • Para inscripção nesse exame exigir-se-á a prova de 
idade superior a 20 an.nos, caderneta de reservista ou quitação do 
serviço militar, a vida escolar refer:da na artigo anterior e o recibo 
de pagamento da taxa de 600$, da qual 50 °/0 serão para pagamen
to dos examinadores e o restante para o fundo de ·Educação e Saude 
Publica. 

Art. 1.0 Esses exames constarão da repetição dos exames das 
àuas ultimas séries do curso e serão prestadas de accordo com os 
regimentos internos em vigor, nos prr1zos legaes. até deumbro de 
1936, inclusive . 

Paragrapbo uníco. Terminado esse prazo, caducará o direito 
elo portadàr do diploma, que não poderá ser registrado em nenhu
ma repartição fed~ral . 

Art. 5.• Nenhum instituto de ensin<> superior poderá funccionar 
no territorio da Republica sem que seja fiscalizado pela União, para 
verifi.::ar se estão sendo cumpridas as directrize.s por. ~na traçadas. 

§ 1.0 Os alumnos actualmente matriculados e os matriculados 
antes da inspec:ção p.-eliminar, poderão proseguir normalmente seus 
cursos, independente de qualquer irregularidade no curso sc:cundario, 
devendo, antes da conclusão do curso ou do registro do diploma, 
completar o curso secundaria nos termos da legislação em vigor. 

§ 2.• -Esta concessão não se applicará, em caso algum, aos eli
tudantes dos institutos que requererem a fiscalização a partir de 
dezembro .de 1935, inclusive. 

Art. 6.• O inspector designado para proceder á inspecção .prêvia 
exigirá; 

1." Que o instituto lhe permitta uma verificação ampla e com
pleta do seu archivo. 

2. • Que o instituto reuna condições hygienicas satisfactorias. 

3.• Que o corpo docente tenha seus títulos registrados nas re-· 
partições federaes competentes. 

-4.0 Que o material didactico e esc())ar sallisfaça a.s necessidades 
do ensino. 

5.• Que o regime didactico e escolar seja o de instituto federal 
congen.ere . 

6." Que os professores ganhem um mm1mo de 30$ por aula e 
que tenham assi.s.tentes, chefes de laboratorio e auxiliares na propor
ção de 1 para 50 alumnos . 

7.0 Que a renda do instituto, não computadas as taxas pa<,~as. 
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·pelas estudantes. seja bastante para o cust~io de edificio, laborato
-rios e gabinetes. 

Art. 7." A' vista do relatorio. o ministro da Educação e Saude 
Publica. ouvida a Directoda Nacional de Educação, concederá a 
inspeçção preliminar, que deverá ;ser ratificada cu não .pelo Canse~ 
lho Nacional de Educação. dentro do prazo de um anno civil. con~ 
tudo a partir da publicação da portaria. 

Art. 8." No caso de ratifkação. a inspecção preliminar será 
proroga:da por dois annos, por decreto do Poder Executivo e a ins· 
p~cção permanente serã <:oncedida da mesma fõnna, depois de ou· 
vida o Conselho Nacional de Educação cuja decisão, por maior:a, 
será defunitiva. 

Art. 9." Aqudle que abrir instituto de ensino superior sem a 
observanda destas disposições, dcixan-:!o de requerer a verificação 
antes de iniciar as aulas, ficará sujeito á multa de 5:00$ e apprehen
são de t-odo o material e os professorl?s á multa de 1:000$000. Na 
reincid~ncia, a penaHdade será de um a tres annos de:prisão remível 
com a multa de 10:000$ para o Director e de 5:00$ para os pro~ 
f-essores, cab~ndo aos juizes federa~s o julgamento do feito e per~ 
tencendo ao denunciante 50 <>j0 da multa. 

Art. 10. Continuam em vigor teclas a.s disposições do Decreto 
·:z3.546. de 5 de Dezembro de 1933, que não forem contrarias ao 
presente decreto. 

Art. 11 . Este decreto entrará em vigor imrnediatamente na data 
da sua publicação. 

Sala das Sessões, 30 de Julho de I 935. - Lemgruber Filho. 

Decret~ n. 23. 546, de Dezembro de 1933. Modi
fica dispo si ti vos do Decreto n . 20 .179. de 6 de Julho 
de 1931. 

O Chefe do Governo .Provisorio da Republica dos Estados Uni
·dos do Brasil, usando da attribuição conferida no artigo l. • do de
creto n . 19. 398, de 11 de Novembro de 1930; e 

Considerando que o Conselho Nacional de Educação. no de• 
-sempenho de sua elevada missão, jã se manifestou sobre a conve
niencia de que sejam modificados alguns dispositivos do decreto n. 
"20.179, de 6 de Julho de 1931, e, de outro lado, 

Attendendo a que cumpre ao Governo da União não só .estudelr 
a diffusão do ensino superior, mas, principalmente, zelar pela obser

·vanc:ia dos di-positivos legaes que regulam o reconhecimento offic:ial 
·de. diplomas para o oexercioio '<ias profissões liberaes, 

Decreta: 

Art. I. • O.s dispositivos. abaixo enumerados, do decreto n. 
"20.179, ele 6 de Julho de 1931. passam a ter a seguinte redacção: 

"Art. 8.0 São requisitos essénciaes do instituto livre para a obten
:ção das prerogativas a que re refere o artigo anterior: 
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I, ter tido funccionamento regular e effec:tivo anterior ao pedid<>
de inspecção preliminar e, caso uma existenda sufficiente o permitta. 
deve .5er exigido que este funccionamento se tenha verificado nos 
dois annos immedíatamente antel'iores ao pedido; 

Il, observar regime d!dactico e escolar identko ao de instituto, 
oHicial congenere; 

111, dispor de ediflcios e instalações apropriadas. ao ensino, a 
sa ministra&>; 

IV, possuir corpo docente !donco ao ponto de vista m<Jral e 
scíentifíco; 

V. instituir o provim~nto por concurso das vagas que occorre~ 
rem no corpo docente, n partir do inicio das inspecção preliminar; 

VI. dispor de font~s de rcndm: propria para a garantia de re~ 
gular funccionamento pelo pra:to mínimo de tres annos; 

VII, possuir admlnlstr<~r;:\o '-' escripta financeira regularmente 
organizadas; 

VIII, limitar a matricula. em cacla sene do cur:;o, de accordo 
com a capacidade dldactka d:~s installações. 

Art. 9.• A conccssl!o das prerogativas do reconhecimento de 
<Íiploma, a qualquer in~t!tuto livre de ensino superior. serâ reque~ 
rida ao Mini-stro da Educaç~o c Saude Publica, que fará verificar 
pe-la Directoria Geral de Educação se elle preenche os requisitos 
essenciaes de que trata o urt!go ilntcrior, cabendo ao Conselho Na~ 

·dona! de Educaç:to, t1 vl~ta das informações prestadas, decidir, por 
maioria de votos, se se !h!' d~ve conceder a insp~cção preliminar. 

§ l.G A insp~cçao prl•Bmlnar será exercida por um inspector. 
i'specialmentc nom~ado p11ra rsM fim. c terã a duração de dois 
annos, podendo ncr prorouado es$c prazo se assim o decidir o Cem~ 
selho Nador:<tl de Edu~·u\.lo. 

§ 2.• Durant~ o pl•riodo de inspecção pre!íminar, dev\:rã o ins~ 
htuto adaptar-se Jnt~·~r<~lmcntc ao ret;~ime dos estabelecimentos offi
ciaes congencrl!s, r(II;J!vudilll as variantes permittidas pelas leis do 
ensino. 

§ 3.• Para o nJ~Il•lo dQs serviços de inspecção preliminar, o 
in.>títuto livre dcpo.•lt•ml no Dlrcctoria Geral de Educação, por quo
tas semestraes adlant<tdo11<, n lmportancia de 12:000$000 annuaes. 

§ -4.G O instituto il qur for negada a inspecção preiiminar ou 
permanente, fica prohlbido de repetir o pedido, até um anno · depois 
d<1quella decisão negatorlu. 

Art. lO. Findn n ln11pt>cção preliminar, será .sub-mettido ao 
Conselho Nacionul de Educm;ão o relatório •do in-spector, que deve
tá conter informaçoo mlnuc!..,sa sobre. a vida do instituto livre no 
biennio de in.s p~cçtlo. 
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§ 1." Sobre o relatorio a que se refere este artigo e o que for 
apresentado por uma commissão. especialmente designada -pelo Dire~ 
ctor Geral de Educação, baseará o Conselho o seu voto relativamen
te â outorga da inspecção permanente ou ã eventual prorogação da 
prelimina-r . 

§ 2.~ Negada a ins.pecção permanente, ficarão sem dire-ito ao re
<:anhecimento oEfici.al os diplomas expedidos. antes da resolução do 
Conselho, devendo este deliberar, zm cada caso concrecto, sobre a 
possibilidade da transferencia dos alumnos regularmente rnatrii:ula
dos para instituto rle .ensino offícial ou equiparado. 

Art. li . A concessão das prerogativas da inspecção será feita 
:par decreto da Governo Federal, mediante proposta do Conselho 
Nacional de Educ<Jção, approvada por maioria dos seus membros, 
quando se tratar de inspecção pr,e-liminar, por dois tE!rço.s da totalida-
de, quando for a inspecção permanente. 

Art. 12. Conçedida a inspecção permanente, o instituto livre 
depo.sitarâ na Directoria Geral de Educação a quantia de l2:{X)()$ 
para o custeio do resp·ectivo serviço. e renovará o mesmo deposito 
annualmentc. por quotas semestraes adeantadas, emquanto vigorar a 
regalia do r~conbecimcnto. 

Art. 13. O regimento interno do instituto livre será submcttido 
á approvação do Conselho Nacional d.:- Educação, antes de lhe ser 
concedida a inspecção permanente.· 

Art. 14. Perderã temporaria ou definitivamente a regalia do 
reconhecimento, o Üls~ituto livre que não fizer o deposito annual ·para 
o serviço de inspecçã·o ou deixar de cumprir as disposições legaes, 
ou commetter quacsquer outras irregularidades graves, verificadas as 
duas ultimas hypotheses pelo inspector do instituto ou por inspector 
especial, ca,~ndo ao Conselho Nacional de Educação decidir, em 
cada caso, se a perda do reconhecimento deverá ser temperaria ou 
definitiva. 

Paragrapho uni co. Se passado um aPno de .suspensa a inspec~ 
~o permanente. não tiverem .sido removidos os motivos determinao~ 
tes da mesma, voltará o processo •respectivo ao Conselho Nacional 
de Educaç~o para resolver a cassação definitiva. 

Ar. 22. Serão validos. nos termos deste <iecreto, os diplomas 
conferidos pelos ínstitu.tos livres do ensino superior aos alumnos 
nelles matriculados antes do .inldo do ?eriodo de inspecção prelimi
nar, noo casos em que o Conselho Naciona-l de Educação concedet: a 
.Jmpecção permanente . 

§· l.• Os diplomadoo durante o periodo de inspecção preliminar. 
cuja vida escolar, inclusive no curso secundaria. tenha transcorrido 
de accordo <::Olll o regulamento do instituto livre, mas sem obedecer. 
:rigorosamente ao regime dos estabelecb:nentos officiaes congenere.o;, 
.serão submettido.s a provas de ~Eicienda. 

§ 2. • Essas provas, reali~das no instituto official que haja de 
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validar o diploma, serão de rigor, pelo menos equivalentes á.s ~Xl.gl
das, no respecdvo regulamento, para o ultimo anno do curso seria
ào correspondente ao diploma. 

Art. 2.° Fi~.:aro. mantidas as demais _disposições do decreto cita
do no artigo anterior, .passando, entretanto, a ser ~xercidas pda Di
r€ctoria ~ra! de Educação as attribuições conferidas pelo alludido 
.ao extincto Departamento Nacional do Ensino. 

Are. 3." O presente decreto entrarã em execução na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Rio de Janeiro. 5 de De::e.mbro de 1933, 112." da Independenda, 
c 45.0 da Repub1ica. - Getulio Vargas - Washington F. Pires. 

(Diario Official. 9 de Dezembro de 1933. Pags. 23.081 -
23.082). 

l'llOJECTO 

N. 159 - 1935 

Dispõe sobre óerras forcir:as áa Ur~i5o c dá outras providencias 

(Justiça 120 e Finanças 178 - La legislatura) 

Considerando que : 
Todos os actos baixado pelo Governo Provisorio, e que se re~ 

lerem ás terras publicas, visam precipuamente o .saneamento, coloni
zação e cuhura das que se encontram em abandono ou mal aprovei-
tadas; · 

Considerando que: 

o art. 8." do Decreto n. 24.606. de 6 de Julho de 1934 e ou
tras disposições do mesmo Decreto, não têm o objectivo de perturbar 
o direito de propriedade, seropr~ plenamente as:segurado pela Com;~ 
tituição Brasileira; 

considerando que ; 

muitas exigen<:ias contidas no Decreto n. 24.606 não poderão 
.ser cumpridas pelos occupantes v;!as referidas terras; 

considerando que : 

l!láo ha <:orno íustifkar que terras legalmente occupadas ou cul~ 
tivadas, passem. á jurisdit:ção do Serviço de Irrigação, Refloresta
mento e Colo.ni:l:ação do Ministerio da Agricultura, uma ~ que a 
finalidade desse serviço jâ se está efkl::tivando directamente por par
ticulares. satisfazendo-se, assim, de modo mais conveniente ao era
rio publico, ao plano de organização agraria instituída pelo GoverDo; 

considerando fbl.a-lmente que: 

seria grande a evasão das rendas publica.s pela falta de garan, 
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tia offerecida aos occupantes, foreiros de terras da União, quer ru
raes ou urbanas, além do onus imprevisível decorrent~ das desapro
priações autorizadas pelo art. 8." e seus paragraphos do referido De
creto n. 21.606, de 6 de Julho de 1934. 

O Poder Legislativo decreta : 

Art. 1." O Pod·er Executivo nomeará uma Commissão compos
ta de funcdonarios especializados dos Mlnisterios da Fazenda. da. 
Agricultura, e d3 Educação e Saude Publica, para organizar as 
instrucções necessarias á execução do Decreto n. 24.606, de 6 de 
Julho de !934. 

Para<;!rapho unico . Essa Commissão, tendo em vista as qu~tões 
relativas ao saneamento, c-olonização e cultura das terras pertencen
tes ã Un!ãa, indicará as disposições de Lei que deverão ser modifi
cadas, suggerindo as provid~ncias necess:\rias á consecução do ob
jectivo do referido Decreto. :;em prejuízo dos diretos de particulares. 

Art. 2.• A tê oue a ComJUissão se manifeste em definitivo, fica 
scspensa a execuçã~ do Decreto n. 24.606, de 6 de Julho de 1934, 
proc~ssando o ·Ministerio da Fazenda, pela repartição competente" e 
na .forma da legislação ordinal'ia, os ;:>edidO<S de transferendas e no
aforamento incurso na pena de cornmisso. cuja acção judicial com· 
vação de aforamento, inclusiv-e o restabelecimento do contracto de 
petente não tenha sido pro.posta . 

Art. 3. • Revog<~m-se a s disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 26 de Julho de 1935 . - Caldeir-a de Alaa
renga. 

D<:cr'do n. 24.606. de 6 de Julho de 1934. citado 

De:cccto rt. 24.é{J6. de 6 de Julho de 1934. Autoriza 
a desapropriação, p-or utilidade ~ necessidade publica, de 
terras foreiras á União e dá outras providencias. 

O Chefe do Governo ProvisoriCJ da Republica dos Estados Uni
dos do Brasil. usando das a ttr:buições que lhe confere o art. 1.0 do 
Decreto n. 19.398, de 11 de Noverpbro de 1930, e considerando: 

a) que os serviços de saneamento e colonização dos terr enos na· 
cionaes são de utilidade <: necc~sidade publicas: 

b) que para conservação de taes serviços o unic:o meio efficien• 
te é o cultivo do solo, pela divisão e consequente colonização do 
mesmo; 

c} que se tem mostrado ruinoso, para os interesses da União, 
como já o con.skl~rou a exposição de motivos que justificou o De· 
ereto n . 21 . I 15. de 2 de Março de 1932. o regime de arrendamen· 
tos e aforamentos: 

d) que o processo de desapropriação e dettetaÇão . de co.m.mis
so, conio j~. estã sendo feito, pelos meios judiciaes, não beneficia, 
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mas ao contrario, entrava os serviços do saneamento e colonização 
:cecessarios, executados e projectados; 

e) que a pa.tali:o:;aç~o de taes sen1íços não só Vlna prejudicar a 
clfic:ienda óas obras já e.'<:ecutadas. como importaria em collocar as 
:z:onas já san~adas e suas circumvizinhanças na imnünencia de vi
rem a ser novamente invadidas pela malaria, bem como lançai:" , ao 
(i<samparo c'!ntcnas de operarias e colonos jã fixados; 

f) finalmente, que a Secção de Co-lonização. subordinada ao 
S . I. R. C . do D. N. P. V. do Ministerio da Ag ri<:ultura, só 
põde attingir a sua alta fina!idade social e ecOltO:.Jica, dispondo das. 
tetTas neccssarias para tal iim ; 

De::rcta: 

Art. 1." Fica autorizada a desapropriação por utilidade e ne
cessidade publicas, par2 fins de saneam['nto c colcniz11ção. de q1.1aes
qu~r terrenos ruraes foreiros á União, de accordo com o dispo:sto 
::::os par:J.graphos deste artigo. 

§ 1." Pelo dominio util, a titulo de inccmniz:ação e estando a& 
terras rrs'-'l"rmente aforadas. pagará a União: 

a) quarenta ve<::-es o valor da ultima taxa de foros aos que 
nunca tiveren feito tra!I.Smiss<'lo do doroinio uti! das terras aforadas, 
compr.ehc:"tdldos neste caso cs possuidores por hercmça ou doação; 

b) o valor equivalente ao pago pelo foreiro, quando este te. 
nha obtido a concessão de afoJ:"aroeoto por coropr2, provada esta com 
a apresentação do recibo de pagamentO' do respectivo laudemio. 

§ 2.0 Pelas bemfeitorias .pagará a União a importancia peia 
qual forem judicialmente avaliadas. 

Art. 2." Indt>pendentem!:nte de acção judiciaria, fica considera· 
do consolidado o domi.aio da União sobre os terrenos cujos con~ 
tractos de aforamento tenham caido em comrnisso. 

Paragrapbo unico. A União é considerada immitida na posse 
dos terrenos, independentemente da apresentação de plantas, todas 
as ve7;es ern que a concessão tenha sido feita nas mesmas condi· 
çóes. A posse do terreno aforado ou em commisso deverá ser to
mada de accõrdo -com a planta ou inscripção que serviu de base 
para sua concessão . 

Art. 3,0 Tratando-se de terras arrendadas, a desapropriação 
obedecerã ao mesmo processo estabelecido para a desapropriação 
dos terrenos aforadas, salvo se os arrendamentos tiverem sido fei• 
·tos a titulo precario, com pagamento de taxas de occupação, caso 
em que não haverã indemnização alguma . 

Art. 4.• O Ministerio da Fa:renda detenni:lará que a Direct;o. 
-ria do Domínio da União faça transferencia e entrega ao Serviço de 
Irrigação. Reflorestamento e Colonização do Departamen~o Nacio
.llal da Producção Vegetal, do Ministerio da Agricultura, dentro do 
-prazo de 90 dias, a contar da data da ·publicação deste Decreto, de 
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todo arclúvo, doaunentação e processos em andamento, referentes 
ás terras da União. a que al!ude o preseDte Decreto. tanto deyoluta.s 
.como aforadas, e·m commisso e .arrendadas, que passaram ou venhar.l. 
a passar á jurisdicçáo do Ministerio da Agricultura. sob a a.dw.iu.is· 
tração do Serviço d~ Irrigação, Reflorestamento e Colonização, de 

.conlormidade com o estabelecido nos Decretos ns. 22.425, de 1 tle 
.Fevereiro de 1933, e 24.315, de 1 de Julho de 1934. 

Paragrapho unico. Os documentos e processos a que se refe
. re o art. ~.'· s~rão r.:stitu.idos á Directoria do Dominio da Uniao, 
,após a conclusão dos ne<:essarios estudos e da respectiva decisão 
final. 

Art. s.• Todo c qualquer aforamento de terras ruraes da União 
só poderá soer concedido d epois .de ouvida a Secção de Coloniza• 
ção do S . I. R. C. . que poderá optar. dentro dos :prazos estabele· 
cidos no paragrapho unico deste artigo, pela sua utilização para fins 
de colonização. 

Paragrapho unico. Para as terras situadas: 

a) no Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro, 60 dias; 

b) nos Estados de Minas Geraes, Sl!o Paulo e &pito Santo, 90 
d ias; 

c) nos Estados do Paraná , Santa Catharina, Rio Grande do 
Sul e Bahia; 120 dias. 

d) nos Estados ãe S~rgipe. Alagõas, <Pernambuco, Parahyba, 
Rio Grande do Nor te, Cearâ, Maranhão e Piauhy. 150 dias; 

e) nos estados do Parâ, Amazonas, Goya:z; e Matto Grosso e 
Territorio do Acri!, 180 dias . 

Art. 6.• Toda vez que Iôr requerida á repartição competénte a 
nec:es~aria .permiss:lo para traosfer encia do domínio util de terras da 
União, será estabelecido um novo fõro, que será calculado tomando
~e por base a nova avaliação do tei'TenO feita pela citada repartiçao. 
dentro dos prazos estipulaclos no paragrapho unico do art. 5.• do 
presente decreto. 

Art. 7.• Os titules definitivos de propriedade serão expeciidos 
pelo Ministerio da Fazenda, pOr intermeclio da Directoria do Do
minio da União, á qual deverão ser encaminhados os ~lementos neJ 
cessarias ao cumprimento dos contractos firmados pelo Departamen~ 
to Nacional ·da Producç§o Vegetaf do Ministerio da Agric:ultura. 

Art. 8.• No caso especial das terras da Fazenda Nacional de 
Santa Cruz, ruraes e urbanas, fica autorizada a desapropriação por 
utilidade e necessidade publicas, obedecidas as condições estipula• 
das nos diversos paragrapbos deste artigo, de accõrdo com a plan~ 
ta junta, cópia da planta ma.ndada levantar em 6 de Julho de 1825 e 
concluída em 1827, devidamente vlisada pelo Engenhciro Chefe · da 
Commissão Fundadora do Centro Agricola en Santa Ct'U%, de toda 
~rea foreira, rorai e u-rbana. da referida Fau.oda, situdada no Dfs.. 
tricto Federal e Estado do Rio de Janeiro, aceptuados os terrelltlS 
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·proprios. possuídos legitimamente por terceiros, cujos titules prove~ 
nham de remissões, doações ~ vendas, resultantes de actas do Go
verno Imperial, cessão em virtude da homologação realizada em 21 
de Outubro de 1850, da linha divísoria com a Fazenda dos Religio
sos do Carmo e do Decreto de 25 de Novembro de 1930, referente 
á posse dos terrenos da Fazend~ Nacional de Santa Cruz, aos quaes 
fica determinado o prazo maximq e improrogavel de cento e olten~ 
ta dias, contados a pC!rtir da data da publ~-cação dest~ decreto, para 
apresentação ao Ministro da Agricultura dos respectivos titulos de 
:propried.-de, afim de ser feita sua revisão, sob pena de perderem os 
seus proprietarios direito aos mesmos, que reverterão ao pleno d~ 
roinio da União, independentemente de qualquc: indemnização e ac
ção judiciaL 
\ 

§ Lo Pelo dominio util, a titulo de indcm:üzação e e:;tc;n:io as 
:erras regularmente aforadas, pagarã a União de accõrdo com o es
tcl>eleddo nas alinea.s a e b do § 1." do artigo 1.0 des.te decreto. 

§ 2.• O pagamento do laudemio, <1 que se refere a <lline~ b, do 
§ 1.0 deste Decreto, deverá ter sido feito até 24 de Março de 1932, 
data da publicação do Decreto n. 21 .115. 

§ 3.• Pelas bemfeltorias pagaril a União a importancia. pe!a qual 
io.tem avaliadas de accõrdo com v estabelecido nas alineas a, b e c 
<lo presente paragrapho : 

a) para proceder á avaliação das bemfeito~ias a que se refere o 
§ 3.• do artigo antecedente, o Minis.terio <!~ Agricultura organiza
Tá uma commis.são de tres membras; sendo um da escolha do .MizU.s.. 
t:o da Agricultura, outro designado como Juiz desempatador. pelo 
St. Chefe do Governo e o terceiro. da escolha da parte interessa
da, que deverá fazer a indicação ao Ministro da Agricultura. dentro 
do prazo ma:ximo e improrogavel de noventa dias, a contar da data 
da publicação -do edital de intimação para tal fim expedido pela Sec
~o de Colonização do -8erviço de Irrigação, Reflorestamento e Colo
nização do D."'Partamento Nacional da Producção Vegetal, do Mi~ 
msteria da Agricultura, findo o qual se procedera á revelia da mes
·ma: 

b) das decisões da commis.são a que re refere a a1inea a do § 3.~ 
art.8.0

, nenhum ~curso judiciario ou extrajudiciario caberá ás :par~ 
tes interessadas; 

c) a ixnportancia correspondente á avaliaç~o das bemfeitorias e 
ao valor do dominio util será depositada no Thesouro Nacional á 
disposição de cada ínteressa<do. ' 

Art. 9.0 Todos os oc:cupantcs de terras da União ficam obriga~ 
aos, .s,ob pena de reverterem as mesmas ao pleno domlnio da Uniao, 
indepeoclentemente de qualquer acçao judidaria, a apresentar os res
pectivos títulos de posse á Secção de Colon1%ação do Serviço de lr.
rl.gação, Reflomst.amento e Colonizaçl\o no prazo pela meSIDa ~ta.
beleddo em edital .publicado no Diario Official, para fins de re
visão e na fórma da lel. 

Art. 10. As despesas com o pagamento das indemnizações pelos 
terrenos desapropriados correrão .pela verba orçamentaria, vigeJ~te 
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destinada aos trabalhos de c~lon:i~ção do Serviço de Irrigação, Re~· 
florestamento, subordina<lo ao Depart<.mento Nacional da Produc~ 
ção Vegetal. do Mínisterio da Agricultura e, futuramente, pelas ver~· 
bas a isto destinadas nos orçamentos dos exercidos sub.sequentes-

P<:lragrapho unico. Excepcionalmente, poderão ser abertos credi
tes especiaes para o fim. a que se refere o art. 10. 

Art. 11 . O Ministro da Agricultura baixará as instrucções que 
:;e tornart:m necessarias para o comprimento do disposto neste De
creto. 

Art. 12 . Revogam-se as disposições em contraria. 

Rio de Janeiro, 6 de Julho de 1934:. 131.0 da Independencia e-
46." de. Rcpt:blica. - GETUUO VARGAS. - Oswaldo Aranha-_. 
- Juarez do Nascimento Fernandes Tauora. 

N. 160- 1935 

( t.• legísLa·tura} 

l?egula os concursos de prOt'as para a.s repartições administrtiPas e 
manda effcctivar os funccionarios interincs, contrllctodos etc. 

(Justiça 121 e Fmanças 129, 1.• legislatura) 

Art. 1." O concurso de prvvas para a primeira investidura nos 
postos de carreira das re]:)artições administrativas será realizado n11 
mesmo tempo e em todos os Estados onde e:dstírem uma ou mais 
clependenc:ias dessas repartições. 

Art. 2.~ Fica estabelecido o limite maximo de trinta (30) an• 
.nos de idade t>ara a inscripção nos <:~ursos de provas, e 35 anno.< 
a prirnoeira nomeação de cargos inidaes das repartições adminístral
tivas. 

Art. 3. • Não prevalecerá o limite estabelecido no artigo ante-
rior par<} a inscripção, quando o candidato jâ exercer o emprego pu
bHco, seja qual fõr a fõnna de pagamento. desde que tenha ·alguma 
Hgaçi'io ou dependcncia com o cargo a que se destinar o concurso. 

Art. 4." Prescreverão dentro de cinco annos da data da appro
vação c~ concursos de que trata este decreto. 

Art. s.• Os concursos de .provas ou titulas, de que trata o n. 2, 
do art. 170 d<1 Constituição Federal. serão va-lidos para as respecti
vas nomeações, e-m qualquer parte do · territorio nacional. 

Art. 6." A ma teria dos concursos de provas, consi-derados de· 
primeira entrancia, não comprehenderá nenhuma disciplina dos cur~· 
::;os superiores ou de especialisaçao, e Eerã desenvolvida em um pro

. gramma · inclui do nas instrucções que forem baixadas· para esse ser~· 
viço. 
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Paragrapho unico. Nenhama alteração se fa:<i· n~sse pr09ramma 
·depois de aberta a insc:ripção para o concurso. 

Art. 7." A prova de especialização ou capacidade de:finítiva será 
·feita c!epois do funccionario complo::t<~r o primeiro anno de exercido. 

§ l.c Uma segunda orova será aberta aos funccionarlos inhabi~ 
li:adcs na primeira, com um intervallo minimo de seis me~~,, e an
tes d~ se completar o segundo anno de exercido . 

§ 2.0 O funccionario inhabilítado na segunda prova serâ afas
't&ào :lo ca~go quo;: estiver ex~rcendo. 

Art. 8.° Fica assegurado, aos candidato..~ approvado> em con
<:ursos para qualquer fum:ç&o administrativa realizados ce 1931 a 
31 de Março de 1935, o direito ã :1.orneação dentro dos 5 cinco an
~.o~ -~ que trata o artigo 1.0 desta Ld, sem qualquer restricção de 
idade. 

Art. 9.n Aos funccionario.s interinos, salvo cs casos de substi
'iukão, aos contractados, diaristas.. aue na data desta lei contarem 
mais de dois (2) annos de continu~do exercido, s~ n~huma nota 
-que o de~abone, será assegurada a eHec:tividade no cargo, e:xpedin~ 
-do~e o respeçtivo titulo. 

Paragrapho uniCt,. Esses funccionarios passarão a figurar num 
.quadro annexo ás Repartições em <:Juc servirem, correndo as despe
.sa~ pela verba do pessoal variavel. até a organização dos quadros 
.:respectivos. 

Art. to. Revogam~se as disposiçõe-s em c:ontrar~o. 

Sala das Sessões, 31 de Julho de 1935 - Café Filho. 

T v.stificaçllo 

O projecto que apresento na parte. scb.re o "Ccnrurso de pro
vas para as repartições administrativas'' desenvolve o assumpto do 
n. 2, art. 170 da Constituição F edcra!, dando unidade ã questão 
dispersa em diversos regulamentos. 

O art. 1.• manda realizar, no mesmo tempo e em todos os Es
tados. concursos para as repartições de que existam uma ou_ mais d::~ 
pendencias em cada um desses Estados. 

A medida não será excessiva, se considerarmos que as reparti
ções radicada; em cada Estado, podem e devem naturalmente inte
ressar ás pessõas do Jogar. Nem todos podem se transportar a de
'terminadas regiões que gosam de <:('rtas privHegios no as.mmpto. 
·Esses privilegies existem, como se de-pr~heode de .zlguns dados de 
<IUI! disponho e que são aliâs, do conhecimento de todos . 

Para os cargos de 1. • entrancia da Fazen'!:la, por exemplo. no 
periodo de 1911 a 1932, realizaram~se 29 concursos. Entre os Esta~ 
.dos da Federação, tres ·foram esquecidos completamente, nesses 21 
·mmas; Pernambuco, Sergipe e Santa Catharina ! Em compensação, 
-o Piauhy foi o mais aquinhoado, com um concurso em cada 7 an
nos. No Pará houve um ·uuico, em 191i. Alagõas, Bahia, Paranã, 
"Ria Grande do Sul não tiveram mai~. em -periodos diversos. Tambem 
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par.a os cargos de agentes fiscaes de impostru de cousumo, entre-
1916 e 1932, foram autori;o;ados 35 concursos, e só chegou um para· 
Ama=nas. Piauhy, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, São Pau~ 
lo, Santa Catharina, Rio Grande do Sul e Goyaz;. 

Não ê preciso muito esforço para demonstrar que não ha Wll: 
criterio permanente para regular essas cousas. As repartições de 
Fazenda. Viação, Agricultura estão installadas em diversas dep~rk 
dencias e por todos os Estados. A tc:los, porêm, não é dado o pri ... 
vilegio de ingressa• nesses quadros, .porque o que regula a abertu.,.. 
ra dos concursos são os impond~ravcis da pclitica. dentro c fora t!as 
gablnetes. 

O limite maxirno da idade para inscripção nos concursos e para 
a primeira nom.!·ação é fixado com uma exte:;:;ão razcave1 e em cor
respondenda com o prazo estabelecido para a pres.cripção dos con~ 
cursos. 

A medida do art. 3.0 visa facilitar o encarreiramento em qua
dros de maior significação a funcdonarios que tenham tiroci.nio em 
outros serviços do mesmo Ministerio, sem m~iores inc-onvenlcntes. ;s!;: 

ccnsiderarmcs que a i!õenção attinge apenas o limite para inscripção_ 
A prescri·pção dos concursos num pra:;:o limitado é outra medi

da nec-essaria para a habilitação de novos concurrentes e para man.., 
ter o interesse em torno dessas provas. 

Tambem é mister que Jique consignada a validad~ dos con~ 
cursos prestados em um Estado para as .nomeações de car.gos fede-<· 
raes existentes em outros Estado.s, porque ha regulamentos que põem 
a isso um obstacu1o. sem nenhuma explicação. 

As demais providencias suggeridas no projecto não contém inn~ 
vaçõcs. Existem. com algumas variaçõe.-;, nos diversos regulamen:... 
tos. O projecto mantem a media razoavel, assegurando á reaH::.açãG 
dos concurse:; a unida•de necessaria e dando--lhes a segurança de in
tuito5 moralizadores. 

No que diz respeito á estabilidade dos funccionarios interinos. 
contractados e diaristas com mais de do!s ,annos de continuado exer~ 
cicio é uma medida justa. bem como a validade dos concursos reali
zados d~ 1931 a 31 de Março de 1935. 

N. 161 - 1935 

( 1." legislatura) 

Inicia. a Co~ucção Nacional 

Agricultura 24 e Finanças 180, (L" legislatura) 

O Poder Legishtivo decreta: 

Art. 1.0 O Governo da União, associado aos dos Estados inicia
rã a Grande O:llonização Nacional c Estrangeira, para saniiicar, pas· 
torear, agricultar e povoar o territorio, até suas raias extrems. 

Art. 2.0 As terras devolutas serão divididas em lotes agrarios e
rastoris e entregues, em plena propriedade, a nacionaes e estrangei~ 
:-os que as procurar~ ou forem encaminhados pelos Governos da: 
União e dos Estados. 

§, 1.0 Os lotes serão entregues com casas apropriadas a res!--
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deocia dos colonos, ás quaes ficari!lo igu:~lmente propriedades 
ciel!es. 

§ 2.• Aos colonos serão mais fornecidos; a!imen~o por doze m~~ 
zes, machinas agricolas, -sementes, mudas de ar'-·on:s fruc tiferas. 
animaes de custeio e de criação. 

Art. 3." O Ministerio do Trabalho procurará localizar nos 
lotes Agr<~rios os operarias das industrias que nauÍragarem. os em
pregados em trabalhos publicas que forem s~,tspensos . e os que cs• 
tiverem em diverge..TJ.cia com as empregadores. 

Art. 4.• O Ministerio da Agricultura. por int~rmedio d e D!~ 
rectorias Geraes. nas Capitaes dos Estados, e Delegacias Re-gio
naes. nos municípios, fará todos os serviços da Coloniz2ç.€io. 

Art. 5.• E' vedada a criação de Gymnasios, Academias e Uni
versidades na zona colonial. N~lle a União e os Estados . querendo 
e.st~s. fundarão es~olas agricolas de educaç5o elementar e secunda• 
ria, pratica e experimental. 

§1." Os particulares poderão fundar escolas de igu<Jl na tureza, 
fiscalizad3'S pelo Governo da União. 

Art. 6. • O Iccro liquido que .:xceder a quota de 25% de re~ 
mune:-ação do ~apitai de tcdas as explorações individuaes, de to· 
das as emoresas, 5ociedades e consor<:ios industriaes e mercantis. 
exceptuadaS as actividades agro-.pecuarbs, será partilhado com o 
Govemo, que o arrecadará. CO.Illo imposto que será applícado ex· 
dusivamentc nos serviços desta lei. 

Art. 7.• Em todos os -pagamentos que fo rem feitos pelo The· 
souro e repartições arrecadadoras superiores a um conto d e reiS 
mensal. ser~o deduzidos So/0 do qtte exceder áquel!a quantia , para 
os serviços da Colonização. 

Art. 8.• O Governo fica autorizado n emittir por scnes. até 
um milhão de contos d~ rêi.s, em notas do Thesouro, se o exigirem 
os trabalhos colonizadores. 

§ 1.• As n<:>tas emittidas só terão curso forçado nas Colonias, 
em cujo serviço eJtdusivo serão empregadas. 

§ 2.• )v; emissões começarão a ser resgatadas, após dez anno.s 
de cada série, com 10% dQs. impostos arrecadados na z.ooa co
lonial. 

Art. 9.~ Na regulamentação da pr.~sente lei dará o Governo 
maxima effi.:irocia zos seus serviços, estabelecendo tudo que for 
predso pa:-a sua cabal reali.zaçllo. 

Al:'t . 1 O. Revogam-se a.s c:lispQSiçOe~ em contrario . 

Sala: das Sessões, 1 de Julho de 1935. - P. Mültll MBJ:lzado. 
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Projccto de resolução 

N. 6 - 1935 

( 1. a legislatura} 

Disp&: sobre: o andamento .dos requerimentos de informações a.pn;;
sentados em plerwrio 

(Executiva 27, 1. legislatura) 

Propomos que, no R~gime.nto Interno da Ca.mara, sejam inclui
das as seguintes disposições: 

Artigo unico. Ü:; Deputados qu .edesejarem qualquer informa
~ão das autoridades publicas apresentarão seus requerimentos es
<:riptos ao Presidente da Camara, que, independentemente, de -lei
tura, em sessão, debate ·e votação, os fará publicar ·no Diario do 
Poder Legislativo, <:om o respectivo despacho, que sô poderá ser 
no sentido do deferimento. 

§ 1.0 O despacho e a publicação não poderão ser retardados 
por mais de 72 horas. 

§ 2.~ E' lícit-o ao Pre.5idente, sempre que assim julgar conve
niente, affectar a decisão desses requerimentos ao plenario da Ca; 
mara, :submettendo-os a leitura em sessão, discussão e votação, nos 
termos regimentaes. 

§ 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. - Edmar Car
valho. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos duas n:dacçõcs fi· 
naes, jã publicadas. 

Approvaclas, surcessivamente, as redacçf>es rios proje
ctcs :n. 39 B, .de 1935, que autoriza a conceder o ·auxilio 
annual de 200:000$. á Missão Salesiana para a catcchese 
dos índios Chavantes: 

N. 85 A, de 1935, que dispõe sobre pre~chi:nen_tos 
das vagas de cirurgiões dentistas do Corpo de Saude do 
Exe:cito, .por sargentos diplomados em odontologia. 

O Sr. Presidente - Os projectos vão ser remettidos ã sancção. 
Passa-se ã ma teria constante da Ordem do Dia. 

Votação do projecto n. 89-A. -de 1935 ( 1• legislatura). 
regulando o funccionamento do Tribunal de Contas; com 
parecer da Commíssão de Finanças sobre as emendas (2* 
discussão) (precedendo a votação de um requerimento do 
Sr. Henrique Dodswo.rth). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requerimento. 

O Sr.· Barreto Pinto (P~a encBminhar a votação) - Sr . .Pre
sidente, se não me falha a memoria, no final da sessão do dta 12 
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ou 13 do corrente me;;, suggeri a conveniencia de ser ouvida a Com
missão de Constituição e Justiça sobre a Lei Organlc<l do Tribunal 
de Contas. E' bem verdade. Sr. Presidente, que não pr~c:isei de q~ 
forma desejava fosse consultado aque!je crgão technico sabre o pro
jecto cuja v.;,tação V. Ex. acaba de annunciar, -preced~do de um 
nquerimento do nobre <:o1lega, Sr. Henrique Dodsworth. 

Sr. Pre5idente. é com o m<!is vivo pr?.zcr que dou m.?u voto 
favoravcl no $C!ltido do projecto ser encaminhado á Con1missão de 
f-JstiÇl. Jlr!ar.ifesto-me, taivcz, em sentido ru"i!is amplo, isto é, para 
que a Commissão examine o projecto ~ob todos os seus aspectos. 
com cxccpçg<.o daquelle que serviu, per coi:lcidencia. de rund<Jmento 
é<O rcqu~rimenta, .solicitalldo a remessa da proposição ã Comm.issão 
de Justiça. visto como, no dia 15 do corrente m<:z, jã foi ouvido 
aqudle crgâo technico, numa reunião conjun-ta dac; de Fi:l::;:r::ças c 
dr.:: Orçamento. Levantada a prel:rninar sobre a compctenda do Tri
bunal de Contas em nomea~ • .ou não, os ·seus funccionarios. vcrifka
se no "Diarío do Poder Legisaltivo", do dia 16 do me::; de Jur.ho 
alt:mo, o seguinte: 

"O Presidc.ntc procl-amou, então o voto da ma1ona da 
Commissãc como nilo reconhecendo ao Tribunal de Contas 
a faculdade constitucional de nomear seus Junccio.narias ... 

Corno se vê, a Commissão de Constituiç5o e Justiça, em uma 
reunião conjunta com a Commis.são de Finanças, iá entCIJdeu que o 
Tribunal de Contas não tinha competenda para fazer as nomeações 
de seus fur.ccionarios, sendo que :;e recorreu, por essa occasião, atê 
ao elemento historico do .dispositivo da Constituição. 

Bem sei, Sr. Presidente, !!Ue, depois dessa reunião, a Cõrte Su~ 
prema se pronunciou num case isolado. - porque o }udiciario re~ 
.solve os casos que lhe são submcttidos em especie. - entendendo 
que, em face do preceito constitucional, as nomeações devem ser 
feitas pelo Tribunal de Conta-s. · 

Mas, não acr~dito. Sr. Presidente. nem posso acreditar. que esse 
<:ccordão, num caso simples d~ m-andado de .segurança, tenha servido 
de el~mento pilra 'assustar ã Ca."llara, principalmente, a Commi.ssão 
de Constituição e Justiça. porque faço bom juizo dos membros que 
a compõem, cujas opiniões não variam conforme os ventos. 

Esta materia, como se ve, jã foi examinada. A referida Com
missão - e certo que não por unanimidade, mas peJa sua maiOti<J 
- numa reunião publica e conjunta com a de Finanças, entendeu 
que a nomeação de funcc:ionarios ê da competencia do Poder Ex.e
c.utivo. 

/>.ssim, feito a restricção de não examinar este po:1to a Co:n
rnissão de Constituição e Justiça - porque não quero tcl' a desillu
si;io de vél-a voltar atraz; - declaro que voto a favor do requetimen
~o do Sr. Henrique DodS'\\·orth . ( M ttito bem. ) 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pé!.ra encaminhar a uot~ão) -
Sr. Presidt>ntc. desejo a-pena~ desfazer alguns equívocos do nobre 
'Deputado Sr. Barreto Pinto. 

Em primeiro lagar, quando da reunião conjunta das Commissõcs 
de Justiça e d-e Finanças, cs membros daquella não procuraram -
como disse S . Ex . - defender pontos de vista pessoal.; ·limitaram

.-.s.e estrictamente ao aspecto juridic:o que a questão comportava. 
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O S'r. Bam:to Pinto - Posso dar a V. Ex. o ''Diario do Po
der Lcgisíativo··, para melhcr esclar.edmento. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Quanto ao segundo. 
equivoco. a':redito que ainda seja mais grave. 

E' o seguinte: :pensa o nobre Deputado que '3 Coã~missão não 
deve reexaminar a interpretação <lo art. I 00 da c~nstituição, e 
S. Ex. se de·silludiria da competenda da mesma Commissão caso 
c!la variasse elo ponto de vista que preliminarmente assentou, sendo 
que com ausencia de varias de seus membros e através de maioria 
occa.:oional verificada naquelle momento. 

O requerimento visa exactac1ente o contrario do que sustentou 
o illustre Deputado: é para que a Commis.são, d~pois do pronuncia~ 
mento ela Côrte Suprema sobre o art. 100 da Constituição, reexa· 
mine~ o assumpto, afim de que, com seu parecer, além da interpre· 
taçao d·~.d_a pela referida Côrte, ainda offere-ça um subsidio a mais 
ao csc!arecim<>nto de que carece a CcmiDissão de Finanças. (Muítc· 
bcrn.) 

Em seguida, é approvado o requerimento do Sr. :Hen
rique Dodsw;,rth. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á Commíssão d~ Constitui· 
ção e Justiça_ 

Votação do projecto n. 275, de 1935, m.andando in
cluir na divida passiCJa da União. com o cr:-edito de 
250.000:000$000, as indemni:zações do Tratado áe Pedras 
Altas; com substitutivo da Commissão de Finanças e Orça
mento. e parecer d:~ Commissão de Justiça (com emenda) 
(2• discussão) . 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a votação) - Sr. Pre
sidente, desejaria que V_ Ex., antes de eu encaminhar a votação 
do :projecto. resolvesse uma questão de ordem. Esta ê muito sim
ples: ou po:r omissão ou por uma homenagem á maioria, V. Ex. não
r::~andou publicar, no avulso, o tratado de Pedras Altas. 

Acho justo sejam .pagas essas dividas. Acredito, todavia que 
não terá resultado pratico o projecto n. 275, depois de convertido
em Lei. O seu louvavel intuito niio ~erã satisfeito, porque sabemos 
que esse credito de 250.000 contos jã foi aberto nos termos do De
creto n. 21.534, de 29 de Junho de 1923, deante de uma lista orga~ 
nizada no Ministerio da Fa:;;enda. 

O Sr. _4,dalberto Corrêa Essas dividas estavam nas mes~ 
mas condições das outras. Mas o Sr. Presidente da Republic.:, como 
tinha parentes que iam ser co::Jtemplados nesses pagamentos, não as 
tuandou por isso relacionar. 

O SR. BARRETO PINTO - Estou de accordo em que sejam 
pagas .essas dividas; acho mesmo que estamos dando um exemplo aos 
chefes da oppo.sição, pagando dividas por dles contrahídas quando go,. 
vemo. E depois, ainda, dizem que o Sr. Getulio Vargas merece 
piedade. . . Se não me engano foi o Sr. Baptista Lusardo quem o
disse. 

O Sr. Ascanio Tubino - Foi o Sr. Arthur Bernarães. 
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O SR. BARRETO PINTO - Pois bem. Piedade está . tendo o 
Sr. Getulio Vargas para os pobres filhos do Sul, que ficaram quasi na 
míseria, em consequencia -da politicagem dos imperiosos gcvemos 
anteriores . (Apoiados e não apoiados.) 

O Sr. Henrique Dodsu•orth - V. Ex. parece que est<l in* 
coherente, pois d.eclarou que se tratava de uma .pagina dolorosa, que 
n~o desejava reviver, e entretanto. é o que está fazendo. 

O SR. BARRETO PINTO- V. Ex. ha de permittir que não ac* 
cejte esta declaração. Assim como V . Ex . julga incoherente as mi~ 
nhas considerações, eu. tambem, poderia dizer que me parece que 
incoherente está sendo V. Ex . Como vem, vae . 

O Sr . Her..rique Dodsworth - Mas V. Ex. declarou que não 
reviveria essa pagina. triste ~ a está revivendo. 

O .SR. BARRETO PINTO - Então prefiro se-r incoherente, mas 
dizer que é urna pagina verdadeiramente triste . 

O Sr. Dario Crcspc - Mas a responsabilidade não é do 
Sr . Arthur Bemar-des . 

O SR. BARRETO PINTO - Não estou personalizando. Mas, de 
quem é então? 

O Sr. Dar-io Cre-spo - Será naturalmente dos revolucionarios 
ou dos que deram causa á revolução. 

O SR. BARRETO PINTO - Ou dos que a alimentaram ... 

O Sr. Bias Fortes - O problema aqui é de .pagar. 

O SR. BARRETO PINTO- Realmente o problema é de pagar. 
Esse. tambem, é o meu ponto de vista. Decejo, entretanto, conceder o. 
~redito estando perfeitamente esclarecido . (Muito bem . ) 

Desconheço o tratado de Pedras Alta-s, que -poz fim ao movi
mento rcvolucion-ario de 1923. no Rio Grande do Sul. 

Vejo no Regimento Interno, artigo ltl, § 2", que, 

"Nenhuma proposição poderá conter cita~ão de lei, ou 
de artigo, .sem que os transcreva por ext~so" . 

O Sr. Adalberto Corrêa - Mas a Cama r a ja votou conscien
tt-men{e e não ignora os termos do tratado. 

O SR. BARRETO PINTO - Mas eu não o conheço. 

O Sr. Adalbedo Corrêa - Porque V. Ex. não qui::. O as
SLimpto é conhecido desde ·a legislatura passada . 

O SR BARRETO PINTO - Mas eu não fui da outra legislatura. 
Sou novato aqui. 

O Sr. Adolberto Corrêa - N~o ê tão novato. V. Ex. jã 
t•' m dois m~zes .ele Deputado . 
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O SR BARRETO PINTO - Mas como Deputado não posso cor
rer a bibliotheca para ter conhecimento de todos os assumpto votados 
c-m primeiro turno na outra legislatura. Se não pedisse a inclusão 
do projecto na ordem do dia, eu o ignorava completamente . E' ·que 
elle ainda e:staria dormindo na Ccmmissão de Finanças ... 

O Sr. Henrique Dodsworth - Não apoiado . 

O SR. BARRETO PINTO - Apoiado e muito hem apoiado. V. 
Ex.. parece-me , esta novam:!ntc - perdõe-me - praticando uma inco
herencia. 

O Sr. Adalbc:-to Correa - O projecto tem parecer favoravel, 
quer da Commissão de Finanças, quer da de Constituição e Justiça . 

O SR. BARRETO PINTO - Mas <lssim não chegaria ao lim . 
Deste: modo. Sr. Presidente, consulto a V. Ex., em primeiro logar, se 
poderem o~ vetar esse credito desccnheccn.::lo o tcôr do tr<ttado. 

O Sr-. Ada!b·::rto Corrêu - A Camara n;.io ignora . V. Ex. é 
que dcsccnh::·ce . 

O SR. BARRETO PINTO -Peço a V. Ex., Sr. Presidente, q-:le 
rne envie o original do projc.::to a fim dt' que eu possa votar em sã 
consciencia . 

O Sr. Adalb~rto Corrêá - E V. Ex. só descor..hec-:. porque 
se despreoccupou do assumpto. 

O SR. BAR..'<ETO PINTO - Não me despreoccupei . 
Desejaria, portanto, Sr. Presidente. me informasse .se podemos 

votar o projoecto, tendo em vista o preceito do § 2° do a rt. Hl do 
Regimento uma vez que ha uma referenda ao Tratado de Pe-dras 
Altas e c.ste não consta do avulso. 

Esta a primeira questiio de ordem . 

O Sr. Presidente -. V . Ex. já tcro-Jnou? 

O SR. BARRETO PINTO··- Terminei, apenas, a primeira ques
tão de ordem. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado fará o obsequio de 
levantar todas as questões de ordem, afim 1ie que a Mesa possa re~ 
.solvel-a .em seguida . 

O SR. BARRETO PINTO - A segunda questão, Sr. Preside-nte. 
<é a seguinte: V. -Ex. annunci<lu a votação de> projecto n. 275, antes 
da das mendas e eu desejaria saber se a votação das emendas não 
precede á do projecto. 

O Sr. Presidente - Considerando a questão de ordem que 
acaba de ..ser levantada pelo Sr. Barreto Pinto, d~vo declarar que 
S. Ex., regimentalmente, tem rozão. O Tratado ~ Pooras Altas 
r.ão ccosta realmente do a.vulso e é documento reclamado •para a 

. •:o~ação da Ca.sa. Vou, assim, retf.rar o projecto da ordem do dia 
e providenciar para que o teôr do tratado ·seja annexado ao avulso. 
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O SR. BARRETO PINTO - Deante da decisão de V. Ex .• 
Sr. Presidente, á primeira questão de ordem, Bca pro?judic.ada a se
gunda. 

O Sr. Presidente - Quanto á segunda questão de ordem. devo 
informar que apenas foi annunciada a votaç~o do projecto. No mo-
mento de se realizar essa votação, evidentemente. o plcnario teria 
de deliberar, em primeiro legar. sobre as emendas. 

Votação do Projecto n. H8, de 193; (1" Legislatura). 
abrinrto, reto i\t!inisterio da Agricultura, o cr:edito especial 
de 300:000$, para occorrcr ás despesas com · o combute: ~ 
raiva em varias zonas criadoras do Paiz (2' díscu.<são). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a vetos o projecto. 

O Sr. Frei::e de Andrade r Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, o projecto n. 148, pedindo o cl'çd!to especial de 
300:000$ para occorrer ás despesas com o combate á raiva dos re
banhos, ncs Estados de Matto Grosso c .S<::nta Catharina, é daaue!J~s 
qt<1: mí!rec~rn toda a attenção da Camar<J, porque tzm em víst~. não 
ha du.,.ida. a economia nacional. procurando defender os reba.'1hos 
dhirnndos ''nnualm1~nte pela ::;cone~ r. 

Neste particular, convem. salientar os estudos que desde 1908 
vem realizando os professores Parreiras Horta e Carini trazendo para 
o Brasil a prioridade nas prsquizBs relativas f·, transmbsi:i::. dn raiva 
pelos morcegos hematophagos. E' verdade que, na Ilha da Trinda
de, nas Antilhas Inglezas, já se suspeitava que J. transmi&São da 
raiva ao3 bovinos fosse feita pelo rnOl'cego, ignorando-se, porém, 
por que especie. Hoje, entretanto, estã scientificamentc. provado. 
pelo Dr. Esperidião de Queiroz Lima. e pela confcrcnc:il ultir.~il de 
Sylvio Torres, que essa transmissão se processa unicamente pdo 
morcego hemat-ophago. da família dos desmentidos, causando annua!~ 
mente o prejuízo de miJ contos ou mais á cconomi·a nacional. 

O mal, que, de inicio. atac:ava apena·s os rebanhos de Santa 
Catharina e Matto Grosso. extende-sc já. como está apurado, aos 
Estados do Espirito Samo, Amazonas e diversos outros, c, por falta 
de estudos scientificos e do controle do Instituto de Biologiil. não 
f~i ainda identificado scientificame.nte. 

Não será justo que a Camara descllre deSse importante proble~ 
ma. quando o Sr. President~ da Republica. em mensagem, '-'«m em 
a;.Jxilio dos nossos rebanhos, v:sando. assim, defender a economia 
nacional. 

Como piauhy.ense. filho de um Estado g·cnuinamente criador, 
fa~:o á c,,sa um appcllo no sentido da approvação do projecto. 

Em seguida, suo a·pprovados, succe;.sivamente,o os se~ 
gt:intes artigos do 

PROJETO 

N. i48 ·- !935 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. i~. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, desde jâ, 
<!o Ministerio da Agricultura o credito especial de 300:000$ {trezen--
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tos contos de réis) . para occorrer ás de spesas com o combate â 
riliva em varias zonas <:riadoras do Paiz, notadamente nos Estados 
de Santa Catharina e M iltto Grosso, largamente b.vadidos .pelo IDa! 
e onde são maiores os inter:esscs ameaça<los. · 

Art . 2•. As despesas por conta do credito a que se re lere o 
artigo anterior serão feitas por meio de adeantamentos, e obedece~ 
rão, com relação á applicação, âs disposições do regulamento do 
Codigo de Contabi.Jiciade Pul>lic:a . 

Art. 3.0 O cr.edito em apreço, tendo em vista a extrema mo-
bilidade que os serviços de campo devem assumir, poderá ser gasto 
sem limites para despesas de pessoal .e material, e, quanto ás oexi~ 
g~ncias de comprovação. gozará do regime creado pelo de creto lei 
n. 21 .266, de 8 de abril de 1932, que dispõe sobre a prestaç5o de 
contas dcs chefes das Commissões de Limites. 

Art. -4". fica o Poder Executivo au.torizado a realizar a té 
300:000$, -a prestação de cre-dito neces:saria para custear a despesa 
creada por estre decreto. 

Art . 5•. Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O proj.ecto passa á 3• d iscussão . 

O Sr. GenerOS() Ponce (Pela ordem) - Sr . Presidente. o as~ 
:mmpto que acaba de soer votado pela Camara dos Deputados é de 
tal relevancia e, sobretudo. de tamanha urgencia .. . 

O Sr. Freire de Andrade - T rata-se de verdadeira calamidade, 

O SR. GENEROSO PONCE - . . . que venho requerer a 
V. Ex. a dispensa ~e intersticio, afim de que possa o .projecto fi~ 
gurar na ordem do rua de amanhã. 

Consultada, a Camara a pprova o requerimento. 

Votação do parecer n. 9, de 1935 (1" Legislatura). 
mandando archivar a circular da União H ispan:o-Americana; 
.suggerindo a adopção de uma bandeira para commemorar a 
data de 12 de Outubro; com pareceres das Commis.sees de 
Diplomacia e Eduàção (discussão un.ica) . 

Approvado. 

Votação do parecer n.. 10, de 1935 (1• Legislatura) , 
mandando archimtr a z-epresentação da A.ssociação Com~ 
mercial Suburbana, pedindo am.nistia por 90 dias para o 
pagamento do.s impostos em atrazo. sem multa (discussão 
unica)~ . 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, vamos agora votar o parecer n. lO, que manda archivar 
a representação da Associação Comrnerdal Suburbana pedindo am
oistia por 90 dias para Q pa{Jamento dos impostos em atrazo, sem 
multa . 

A Commissão de Finanças assim se pronuociou: 
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"A A.ssociação Comll'Jicrcial Suburbana do Rio de Ja
neiro pede seja "concedida ao CCil'~-nercio em geral um:t 
amní.stia durante o prazo àc .::oventa dia~. para pagamento 
de todo.;. os impostos, em atra;;c, .sem multa ... 

r .o projc~t~ qu~ rc~ulta~.sc de tal 5-uggest5o sc:r[a pro~ 
· u:wamcntt:- ~n1usto. cclLocaJ'Ia em situac;iío de inferioridade 
cxact~cnt~ os _contnbuin:es que se e~forçaram. nas época:: 
propn~, em sattsfazu o> Impostes devidos. Além disso. per
turbana . todo o serviç-o de ~rrecadaç~o. com grave prejuízo 
p~ra o hsco. D~rante c regunc discrecionario já foram feitas 
dlVer~as. con-ccssocs que deveriam ter sido aproveitadas pelos 
cor:tribwnt~s. O momento não comporta mais tae.s ccr.ces
sões. m.aximo! as da natureza da prc>pugnada, de carac ter 
geral, abrangendo a generalidade dos impcstos . 

Somos pelo <!rchivamento do pedido" . 

A Constituição, Sr. Prcsident.::, no art. 184. paragrapho unico, 
~stabelece que "as multas de móra. não por falta de pagamento de 
:unpostos ou taxas lançadas, não poderão exceáer de 10 -::;~ sobre a 
jmportancla em debito" . 

Seriam -proced~ntcs as allegaçõcs fcit<J.S pela Commlssão de Fi
nança.<~, se o mecanismo da ar-:-ecacnçào c cobrança da divida activa, 
estivesse ~evi-darncnt:t apparelhado. Mas. bem sabemos como são feitas 
as <:obranças dessa diVida quer amígavel quer judicialmente . A le
-gislação vigente reserva dois annos para que se faça a cobrança a.zni~ 
gavel de impostos. f[ndos esses dois annos. ê que .se extrae a <.er
tidão da diVida. a qual é -enviada a jui:o. inic:iando-sc. então, a res
pectiva cobrança. 

Actualmente os impostos atrazados só _ção cobrados judiciahneo• 
te .tres ou quatro annos depois ... 

Temos wn exemplo flagrante da necessidade da amnistia plei
teada no imposto de indust!'ias e profissões . O actuctl Presidente da 
Republica. em 1931 -ou 1932, quando chefe do Governo Provisorio. t eve 
cie baixar um decreto perdoando para sempre as óívidas provenientes 
do imposto de índustrias e profissões, porque a cobrança do mesmo 
era diffidl. Quando se ia cffectuat a cobrança. cs devedores não 
er3Jn mais encontrados . .. 

Exemplo '!Ilai.s Vigoroso em. favor da minha arg1.m1entação deflue 
das arrecadações obtidas nas diversas . amnistias <:oncedidas -pelo go
verno. 

Em 1930, anno em que não houve amnistia. a arrecadação foi 
de 3.425 contos; em 1931. 4 .722 contos; em 1932. 5.111 c-ontos; em 
1933, anoo e-m que houve amnistia, 8.521 contos; em 1934, cabiu a 
6.183 contos e neste· anno de 1935 a arrecadação não irá além de 
5.000 contos. 

E' certo que, trocando ideas com -os me-us co-lle4Ja"' que aqui re, 
presentam a classe dos empregadtJres do coromcrcio, tiv~ opportunli.., 
dade de ver. em mãos do Sr.. Fraoça Filho, um projecto que pre, 
tende trazer á deliberação da Camara, versando a materia em fõco. • 

Mas. ainda assim e j~to conc:eda a Cantara .~e jâ, a am· 
nistia pleiteada . Talvez eu fique isolado neste voto; o meu int-ento, 
porém, é minorar as difficuldades do commercío que cstã as-phyxiado 
pela tremen-da crise que atravessa. 

O Sr. França Filho (PBl'a etTtcaminhar a votação) - Sr. Ptt· 
siden.te, «~ta-se de UIXla representação da Associação Commerdal Su~ 
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burbana, pedindo anmistia por noventa dias . O pare.:er da Conunis
sZo de Finanças foi pelo archlvam.:mt.o. Não estava .presente na oc
casião em que se debateu o as:lUmpto na Comm!ssão, senão teria 
apr-.-ser.tado substitutivo. 

O Sr. Barreto Pinta - Aliás, o substitiltivo de V. Ex. resol
ver?. a questão. 

O SR. FRANÇA FILHO - Tenho, entretanto. um projedo 
elaborado, para apresentar no seio da Commissão de Finanças, da 
qual faço .parte. Naturalmente, será elle encaminhado a plenario para 
ser debatido e então occuparei a tribuna, afim de ddcndel-o. 

Não paswo dei-xar de louvar a asserção do oobn: Deputado Sr. 
Barreto Pinto ... 

O S:-. Barreto Pinto - O brigado a V . Ex . 

O SR. FRP-_Nç.~ FlLHO - ... -de que, realmente, estamos 
numa écpca er:1 qu!: o Governo tem obrigaç;;io de ouvir as classes 
que i!trav~ssar:! grande cris~ . O -prcprio Goverr.o brasi.leiro tem pro
curado am:~1stia para suas dividas e está com seus pagamentos em 
atrazc . 

H a. tambem, a parte constitucional. Como bem citou o nobre 
ccllega. ·r:·ftc .são adn:issiveis as multas que se eievam a mais de 
20 7'~, do pr~ncipal e, no emtant-o, estamos as>istindo diariamente a 
cobrança!: de impostos com multas ... 

O S :. Pinheiro Chagas ·- · Acima de 10 %-

0 SR. FRANÇA FILHO - ... de 50 %. p~incipalmente no 
in1posto sobre a renda. 

Quando, pois. o projecto que pretendo apresentar na Commis• 
são de Finar:ças baixa.r a plenario, espero que este o estudará com 
todo interesse, attendendo, por certo, ao meu pedido. 

Em seguida, é dado como approvado o parecer n. 
10, de 1935. 

O SI". Barreto Pinto (Fd a ordem) - Sr . Presidente. ouvi 
com toda attenção as opala vras do nobrl! Ü i?putado, S:r . França F i
lho, relativamente éi matcria que V. Ex. acaba de a nnunciar como 
rejeitada pela Camara, de accordo com o parecer da Comm.issão. 
Entretanto. Sr. Pr~sidentc questões dessa ~atureza não pódcm morrer 
assim, razlio pela qual p~ço a V.' Ex. verificaç5o de votação. 

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se 
terem votado a favor 128 Srs. Deputados, e contra 73; 
total, 20l . 

O Sr. Presidente - O parecer foi approvado. 

Votação do projecto n. 49, de 1935 ( 1" lcgi..<Jatura). 
autorizar.do o Poder Executivo a auxíliar a campanha con
tra o banditismo no Nordesk; com paccccr .das Commis
sces de Finanças e Justiça> rejeitando a Resolução Legis· 
[ativa vetaàa pelo Sr. Presidente da Republica (disc~o 
unica}. 
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O S!". Presidente Vou submetter a votos o projecto. 

O Sr. Gomes FelTaz (Para encaminhar a DOiação) - Sr. Pre
si:lentc, pertencendo á minoria parlamentar, muito embora :se faça 
pdo proc~sso de escrutinio s~creto a votação do prcjecto n. 49, devCt 
declarar á V. Ex. e á Casa que sou favoravel á a·pprovação do 
~·éto do Sr. Presidente :por S. Ex.. a saber : primeira, porque o 
projecto não o~dcceu ã exigencia constitucional do art. 183. que, 
terminantemente. prohibe a creaçüo de novo3 encargos ao Thesouro 
sem a attribuição de recursos sufficientes para lhes custear as des
pesas: segunda, porque a despesa com o serviço de repressão ao 
banditismo do Nordeste não pôde correr .pela receita ordi.naria, cujas 
verbas têm applicação determinada, prevista em orçamento. 

Outra razão apresentada por S. Ex., é a de que as condições 
financeiras actuacs ào Paiz aconse-lham a maior restricção nos gas
tos publicos ainda mesmo q=..do justificaveis. Seria, de facto, a 
mais acccitavel, a mais louvavel. a xnais importante de ·todas, se o 
Governo de S . Ex. tivesse, de facto, essa pr~occupação, ou. me
lhor, tiv~se essa característica economica. 

O Sr. Henrique Couro - E conomia com a ordem publica não 
põ:ie !it.:r f(.'ita . 

O SR. CONtES FERRAZ - Entretanto, as palavras do S;-. 
Pres:ci~nte da Republica nã~ são confirmadas pelos actos e praticas 
do seu Governo, em que muitas des~sas sumptuarias, perfeitamente 
aàiaveis, são realizadas no memento actual. 

Ape;r,ar de tudo, Sr. Presidente. quero declarar á V. Ex. c á 
Caronra que, embora ~rte:r.cendo á llÍUlorio. parb.mentar, ~cu pela 
approvaç5o do vé.to, tanto mais que pertencendo hoje, como per
tence, a iniciativa de projectos dessa natureza ao Senado Federal. 
ex-vi do artigo 41. § 3o da Constituição Federal, este elevado org~o 
do Poder Lcgisa.itivo Nacional acaba de dar o bom exemplo dcsap
p.rovando, em primeira votação .. identico proje~:to ao vetado de au
toria do illustr-e Senador S r. Pachec:o ~k Oliveira . 

O Sr. Presidente - De accor:!o com o Regimento, vou sub
metter a votos~ pelo proce.sso de escrutlnio :;ecreto, o seguinte pto
jecto, vetado pelo Sr. Pr~idente da Rc:pub!ica : 

O Poder Legisaltivo decreta: 

Art. l_? O P-oder Executivo a uxilia rá os E~tados do Nordeste 
Brasileiro, na campat:!ha cootra o banditismo, que ora infesta a . re; 
gião. ·dispender.do a quantia d e _I .2~:000$000. . 

Paragrapho unico. Este auxiho sera na base segrnnte: 550:000$000 
para o Estado da Bahia: 250:000$000 para Pernambucoi 200:000$000 
para cada qual dos Estados de Alagõas e Sergipe. 

Art. 2.0 O Poder Executivo ainda auxiliará com rêis 100:000$000 
cada qual dos cinco Estados lim.itrophes <ia zona do nordeste, ta~· 
bem para a repressão ao banditismo. mas .sómente quando se ven
ficarem incursões de cangaceiros nos mesmos Estados. _e em cons~
quencia da campanha a ser intensificada com os aw:xhos dcst~ leJ, 
adaptando-se oa .applicação, das verbas as normas abal:x:o prescnptas. 

Art. 3 ... O Ministro da Faunda providenciará para que sejam 
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d~vid~mente suppr~das do nu~era;to all~dído as respectivas delega
Cias flsc~cs, as qu •. es attenderao as reqmsições que directamente lhes 
fe-rem Íe:tas pelos Chefes de Policia dos Estados. 

". Art · 4.o Nas. ~~~e.stações de cont:~s das quantias recebidas para 
b.-11.:s:a dE: r_e?ponsac:.;;.tacle, observar-se-ão os dispositivos do Codigo 
d: C<;mtabthd_ade da Repub!ica, do mesmo mod.o como se faz no 
E . ..:<:r~tto Na~tonal , quando ."Oe trata de despesas com forças militares 
em cdesa <:1él ordem c segurança publicas. 

. Art.. 5.• Não dependerão de prestação de contas da importao
em antencrrne~t~ r~_c<bida as requisições de adeantamento que os 
<;hefes de Pohc1a ÍIZCrem, no caso de que prefiram receber 0 auxi· 
ho em parc~lla ou como julgarem ma:s conveniente para o inicio da 
Cé.'.mpar-.ha . 

. ,Art · 6." Fie: aberto o credito especial na importancia total re
fenca no art. 1 desta Lei, c autorizado o d e réis 500:000$000 na 
hypothr.se dr se verificarem as incursões a que se allude no art. 2.•. 

Art. 7.
0 A instituição de premies pelas cabeças de bandidos a 

que ~z 1·efcre esta lei fica terminantemente prohibida, cozruninadas as 
p cr:;)s de perda de cargo e incompatibilidade para o exercício de 
quc:lq\tcr _medo, e, qae poderão ser denunciadas por qualquer cida
dão <lOS rl.'presentantes do Ministerio Publico na Capital do Estado 
em qut a condemnavel pratica se verificar . 

.Art. s.o Revogam-.se as disposições em .::ontrario. 

O Sr. Presidente - Os Srs. que approvarem o Projecto n." 
".19. de 1935, votarão- .sim - e os que rejeitarem, votarão - .oão. 

V a e-se proceder â chamada. 

O Sr. Edmar Carvalho (Supplcntc de Secretario) procede a 
chamada dos Srs. Deputados, para votação. 

Responderam á chamada os Srs. : 

Ribeiro Junior, ·Mario Chennont, Acylino de Leão, Fenelao. Per· 
digão, Clementino Lisbõa, Genaro Ponte, Lino Machado, Magalhães 
de All:leida, Gerson M::~rques. Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer 
Moreira, Goclofredo Vianna. Agerior Monte, Hugo Napoleão, Adel· 
mar Roc.ha, .P1res de Gayoso, Freire de Andrade, Plínio Pompeu. 
Fernandes Tavora, Monte Arraes, José de Borba, Figuekedo Rodri· 
gues, Xavier de Oliveira. Café Filho, Martins Veras, José Aug-usto, 
Alberto RoseHi, Ricardo Barreto, Gratuliano Brito, Pereira Lira, José 
Gomes. Matbias Freire, Herectiano Zeoa.yde, Samuel Duarte, Botto 
de Menezes, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Souza Leão, Toão Cleo
phas, Rego Bar-ros. Osorio Borba. Arnaldo Bastos. Adolpho Celso. 
Barbosa Lima Sobnnho. Antonio de Góes, DOI11Í%1g~ Vi!tira, Arthur 
Cavalcanti, Heitor Maia, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Oswaldo 
Lima. Hum.berto Moura. Simões Barbosa, Motta L!Jna, EmiliQ de 
Maya, Orlando Araujo. Valente de Lima. Fernandes Lima. Sampaio 
Costa, Carlos de Gusmão, Deodato Maia. Melchisedek Mon:te, Am;m
do Fontes. Clemente Mariani, Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz Vianna 
Filho, JoãQ V..angabeira, Prisco Paraíso, Pinto Dantas, A'!fredo ~ 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:53+ Pág ina 55 de 80 

- H7-

~arenhas, ATJ:old Silva, Arli~ào Leoni, Francisco Leoní, F'rands-:o 
~ocha. <?ctavw Manga_beira, vVanderley Pin-ho, Pedro Calrnon, Leon~ 
elo Calrao, Arthur Nelva, Raphael Cinc:urâ, Edgard San.;:h~. Attila 
Amaral, Horneco Pires, Ubaldo Ramalhete, Jair T<>va(, rrandsco 
G;.mçaive.s, Caldeira de Alvarenga. Nogueira Penid<:l, H~nriaue Dods~ 
worth, Amaral Peixoto, Julio de Novaes. Henrioue Lage. Salles Fi
lho. Sampaio Corrêa, João Guimarães, Raul F~rnandcs. Levi Car
neiro. Eduardo Duvivier, Bento Costa, Ago::nor Rahe~~<=>. Hermtte 
Silva: Acu:cio Torres, Cesar Tinoco, Prado Kelly, Lontra Costa, 
Card1llo Fllho, Lemgruber Filho, Bandeira Vaughan, Arthur B<'rnar~ 
des Car_los Luz, Noraldino Lima, Bias Forte~. ·Pinheiro Ch<~ ga>., Pe~ 
dro l1Jeixo, ClementE' Medraào, }oS{: Braz. Theodomiro Sa:zthgo. Au
~usto Viegas, João Beraldo, Washington Pin:s. Jusccli:!"' Kut,\tschc-~. 
Furtado de Mene~s. Daniel de Carvalho, Chrisüano :vl:'!.ch:tdo. Ma~ 
<:<\riJ;l de .~lmeida, Vieira Marques, Negrão de Lima. C':lso Mvch<~do, 
João Peníd<1, José Bernarclúw, Matta Machado. Antherc. l:-iotdho. l':ue
nt> Brandão. Pereira Lima. Theotcnio Mon:teiro de I3arros. Oscar 
Ste>vmson, Carlota de Queiroz. Barro:; Penteado, M().•.ae~; .\ndradc, 
Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vidal, Cn<:ir!ato Braga, 
Laerte Setubal, Alves Palma, Teixeira Pinto, Gom~s Fo!rraz. Justo 
d~ Mo!aes, Miranda Junicr, Fabio Aranha, Jairo Ftan•·o, José Cassio, 
Ü:JwJngos VeHasco, Vicente Mí.g11el. Claro Godoy, Trigo de Lou
r~iro, Corrêa da Costa. Genero.so Ponce, Plinio Tourinho, Arthur 
Santos. Paula Soares, Lauro· Lopes, Fra:ncisco P.ereir!l, Hupp Junior, 
}::>s€: Mu1ler, Abelardo Lu~. Diniz Junior, Dorval Meldüadcs. Car1os 
Comes de Oliveira, Joao Carlos. Borges de Medeiros, Bapsitsa Lu
Sil.roo. Vespndo de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio X:;tvier. Am1e.s 
Dias, Pedro Vergara, João Sirnp1kio, Freóet1co Wolfenbultel. Vict<lt 
Russomano. Raul Bittenc:ourt, A.scanio Tubino, Dario Cr~spo, Ad'ill~ 
herto Con-êa, João Neves, Fanfa Ribas, Nicotau Vergueiro. Osc:ar 
Fontoura. Ermando Gomes, Seba~tião Dolllingues, Abel dos Santó~. 
Pedro Jotge, Frandsco d! Fiori. Antonio Carvalhal, Austro de Üli~ 
veira, kthur da Rocha, Francisco Moura, Alberto .Surek, Damas 
Ortiz. Edmaa- CarvaJbo, Chrysost=o de ~liveira, JoSé do. Pa,O:Od
nio, Ricardino Prado, Vieira Macedo, Martinho Prado, Ferretra 1...1r::u, 

Rícanio M~hado, Paulo Assumpção, Pedl:'o Rache, Gastão de Bnto, 
Vicenet Galliez, Leoncio Araujo, Gastão Vidigal, Arlindo !'into, Au
gusto Corsino, Aberaido Mariilho, Syhdo Leitão. Salgl'fdo F1lho, Pauio 
Martins. Moraes Paiva. Thompson Flores. (221). 

O Sr. Presidente Responderam á chamada 221 Srs. De~ 
putados. 

Vae~se procecer ã contagem .das ced1.1las. 

Procede~ se à contagem das cedulas. 

Confer>e o nwnero de cedulas com o dos Srs. Deputados que 
votaram. 

Vae-se proceder â apuraçãO. 

São apuradas 221 cedulas, que dão -o seguinte resultado : 
Votc:M-

Siln • 
Não .. 

• w •• i ..... O ...... O • O ~ e ... I O ... • • o, ...... + ' '4' ..... f 'fi ,e • 

······· ........ ············· ········ .... .. 
40 

180 
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Em branco, UJ'Ila cedula. 

O Sr. Presidente - O projecto não foi mantido, ofíiciandc-sc
sobre o occorrido . 

V~tação da indú:ação n. 3-A de J93S (1" legislat1zra)r 
.çug~mdo BO Poder Executivo que na Conferencia que ~· 
uae realizar em Buenos Aires para tratar da questão Bo
liviano-Paraguaya, se trate do desarmaemnto sul-america
no; c0 m pa:recer faroravcl da Commissáo de Diplomsci~ 
(discussão unica). 

O Sr. Presidente Ha sobre a mesa o seguinte 

E xrr:c. Sr. Pr~sidcntc: 

Peço .sej<J retirado à;; 0rdem do Dia a indicação n. 31, c que· 
a respeito ~ejam solicitad.-:s informações ao Sr. Ministro do Ex
terior. 

Sala das Sessões, 31 de Julho de 1935. - Renato Barbosa. 

O Sr-. Ribeiro Junior- Peçc a palavra. 

O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra ao nobre Deou
tado, devo coll"..rnunicar que ha sobre a mesa um requerimento ·da 
Ccrnmi~s~o de Diplomacia e Tratados. peclindo : 

tn. seja retirada da Ordem do Dia a indicação n. 3-A: 

2"), sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro do Exterior. 

Tem a palavra o nobre Deputado, Sr. Ribeiro Junior. 

O Sr. Ribeiro Junior ( Para encaminhar a votaç5o) - Sr. Pre
sldc:1tc. :1 drsr-dto d~ resoluçiío regimental que V. Ex . acaba de 
tomar. p>irece-me nccessario dizer algumas palavras sobre a indi
caç~o. de autoria do nosso nobre collega, Sr. Deputado Sa!lcs 
Filho . 

A Indicação alludida, de <lcG:ordo com a ementa que a enca
beça, diz : 

"Que a Camara suggira ao Po:lcr E~tecutivo :1 co~ve
nicmcia de ser aproveitada a Conferenda· que se vae reunir· 
em Buenos Aires. afim de resolver definitivamente a pen
dcncia boliviana-paraguaya, para abordar a questão do de· 
sumamente sul-americano ... 

Lemhn S . Ex ., como formula pratica. de alcanc~ imrnc.liato, 
resolve.- ness( ~entido um accordo, em v irtude do qual sejam, -cles:ie 
Jogo, f~ítas r;:à~t l·ções nos armamentos militare~ ~ n~vae.; ~e tod~s 
a~ 1\~çó<.>s wi-~'merica.nas, ou, pelo meno~, a l~1taçao. :les:;e.: or~~
laentos. r;.,-llt·s co:morehendidos todos os dtspmd~o.s de ... aracts mLi
tar ao $'! U mvcl aétual. durante um periodo minimo de tO ílnnos · 

Para argumentar, S. Ex., depois de outras consid~raçõo?S, de-
clara; 
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_ ~'Que se esse pr~blero~ é hoje objecto de cogit.\Çâ'l das 
Naçoes em que a mdustna do material bellico <lpres;:-nta 
cem':' compen.sação dos seus males a circurostanci~ de pro
potcl~ar trabalho a uma grande multidão rle oper;:~rics, na 
Amença ~o Sul. onde os armamentos constituem um r.e
sado onus sem lucro algum, muito mais fortes são as ·ra
:Z:õt>s pera s~r. ~o:nba:ida, pois o ferro, que im;::ortamu~ para 
o no~so mcrttC!niO, e P,ago com ouro que p~oduzimos com 
o nosso trabalho e cujo exõdo nos empobrece e s<t<:n~ica o 

nosso progresso·· . 

Sr. Presidente. a Indicação do nobre Deputado conscgU:u r,r:
ihante parecer lavoravel da Commissão de Diplomad~ e Tratados, 
êevido ã luminar inte!ligenc:ial do nosso colle_ga, Sr. Eurico Souza 
Leão.· SS. EEx. - o autor da Indicação e Relator na Conunissão 
-- afírlam em suas considerações e doutrinas . ·lvlas a -minha surpresa 
rlean~ da .propositura do nobre Deputado. advém, exclusivamente de 
pertcnc!'r S. Ex. ás fileiras do Exercito Nacional; e, por consequen
cia, por uma questão de coherencia, parece-me que. se -dentro deste 
recinto houvesse alguem contraiodicado .para uma Indicação desta 
.natureza, seria precisamente S. Ex . 

O Sr. Salles Filho - V . E.x. dá licença ·para um aparte? 

O SR. RIBEIRO JUNI9R - Com muito pra:~;er. 

O Sr. Salles Filho -- Em primeiro lugar, devo dizer a V. Ex. 
que não escrevi "exõdo de ouro" ... 

O SR. RIBEIRO JUNIOR -- Se é questão de pro.sodia. pre; 
firo ficar com o meu fallecido mestre, Sr. Carlos de Laet, que sabia 
um pouco ma1s do que nõs dois .. . 

O Sr:. SaUes Filho - Em .segundo lugar, estranho se expr~sse 
V. Ex. dessa forma a meu respeito. Não sabia, entretanto, que o 
llobre collega tinha uma opinião que devesse acatar mais do que a 
cdívisa do velho General Osorio, depois de ganhar a guerra do Pa
rdguay: ··seria o dia mais feli:z; da. minha Vida aquelle em que se 
queimassem todos os Ar.sena~s de Guerra e não se fabricasse mais 
'ltlateria:l bellico" . 

O ~SR. RIBEIRO JUNIOR -A esse lemma -do bravo General 
-Osorio contraponho outro I!lais moderno, constante de "Le Journal", 
quando a França commemorava o primeiro anniver~ario do armis
tício. Um grande allegorista france:z; escre•:eu: ··victoire, sois la 
-derniêre!" 

O Sr. Renato Bar-b~sa - H a duas mentalidades que ;;e não 
'barmoni:l:am neo;te assumpto : a mentalidade do guerreiro - a d e 
V. Ex . - e a mentaJidade dos homens de' .paz - a que encontram 
-em todos os membros da Commissão de Diplomada <: Tratados . 

O SR. •RIBEIRO JUNIOR - Acceito e agradeço o aparte de 
·v. Ex. 

O Sr. Carlos Reis - Mas o proprio Rio Branco já ac-onselha• 
-. .. a a paz armada . 
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O Sr. ](}sé Augu.séo - Si vis pacem para bellum. 

O _SR ·. RI!3EIRO JUNlOR - Ao nobre Deputado Renato Bar~· 
bosa nao f1cara mal, como Presidente da Commissão de Dipolmacia 
- qu~ outra causa não é senão a arte de formular do Direito IIC/"' 
ternac1onal - este _prcposito .de paz; mas o mesmo não posso admittir 
c até c~mpr;hen~_er, dentro da a<lrna de um . soldado, vindo de uma 
das ma1s bdas .1guras :lo generalato brasileiro. 

O Sr. José Augusto - Kão esqueça: Si vis pacem para bel/um . 

. . O SR. ~IBEIRO JUNIOR - Esta phra~e de tão .surrada perdeu 
Ji:! sua valta nos encantamentos da.~ suas promessas. (Risos.) 
, . , ~as Sr_. Presi:lente, vejamos. prelir.:linarmentc, o que diz a Cons•· 
:JtUJçao, defmtndo o que sejam força~ armadas. 

O art. 162 o esclarec~: 

··As forças armadas são instituições naciona~s perma~ 
neiltes e, dentro da lei, essencialmente obedi<:ntes a seus 
superiores hierarchicos, destinam-se a defender a Patria e 
9arantir os poderes constitucionaes, a ordem e a lei". 

E. no capitulo referente ás <:: ttribuiçõzs do Poder L::is!.:tivo, se 
c!cclar:~, no art. .39. altnea 2. ainda hontem relemhrado por um il
lustre membro da minoria : 

"Votar annualmentl' o orçamento c!a Receita c dn Dzs~ 
pesa. e, no inicio de cad;t legis]a,tura, a lei de Fixação das· 
Forças Armadas da União. 3 qual. :!esse período, somente
poderá ser modificada por iniciativa do Presidente da Re.
publica". 

Parece, assim, que a Indicação do nobre Deputado é. medu
larmente, pcccc:mir.osa·. porque collide com dispositivos da Consti
tuição. 

Âtcarte esta lesão evidentíssima, quero retornar a considerar a 
indicaç5o em sua essencia, p(}fque parte de um Deputado que per .. 
tence ás Iil~iras do Exercito Nacional. 

Sr. Presi-dente, não é de mistér rememorar aqui, em repetição
enfadonha, todos os versiculcs, em prosa ou verso. que decantaram 
a guerra ou exalçarélm a paz. Todos nós conhecemos. em barda, os 
iuccnv~nientes de uma guerra, principalmente, aquelle que alguem. 
já, descreveu como sendo o maior : - essa so.r~e de neurose rein
\'indicadora qu;: se apossa dos , povcs, ainda. mesm<>. se cogite de 
rcvoluçées, e que produz lesões muito maiores, - -~arque sã<:l de· 
ordem moral, - do que aqucllas que as guerras espalham, no seu 
morticínio c na sua catastrcphica: dcsenca·deada . 

Sabemos ainda - e é na natureza das coisa~. da fata·lldade da 
e:x:istencia universal - que. emquanto existirem dois homens sobre: 
a Terra poderão divergir. E. se divergirem, tentar~o lutar e essa 
luta. Sr. Presidente, não é outra senão a guerra. 

E quando um Deputado, que pert~nce ás forças armadas da· 
Nação, sonha ainda com essa poesia politica, a que se convencionou 
chamar a Liga das Nações. parec~ Sr. Presidente, que, antes de 
mais nada, - para que .S. Ex. fusse coherente com os seus ·pro
positcs, - deveria afastar-se dessa coisa que parece. taY!to, impres-· 
.sio11ar-lhc pelos resultados amargurantes que produz. 
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Respeito o brilhante p;J.'Ti:cer da Commissão àe DioJomacia mas 
mil~tar que sou. g~erri~heiro. corno disse em aparte o· nobre c~llega'. 
~· sobre-tudo, co~sc1em:toso e sensato. espero ·que ~sta Camara, usan
oo das pr~rogattvas de sua soberilnia. não acceite o brilhante parecer 
da Commtssão de Diplomacia e. assim sendo. nfío aporove ;;~ indi-
cação do nobre Deputado. · · 

Fazel.-o, Sr. Presiden-te, seria desrespeitar o texto constitucional 
e, singularmente. demonstrar ás nações convizinhas que a.~ grandes 
despesas que nõs fazemos com a manutenção das nossas forças ar
mad<Js, ao <.>m vez de representarem uma disposição legal. um ani~ 
mo equilibrado. uma intenção justificada, seria uma especi~ de bilhete 
de visita de um povo em decader:cia. que por méro luxo mantém as 
suas forças permanentes organizaàatS. quando. rm rrr.lidade, deseja 
o desarmamento sul-americano. . . · 

O S.l". Souza Leão (P.Jra enc:rrminhar a véJtaç·~io) -·- Não tive 
o pra::e!' de ouvir as coiJsidcraçõcs do i\lu~trc collcga. Sr. Deputado 
Ribeiro Junior. Por is.~o. não sei em que S. Ex . se fundou para a 
critica que fez da Indicaçc!o do Sr. Salle~ F"í!ho, acceita por toda a 
Comnussão de Diplomacia. 

Como ha. entretanto, mn requerimento do Presi~entc dessa Com
missão. no sentioo de que a indicação seia retirad~ da Ordem do 
Dia e se ouça a respeito o Sr. Ministro do Exterior. eu me reservo 
para. quando voltar a proposição com as informaçcc.s àaquelle titular, 
responder a S. Ex . e a quaesquer outras criticas que ao meu pa• 
recer renham sido feitas. ( Muêto bem.) 

O Sr. Presidente - Os Srs . J:)eputados que appr~vam a prl
meir<t J: ilTt;? do R~:queriil:l.ento, no sentido de que é! Indicaçãc, s~ja re· 
tirada ela ord~m do dia, queiram conservl;\r-se sent;ado5. f Pausa.) 
Apptovada. 

A l;egunda parte, r~lativa ao pedi:Í<l d~ inforro.:çõcs do Sr. Mi
nistro do Exterior . .será obiecto de consid<>rac;ão na hora do E:xpe; 
diente da sessão de <lmanhã. na forma do Regimento. 

O Sr. Salles FiJ.h.a (Pela ordem} - Sr. Presidente. penso que 
deve haver algum equivoco a proposito desse requerir;1ento, pois me 
informou o Sr. Presidente d a Commi.ssão de Diplomacia e Tra-tados 
que havíil r<'querido a retirada da ordem do dia da indicação J.A, 
<Jfirn de ~c r sobre e! la ouvido o Sr. Ministro do Exterior. 

Sendo assim como autor da indicação, nenhuma objecç:!io teria 
a oppõr, de v~z que se tratava de uma d derencia para com o titular 
da$ Relações Exteriores, o que acho muito legitimo. Mas, se: não 
for assim. se fõr simplesmente retirada a indicação da ordem do dia, 
sem se diztr para que f.im ... 

O Sr. Renato Barbosa - No requerimento ~tã expres-sa a sua 
finalidad~ . 

O SR. SALLES FJ.LHO Parece-me que são duas proposições 
differentes. tanto que a segunda parte o Sr. Presidente diz que vae 
ser resolvjda posteriormente. 

O Sr. Presidente - Devo informar a V. Ex. que o requeri
mento está redigido nestes termcs: 

"' P~~::> s~ja retirada da Ord~m do Dia a Indicação n. 3-A 
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e que, a respeito, sejam solicitadas inforniações ao Ministro 
do Exterior." 

Não está escripto que seja retirada a indicação da ordem do dia 
para <>uvir o Sr. Ministro. 

A Mesa. ã vi.sta da duvida, deseja ouvi:l" o autor do requeri· 
mento sobre se in terpreta a retirada da indicaçüo corno sendo no 
srntida de que a Commi.ssão solicite informações ao titular do E~ 
terío;. 

O Sr. Renatc Barbcsa (Pela ordem) - Sr. Presidente, esse 
requerimento não tem como causa determinante haver a Cor.::ni~~·f., 
de Diplcmac!:l \'C}tac!o atraz; do p a recer unanirnc qu:! formulou so
bre o assumpto. 

O Sr. Salle~ Filho - M t.:ito bem. 

O SR. RENA TO BARBOSA - Nem poderia ser d~ ou:ra ma
m~ira. Apenas, em face da organização da Conferencia da Paz, 
onde -r.ão figuram todos o; paizes da America do Sul. e como a 
suggestão feita. em hora feliz. pek> JlObre Deputado Salles Filho 
envolve materia sobre a qual se deverão pronunciar todos os paize.s 
da Amerka do Sul, achei de bom aviso que se consultass~ . ?~mei~ 
ramente. o Sr. Ministro do Exterior, para vér a Jormula melhor do 
encaminhamento da questão, afim d e -que ella constituisse attribuição 
ou delibzração da propria Conferencia da Paz. Se assim n~o fosse. 
a indicação poderia r eceber dos delegados dos pai:z:es que se acham 
em Buenos Aires a resposta de cão terem el!es taes attribuições por 
ser esse wn assumpto a mais incorporado aos tantos que já têm de 
resolve; . 

Teria sido, assim, innocua a deliberação da Commis.são de Di
plomacia. 

O ponto de vista em que me c<>l!oco é o de tornar effidente o 
sentir e o pensar da Comroissão, onde terão de surgir ~emprc gestos 
que tendam ao entendim~nto, á pacificaçã<> e â solução do..~ con
flictos dentro das formula.s das disciplinas politico-juridicas inter
llacionãeS. 

Era isso que eu tinha de expôr como justificativa do requeri• 
mento que acabo de enc:aminhar á Mesa. 

O Sr. Presidente - O requerimento apresenta-do pelo nobre 
D eputado Sr . Renato Barbosa é apenas para que seja a Indicação 
retirada da ordem do dla e devolvida á Commissão. 

O SR. RENA TO BARBOSA - A propria Comroissão .p6de dir 
r igir-se ao Sr . Ministro, solicitando as infonnaçõcs. 

O Sr. Presidente - Fica, então, prejudicada a segunda parte. 
A Camara jii approvou a retirada da indicação. a qual voltará a 
Ordem do Dia. quando a Commissão a devolver á Mesa. 

Votação do projcdo n. 113-A. de 1935 (! úgisla
tura), ~endendo a concessão de inspecç§o prévia a uni
"ersidades e institutos de ensino estaduac!s c livres, e appro~ 
uação de seus estatutos, emquanto não fõr approvado o 
plano NacioMI de Educação; tendo parecCT com cml!12da da 
Commissão de Educação (1• discussão) . 
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O Sr. Presidente Vou submetter a vofos o projecto . 

. O Sr. Julio Novaes (Para cncamirthar a votação - O 
pr~Jc.:to _ c;•> ?!scus_são tem por fim suspender a conceSsão de inspe
cç<J.o prev1a as UniVersidades e institutos de ensino estadu:;~es livres. 

Este projecto. vindo di;i lecislatura passada, pretende, agora, 
nes:_::: plcnano. ':s _ ~uHragios da Camara, para ser- consagrado de 
accordo com as tdeas ncllc consubstanciada~ pelo meu illustrc collega 
de bancada, Sr. Henrique Dodsworth. 

O Sr. Ca:-los R.cis - N~o querendo interromper as brilhan~ 
tes consic!eraçées de V. Ex . , devo esc:!areccr qÚe, quendo este pr-o
ju:tn foi submcttido á legJsJatura passada. a Commiss.ão de Redacção 
teve duvida quanto á expressão "inspecção prévia". que não lhe 
parl'da technica. Inspecção prévia é aquel!a que se fa:: quanto á 
condição de hyglene. A expressão deveria ser "inspecção prelimi~ 
nar", d~stinada a ver se o instituto estã ou não em condições d~ 
merec~r beneplacito á approvação. 

O SR. JULIO NOVAES - Direi. Sr. Presidente. que não 
poderia interferir, relativamente ã obj~cção que o íllustre Deputado 
maraobense Jil.C' faz .neste momento, ,porque, nem .sôment~ não atinei 
com esse ponto de vista, ccmo porque eUe foi o resultado de uma 
questiio no .seio da Commissão, não me sé11do licito, em virtude da 
sir:-:ple~ 1<>itura de projecto. tirar uma condUsão relativamente a du~ 
vida de S. Ex. 

O Sr. Carlos Reis - Não foi <:Jbjecçãa; apena'> quiz dar um 
esclarecimento mbre a .parte historica do projccto. 

O SR. JULIO NOV AES - O que viso neste instante é a pro
videncia qu~ se quer tomar na perspectiva de um plano nacional de 

--educação, de tal sorte que as concepções que pud-erern surgir e ser 
objecto de labor c execução nos E~tados e no Districto Federal, re:~ 
·c"'bam a.ndament.o. Não podemos ficar parados, á espera de que esse 
plano se geste, tenha curso e de frutos, em contemplação, cerceando 
a nossa actuação, a nossa actividade., e o nosso desejo de fazer 
pedagogia fl3 devoluçao. Ninguem poderã negar, de maneira alguma. 
tudo o;uanto se tem feito em materia de reforma da instrucc;ão pu~ 
blica no Distrícto Federal. Andou, portanto, muito bem a Commis
são, quando, entendendo estudar o · projecto em discussão. fonnulou 
uma emenda que supprlme dispositivos, em virtude dos quaes tudo 

.•quanto feito e tudo quanto se está :fazendo. realmente, neste Ois~ 
:trlcto e algures, ficass~ cerceado e não pudesse lograr finalidade-. 

Devo dizer a V. Ex. que, neste instante mesmo, .se inaugura 
no Districto FederaJ a Universidade do Rio de faneiro, com 27 cursos·. 
que terei d!C' enumerar pouco a pouco. 

O projecto a ser approvado só poderá sei~ com a emenda res~ 
pectiva, porque, 5em ~!la. -tolheria de maneira notavel nossos anheios . 
. nossos d~sejos evo1utivoo em prõl de uma organização mais <:onsen~ 
tanea com os nossos estudos e o nosso .progresso. 

D::vo dizer á Casa que, em materia de ensino publico. estimaria 
. o plano nacional em curso, como nos Estados Unidos. Entretanto, 
a nossa orlentac;ã~ de latinos, a nossa tradição e o nosso exemplo 
de copistas das univ~rsida.de:s européa.s, não nos permittem. até agora. 
sem .sahlr do continente. tomar um exemplo decisivo na America do 
Norte: quer dizer, ensino inteiramente livre, patrocinado pelos ho~ 
mens de recursos, que .podem incentivar todos os elementos de pro-
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gresso, atravês da instrucção, quer do ponto de vista theorko, quer 
do ponto de 'l.'ista pratico. c, portanto, technico. 

O p lano de ensino nos Estados Unidos nada tem a ver com o 
Estado. Ha escolas. at~. que não t~m programmas , Os professores.. 
se reunerr.. aos discípulos e, ao s!mples acaso, êlegem uma questão, 
dentro de um programma illimitado, .sobre uma materia discutível e 
dís..:utida; e organizam uma especie de escola activa com plena li~ 
herdade dos alumnos nas respostas e nas objecçõe.s aos mestres. 

De tal sorte, não se humilha nem se comprime o nivel do estu.~ 
daute. 1Muito ao contrario, é tal a harmonia, entre mestre e alumno. 
que a inferioridade inrellectual. quanto á cultura, do estudante, não 
se apercebe seu proprio desnível c:n relação .:o mestre, ainda que as 
objecc;õe~ sejam muitas vezes estapafurdias. 

Assim pensando, quando fui relator da reforma da ínstrucção· 
tec:hnica no Districto Federal, fiz longos commeotarios sobre este 
:Jssumpto: 

.. A Escola Nacional Americana im;:>ressio::m principal~ 
mente a quem lhe estude a estructura, pela grandeza de sua 
orientação compkxa e a materialização O!'ganica de seu me~ 
caJnismo. A Associação Nacional de Professores, o Departa· 
mente de Educação, annexo ao Ministzrio do Interior, o De~ 
partamento do Trabalho, -proporcionam o livre surto da Es
cola An!Jericana, em geral, e <oncedem autonomia didaclica ás 
corporações de ensino, afim de que ponham em pratica e 
uso metho::ios e processos educativos de accôrdo com a iodole
E" tendencia.s do .povo americano. 

Esses organismos não possuem poder E xecutivo. Esti~ 
muJam, fadlitam e conduzem os homens de bem, os technic:os, 
os sabios, no sentido do aperfeiçoamento das massas e da na
cionalidaC:e através das escolas basicas. 

Não ha grande povo com medíocre instrucção. E' preciso 
no tempo a comprehensãÓ dos defeitos. d'3s virtudes, inclina~ 
ções, capacidades e tendencias de umas gerações em relação 
a outras, para se prover o regime normal do progresso sem 
saltos nem recuos nelas massas humanas, conforme as neces
sidades loca.es e geraes, autoctonas e un.iversaes. Essa a ten~ 
dencía dos americanos do Norte, inspirada no genio tutelar de 
seus homens, providencí.:es, isto é, cie promotores de refor
mõ!.S, protectores das refortnas e professores nas refoflllas. 

Os americanos do Norte aprendem agindo ou interferindo 
e têm horror ãs theorias, definições e abstrações inuteis ou 
sem equivalencia pratica . 

Não ligam irnportanda aos execes~os de: ve:rbaliSillo e 
mernorismo inconsequente, exercitando-se no vácuo. Nas cl~ 
ses. como nos laboratorios ou .officinas, o professor ou mestre 
dá a jmpressao ~-C colleguismo aos estudantes. Age como se 
fosse ·::.penas uma pessoa mais velha e experimentada. Des-· 
embaraça o alwn;~o da persuassão em ser dirigido como wn 
cego pela mão de seu guia. Liberta~o de condição d: tute~ 
lado e de subalternidade. Dá-lhe self-control. poder de di
recção, força de vontade. sentimento de -prestimo, entendi~ 
me.r:to preciso de machinismos e ap.parelhos, cuja experiencia 
lhe revela a razão dos phcnomcnos e as leis consentaneas . Eis 
aqui como triumpham a iniciativa do esforço e o esforço da 
uil.ciativa, em bom clima pratico de effidoencia pedagogica. 
Sae-se da escola com a capacidade de produzir e realiz.ac, por-
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que :se possue cada um a cada um ~ todos se bastam em sua 
tarefa com a. segurança do sel-support. Na educação proletaria, 
pela escola m.dustrial e profissional refina-se a pratica com o 
objectivo experimental de vktuosldade (perfeição) e ecÕno-
mi.a (labor saving) 

ksim se pre.para e destina c,ada official a:> seu officio 
com capacidade de produzir utilidades, sempre mais perfeitas 
e com melhor rendimento de mão de obra. Não houvera a 
permcabiiidade do trabalho 11?. escola e esse <~vanco scr:.a. !m~ 
possivd. A escola de trabalho é uma escola de actuacão viva. 
Não entro aqui a discutir s" Afana~iev emprest2ndo .{ origina~ 
lidade em conceber a escola do trabalho a Kershnsteincr o 
crga-nizador da educaçilo puhlicil em Munich. on .se tanto. se 
deve ,a, Petti - celebre economi~ta c po!itico -- como ensinam 
e proclamam Marx e Engcl~;. 

No afan de discutir obscuridades c sllbtilczas defluentes 
no ensino das razões e consequcncias do tr,>balho na e.sccla, 
do ponto de vista actual e pratico. .philosophico e abstracto 
nas Jig,~çõcs com o Estc::do, segundo Kcrshen.steincr, affirma 
Pinkevich da 2• Universidade de Moscou, que o pedagogo 
gennanico dá impressão de que a toda hora fa;:: um passo 
atraz no sentido da retirada c com medo de que a Escola 
Secundaria Technioa fique transformada em urna vcrdadeka 
Escol<! do Trabalho, isto é, em uma escola proJetaria com~ 
munista. Dahi a rá-tão diaphana em reputar um gymnasio 
bumanistico e nos moldes tradic:ionaes do ensino burgue: como 
o typo acabado de Escola do Trabalho! Naturalmente eu não 
julgo e commigo este modesto e patriotico Conse?lho Consul· 
tivo, a respeito da reforma, de nosso Efl.Sino Secundaria Te
chn.ico, que a elaboração aqui em discussão é feita na· Forma 
do lllustre director do Departamento de Educação - o Se~ 
nhor Anisio Teixeira, porventura satisfaça as rxigencias de 
Pinkevich . 

Ninguem mais do que eu se teml', em v:Sta de nossa veia 
1atina e do amor ao figurino francez. vá o imp1.0l~o exponran.:o 
de nosso temperamento e educação humanistas degenerar o 
nervo do trabalho na Escola Secundaria Technica. a ponto 
de fabricill" cada vez mais bacharcis, ou cada vez menos opc-' 
rarios - mestre.s em humanidades technica~. E talvez seja 
justamente pelo temor de que a thcoria sature os alumnos na 
Escola do T!'ahalho (technica) em prejuízo do aprendizado 
das artes e offidos nella ensinados, hajam os .pedagogos russos 
constatado que a Escola do Trabalho (technica) perdeu a 
expressão mais o sentido originaria. Hoje todos a querem. · 
E lé!té os representantes graduados em varios credos de polí
tica antagoníca seja na Allemanha ou nos U. S. A .• exem~ 
plo os D~ey e Foster, Scidel e Kershcnsteincr, filiados ã 
.social-democracia. .ao catholicismo. ao communísmo revolucio
nario e á rnonarchia reaccionarí<:~ . 

Os Techoicums - em Russia - fazem a base original do 
systema sovietico. Não é copia do que está .feito e praticado 
em Norte America. A eduoo.ção superior .sovietic:a ê tida como 
expressão voca:cional ou profissional. E' que toda escola su-
perior faz d!' ambiente vocac:ional aos .seu:; eleitos. Não ha 
nisso novidade alguma. Evidentemente. por toda a parte. quem 
penetre numa escola de medicina não e porque tenha vocação 
de advogado; tão pouco, aquelle que nasceu com a indole dos 
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sophistas e qut: tudo torce ou ddorma, de accodo com as 
opportunidades e co:Jtingcncias supervenientes, não deve ma
tricular-se ua Academia, cuja base predpoo de seu e.nsino 
exige .;~ calculo n1ai5 o compasso. ao serviço d~ projectos e 
construcção das cidades. das estradas. instrumentos, machi
nas. erc., etc. O.s illustres pedagogos empenhados no reno
v.amento cultural do Brasil tudo agitam c affrontam neste 
instante, fitando o futuro nacional de d~ntro da Revolução e 
sob o scl da Reforma. 

E::>coía Nova, E~cola do Trabalho. Escola Unica! Agita
ções doutrinarias, tcndencia irrcstricta em progredir, esforço 
contra a rotina, resistencias passivas. obices inqualíficaveis, 
direitcs adquiridos, pressões co!lateraes, ansia de a-prender e 
de ensinar, liberdade de discussão. hypotheses, methodos, pro
cessos, direito de a.nalysar e syothetisar, a livre opinião do 
desejo politico em crear o novo sobre o antigo, dando surte 
ao .progresso nacional com hase ~o ensino, na classe e na 
officina, eis a luta empenhada no scenario da capital do Bra
sil entre os eleitos da idéa nova, da inquietude, do adyna
mismo visceral a ferver o inedito nas conquistas educacio
naes.. . contra os apostolos tranquillos sem resig11.ação e que 
fogem ã lw: com o seu tropismo negativista e ficam fadados 
á vida latente dos musgos hibernados. 

A Reforma exige tregua ao interesse pessoal desenfreado, 
e possível. aqui e algures, em face dos áesequilibrios transi
torios e accidentaes, (jue bem se podem corrigir em proxima 
revisão de quadros sem paixões nem humilhações, .es~a:ndardi
zando melhor e timbrando com rectitude convergente aspira
ções e desejos normaes ao alcance dos poderes discrecionarios. 
O personalismo, o egoísmo, a auto!atria a medir rivaJidades e 
competições, por amor de nosso egocentrismo, devem inspirar• 
se por altos int.~resses nacionaes e aquilata~:~ ckl momento na 
justa proporção economica. principalmente em se tratan-do de 
illustre <iidactas, cujo mister educativo é formar cidadaos e 
patriotas com a cultura moral e technica digna da Nação, 
hoje o: am:Nlhã". 

Aqui estudo até a educação dos tcchnicos. Obedeço á orien
ção do:rtrimria, complexa, em materia de ensino, segundo os teste~ 
pedagogiccs e universitarios do ·pbilosopho americano Dewey. 

Portanto, numa época cuja tend~nda é nã<) cercear as inclina· 
ções natu.raes ~e cada estudante, .pondo-o sempre de harmonia com 
o mestre, eu me temo muito desses planos de ensino e educação 
com caracter nacional. por mais que o espirito reverencie .esses ho-
mens eminentes q1:e tratam e cogitam do asswnpto . 

O Sr. Presidente - Está esgotado o tempo de que V. Ex. 
dispunha para encaminhar a votação. 

O SR. JULIO NOVAES - Peço apenas dois liÚnutos para 
~::oncluir as ligeiras considerações que venho fazendo. 

Vou enviar á Mesa para que V. Ex., Sr. Presidente, se digne 
· fazer chegar ao seio da Comm.i.ssão de Educação tudo quanto está 
feito segundo o Decreto n. 5.313. de 4 de AhrU do corrente =.o. 
1eferendado pelo governador do Districto Federal, -o meu eminente 
'amigo Dr . Pedro Ernesto. 
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Devo declarar que. neste momento, ~.stão sendo inaugurados os 
cursos universitarios do Disbicto Federal. 

Est:!o organizados ~om variedades de grande amplitude e ao 
alcance de todas as intelligencias,. tendo--se a respeito o seguinte 

· e relevante ineditismo. As universidades, outróra eram qu.asi sem~ 
pre destinadas á arjstocracia , mas o regime .praticado no DistrictQ 
Federal dal'á .pcs.o;lhílidades, de modo categorico. ãs massas; de ma
neira que não será, de futuro, e:x:cepção. um homem humilde. cle 
plaina sacia[ inferior, ascender as cumiadas do pen..,amento humano, 
dentro do nos~o Paiz, para }eliciàade do no.sso pro~res.so e desen
volvimento social do Estado. 

Direi que ~ão 27 os cursos: 

1. Cursos para habilitação oa-o magiSterio .primaria. geral c 
especi<Jl!;:;~do: 

2. Cur~<'s p;~~a hiloílitaç~o ao magisterio secundario: 
3. Curso.~ pilril habilitação ao magi.st~ri.o .nonnal: - afõra a 

. necf;\<;~idad·~ d~: prcp~~ra~ professores , para 4ue sejam educados suHi
cic:ntcmcnt<· os retm·dado.~. por con.sequencia. os dimin1,1idos de cc
rebraç~o: ~. 1~r outro lado. os superdoptados, os que tendem para 
o gt'nio; 

4 . Cu:·~CJs de administração e orientação escolar: 
; . C unos ele cxt~nsáo e continuação .para professores: 
6. c ... ~::!)~ de ~~pccializ.ac;ilo em sc:iencias medlc:as; 
7 . Cur~:; de auxiliart:s de Medicir;a e te<:hnicos de labora

torios; 

S. 
9. 

looica!õ: 
10. 
11. 
p 
13. 
H. 
15. 
16. 
l7. 
1!3 . 
19. 
20. 
21. 
2~ . 
23 . 
24 . 
25 . 
zt: .. 

tica; 
27 . 

Cur.,os ck •·n fermag ~:m c de visífadoras; 

Cur:·:o~ él' 11dcndas muthcmaücas, physico--c.himi<:as c bio-

Cur~o~ d~ ~d~ncins soci<Jes: 
Cw··.~~ ck ·administração c funcciooali.smo: 
Cnro;o:. d(' d!ploma:ica; 
Cu1·::(1.': dL• dli•dto: 
Cur~os dL' economia; 
Cur.~M dr ('::tall.~tica; 
Curs1>•: de- :;crvíços soc\acs; 
Cur~o.~ phliO$ophia e h isto ria do pensatnento; 
C 11rr.o.o: d~· philol<:Jgia. liuratttra e sua hístoria; 
Cursos d\· Jornalismo e publicidade ; 
Cur~o:l d~· l>\hl!othe~on~mia, archivos e museus; 
Cur~o~ d<' phi.sophía e histeria da .art.:; 
Cur:~o:~ rir musica geral e ay-_piicada; 
Cur.:o~ d,• dc~cnho c pintura; 
Cur11o•1 d\· csculptura: 
cw-.~uf. Õ\' nrtcs applicadas; 
C1wa~·• d~ artes ccincmat(õgraphica. co rcographía e drama-

Cli i'MO.~ d<' nrchitectura paysagista.. 

A.qui <'M>'•u t11di1~ as mínucias correspond•mtes ao modo por que 
funccion.< 11 tml \'rr.~lc!;Jdc c, dentro della, cada um desses cursos . 

Ao :;~r >1\)Pr<>vn:io o Proj~cto n. 113_-A, de 1935 ( ~· Legi~latura). 
a emcnd" v: nc<'dcrn no seio da Commissão de Educaçao - 1mpõe-se 

naturalmente. 
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(Muito bem.' Muito bem! O orador é vivamente cumprimen.~ 
ta:Jo. 

E:n seguida, c approvado o seguinte 

l'ROJEC:IO 

N . li3 - 1935 

( t· legislatura) 

Art. 1 ," Em quanto não fôr approvado pelo Po:ler Legislativo 
F~deral, ClC·Vi .de sua competencia privativa o Plano Nacional de 
Educação (Constituição Federal, art . 39. n . 8, letra e e ainda ar~ 
tígo 152), fica suspensa a concessão de inspectoria prêvia a uni ver~ 
sl·dade e institutos de ensino estaduaes ou livres a que se refere o 
art. 12, paragrapho unico, do Üi!creto Federal o. 19.851, de 11 de 
Abril de 1931, c hem assim a approvação dos seus estatl!tos pelo 
Ministro da Educação e Saude Publica. em conformidade com o tal!'~ 
tigo 7• do citado decreto. 

Art. 2. • As universidades que se houverem creado ou se crea~ 
rem sem observancia dos preceitos da l~:gisl::~ção federal vigente não 
poderão funccionar validamente, sendo destituklos de qualquer valor 
as provas e exames de qualquer nal'Ureza a que se submetterem os 
seus alumnos e bem ass:m os diplomas e titules que expedirem. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto ·pas.'><~ á 2• discussão. 

V ou submetter a votos o .seguinte 

nEQUElUMENTO 

Requeiro dispensa de interstício para qll'E: o projecto n . 113~A, de 
1935, figure na. Ordem do dia de amanhã. 

Sala das Sessões. 31 de Julho de 1935. --:- Henrique Dodswocth. 

Approvado . 

Votação do Projecto n. 147, de 1935 (1• legislatura). 
dispondo sobre o díreitc de promoção dos funcdotulríos su~ 
baltemos das Secretarias de Estado; tendo parecer com 
substitutivo da Commissão Especial de Estatuto (1 .. dis~ 
cussão). 

Approvado o seguinte 

PBOJECTO 

N. 147 - 1935 

(1• legislatura) 

O Congresso Nacional decreta: 

.. · \ 

Art. 1.0 Aos funcdonarios subalternos (PoJ:Itaria) das Seae· 
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taria_s de Estado (Ministerios} ~ repartições dependentes, porteiros, 
~ontinuos e s~~ventes, fica assegcrado o .direito de .prollloção, dentro 
de s~:u _respcc!tvo quadro, pelo tempo de serviço, não podendo ser 
prcench1da !él vaga. que s~ venha a ciar. por pessoa estranha ao 
referido quadro. na seguinte ordem: vaga:ndo o logar de porteiro, 
dar-se-á promoção do contim.1o com rn<~icr nwnero de annos de ser
viço; para a vaga do contintJO promovido a porteiro, será nomeado 
o servente que preencha as mesmas cond!ções .dos anteriores acim-a 
c.s.pccificados. 

O Sr, Presidente - O projccto passa ã 2• discussão. 
Submctto á Casa o seauint.! 

Requeiro dispensa .cio intersticio para figurar na Ordem do Dia 
de amanhã, do project.:. n. 147, de 1935. que <:~caba de ser voudo. 

Sala da~ Sessões. 31 de Julho de 1935 . - · Morac.~ Pai!'a. 

Approndo. 

Voteçào do projccto n. 59-A. de 1935 (I" legislatura). 
fixando regras sobre: o pa,qamcnto da ajuda de custo a que 
se refere o art. 30 da Constituição da /?e-publica: com pa• 
recer contrario da Commissão dr:: C<Jnstituição e Justiça 
(1• <liscussão) . 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projec:to. 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a votação) - Sr. Pre
siàente, desejo que V. Ex. se digne informar se poderá ser adiada 
a votação deste projecto. sendo para isso, retirado <la O rdem do 
Dia. 

O motivo de minha ·pcrQun:a é simples: trata-se de projecto, de 
naturc:ta moral. e muito conhecido aqui. por mim apresentado. rela
tivamente á a juda :de custo a Deputados que ~ tomaram Senadores. 

O projedo tem parecer contrario da Commissão de Constituição 
e Justiça. E como irei ficar sotioho, o que é :fatal, pois o p!enario 
acompanhará a Commissão, serei forçado a .f.aaer um pedido de ve
rificação ela votação . Ora. quer me parecer que não ha numero 
para as votaçõe.s . Assim, -pergunto a V. Ex. se poderei . solicitar a 
retirada do projecto da or.dem do dia de hoje. 

Era a questão de ordem que desejava formular, Sr. Presidente . 

O Sr. Presidente - O nobre D eputado enviará requerimento 
escripto ã Mesa, afim de que o submetta á coasideJ:aÇãO da Casa . 

O Sr. Barreto Pinto - Vou enviar o requerimento, Sr .. Pre~ 
s iclente. 

E ' suhmettido a votos o seguinte 
REQ.'OER~'tO 

Requeiro o adiamento da votação do Projecto n . 59~A. 

Sala d~ Sessões, 31 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Approvado . 
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O Sr. Presidente - Em obediencia á .deliberação da Camara 
retiro da Ol'dem do di;J o projecto. 

Votação do Projecto n. 87, de 1935 (I" legislatura). 
creando cooperativas de consumo nas Caixas ou Institutos 
de Aposentadocia c Pensões; com pareceres contrados das 
Commissões d.e Le.qisalçiío Social e de Finanças (1• di.s~ 
cussão.) 

Rejeitado. 

O Sr. Presi<lent~ - O Projccto vae para o Archivo. 

Fotação do Projecto 11.. 137, de 1935 (1 legislatura) 
disoensan3o os estudantes dos cursos secundarias de exi~ 
ne~cias legaes que menciona; tende; parecer com emendas~ 
da Commissão de Educação (1• discussão). 

Aoprovado o seguinte 

1'1\0JECTO 

(1' clgislatur«) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.'' Os e.:;tudante.s do curso secundario que concluirem o 
curso hmda:ne:ntal de accordo com o Decreto n. 21.241, de 1 de 
Abril de 1932 .. ~ão dispensa.::ios do curso complementar de que tratam 
os artigos 2". 4~. 6•. 7• e 8•, da referida lei, ficando sujeitos aos 
exames vesf.bulares nas escolas superiores. 

Art. 2."' Rcvogam~se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 2 diS<:ussão. 

Votação do requerimento n. 84, de 1935, (1• legisla
tura), do S.-. Oscar Fontoura e outros, de i11formações sobre 
cortstrucções ~itas pelo 1° Batalhão Ferroviario, no Estado 
do Rio G.aooe do Sul (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 87. de 1935 (1• legi.slatu.
ra), do Sr. Barreto Pinto. d(! infOTmaçôes ao Tdburtal de• 
Contas. ~obre a Commissão Cent;-a1 de Contas (discwsão 
u.nlcaj. 

Approvadc. 

O Sr .. Presidente - Entra .em discussão o projecto. 
Ha sobre a mesa uma emenda que vae ser lida. 
E' lida. ;::p-::Jíada c "nviuda á Commissão de Finanças e Orça~ 

mente a s~guinte 

JoJ:IlEl\'nA .~0 J>HOJECTO :>.0 115·A, DE 1935 (la LEGISLATUJU) 

N. 1 
• Accrescente~se no .art. 1 •. depois das palavras - Pagadores 
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das Delzgacias Fiscaes do Thesouro Nadona-1 e aos Fieis áe 
Pagadores do Minister..o da Agricultura e de todas as çutras repar-
~ções em id~ticas condições. · 

Sala das Sessões, 31 de Julho de 1935. - Fernandes Tavora. 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Presidente, na phase · da discussão. 
tive opportuni.dade de declarar que não pretendia apresentar emendas 
ao .projecto para não prejudicar e não r.etardaf' o direito nelle asse~ 

gurado aos fieis da Delegacia Fiscal de S . Paulo e da Alfandega 
de Santos, ãs vantagens do decreto n. ~. de 1935. 

Desde, porem, que V. Ex. acaba de annunciar apresentação ·de 
emendas, trazendo como consequencia a volta do projec::to á Com
missão de Finanças, envio a V . Ex. tambem uma emenda relati
v~nte á ma teria . 

Vcll! ã mesa, são lidas, apê:liadas e enviadas á Comm~o de 
Finanças. e Orçamento, as seguintes 

~;~mNPA.'> AO PROJF.CTO N . 0 115·A, 1m 1935 

(3• discussão) 

N. 2 

Redigir, assim, o art. 1 • · 

"Os fieis das ~rarias ·e pagadorias de todas as repartições 
da Un~ão, que passam a designar~se ajudantes de thesourarías e 
ajudantes de pagadorias, serão nomead:>s pelo Presidente da Repu
blica ~ dP.;JOi~ de dez annos de serviço publico federal só poderão 
:ser destituídos em virtude de sentença judiciaria ou mediante pro~ 
cesso amiiJistrativo e :co qual lhes será assegurada plena defesa. 

Justificação 

O Decreto n. 4, de 23 de Janeiro -de 1935 deu estabilidade aos 
fieis de thesoureiro da Recebedoria do Liistricto Federal e da de 
São Paulo. 

No dia 31 do mesmo mez e anno, o leader paulista. Sr. Car~ 
doso de Meiio Netto apresentou o projecto n . 95, tornando extensi
vos os favores do citado decreto n. 4 aos fieis da Delegacia Hscal 
de São Paulo e Alfandega de Santos. 

A CO=issão de Finanças, apre-sentou substitutivo, mandando 
appli.car as disposições do Decreto n . 4:, de 23 de Janeiro de 1935 
a todos os funccioaarios da mesma cathegoria do Thesouro, Caixa 
de Amortização, Casa da Moeda, Alfandega e De!egaàa: Fiscaes . 

Na sessão de 4 de Abril .proximo passado, foi apresentada 
emenda do Sr. Hypolito do Rego, incluindo os fieis das thesoura~ 
rias dos Correios e Telegrapbos, emenda essa que mereceu parecer 
favoravel da Commissão de Finanças, em 5 de Junho proltimo pas~ 
sade. 

Nao vejo ra:ões para abrlr~se e:xcepções . 
Os direitos do.s fieis de todas as repartições da Uwão devem 

ser ident1cos. O que. se pretende é dar estabilidade, evitar que, <:om 
a mudança de thesoureiros, sejam substituidos fieis que são .funccio-
narios exc:eHeotes, com mals .de dez aDDOS. 

· Dahi a ~nda qne apresento. tendo em v'.sta o Iouvavel intuito 
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do projecto em discussão e o que prevê o art. 169 da Constituição 
da Re-publica .. 

Ha outros factos que de viva voz, se assim entender a Commis· 
são de Finanças, poderei apresentar, ex·vi do disposto no artigo 
70 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 31 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 3 
Onde convier: 

Art. Os thesoureiros e pagadores r«eherão os s•\pnrimen~ 
tos de dinheiro ou valores. n~cessarios e ficarão .por elles respon~ 
saveis cscripturando-os como receita em livro proprio, que será ba~ 
lanceado diariamente, .passando~ os saldos respectivos depois de 
conferidos, para o dia seguinte. 

(Nota. E' o art. 3" do Decreto n. 4 de 23 de Janeiro de 1935). 

Art. Cessará para o thesoureiro, ou para o -pagador. trans-
ferindc~a para os seus ajudantes, a responsabilidade pelas quantias 
ou quantidade de valores opor :elle entregues a estes, mediante recibo, 
par3 a realização de pagamentos ou vendas de valores. Taes en-
tregas serão escripturadas em livro .-proprio, sendo cada partida assl
gnada pe!o thesoureiro ou pagador e pelo ajudante que receber c. 
supprimento. 

Paragrapho uniro. O s ajudantes prestarão contas diarias dos 
supprirnzotos recebidos. 

(No ta. IV. Artigos 4" e 5" do c.itaclo decreto cuja redacção foi 
obedecida.) 

Sala dóls Sessões, 31 ~e Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Piirlfo. 

N. 4 

No art. 2•. onde se lê "de F;uenda Nacional" 

Leia·se: "da repartição respectiva, não havendo disposição ex~ 
pressa ck lei ou regulamento". 

]ustific:Jçiio 

Como >está redigido o projecto serão cbntemp!ados funcciona
rios do 1\-iinisterio da Viação '(Correios e Telegraphos) . Se se tra~ 
ta.sse de pessoal do Ministerio da Fazenda. abi então seria jll!tificada 
a .fixação de fiança .pelo director geral de Fazenda NacionaL 

Além d'JSSo é preciso esquecer q~. em muitos regulamentos, as 
fianÇas dos .fiels, thesourelros e pagadores. a a:emplo da' E. F. Cen~ 
trai do Brastl, que, aliás, pelo projecto foram esquecidos, como de 
muitos outros departamentos. 

Sala das Sessões, 31 de Julho de 1935. - Edmundo &irieto 
Pinto. 

O ·Sr. Gomes Ferraz (Pela ordem) . - ·Sr. · Presidente ~ 
qüe ·o :prcijecto tl'. i 15, cuja disêi.i.sSão V. Ex . "~a de imn~. 
i!l tivesse transposto todos. 'ós . trâmites ou 'tuniós regim.entaes. . 'éiada 
úni.a gue.stiío de O.delli par mim 'levantada . em. üni.a. daS sesSões pas-: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:53+ Pág ina 71 de 80 

- 163-

;Sadas .da Camara a respeito da interpretação do art . 231 do nosso 
Regimento Interno e decidida favoravelmente pela Mesa. Mas, qurx:I 
.abunàat non nocet •.. 

De vez que o projecto é incluído novamente em Ordem do dia 
e que o nobre Deputado Barreto Pinto, cuja operosidade é digna dos 
nossos maicr~s elogios, acaba de emendai-o, o mesmo fazendo outro 
illustre collega, tambem envio á Mesa uma emenda additiva ao pr<>
jecto, que m:~ foi solicitada por varios fieis de · diHerentes Estados da 
Federação; sendo que ainda hoje recebi de Bello--Horizonte o se
guict<: tdegramma a es:se respeito: 

"Fieis thesoureiros-pagadores cumprimentam e. applaudem 
altruística iniciativa V. Ex. emenda projecto n. 115 solici
tando se possiv.J accrescentar su)>stitutivo dando aos fieis pre
ferenci ~ successão thesoureil'os e pagadores . Saudações. -
Pela commtssão, Geraldo Ne~f!s". 

Não sei, Sr. Presidente, se a aspiração da nobre classe de ·fieis, 
digna, por todcs os títulos, da nos;;a protecção e solidariedade, se 
.assenta na lei. ' 

Colloccra, entretanto, sob a protecção justíssima da digna Com· 
·<Jlissão de Finanças. 

Vem ã Mesa, é lida. apoiada e enviada á Commis.sãa 
de Finanças e Orçamento, a seguinte 

.E:MENIJAS AO 'l'ROJF.CTO r:;.• 115-A, DE 193& 
( 3" discussão) 

N. 5 

Accrescente-.se onde convier: 

"Art. T;erão preferencia para as v-agas de tbe.soureiros ou 
·pagadores, em igualdade de condições, os fieis da repartição respe
diva que satisfizerem. as exigendas legaes". 

Sala das Sessões, 31 de Julho de 1935. - Gomtets Ferra::. 

O Sr. Presidente -- Acha-se sobre a mesa, ~ vou suhmetter a 
votos o seguinte 

XEQUERIME:\ITO l>E 'OKGENCI.rl. 

Requeremos urgenda para o Projecto n. liS-A, de 1935, 1" le-
g lslatura) . 

Saal das Sessões, 31 de Julho de 1935. Fernandes Tavora. 

Claro Godog. - Calckha de Alvarenga. 
Rejeitado. 

O Sr. Presidem:e -Continua em discussão o projecto. 
Não havendo mais oradores, declaro encerrada "' discussão. 

(Pausa.) E.stã encerrada, ficando adiada a votação até que a Com
-missão dê parec~ sobre a.s emendas. 

3;~ discussão do projecto n. 120, de 1935 ( 1.• legi.s
lafura), epprovarrdo o B~ Get'Bi e a Conta de ~~ 
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crcro de 1934. organizado peJa Contadoria Central da R.e
publica. 

O Sr. Presidente -- Entra ~m discussão o .projecto. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela ordem) - Sr. Presjdente. vou en
viar ~ Mesa uma emenda modificagva restrictiva· do projecto ~:-a em· 
discussãc. 

À Comroissão de Tomada de Contas apresentou a seguinte pro
posição: 

"Ficam approvadas as contas apre5entada.s pelo Sr ~ 
Presidente da Republica ã Camara dos Deputados e relati
vas ao exercido de 1934. 

Revogadas as disposições em contrario". 

Fala. portanto, nas contas de todo o exercido de 1934. que é
de novP.- mezes - de Abril a Dezembro. 

Mas. Sr. Presidente, a dí~nis.sima Conuniss~o de Tomada de 
Contas, em seu brilhante parecer, é a primeira a declarar que as 
contas do Presidente da Republica se dividem em dois periodos dis
tinctos, umas - as do pnmeiro periodo - feitas segundo o crlteria· 
discricionario do Govemo . . . · 

O Sr. Bia.s Fortes - :Se é que houve critedo nessa época . •. 

O SR. C,,MES FERRAZ - ... vão até a promulgação :!<.. 
Constituição Fedt'ral: outras - as do segundo penedo - da pro
mulgação da lei basica a 31 de De2:embro. em virtude do anno fi
nanceiro, po:- preceito constitucional, coincidir :::om o anno civil. 

O Sr Ubaldo Ramalhete - As primeiras já estavam approva-
das pela Constituinte. · 

O SR. GOMES FERRAZ - E' justamente o que ia annundar. 

As contas do primeiro periodo - de' Abril a 15 de Julho de-
1934 - já estão approvadas por lei, ex-vi do art. 18 da> Dispo-
sições Transitorias da Constituição que prescreve: "Ficam approva
dos os actos do Governo Provisorio, Interventores federaes ncs Es
tados e mais dele-gados do mesmo Governo. excluída qualquer apre
ciação judic:iaria dos mesmos actos e dos seus effeitos". 

Que essas contas já estão approvadas por lei, dil-o o Tribun.ar 
de Contas, no seu parecer, a fls. 23, quando declara ntlo ser pre
cisa a sua analy.se . 

O Sr. Bías Fortes - Foram approvadc:s no çccuro .. . 

O SR. GOMES FERRAZ - Embora confllSaS e escuras 
acc:rescenta o Tribunal - "de uma fórma ou outra. são Iegaes. em 
virtude do art. 18 das Dispesições Transitarias da CQnstituição. ]nu
til e dispensavel. a lém de acarretar demora que a natureZa d<!ste tra
balho não comporta ... 

P?r consequencia. o -propri~ Tribunal nao analysou essas coa~ 
tas, vrsto como estão approvadas, têm a r.atificação da· As.s~mbléa 
Constituintl" Nacoínal e, nessa conformidade, independem de novo• 
p_ronunci~t>nto da Gamara do!: Deputados. · 
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Approva1--as ainda uma vez, Sr. Pres~dente, s!!ria .prz.ticar uma 
·:redundancia ou excressenda, que devemos evitar. 

O Sr-. Bias Fortes - Não .sei mesmo se o Congresso, agor-a, 
.as approvaria. 

O Sr. Moraes Paiva - A Camara approvou contas até 16 de 
<Julho de 1934 e essas são de 16 de Julho em dea'nte. 

O Sr-. Acurcio Torres - A Constituinte c.-ppr:>vou mal, sem 
-conhecimento; mas approvou. 

O SR. GOMES FERRAZ - No sentido do aparte do nobre 
I!eputado Sr. Moraes Paiva, é que envio á Mesa a emmda .mo
clificativa. 

O Sr. Acur-cio Torres - Talvez. a anomillia veoha do segu:n
t~: o Tribunal de Contas devia ter verificado que a Constituinte ap
--provara actos do Governo Provisorio que não eram do seu conhe
cim~nto, e não .poderiam ser, visto como não foram publicados : Só 
o foram depois da promulgação da Lei Magna, como salvaguarda 
da nossa attitude, da nossa actuação. O Tribunal de Contas açhou, 
ll(lr certo, que as contas approvadas por nós, na Constituinte - digo 
·por nôs, referindo·m~ ao Poder LegiSlativo ... 

O Sr. Bi<'s Fortes - Porque nós votamos contra. 

O Sr. Acurc:io Torres - Exactamentc. Outros constituintes é 
,que approvaram. 

O Tribunal de Contaso achou - dizia eu - que essas contas só 
-poderiam attingir a outros actos que não o.s do primeiro .periodo de 
1934. porquanto esSes não tinham sido .publicados até a promulga· 
ção da Constitlllção. Os actos até 1933, inclusive, estes sim, foram 
i'ubllcados, embora tambe.m não fossem do conhecimento da As
·:sembléa. 

O SR. GOMES FERRAZ - Mas, em resposta ao aparte do 
,uobre Deputado, devo -accrescentar que o art. 18 é generico, não 
:faz restrlcção, e onde a Lei não di.stingue ao interprete não é licito 
distinguir . 

O Sr. Acurcio Torres - De accordo. Eu apenas quiz escla
·~cer, Aparteei a V . Ex. porque sei que não fez parte da Consti• 
tuinte, :portanto, não estava nem no grupo dos que não apoiaram, 
.nem no grupo daquelles que, como diz o Deputado Bias Fortes, apoia
r.mt na escuro. 

O SR. GOMES FERRAZ - Apresento esta emenda baseado 
.:ao parecer do Tribunal de Contas que, de accordo com a. Constitui
.çlo, é o GOmpetente para dber se as contas São justas ou não. 

O Sr. Barreto Pinto - E' preciso consignar o seguinte : boas 
. .ou más, foram mandada-;. O Sr. Getulio Vargas, em i5 annos de 
..regime republicano. é o prirneU:o Presidente que presta contas ao 
_Congresso. 

O Sr. D~I de Carvalho - A critica de V. Ex. não attin~e 
..os Jloveroos anteriores ao do Sr. Getulio Vargas. Este não merece 
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louvores por ter matldado ccnta.s. pois. s e merito houvesse, seria da· 
Contadoria Central da Republica, que as enviou ao Tribuna] de Con~
tas. o qual, por sua vez. as recambiou p:ara aqui. 

O St: . Barreto Pinto - V. Ex . sabe que a Contadoria foi 
installada em 1922 . Depois dísso, houve os governos dos Srs . Ar
thur Bernardes e Whasíngton Luis . Pois bem : esta me~ma Coota
doria, sendo Ministros da Fazenda os Srs. Annibal Freire, Sampaio 
Vidal.. _ 

O Sr. Henrique Couto - Getulio Vargas . (Apoiados.) 

O S:- _ Barreto Pinta - .. . Oliveira Botelho e outros, nunca pro
videnciou para que as contas chegassem ao Congresso-

O Sr. Daniel de Carvalho - Então, V. Ex . s~ insurja ccatra 
o Sr . Getulio Vargas quando Ministro da Fazenda . 

. O Sr. Barreto Pinto - Eu me insurjo contra os governos que 
não mandaram as contas . 

O SR. GOMES FERRAZ -Vou responder ao aparte do no
bre Oepu.tado Barreto Pinto. 

As contas apresentadas pelo Sr _ Getulio Vargas são incomple
tas, imperfeitas. deficientes, confusas e jrregulares, porque o proprie>· 
Tribunal de Contas impugna a prestação de con!3$ do Sr. Presi~ 
dente da Republica . Por conseguinte o aparte do Sr. Barreto P into. 
não tem procroencia nem o alcance que S. Ell. quer emprestar. 
(Trcx:am..se apartes entre os Sr:~. Barreto Pinto e A curcio Torres) . 

O Sr. Presidente - Attenção : Está com a palavra o Sr. (;o.. 
mes Ferraz . 

O SR . GOMES FERRAZ - Retomando o fio de minhas con~ 
siderações, devo accentuar que as contas do Sr. Getulio Vargas não· 
primam pelo merito. c:oroo annunciou <> Sr. Barreto Pinto_ 

E ' fadl verificar, do parecer da Comntissão de Tomada de Con
tas, que os algarismos da arrecadação não ~tão exatos, assi:n como as 
cifras da despesa não conferem com as mencionadas pelo Tribunal 
de Contas. · 

Basta dizer o seguinte : pelas cifras ,dos balanços. a receita ar'~ 
recadada foi de 1 . 971 . 145:573$200 e, pela escripturação do balanço· 
remettldo ao Tribunal, de 578 . H2:92I$000. 

O Sr . Bías Fortes - O Tribunal aconselha que se appr~ 
essas contas assim ? 

O SR . GOMES FERRAZ - O Tribunal deu um parecer, re• 
rnettendo tudo á iru:u:rnbencia da Camara dos Deputados : fiã:) jul
gou, ni!io annotou e nem aconselhou cousa aiguma . Pdo contrario. 
annotou imperfeições e irregularidades. 

Diz o Tribunal, por exemplo : a deducção de 25 % feita na· 
estimativa da receita geral é arbitraria, por isSo que o " imposto .!O-
bre a renda. a.s t~as de corrsnmo dagua e saneamento; o ímposb 
de industria e p rofissões, -etc.. foram integralmente arrecadados detl· 
tro dos 9 mezes do exercido, entretanto, fez-se deducção de 25 %. 
sobre o todo arreea.dado·. 

Além disso, é obrigação dos governos - pc:- c:onsegoime serla. 
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cbrigação do Sr. Getulio Varg-as - enviar ao Tribunal de Contas. 
para registro, os regulamentos e instrucções que tenham por fim re~ 
gular a ·arrecadação da Receita . Pois bem, nenhum regulamento ou 
instrucção, foi enviada, no exericcio de 1934, para es.se fim. 

O Sr. Uba!do ·Ramalhete - Por isso me>mo. o Tribunal de
clara que nao tem e-lementos para se pronunciar sobre as cifras d<t 
arrecadação . 

O -SR. GOMES FERRAZ - O Tribunal devia, t2mb~m. ro~ 
mar conhecimento das operações de credito. · 

Nenhum credito, entretanto, foi registrado nesse período. 

O Sr, A=cio Torres - Permitta V. El-:. U!'1 ;;tpa~te, sobre 
materia -p~eliminar, que eu desejo que V. Ex. ccnht"ça ante~ :le 
proseguir. Pergunto: acha V. Ex. que a Carnara se deve occu;:-ar 
dessa materia antes do Tribunal de Contas, conforme manda a lei. 
eoviar~1he seu parecer, ou melhor, suas conclusões sobre taes contas? 

O SR. GOMES FERRAZ - O Tribunal env:ou seu .parecer 
e queixou~se de não ter recebido as informaçêes cio senhor Minis
tr-o da Fazenda; disse que a Camara poderia solicital~as daque!le 
titular. Entendo que, eem essas inforrnaçées. a Camara não pod;:rci 
approvar as contas . 

O St'. Bias Fortes - O Tribunal fugiu, assim, ã sua obrig;.>.
ção pre.dpua. 

O .SR. GOMES FERRAZ- Mais ainda: O Tribunal se quei· 
:xa de que nen:hum balanço completod e Receita lhe foi enviado. para 
poder emittir seu parecer. 

E' o qll'e consta a fls. 17, nos seguintes terrn?S: 

"No exercido de 1934 n~m uma só repartição re
metteu os balancetet> complet-os da gestão financeira res-c 
pectiva e trinta estações arrecadadoras não remet!eram ba
lancete algum da mesma gestão" . 

E', entretanto, obrigação do governo remetter mensalmente, para 
registro, esses balancetes de arrecadação. 

Ademais o Tribunal affirma que do balanço enviado pelo Sr. 
Ministro da Fazenda níio consta o quadro mais importante de to-
dos, o rdativo ás dividas de exercidos findos, com a indicação de 
sua natureza e dos exercícios a que pertencem. 

O Sr. Acurcio Torres - Então. não veio cousa alguma. 

O SR. GOMES FERRAZ - E assevera mais aquelle orgão : 

"Sem o çonheclmento e;Jracto do valor dessas dividas. 
que se accumulam e avultam a cada dia que passa. esta• 
r:io os ·poderes publlcos na impOsSibilidade de providenciar 
para que seja de todo regularizada nossa divida fluctuan· 
te, -- pela amortização, ou peht consi?lidação". 

Di:o:: ainda o Tribunal: 

"Não se com.prehende que a conversão no balanço seja 
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feita cambio ao par, quando o orçamento da desr;esa, ao 
consignar a dotação para o serviço de juros -e amortiza
ções, faz o calculo na razão de dez mil réis papel por 
mil réis ouro·· . 

E, abaixo, accrescenta : 

"Para todas as despesas com o p;ag.am~:nto de vencir 
mentos, ajuda de custo, representação, diarias e demais 
vantagens a que tiverem direito os funccionarios de diffe~ 
rentes miliisterios, servindo ou exercendo cOlilmi.ssões no 
éxterior o calculo de conversão de ouro a papel é muito 
inferior ao estabelecido no decreto n. 23 .BO 1" . 

O Sr. Bi.~s For-tes - V. E. põde dar um esclarecimento ? 
Estes são os fundamentos. pelos quaes se conclue c= um projecto 
approvando as contas ? 

O Se. Ubaldo Ramalhete - E' uma analyse feita pelo Tri~ 
bunal de Contas. 

O Sr. Bú-~s Portes - Se com esses fundamentos é que tere
mos de a?provar a.s colltas do Sr. Getullo Vargas, e o caso d~ di:~;er. 
nada mais completo ! ... 

O SR. GOMES FERRAZ - Sr. Presidente, di:z: o Tri1JUoal 
que as contas estão cheias de .falh~. Sómente mediante nevas in~ 
formações do Ministerio da Fazenda pôde a Camara ficar apta a 
julgai-as. 

Neste sentido, Sr. Presidente, ~ o meu voto. A Camara vae 
desempenhar uma das attrihuições mais importantes entre as que lhe 
foram cmúêridas pelo Estatuto Fundamental : o julgamento das con-
1as do Presidente da Republica. A Camara vae funcdonar na po
~ição de juh e não acredito que um juiz, que só pode decidir pelo 
allegado e .provado. vá sentenciar ba.seado em prova imperfeita. fa
lha, confusa e defeituosa, o que equivale dizer sem conhedmenro de. 
causa. 

O Sr. Frederico W'clffertbuttel - Todos esses dados .a. que 
V. Ex. est:á se referindo existem dentro 'das contas apresentadas 
pela Contadoria Central da Republica. Não foram enviadas ao 
Tribunal de Contas e eu culpo -este que não as reclamou. 

O SR. GO~S FERRAZ - V amos então redamal~as agora. 

O Sr. Ubaldo Ramalhete - A Camara que reclame, como 
aconselha o Tribunal de Contas no seu parecer. 

O Sr. Fre&erico Wollenbuttel - As contas ahi estão. 

O Sr. Uba!do Ramalhete - Mas incompletas. 

O SR. GOMES FERRAZ- Para terminar, vou enviar á Mesa 
a seguinte emenda: (U) 

O Sr. Daniel de Car11alho - Essa emenda me ?&~ iUo
gica e _ i.ncoherente porque V. Ex . não dispõe de elementos. 
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O SR. GOMES FERRAZ - Pediria a attenção do nobre Oepu-
1:ado Da de-I de Carvalho . Não sei se S. Ex. acompanhou minha 
argumentação. 

O Sr. Daniel de Carualho - Ouvi-a toda. 

O SR. GOMES FERRAZ -As contas do Presidente da Re· 
·public:a dividem-se em dois periodcs: Quanto âs do primeiro. J)enso 
que j á estão ::tpprovadas e, nesse sentido, peço a mod:·ficc:ç:io do 
.art. 1" do projecto. 

Quanto ás do segll!ldo. apre~entf'i c s motivos que acabei de ex
por. Acho que a· Camara só póde entrar em indagações sobre essas 
contas c! e 16 de Julho em deante. 

O Sr. Bueno Brandão - Quanto ã primeira parte. as contas 
já estão approvadas pelo artigo 18 das Disposições Tran-sitorias da 
Constituição. As do segundo período. de 16 de Julho a 31 de De
zernhro. já foram estudadas pelo Tri-bunal de Contas quando fe~ o 
registro previa, porque a Constituição instituiu novamente a >exigencia 
desse registro. 

O Sr. []balde Ramalhete - Mas é o proprio Tribunal que 
.apresenta falhas e defidencias nessas contas. 

O SR. GOMES FERRAZ - Não procede a d eclaração do no
bre Deputado. Sr . Bueno Brandão, em virtude do pmprio parecer 
do Tribunal de Contas. 

Enviando a V. Ex.. Sr . Pt(!Sidente, a emenda. devo declarar 
que tendo de julgar, na quaHdade de membro do Poder Legislativo. 
não me sinto perfeitamente esclare-cido para o meu voto de appro
vação ás contas do Pr.:sidente da Republica no segundo período. 

Eram as considerações que desejava fazer. 

O Sr. Presidente - Ha sobre a Mesa emendas que vão ser 
lidas . 

São successivamente lidas. apoiadas e enviada5 à Commissão de 
Tomadas de Contas as seguin~es 

lcr.n:~D.-\.S "0 PROJt:cro N.0 120, (1" L<#ISL,\TU!U) 

( 3• Discussão ) 
N. 1 

C9nsiderando que a tomada de contas de um exf!rcicio fman
cciro, para S('r exacta e completa, no sentido do que prescreve o 
texto constitucional. deve descer ao exame moral e arithmetico dos 
·.comprovantes, sobretudo nas contas globaes, que não tiveram sequer 
a necessaria chssificação da despesa respectiva; 

Considerando que as contas do exercio de 19-H estão desacom
panhadas de ta'es documentos e nem. ao menos, constam de relações 
que bastem a demonstrar individuação consentanea que permitta ajui· 
·zar da sua legalidade; e mais, 

Considerando que sommas vultosas se apresentam indicadas sob 
-mna só denominação, inexpressiva e impropria, como. .por e:aremplo • 
.a de "agentes pagadores··. a que se atribue a rt:.sponsabil!dade de 

·tmna despesa de 22. 349:000$000, sem qualquer declaração eluclda• 
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tiva de que se conclua a procedencia legal de taes dispendios; e, 
ainda. 

Considerando que nas "contas activas.. da Uniiio sommam-se· 
parccllas que orçam .por cinco milhões de contos de réis, entr~ as 
qllaes figura a àe 249.617:040$800, decorrentz <1e "responsaveis di
versos .. , sem que se declare a origem dessa responSabilidade; e, por
tantc, 

Considerando que :não é possivel a cxistmcia de tão volumoso 
activo sem que se conheça ~m certos casos, sua origem detalhada. 
nem as providencias tomadas .para sua cobrança, .-. fazer-se amigavel 
ou executivamente. na forma da legislaç5o ordinaria; e. assim. 

Considerando que, sem a p ratica desse exa:ne detido e conscien
cioso, a acção da Camara dos Deputados s~ria di-spensave!, pda 
inccuid<~de de seu pronunciamento, qn·<> passaria a ser de simples 
chancella, o que desprestigiaria a alta fina-lidade constitucional. tão 
salutar e tão necessaria nos gastos publicos; e, por isso mesmo. 

Considerando que o exame das contas de um -exerclCIO não se 
pód.e circ=crever ao cotejo de parcellas, sem que se desça á mi
nucia das contas que não tenham a prévia individuação e clareza. 
exigíveis no acerto e comprovação do respectivo balanço: 

OJferecemos á delib-eração da Camara. em vez do projecto d;;. 
Commissão de Tomada de Contas. o seguinte 

1-õl: IIS1"1Tl.:'l'l\'O 

Art . 1.0 O pra:ro para o exame das contas de. um exerc1c10 fi
nanceiro será de 90 dias, contados da data do recebimento do balanço 
e respectivos documentos ~la Commissão de Tomada de Contas.. 

Art. 2.0 O exame das verbas globaes, que não tenham tido a. 
precisa classificação, dentre- das respectivas consignações. s-uá ·feito 
pelos comprovantes ou, pelo menos, pela relação d-e cada debito. 
correspondendo--Jhe a ordem e a indicação de quem autorizar a des
pesa. 

Art. 3. 9 V eri.ficada a procedencia da despesa, s·erá ella con
ferida; 9losando-se, no caso contrario, as que não tiverem .pro
cedencia legal. Quanto ás ultimas, .proceder-se-á á necess;1ria apura
ção, afim. de promover-se a r.esponsabilidade do respectivo ordenador 
da despesa illegal. 

Art. -4.~ Expurgadas de todos os vicios e irregularidades, serão 
as contas approvadas. 

Em consequencia do substituti!JO apresentado. 

Requeremos: 

a) sejam as contas referentes ao e:~~:erclciO de 1934. devolvidas 
á Commissão respectiva para o ~xame detalhado das quantias dis
pend.idas sob o titulo. de H agentes pagadores.. - e o motivo de sua. 
não classificaç:§o; 

b) s~jam indicados os nomes dos "responsaveis diversos" -deve-
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àores á União da quantia de 2'!9. 617 :04ú$800 - e . apuradas as c:~ u
sas do não reembolso dessa somma pela crcàora; 

c) seja organizado o qua-:lro das divícias de cxerd<.:ios findos, 
com a indicação de sua nature~ e os exercícios a que pertencerem; 

d) seja apurado se o augmento de 1.150.000:000$000 na massa 
do .papel moede em circulação de 1930-1931. obedeceu ã decretação 
prévia de c2da emissão e s~ o conjunto dessas emissões produ:iu 
aquella somma; citando-se os àecretos e o montante de cada emissão 
autorizada . 

Sala das Sessões. em 24 de Julho de 1935. A~thur Bcrnardc:s. 
- Borges de Medeiros. - Rego Barres. - Octavio Mangabeira. 
- João Neves. - Ubaldo Ramalhete. - Domingos 'Vc/lasco. -
Macedo Bittencourt. - H~nríque Dodsworth. - Alve-s Palma. ~ 
Jorge Gu.edes. - Barros Cassa!. - Cacario de A lmeida. ·- Jair To
uar. - Daniel de Carvalho. 

Ao artigo unico: - redija-se assim: 

Ficam approvadas as contas apresentadas pelo Presidente da 
Republica ã Camara dos Deputados, relativas ao ex:rcicio de 1934. 
rto periodo que vae de 16 de Julho a 31 de Dezembro, reuogadas as 
disposições em contrario 

Justificação 

&ta modificação na redacção é a que mais convém, por isso que, 
pela Constituição Fe<ieral, art. 18 de suas Disposições T ransitarias. 
as contas do exercido financeiro de 1934, no período anterior a 16 
de Julho, já estão approvadas por lei e inde!)endem de ratificação 
do novo julgamento âo Poder Legislativo . 

Sala das Sessões, 30 de Julho de 1935. - Gomes Ferr-az 

O Sr. Presidente - Havendo oradores inscriptos sobre o pro
jecto n. 12{) e estando esgotada a hora da Sessão, fica adiada a 
discussão. 

Communíco aos Srs . Deputados que amanhã haverá votações . 
Vou levantar a Sessão, <:ksignando para a de amanhã -a se

guinte 

ORDEJI.t DO lll.'l. 

Votação do projecto n. sg...A, de 1935 (1• legislatura) , fíxan:~o 
tegras sobre o pagamento da ajuda de custo a que se refere o 
art. 30 da Constituição da Republica; com parecer contrario da 
Commi.S.são de Co.nstituição e Justiça (1• discussão): 

Votação do requerimento n . 90 . .de 1~35, (1 ' legislatura), do 
Sr. Adalberto Camargo, de informações sobre prisão de um funcdo
narío do Banco do Commercio e Industrla de :Minas Geraes ( dis
(:us.sáO unka); 

3• discussão do projecto n . 120 de 1935 (t • legislatura) . appro
vando o Balanço Geral e a Canta do exercido de 1934 organizado 
pela Contadoria Centtal 4 a Republica: 
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3• discttssão do projecto n. 118, de 1935 (1" legiislatura), abrici.
do, pelo Ministerio da Agricultura, o credito especial de 300:000$00(\ 
"ara occorrer ás despesas com o combatt! ã raiva em varias zonas 
criadoras do Paíz; 

2a discu ... são do projecto n. Hí. de 1935 (!• leqisiatura), dis· 
pondo sobre o direito de promoção dos funccionarios subaltemos das 
·secretarias de Estado; tendo parecer com substitutivo da Commis.>ão 
Especial de Estatuto; 

2• discussão do projecto n. 1 B·A, de 1935 ( 1• legis-latura), sus
pendendo a concessão de illspecção -prévia a universidade e institutos 
de ensi-no estaduaes e livres, e approv.ação de seus estatutos, em
quanto não fõr approvado o Plano Nacional de Educação; tendo, 
parecer com emenda da Commissão de Educação; 

Discussão unica do ~rojecto n. 153, de 1935, ( J• legislatura). 
autorizando a :Mesa da Camara dos •Deputados a requisitar <lo Mi
nisterio da Fazenda a quantia de -4:500$000, para pagar a ajuda de 
custo devida ao Deputado Xavier de Oliveira: com parecer favoravel 
da Commissão d:e Finanças . 

Discussão unica do parecer n. '11, de 1935,. (1• legislatura), 
approvando o acto ào Tribunal de Contas que recu.oou registro ao 
termo de accordo pelo Banco de Credito Commerdal e Construc:tor, 
S. A .. assumindo compromissos pela e~tincta firma A. M. La Porta 
f:J Companhia. 

Discussão unica do ·parecer Il. 12. <!e 1935, ( 1• legislatura), 
approvando o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao 
<::ontrac:to com a Policlínica de Copacabana, para locação de um 
predio no Di.strícto Fe-deral. 

Discussão uni.ca do requerimeoto n . 85, de 1935 ( 1• legisla
tura) do Sr. Salles Filho, de informações sobre o Departamento de 
Propaganda e Diffusão Cultural; 

Discussão unica do requerimento .n. 85, de 1935 (1• legí.sla
tma) do Sr. Acurdo Torres, de informações .sobre UJn decreto de 
expulsão contra \O qual :se allega ter sido expedido irregularmente . 

Discussão unica do requ:erilnento n . 88. de 1935. (1• legisla· 
tura) do Sr. Pedro Calmon e outros. de informações sobre o edi-
fício da Faculdade de Medicina da Bahia . · 

Di.scu$SãO unica do r~querilneoto n . 89, de 1935, ( 1" legisla
tura), do S.t". Pinheiro Chagas e outros, de informações sobre em• 

· prestimos feitos pela União aos Estados. 

Lev.anta-~e a Sessão ã:s 18 horas . 
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75." SESSÃO, EM 1.0 DE AGOSTO DE 1935 

PRESIDENCIA DO SR. EUVALDO WDI, 2° VICE~ 
PRESIDENTE 

A "s 14 horas. comparecem os Srs.: 

Euval~o Lodi, Pereira Lyra, Agenor Rabdlo. Generoso Ponce. 
Claro -de Godoy, Lauro Lopes, Acylino de Leão, Genaro Ponte, Lino 
Machado. GE:-rson ·Marques, Henrique Couto, Eliezer Moreira, Go~ 
dofredo Vianna, Hugc. Napoleão, Plínio Porop~u. Fernande:; Tavora, 
José de -Borba. Xavier de Oliveira, José Augusto, Ricardo Barreto. 
José Gomes, Mathias Freire, Odon Bezerra, Ruy Carneiro. Arnaldo 
Ba~tos. Adotpho Celso, Antonio de Góes. Heitcr Maia, Simões Bar~ 
bosa, Emílio de Maya, Valente de Lima, Fernandes Lima, Carlos 
de Gusmão, Deodato Maia, Clem~nte Mariani, Pinto Dantas. Arnold 
Silva, \Vanderiey Pinho, Leoncio Galr5o, Ubaldo Ramalhete. Jair 
Tovar, HenriqU'e Dodsworth, Amaral Peixoto, Henrique Lage, Salles 
Filho, Sampaio Corrêa, Acul'ci::. Torres, Prado Kelly, Cardillo Filho. 
Carlos Luz, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Pedro Alcixo. José Braz. 
Theodomiro Santiago, Washi-ngton Pires, Arthur Bernardes Fii!ho. 
Furtado de Menezes, Daniel Carvalho, Christiano Machado. Macario 
de Almeida, Vieira Marques. João Penido, José Bernardino, Bueno 
Brandão, Barros Penteado, Cardoso de Mello Netto. Joaquim Sam~ 
paio Vida], Laerte Setubal, Alves Palma, Teixeira Pinto, José Cassio. 
Domingos Ve!bsco, Vicente Miguel, Arthur Santos, Paula Soares. 
Francisco Pt'reil:a, Rupp Junior, Diniz Junioc, Borges de Medeiros. 
Baptista Lusardo, Vespucio de Abreu. Renato Barbosa, Demetrio 
Xavier, João Simplido, Adalberto Corrêa, aFnfa Ribas, Nicolau Ver
gueiro, Ani:z: Badra, Sebastião Domingues. Francisco di Fiori. Antonio 
Carvalhal Au~tro de Oliveira, Francisco Moura, Adalberto Camargo, 
Alberto Surek, JoSé do . Patrocínio, Ricardino Prado, Ricardino Ma
chado, Pedro Rache. Roberto Simonsen, França Filho, Loure-nço 
Baeta Neves, Abelardo .Marinho e Barreto Pinto. (104} 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci~ 
.mento de H» Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Generoso Ponce (3" Secretario. servindo de ? ' ) pro
cede á leitura da Acta da Sessão a ntecedente, a qual é posta em 
·d iscussão . 

O Sr. Gomes Ferraz {Sobre a Acta) - Sr. Presidente, na 
·acta de hoje ha um engano que convém seja rectificado quanto arites: 
para . evitar protestos . 
· Nas poucas palavras que tive opportunidadc de pr-oferir hon~ 
tem, a re~peito do projecto n. 49, de repressão ao banditismo do 
_Nordeste, affirmei gue o nobre Senador Thomaz Lobo foi autor, no 
... . 
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Senado Federal. de projecto idêntico ao de n. 49. desapp rovado, 
aliás. por aquella Casa elo Congre:;so. 

O engano está em que o zutor do referi-do .projecto fci o illus
tre Senador Pacheco de Oliveira . 

E' a rectificação que desejo fazer. 

O Sr. Presidente - V . Ex . será attendido . 
Em seguida é approvada a Ac:ta da Sessão anterior. 

O Sr. Presidente - Passa-se à leitura do Ex~diente. 

O Sr. Pereira Lira ( 1" Secretario ) procede ã leitura do se
guinte 

EXPEDIEr-..~E 

O fficios: 

Do Ministerio da Educação e Saude Publica. de 31 do mez 
findo remettendo dois dos autographos da resolução legislativa sanc
donada. autorizando o Governe a entrar em entendimento com o 
lostituto de Protecç5o e Assistencia á Infanda do Rio de ja:1eiro, 
para conclusão do Hospital Infantil . 

- Ao Archivo, remettendo-se um dos autographos ao Senado. 
Da Presidencia da Cõrte de AppeUação do Estado da Bahia. de 

25 do mez findo, enviando suggestões, solicitadas pela Co.mmi.ssão 
de Constituição e Justiça, ao projecto numero 118--A, de 1935. 
creando o Codigo Criminal dos Estados Unidos do Brasil. 

-A' Commisão de Constituição e Justiça . 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente . 

T em a palavra o Sr. Sampaio Corrêa . 

O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente. dois são os motivos 
·determinantes da minha vinda á tribuna . Em primeiro Jogar, o de· 
sejo de prestar merecida homenagem ao eminente brasileiro que pre
side aos trabalhos desta Casa, o Sr. Antonio Carlos, cujo não 
comparecimento ás nossas sessões, nos ultimes dias. todos profunda~ 
mente deploramos, fazendo-lhe sinceros votos de grompto restabele~ 
cimento. Em segundo -laçar, o dever de responder, tão porme~ 
noriudamente quanto o asswnpto ex~ge e comporta, ás brilhantes 
arguições, na dias apresentadas nesta Casa pelo illustre Sr. Alberto 
Alvares, contra affirmativas por mim feitas em discurso anterior, a 
proposito da acção desenvolVida pelo Departamento Nacional do 
Café. 

E' perfeita a connexão entre esses dois motivos que me trazem 
ã tribuna, pois que a homenagem ao Sr. Antonio Carlos se impõe 
pelo nosso reconhecimento do úficiente esforÇQ de S. Ex. no paa, 
11ado, no sentido de promover a feitura das leis, que entre nós re
gulam a H prestação de conta.s" dos governos 30$ poderes competentes. 
e.. por outro lado, a resposta ao Sr. Alberto Alvares versa, concom~ 
mitantemente, sobre a "prestação de cant~"' do Departamento Na.
donal do Café. ksim, não ha que estranhar cuide eu, em um 
'Diesmo discurso, destes dois asswnptos; s6 em apparenda diversos. 
sendo um ·pertinente ã "prest.aç8o de corrte..s"' da gestão financei:a 
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-no ~xerdcio de 1931, de que cuida o projccto o. 110. hoje incluído 
em ordem do dia" e outro tarnbem refeNnte á prestação de conta-s", 
na gestão finan::ei~a. através clo :D-~p.artamento Nacional do Café . 
O segundo. - é bem de v~r. - es~ implícito '110 pdmei·ro-

Consid~ro. porém, indispensavel firmar, de inicio, uma pre-li
minar. Não trago á tribuna estreitos sentimentos partidarios. oriundos 
de paixão politíca Será,. ao contrario, com absoluta franqueza e 
isenç~o de animo ~ue !alarei ~s meus pares e. pois. á Nação. sem 
hesitar em censurar os gover:~os passados, se fõr caso disso. ou em 
elogiar actos ~logiave is, porventura praticados pelo governo actual . 
Assim procedendo, tenho a convicção de servir a:o Paiz e corres· 
ponder aos altos .propcsitos da corrente opposicionista parlamentar, 
em que estou integrado, 6incera e conscientemente. Accresce, Sr. Pre~ 
sidente, que já m~ acho na idade em que as ambições políticas se 
diiuem no panorama da transitotiedade <las ccisas humar.as. e em 
que, ·portanto, a serenidade cio dever cumprido é o confcrto unico 
do homem publico. Sei bem que. dentro de um pra;::o, qu~ já .não 
pode ser longo, .as referendas ao meu nome serão referendas ao 
de cujus. (Não apoiados). Por isso mesmo, sinto ab'5o!uta neces
sic:lade dl! dizer aos meus collcgas, com leadade e desprendimento. 
aquillo que ·peoro, sobrepondo. a qualquer objectivo de casti-gar ho· 
mens, a aspiração, que ai:nda nutro de corrigir-lhes os actos, em 
tudo que me parece não <:on.dizer <:om os interzss~.s .superiores de 
minha terra . (Muito bem: muito bem). 

Firm'3.da es~a prdiminar indispensâvel. passo a tratar do "balanço 
de contas" de 1934, ou, melhor. das contas prestadas pelo Governo 
~o Poder Legislativo, com referenda ãquelle . exercido. 

Fiz parte, Sr. Ptesidente, da Commissão Espl!cial do antigo 
Senado, encam:gaãa de estudar o projecto do Codiqo de Conta· 
bilidac:le, e foi' precisamente nesta occasião que pude observar os 
inestimaveis serviços do eminente Sr _ Antonio Carlos. aos quae.s me 
referi no ioicio deste discurso . 

Com effeito, o nome do illustre :Presidente da Camara actual está 
vinculado. na feliz expressão do Sr. Tavares de Lyra. ã lei n. 2 .511. 
de 20 de Dezembro de 1911, que, no tocante ã fiscalização das re
ceitas e despesas publicas e á tomada ck contas; coincide de um 
modo geral. com os dispositivos do Codigc de Contabilidade, de 1922. 

Este co!!igo estabelece, para as contas do exet'dcio financeiro. 
dous grupos de regras. um pertinente ás contas do orçamento e 
outro ai) balanço patrímooial. Comprehende o .primeiro grupo 
prescripçóe.s varias, umas quanto ás receitas, outras quanto ás des-
pesas, conjugadas, umas e outras, nos resultados synthetiços sub-
mettidos ao julgamento do Poder Legislativo. Comprehende o se· 
gundo o balanço, tri~partiro, dos bens da linUio, da divida activa e 
passiva e das contas de Thesou.raria. 

Foi proprlamente na parte referente a este balanço, além da 
acção suppletiva do Tribunal de Contas, que ·trouxe contribuição 
nova o ac;_tual Codigo de Contabilidade . Assiste, portanto, inteira 
razão ao lllutre St. Tavares de Lyra, já por mim · hoje dtado. 
qu.aodo. depois de t'l!solver essas dif.ferençaa entre uma e outra lei. 
abserva que contem ambas as mesmas disposições. ·sob outras pa• 
lavras. 
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Mas. Sr. Presidente. não se limitou a isso a ccnt:ribttição bene
fica do Sr. Antonio Carlos, para as nonnas salutares do no.ss<> 
Codigo de Contabilidade. A elle devemos. ainda, um conceito la
pidar, qu~ o Sr. Tavares de Lyra justamente pé~ em evidencia no
set•, relatorio: 

"A falta de organização dos balanços tem causado o lu
dihrLo de uma das mais importa·ntes attribuições do Congresso. 

a tcmada de contas da gestão financeira ..... 
"E' inexequive! qualquer processo, fi~calizador que n~c 

se baseie no exame meticuloso das despe.3as, tal com:J sõ 
á vista do balanço definitivo é .possível. Sem e!l~. já quanto 
á despesa feita, já quanto á receita, os elementos com que se 
jogam são de méra approximação, o que é notoriamente in
compativel com uma regular organi;:ação das finanças" . 

Em di-scursos ant;:riores, appellei por vezes va·rias para o.s ban
queiros com assento nesta Casa, em confirmação das minhas criticas 
a actos g:Jvernamentaes. Acontece, porém, que estes meus iilustres 
collegas. nem sempre quizeram acceítar as ccnclusõcs de premissas 
cem que haviam concord<:!do. o qt\e se explicaria, talvez, pela força 
do habito da sua profissão, na qual, como bem sabemos, só se cm
pre5ta guarda~chuva nos dias de sol da prosperidade, na previsão 
de reclamal-o, se embrusoasse o tempo. (Risos.) Inspirar-me mais 
tranquillidade a premissa que fui hoje buscar ao Senhor Antonío 
Carlos fRisos.) Confio-me, sufficientemente protegido das accusa~ 
ções de fa::::er demagõgia. que contra nós costuma arremessar a maio
ria desta Ca.S<'I, reclamando um programma de soluções; diante de 
qualquer criti.::a, como, ainda ha dias, reclamava o i!lustre Sr. }cão 
Carlos Machado; e estou ce~to de que este novo guarda-chuva. 
(Risos), que assim tomei de emprestimo, ficarã commigo até o filll 
do debã.te que, porventura, suscitarem as minhas palavras. Sou. 
com cffeito. velho parlamentar, e sei que a astuta habilidde dos 
políticos sempre se concilia, neste particular, com os imperativos da 
coherencia e da logica. 

Prometti, Sr. Presidente, não sonegar as faltas na acção dos 
homens no passado, e cumpre~me aqui· observar que houve, no 
passado, c~nsuravel ientidão na organização das ·medidas ·para re
gular a tomada de contas das gestões financeiras dos governos. Nao 
se ccmprehende, com effeito, que nada se haja resolvido 11estc par• 
ticular, de modo completo e definitivo, desde 1891, até 1922. <le 
vez que era attrihuição privativa do Congresso a tomada de contas 
das receitas e das despesas de cada exercido financeiro, e que essa 
attribuição fõra considerada de tal magnitude .que, por lei inspirada 
no n. VIII do art. 51 da Constituição de 1891. a não prestação de 
contas, no prazo legai, pelo· Presidente da Repllblica, importava em 
crime de responsabilidade. Até 1922, foram, per assim dizer, i'!l.O
perantes as disposições da lei n. 2. 511. de 20 de Dezembro de 
1911. em que se manifestou a benefica contribuição do Sr. An-tonio 
Carlos, a que alludi em começo. 

Entretanto, cabe, não m~no.~ desapaixonadamente, accentuar que, 
estabelecida a lei n. 4. 536, de 23 de. Jan~ro de 1922, gue instituiu 
o Codigo de Contabilidade, não se fez esperar a consequente regu
lamentação, concluída apenas nove mezes depois dessa leL. Merecem 
especial louvor os hotp.ens de então e. entre elles, o saudoso gaucho 
Sr. Homero Baptista, que muito contribuiu para a presteza da acção 
do Congresso na elaboração do Codigo de Contabilidade e para a 
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rapida execução do Regulame-nto consequente:, bem como das Instru
cções p~a a sua applicação. (Muito bem.) 

Pass~o.s a ter, nestas rondições, um Ccdigo de Contabilidade 
claro e predso. que finnou duas :oonn2s centraes: - primeU"o, a 
par da fiscalização rigorosa das receitas, outra, não menos rigorosa, 
por parte do Trihw::al de Contas, d~ tod<ts as despesas, mediante 
um re.gistro prévio, nessse Tribunal, com a instituição <:las delegações 
a isso necessarias; e, segundo, .a exigencia de um balanço a·nnual, 
em duas partes. uma analytica e outra synthetica. 

A At'<;ÃO IJ!::S'l1:l!Il>ORA DA CONTABILlDADF. DUR.\Nn: A DICT.~DURA 

Tal foi o monumento leva.'"l.tado -pele.:; homens do passado na 
primeira pbase de vida republical!a <fo Paiz. E" diante desse mo!lu
.men·to, construido em mais de trinta annos de la.':>or, ? em que as 
proptias delongas foram atê certo ponto compensadas pelo ~madure
cimento de idóas deiles resultantes; e díante desse monUlllento, dizia 
eu, que fez o Governo dictatorial iniciado em 1930 ? Procurou elle, 
por acaso, a!)erfeiçoal-o, corr'lgi:ndo-lhe defeitcs de porm~nor? 

Não. SatBfez...se com a mais facil e J.aroentavel solução de 
destrui] -o, subvertendo-<> até aos alicerces. 

Foi a~sim que se suppri.miratn, àesrazcavel:nente, as delegações 
do Tribunal de Contas, instit:uida:; principalmente para a fisca.li:zação 
das despesas. Foi aSSim, ainda, gue se eliminou, não menos desr<>.
zoavzlmente, quiçà: c·rilninosam~nte, o registro prévio, pelo Tribw!al 
de Contas, de todas essas despesas. Foi assim, .mais ainda, que se 
substituiu a e:Sse registro prévio um registro a posterior, de tal sorte 
inelflciente que. xnediante a sua -applicação, o Tribunal de Contas. 
exn mais de dois milhões de contos de despesa~. apenas registrou, 
irrisoriamente, menos de 46 mil contos. 

Nem caberia aqui alle~rar que o Goverilo dictatorlal. consciente 
de sua ac:ção nefasta e em face de reclamação por officio do Tri
hunai de Contas ao Chefe do Governo, tenha, em fins de 1933, mu
dado de rum.o, no tocante ao registro prévio das despesas. Não 
caberia allegar, .porque a então nova instituição de registro prévio 
era só r.!ferente ao empenho da despes(!, o que ê erE'O e infracção 
do Codigo de Contabilidade. 

Vemos, assim, um Chefe de Govern<l, ex-Ministro da Fa:~:enda, 
:sem rumo certo, sem orientação definida, segura e firma, adaptar, 
if.lidaJmente, uma medida, damnosa e radical, ccntra salutares nor~ 
mas vi>gentes. para, em seguida, modificar o seu proprio acto, no 
sentido daque!Ias oonnas, mas de maneira incompleta e inefficien te, 
quasi tão desvitalizante, quanto ás praxes más que instituira, e ora 
procurara emendar. E' .que esse Che.fe de Governo é, ·infelizmente. 
para a administração publica, dotado de grande tolerancia. aquella 
tolerancia tão elogiada· aqui, ha dias passdos. pelo illustre Sr. João 
Carlos aMchado, que, entretanto, apenas procurou apreciar, do ponto 
de vista politico, o que só se accentua, caracteristicamente. do ponto 
de vista admicistratlvo, em coasequencia da <lliplicencia e da falta 
de segurança nas -convicções e rac:i.ocini.os 

Mas o Governo di:scricionario, Sr. Presidente, não limitou ahi 
a sua acção dissolvente <las hõas praxes d~ contabilidade publi~:a . 
Foi muito além. Com effeito, alterou o pra%o do oercic:io finan
ceiro para 15 me%es, assim promovendo a confus~ nos IançBll:lentos 
das despesas e das ·receitas Pl!l?lícas e difficultando, sclm:modo. o 
preparo de es~tistici;ls seguras, in<&pensaveis para a orientaÇão do 
legislador, e dD proprio Gove:mo, na feitura <los orçam.euJos . -E ainda 
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adoptou para maior confusão daquelles lançamentos, no balanço ora 
submettido ao nosso ex.ame, um calculo do valor da divida publica 
externa feito ac cambio par; e um orçamento de 15 inezes para o 
exercido de 1934~1935, avaliando~lhe as receitas e despesas, na base 
de um c~mbio de dez mil réis opor mil réis ouro, quando, incoheren~ 
temente, manda .pagar ao pessoal no exterior na base d~ 60 mil réis . 
por libra (decreto n. 23.801. de 25 de Janeiro de 193-i} e ao .pes~ 
.soai civil e militar, do Exercito e da Marinha, em serviço fóra da 
Patria, na base de um cambio de cinco mil réis por mil réis ouro 
(decreto n. 24.658, de 11 de Julho de 1934} .. 

• >.. (:0XDF.)1J'A(.'ÃO D.\ IJICTADUltA l'ELA ASBEMBJ.J!:A CO:SSTITUINTE 

Será por acaso, fazer obra demagogica, de destruição vohm• 
taria, enumerar. e verberar esses factos, que tanto depõem contra 
o bom senso e a clarividencia administrativa, de um governo que 
.procurou erigir~se em co'rregedor dos erros e vícios dos governos 
passados? 

Tanto não é, Sr. Presidente, que os constituintes de 193i, muito 
embora houvessem approvado, por força de injuncções politicas, to4 

dos o.s actos do Governo Provisorio, inclusive esses que acabo de 
apontar; que os proprios constituintes, dizia eu, trataram de corrigir. 
não obstante, as praxes más daquella sorte instituídas, pois restabe· 
leceram o que a antiga Republica em 30 allilQS de estudos formulou. 
organizou e aperfeiçoou no Codigo de Contabilidade (muito bem: 
muito bem), tão dilacerado pela Dictadura. 

De facto, a Constituição de 16 de Julho revigorou a coinddencia 
do anno financeiro com o anno civil; i.mpoz a prestação aooual das 
contas de receita e despesa á Camara dos Deputados; exigiu o ba~ 
:Janço annual do patrimonio; e renovou a effiidencia do Tribunal 
de Contas, com artribuir~lhe dupla e salutar fmalidade. adminiStra~ 
tiva, de um lado para acompanhar :a execução dos orçamentos, ju~ 
didaria, de outro, .para julgar os responsaveis. Além disso, fez 
desse Tribunal o orgão competente para examinar os balanços an4 

:ouaes, dando um consequente parecer ao Poder Legislativo, julgador 
~m ultima instancia; e , mantendo as delegações indispensavels do 
mesmo Tribunal de Contas, restabeleceu e ampliou o registro .prévio, 
para todos os actos que envolvam pagamento ou reS1XlnsabUidade 
do Thesouro Nadonal. 

Eis porque, Sr. Presidente, se pode ~r que a Assembléa 
Constituinte de 1934, approvando embora os ac:tos do governo dis
creclonario, condemnou, inappellavelmente, esse Governo, com o sup• 
prlmlr-lhe e· essencialmente alterar~lhe tão damnosas medidas admi· 
nistrativas . Eu, c;ue condemnei explicitamente o.s actos desse ~ 
verno, negando--lhes a approvaçao com o meu voto, qtrero, não 
obstante, resaltar essa io.coherencia da maioria da Assembléa Coosti
tulnte, que soube, com a sua attitude, rendendo culto ao diabo, no 
sector politico, acender uma patriotica velasinha ás boas normas da 
adminstração .publica. (.Risos.) 

AS OONTAS PRESTAD,u; l'ELO GOVF.RNO :N.io ESTÃO CERT.\S, NEli: SÁ.O 

J:.EG.U:S 

R~tabelecidas essas boas normas pela Carta Magna de 16 de 
Julho, c~riu agora o Governo uma das disposições assim institui
das, enviando á Camara as contas relati.vas ao exercido findo em 
31 de Dezembro de 1934, acompanhadas do respectivo parecer do 
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'Tribunal de Contas. Não relutemos em louval-o pelo cumprimento 
.desse dever, a que não havia fugir. 

Mas, - cabe-nos, em seguida, inquirir, - estarão certas e le
-gaes est;~s ccntas? 

Outros, que não eu, responderão á pergunta. 
Preliminarmente, comtudo, desejo acccntuat que não podem ellas 

~tar, nem certas, nern legaes, por isso que englobam, defcituosa
·mente, contas do período discrecionario, já approvadas nas Dispo
sições Transitoria.~ da Constituição, e contas do período constitucional 
subsequrote, padecendo, .portanto, o conjuncto, do mesmo vicio de 
que padecem as contas ckl Departamento Nacional de Café. conforme 
tambem aqui .accentuei em outra occasíão. E' aliás, o que frisa em 
:seu parecer o relator do Tribunal de Cootas, o illustre Sr. Tavares 
d e Lyra, qtJe assL"D escreveu a respeito: 

.. Deu-se, como era natural, a confusão · subsequente aos 
reginlens de transição, de maneira que é impossivel, muitas 
vezes, fixar o aspecto legal de umas e de outras escriptura
das englobadamente no balaaço". 

Demais, ha 1Jara sublinhar que, no tocante ao confronto dos 
dois exercícios, de 1933, e de 1934, es·tão sacrificadas todas as ten~ 
tativãS de estatlstica.s orientadoras e impre.sciodiveis, pelo facto de. 
no primeiro d'aquel!es exerc:icjos, ter sido feita a conversão de ouro 
a papél á taxa média do cambio então vigorante. sendo, (IlO segundo. 
feita a mesma conversão na base arbitraria de dez mil réis por mil 
réis ouro. 

Accr~c:e. ainda, um euo evidente na comparação entre a re· 
<eita orçada para 1934 e a respectiva arrecadação. 

Aponta-o, àe modo insophismavel, illustre Deputado gaúcho da 
maioria, o Sr. Frederico Woifenbuttel. a quem a Camara deve ho
nesto e consciencioso estudo da materia. E o aponta nos seguintes 
.:termos: 

' • 

.. Ficou, assim, excluído do exerc:tC·IO financeiro de I 9.34-
1935 o período, nclle induido, a decorrer entre 1 de Janeiro 
e 31 de 1Março de 1935, e Q orçamento de 193-i reduzido a 
um período apenas de nove mezes. 

A Contadoria Central da Republica, partindo do prin
cipio, indtlbitavelmente certo. de que uma reducção de 12 
metes para 9 importa em uma reducção de 25 °/0 no tempo, 
procl.lt'aodo resolver o problema, propoz uma reducção nas 
estimativas orçamentarias . · 

O alvitre é arbitraria e n!io se fundamenta na realidade. 
Seria certo e viavel, se a renda fosse dividida ig.ualmente 
pelos diversos mezes do anno e todos os tributos .fossem 
pagos por duodecimos, igualmeote distribuídos pelos m.eze.s do 
anilQ financeiro. Tal não se dâ. Tributos h<~ que são pa9QS, 
integralmente, em certos e determloados mezes, com exclusão 
de outros. 

Haja vista, para citar apenas um exemplo, o imposto so
bre a renda. 

A nosso ver, seria mais equitativo conservar Intacta a 
cifra da receita orçada para o exercido de 1934,1935 tal 
qual estã, pois que foi orçada para um exerddo de 12 me~ 
zes, e accrescer a receita arrecadada de 1 de Abril a 31 de 
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Dezembro de 1934' das r~ceitas dos mezcs de Janeiro a Março 
de 1934, que foram incorporados â receita de 1933. 

Terlamos, assim, a renda real do exercício de 1934, e des~ 
a?par<ceriam, ao mesmo tempo, duas anomalias: o exerdcia.
financeiro de 1933. com 15 mezes. e o eJC:ercicio financeiro de 
1934 com 9 mezes, transformados ambos em exercidos nor~ 
mae.s de 12 mezes, 
o o • o o a o o • .o ~ 1 o o a a o o o a o o o o o o • o • a o • o o • o o o o o o o o 0 , 0 0 o • 

1 0 0 0 
• 

0 0 0 
_ 

A correcção proposta tem o unico fito de possibilita!." 
confrontos de cifras orçamentarias dos exercicio.s, .para finS" 
de estudos e estatísticas" . 

De P-leno accordo com a critica, embora ::livergente do remedio 
proposto e, tambem, do qualificativo de anomalia, -por demais brando 
no caso. brandura comprehe.!'lsi vel. aliás, em um repre~entante cia 
maiori-a ... 

O Sr. Frederico Wolfenbuttel- A verdade é uma só. 

O SR. SAMPAIO CORR~A. _:_ Exactamente. Estamos ambo.s 
de ac:cordo, quanto á ver::lade contidu. na critica. 

Accentnei apenas, a minha divergencia de V. Ex. e-m dois pon
tos, qua.'lto a este particular: a br<mdura da critica e o r-emedio pro
posto para corrigir a anomalia. que, para mim, é erro imperdcaveL 
O que d.:vuia ter sido feito era o encerramento, o .fecharnflil.to de
todas as contas em 16 de Julho do anno proximo findo. data da 
.promulg-ação da nova Carta política. e a abertura de novas contas. 
ainda que sob os mesmos títulos, para o periodo constitucional, uníco 
que temos poder .para julgar. 

Mas, Sr. Pr~sidentc, a justa critica do nosso illustre e nobre 
collega é, tambem, a do proprio Tribunal de C<.m.tas, que assim se 
expressa em seu parecer: 

" . , , entendeu a Contadoria Central de fazer uma dcducção 
de 25 % na estimativa da receita ... 

Esta estimativa, calculada como SI! a receita obedecesse 
a dnodecimos, é arbitraria, de vez que o imposto sobre a 
renda, as taxas de consumo d'agtta e saHeamento, o imposto de 
industria e profíssões no -Districto Fede1al, etc., foram integral~ 
mc1;te arrecadados dentro dos nove me-zes do exercício." 

' 
Estão OLl não erradas as contas trazidas ao nosso conheci-

me:Jto? 

Encontram-se tão pouco certas que dão como arrecadadas em 
·12 mezes, além de outras, as receitas provindas do imposto de ren
. das, de cerca de HO mil contos, do imposto de industrias e profi.s~ 
· sões no Distri~to Federal, de mais de 15 mil contos, da taxa de 
· consum-;, dagu3 .nesta capital, superior a 13 mil contos, quando todas 
.- estas importanci.as entraram para os cofres do Thesouro nos nove 

mezes decorridos de 1 de Abril a 31 de Dezembro de 1934. 

A deliberação arbitraria a que se referem o Tribunal de Con
. tas e .o Sr. 'Frederico Wolfenbu~tel, não prejudíca apenas os trà
:halhos ·de · estatística, ·como· accentua este ultimo. Os seus effeitos. 
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:são muito mais nocivos, e já levaram a erro o proprio Sr . Presi~ 
-dente da Re.publica, como p~so a demonstrar. . 

A distribuição da receita por <luodedmos fe:z attribllir aos nove 
mezes do exercido de 1934 uma. arrecadação maior do que a orçada 
para esses mesmos nove mezes, de vez .que a previsão foi procedida, 
como se a arrecadação se houvesse de repartir àe mancí!"~ tmiforme 
por todos os mezes do an..1.o, o que já vimes não se;- verdadeiro. 
Dahi. (lamentavel confusão!) parecer a arreca.daçâo maior do que 
a receita o~çada . 

Por isso, encontramos na pagina 27 do avulso c!istribuido á 
Camara, e de que consta o balanço do exercido, a existencia de um 
saldo, não verdad~lro, de 406.422:323$200, resultante do confronto 
entre as receitas arrecadadas em 1934 <t as receitas orçadas para o 
memo exerctcto. Por is.so, ainda, a seguinte vaidosa affirmativa do 
Sr. Presiden-te da Republica em sua mensagem ã Camara dos De
putados: 

"Quasi todas as previsões da receita foram excedidas. 
obtendo-se um excesso .de arrecadação de mais de 4CO mil 
contos. o que demonstra haver sido grandemente proveitosa 
LI acção desonvolvida nesse sentido pelos Poderes Publicas." 

Grandemente proveitosa a acção àos Poderes Publicas! 
Só mesmo em consequencia de um erro d~ escripta seria possível 

.:Semelhante conclusão! 
E quem a poz, agora, em evidencia, ain<la foi um representamte 

da maioria. 
Não cabem, portanto, quaesquer censuras ~ minoria, de vez que 

são do illustre Sr. Frederico Wolfenbuttel. qu,.r a critica reveladora 
do erro, quer a transcripçiio do trecho -lido da mensa~~m presiden~ 
cial. em que esse erro é t"ransforma<io em elogiavel vírtacle dos Po~ 
<leres Publicas. 

O Sr. Ube1do RamalfHde - Se cor;-espondesse á realidade esse 
.superavit de arrecadação apontado na mensagem e a despesa se ti· 
vesse contido exactamente nas prescripções das verbas orçamentarias, 
~ntão o exercido teria sido encerrado com saldo e não com defit:it. 

O SR. SAMPAIO CORRM. - Agradeço a explicação da no
bre collega. pois elucida o que mal vinha explicando. 

Assim, Sr. Presidente, não exaggerei, qllando · disse, ainda ha 
pouco, que as contas, nem estavam certas, nem eram legaes. Não 
·eJ~:aggerei. tampouco, qmmdo affirmei que a conclusão não era mi· 
nha, senão de outro, de muito maior autori-dade techníca e politi<:a, 
por certo. 

Esse é o a.specfo geral da questão. 
Mas cumpre descer aos pormenores, o qu-e farei de agora em 

dean-te com a mesma serenidade ... 

O Sr. Presidente - Lembro a V. Ex. que dispõe apenas de 
·mais dois minuto.s .na hora destinada ao •expediente . 

O SR. SAlMP AIO CORRM - Grato .pela informação, Sr. 
F residente. 

Mas. sendo assim, não terei tempo de tern1inar, se~uer mesmo 
. .(ie iniciar, o estudo dos ponnenores do balanço, no curto espaça de 
~mpo que ainda me resta. Voltarei ao assumpto hoje mesmo, quan• 
-~o V. Ex. annunciat a discussão do projecto n. 11 O, para o que 
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Ja me inscrevi eru primeiro logar, muito embora seja. para tanto ... 
forçado a fatigar ainda mais a honrosa attenção dos meus preza 
dos collegas. (Não apoiados geracs e vehementes.} 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou subrnetter a 
votos o seguinte 

ltEQVEltlMF.~'l'o 

Requeiro a inserção na Acta de um voto de pesar pelo falle
ci.mento do Deputado á Assembléa Constituinte do Estado de Goyaz;. 
Sr. Orlando Rodrigues Borges . 

Sala das Sessões. 31 de Julho de 1935. - Claro Godoy. 

O Sr. Claro Godoy (Pela Ordem) - Sr. Presidente, a lgumas. 
palavras, apenas para justificar o requerimento que acaba de ser lido. 

Justamente no mom~nto em que a Assembléa Constituinte do 
E stado de Goyaz se engala.na para a promulgação da Carta Cons
titucional do &tado, annunciada para breves dias ; justamente quan~ 
do os constituintes goyauos se rejubilam com a ultimação da primeira 
phase dos seus trabalhos, eis que aquella Corporação se cobre de 
luto em virtude do inesperado desapparedmento de um dos seus mais. 
illustres e distinctos membros, o Sr . Deputado Orlando Rodrigues 
Borges, cuja morte, ante-hontem verificada "m Santa Rita do P ara
nahyba, todos nós, qoyanos, deploramos profundamente. 

Effectivamente o doloroso acontecimento causou a maior cons
ternação não apenas em Goyaz como ainda no Triangulo Mineiro. 
de onde era natural. Sensível ha de tomar--se a falta da sua cotJ:a:.. 
boração inteiligente e patriotica o110 seio do Legisiativo Goyano. 

Gozava o extincto constituinte de merecida e geral estima e 
dilatado prestigio nos sectores em que se projectava a sua inv1119ar· 
actividade e onde sempre se destacou como uma figura respeitave1. 
de rara energia e grande capacidade. . 

A' sua actuação, quer- .na -politlca, quer no campo da::. índustrias. 
muito deve em seu cresc~nte desenvo.viruentc, a rica região do su~ 
doeste goyano. 

M-:rece, assim, o aooio da Cam11ra a 1JC.met:agem u:ue. a me:~ 
moria daquelle constituinte, a bancada de Go>·az pede sela tributada. 
O'•luito bem. O D't'ador é abraçado.) 

Em seguida, i approvado o requerimento do Sr. Oaro de Go-
doy e outros . • 

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

~EQUElUMENTO 

Requeremos, ouvida a Cama~:a, a inserção na acta dos trabalhos. 
de hojt de um voto de regosijo pela .pall.Sagcm, hoje da data com--· 
memorativa da independencía da Suis.sa t.om u ceíebraçi:io, em 1291. 
do pr-imeiro ·Tratado de Confederaçáo dos Cantões Helveti,cos. 

Sala das Sessões. 1 de Agosto de 1_;35 . - Gome$ Ferraz. -
Alves Pelma. - TeixeirA Pmto. 

Approvado. 
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O Sr. Presidente - Ha sobre a mes:1 t~m requerili!cnto de in
formações que vae ser lido . 

E" lido. apoiado e posto em diScussão o $cguiote 

N. 91 - · i935 

{Primeira kgiS.atura) 

Requeiro que o Governo infon•L<, por i.utcrmedic êo MiniSterio 
da Viação, por onde corre a de:.pcsa .:o;rest,..:·ndente ao aluguel das 
dependencias occupadas pela Secreta;-ia do: Estado da Viação e 
Obras Publicas no edificio "R ex". á rua Alvaro 1\lvlJrt. 

Sal<! das · Sessões, 1 de Agosto de 193.::. ·- Henrique Dods
worth. 

Justificação 

O orçamento para o exercido correr !e ni:ic.; COilSign:~ verba para 
1\ despesa de que trata o requeri.:nento. 

O aluguel de andar, no Edificio Rex. p..- a <"~S serviços do Mi
nisterio da Viação, decorreu da d~moii:;ão, tiesnecessana e censu
ravel, dada a situação fulancei:"a. do P(liZ, do an!.igo edincio, séde 
do Ministerio. E' indispensavel saber-se .:omc, c.stâ o Minlsterio cus
teando a despesa de sua in.stallação p;"vi.\i.;,ti;J, como consequencia 
da inic:i<! tiva do Sr . Marqut:& do& Rc1s, <.Ont ·:'\ria aos :~ruesses na
ciooaes. 

Eocerr.Jda a discUSSão e adiada a votação. 

E' Hdo. e apoiado o seguinte 

REQUEltntENTO 

N. 92 - 1925 

( 1• legislatura l 

Requeiro a inclusão em ordem do dia :lo projectc numero 52, 
de 1935, em virtude de s<: ter esgotado, des .'c m...ito, o prazo regi# 
mental d~ 60 dias . 

Saia das Sessões, 2B àe }ulh.> ::e l .i.>S. -- DUbm 1'\.!o~:eirã. 

O Sr. Presidente- Está fiudé' a ~orõ de.sthadd ao Expe• 
die11te . 

Va~-se passar á Ordem do ..iJa. (Et-~.). 

Compareceram mais, durante a hora do Expediente, os Srs.: 

Caldeira Alvarenga, Edmar Catvaiho, c~r~ fi '~.o. R:beiro Junior, 
Mano Cbennont, Abguar Bastos, FeneJoil I'erdig:lo, Clem. .. ntino Lis· 
bõa. Magalhlies de Almelda, Carlos Reis, Agenor Monte, Adel.m3r 
Rocha, Pires de Gayoso, Freire de Aucirade, Democrito ~ocba, Pe-
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dro Firmeza, Humberto de Andrade, Monte Arrae;, Figueiredo Ro
àrigues, Martins Veras, Alberto Roselh, Gratuliano Bríto, Her~ctia~ 
no Zenaide, Samael Duarte, Botto de Mene2;e~. Ruy Carneiro, Souza 
Leão. João Cleophas, Rego Barz:·os, Ozorio óorba, Dom}n(lo.s Vieira, 
Arthur Cavalcanti, A.lde Sampaio, Teixeira Ú!ite, Oswaldo Lima, 
Humberto Moura, Motta Lima, Orlando Araujo, Sampaio Costa, Mel~ 
chisedcl~ Monte, Amando Fontes, ManúeÍ Nova::!S, Lauro Passos, Pe• 
dw Lago, Luiz Vianna. Filho, João Manyabwa, Pri~co Paraíso, A!
fredo Mascarenhas, Arlindo Leoni, Francisco Rocha. Octavlo Man• 
ga.beira, Pl!dro Calmon, Arthur Nciva, Rap_nael Cincur<'., Edgard 
Sanches, Attila Amaral, Homero Pires, Fra;:J.cisco Go.:Jçalves, No
gueira Penido, Pereira Carneiro, Julio dr. Nova.es, Candido Pe.ssõa, 
Raul Fernandes, úvi Carneiro, Eduardo Duv1vier, Bento Costa. Her~ 
mete Silva, Cesar Tmoco, Alipio Costallat, Lontra Costa, Nilo Al
varenga, Lemgruwr Filho. Bandeira Vaughan, Arthur Bernardes, 
Noraldino Lima, Clemente Medrado, Augcsto Viegas, Jo~o B!!raldo. 
Jusc~lino Kubitschek, Negrão de Lima, Celso Machado. Matta Ma
chado, Anthero Botelho, Pereira Luna, TI1eoto.o.io Montdro de Barro.'S, 
Oscar Stevenson. Carlota de Queiroz, Moraes Andrade. Cindnato 
Braga, Macedo Bittencourt, Gomes Ferraz, jw.to de Moraes, Miran
da Junior, Fabio Aranha, Jai,ro Franco; Laudelino Gomes, Trigo de 
Loureiro, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, Plinio Tour1nho, Oc:tavlo 
da Silveira, José Mu!ler, Abelardo Luz, Dorval Melchiades. Carlos 
Gomes de Oliveira, João Carlos, Annes Dias,_ Pedro Vetgara. Fre~ 
derico Wolfenbuttel. Victor Russomano, Raul Bittencourt, Asca"nio· 
Tubino, Barros Cassai, Dario Crespo, Joào Neves, Oscar Fontoura. 
Eurico Rlbeiro, Ermando Gomes, Abel dos Santo.s, Pedro Jorge, Ar~ 
thur da Rocha, Silva Costa, Damas Ortiz, Chrysostomo de Oliveira, 
Vieira Macedo, Martinho Prado, Ferreira Lima, Oliveira Coutinho, 
Paulo Assumpção, Gastão de Brito, V1cente Ga11i~:z:. Leoncio Araujo, 
Gastão Vidigal, Moacyr Barbosa, Arlindo Pmto, Sylvio Úitão. Sal~ 
gado Filho, Paulo Martins, Moraes Paiva, Tbom.pson Flores ( 140). 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Deodoro -de MendOJ!ça, José 
Pingarilho, Agostinho Monteiro, Olavo Cllvei.Ja, Jehovah Motta. Bar• 
hosa Lima Sobrinb.o, Mario Domingue. Severino Mariz. Mello Ma~ 
chado, Altamirando Requião. J. J. ::i.:ailra, Magalhães Netto, k~ 
drubal Soares, João Guim~es, Mart'~ Soares, Levindo Soares, 
Levindo oCelho, .A<Ielio Maciel, Polycaf;o Viotti, arne:iro de Re:ende. 
José Alkmim, Simão da Cu.nha, Rezende TCISte.s, João Henrlqu~. Jacques 
·Montandon, Delphim Moreira, Abreu Sodré. Paulo Nogueira, !Wal• 
~emar Ferreira, Santos Filho, Vcrguc!To Cesar, Gama Cerque!ra, 
Castro Prado, Bias Bueno, Hy.polilo c!o Rego. Jorge Guedes, Felix 
Ribas, Roberto Moreira, Meira Junior, Aureliano Leit", Horacio 
Lafer, Abilio de ksi~. Martins e Silva, Ait..erto Alvares, Lima Tei~ 
xeira, Augusto Corslno, Car<ioso Ayres. ViCente Gouveia (49). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista d~ ~1es.:oça accusa o compareci~ 
menta de 244 Srs. Deputados. 

Vae~se proceder á votação de mab~.-i'-' que se acha sobre a mesa 
e da constante da ordem \lo dia . 

Vae ser julgado objecto de dc-Hbaosção wn projedo. 
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E' lido, consider-ado ob c..to de deliberação e enviado 
ás Conunissões de Agricultu· ~. I·ndustria c Commetcio e 
<le Finanças e Orçamento, o seguinte 

l'ROJI::C'l'O 

N. 162- 1SJ3 

( 1• legisla tu r-:) 

Concede prcmíos aos descobridores de 1'·-tro!eo em territor io br<i$i(eíro 

(Agricultura 25 - e Fin;mças 1S2 - 1• legislatura) 

O Poder Legislativo decreta ; 

Art . 1° Fica instituído um prem:·:- de 500:000$ pa1a ser con
cedido á primeira empresa ou companw.:~ nacional que conseguir des~ 
cobrir e explorar petroleo no Brastl. 

Art. 2." Será tambem concedido ucn pn:mio d e 200:000$ á pri~ 
meira empr~a ou companhia nacional qu·e fizer a exportação dos 
schistos ricos de petroleo existentes no tewlorio do Paiz. 

Art. 3.0 Os premlos .:onstautcs dos artigos anteriores serão em 
apolices da divida publica, juros de 5 '% e emittidas espedahnente 
para tal Jim . 

Art. 4-.a Os premios io.stituidos sõmente serão concedidos, me• 
diante a apresentação de provas i.nsophismaveis da perfeita e c.-on
veniente exploração dos ·productos allucL.dos. 

Art. 5.~ Revogam-se as disposições em contrario. 

fustificação 

O projecto de lei tem por objectivo esthilular a ll\ktativa par
ticular, no sentido de creil!' novas fou·~~ d -> riqueza ;. ara a eco
nomia nacionaL 

São tão evidentes as vantagens dl:(orrentes da ex~loraç.ão do 
-petroleo, dos seus derivados e bem assim d:Js schistos petrollferos, 
~e se torna desnecessaria a apresentaçáo (.e maiores argumentos 
justifica ti vos. ~ 

Sala das Sessões, 29 de Julho de 1935 . - Antonio de G óes. 

O Sr. Presidente - P.1-;sa-se ã m~tetia constante áa ordem 
.do dia . 

Votação do projecto n. 59 A, de 1935 (1• legislatura ) .' 
fix8ndo regras sonre <> pagar,:ento da ajuda ce custo a 
que se ne-fere o art. 30 da Comtituição da l?.e~u.blka, com 
parecer contrario c?a Commissiic de Constituição e Justiça 
(1• discu..ssão). 

O Sr. Presidente - V<;u submetter a votos o .proj<·.cto. 

O Sr. Barreto Pinto {Para enc<m•inhar a uota{.i;o) - Sr. 
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Presidente, no dia 5 Je ;uEho ultimo, <li:i?sen~ei o pro}ecta ora sub
mectido <! vo~ação. 

N~o qu<"ro recordar os momentos :~g.taJrs viviào~ ·.esta Casa 
quando apresentei essa ?;:·)~'-'sição e qua.,.;lo t::.lei no dia em que foi 
annnndado o· par~cer corJ~!"3riO da Commi:,:ão de C·J~t.tituição e 
Jusdça. 

Tive opportunidade, ·~n•ão, por U11l .:Jrac•:jo, de re{<:i!"dar,me do 
malgrave de Brandeburgo, ,j;j desce:idencia de Alberto, o Urso, quan, 
do vi um :Waldemar .sa!'-'<tr ontro WaHemaJ, a quem o projecto. 
de priPdpio, não objectiv-;.va. M;,s a ;:;ropr.a Cama1··· viu, desde 
logo, da que se tratava ... (Risos). 

A Commissão de Co.1<!:tu.içãc. e Ju~tiça deu parec.e:- contrario, 
depois de V. Ex.. Sr. Presidente, haver recebido o proj e c to como 
sendo de materia constitucional. O hllldam~nto da Commissào foi 
o da inconstitucionalidade. 

Mas o Blustre Sr. Waldemar que ainda se encontra nesta Casa 
e que .procura remendar tudo. entendeu que o projecto deveria ser 
fulminado, desde logo, em vez de procurar uma formula capaz de 
evitar o triste papel que faz aquelle que, se.ndo Deputado, recebendo 
uma ajuda de custo, 10 dias depois, indo para o Senado, recebe 
nova propina! 

Não preciso ir alem, Sr. Presidente. 0 que desejo dizer, re
petindo o que disse. é que, entre a mo~:al e a Constituição, prefiro. 
ficar com aquella. 

O Sr. Ft'ancisco Per-eira - Mas V. Ex. reconheceu que o pro~ 
jec ro é inconstitucional. 

O .SR. BARRETO PINTO - Era, Sr. Presidente o que ti~ 
nha a dizer. 

O Sr. Ribeiro Jnuior (Para encaminhar a uotaçã<-) - Sr. Pre~ 
sídente: O nosso nobre collega. Sr. Barreto Pinto, aptesent<Ju um 
projecto, hoje ]nscripto no n. I da nossa Ordem do dia. 

Pela sua proposição, S. Ex .. - em qu~m todos dtvemos re
conhecer uma operosidade parlamentar ... 

O St. Barreto Pinto - Muito obr·<Jado a V. Elt.. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - ... digna de ser imitada, - de
tenninava que ao Deputado que, porv~tura·, tivesse acce.sso ou tran? 
ferencia, vamos dizer, ·Para o Senado, não fosse deferida nova aju,;. 
da de custo. 

Presente a materia ã Commissão de Constituição justiça, seu 
illustre Presidente e relator, emittindo parecer, sohr"!evou a incons~ 
titucionalidade do projecto, que, realmente, existe. De plena evi
denda, o projecto se não pode ampar.a1 no texto da Constituição 
porque esta. no seu artigo 30, dispõe : 

··os Deputados receberão uma ajuda de custo por ses~ 
são legislativa e, durante a we.sma, perceberão w:n subsi~ 
dio peCUlliario mensal. fiXados. uma e outra, no ultimo anno 
de cacla legislatura para a segumte .. 

E, no art. 89, § 2•, está prescrlpto qu, ; 

"Os Senadores tem ímmunidades, subsidio e ajuda de-
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custo identicos aos das DeputuC.:..s e estd<l sujt!itos aos mes
nws impedimentos e incompac:..liiciades . 

Desta sorte, Sr. Presidente, não ha a menor duvida que, em 
face dos preceitos darissimos da Conshtwção, não é .pos~lVel que ao 
Deputado transferido. vamos dizer, da Camara para o S·cnado, após 
dias do recebimento de sua ajuda de · ct:stu, deixe de ter direito ao 
recebímento de nova ajuda de custo. 

Mas, se o texto da lei é rígido, patecc que a mora' dos paria· 
mentares não deverá ser menos rígida . E eu si.nto que a materia em 
debate offerec:e uma delicada fronteira .:te ordem morai. 

E ' precisamente, esta fronteira que me levou a assomar á tr:
huna, para não deixar o nosso nobre e valoroso co!lcga, no insu· 
lamento doloroso, a que S . Ex. se ro(eriu . 

De feito, s,. Presidente, a dotação orçamentarla, ou legal. em 
que se attribue o direito á ajuda de <:usto, é, como V_ Ex. sabe. 
para o fim de occorrer ás despesas de mobilização c prirneiro es
tabelecimento. 

O Sr . Barreto Pinto - Perfeitamente. 

0 SR. RIBEIRO JUNIOR - Evidentemente. se o Deputado 
Ja l"ecebeu essa ajuda de custo, para o fim pl"c~determinado em lei, 
não se justifica que, pelo simpl'~s facto de ter elle sido transferido 
de Camara legislativa, venha a adquirir um novo direilo, por isso 
que a ajuda de custo não é funcção dessa differenciação de activi~ 
dade parlamentar. senão um auxilio que a lei dá ao eletto, para que 
elle possa occorrer ás despesas de seu primeiro estabelecirnento. 

O Sr. FranciSco Pereira - Então, não seria justo, tambem, que 
os residentes, na capital recebessem ajuda de custo. Os que fossem 
reeleitos. por sua vez, não a deviam <eceber, porque não têm de en
frentar o .problema do primeiro estabelecimento. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Acho que V. Ex . tem plena 
ra2ão. 

O Sr. Francí!ieo Pereira - ·Mas a proposiçlío seria inconsti~ 
tucional . 

O Sr. Barreto Pinto - Esta questão de ser, ou não, constítu· 
cional precisa ser encarada sob seus devidos aspectos, devendo sem~ 
pre harmonizar-se a Constituição com a moral. 

O Sr. Francisco Pereira - O que está escl'ipto, está escripto .. , 

(Trocam-se outros apartes.) 

O SR. RIBEIRO JUNIOR- Parece-me, dess'arte, senhor Pre
sidente, que, a despeito de o projecto, em apreço, ferir, claramente, 
o texto da Constituição, os nossos nobres collegas poderiam, perfei~ 
tamente, corresponder ao bello proposito de alta envergadura moral. 
do nosso distincto collega, Sr. Barreto Pinto • • • 

O Sr . B~reto Pinto - Obrigado . 

O SR. RffiEIRO JUNIOR - . . . não o deixando, .nem a mim, 
. nesse insulamento, na votação deste .pro1ecto. 
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O Sr. D orval Melchia.des - Acompanho V . Ex .. lambem . 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Eta o que tinha a dizer. 

Em seguida. é dado como rejeitado o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela oaiem; - Sr . Presid~•lte, não te
nho duvida quanto ao resultaào da votação, mas, ainda mesmo que 
fique isolado e como se trate de projecto q\te está acima da Con~ 
stitulção, .porque está em jogo a moral. peço a veri.fi<.ação da vo· 
tação. 

O Sr. Presidente - Vae-se preceder a verWcação da votação. 

Procedendo-se á verilicaçdo de votação. reconhece-se 
terem votado a favor 73 Srs. Deputados c contra 83 ; 
total 156. 

O Sr. Presidente - O projecto foi reJeitado e vae para o Ar· 
chivo. 

Vem á Met::J. a seguinte 

Dec:laro haver votado contra o parecor n. 64 da Commissáo de 
Constituição e Justiça, que negou o seu assentimento ao projecto 

·n . 59, de autoria do Sr. Deputado Edmundo Barreto Pinto e rela
tivo á ajuda de custo de membros do Parlamento. Niío ~e parece 
ser inconstitucional o teõr do .projecto. A ajuda de custo é conce• 
cüda ao deputado cu ao senador para as despesas extraordinarias 
que a sua nova posição social impõe, quer para as dç. montagem de 
casa quacdo vem exercer o mandato. quer para as .de viagem de 
vinda e de volta aos seus Estados. quer .para outros gastos q>ncer, 
nentes a si ou aos Itlembro.s das suas familias. 

Recebida el!a, uma vez. por qualquer de.putad.o na começo ou 
~m qualquet phase do mandato, aquelles gastos, como os de todos 
os seus collegas que não foram transferidos de uma casa P.arlamentar 
iJara a outra, sao fetios; pelo simples facto c!e, dentro un um me:t 
ou :em maior prazo passar de uma para outra Camara, o parlamen, 
tar não terá de realizar outra vez as mesmas despesas de installação 

. domiciliar. nem ao termmar a sessão legiSlativa a=uai terã de re, 
gressar duas vezes ao seu Estado, donde •s• decluz o principio mo
ralizador de que quem recebe uma determinada importancia para . um 
fim expresso não pode receber outra v~z; a mnsma quantia para um 
.fim que já cessou - por ter sido, cumpddo. 

A Constituição não podia entrar e,u rninudencias que competiam 
á moral, aos bons costumes e ás leis. complementares . O artigo con· 
.stitucional, que manda dar ao Deputado ou Senador uma ajuda de 
custo annua[, refere~se evidentemente· ao que não irá receber na, 

. quelle anno; porque, entendida àe <lUtro mexi o. a . sua interpretação • 

.. attentaria contra .t moral, o que, nesta, apregoada époc· de rege~ 
·neração de costumes poli.ticos, não estaria muito em cheiço de : san~ 
· tidade. Ha ainda outro aspecto de moraliz::ção de costumes políti
cos em relação ã ajuda de custo e que não foi abordado peJo Sr. 
Deputado Barreto Pinto: - o da concessão de ajuda de custo nos 
ultim.os vinte dias da legislatura . 

. Para caracrerlzai~o. e · sôm.ente com o intuito de; serv>· de argu-
mento, i.rn~ine:mos que um Deputado e o 1° supp!ente. do Partido. 
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a que ambos pertençam, se combinem e o Dep1.1tado renuncie o man4 

dato, em seu final. nos u1timos cinco -elias, perdendo assim 1 :000$000 
de subsidio. O seu supplente empossando4 se perceberá l :C<J0$000 de 
subsidio e mais 1 :500$0Cl0 de ajuda de custo, perfazendo 5:500$000, 
aos quaes, divididos. pelos dois. dão 2:750$000 para cacia um. Mo
ralmente é um innominavel escandalo! Ccnstitudonalmcntc c um optl
mo negocio! 

Sala das Sessões, l de Agosto de uz..:;. - Don•a! Me/chiadcs. 

Votação do reque-ri~enlo r:. I:O, de · 1935 ( J• lc_qis· 
!atura), do Sr. Adalbcrto Camargo. de informações sobre 
prisão de um ftu'ICCionario do &nco do Comroucio c Irv
dustria de Minas Ger-Des (discu.;;S6.o unica) . 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Passa-se á matcria em disc:ussao. 

j• discu~iio do projecto 11. 120. de 1935 (I• lcgi!.l.~
tura). approvando o Balar~çcJ Gera! e a Conla do cxcr
cri:l'o de 1934 organizado pel<J Contadoria Central da Re4 

publica. 

O Sr. Presidente -· Entra em discu!séio o projecto. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Reinidando-se, Sr. PrcsidCI1tC. as con
sidE>rações que: desenvolvi na hora destinada ao Expedknte da sessão 
de hoje, sinto a convenienda de fa2er Ulll rapid.:: resumo da expo
sição anterior : 

Mostrei. de inicio. que á antiga Rtpublica deve o paiz a orga
nização de um systema, em geral satisfactorio e dficicr.te, de con
tabilidade publica, consubstanciado nas pres(.ripçc~s do Codigo e do 
Regulamento de Coo.tahilidade. 

Evidenciei, em seguida, a acção demolidora c sobremodo nodva 
do Governo disccicionario, que se instituiu no paiz a .partir de 1930. 
no tocante áquelle monumento de bõa organização e clarividencia 
administrativa. 

Resalteí que os damnos dessa acç;io foram implicitamente reco
nhecidos pela Assembléa Constitui-nte subsequente, a qual. approv ....... 
do muito embora todos os actos dictatoriaes, r,l:o bes1tou em res
tabelecer. em seus pontos essenciaes, o anterior e subvertido syste
rna de contabilidade publica e de fiscalização das receitas e des 4 

pesas do Thesouro Nacional. 
Salientei, ainda, corno o Poder ExecutiVO, ao pro<.uwr cumptir 

as prescripções da Constituição a respeito, commetteu o erro de in• 
cluir. na sua prestação de contas, a parte referente ao Governo 
dictatorial. já approvada pelas Dispo.siçõt!s Transttorias da Carta de 
16 .de Julho, reun~ndo--a, sem sequer indivioualizal-a. á parte refe-
rente ao peroido constitucional, no exercido financeiro ·· 1934. 

Fiz sentir, então, que, -t>Or força dessa gtavissima fa!ha. as con
·tas que foram apresentad3s á Camara, não podem PS(at nem cer
tas, nem legaes. Fil.oo · vêr, aliás, não apenas com o nu~u proprio 
raciocínio, sereno e objectivo, mas ainda. até, ce-m a palavra do 
.illustre relator do parecer do Tribunal de Contas, a quem coube · es-
tudar a materia. e C0%!1 a palavra, eguahnente insuspdta, <lo nobre 

·Deputado gaucho. · Sr. ·Frederico Wolfeobt.tltcl, pertencente á · corren
te da maioria. 
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AHirmei, finalmente, que o estudo áos pormenores do balanço 
offerecido ao nosso exame, nos conduzirá, fatalme.nte, â mesma con~ 
clusão. 

Era, justamente, o que me propunha piovar, quando fui inter~ 
rompido por V. Ex., Sr. Presidente, em virtude da terminação da 
hora destinada ao "expediente". 

Vou, portanto, a partir .deste ponto, reiniciar as minhas con~ 
síderações. 

Jll>!;I!E"l'ElTO A l'ltEt'EITO!; LC:G:\l:S 

Cabe accentuar, preliminarmente. em referenda a-o confronto en
tre a receita orçada e a receita arrecadada, o erro da divisão da 
primeira em duodecimos, erro a que já hoje alludi. Deste erro re
sultou o apparente excesso de 706.472:323$200, entre ê arrecada
ção e a sua estimativa nos nove mezc3 decorridos de abril a de
zembro de 1934. 

Nem é ocioso observar que a arrecadação declarada no balanço 
não soffreu o devido controle do Tribunal ·~ Contas por isso que, 
além de ter .sido restricta a acção deste, segundo o se:u proprío pa
recer, houve, da parte das repartições arrecadadoras, censuravel 
insufficiencia de informações, e a tal ponto que, de 1. 971 .145:373$. 
- quantia da arrecadação declarada, - apenas 578.142:921$000, 
constam dos assentamentos do Tribunal. Decorre esta divergencia. 
verificada entre a e.scripta da Contadoria Central e a 'o Tribunal 
de Contas, do não cumprimento, pelas repartições arrecadadoras, de 
disposições explicitas do Codigo e do Regulamento de Contabilidade, 
que no art. 217 assim preceitua: 

"Art. 217 - De todos os balanços :mensaes remettidos 
pelas repartições subordinadas á Contadoria Ce:lilal da Re~ 
publica, uma segunda via serâ pelas mesmas repartições :en~ 
caminhada ao Tribunal de Contas, para que possa este 
exercer a fiscalização e a vigilancia, que lhe estão affectas··. 

E' o proprío Tribunal de Contas que nos informa, >"m seu pa• 
recer, do desrespeito desta prescripção, com declarar que as segun
das vias por elle. recebidas não sommam sequer o terço da quantia 
que a Contadoria registra como arrecadada, pois, - repito, 
attingiram apenas a 587.142:921$000, em iace de um registo de 
1.971.145:373$000, constante dos assentamentos da Contadoria. 

Essa falta de cumprimento de um claro preceito. legal não é 
para ser tolerada pela autoridade competente. Uma medida c:orre
ctiva já se deveria ter manifestado; mas, envez della, assistimos á 
toleranda, Sr. Presidente, tão elogiada nesta lribuna, porque não 
encarada na sua triste e lamentavel realidade. 

ElUS!;Üt:S DE l'APfÇL MOIWA SE!\{ CO""IIF.CIMEN'rO DO TRIBUN.ll. DE 

CONTAS 

Como. aliãs ,se <:onciliaria, no caso, a nece.ssaria acção cor~ 
rectiva com a .propria desídia das autoridades superiores, que sequer 
communicam ao Tribunal de Contas as emissões de papel moeda, 
quando deveriam, até subordinar taes emlSsõe.s a wna consulta prévia 
áquelle Tribunal, como fazia o Ministerio da Fazenda ant<>s 
de 19301 

· Com effeíto. "ncs ultimes anrws", - é o .proprio parecer do 
Tribunal de Contas que o declara, - "essa consulta dtixou de set: 
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1':'ita, o que rúio obstou a que a massa de papz:l moeda :m circulação, 
d.e re.sporuabilidade do 7 Jzesot.tro, fosse deo:Jda (1930-1/~1) de ma~ 
·de 1.150 mil contos". 

Em vedadc. está certa a importancia do augmento :la cin;u]a. 
ção P<lpcl consignada no parecer do Tribunal d~ Contas. Os 
accrescimos. de anno em anno, a .partir de 1930. assiç;oulados nos 
doc1.1me.nto.s enviados 1 Camara pela Contadoria Cemra, da Reou-
blica, foram. successiv3mente de · 

1930 
1931 
1932 
1933 
1931 

Total . 

591 . gj'0:854$600 
139. (70:704$6(10 
320. !1~:992$000 

57. ))9: 1 04$000 
1C.l62:629$500 

. 156. 350:284$í00 

E' de wr. portan~<J. - e chamo a ;J.tteação da 2amar<t para 
.~ssc ponto, que terei de apreciar mais tarde. - é de ver, repito, que 
" clrculaç:'lo p;1pcl que. em 1929. era de 1 . 951 . 466:558$300, ascendeu 
" umi\ lmpon;mda tof~I. em 1931. de 3.!07.ol6:843:S50:;. 

FUI ll.l.t:>iOl:tO O C.\T.C'I.'I.O lU hE,.;P8i;.\ l'.\IL\ l!\~4 

Por outro lado, c predso salientar que é ilh.lS(hic o calculo 
para a despesa do exercício financeiro de 1934. Esse calculo fôra, 
no ultimo orr;amcnto da Dictadura. de 2.354.976:G19$0CO para o pe
riodo de 1 de Abril de 1931 a 31 de Março de 193 5 . O retorno á 
co!ncldcnci:l entre o anno fi·nanceiro e o .:lnno dvll, d'.:-;dido pela 
Constltut,.Go de 16 d~ Julho, forçou, entretan<o. a administração pu
blica, 4l modiflcar esse computo. Para tanto. dividiu-se a quantaí já 
orçada pelos 12 me:;:;\!.s do e"Jterc:icio .primitivo, reservando-se nove 
dc~tCR duodcdmo11 para o novo período do exercido. ;,; findar não 
mll~ em 31 de Março de 1935, mas em 31 d c Dezcmb:·o d c 1934 . 
Foi a qu~ l.'lltilbcleccu o Decreto numero 52, de 11 de Setembro de 
193-t, m11~ de ntam:ita fallaz, inutilizando, ~o seu arti;JO 3n, o qu~ 
o~ nrtlgc~ 1• e 2" acertadamento! prescreveram. E' o proprio pa· 
r~ccr do Tribunal de Contas que põe o facto em ev;dencia. analy· 
11ando nque!le Decreto. E. com effeito, outra conclusão ni:io se pode 
tirar, dl.'ante da segunda par-te do referido artigo 3°, que re.salv~. 
da rec;~rn do duodeciJno, imposta ncs artigos anteriores, "a.s dc::>pesa-~ 
já lcgnlmcntla cff«ruad::.s c os comprcmissos assumidos até a presente 
dlllu", l1to é, até 11 d~ Setembro de 1934. Não é, porta<'llo, de admi~ 
nr C{UC o parecer do Tribunal de Contas declare, textuuhnente, que, 
eue nr!lgo 3" do Decreto .. impediu que foss<m~ cumpriclcs na íntegra 
o• .te'~ 11rtl~ 1 e 2 " Nem se contentou a administração publica 
com c.,ll porta falsa, para escapar da muralha delimi!aJora em que 
J'IUC!c:eu encerra~·se, - o orçamento da despesa, - pois. como sa
lienta alndlt o parecer do Tribunal de Contas, " despesa. fixada na 
lei oo orçlltnento foi se;usivelmente accre.scida; por decretos expedidos 
depoiJ ptlo Governo Prouisorio e, aínàa, por diversa..:; .autorizações 
/l.'gislntiv.-u ". 

A~•lm, a unica coosequencia concreta da regra do.s duodec:imos. 
em relação A d~pesa. foi suggerir á Contadoria Centtal áa Repu~ 
bllc:a, um l)rocesso analogo para calcular a receita, com o erro in~ 
justlflcavel. que ha pouco tive occasião de assignalat e que tingiu 
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de cõr de rosa, ;para " sorridente optimismo elo Sr: Pre:!.idente da· 
Republica, os horizontes embruscados da sua gestão f;.nanceira. 

A regra dos duodecirnos, applicada â <:!espesa orçada, de·,teria 
limitar esta em 1. 766.232:014$250. Escapulindo desses limites pela 
manei-ra que o parecer do Tribunéll de Contas, por mim citado, 
consignou e criticou, <!i.<>pendeu o Governo a importancta total de-
2.099.250:295$200, ou seja, um exc~sso de 333.01 8:í8i.15950. 

O excessivo dess.1 despesa. em face da receita .:r.<ecadaàa e 
mais outras importanci?..s, igualmente despendidas pelo Governo, dei
xaram, alem do á~ifieit orçamentario de 128.10~:22$000, um desc<J-
bcl"to. confessado pela Contadoria, na altíssima somma de ....... . 
72S. 295:156$400. 

Aliás, não nos d~vc surprehender esse larnentavel r~osultado, de 
vez que é habito antigo do actual governo gastar além .dos limites 
on;:amentarios, como f."videncia um dos documentos submettidos á 
r.ossa. apreciaçiio pela Contadoria Central, no qual ficaram regi.s~ 
tados os seguintes deficits totaes: 

Despesa~-~rea~ Dc:ficit$. Dc[ícit 
Annos litadas por cre- orçamentarios Total 

ditos addicionaes 

1930 335.127:174$100 + 497.463:332$000 83.2.~1010:506$100 
1931 171 . 841 :380$600 + 122 .113:565$300 293.954:945$900 
1932 831 o 528:875$000 + 277.349:116$400 1.108.877:991$400 
i933 679.488:777$100 + 36 o 402:314$700 715.891:091$800 
1934 3il.623:113$500 213.518:391$500 128 . 104:722$000 

A somma dos defidts totaes é, portanto, de 3.079.119:257$200. 
quasi tanto quanto a drculação em papel mo-?cia, a q-.;al ê hoje de 
3.107 o 816:843$500 o 

E isso .apesar do erro no calculo do deficft, Oiçamentario do 
exercício de 1934. - menos 213.518:391$500. - erro pmveniente da 
falsa avaliação da recrita arrecadavel, em hncção de ,;uodecimos. 
conEormc já mostrei á Camara. . 

Niío são de admlr.:r. na gestão actual da Fazenda Pubhca, nem 
a despesa extraorçamzntz.ria do exercido de !934, cxceuente, como 
vimos, de 728 mil cO!tfos. nem. ,tampouco, os deficits coz:..~'\lnados no 
quadro que acabei de mostrar ã Ca:rnara. Explicam-nos os quadros. 
constante> elos annexos que acompanharam o balanço. 

Em um delles por exemplo, vemos que a irnportanci<J. de creditos 
abertos e revigor~dos no exercício de 1934 attingiu á alta som~a 
de ~67 .031:043$200. El~tretanto, esta importancia ê jl.l->~=:..nente m;
pugnada pelo Tribunal de Conta~. que em ~eu parecer, a ella addi
ciona a de 577.392:991$500, de credito especial, aberto J;E'Io .. Decreto 
n. 24.430, d~ 20 de Junho de 1934, para credito do titulo Agentes 
Pagadores". de que tro;tarei em breve. 

Ol'PORTt;JSAS ('ORRF.CÇÕES DO TRJ.llU~AT. DF.: CONTAS 

Foi assim corrigk' a pelo Tribunal a documentaçac defe!tuosa 
da Contadoria Central ·ca R~publica, que, fóra do qu.:GI·o, c~ns1gnou, 
em uma simples nota. a existenda desse credito relauvo a. Agentes 
Pagadores", de manei:-<J a, injustificavelmente,. -'issocial-o aa so=a 
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real de creditas aber<GE e revigorados, comu resalta oo que e-stá 
e.scrípto á pagina 46 tie> avu1to. 

Assim a somma total de taes creditas foi, não a c:io quadro, 
na importanda de 4Cíi'.03I:0'!3$200, mas a de l.O·H.421:034S700, 
assim áistribuíàos; 

Supplcm~ntures 
Exrraord:narios 
Espcci~cs . 
Rcv:gcr~dc~ . 

TOTAL·, 

Apesar· des~E:s crt'clitos, a.s dcsp·sas ... 

58.782:847$500 
19.695:721 ~000 

7Jt .710:6;'.)$300 
264. 204:76:;~:$900 

1 .lHo! .124:034$1 00 

O Sr. Frederico ·\Volfenbuttd - "Apesa•". não: ~m vírtud·~ .. 
desses credites. 

O SR. SAMPAIO CORRf:A - ''Em ·.irtude desses creditao;. 
V. Ex. tem rcz:ão, e el! corriio a minha c::pn•ss5o. · 

Em virtude dcss.:s credit::s. as despesas assumir<:rn ús altas p:o
porçécc. que tar:to no.> imptcssionam. 

I\b; nâ:) passaram nisso ns despesas. Foram aind·1 al~rn. ape
sar d;:,o, credites jú apontados, parqu<: nd1es não est<1o incluídos os 
seguintes crd:tos. rambcm abertos em 193~: um, de 80.000:000$000 
~m apoiices (D~cr~to de H de Julho de 1934). destinado á execução 
das obras de rdorço ;,o abastecimento d'agua a esta Capital. .. 

O Sr. Frccfe,íco :Wolfcnbuttcl - O credito esta aM aberto. 
E note-se que não é despesa: ê credito. 

0 SR. SAMPAIO CORRf:A - Ac:r~di:c que' ;:1ss;m .s~ja c, por 
isso mcsmc, critico o acto governam<:::~ul. país <:.'""::! C:('c.iito. aberto 
com anw..:edencia. de mais de anno sobre a ':1ido d;>s obras sequer 
aindo at<H.:ao:h~s. ap~nas conconeu para um <::~)do n:. cotação das apo
lic:es. damno que poderia ter sido evitadc·. per um acto cauteloso. 
como seria a abertura do credito no momento em qu;! a importancia 
se: fi::~sse mister. 

O S r. Prcdcn'co Wol[cnbuttel - Talvez por dcficiencia da 
eagenhari~ san!taria _ 

O SR. SAMPAIO CORReA - A1êm dess<> credito de - ...... . 
80. OCO:OD0$000 em apolices, ainda não despendido. segundo a infor
mação do meu illustre contradic:tor, ha que considerar tambem um 
outro, igualmente ~m apolices, em um total de 500.000:000$00<J 
abf>rto pnr Decreto de 9 de Março de 193i e destinado ao reajusta• 
mento economico. Nesse caso já o Sr. Frederico Wo!fenbuttel não 
poderá informar que as despesas estejam por íazer totalmente. 

Abro aqui um parenthesi.s, afim de chamar a attenção do illus
tre Deputado Sr. Alberto Alvares. cuia ausencia do recinto deploro; 
afim de chamar a attenção de S. Ex .. repito, para ·essa importanc:ia 
de 500 mil contos, calculada pelo propiro Governo, o qual procurou 
defender, louvando-se numa inoformação da Camara de Reajustamento, 
d e que só foram autorizados ou despendidos. atê ag<Jra, cerca de 
122 mil contos para esse fim . 

Não ha como fundamentar-se nesta asserção, verdadeira embora. 
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de vez que ainda não estão concluídos os trabalhos da Camara de 
Reajustamento e o proprio governo avaliou taes despesas em 500 
mil contos. Tal avaliação, aliás, ficará evidentemente aquem da rea~ 
!idade, em cerca, talvez, de uns 200 mil .::ontos. 

Encerrando o parenthe.sis, Sr _ Presidente, voltemos ao a.ssumpto 
em fóco. 

O Tribunal de Contas salientcu urna falha de alta relevancia 
nas relações que acompanharam os balanços_ Assiste• lhe inteira 
razão. 

E' que, tanto o Codigo de Contabilidade e seu Regulamento, 
como as lnstrucções expdidas para a applicação de um e de outro, 
exigem, crn unisono. a apresentação á Camara, por intermedio do 
Sr _ Presidente da Republica, de varias documentos, entre os q:uaes 
a relação das dividas de "Exercidos Findos"; e, com effeito. sem o 
ex.acto conhecimento destas dividas não serã JlOl'-Sivel á Camara, na 
elaboração do orçamento, proceder como lhe cumpre provendo todas 
as despesas obrigatorias do Thesouro Nacional. Não obstante, como 
.salientou o Tribunal de Contas, esta impre.scindivel relação das di~ 
vidas de exercidos findos não .figura nos annexos do balanço que nos 
foi remettido. 

O Sr. Frcder:ico Wolfenbuttel - Consta o global "restos a 
pagac-''_ 

O SR _ SAMPAIO CORR~A - Responderá ao aparte de 
V. Ex. o commentario que faz, a respeito, o Tribunal de Contas, em 
seu parecer, interpretando o facto á sua verdadeira luz: 

"Sem o conl1ecimento exacto do vaior dessas dividas, que 
se accurnularn e avultam a cada dia que passa, ~starão os 
poderes pubiicos na impossibilidade de providenci<Jr para que 
seja de todo regularizada nossa divida fluctuante" • 

.... l'OR'r.\ F.U • .'U PARA DESPESAS EX CREDITO 

Não convem, entretanto, determo~nos demasiado nesta falha inne
gave!, c que quasi se scme diante de outra muito ma'.s giave, que 
me ct1mpre pôr em evidencia. Refere~se esta aos titules, do balanço 
.. Agentes pagador:es" ~ ''Diversos r.esponsaveis", onde .:;e encontra es• 
cripturada a alta imp;,rtmcia de 222.3-49:7645200. 

0Lça a Ca:nara o c;ue: a respeito. opina o rribu.Jal :ie Contas: 

" ... por exen·plo: nos títulos "Agent~s Fllgal<Jrcs e "Di~ 
versos Responsao:ei.s", que têm encoberto, muitas vezes, des~ 
pesas feitas sem credito. Provam~no o art. 6• do Decreto 
n. 20.393, de !0 de Setembro de 1931." 

E o parecer do Tribunal transcreve, textualmente, em seguida, 
o art. 6• do Decreto assim citado: 

"As despesas jã pagas até o fim do exercício de 1930 
e ainda dependentes de regularização. mas que já constam 
dos balanços sob o.s títulos "Agentes Pag!'ldore:/" t> "Diversos 
Responsaveis", serão escripturadas em conta de compensação. 
a debito do credito que autorizar a· sua legalização e a cre~ 
dito das contas dos responsaveis". 
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l!J.. seguir, transcreve o Tribunal de Con~as um<i co·mnunicar,;ão 
·'<lo g<:binete do Mini~t:.o da Fazenda, publicada a 22 a.! Março t:l· 
timo na imprensa desta Capital. a qual igualmente mostra de ma
neira flagrante, que, como consigna o Tribunal. os dois titulas citados 
têm encoberto cksp!!~a.; feitas s~ru credito: 

··o gabinete do Sr. •Mini:;tro da Fa:enda forneceu hon· 
tem á noite a seguinte nota: 

Occupou-se a imprensa carioca. hor.tem. mediante com
mentarios insertos em mais de um dos seus orgi:io.:; de publi
cidad~. da mensagem que o Governo acaba de dirigir á C<J
mara, solicitando o revigcramento do saldo de 555.002:269$000 
do credito especial aberto pelo decreto n. 24 . 430, de 20 de 
Junho do anno pas.sado . 

As apreciações externada:~ sobre o assumpto pela impren
sa podem gerar no espírito publico a supposição de que 'l 

:mensagem do Governo pede a abertura dos .novos recursos 
para liquidação de dcspesas, t:ujc pagamento ainda não foi 
effcctuado. Tal hypothese não acontece. 

Trata-se. apenas, de proceder á classificação de com• 
promissos já saldados, os quacs figuraram nos balanços da con~ 
tabílidade publica, sob ll rubrica de "Ag;:n!Jes Pagadores". 

Preste bem a attenção a Camara ao que se segue: 

.. As despesas em apreça já forEJm pagas c computadas nos 
respcctive>.s exercidos . ........... . . .. 

Que: ~onclu.ir dessa communicação, Sr. Presidente? 

Que o titulo .. Agentes Pagad.ore:s·· indue d~spesas d fcctuadas 
·sem prêvia abertura de credito ,e, portanto. sem prévio registro pelo 
Tribunal de Contas. E', assim, ultla porta falsa para a adzninistraç&o 
publica escapar do controle daquellc Tribunal. 

Ora, como foram apresentados. ao Tribuna l c á Camara, as 
contas do exercício de !934 sem distinguir o período discrecionario 
do constitucional em todo o balanço, e, pois, no titulo "Agentes P<J~ 
gadores"; como dizer legaes as contas apresentadas á Camara, se 
entre ellas tantas ha que não passaram pelo crivo do registo prévio 
do Tribunal de Contas? 

O Sr. Frederico w ·oz(cnbuttcl - Que não existia naquella 
êpoca; estava suspenso. como V. Ex. mesmo declarou, pelo Governo 
discrecionario . 

O SR. SAMPAIO CORRf:.A - Erradamente suspenso, o re~ 
~isto .prévio, pelo Governo discrecionario. Não fui eu. ·porém, quem 
o declarou. 

O Sr. F~ede;ico W"olftcnbuttcl - V . Ex. o fe:z ha pouco dessa 
tribunna. 

O SR. SAMPAIO CORR'ê:A - Mas repetindo uma declaração 
·constante do parecer do Tribunal de Contas. 

Aliás, não colhe o argumento da não existencia do registo pré
' 'i.o durante a .phase ài§crecionaria, porque, se as contas esclipturadas 
:sob o titulo "Agentes Pagadores" já Joram pagas, sem credito an
:terion:neate aberto, não ha quem pos.sa informar se ellas pertencem 
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ãquella phas~ ou s~ competem ao perio:lo constitucional. Dahi, c 
ni<o ser ?OS,ivcl affirmar a legalidade C:ellas, em face do "engloba
mente" procdiéo no baíanço. 

Qu·~rn pode!'á asseverar que taes de.:;pcsas cornspondem, todas 
cllas. a o pcrlcdc dictatoríal? 

O Sr. Frederico Vv'olffenbuttcl - E' ur.1a hypothese, que V. 
Ex, .sugger~. de qu~ taes despesas tivessem ~ido effectuadas depois 
do govcrr.o revolucionaria. O .:rânistro diz, na communicação á im
prensa ainda ha pouc::> lida p:Jr V. Ex., q;;e são despesas prcvc
r.iente:> da revolução de S. Paulo; porta:JtO, no período discricio· 
nã.río. 

O SR. -SAMPAIO CORR2A - Perci~a. O ministro não di= 
i5So. Vou ler este trecho do ccmmunkz.d:J â imp!'~nsa: 

..... As despesas em apreço já foram pagas e computadas 
!lcs respectivos exercicio5, rcbciona;--,do~se na suil maior parti:, 
com o movimento revoh:cionario de S. Paulo ........ ". 

O Sr. F,-c:dcrico V/oiffcnl:::;ttd - A mõi;or parte. 

O SR. SAMPAIO CORRE'.A- Logo, não foi o todo, e a d;.r
vid"- persiste. 

Augmcma, aliás, esta duvida. a pmpría rcdacção, i.ntencional~ 
mente imprecisa. do commt.:nicado. que n~o ncs diz s~jsm estas dcs~ 
pes<!s decorrentes da Re·Jolução d~ S. Pauio, mas sim relacion.ad~s 
com e!b, o que transforma uma affirma.ção d~ fac~o numa simples 
ir:tcr;:Jrecação sübjcctiva de Sr. Ministro da Fazenda, que põde ter· 
julgado rC'lacionadas com aquella Rcvoh:ç5o as mais diversas e dis~ 
pare~ despesas. 

Assim, como relacionado n;:io ê o mesmo que decorrente. não 
sei, de facto, ~c es.sa maior parte, a que alh1de o Sr. Ministro, seja~ 
cQm clfeito, referente ao peliodo di~crecicnario. A confusão e.st<i 
Íeita pcbs proprics actos do governo,. 

O Sr. Dan~:l ác Carvalho -- O ncbre Deputado, Sr. Fred:;:
rico W o!fcnburtcl, acha qu~ é um<', hypothcsc, levantada por V. E~,. 
a dcclsr<:ção de que as despesas C:eviam ser submcttidas ao registo 
prévio do Tribunal de Contas. 

O S:-. Frederico V.lolffcnbuttel - Que as despesas tive-ssem sido 
feitas n::> pcric::o co:lStitu~ional. Foi o que cu d'ssc. 

O Sr. DDnic:l de Carvalho - Dcv0 esclarecer o seÇJuinte: as 
despe~<:l5 dcvi~m t~r sido empenhadas - e quem o disse foi o Pre
sidente do Tribun<tl de Contas, em officio pubEcado no "Di11rio 
OffiC:a!". a que tive ensejo de me referir da tribuna, quando tratei 
do azsumpto na. Ccnstituir1.te, accentuando que dos dois milhões de 
contos apenas 46 mil contos haviam sido submettidos a registo. 

O Sr. Fro:lcrica W:Olffei'tbuti::Z - Ha poucos instantes o ora
do;: c: li u dit1 e isso . 

0 SR. S.b..MPAIO CORR:bA -- Disse que a confu.sào fõra ftita 
pelos proprios actcs do Goyerno .. De agora em deante meu prezado· 
cdl~ga, Sr. Dar.iel de Carva~ho - para satisfação da maioria que-
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nos é adversa, - não tentarei sct:;arar os do Gov<rr.o actuai do~ do 
<iiscrecio~..ario, pois que um ê o prolongame:no -:!e outro. T ratar ei. 
em conjunto. da administração finam: eira que nos· tem ir.fclicit;::do . A 
culpa do methodo .de exposição caberá, portanto, a quem promoveu a 
confusão a que alludo . Não se queixem de nós. ~m conscqucncia. 

O que ao grande publico não ·passa desp<m:cbdo. no bnln!lço 
-geral dos dou.; peri·odos .succ,•ssivos. - discrccionario c constitucio
·nal. - cujo ponto de partida data de 2t de Outubro de 1930. c que 
a somrna dos dcficits dcsse balanço attinge. como mostrei a ... .. . 
3.079 .'i 19:257$200: que, ao di'ficit orçamentario .do ~xercic:o de í 934 
-=umpre accrescentar um descoberto de 728.295:155$400; qt:t'. só no 
·e>::ercicio de 1934, foram tlbcrtos creditas ~ rcvígor<~do..; cutr::JS !!a im
portancia de 1 . OH. -424:D34$700, quasi phantastica. ~m face do vulto 
do orçamento r.(">r:n>ll das despesas previstas parn o anno, o qual era 
de 1 .766.232:0H$COO, para os nove mez~s considerados: que nem 
todas as despesas feitas foram registradas pelo Tribu:Jal de Contas, 
sendo. por assim dizer. !rrisorias aquellas de que teve cGnhcdmcnto 
o mesmo Tribunal: que, das dividas externas, após varies ensai~s 
d e fundings e de schemas de pagamento, só pagamos, no anno ulti
mo, 276.726:705$600, de juros e amortização, quantia muito inferior 
a que estamos obrigados. por força dos ccntractos respcct:vo~; c qu~. 
finalmente, como se tudo isso .não bastasse ã voragem de dcs;:."'sas 
sumptuosas e injustificaveis, ainda lançou mão o Governo de 12 mi
lhões de iibras dos prírnriros congelados c de cerca de 15 milhões de 
libras dos segundos congelados, além de uma emissão de papel moeda 
que attinge a mais de 1 milhão c 150 mil contos! 

Foram, porventura, productivas tcáas essas despesas? 

De mim, pelo que conh~.ço, abro uma excepção apenas para as 
obras do nordeste, em combate aos cfh:itos das scccas. 

O Sr. Joiio Clrophas - V. Ex. permitt..: um apa rte? 

O SR. SAMPAIO CORRf!A- Com todo o pra.:cr. 

O Sr. João Clcophas - O Ministro José Amcrico csclarcc:eu 
.:rue realizou economias nas verba~ orçamentarias do Mir.istcrio da 
Viaç:ío, as quaes. de certo modo, compensaram os gastos extraordi
·:aarios com as obras contra as scccas. 

O SR. SAMPAIO CORREA - E sse esclarecimento. meu nobre 
c ollega, redund11 num testemunho contra o criterio com que eram fei
tos os orçamentos no período discrecionario.pois não se com.pr ehcnde, 
sem uma superfluidade indesc:ulpavel das verbas orçam~ntarias, qu~ 
() Govl'r.no .pudesse comprimil-as a ponto de compensar os gastos vul
tosos eEfectuados por conta daquellas obras. 

N~o entro. entretanto. no meríto desta asserção governamental, 
de que foi .portador o Sr. José Amer!co. até pvrque considero taes 
1espesas como sobremaneira uteis ao desenvolvimento economico do 

E isso, eu o declaro com pleno cónhecimento de causa, pois per
~om os Estados de Pernambuco, Parahybe~ , Rio Grande do Norte e 

··Ceará. na occasião em que as obras estavam sendo executadas, e 
pude ava!iar-lhe a efficiencia no futuro e apreciar a alta capacidade 

·:technico--admínistratlva do já notavd eng-enheiro patrício que dirige 
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os serviços, com excellente corpo de auxiliares. (Muito bem; muitcr. 
bcm.j 

AS 1..>!\"11>.\ S DOS r~-:'tADOS .\ "U :-11.\0 

·Mas, feita esta excepção, que o senso de justiça impõe, não ha:· 
como ju.stificar o enorme acervo de despesas processadas a partir 
de 1930. 

Vou individuar uma dellas. 
Àos Estados cedeu a União o seu aval. afim de que pudessem 

levantar. no Banco do Brasil, a importancia <f e 399 _ 045:127$500 • . 
além de aval em favor de Prefeituras Municipaes, no valor de réis· 
53 .828:273$100. 

Não ficou nisso. porém, pois emprestou, directamente dos seus 
proprios cofres, aos mesmos Estados e Prefeituras, a quantia de 
338 .487:212$100, o que tudo representa uma responsabilidade, para· 
o Thesouro, de 791.360:912$700! 

Para o emprestirno directo aos Estados e Prefeituras, a que ha 
-pouco alhtdi, foi feit:>, ainda ao tempo do ministro Whitacker, uma 
emissão de 100 mil contos em apolices da divida publica. Taes apo
lices, segundo estou in·formado. não tiveram collocação directa pelo 
Thesouro no mercado; foram entregues ás Interventorias Estaduaes .· 
para que e.Ffectuassem as vendas dos títulos e applicassem as lmpor
tancias apuradas, de accordo com as necessidades da administração. 
local. Parece-me ocioso sublinhar o que h a de nocivo e perturbador · 
neste proce.sso de collocar emprestímos, em prejuizo da estabilidade 
do valor dos títulos, sacrificada pela falta de unidade das opera ções. · 
de venda. como é bem de ver, effectuadas muitas sob pressão, en1 
condições as mais <lesfavoravcis para os titules. 

O Sr. Fernandesl Ta~·ora - V. Ex . d~ licença para um aparte ?· 

O SR. SAMPAIO CORRBA - Pois não. 

O Sr. Fernandes Tevor-a - Era eu, então, interventor do Cea~ 
rã. Recebi 3.000 contos destas apolices, por emprestimo. Mas, como 
resolvi. em virtude de factos anornalos que já fi:t publicas. não con
tinuar o çagamento da divida do Ceará, restitui estes 3.000 contos 
ao Thesouro. Por conseguinte, o Ceará nada tem a ver com esses 
iOO mil contos emittidos . 

O SR. SAMPAIO CORR'e.A-Vamos,, desde 1a, pôr em .:on
fronto a palavra de V. Ex., que me merece todo o acatamento, com 
a relação das dividas dos Estados consta.ntes do balanço, c que é · 
a seguinte (pag . 27 do Clvulso) : 

1 . Amazonas . . . . ..... ... ...... .. .. .. .. . 
2 • Pará . . . . . .... . ........ ... . . ...... .. . . 
3. Piauhy •....... . . . ..... . . .......... 
4 . Ceará . . . . . .... . ... .. ............. . 
5. Rio Grande elo Norte • . . ... ..... .. .. 
6 . Parahyba . . • . ..........•............ 
' . Pem2mbuco . . . . .. . .... .. . . ...... . .. . 
8 . Sergipe ..• .. .. . . ...•..... . . .. . ... ... 
9. Bahia • . . . ...... ..... . . .. .......... . 

lO . Espírito Santo . . . . .... ....... ... .... . 
11 . Rio de Janeiro . • . . ............ .• .... 

4. !09:073$000 . 
30 .160:820$200 . 

309:032$800" 
I .813:608$300 · 
1 . 223:693$600 
2 546:250$000 
9 .898:820$000' 
3 . 302:296$800 

1&.248:365$200 . 
400:000$()"00-

7 .724:162$200'· 
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12. São Paulo ........•• • ........ . ....... 
13. Paraná ............ ............ .... . 
H. Santa Cathadna ....... ..... .... ... . . 
15. Rio Grande do Sul ........... . . . .. . 
í6. Matto Grosso . .... ................. . . 
17. Goyaz .... . .. • .. • . .. ............. . .. 
Hi. Prefeitnra do Distrkto Federal ....... . 

Total .......... . ................ · ... . 

!22 .515:067$30~ 
3 l .í90:020~6C0 

-; :675:020$600 
15.010:443$500 

200:QH$000 
500:000$000 

81.060$524$000 

338 .187:212~100 

Já vê, V Ex., que, para o Ceará, consta a divida de 
1.813:603$300. 

O S<. F<!rnandes Tavora - Não é exacto. Isso é ulterior . 

O SR. SAMPAIO CORRf'.A - Só se foi um emprc.:;timo pos
terior ã administração do nobre collcga. 

O Sr. Fernandes Tavora - Exactamente. pois essas apolices eu 
as devolvi iincontinenti. Nunca toquei nellas. 

O SR. SAMPAIO CORRBA -· Aliás. não ~stã em debate a 
administração de V. Ex. no Ceará, mas é digna de regiMro a de· 
c:iaração de V. Ex., porque revela a liber<~lidad~ com que o go
v~roo discrecionar:io procedeu nessa occasião, enviando a uma In· 
terventoria estadual 3.000 contos de apolices, de que essa [nter· 
ventoria não pr~cisava, pois as devolveu incontinenti. 

Será este caso um paradigma do c:Titerio da gestão financeira 
clíctatoria! ? 

Deus meu ! . . . O que approvou a Constituinte nv art . 18 das 
Disposições Transitarias?! 

Ma.s do balanco nada consta exn referenda ás amorti:ações fei· 
tns pelos Estados ·por conta das dividas assim co::ttrahidas, e, par:t 
esse facto, chamo a ·attenção dos honrados membros da Commissão 
di! Finanças : 

O Sr. Ubaldo Ramalh& - V. Ex . da licença para um apar· 
te . Na Rubnca "Receita" do balanço Hgurn justamente esse titulo 
de amortização e juros de dividas dos Estados com um cifrão, o 
que significa não ter havido a1nortização. 

O SR. SAMPAIO CORRSA - E' exacto. Mas outros ci· 
frões existem . Em pouco, tratarei de todos . 

Quero alludir. agora, ainda em refercncia ás contas avaliza· 
das pelo Thesauro Nacional, que este, além de haver garantido des
sa forma uma divida de 399 .M5:427$500 dos Estados e outra de 
53.828:273$100 da ?refeitura, por igual garantiu 716. 130:886$900 
para o Departamento Nacional de Café e, ainda. 63.155:607$900 
e 19. 8H:985$500, respectivamente, para Companhias de Navega-
ção e pata "Outros devedores", sem que sejamos informados quaes 
os Estados, quaes as Prefeituras, quaes as Companhias de Nave· 
gação beneficiados, sem falar no s~:.rprehendente titulo - "Out~os 
devedor-es", que apenas no.s diz:, á moda de ·La Palisse, terem sido 
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ccnsiJerados devedorf's as entidades a qut:: os emprestimos foram 
ieito.s. 

Passo agora á apreciaç~o daqudlc cifrão. a q ue a lludiu ha 
pouco o illustr.: Sr . L'ba!do Ram<~lbete : 

S. E!{ . o apontou no balanço, na parte r?!ativ<:t á amorti~ação 
das dividas que o;; Estado3 .:ontrahiram com a União durante o peJ 
riodo discrecionario . Eu disse, então, que ha outros cifrões a con* 
sidcrar. Estes são ainda mais surprcheodentes. porque se referem 
~ titulas de rendas qu~ n~o poderiam deixar de .se~ <!rrecadados. 
c. pois , de figurar .no balanço. 

O Sr. Joiío N.:vcs - São rendas de Bruxcllas . .. 

O SR. SAMPAIO CORR:t:::A - Figuram em dfr5o no balan, 
ço. entre outras, as scç:ui;1tcs rendas previstas r:o orçamento da re* 
.:dta: 

i --Policia Civil de D b tricto Federal. 
2-Facul:iade de Direito de S. Paulo . 
.:i-Villa Militar. 
•1-Coudclari~ de Sayo1n e outras. 
5-Scrviço T E.>legra phico da Guerra. 
é -"O fficinas de reparos e armamentos. 
7-Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. 
8--Arsenal de Guerra elo Rio Grande do Sul. 
9-Fahrica de Polvora da Estrella. 

lO-Fabrica de C :utuc:hos. etc. 
I 1-rab~:ca de Poh·ora Sem Fumaça . 

Todas estas rendas s5.o normaes em co.da cxcrctcto financ~iro . 
"f;-mto assim, que na proposta de receita para o exercido de 1936. 
cr.:ão todas e lias contempladas ·e calculadas. 

O Sr. José Augusto - Tudo isso está em cifrão. 

O SR. SAMPAIO CORREA - Estã. 

tas? 
O Sr. José Augusto - E se chama a isso prestação de c:On* 

O SR. SAMPAIO CORRE.A - E ' infellzmente assim. 

P assemos, porém. air!da que de modo pi'Tfunctorio. a outro as, 
sutnpto: á execução de orçamento. Raras, muito raras mesmo, foram 
as verbas orçamentarias de despesa não excedidas pela adminis, 
tração durante o periodo em analyse. 

O s excessos foram t.;o grandes em seu total c tanto tém mai 
impressionado o nosso povo, que o brilhante Sr . Barbosa Lima So-
l::rinho. com o fulgor do .seu talento, .procurou ha dias justifical-os, 
citando uma phrasc de Ruy Barbosa. no rclatorio do ministro da 
Fazenda em 1891. de q ue os governos r<:volucionarios não são, nem 
podem ser, governos ccor.omicos. para glosal*as com as seguintes 
p alavras: 

"Quando se queb.am os quadros habituaes da successão 
de Governo, o que se verilica é' uma ambição de ambições ao 
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P.'l01}do supremo. f:J: o c;uc se veriík:;u na primeira Republica, 
ao t~mpo de D~odoro ... " 

Estou d~ pleno accordo cem. essa asserç~o do meu nobre col-
1~~F'·• apoiada, aliás, na opinião eminente de .Ruy Barbosa e r.~ ob· 
s::rvação exacb das factos. Sabemos, cem effeito. que os gover
nos díctatoríaes. n5o tGm. como os govcr:};;s La::tc~. c p<!l::td!o da 
ki para abrigal-os das injuncções de ordem partidariu. ou de co
r:lção. 

M2,~, Sr. Pr<:~idente. é justutnc:::te por isso que os governos 
r·r.volucicnuios consdrates procuram reduzir ao mínimo o prazo de 
S<;ü duração. para que não sejam nodvos á communidade. 

A~.sim fc::; Deodoro, dtado nclo illustrc Sr. Barbosa Lima So
br:nho. pois fo i clicta;::cr apenas- de 15 de novembro de 1889 a 21 
d<: f::-wn:iro de 1891. 

Desta sorte, ha uma ccn~ura implicita ao poder disc~ccionario 
c.le apõs 1930 na defesa que !hc qui:: fazer o lcadcc da maioria da 
c<mcada pernambucana. de VC'Z que este Governo prolongou a v\da 
dictatorial de Outubro de 1930 a }ulho de í 931. A tliffcr.;-nça é 
d<! um anno e pouco, no primeiro coso, para 3 e meio <mnos. no 
segundo. 

O Sr. Joiío Ne:ues - fsso mesmo contra a vontade, porqu~ o 
Sr. Flores da Cunha propuze:·a a dict<Jdura per 10 <:~:Jnos. 

O SR. SP..MPAIO CORRê:A - A critica que venho expen·· 
clendo desta tribun<J, tão rcsumidam<:"'lte quanto as circumstancias 
impõem, é dictada. Sr. Pr~sidcnte, não por objcctivo partidario,
::liãs justo, - de confundir os actuacs detentores do Poder, m"" 
<~O centraria, se impo2: á mi'lha consckucia dvica deantc do des
calabro em que vejo a·s finança> da minha terra, como um rcbatl: 
de salvação publica. 

O L\l'TU.\1\ COXCfo:!TO IW llEIU:lOT 

De tudo o qu~ t~nho dito, resulta, Srs. Deputados, que a COl
mara está entre os pontos de um dilcmrna, o mesmo dilcmma que 
põ:z: em evidencia ao governo da Fran<;a um eminente estadista da
qnelle pai:z:, que tem o sl!gredo das formula,, lapidares. o Sr. Hcr
r:ot: ''ou inflacção monetaria; ou deflacção orcamentaria". 

Se a Commissão de hnam;:as da Camara não tiver a coragem 
dvk<~ de franca e lealmente promover aquella deflacção. r::m senti
do opposto á politic:a financeira que nos vem infelidtando, ter~mos 
de cahir na inflacção moncwrla, com todos os mal-es e c;om todos 
os desastres que e lia acarreta. ( ltt!uito bem. Muito bem.) - (Pau
sa). 

Chego, Sr. Presidente, á segunda parte da exposição por m!m 
<Jnnunrlada á Camara : - a resposta ãs arguições do illustre Sr. 
Alberto Alvares, contra as aflirmatlvas que fiz, sobre a a(;çiio do 
Departamento Nacional <lo Café. 

No dia em qu~ o meu nobre c:ontradict.or veiu â tribuna e, em 
lenga apreciação, contestou a.Jgumas das minhas proposições ante-
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riores, procurei desde logo mostrar á Camara, em rapida réplica, a in
consistencia dos argumentos ;:>Or S. Ex. então a:!duzidos, e promctti 
desenvolver posteriormente a série de considerações, que o discurso 
do illnstre deputado me havia no momento suggeriào, 

Cumpro, hoje a promessa .feita, desarticulando, um por um. 
todos os argumentos por S. Ex. ex pendidos. afim de analysal-os 
em separado, sem preoccupoção outra senão a de evidenciar que •. 
.se me e.ncontro em erro, delle estou sinceratnentc convencido. 

A primeira accusaçiio trazida ã tribuna foi levantada contra a 
politica de defesa do café, posta 1:?!11 pratica pelos estadístas da .pri
meira Republica. 

Depois de accentuar que essa política fora pela primeira vez 
definida ou caracterizada em 1904, no Com..-enio de Taubatê, ennu
n:erou o brilhante d~!putado todos os emprestirnos çontraidos no ex
t~rior cc:n o objectivo exclusivo de sustental~a, e chegou, afinal ás 
~t'gui.::;te~ conclusões ; 

··A partir desse Convenio, as dircctrizes da acção dos po
deres publicos, estaduaes t! federaes, no tocante á ~dução do 
problema do cafê se caracterizam por este parado,;o economico: 
instituir impostos sobre o café e contrahir emprestimos para va~ 
J ori~ar o c a fé . 

. . . a politica de valorização, nestes ultimes trinta annos, 
tem custado á economia nacional mais de oito milhões e setece:n~ · 
tos mil contos de réis." 

PrelimLnarmente, Sr. Presidente, cabe dizer que nem todas as 
'; alorlzações acarretaram augmen to de onus fi.scaes sobre o café. Na
quelles casos em que o plano de valorização teve con1o base a crea~ 
ç::io de uma taxa especial, - não imposto, - jamais os productores 
se oppuzeram a essa creação. Sempre e sempre acceitaram o onus 
qae -a defesa impunha., certos de que assim retribuíam o valioso ser
viço que lhes era prestado. em um regimen que os ír1;9lez;es, definem· 
como o do "give anel take", e que outro não é senão o do "do ut des" 
dos romanos ou o nosso "toma lá dá cá" 

Não desejo, porém, insistir nesse ponto, capaz de provocar in~ 
teressantes debates, mas acadetnicos, talvez, ·em torno de questão se
cundaria, no caso. Quero concordar em que as taxas a que alludo,. 
possam ou devam ser cortsideradas como impostos. O que não posso. 
nem devo. é dar a minha approvação á affirmativa, por demais gen~
l'alizada, de que todas as valorizações emprehendidas pela primeira. 
Republica tivessem assentado em augmento de onus fiscal sobre o. 
c:afé, de vez que algumas houve em que esses o!lus não foram insti
tuídos. 

Sabemos, Sr. Presidente. que o café sempre dominou nas e:x:por
t<sções brasileiras, .sobretudo depois do desastre da borracha no extre
mo norte; Não é diffkil evidendar a sua influencia na ,formação dos. 
sados a nosso favor no balanço internacional d<Js contas de commercio. 
E~sa influencia foi notavel no passado; e ainda hoje assim acontece .. 

A importanda a que alludo, pode ser bem avaliada pelo exame 
Jo quadro, que passo a ler á Camara. 
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19ll .. II.2SA 606. 529 1 40. 
1912 . • ' • 12.080 69&.371 1015. 
1913 . 13.168 611.690 iO . 
191i ..• ' 11.210 439.71! 1 TI . 
tQI~ .. • • 17.051 620 .188 1 32. 
1916 ... ' 13.039 589.71ll 79. 
1Q17 . 10.~ . 140.258 2! , 
191.'1 .• 7.133 l>2.727 1 19. 
1919 . • •• 11.525 1.226.163 11. 
uno .... 12,961 IWI.95> S2 . 
1921 . . ' . 12.369 1.019 .(!65 34 . 
192'2 . • •• 12.673 1.sou66 r ... 
192.3 .. H.166 ~:~~~ :~~~ I 17. 
191.4 .•• ' 1+.226 71. 
192S . •• • l3 .ii12 2.900.002 I 71. 
1926 •• . ' 13 .751 2 .li7.6i5 I 69. 
1921 .• •. 15. 115 2.575.625 I 62 . 
1928 •.• ' 13.8A1 2070.1151 

(o'J. 
1929 ' .• • 14.'131 2.740.073 67 .. 
1930 .. 15.288 1.,27.577 101. 
1931 . ' ' ' 17.851 2.317.079 31. 
1932 . ' ' . 11 .935 1.821.'1i8 I 26. 
1933 . •.• 15.159 1.052.&S8 I 2G. 
1931. •• ' I+.H'T 2.11U12 I 21. 
193S. . " 6.889 9AJ.i08 1 8. 
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O confronto eotre o valor total de exportação expresso em li
bras-ouro, durante o periodo 1901-1934, valor que attingiu a 
~ 2 . 198 . 861 . 000, e o total da exportação do café, durante o mes· 
mo periodo, tamhem expresso em libras ouro. o qual foi de .... 
X; 1.318. 268. OCO, evidencia que o café representou, precisamente, 
59,95% ou, pré!ticamente, 60% do valor das exportações brasilei
ras. A elevada percentagem verificada bem ju.stifiCa o conceito que 
da luncção do café na nossa vida econornica sempre fez o povo 
brasileiro : - o nosso Pai:z; tem sido o café no cornrnerdo internado~ 
nal. Sem dle. precarl.ssima teria sido a nossa situação neste parti
cular . Ainda hoje, assim é, - apesar de nossa acção faltosa nos 
ultimes tempos - pois, no primeiro semestre do anno corrente, o 
valor da ·exportação brasileira attingiu a f. 16.050.000, tão sómen
te, das quaes, 1. 8.348.000, ou mais de 50% do total. estão repre· 
sentados pelo café. 

Nestas condições, se r:os transportarmos ao tempo das hoje 
tão malsinadas valorizações, havemos de concluir que os estadistas 
da primeira Republica teriam sido criminosamente faltosos no cum
primento do dever, se tivessem abc:ndonado o nosso melhor produ
cto exportavel á livre acção dos especuladores estrangeiros, qu~ 
o distribuíam aos consumidores . 

Não ha, portanto, como censurar. com justiça. a politica de 
defesa do cafê, emprehendida e mantida no Brasil a partir do Con
venic de Taubaté. Quando muito, seria admissivel a discordancia 
deste ou daquelle pormenor, em qu-alquer uma das operações para 
tal fim levadas a termo. Nunca, porém. do objectivo, elevado e 
pa triotico, visado pelos homens qu~ as realizaram. 

Ao contrario, só merecem louvores os emprestimos obtidos no 
~trangeiro para a defesa do café, .emprestimos que foram os seguin· 
tes, segundo as informações prestadas pelo meu nobre contradictor: 

1906 . ........ .. . . .. • ~ ~ o ..... ~ o o • f. 3.000.000 
1906 . .... ... ............. . .. . ..... i 1.000.000 
1907 ... .. .. .. ...... .. . .. • ...... o f: 3.000.000 
!908 .. .. . ...... ...... . .. . .... L 15.000.000 
1913 .. .. .... .. ..... .. . ..... !: 7.500.000 
1914 ... .. .. . . .. . .. .. .. ... ~ .... E 4.200.000 
1922 ........ .. ..... .. .. . ..... .. . i 9.000.000 
1926 . . . .. .. .. . . . ... .... .. .. ... L 10.000.000 
1930 .. .. .. . .. .. .. .. ... ... ~ . i 20.000.000 

somma.ndo todos a importanc:ia de 1. 72. 700.000 . 

E' de accentuar que quasi todos os emprestimos externos cons· 
tantes da relação f.oram resgatados , pelo proprio café. que, em con~ 
sequenda. não podia ter pesado sobr.<.e <1. economia nacicnal. como S. 
Ex. aqui affirmou. Tornarei evidente, em breve. que, ao contrario, os 
emprestiruos alludidos, - e, pois, o café. para cuja defesa os Gover
nos os levantaram no exterior, - foram extremamente beneficos 
áquella economia. 

Mas é certo qtre S. Ex. oão fez a affirmativa. ora commentada. 
por causa da;; E 72.700.000, obtidas para defender o preço do café 
por via de emprestimo exteroo, tão sõmente. S. Ex. alludiu mais, 
para predsar a importancia de 8 milhões e 700 mil contos de peso 
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c!o café sobr·~ a economia nacional. .. aos ua[orcs dos cmprcstimos in
temos", feitos para o mesmo fim. muito embora .:1ão os tenha relacio
nado. como no caso dos emprest:mos externos. E' qu~ o relaciona
m~nto n3o s~ria bcil. pela simples razão de n5o terem existido. Sal
vo se S. Ex. s~ quer referir ás emissões d~ papel moeda pelo Th~
,;ouro N.:cionaL I\1as estas foram realizadas em favor do café ape
nas uma vez. e l'Om grandes lucros para o Thesouro. como ha d~ ser 
hoje mmtrado. Quanto á contribuição lev<Jda a termo por intt>rmedio 
da Ca.rteíra de R~aesco:1tos do Banco do Brasil, qua:Jdo a pr~siden
ci.a d<J R ep!iblica e:-a exercida pelo eminente Sr. Epitacio Pessõa. de
via ter sido dla intcg~almente coberta pelo cmprcstimo .dt! 5: 9.000.000 
pa7<~ ta! fim contrahic!c· em 1922. 

O que é certo e incontestavel, é que valori:mç5o houve até. le
vud<~ a t<rr.:o ECr.J qualquer auxilio directo de emprc.:tin:o externo. 
cu ::k Prnprestimo interno, ou. ainda, de emiss2o ::le papel rnc-?da pelo 
The~ouro l'bcional . Foi a da política de re~cnção nos armaze:1s rl!
guladorcs. posta em pratica ao tempo em que era Pre!'id(nte da Re
pub!ica eutro emin'?nte bro:.sileirc. o Sr. Arthur Bernard~s . 

.Sou. alii~s. insuspeito p<Jra di:z;~r sobre essa politica, porquanto. 
~mbóra é- houvesse i:lpplaudi~o. no tocante à retensão propriamente 
dita, discordei, no mo:nei;lo. <•eja da construcção dos arma:z;e.ns r~gu
];:.dores. :eja da falta de duas nl'Clicias complernen~ares. não !mpost2s 
nn pl<mo. c, a meu ver. de inteira convenicnda: a restricção do p;an
tio de novos cafeeiros e a limitação do preço, em valor capaz de im
pedir o desenvolvimento da cultura do cafc em outros paizes con
currentes. 

(''J:>óSI·:(/\'l·::\('1.\S J:lo:.'\J-:1'[( '.\i'- i).\S \',\LOJtrZ.\'.,'ÕE:-; 

Apreciando os effeitos da valorização kvada a cabo nessa oc
;:asião. - e analoga apreciação poderá ser feita, em referenda a 
toà<~s as demais valorizações da antiga R~publica, - sõ nos será 
lkito concluir. Sr. Presidente, que elles foram extremamente bcnefi
cos á economia nacional. ao invés de terem pc~ado nocivament~ so· 
b~c ella . . 

De facto. assim foi. 
No primeiro semestre de 1924, depois de iniciada a rete.nção. 

exportou o Brasil 6.317.000 saccas de café..n2o se havendo verifi
cado, em consequencia do augmento de preço. en!ão obtido, qualquer 
diminuição sensivel no volume das exportações feitas em :annos an~ 
teriores. 

O augmento de preço comequente â retenção, foi em Nova 
York, de l /2 centavos em cada kilo de café. o que corresponde, exa
ctamente, a U. S. $ 9.90 em sacca de 60 k:los. 

Assim, desse facto resultou um accrescimo, no valor das nossas 
exportações, no primeiro semestre de 1924. de U. S. $62.538.200. 
o que, ao cambio da epoca, representava ~ 2.400.000 por mez, ap
pmximadamente. 

Ora, era questão pacifica, - de conhecimento geral áquelle tem
po. - que:. dadas as demais condições então vigorantes. a cada ac:
crescimo de um mil~ão de. libras esterli.nas no valor das nossas ex
portaçõe~ mensae.s. correspondia, a;>proximadamcnte. a a-lta de l 
penny na taxa do cambie. 

Havendo a retenção elevado de f. 2.100. OOü por mez o valor 
das exportações realizadas pelo Brasil no primeiro semesetre de 192~. 
é de concluir qu~ a taxa média do cambio. verificada nesse semes• 
tre, ao envez de ter sido a de 5 I/2 penc:e. como foi, teria s!do a de 
3 1/2 pence, apenél s. Este teria sídd o cambio médio, se não tivesse 
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:;ido posta em pratica a d~iesi.l qu~ c;-rtào org<mi:ilm:;:.;, Graças a 
ella, portanto, conseguimos comprar por 15$000 menos as libras es
terlinas nccessarias ao pagamento das ir.1portaçõe:; feitas naquclie pri
meiro semestre; e, como estas attingirarn a 30 milhões csterlina:s. não 
é difficil ver, afinal. despendemos menos -l.50 mil conto3 do que' te
riamos de despender, se não houve.ssemos defendido a nessa econc.:
mia cc:-ntra a espect!laç2o, então reinante nas praças estrangeiraõ, e 
qu~ visava a quécla do p;-eço do nos~o principal producto de ~xpor
taçiic. 

Como a.~severar. em face disso, que <:~ pol:tica ai!udida pc~ou 
sobre a t>conomia nacior.al ? 

O proprio cc:ofro::t? do qu<1dro ,~C'• cr:~ ;:-re>tirn :::s. offercci:lo ao 
ncsso exame nc discurso a que or21 r~~pon::o. e das ·~5ci!Jaçces ~u 
F7~ço d~-~ vcndÇJ: d.;- c . .:.dC n;:.cs c:;:..;-:; crn;):c~:tlmc.s~ evidencia o co.:1. .. 
trr.rlo . 

.A.ssim, por ... ~:~empL~.'. graças ao cnl~rc-~tir:~~ ~c. ~~JS. o ~reço 
da sacca de caa-, qu: ::li ne~s, 2;,r.o. ::JT. m~d1::1, oc J~ I ,82, curo. 
paso,cu a ser: c:n 1909. de !: 1.98: em 1910. de f. 2,i1; em 1911. de 
i 3.58; em J9J2, cic i 3.85. Er;; 1920, o l)rccc do café ~xr:ortaJo 
foi, em ~éàia, de i 4.5&. c~h!nd:) a ,~ 2.S! .' c;, 1921: ma.•; ; ddzsa 
crg:niza:la em 1922 (<'tnprcstimo de i 9 .CG .GCO) alçcu o pr~ço a 
i 3.50. em 1922. c a i 3,25 .. em 1923. A retznç5o. em 1923. c levou 
o preço médio a E 5,05 e a f. 5.50, em 1925. Err. I:im c\co 1926. 
acccntua-.~e nova quéda, indo o preço para i: 4,15: mm: o empres
timo então obtido o eleva a i S.CO, em 1928 e a i: 4,7('. c:r. 1929. 

Rderi-m~. ha pouco. ~,,s vanéagcr-s bdin:cta~ cb v<Jlor;::açf\o 
pcsta em pratica ao ternp~; do governo de Sr. Arthur Bcrnardcs _ 
Mas. quanto as vantagt>n; (iirectas. r.f'.o ha qt;,:m iqnorc c;uc ~ defesa 
do preço do café organizada pelo Sr. '\Vcnce,;láo Braz. - outro 
brasileiro emin~nte, tambem accusado de haver contribu,dc para q ue 
o cafc pesasse sobre a ecor:!:::mia n<Jcionai, -- ~ tmica ddc~<1 rr-aHz?!da 
â custa de uma cmis~Jc de papel rnceda do Tht,;O<lJ'O, seja dito entre 
parentheses; niio ha quctn ignore. r:pito, que a emissão alludida foi 
liquidada com grandes lucres pàta os cofr~:; de Uni2i<l. o mesmo 
te:1do acontecido. mais tarde, na va!orisac;.:io emprehcn::lida por in~ 
term?:lio do Sr. Alexandr,~ Siciliano e du !iUi'!. Co;l:pa!~hia Mc~anicc: 
Importadora de S. Paulo. 

No caso da retenção símpies. em qu~ ni!o houve c:n:;rcsrimc nem · 
emis.são __ . 

O Sr. F~::u:ncisco Pcn::ir:a - Creio que houve uma ~missão de 
700 mil .:ontos . 

O SR. SAMPAIO CCRR:f.A - V. Ex. está enganado. posso 
inforrnc:r desde já, abrindo, para is~c. u:n par,cnthese em ml!tt dis
curso. 

As emissões para valorização do café resumem-se na_o; seguintes, 
se a memoria não me f<:~lha. Um~. de 110 mil c::J:ltos, que, feitq ::tO 
tempo do Governo do Sr. '1,.-..l enc~slao Braz, d?u ao Thesouro um 
lucro. direc:to de 61 mil contes, approximadamcnte, alem do i::ldirect:J. 
em favo:- ela eco::omia nacional. decorrente da melhoria no preço de 
venda do producto. A segunda, ao tempo do Governo Epltacio Pe,;~ 
sôa, não foi emi~são de papel moeda do Thesouro; foram cerca de 
400.000 contos de letras, acceitas pelo conde Siciliano, ou pela Com
panhia de que era oelle presidente_ .. 
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O Sr. Francisco Pereira - A Companhia Mecanica Importa~ 
dora de S. Paulo. 

O SR. SAMPAIO CORR.í:.A - ... redescontadas na Carteira 
de Redescontos do Banco do Brasil. Essas letras deviam ter sido 
resgatadas ulteriormente pelo emprestimo de 9 milhões de dollars, 
]evar.~ado nos Es~ados Unidos, ainda durante o governo Epitacio 
Pessõa. 

O Sr. Francisco Pereira - Queria referir~me aos 700 e tantos 
mil contos emittidos pelo Banco do Brasil, na presidencia do Sr. Ar~ 
thui' Bernardes, quando era director daquelle Instituto o Sr. Cíncína.to 
Braga. 

O SR. SAMPAIO CORR~A - Mas estou asseverando que 
não houve essa emissão a que allude V. Ex. 

O Sr. Francisco Pereira - Depois foi resgatada essa emissão 
de 700 mil contos. 

O S:R. SAMPAIO CORR8A - O nobre Deputado está enga~ 
nado, repito. O café era depositado nos armazens reguladores, e es~ 
tes emittiam warl'imts sobre a mercadoria recebida, e certo. ·Mas nem 
tlm só warrant. nem um .só - foi tevado ao balcão do Banco do 
Brasil. Estou certo do que affirmo, e appello para os Sr.s. Cincinato 
Braga e Arthur Bernarde.s. 

Assim, a valorização ao tempo do Sr. Arthur Bernardes c~~ 
tiu. apenas, como já expliquei de inicio, na retenção do café em ex· 
cesso nos arrnazens reguladores. 

O Sr. Francisco Pereira - E consequente financiamento. 

O SR. SAMPAIO CORR-e.A - Não houve qualquer .finan· 
ciamento dir.ecto, baseado no café retido em deposito. Quando 
muito, o Banco do Brásil terá redescontado, entre muitas outras letras 
não originadas de operações sobre o café, algumas, de fazendeiros 
ou de commissarios, emitt:das em favor de outros bancos. 

O Sr. Francisco Per:eira - E isso não, é finandamento? 

O SR. SAMPAIO CORR-e.A- Não. Em primeiro lagar, não 
houve, como accentuf'i, emissão do Thesouro :para financiar o cafê. 
Em segundo Jogar, a acção da Carteira de Redesc:ontos do Banco do 
Brasil não teve como objectivo a financiamento do café. Em ter~ 
ce:iro Jogar, os 700 :mil contos entittidos p.~la Carteira de Redescon· 
tos, se uma ou outra vez beneficiaram o café, mas apenas do m<:~do 
indirecto já por mim explicado, - não foram integralmente empre~ 
gados nesse fim, mas antes, em sua maioria, talvez, tiveram appli~ 
cação muito diversa, em beneficio do commercio e da industria em 
geral. 

O Sr:. Ubaldo Ramalhete - São operações commerciaes 
communs. 

O Sr. Francisco Per.eira - Neste ponto, é necessario que se 
faça justiça ao Sr. Arthur Bemardes, que foi obrigado a suspender 
o serviço, porque a sua orjentação deu Jogar a um incidente, vehi~ 
culado pelos jorJJaes, com o Sr. Sampaio Vida!. 
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O ·sR. SAMPAIO CORR:E:A - V. tx. , permitta-me a fran
queza, não está bem informado 11est~ particualr. 

O S:-. Fra:~cisco Pereira - O que não é possível é que V. 
Ex . queira negar que houve emissão . . 

O SR. SAMPAIO CORR~A - Da c'at·tcira de Redescontos e 
nas condições .em que expliquei, é claro que houve. Mas não se fez 
para o café. Nem, tam•pouco, foi emissão do Thesouro . 

O Sr. Francisco Pereira O Sr. Cincinato Braga. quando 
director do Banco do Brasil, applicou o que tinha pregado da tribuna 
da Camara em 1920, defendendo as emissões para valorização do 
café. 

O Sr. Arthur Bcr-nardes - O Banco do Brasil. ao meu temop, 
affirmf>Q a V. Ex., não <:mittiu para financiar o café. 

O SR. SAI\iPAIO CORRI::A - Ante esta affirmação, que 
acaba de fazer o cmin~nte Sr. Arth~r Bemardes, di.$ penso-me de 
prolongar e;;se incidente, á margem da mi.nha argumentaçã<J. 

Vinha n1 narrondo os fact ;:)S como S<: passaram e procurando 
apreciai-os, á luz dos effeítos que produziram . 

J~mais me t:vc em çonta de scientista, como por mais de uma 
vc::: fui classif:cado aqui pelo Sr. Alberto Alvares ... 

O Sr. Dini;; Junior - Nós o consideramos como tal. 

O SR. SAMPAIO CORR:E:A- Se S. Ex. se tiv.essc referido. 
por e:<:emplo, ao Sr. Arthur Neiva .. •. 

O Sr. Diniz Junior - Tambem estaria certo. 

O SR . SAMPAIO CORR~A . . . era de crer a sinceridade plena 
do appellativo . 

O Sr. Bandeira Vaughan - V. Ex. é eminente economista. 
(Apoiado.) 

O SR.- SAMPAIO CORR~A- Nem sdentista, nem economi.s
ta . Mas procuro nortear-me, no estudo de qualquer problema, .pelo 
que di:z; um do.~ maiores homens de sciencia da nossa epocha, -
Henry Poincarré, - ao comprara, expressivamente, os factos, em 
scienda, como .as pedras, na construcção de uma casa: - um amon
toado de pedra$ não é uma casa, assim como amontoar factos não é 
fa.:er sciencia. 

O Sr. Aide Sampaio - V. Ex., nesse sentido é um excel
lente architeoto, como toda a Camara o reconhece. (Apoiados) . 

O SR. SAMPAIO CORR~A- Apreciando os factos e exami
nando as relações que os prendem, uns aos outros, havemos de ver 
que não cabe aqui censurar os homens do passado pela pratica de 
~a política de defesa de café. 
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l'.To jogo dos factores cconomicos, ê cl'rto que a intervenção dos 
governos, é, no mais das vez~s. antes nociva do qu:> bznefica. Não, 
porém, no c1:1so em apr~ço. Se não, r eportemo-nos ao scenario ecoJ 
nomico da epccha. 

Ei~~nos com o monopolio do producto - pois o Brasil satisfaz 
a 2/ 3 do consumo mundiai, - c os lz.vrildore!:; não só dispõem 
àc um systcr.ra de: credito agrícola ampa:-acor. mas t:.unbem estão 
ã mercê de varies facrores de pcrturbaç~o. dcante dos quaes um 
governo, conscio das ,n_cce~sidades do p<üz, nilo pa:l~rá cruzar os 
bracos. 

·Assim, a falta d~ credito a que ji!. alludi. de um lo:do. c. de ouJ 
tro. a falta de capital , cuja fonnaçãc cs ünpcstcs c!e e:::portaçào 
prejudicaram. - pois levam cerca de 30'"/,', dos lucros dcs fazenJ 
ddros; - assim. repito, <15 duc.s ap:::n:étd<:s ca~ts;~s não hi!:)ili~<Jm cs 
bvradorcs de café a uma re~istt>nda coP.lra a. acção d:-.s ,<·sp::cub
dores. E não é tuclo. Em virtude das v:Jriações climateric<J.~. as 
~afras são extremamente irregulares e. qt:ando cxcessivurr:~n~~- ebm:
dar t.:·s. k.rçam a u!na vcnd..! sob pressijo, pr~judicial .nos ãgric!.tltot~.s 
.;: â prcpria C"(cncmia naclo~al. Importa. p~)r outro bdo. não e.s
qu~ccr que a col!'leit~ é feít,l em '1 cu 5 n:czcr., rara um consumo 
dis~ríbuiJc p:l:::s 12 mc::cs d::J anno, ele so:~e qt:e-, ~!(r.J des condiç')~s 
c! c ;:tbt:nd<Jnci J ele certas safr::s, ha urn clcn·ento pcrcnnc, para deter
mina:- aql· .. oc·lla venda sob ~re~sfio. 

Os lucros. obtidos em cond:cües de tão desfavoravel variabi!iJ 
dade c inccrre:~:3, ficam, por out;o Jade·, ccmo já accc:l.luei, áesra
zoavelm~nte rcc!uzidos. em arca ~ :' 30 %. c>::m :J:; impostos de ex
portação; c ainda ma:s se Címinu~m. com a~ bruscas oscíllaç0cs da> 
taxas cambia~s. ·tão bruscas e de tal amplitude, ás vezes, que, para 
os product::>rcs naciona.:·s o cambio bem merece a qualificação de 
ci1mbio ladriio. 

Em to::.~~ drç-ur.nstancia.s, não poderia d~ixar de haver uma de~ 
fesa pilra ·O producto, e essa defesa teria de consistir, e.ssencial:ncnte. 
como consistiu, num combaer á especulação, nutrida por vultosos 
capitacs estrangeiros, em face da precariedade que, n~ste pa:ticular. 
p<:deciam os nossos .agricultores, e ,nutrida, aínda, pelos elementos 
perturbadores que ha pouco de maneira geral emtmerci. 

Accrescc que a especulação contra o cafê era uma espcculaç~o 
contra a propria econom:a nacional, como já foi mostrado. 

Como, entretanto. dírigir esse c;;1mbate á especulação? 
Impunha-se, evid~ntement~. regdarizar a offerta, assim desor

ganizada nos mercad:::s consumidores, em face de uma procura habil 
e methodkamente ct1lculada. 

Mas, como regularizar a offerta, para conciliar a ·sua intensiJ 
dade com as necessidades de consumo atravéz dos 12 m:zes do anno, 
desvencilhando•a da pre~são determinada. quer pela condição perenne 
da colheita, em 4 ou 5 mezes, quçr pelas condições ancrma~~. mas 
frequentes e perturbadoras, de variabilidade no volue1e dessa co
lheita? 

Respondo á minha propria pergunta. 
- ' 

J?.\TAl.mAD~ D.\ "J:<;TI;B\'F.x::.\o !lO FST.\DO 

Jmpunha-se-ncs a retenção do café para regularmos, em face 
dos compradores intermediarias, a nossa offerta em quantidade e em 
intensidade. Essa· r.etenção não poderia ser feita pelos proprios pro· 
ductores, desprovidos de capital e de credito, como já disse. A in
tervenção do Esta:lo era. assim, fatal, para determinar a retenção-
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E fez-se. Com emprestimo.:> externos, .t'..a maioria .dos casos; com 
ernissáo de papel mceda, uma vez: com emissão pela Carteir~ d_:: Re
desconto,; do Banco do Brasil, tarnbem uma vez;; .sem em1ssao de 
qualqucr natureza e sem emprestimo externo. noutro ~asa_. Mas fez
se, c não poderia deixar de f~r....se, sem a desorgaruzaçao da nossa 
cultura caféeira e, portanto, sem a derrocada de toda a nossa capa
cidade exporb.dora, fundamentada no café em 60 °/0 do ~:u valor. 

E' daro, Sr. Presidente, qu'! a fatalidade dessa intervenção do 
Estado não se verificaria, talvez, se o paiz dispuzesse doe· um cre
dito agrícola organizado e o noss.:> meio circulante consistisse de uma 
moeda sã. •Mas não só nãc e:~c.isí:iam estes c!ots elementos. propicia
dor.~s da expont<:nt!a defesa do café pelos productores, como tar.J· 
bem dependiam. para existir, da estabilidade preliminar no preço do 
producto. Havia como que um triangulo de forças interdependentes 
a considerar. 

Outras fossem as condições da nossa economia, e os proprios 
fazendeiros estariam talvez habüJ.tados ii fcrmzçilo de um Kartdf. 
que é. como neste recinto já foi definido, ''um mero convcnio com
mcrcial para climatar a.s éi!Sperezas da concurrenda entre productorcs 
e defend<'r os preços d<:-ixa.ndo ãquclles sL<a lrberr.;adc e- autonomia de 
producção em qusr•idade e em qualidade". Accrcsce, em favO«' da 
affirmação que faço. que a concentração era, então, no mundo, uma 
tendencia irresistivel, chegando1Se me~mo, em certos casos, á inte
gração vertical. ainda hoje tentada, até entre nós, na grande in• 
dustria metallurgica . .em que se procuram reunir, sob uma só direcçãa. 
os depositas de rninerio, o combustível, a transformação e os trans~ 
portes. 

Não ha. portanto, nem o que censurar, nem, muito menos, o que 
estranhar, m: acç~ dos nossos honrens publkos, no tocante ã defesa 
do preço do nosso principal producto exportavel. 

.\ DJ:H:SA IJO l'.\~·i; ::.'0 1',\ SS ,\110, }o: t.t GEI:.\1., ::;;:.,o l;~: ,u·OIOC ~.\S 

E~J~;sõ•:s uo 'f! I ~:Y :n: LtO 

Seria censuravel, por certo, o recur:;::; !1:abitual ;!s emissões de 
papel moeda do Thcsouro, para, á cu~ t:! <lcllas, ddendcr o café . 
ls:;o, porém. só uma vez foi praticado. felizmente cem .succcsso, por
que os lucros auf.zridos, após o resgate da emissão, ainda deixaram 
sobras não pequenas nos cofres puhlicos-. Sobre este particular, ca
beria agora a palavra ao Sr. Antoc.io Carlos . 

Mas as emissões não foraxn o recurso habitual de que lançaram 
mao os nossos estadistas para defender o café, repito. Na antiga 
Republica, cra materia pacifica entre os horr;.-e!1s de governo que, nos 
paizes de curso forçado, como o Brasil, os cambias :uão dependem 
apenas das p ermutas internadomres de valores, mas tambem da mas
sa do meio circulante e do equilihrio orçamentario. Jámaís punham 
taes hom~ns em duvida as lições dos grandes economistas e, por isso, 
sempre puzeram empenho em dirigir as finanças do Thesouro e em 
orientar a defesa da ecooomia nacional, de medo a não contrariar 
aquellas Iíçóes . Sabiam que, só· nos paízes d~ circulação metallica, 
póde ser considerado o desequilíbrio do balanço internacional de con~ 
cas como causa essencial das variações do cambio. Conheciam a 
verdade ::ontida na justa apreciação de Lord Chalmers. em referenda 
â necessidade de "desfazer a opinião vulgar (popular theorg) de 
que o.s C8.mbios depr-eciadcs podem se" corrigidos só pelo equilibrio 
do balanr,:o interfUlCional das contas'", pois factores outros existem, de 
pef'l)anf"'"t" infhm::na. COI!IO a depreciação interna da moecla, por 
ext>mplo. 
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Ora Sr. Presidente. muito embora não me subordine á pre~ 
occupação de criticar a acção dos nossos governos a partir de 1930, 
no tocante á gestão das finanças do paiz, ~ou forçado a reconhecer: 
primeiro, que não souberam elles evitar. antes provocaram, o appa
redmento das causas ' <kterminantes das emissões do Thesouro, 
emissões que, como já mosrrei. attingiram a l .156.350:28-1$700, ou 
a mais de 50 'Yo da circulação papel existente em 1930; segundo, que 
nenhuma restricção souberam impõr ã ascensão v.ertiginosa das des~ 
pesas publicas, .em geral improductivas no período de <rue trato, ha~ 
vendo sido ultrapassadas as dotações orç.amentarias a si propria con
cedidas pela dictadura. que sequer soubz conter dentro dellas os seus 
admini~tradores; terceiro. finalmente, que nada fizeram de efficiente 
os mesmos governos, no .s.~ntido de promover a elevação dos saldos 
entre a exportação e a importação do paíz, havendo mesmo actuado 
em sentico contrario a esse objectivo, ao favorecezoem a importação, 
quando pennittiram a formação dos já hoje famosos congelados. 

Por via de regra, - com tristeza zoegisto os factos, - tudo o que 
se fez entre nó.; no domini·o da economia, foi precipitado, sem o ama~ 
durecimento imprescindível, sob a :i:nfluencia de ímpresões de mo
mento, da parte de alguns, e sempre á luz do optimismo sorridente 
do Chefe do Estado, cuja alta receptividade para as· opiniõe-s alheias 
jamais poderá ser posta em duvida .pelos mais bisoo..lj.os observadores 
do nosso scenario politico. Jamais se pensou seriamente, nos ulti
mas tempos. nos nossos grand:s problemas, apesar das ann.unciadas 
e enfeitadissimas tentativas de fa:::er economia dirigida, euphemismo 
sob que se disfarçavam gestões economicas ma! dirigidas. A hygiene, 
no sector '~conomico. nunca foi praticada, pois esquecido invariavel
mente o sabio conselho de Charle.s Bodin: 

"Ce n'cst pas avec quelques injéctions de crédit ou quel~ 
ques valorisations de marchandises, un monopole de plus ou 
de moins, que l'on guérira le mal qui naus mine. Occupons~ 
nous de I'hygiêne, plutõt que de la meclícation.. Plus de pa
tience, moins d"agitation; plus d'observ.ation, moins d'inlagi~ 
nation". 

A imaginação dominou sem contrõle, conforme os Ministros. 
Certas vezes, rwnavamos num sentido; outras, oem sentido diam:etral
mente opposto. Nunca se cuidou da nossa situação, em face da dos 
concorrentes em igual .producção, de paiz tropical e sub-tropical, es~ 
quec!da, a esse respeito, a advertencia dpportuna de Helio Lobo, 
.profundo conhecedor do nosso paiz e dos seus alludidos concur
rentes: 

"E' nosso orgulho havermos instítuido uma IIJOVa forma 
de civilização tropical, sem sujeição alheia; mas por isso mes
mo cada vez maior será a competição que aos nossos artigos 
trarão paizes de forma colonial, onde ba servidão ecoo.omic:a 
e braço barato". 

O AnANDO~O DA NO~SA FBODUCÇÃO 

Jã perdemos o mercado da borracha. 
O café estã sob ameaça permanente, a exigir agora a pratica 

de uma politica capaz de -afastar os concorrentes dos mercados con~ 
sumidores . ISe a p11ecariedade da situação actual é consequente, como 
querem os que con.demnam o passado, ãs valorizações anteriores, o 
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•que logicamente cumpre fazer agora e de.scarregal-.o dos pesados 
encargos qu.e o oneram, e o impedem de dominar, como em tempos 
idos. No entanto continuaru. a pôr em pratica a mesma politica an
terior, que tão fortemente sabem accusar e responsabilizar. 

Como no passado, - e nisso não o defendo eu - não se cuidou 
··de organizar a agricultura no paiz, ;apesar da amplitude da acção 
discrecionaria do governo, que não teve as peias de uma Constitui
ção, nem os entraves da politica dos interesses contrariados. 

Sirva de exemplo o caso do cacão, de que -exportavamo5 29.157 
toneladas em 1910, e de que sõ vendemos 71 :000 toneladas ao es
trangeiro em 1931, emquanto a curva das exportações da Costa do 
Ouro assim se caracteriza ; 

189-4-
1900 
1910 
1931 

9 toneladas 
550 

26.000 
24!.336 

As differenças apontadas provem. exclus!varnente, em referencia 
ao cacáo, de deis factor.es, um e outro apontados pelo Dr. Arthur 
Torres, ~m livro recente: - o trabalho agricola· do indigena, na 
Africa, e, sobretudo, a superioridade da administração co=ercia! in
gleza. que soube impõr ao mundo <l typo padrão den1:>1ninado "Accz-a". 
Repousam tranquillos os nessas governos, confiartt~s no facto de 
jã se encontrarem plantados todos os terrenos da Costa do Ouro. 
Mas ainda existem por .plal1tar, infelizmente. as costas do Golpho 
de Guiné, a Costa do Marfim. o Camerum, a Nigeria e São 
"Thomé. 

As importações em trigo oe em farinha de trigo ainda hoje pe~ 
sam contra nõs, n? balanço internacional do commercio, em um 
total de · i 3.624.537 (anno de 1933), e foram as seguintes. nos 
anno santeriores. 

1928 - Farinha de trigo. f: 2.446.826. Trigo em grão, 
;f; 7.6-44.909. Total :E 10.091.735. 

1930 - Farinha de trigo. f. 2.109.H2. Trigo em grão 
i 6.068.5~5. Total .f. 8.177.687. 

1931 - Farinha de trigo. i: 592 .7!0. Trigo em grão 
i 6.180.609. Total f. 4.773.319. 

1932 - Farinha de trigo. f 44.590 Trigo em grão i 3. 605.935. 
Total f: 3.650.525. 

1933 - Farinha de trigo. i 306.523. Trigo em grão. 
i 3. 318.014. Total J:: 3.624. 537. 

E' bem esclarecedor o quadro que acabo de ler á Camara. • 
Se revela, de um lado, que, jã se impõe oentre nós uma política. do 
"trigo, á maneira da que foi adaptada por Mussolifli. na Itali.a, e 
Salazar em Portugal, de outro evidencia como o nosso povo tem 
sabido limitar-~Se, comprando cada vez menos um g.enero alimen
ticio de primeira necessidade, pois desceu sobremodo o consWilo 
itltemo, de mais de 10 milhões de libras, para cerca de 3 e meio 
milhões, no curto espaço de cinco annos. 

O Sr-. Diniz Junior - E' assumpto de que o Poder ~isla
tivo deve trata·r com muita urgencia. 

O SR. SAMPAIO CO~ - Tanto mais quanto, segundo 
'informa o rne-.smo Dr. Arthur Torres, j<i o nosso erudito Affonso 
·T:aunay :mostrou que int~so foi o plantio do trigo no sul do Bra
:sil, no seculo XVIII. 
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Sabemos que, no Rio Grande _ do Sul, a area cultiv.ada em trigo· 
attinge apenas acerca de 260 mil hectares, que rroduzem 150 mii 
toneladas por anno, quando os terr·:nos ali applicaveis ao plantio 
do trigo orçam por 40 milhões de hectares, dos quaes apenas 1 e I /2 
milhões bastam para produzir o dobro do consumo annua1' do Brasil-

O Sr. Barros Cassai - No Rio Grande do Sul, a zo,na mais 
apropriada ao trigo resente~se da falta de meios d~ communicação. 

O SR. SAMPAIO COR~A - Não conh~ço o assumpto, a 
que apenas alludo. Mas o aparte mostra que V. Ex. attr~:Oue a · 
uma sô ;:an~a '' falta de desenvolvimento da cultura do trigo no 
grand~ Estado de que é representante. Não c;cntcsto a affirmativ<~. 
Cumpre, porem. cuidar dOs meios de removei-a. e. lambem, indagar 
da existencia de outras possíveis causas do nosso atrazo neste par~ 
ticular, no intuito de por egual removel~as. Que fizerz.m para isso, 
os governos? Nada. 

O que é facto é que se o nosso Paiz pode produzir o cereal no
bre a que me refiro, cumpre alliviar as nossas importações do 
grande pe5o que o trigo representa em nosso prejuízo. 

Sei por exemplo, que no Estado do Rio Grande do Sul a pro~ 
ducção registrada tem sido: 

1928/1929 
1929/1930 
1930/1931 
1931/1932 

Toneladas 
125.956 
170.5-4() 
135.547 
165.525 

Por qne não tentar uma solução que o momento impõe? 

O Sr. Fernanqe15 Tauora - A chapada dos veadeiros em 
Goyaz, pr-oduz ha mais de cem annos o melhor trigo do mundo. 
Entretanto. ei}? lã vegeta miseravelmente, sem jãmaís alguem lhe 
de o me~<Jr auxilio. 

O SR. SAMPAIO CORRl!.A - Registe-se o aparte do nobre
coB:oa ~elas conclusões que of.f~rece, em favor da these por mim 
sustentada: - a necessidade de estudar a materia ,em vista das 
grandes j:lrobabilidades de exito. 

O Sr. Diniz Junior - O que está acceito é que o trigo dá 
bem onde haja ne'lll~. 

Um St. Deputado - Dâ bem no Egypto. 

O SR. SAMPAIO CORR'SA Perdão. meus collegas. Apre-
cio o assumpto de outro ponto de vista. Não cuido da technica 
no plantio e na cultura do trigo. N~sse sector. confesso, sei. 
quando muito. conhecer a qualidade do pão. . . (l?.isos). 

Trato, tão somente, das grandes virtualidades economicas do 
Brasil, afim de mostrar que nos cumpre o dever de estudai-as. 

Assim. apontei ·OS males da falta de organização na nossa ':x
ploração do cacáo, - pelo m~ de urna organização capaz de 
enfrentar a dos inQlezes, na Costa do Ouro. - não par.a provocar
as queixas da Bahia ..• 

O Sr-. Wan::lcrley Pinho - A Bahia não se queixará nunca· 
de V. Ex. 
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O SR. SAMPAIO CORR!tA -- ... mas no intuito de desper
-:rar a atte.nção dos nossos governos para o assumpto, ... 

O Sr. Wanderley .Pinho - Muito bem. 

O SR. SAMPAIO CORREA - ... porque o cacáo produ:~:ido 
no Estado de V. Ex. não é infenor ao de Africa. 

O Sr. Carlos Gomes - O mesmo pheno:neno occorre quanto 
á herva matte, sendo qu.~ a Argentina quasi está produzindo quan~ 
tidade que basta ao seu proprio consumo. 

O SR. SAMPAIO CORR~.A -Apontei o trigo no Rio Gran~ 
de do Sul e alludi ao cacáo na Bahia. Agora, o nobre collega quer 
que eu vã tambem a Santa Catharina. Será, assim, um "nunca aca>
bar", pelo que parece melhor encerrar as considerações que vinha 
:fazendo. (Risos.) Mas prometto a V. Ex. volver as v!stas par<. 
o Estado de que ê reprsentante, cuidando, em ouv:.1. occasião, do 
nosso carvão mineral. 

O que quiz fazer atê agora foi apenas mostrar que, assim 
como o governo dictatorial atirou~s~. patriotica P.: intelligentemente, 
aliás, enfrentou. para attenual~as, as consequencias das seccas no 
Nordeste, poderia ter abordado os demais problemas, em vista dos 
podel'es il!i.mitados de que se investira. Gao;tou demasiado; emittiu; 
augmentou a circulação em apolices; não pagou as dividas externas, 
aproveitou~se dos congelados; e com todo o díscredonarismo, só Fez 
um serviço util - a..s obras do Nordeste. 

Não quero roubar o tempo pr.;:doso dos meus nobres col, 
âegaz ... 

O Sr. Wanderley Pinho - Ao contrario. V. Ex. nos en~ 
. sina e deleita. 

O SR. SAMPAIO CORru;:A ~ Agradecido ao prezado amigo. 
Desejo voltar ao cafê e a resposta ao brilha,.te discurso do 

.Sr. · Alberto Alvares, discurso de que me affastei insensivelmente, 
·deixa:ndc~me conduzir pelos apartes, c.omo um parlamentar calouro. 

PERIGOS QUE NOS AMJ;;AÇ'.\)-f 

Não o farei, porém, sem affirmar que ha muito ainda por fazer. 
no sentido de melhorar os pequenos saldos atê hoje verificados no 
nosso balanço de commercio externo. 

Ai de nós. se não cuidarmos disso, numa época em que a luta 
-está tão intensa=.nente travada entre as nações do globo, cada qual 
<om o fito .numa p1~a independencia no dominio da produc:ção. Não 
-devemos ficar no campe das tbeorias humanitarias, platonicamente. 
ag!U!ràan-do o bom tratamento que a· hUlllanidatle nos guelra conceder 
'710 futuro, 

Ainda ha poucos dias. H duas imp~es.sionantes informações no 
r.umero de 13 de Julho ultimo do "Moniieur Otficiel du. Co~e'Tce 
~ lndustde~, public:\do pelo govemo <la França. Ã primeira versa 
:sobre· a producção da .fibra synthetica na Allemanha, onde o gover~ 
no .de Hitler tem iJromovido applicaçáo de elevados capítaes na nova 
industria, tão ameaçadora para o nosso algodão. A segunda respeita 
ao desenvolvimento espantoso no fabrico da borracha synthetica ui~ 
-"tímamente verificado na Russia. Não tet!ho á mão o numero do jor~ 
nal offi.cial france-L em qu.e li as informações a que alludo. mas as 
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transcreverei opportunamente em meu discurso, quando tiver de fa- 
zer a revisão das provas tachygraphicas. 

São as seguintes : 
"Plusieurs Societés ont dejá été creés, oet Jes entrepises

de l'industrie textile ont êté amenêes á souscrire la plus
grande partie de capital de ces societés. La raison sodale · 
de.s Soóetés nouvel!es est "Spinnfaser A .G." (Sodeté pour
la production des fibres textiles), avec pour chacune une
dénomination régionale que la distinguera: des autres . 

.. . 6 usines environ devraient être prêtes á commencer 
leur production dans !e courant de l'année prochaine. Les 
usines de Cassei. de Kelheim, de Chemoitz et de Hirschberg 
produiront environ 35 . 000 tonnes par an . . . Le programme 
prévoit pour !e deuxiéme semestre 1935 la foodation d'au
tres societés dont la proc.luction atteiodra environ 15 . ()(X}: 
toones de fibres. Ainsin, á la fin de 1936, la production al
lemande totale de fibres de remp!acement "devrait atteiodre 
environ 50.000 tonnes par an. Le proçramme guvemcmen
tel prévoit l'extension de cette industríe: jusqu'a une produ~ 
cti011 annucll~ de 70.000 tonnes environ ... 

Obse~ve a Camara a acção governamental allemã, que tem sa~ 
bido promover a applicação de dezenas de milhõ-!s de marcos ~
nova industria, "toujour.s auec la collaboratíon et sou.s rimpul.sion 
de M. Kchrl, représentant du delegué du Chancelier pour les ques
tions économiques", informa ainda a gazeta official do Governo de
França. 

A outra informação, -da mesma fonte. assim está escripta no ci
tado orgão official de publicidade : 

"L'union soviétique dépendait entierement pour le caou
tchouc du marché exterieur. Ces dernieres, années paralléle
ment aux grands essais de cultures d es plantes a .caout
chouc, ron -développe· la .production du caoutchouc synthé
tique a pa!tir de l'alcool. 

Trois puissantes u.sirtes orrt été construites, elles o~ 
commencé a éournir du caoutchouc d es 1933. Ces usines en 
livré li . 300 tonnes en 1934. Pendant les cinq premiers moís 
de cette année les usines de caoutchouc synthétique ont de~ 
já lívré 10 . OIJO tonnes: suivant les prévisions la production 
de 1935 atteindra 25.000 tonnes . L' agrandissement des usi
n~s existantes et la construction de nouvelles permettront · 
dans un bref délai a l'U. R. S. S. de réduire au minimttm · 
sa dépendance vis~a~vis du TTtBrché mondiBJ du caoutchouc. 
Le plan prêvoit une producEon de- 40. 000 tonnes de caou
tchouc synthétique . La mise au point de cette nouvd.le 
production se áéroule avec succés. 

Alorsqu'en 1933 on n 'obtenait que 4{) kg. de caout
chouc par tonne d'alcool, on en a obtenu 140 kg. en 1934 • . 
actuellement on en obtient 230 kg. et le gouvemement a, 
fixé: comme tache aux usine.s un rendement de 330 kg. de: · 
caoutchouc a la tonne d·alcool. ·• 

E nós? 
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Continuamos fazendo política . .. 
Mas jã vae longa. Snr. Pr~idente, a involu~naria digressão a 

que fui conduzido. Volto, por issç ao assum;>:o que me t~ouxe á 
tribuna. 

Procurei provar que, ao invés de pesar sobre a economia na~ 
dona!. o café muito a amparou, graças á politica de defesa empre~ 
hendida e applicada sem desfallecimen~os na primeira Republica. 

Acontece, porém, que aquelles que hoje accusam o passado de 
unico responsavel pela situação =gustiosa em que a respeito nos 
encontramos. costumam argumentar, no combate á política iniciada 
oo Convenio de Taubaté, com o desenvolvim~nto da cultura do 
café em outros paizes. Assim explicam o actual cxc·~sso de produc~ 
ção . 

Poderíamos limita~os a uma resposta preliminar de ordem 
geral : esta situação decorre, em grande parte, da diminuição do 
poder de compra das nações ~ da sua tendencia ao isolamento eco~ 
nomico. Mas analysemos mais minuciosamente o assumpto. 

No discurso do nobre Sr . Alberto Alvares. encontro a affirma
ção de que a política do passado levou o café a uma situação, as~ 
sim definida em 30 ~ Junho de 1930 ; 

Café disponivel nos portos do Paiz . . ........... . . 
Café retido nos arma:z.;ens reguladores . ... . . ... .. .. . 

Saccas 

1.579.000 
23 .691.000 

Total • . • • .. • .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 25.270 .000 
Em seguida, informa o illustre Deputado. de 1930 a 1934 , 

Produzimos 
Exportamos 

Differença . . 

Saccas 

90 .595 .000 
60.838 .000 

29.757 .000 

differeoça que constituiu sobra a addicionar ás anteriores, assim se 
forma..do o excesso total de 55.027.000 saccas. 

Em vista do quadro esboçado, ao Governo cumpria intervir para 
a lliviar, tanto quanto possivel. o peso do excesso verificado. Essa 
intervenção sõ ~ia, porém, plenamente elogiavel. se obedecesse ao 
duplo objectivo de sustentar o preço no mercado interno, e, no mer
cado exterior, desarticular a concurrencia de outros paizes produ· 
ctores. 

AR RF:!\TRTCÇÕF.S JlF. CONF;t"!\10 ~O MU:'li>O 

Não posso concordar em que se attribua o excesso apontado, -
55.027.000 saccas. - exclusivamente á política de defesa iostituida 
na primeira Republica. As t'estricções geraes havidas ultimamente no 
commercio mundial muito 4;, muito concorreram para a formação do 
excesso indicado, Aponta-as.. aliás, e~sas restricções. o meu proprio 
contra<iictor. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:55 + Página44 de 141 

- 21G-

Em verdzc!-:. assim s~ expressa o illustr:: Deputado; 
"Comoarando~se estes numeres com cs correspondentes 

á exportaÇão brasileira, em cgual pcriodo, ar.tcrlorm::nte re'
feridos, verifica-se ; 

1 .• - ou e o ~ugmentv da eJ~:portaç~o c.s trangeira sô 
con:espondett a uma diminuição da :é.xportação brasilei~a. no 
p~ri.xlo de 1932"19.J3, ccnsequcncia da revolução de São 
Paulo; 

2.• - que, se houve accrescimo de exportação estran
·geira, de 1933 a 1934, comparada com a de 1931 a 1932. 
tambcrn houve 0 mesmo proporci.orzal accrcscimo de expor
tação b>:;si/eira." 

Em virtude do que, conclue S. Ex:. ' 

"Assim tanto o Brasil como os pai::.cs seus concurrcn" 
tcs têm mantido a mesma posição relativa nos mercados de 
consumo ... " 

Está certo tudo o que S. Ex. disse. Atê mesmo, em parte, a 
conclusão final a que chega, logo em seguida : 

"Não ê, portanto, a Revolução qU>: .Sê ceve ~~spon" 
sabilizar pela crise do cafê". 

Disse. - em parte, - Sr. Presidente, porqu.: 11ão posso dei~ 
xar de considerar a evídcnciação, que a Revolução fi!;z; ao mundo, 
da nossa incapa.::idad~ de resistencia, consequente â desordem que 
implantou nas Hnanças do Paiz. 

Aliás, .;> n.eu proprio collega .procu!'é'. mostrar a existencia de 
outros .factorcs da crise, os quaes, se não correm por conta da Re~ 
voluçáo de 1930, tambem nao podem ser imputados â politica de 
defesa do cafê, ·~mprehendida e desenvolvida na antiga Republica. 

De facto, commenta S. Ex. 

"O illustrc banqueiro, Sr Souza Costa, refere4 se á po
Htica de autarchia, que de ha muito v:em sendo adaptada. 
como medida de defesa das nações, em consequencia do em~ 
pobrecimento mundial, ist'o é. da diminuição do poder ac
quisitivo de todos os consumidores de todos os paiz~s civi
lizados". 

Em seguida, após apresentar varies exempios "de um pheno.
me110 Ja constatado, de longo tempo, e fóra do dominío das discus
sões theorit:as··, conclue o illustre deputado - e conclue bem, aliás: 

"Dentro destas contiiJ.gencias, os Estados. como medi~ 
da de defesa da propria economia, tiveram que crear barrei~ 
ras nas suas fronteiras, ünpôr as mais severas límitaçõe-s ã 
importação estrangeira, restringindo.-as ao estrictamente, ao 
absolutamente indispensavel, supprimindo.-a em todos os ou~ 
tros casos" . 

Ouso chamar a attenção do Sr. Negrão de Lima para o tre~ 
cho que li: é que responde a um dos apartes com que fui honrado 
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por S. Ex. em sessão anterior, quando nialícicsamente me quiz 
attribuir o intento de supprimir <~S importações do nosso .paiz. 

Na previsão de possível ataque á applicação do facto, que 
apontou, ao ca:o do no.sso café, ·poz~se logo em guarda o nobre Sr. 
Alberto Alvares, ~sclarecendo, - e esclarecendo be:n ainda aqui : 

"Ailega~se que a autarchia dos Estados Unidos. Ingla
terra, França, Al~anha e Italia, não poderia attingir a 
exportação do nosso café, do algodão c do ca::áo, por se
rem mercadorias que esses paizes não produzem ou pro:lu
ze:n i.n3ufficientemeote. Mas é prccisamcn['~ por esse moti
vo que a rcstr:-iqão ahi se opera. poL~ que só se impcrta o 
que não se produz: ou o que é produzido em grão inferior 
ás -ru:x:essf.dadcs de consumo··. 

Como pois, em face desse "phenomcno já constatado", de uma 
autarchia que não foi provocada ou prcmovid<~. pela antiga defesa 
ao café; como, rep!to, responsabilizar a politica, que a poz em pra• 
tica, pela re.;;tricção no consumo mundial do café, na hora presente? 
Quem poderia ter previsto a autachia ? Quem poderá assegurar que 
a ~utardúa não é a .principal rcsponsavel pela formação do stock 
em excesso apont3dO por S; Ex., stock talvez entregue normalmen
te no consumo mundial, s~ não f-ossem as restricçõcs, al!udidas pelo 
nobre deputado c só agora advindas ? Corno, pois, culpar a antiga 
política ele -defesa do cafc, r.t:sponsabilizandc~a. pelos males de que 
padecemos actualmentc, c quc clla não promoveu? 

Assim, :>ó e licito concl:Jir , Sr. Presidente. que. se unico mal 
advindo das valori:tações anteriores a 1930 reside no excesso de 
55 .C2í .000 saccas na producção brasileira, culpa cabe, em grande 
cu 11a maior parte, ás restricções no consume mundial. 

Pelo menos, essas restricções devem ter .;ido a causa de me
nor inclinação na curva ascensional do consumo de café, no mundo 
provocada pela reducção havida no poder acquisitivo de todos os 
povos . 

Não tinhamos chcgaclo, .antes de l!f30. assim como, ainda não 
chc·gamos, no tocante ao café, ao ponto de saturação normal dos 
mercados de consumo. Estamos ainda muito longe do puntum opti
mum para os productcres. 

As restricções geraes havidas no commercío mundial são,' por
tanto, mais responsaveis pela crise, do que a politica de defesa por 
nós adaptada . 

Dessa re.stricção, o illustre e talentoso Sr . Barbosa Lima tra• 
çou impressionante quadro, em magnífico discurso aqui proferido : 

"De resto, desde 1929. o commercio mundial vira o seu volume 
reduz:íNe de 25'%, emquant-o o seu valor cabia de mais de 600/o . .. 

. .. .. ·- ............. . ............... . 
Basta considerar o quadro do commercio mundial, no "Annuai-
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re Statistique de la Societé des Natiõns", para 1933/1934. Em mi· 
!hões <le dollars foram registradas as seguintes quédas : 

Estados Unidos . . ................. . 
Argentina . . . . .................... . 
Chile . . . . ........................ . 
Uruguay . . . . . ...... . ............. . 
Colombia . . . . ... . ................. . 
Mexico .......................... . 
Allem;;.nha . . • . ................... . 
França . . . . ..................... . 
Inglaterra . . . . .......... . ........ . . 
ltalia . . .... - .. - .-. -- . . - . . -.--.-
Brasil ............................ . 

milões 

1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 

1:.333 
820 
196 
92 

123 
181: 

3.203 
2.702 
5.407 
1.139 

421 

1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 

milhões 

1.112 
228 

22 
28 
32 
50 

966 
1 .116 
2.073 

390 
136 

Eu proprio. apesar de ser pouco ledor de taes assumptos, como 
de muito5 outros, aliás (não apoiados) já havia mostrado alguns indi• 
ces de t:S~ grande qu.?da, no relatorio apresf>ntado á Assernbléa Con• 
stituinte, a -proposito de discriminações de rendas: 

"Assim, têm baixado, por exemplo. as compras ao es• 
trangeiro de parte da Inglaterra, dos Estados Unidos, da 
Allcmanha, da ·França, do Canadá. da Hollanda, da Bel
gica, da Italia e da Argentina, segundo a seguinte tabe!la 
de numeres indices : 

Reino Unido . . . . .................... . 
Estados Unidos • . . . .................. . 
Allemanha • . . . ..................... . 
França . . , . . ........................ . 
Canadá . . . . .... . .................. . 
Hollanda . . . . ........•............... 
Belgica . . . . ......................... . 
Italia . . . . .......................... . 
Argentina . . . . . .................... . . , 

A que attribuir o phenomeno ? 

1930 1931 1932 1933 

86 
72 
77 
90 
78 
88 
87 
80 
75 

66 
18 
50 
72 
-47 
69 
67 
51 
43 

-42 
31 
35 
51 
31 
47 
46 
37 
26 

53 
27 
31 
52 
26 
41 
42 
36. 
28 

lnnumeras tém sido as explicações, Sr. Presidente. 

Os technocratas, por exemplo, procuram explicai-o como uma · 
consequencia do excesso de producção, promovido pelo desenvolvi· 
mento e pelo ape-rfeiçoamento das machinas, sobretudo nQ .apóS guer· 
ra. Isso, de um lado, porque de outro, a machina reduzindo o numero 
de home.ns em trabalho e o numero de horas deste, -fez baixar notada
mente "o pod~ acquisití~>o de todos os con.sumidore:s de todos os po• 
vos cit>iUzados." 

Não .direi que os technocratas estejam integralmente certos, se
r.ão em parte, apenas . Estão certos, não ha duvida, nas observações . 
que fiz-eram e nas inducções a que chegaram, no dominio scientilko. 
Mas erraram, quando, fundados apenas naquellas observações e in· 
àucções, pretenderam applical~as aos phenomenos sociologicos. Não 
se debruçaram bem na apreciação dest-es. 
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Aos exemplos apontados aqui pelo Sr. Alberto Alvares a propo
sito da autarchia, outros: não menos impressionantes, podem ser offe
recidos á nossa meditação. Vieram todos á luz da publicidade. graças 
á creação da nova doutrina, - a technocr~cia,-que ê segundo a ca
racteriza Roussy de Salles,"um pauco de tudo",, porque "'elle a bordo.s 
et on peut, san.s trop d'etfort. en penser tout .ce qu'on veut". 

Fundada em 1919 pelo engenheiro norte americano William S. 
Smyth, com a pl'etenção de crear novo systema de philosophia e de 
governo, - systema em que ., os recursos industriae!; das nações fos
sem organizados e dit:igidos por technicos", ao envés de 5erem geri
dos "a tort et a travers", por grupos privados e irresponsaveis; - a 
technocracia recebeu, logo após, em 1920, apoio decisivo e valioso 
de um grupo de- engenheiros e de sabios, que se ligaram para o es
tudo em commum d.a technica da producção nos Estados Unidos. O 
engenheiro Hcward Scott era o chefe reconhecido do grupo, de que 
faziam parte, entre outros o professor Romtenshauch, da Universida
de de Columbia, e o Dr. Nicoláo Buttler, a cujos notaveis estudos 
por vezes varias fiz referendas em discursos anteriores. Era o grupo 
que se denominava ''The en<:rgy .sur~y of North America", e que 
trabalhou durante mais de· dez annos, séria e exhaustivarnente, com o 
objectivo de "determinar mathcmaticamente a producção quantitativa 
do continente americano. o consumo e as horas de traba(ho cor-z:es
ponder~tes, avaliados todos os eierrumtos na base da energia physica". 

A theoria, que crearam, assim pócie ser resumidamente exposta ; 
Considerando como motor. o homem, em oito horas de trabalho 

diario, d-esenvolve energia equivalente .a um decimo de cavallo-va 
por. Assim, no passado. antes da machina, a energia physica dos 
homens disponíveis no Egypto, por exemplo, com o seu um e meio 
milhão de habitantes. não excedia de 150 mil cavallos vapor. Na 
mesma base, de um decimo de cavallo-vapor em oito horas de tra
balho, o actual corpo operario dos &tados Unidos seria impoten
te para produzir energia excedente de 3.600.000 cavallos-vapor. 

No emtanto, existem turbinas modernas que desenvolvem ..... 
300.000 cavallos--vapor, ou tres milhões de vezes a capacidade de 
um homem em oito horas diarias de trabalho . Ora, como cada tur• 
bina pode funccionar seguidament-e- 24 horas por dia, ê facil ver 
que uma só equivale a nove milhões de vezes, o motor humano, 
unico disponível "ao tempo de Ramsés, dle }ulio Cesar e de Luiz 
XIV". Nestas condições, como os Estados Unidos dispõem actual
mente, de uma potencia de um bilhão de cavallos-vapor. é de con
cluir que seria preciso multiplicar por 50 o num~ro de trabalhado
res existentes no mundo inteiro para obter, sem as machinas, ener
gia equivalente áquella que ditas machinas offerecem hoje á gran
de nação do Nort~. 

Os auctores dedicados ao estudo da materia citam casos inte
ressantes, a proposito do progresso e dos dfeitos das machinas. 
São exemplos outros, a accrescentar aquelles que nos foram apon
tados pelo Sr. Alberto Alvares, o que peço venia para fazer . 

Os 7.200 operarios da Corporação Romana de Sapateiros po
diam fabricar 7. 200 .pares de sapatos em 5 1/2 dias; hoje, com as 
machinas, produziriam 595.000 pares no mesmo tempo. 
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Durante 5. 000 annos. um homem teria de tr2:balhar 10 horas 
por dia para fabricar 150 tijolos; hoje, uma olaria moderna pôde 
produzir 100. OCO tijolos por operario e por dia. 

Ha um seculo, um operaria pr-~·parava 800 toneladas de ferro 
em um anno dt serviç-o: hoje, a producção, por um homem e por dia, 
attinge a 20.000 toneladas. 

Em 190<1 a industria de automoveis precisava de 1.291 ho
!:lcns-hora p,··· .:-ehiculo; em 1929, o me:o:;no serviço passou a ser fei-
to cem 9Z homens-hora, tão sõmente. 

Mauricio [;ruesne mencior:a. entre outros cx~mplos, o das rna
chinas de fazer cigarros, as quaes, até ha pouco tem:;::o fabricavam 
5CO exemplares por minuto-, e hoje já entregam â consumo 2.500 
cigarros no mesmo tempo: e. tambem, o ds A. O. Smith Corpo
ration, de Milwakee. capaz de preparar e montar 10 mil chassis 
de automoveis por dia. com 208 operarias em serviço. apenas. 

O Sr. Paulo Martins - V. Ex. chegou brilhantemente á con
clusão das causas do desequilibrio mundial; excesso de producçáo 
e diminuição de consumo. 

O SR. SAMPAIO CORREA - Não são as unicas. Vou 
chegar a esse ponto. 

O Sr. Paulo Martins - Mas são, pelo menos, as principaes. 

O SR. SAMPAIO CORRf:A -- Não as classificarei em or
dem de importanda, tanto se entrelaçam umas nas outras. 

O estudo cuidadoso de tcdos esses exemplos. e de muitos ou
tros maiS, observados pelos technocratas no dominio da producção; 
-c estudo a que alludo, os conduziu a c:ondusé:>~s. tão curiosas quan
to altamente impressionantes. consubstanciadas. afinal. em varias 
fórmulas. syntheticas e expressivas. 

A energia utilizavel põde ser r'!pre.s.entada pela equação: 

E = a t.8 
em que t é o tempo. 

A curva da producção ê dada pela equação: 

p = b t,3 

A população, por sua vez, é avaliavel pela express§o : 

G = c te 

As dividas obede~em ã lei assim traduzida: 

D = d t4 

E, finalmente, o numero de homens-hora a serviço da produc
ção assim se expressa : 

H = e t4 
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Que cOTicluir do confroato dessas equações, Sr. Presidente? 

O Sr. Fernandes Tavora - Vamos pedir a Deus que esse 
aperfeiçoamento tcchnko não chegue aqui tão cedo. 

O SR. SAMPAIO CORR:f:A - Em prlmeiro Jogar, que as 
dividas crescem muito mais rapidamente do que a população e do 
que a producção. Em se·gundo legar, que a energia aul;jm~r.ta se
gundo a oitava potenda do tempo, o que explica. em parte, a ul
tima equação, evidenciadora de que o trabalho humano, expresso 
em homens.-.hora, varia segundo uma pot2ncia n~gativa do tempo, 
ou, em outras palavras, que o trabalho da homem tende para ::~ro. 
Em terceiro 1oga:-. finalmentt', que a população cresce mais lcnta
mmte do que a J:roducção. 

Quantas conscquencias rc~altarn dessas fórmulas, Senhor Pre
sidente_?! 

Aliás, de ha muito vêm ellas sc!!do presentidas pelos economis
tas. Já c ho}~ quasi obsoleta a celebre fórmula dos operaríos in
glezes, l'evolucicn-adora dos tspiritos conservadores nas ultimas de
cadas do seculo findo : "cight hours to work; cight lzours to stecp; 
cight .shillings a áay". Em quasi todas as nações da Europa e nos 
Estados Unidos. só raramente. muito raramente mesmo, o numero 
cie horas de trabalho vae além de 10 ou de 12 por semana. Ford 
sustenta, abertamente, que nos devemos cri~nt:ar para dias de tra
balho ainda mais curtos . Lord M.elchcrt, que Nitti considera prín
cipe da Industria, prevê que, em menos de lO annos. os grandes 
paizes industriaes serão força.:ios j adopcão de ::lias de 5 horas de 
traba1ho. 

Mallricio Druesnc enxerga, por isso m:smo, ou graças a isso, 
a foramção -do capitalismo na acção, combinada e harmonica. do 
appetite do lucro e da lei da o~ferta e da -.prccura, <~POntando as 
fôrmas más de que a concurrencía se revcst·~ muitas vezes, e lhe 
negando, na economi<~ política, o papel de sclccção, que desempe
nha na evolução das ~specíes. 

E ' certo que as crises agrícolas e industriaes tem sido at~ ago
ra cydicas. E assim se comprehende haja acontecido. Os períodos 
foram precisados pelo.s estudiosos, e-, ainda ~centemente, Ernest 
Wegmann assim, os caracterizou em seu rnagnifico inquerito so
bre a "Estructura c Rgthmo da Economia Mundial": 

1690 - 1720 . . Expansão 1 
1720 - t 730 Decrescímento I 
1730 - 1763 . . Expansão ~ 
17ó3- 1790 Decrescimento I 

limites muito inccrtos. 

1790- 1815 .. Expansão J }\d 
1815 - 1840 Decresdmento 
1815 - 1873 . . Expansão 
1873-- 1895 Decrescímenot 

1895 - 1920 . • . Expansão 
1920 - . . . . . Decrescimento 
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Mas. não é menos certo, de outro lado que, nos ultimos annos. 
·'novos tactores vieram complicar a estz"uctura economica oo 

'" munao . 

Entre outros, aponta os segu:ntes o mesmo r..iauricio Druesne, 
a qu? jã alludi : 

Em primeiro lugar a substituição de uma economia nacional 
pJr uma economia internacional ou mundial. 

Em segundo. a machina. creadora de nova technica de pro
ducção, com accentuada tendencia para o automatismo quasi abso
!uto, e com o fabrico em série e em massa, "a preturbat" os campos 
da politicD c da sociolo.r:ria . 

Na luta travad" contra esses novos fa::tores, procurou-se, a 
principio: augmentar o numero de compradores, reduzindo-se o 
custo de prcducção pela baixa dos salarios, tamb~m sujeitos ao 
imperio da lei da offerta e da procwa. Mais tarde, a acção pas
~u a desenvolver-se em sentido opposto: - para augmentar as 
vendas de uma producção sempr•f crescente, elevar os s11larios, 
afim de elevar o poder de compra da grande massa. 

:rv~as apesar disso, a "machina produzia mais do que os con
::.umidorcs compruvam", e, então, foi mistér o recurso a um novo 
artifício : - o credito pessoal. com as v.endas a prazo, sob pressão 
como habitualmente se faz hoje, mesmo entre nós, como os terre
nos, os predios, os moveis, os pianos, as geladeiras. os automoveis, 
etc .. wndidos â prestação, em prejuízo, até de facil collocação dos 
titules d!? emprestimos dos Estados, a defrontarem agora com essa 
nova concurrencia na disputa das economias -populares, .as quaes 
os Governos já sentem necessidade d~ attrahir com as loterias, ad
dicionadas ás apolices. Nada bastou, porém, pois a producção 
CDntiun<?. <'. crescer. 

Recorre-se, então, a outro artifício mais : a moda, os typos an
nuaes de automovcis, 05 moddos novos de geladeirss, de radios, 
etc .. o que .Jevou ·Wells a preconizar, como recurso para evitar a 
chõmage, a introducção da moda nas casas de habitação, "àemo
lindo-a'S periodicamente, afim de constmil-as de novo, de accôrdo 
cam a moda do anno. (Risos}. 

Dahi, o passarem os productores para o sy:;;tema moderno de 
venda aÇ~greSSiva .foi um passo fl.penas. Generalizou-se no mundo 
inteiro. Aggressões índivi<iuaes e aggressões de povos. Pois nãu é 
ainda recente a compra de aviões, pela Dictadura, a uma Nação es
trangeira, para evidenciar que a economia é hoje mais internacional 
do que- nacional ?! A economia internacional, que procura mercado 
de cousumo para as nações, volve logo âs vistas para ''les pays 
arriérés"; e estes sô podem encontrar defesa nas barreiras alfande
garias, de que os que não se consideram arriéres usam e abusam, em 
lamentavel cegueira. 

Resultado : o Canadá fica assoberbado pelo trigo em excesso; 
a Austra1ia ·luta '!)ara collocar a lã que lhe sobra; a Argentina pro-
cura mercados novos para a carne; o Chile não pode vender o nj,.. 
trato; o Brasil queima o café. 

Mas morrem á fome os desempregados de toda a parte .•. 
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Este, é, Senhores, o aspecto que os · =~chnocratas focalizam e 
procuram modificar. Para ell-::s. iá está por terra a afíirmação ca
thegorica de Stuart Mil!; .. E. um erro grosseiro suppor que uma 
crise commercial seja consequencia de uma supcr-producção gera l... 
A cat1sa immedíata das crises é uma r~tracção do credito. e o re
medio consiste, não numa restricção da· producção, mas no resta
tabelecimento da confiança .. . ". J. 

Heinemamm. in-:!ustrial e organizador notavd, rambem vê nas 
relaçõc~ de credito a causa das crises. 

N itti. que, ao contrario dos technocratas. não filia a crise á 
acção da machi-:1a , attribu!ndo-a. de prcfercnciil, :'t guerra mundial. 
cerne consequencia cvitavel d-ella, assim se m~mifesta: 

"Nos períodos de prosperidade.. as cot;~çõcs das acções 
são impellidas cada ve:z; mais para dma, u um nível a que 
não pode corresponder remun·eração normal. O publico as 
adquire para se garantir, não uma renda. rnil.~ um lucro sobre 
o preço da compra... Rapidamente. atting~m cllcs valores 
que exced~m de 2, de 3, de lO, d~ 20 vc:.cs. o valor nominal.. . 
Confundindo taes lucros com a.~ n·nda.~ normac~. o publico 
cada ve:z: augmenta as despesa.<~... Crcsn• o c-on~urno dos 
artigos de luxo. . . O augmento d~:ss~: ~on••umo requer meio..'> 
de pélgamcnto cada vc:; mai~ cxa(Jgrr;1d" ~ . . . hdwm. então, os 
meios de pagamento . . . Dão-·:;c a r·•.•tr<tcç::ío do credito .... a 
o,uêda dc5 v~lores indust<ia.:s. . . ;, q~1-:bra dos bar:cos" . 

. \ ('1((~1·: ;'o;O!HI·:·A~I t:il!l'.l,\ ,\ 

O quadro. de que mostrei apenas a.<; linhas dl· contorno, é exacto 
<: verdadeiro. A crise nortc-am~ricann de 1929 cabe tod3. dentro delle. 
O jogo de acções na Bolsa de Nova York, c, de certo modo, com
paravel ao nosso jogo do bicho: - Ncllc: participam o homem do 
campo ~· o da cidade . Todos os membros u~: uma f.ami lia. por 
maior que seja a distancia que a separe da grantle cidade, usam do 
telephone e, por interm:!dio de!le, compram c vendem acções na 
Bolsa, liquidando as oprações em horas, go:;tndo, de parte dos bol
sistas, de confiança igual á que inspiram 05 no~~, bl~heiros ao jo
gador habitual. 

O facto, rcproduz"ido em melhor escala na., boi~•L~ curopéas, im~ 
pressionou sobremodo o 9ra:nde democrata ltnliuno, que attribue os 
males actuaes da humanidade soffreclorll â" 7 prt~ga:; seguintes: 1) 
inçertezz. dos pagamentos internacionaes: 2) !nc~:rtc:as e.m relação 
ás moedas e ao credito: 3) incert~as na con11ervaç<1o das tarifas ai~ 
fandegarias: 'i) incertezas na porfia armam~nth1tn: 5) incertez11S ~a 
.execução dos tratados; 6) incertezas na JH"rmilnencia dos regimens 
políticos vigentes em alguns paius; 7) lnccrlc::;•.~ qu;wto á situação 
escura da Asia, com a attitude do Japl\o, o NUrto nacionalista da 
China e as tentativas de independenda da11 lndll\11. D'ahi, diz dle, 
a Europa, que era o grande mercado de conllumo do mundo, haver 
deixado de comprar. entretanto em crl~c c:olll&cquente o resto rlo 
mundo, sobretudo os .paizes productore.• de mutcrlas primas, como 
o Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, que importa agoril explicar o phenomeno, 
quando a sua apreciação conduz a uma conc:lllSllo certa e irrecwavel? 
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Seja por causa da machina, como querem os technocratas, seja 
por caus.<J da crise de credito, como querem outros, pode,se affir, 
mar que o problema da producç~o não mais preoccupa a humani
dade . O que a 1nrturba e castiga é a actual di;tribuição do poder 
ele compra de modo não equitativo, pouco humano. E' preciso ele
var o consumo á capacidade da producção, ao invés de promover a 
rcducção· desta. 

Que fazer para isso ? 

Respondem alguns qu~ o capitalismo d~v.e; adaptar-se ãs novas 
<:ondições. informa Mauricio Druesne ; alfirmam outros ser preci
so ::;uhstituil-o pdo socialismo; muit::s. ai:;da, d~sprezam os dois 
mcthodos anteriores e querem c cornr:nunismo. 

Por oeste ou por aquelle caminho <! .preciso resolver as questões 
l1oje preoccupantes : - "c;;da um deve L•iver de accordo com as 
.suas necf"ssidades, c não ccnforme as .suas pos:scs", e cumpre cuidar 
cb consumo, de vez ÇUie' já foi solucionaáa a producção". 

Não ha desanimar, porque. escreve um obsí:rvador jâ por mim 
k:jc <Jqu! referido : 

''L'organisotion logiq·.1e et rationncllc du systéme éco
nomique est une gros$e question, mais je r.e dcute pas que 
l'ingêniosité humaine puisse venir a bout des difficultés 
qui pourraient SP. .pr~senter." 

o c.-\n:: .: .~ JtEDt: c,_.,\o 110 J•our:Jt m·: co~u·nA 

Aguardo, Sr. Presidente, a natural pergunta qu-:: deve estar a 
fluctuar na mente dos que ora me ouvem com tão grande pacie:ncia, 
d1gna, por certo, de melhor tratam<="n.to (niío apoiados): qu~ tem 
tão longa -explanação com o caso do café. ora em debate? 

Responde á pergunta, dizendo que a explanação evidencia que, 
s~ não fosse a diminuição do po:ler de compra de outros povos. allás 
ccn::iderada lambem pelo Sr . Alberto Alvares, e vinda quasi de sur
presa. motivada por causas varias, ineliminaveis pt la acção exclusiva 
dos nossos estadistas no passado; se nã~ fosse essa circ:umstancia, que 
elles não crearam, talvez a Revolu~ão não tiv~sse de luctar com os 59· 
milhões de saccas de café. em excesso sobre as exlgencias do consu
mo mundial. o qual n ão augm~::ntou por motivos estranhos á nossa ac
tlvidaàe. ( P.1usa). 

Pass:~.rei agora á analyse do terceiro argumento apresentado .pelo 
illustre Deputado Sr. Alberto Alvares, em sustentação da these de 
que o Governo n.ão estâ obrigado á prestação ·das contas das activida
c;',~s do Departamento Nacional do C afé, pois a tanto importa reccnhe~ 
cer~lhe liberdade plena p·ara applicar, como bem entend~r. as taxas que 
çrrecada . O argumento de S. Ex. tange o asp-ecto constitucional da 
questão. Examinemol-o . 

A (;ONSTlTt:H,'j.o :S: AS C0:-:1'AS JJO D. :X. C. 

Affirmou-se que o § 3.• do art. 6.• das Disposiçõe.s transitarias 
da Carta de Julho, mandando respeitar, na applicação das taxas, .. os 
comprcmi!;sos decorc;EJntcs de convcnios entre os &taáos interessa~ 
ó.os". quiz; facultar ao administrador l'ublic:o o direito de usar o pro-
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.dueto daque!Ias taxas na satisfação de todo o programma de acção. 
traçado nos convenios a qu~ al1ude. 

Ora. não é isso o que se pãde concluir, nem da letra n~m do espi
rito da disposição contida no citado § 3.0 do art. 6.0 da Constitui
ção. Aliâs, o historko da elaboração do dispositivo na Assernbléa 
Constituinte não deixa duvidas a respeito. Assim pensarncs o emi
nente Sr. Cincinato Braga e eu, que fomos os relatores da ma teria 
r.aquella Ass;:mbléa, á q:.tal offer.:cemos, de inicio. a segt:inte reda
cçã(): 

.. Art. Ficam abolidos os impostos de -exportação de 
m:rcadorias. quer se desdnem a paiz;es estrangeiros, quer se 
se destinem a qualquzr ponto do territorio nacional. 

§ 2.~ No caso de haver~m sido caucionadas rendas dos 
impostos de exportação, em garantia de emprestimos esta
doaes, ficam os respectivos credores, de pleno direito e por 
foz:ça desta Constituição, sem dependen.cia de nenhuma es
pecial formalidade, subrogados nos mesmos direitos de cau~ 
ção sobre a renda dos impostos de vendas mercantis." 

Não foi acc.eita, infelizmente, a nossa proposta, relativa á sup
pressão dos impostos de exportação. Mas Hcou a idéa de respeitar, 
na cobrança das taxas sobre o café apenas os compromissos de or· 
dem mo!M!:taría, contrahidos ou não por força dos Convenios. Com 
esse objectivo, foi posteriormente redigido o citado § 3.• do art. 6.0 

das Disposições trarzsiteria.s. (Pausa). 

A Familia numerosa e uma só paw~ira 

O illustre Deputado a quem tenho <: honra de responder leu da 
tribuna o seguinte trecho do meu discurso : 

"Obse:rve a Camara que o typo de em1s.sao de um em
prestimo não e mais do que a differença ent;e o valor no
minal de um titulo de divida e o valor real, pago no acto 
da emissão. Representa el!e, portanto, um onu.s para o to~ 
mador do emprestimo, o Thesouro publico, no caso das di
vidas publicas. Para apredannos. por conseguinte, a affir
roação do Sr. Ministro da Fazenda, de que a operação por 
elle effeçtuada se regulou pçr um typo de emissão par, é 
preci.eo verificarmos se não houve para o Thesouro Nacio
nal, com essa operação, onus que substituísse, em seus ef
feito;;, o de um typo de emissão abaixo do par ... 

Em seguida, conclue que jamais devera ter eu affirmado que os 
encargos do reajustamento eo:lnomico poderiam ser considerados 
como onus do convenio ou emprestimo dos congelados. E isso, por~ 
que seria "corno se aigU)2m dissesse: Paulo ê filho de Maria e Pedro 
t<:mbem é filho de Maria; logo Pedro é filho de Paulo." 

Preliminarmoente, agradeço ao illustre col!ega não haver com
roentado um erro, inadvertidamente por mim commdtido no trecho 
lido por S . -Ex . Eu quiz dizer que - o typo de emissão dl!' um 
emprestimo tes:.lta da .differença .entre o valor .nominal de um tltu!o 
de· divida e o valor real, pago :no acto da emissão, - e di.sS(\ ou 
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deixei de imprimir s~m me aperceber do erro para corrigi!--<> em 
tempo, que o typo da emissão era a differença, etc. Agrad~·~o a 
g~one!·(·!'·:i'adc d~ S. Ex. que. por me saber incapaz de tão gwsseiro 
erre. C:dxou, mui superiormente, de aprovc:tar a opportunidade para 
rach:1.r toclc o meu ;:iiscurso. ce alto a baixo. 

Niíc foi fdiz a introdccção de Maria e dos seus deis !ilhas P~
dro c· Paulo na oração brilhante do nobre Deputado. 

E ni!ío foi feliz, porque o que eu ·àisse, em referenda ás <':J"
rações f:1~nceiras da clictaàura, foi que esta arranjara d:v~rso.s p<~es 
- os Srs. Witacker. Oswaldo Aranha e Souza Costa, - para 
varios filho.s feios. como a politica cambiai. o reajustamento eco
n<1rnico. os cor.gdado.,; e os convenios. E a parteira sorridente fc~ra 
sl·mpre :1 mesma... (Risos). 

Por8 contestar as minhas deducções, S. Ex. não admitte q~.<e 
o rcaju~tamento economico tenha sido consequentc á politica de n:s
tricçãc; c;;mbial. 

·No (·m~anto. o proprío decreto n. 23.533. de I de dezembro d(' 
1933. qL~e autorizou e ordenou o reajustamento cconomico, diz, cl.;~ra 
c .<ÍJc;·t;u;:;cnk, em seu primeiro considerando: 

.. Considerando que. para as medidas nadonacs de de
fesa cambial contribuiu a producção agricola com a qu.a:sí 
totalidade do :;acóficio exigido do Paiz . .. ·· 

.c de ver, pcis. com a palavra do proprio Governo, que o rea· 
just;m;~n:c economico fci COIJE.equente á politica de restricções nv 
camhi~. Não pode h.:v;;:r mais duvidas quanto a este ponto. 

Per ç·u~~o lado, aquella mesma politica de restricções !!lO cam
bio r:h•tcrmmou ~ fo(lllaçao dos famosos congelados. Tambem não 
h 'O! qu~:n ;::ot-:a estal~elecer duvidas, quanto a este outro ponto. 

Com<l, pois, separar a política cambial, os conge1arfos e o rea
ju·;tamento eccnomico? São ou não os dois ultimas descendentes di
r~cto~ da primeira? 

Mas, porqu~ admitte que os depositos .feitos nos bancos, em 
cct'.S( qt:e:lcia da política cambial, só podiam receber a denominação 
de congelados, depois de firma<io o accordo de junho de 1933, "em 
virtude da qual entrou o Governo na posse do valor correspondente~ 
ãquelles depositas, exclama o nobr-e Deputado: 

"A intrepida minoria, num exhaustivo esforço de ima
ginação. procurou fazer cre,r que o financiamento da est;.~ 
bilização não se tem realizado com os recursos do proprio 
cafê, e sim pelos congelados, de que resultou um oempres
timo externo. 

Senhoresl Se esta affirmação fosse sincera, ella ex~ 
primiria, não 'apenas uma candida ingenuidade, senão e 
principalmente o completo desconhecimento do que sejam 
as operações de deposito na vida de um banco, sobretudo 
as do maior banco do Paiz . 

Mas para que entrar na explicação destas coisas de 
elementar conhecimento a qualquer seminarista de opera~ 
ções co=erciaes?" 

E entra então S . Ex . . logo em seguida, :na explicação das coisas, 
dada por um mestre ·doutor. já sem a candura ingenua dos simples 
seminaristas : 

"Queremos apenas assigna!ar um facto : o accordo dos 
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congelados, ~m virtude do qual o Governo entrou na posse 
do valor correspondente, em moeda brasileira, foi firma
do em junho de 1933; as operações de financiamento do 
·cafl!, peb Governo, tiveram inicio crn Fevereiro de 1931, 
pelo decreto n. 19.688. Em Julho de 1933, jâ o Governo 
havia fornecido ao Conselho Nacional do Café quantia 
mais ou menos igual ao seu debito na data de bojc. 

Quero r~petir, Sr. Presidente, o ultimo periado da .affirma-
5va: 

Em Julho de 1933, jil o Cocemo havia forn~cido ao 
Conselho Nacional do Cafe quantia mais ou menos igual 
ao seu debito na data de hoje'', 

Preliminarmente. cumpre accentuar que o Gov.:rno não forne
ceu quantias .ao Conselho Nacional do Caf~. Limitou-se a garantir 
.as operações deste. 

Taes operações foram as de desconto no Banco do Bmsil e 
em outros bancos, os quaes netlas utili::acam os depositas feitos pelos 
importallorcs, j~possibilitados de adquirir cambia~s pela polit:ca de 
restricções, posta em pratica em fins de 1931. Desde esse anno, 
accumularam-se os depositas representando quantias con9eladas, de 
facto. 

Que importa, pois, o facto de ter sido feito o primeiro accordo 
.:m Junho de 1933? O accordo apenas como qu2 deu forma ou ap
parencia legal a congealdoii. já existente$ e que se vinham .:Jccumu
lando desde fin.s de 1931, em cons~quencia da politica cambial. 

Não pretendo ensinar "padre-nosso" a vigario, limitando-me ape
nas a re:;:al-o sinceramente com a minha candur3 de seminarista. mas 
peço permissão para lembrar á Camara os factos na ordem da sua 
successão. 

Em Dezembro de 1930, foi resolvida a compra do stock ele café 
em eJCcesso sobre as necessidades do consumo. Era de 20 milhões 
de saccas, approximadam~nte. A compra deveria ser levada a termo 
-com os recursos normaes de Thesouro. 

Taes recursos, porém, não podiam jr alem de 20 mil contos por 
me:;:, e isso po~: pouco tempo, - o que ~ra nada. em face do vultoso 
.stock de 20 milhões de saccas. 

Em Abril de 1931, foi crcado o Conselho Nacional do Café e 
foram instituídas taxas para o financiamento das operações de com
pra do .stock. As operações de financiamento tiveram inicio em Junho 
daquelle annc, mais ou menos. · 

Em De::embro de 1931, reuniu-se o segundo Convenio c as tax.u 
foram augmentadas, para que se alargassem as operações d~ finail
damento. 

Mas em fiiiS de 1931 foi decretado •' monopolio c;;mbial. As 
<:aixas dos bane,;~. - do Brasil c de outrv~. - passanm ,;; receber 
em deposito, ·- s~!ll lei que os é•utoriz;as.:;e. mas forçado~ ?elo ::JO
nopolio ; - passar.~m a receber e:n c:epo~ito, repito, as ímptm;mcias 
que os impc:·•:!'b~e.~ não podiam rcmetto:r, ~m vista doJ 3ll,lciido rr.o. 
I:opolio cambi,J. r::·.•ão, - com_, ·Js semincJrist"S rambem sab~m -
os bancos, 3 $Ombra das garantt;,;.s (·Hcr~r.;d·:IS pela elevaç·iJ:J das ta
xas, movimentaram os depositos a.ssirn congelados, applic.ando-os em 
.e:mprestimos para c s operações do c~fê. De outro lci,1o. á ::aixa do 
Banco do Br!l•;!l tmTJbem foram ter C·;rca d~ 250 mil contos, ciepo
sitados pelos Thesouros da União e dQs Estados, por conta. do pa
iJam~nto d!!vido c.cs respectivo5 credor.-~ estra.ng.!:roJs ld.,Jl<.!Js co:1-
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solidadas). Foi r·Jd<> su,qad<~ p.:1ra ' c.;'é, nl•t·t,, -embora eQie "tudo'· 
nãc, fosse nos·;n, • ~;im dos cs,:,;n .l•' ' ro>~ 

D'ah1 em deante, nem era possível - restituir aos bancos os de
posites dos importadores. applicados no financiamento do café, nern 
tampouco o monO?QliO cambia·! permittia a remessa doesses depositas 
aos seus legitimas propríetarios ~o extcricr. Os negcciant~s impor
tadores, por sua vez, continuavam a importar livreme;Jte, sem as 
peias naturaes da q~da do cambio promovida pela deficiencia de 
cambiaes. ~ reclamações do exterior começaram a incommodar . . . 

Então. em Junho de 1933, foi feito o J.• accordo de normaliza
ção das importancias já anteriormente applica;:las ao café, congela
das de~de fi:1S é.~ 1931, depositada~ no Banco do Brasil e em outros 
bancos •. e por estes desviadas para o café. Estou convencido de que 
esse dest•io contribuiu em grande parte para o citado accordo de 
1933, o qual foi de f. 12. ()()(). 000, pagaveis -pelo Thesouro em 7Z 
prestaçce$. 

Mas novos congelados se fot'am formando ... Aos primeiros 12 
milhões esterlinos, ha que addidonar hoje mais 15 milhões. 

E novos congelados continuam em perenne formação ... 
On :t•: iremos ter, Srs. Deputados. com a pratica de semelhante 

politica? 
Em breve, Sr. Presidente, esta.rá o Brasil isolado do commer

cio mundial, se não mudarmos de TUIIlO. 

Mas no dominio economico não ca~ r~produzk o phenomeno 
physíco daquelles rios da Mesopctamia, que correm tão largos es
paços sem affluentes em suas margens. 

Essas margens são as do d~serto, senhores Dtputados. (Mui
to bem: muito bem. Palmas prolongadas. O orador é vivamente 
cumprimentado e abraçado). 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Daniel <!e Carvalho. 

O Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Pvesidente. depois do vo.to 
do nobre Deputado pelo Espirito Santo: depois do discurso do il
lustre rcpresentan~? do Rio Grande do Sul, senhor Frederico Wol
fenbuttel; depois da brilhantissima oração do Sr. Sampaio Corrêa. 
creio que meu papel, na discussão do projecto, será o de Ruth, mu
lher de Booz: ir apa~hando algumas espigas que, por acaso, tenham 
ficado em caminho. 

O Sr. Sampaio Corrêa já insinuou, da tribuna, que o nobre
leader da maioria, Sr. João Neves. exerce um -pouco .di.screciona~ 
riamcnte suas funcções. Venho confirmar ~stc asserto, porquanto. 
preso aos trabalhos da Commi.<;são de Finaças e da Commissão de 
Codigo das Aguas. absolutamente não pretendia occuper a attC-'1.
ção da Casa. 

O Sr. João Neves - Minha dictadura só faz bem ao Paiz, 
porque c:stou cem homens que indicam os bons caminhos. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- Agradecido a V. Ex. 
Q nobre "leader", porém, o quiz e aqui estou, não para profe~ 

rir discur!o , mas tão sómente. para fazer uma exposição singela de 
alguns aspe::tos da questão, desenvolvendo <lutros que já foram 
apontados no voto sere.no, proferido na Comrniss5o de Tomada de 
Contas, pelo representante da minoria naquell~ condave , o oqua[ 
dispensa qualqu~r elogio porque é nome feito no Paiz . (Muito 
bem). 
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A questão que estamos debatendo é de importancía capital; é, 
talvez, a mais eminente das sobre as quaes tem de se manifestar a 
·C amara. 

O Sr. João N eves - A pedra de toque d o regime: a responsa~ 
bilídade. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - No art. 31 da Cons
-tituição de 91 estavam, certamente, os pontos capitaes das attribui
.ções das assembléas legislativas. isto é: votar os tributos, fixar as 
despe'Zas e tomar contas do exercido financeiro. 

Essa tarefa de tomar contas do ·exercício financeiro apresenta 
tal magnitude que a Constituição de 34 a prescreveu em varios dos 
'Seus dispositivos. para que não f!casse letra morta o mandamento 
legal que já vinha da Constituição de 91 , 

Com effeito, já o velho Montesquieu, 1110 seu classico "L'E~ 
prit des Lois'·. dizia que num Estado livre o Poder Legislativo tem 

·<> dever e a faculdade de fiscalizar a execução das leis. E se nós 
temos como funcção precípua votar o Orçam,mto, isto é. votar os 
tributos e fixar a despesa, seria esse direito illusorio - como ob
serva Carlos Maximiliano no seu livro "Constituição Brasileira··
se não houvesse o correlativo de acompanhar a execução do Or
çamento e verificar se elle foi cumprido ~e accõrdo com as pre~cri
pções nelle contidas. 

Realmente, o Ministerio das Finanças dos paizes de indole de
·mocratica como o nosso, deve ser , como o c:ry.stal, transpar-ente. 
Devemos ver as finanças publicas e mostrai-as ao povo sem ar tifi
dos. com singeleza tal, que o Povo - que nos mandou para esta 
Casa. afim de como seus "e.presentantes, vot'!J"mos os tributos que 
lhe vão ser exigidos - possa tambem ficar satisfeito ou manifestar 
sua reprovação quanto ao emprego dos dinheiros obtidos por meio 
dos tributos. (Apoiados.) 

No fiscalizar a execução orçamentaria e velar pelos valores e 
bens da Nação, funcção que nos é expressamente conferida na Cons
-tituição, funccionamos como um tribunal; somos juizes. E' expressa 
a Constituição: devemos julgar as contas . O Tribunal de Contas 
strá o juiz preparador e tambem o orgão technico de informação e 
de instrucção do processo, o qual; trazido a este tribunal. superior 

·no caso, deverá passar pela Commiss:ío de Tomada de Contas, afim 
de que o plenario possa deliberar como a sessão plena de um tribu~ 

·nal. 

Nestas condições, conforme já salientaram os Deputados que 
se occuparam da materia, devemos ter o maior cuidado para não 
sermos acoimados de juizes que julgam sem os elementos necessa
rios da instrucção do processo, uma ve:z: que <esses elementos nos 
faltam (muito bem). como unanimemente d~clararam os que versa
:ram o assumpto, entre os quaes odevo apontar tambem o nobre f'e

·presentante de São Paulo, o Sr. Gomes Ferraz . A propria Commis
são de Tomadas de Conta por essa fórma se externou. 

O Sr. João Neves - E o proprio Tribunal de Contas . 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Perfeitamente . 
:Estamos, .pois, deante desse facto: o Tribunal de Contas que. 
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como disse. no caso, é uma espedc de juíz; ·preparado~. declarou que· 
faltam elementos, sem os quaes não podem ser julgadas as contas; 
a Commi.ssão de Tomada de Ccntz.s. do mesmo modo, affirmou, e:!l· 
~eu parect>r, que as falhets e defeitos existem em nosso apparc!!-la~ 
menta de fiscalização. 

O Sr. Bias Fortes V. E x . péde dar uma informação 7 

A Comroissão de Tomada de! Contas não propõe, por fim, a ap~ 
provação das contas.? Propõt::. e é l_:>reciso acc.entuar isto, como tam
bem que. no momento. só ha aqui presente. dos membros des~a 
Cornmissão, o Sr. Ubaldo Ramalhete . 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- O Sr. Frederico Wol
fenbuttel. -que tarnbern examinou com proficíencia essa tomada de 
contas. disse ainda mais. explicitamer.te. como mostrarei, que as. 
jnformações devem ser manâadas depois pelo Tribunal ... 

O Sr Ubaldo .Ramalhete - D epois d~ julgadas as contas. 

O SR . DANIEL DE CARVALHO - .. . o que é manifeet<~
mente illogico e incoherente . 

Se todos estão de accordo em que faltam ~lementos para o ju; · 
gamento, que dev~:nos faze:-? E ' tomar as medidas correspondentt:s 
ao que-. na processt.Jalistica, s~ convencicnou chamar; baixar c:: 
autos em diligenda . 

Temos ;!?. fazE"r voltar essa tomada de co11tas á Commissão n::~, 
pectiva, composta de homens dignos do maior apreço e que. -estoc 
certo, não deixará de levar na devida consideração todos os pontoc 
aqui ventilados. · 

A minoria em sã con.~cienci3, não póde julgar as contas d-ean
te do pronunciamento de elementos insuspeitos da maioria e do Tri~ 
hunal de ContlS. Tambem não póde. no julgamento definitivo. re-· 
provar O'J rejeitar essas contas, porque ellas podem estar certas. 

O Sr. Ubalc!o Ramalhete - Mas são susceptíveis d~ esclarec:· 
m~:nt.r)s. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - E' preciso que sejam . 
devidamente esclarecidos todos os aspectos duvidosos. 

Aqui. não agimos politicamente, senáo como juizes. investid~ 
da mais a lta funcção que p6de ser a ttri:buída aos Deputados de urr.a 
Nação livre e democratica. com • ., a nossa. 

E sta fiscalização legislativa é hoje ponto universalmente acceit o. 
E' dogma que está consubstanciado em todas as constituic;õe .... 

das Estados que se formaraJn depois da Grande Guerra. E' umd. 
conquista definitiva de nessa civilização. No Brasil dia vem send<~ 
pleiteada ha mais de um seculo e ha cerca de meio seculo, na Cons
tituição de 1891, foi consagrada em texto de lei. Agora, ê a pri~ 
r-eira vez: que, na vida da União, ella .se processa por intermedio 
do Poder Legislativo . 

O Sr. Ubaldo Ramalhete - A Constituição de 1891 j á tratava 
do casa, exigindo a prestação de contas e dando ao Congresso Na~· 
cional a faculdade de examinar a gestão financeira do Gov<:rno. O · 
que a Constituição de 19.34 fez, mantendo ó mesmo prind!)i.O, foi t<)r-· 
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.nar, peal fixação de pra:z;os, dentro das fórmulas esrab~le;;idas. effecti
va esta prestação de contas e o julgamento elo Poder Legislativo. 

O SR. DA?-IlEL DE CARVALHO - Perfeitamcnt..-. 
Devo, par,.;m, elucidar este poõ'to. E ' que, se foi possível 

explicando, alias, ê.parte que dei hontem. na occasião ~m que fa
iava creio que o Sr. Gomes Ferra:;; - se foi possível, hoje esta 
prestação de contas, a remessa das contas do Executivo ao Leglis
lativo :no tempo proprio. isto S(· deve tambem e principalmente. â 
evolução por que pas.o;ou nossa contabilidaçie e a outros elementos 
de facilidade de communicações 2 de melhoramentos na techn!ca ... 

O Sr. Ubaldo Ramalhete- - Sobretudo a esta segunda parte. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - . .. a!;sim como ã crt a
ção da Contadol'ia Central, 4ue se desenvolveu. principalmente no 
Governo do Sr. Artbur Bc:rnardes, pois foi o !:>r . Sampaio Vida! 
quem deu ~ssa estructura ã contabilidade. que havia sido inicia:la. 
nos primeiros lineamentos • . "'O tempo do Sr. Rivadavia Correa. Foi 
o desenvolvimento da fist:.'!li:;;ação da Contadoria Central que po.s
sibilitou essa tomada de contas que estamos fazendo actualmente. 

Devo, entretanto, accentuar que em alguns Estados já havia 
tomada de contas. Em Minas. quando o Partido Republicano Mi
neiro tinha as respons<tbilida<ks da po!itica e da administração do 
Estado, era normal a prestação de contas do Executivo. 

O Sr. João Neves - O mesmo acontecia no Rio Grande do 
Sul ao tempo em que era Presidente o Sr . Borges de Medeiros. 

O SR . DANIEL DE CARVALHO - O mesmo acontecia no 
Rio Grande doSul. Devo informar Jealmeme, que. como Deputa
do ao Congresso Estadual de Minas, tive occasião de confrontar a 
tomada de contas do Rio Grande do Sul com a do rn"!u E stado. ve
rificando que naquelle era mais rigoroso o serviço de tomada de 
contas ... 

O Sr. Ubatdo RBtnalhete - E até o encermmento dos livros . 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... porquanto a Com
missão incU!lJbida de examinar as cuntas prestadas pelo Poder Exe
cutivo, commissao de que faziam parte os . dementes da oppo.sição ... 

O Sr. Jolio Neves - Deputados da oppo.si,iio. 

O SR. DANrEL DE CARVALHO - .. . que iam consultar. os 
livros, os comprovantes, no Thesouro, fixando a responsabilidade 
do exercido financeiro e rubricando livros e contas, para que, Dd 
ctcrnum. não se pudessem alterar aquelles algarismcs. 

O Sr. João Neves - Contavam até dinheiro em cai:.:a . 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Esta circumstancia foi, 
aliás, salientada, .por occasíão da discussão do chamado ante-proje
cto da Constituição, no Palacio do Itamaraty, pelo Sr. Oswaldo 
Aranha. que mostrou como ~ra salutar a -provid-encia do prcc:o:ssc 
~e tomada de contas no Rio Grande do Sul, d~vcndo-se fazer <· 
mesmo nos demais Estados, tendo S . Ex. apresentado uma eme:a 
.da em que ~ adoptasse esse e:rame. 
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A Commissão nomeada peia Camara devia ir ao Thesowo, aos 
livros de contabilidade, afim de examinar todos os elementos para 
uma verificação exacta . 

O Sz-. Ubaldc~ Ramalhete - Justamente considerando essa ne
cessidade é que adverti. no meu voto em separado, a dífficuldade 
c:·ezda peios prazos r<"gimentaes. achando eu que a Commissão de 
tomada<s de contas, ao d~sempenhar sua missão predpua~ que é de 
examinar as contas do govemo, não devia estar suj,eita a taes p:ra~ 
zos commu:ns, · porque não é possível, dentro desse.s lapsos de tem~ 
po, praticar toda a di1i9encia necessaria a um exame completo •e 
cabal. 

O S::. Bia.s Fortes - Mas o· Regimento foi feito consideran
do o Governo infallivel.. . (Risos.} 

O Sr. Presidente - Estã finda a hora de: que dispõe o ora-
der. 

O SR. DANIEL .DE CARVALHO - Uma vez que V. Ex. 
me adverte que a hora está finda peço me considerar inscripto para 
a proxima sessão . 

O Sr. Presidente - V. Ex. dispõe ainda, de acccrdo com o 
Regimento, de uma hora <! quarenta minutos -para discorr:r sabre o 
projecto, ficando já inscripto para falar amanhã. 

O Sr. Presidente - Exgotada a hora, nca adiada a discussão 
do projecto n . 120. 

Vou levantar a Sessão, d~gnando para a de: amanhã a se-
~uinte 

QR.I)EM: DO DIA. 

Continuação da 3.• discussão do projecto n. 120. de 1935 (1.• 
legislatura}, approvando o Balanço Geral •!! a Conta do exercido de 
1934-, organizado peia Contadoria Central da Republica; 

3.• discussão do projecto n. 148, (P legislatura), abrindo. 
pelo !Ministerio da A9ricultura, o credito especial de 300:000$000. 
para occorrer ás desp-esas com o coiJlbate ã raiva ~m varias zonas 
criadoras do Paiz; 

z.· discussão do projectc n. 147. de 1935 (1.' legislatura), dis
pondo sobre o direitQ de promoção dos funcciooarios subalternos das 
Secretarias de Estado: tendo parecer com substitutivo da Commis~ 
são Especial de Estatuto : 

2.• dlsc:ussão do projecto n. 1 I3~A. de 1935 ( 1.• legíslatura). 
supendendo a concessão de inspecção prévia a universi~des e ins
titutos de ensino estaduaes e livres, e approvação de seus estatutos. 
emquanto não fõr approvado o Plano Nacional de Educação; tendo 
parecer com emenda da Commissão de Educação ; 

Discussão uni c a do projecto n. 153. de: 1935 (L- legislatura). 
autorizando a M~sa da Camara dos Deputados a requisitar do Mi
nisterio da Fazenda a quantia de -4:500$000, para pagar a ajuda <ie 
custo devida ao Deputado Xavier de Oliveira; com parecer favora
v.el da Commissão de Finanças; 
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Disc•.1ssão unica do parecer n. 11 de 1935 ( 1.~ legislatura) , ap~ 
provando o acto do Tribunal de Contas qu·~ recusou registro ao 
termo de accordo. pelo Banc.o de Credito Commercial e Coostru
ctor. S. A., assu.nJi.ndo compromissos .pela extincta firma A . M. 
La Porta f:J Comp.; 

Discussão unica do parecer n. 12, de 1935 ( 1.• l~gislatura) , ap· 
provando o acto do Tribunal de Contas que recusou regis tro ao 
contri:lcto com a Policlinica de Copacabana, para a Jocacão de um 
predio no Districto F~deral; · • 

Discussão unica do requerimento n. 86, de 1935 ( t.• legislatu
ra), cio Sr. Salles Filho, de inf-ormações sobre um decreto de ex· 
~ulsão contra o qual se allega ter sido expedido irreguli:lrmentc; 

D iscussão unica do requerlmento n. 88. de 1935 ( !." legi~la
tura). do Sr. Pedro Calmon e outros. de informações sobre o edifi
cio da Faculdade de Me<!icina da Bahia; 

Discussão unica do r.equerim~nto n. 89. de 1935. (I .• legislatu
ra) do Sr. Pinheiro Chagas e outros, de informações sobre empres
timos feitos pela União aos Estados ; 

Discussão unica do requerimento n . 92, de 193;, ( l. • Jegisla tu
:ra), do Sr. Delphim Moreira, de inclusão em Ordem do dia do 
projecto n. 52, de 1935. 

Levanta-se a Sessão ãs 18 horas e cinco minutos. 

76.• Sessão, em 2 de Agosto de 1935 

A's 14 horas, comparecer= os Srs: : 
Euvaldo Lodi, Pereira Lyra, Agenor Rabcllo, Edmar Carvalho. 

Claro d·e Godoy, Lauro Lopes, Acelyno de Leão, Clementino Lis
bõa. "Henrique Couto, Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, Hugo 
Napoleão, Adelmar Rocha. Plínio Pompeu, José de Borba. José Au
gusto, José Gomes, Samuel Duarte, Botto de Menez~s. Ruy Car
r.eiro. Souza Leao, Rego Barros . Domingos Vieira, Heitor Maia. 
Alde Sampaio, T:eixeira Leite, Motta Lima. Va~ente de Lima, Fer
!landes Lima, Deodato Maia, Amando Fontes. Prisco Paraíso, Pin
to Dantas, Arnold Silva, -Leoncio Ga!rão. Amaral Peixoto, Julio dt! 
Novaes, Henrique Lage, Salles Filho, Sampaio Corrêa. Acurc:o 
Torres, Cardille> Filho, Nilo Alvarenga. Bandeira Vaughan, À'\ur 
Bernar~. Bias Fortes, Pinheiro Chagas. Pedro Aleixo, José Braz. 
Theodomíro Santiago, Furtado de Menezes,Daniel de Carvalho, 
Christiano Machado, Macario de Almeida, Vieira Marqu:s . Matta 
Machado, Anthero Botelho. Theotonio Monteiro de Barros. Oscar 
Stevenson, Barros Penteado, Moraes Andrade, Macedo Birtencurt, 
Teixeira Pinto, Gomes Ferraz, Domingos V~llasco. Vicente Miguel. 
Arthur Santos, Paula Soares, Francisco Pereira, José Muller, Diniz 
Junior, &rges de Medeiros, Baptista Lusardo, Vespucio de Abreu, 
Demetrío Xavier, Frederico Wol~enbuttel, Adalberto Corrh, João 
Neves, Fanfa Ribas. Nicolau Vergueiro, Oscar .Fontoura, Aniz Ba· 
dra, Sebastião Domingues, Francisco di Flori. Antonio Carvalhal. 
Àustro de Oliveira, Chrvsostomo de Oliveira, Jos~ do Patroc:inio. Ri· 
<:ardino Prado. ~erreira · Lima, Ricardo Machado., Gastao de Brito, 
Leoncio de Araujo, Moacyr Barbosa. Moraes Palva, Thompson 
Flores (97)'. 
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O Sr. Presidente - A lista de pr~sença accusa o compar(!c i
mento de 97 Srs. Deoutados. 

Est?. a b:m.:~ a s~~szo. 

O Sr. Claro de Gcdoy (Supplcntc, servindo de 2.0 S~:-cretarío)
pr ocede á leitura da Acta cia Sessão antecedente, a qual é, sem ob
servações, approvada. 

O Sr. Presidente - P.:1ssa-se cl leitura do Exp.:diente. 

O Sr. Pereira Lira (1 . Secretario) procede â leitura do se-
guinte 

EXPEDIENTE 

Officio~: 

Do Ministerio da Fazenda, de 31 do mrz findo. !'t'mette::~do deis 
dos autographos da resolução legislativa, ganccionada. co~cedendo 
á Liga Brasileira Contra a Tubc~culose o domínio pleno do terreno 
onde -está construida a sua séde social . 

- A-:J Archiv o,. remettendo~se um dos autographos ao Senado. 
Dois do mesmo 'Ministerio e de igual data, enviando informa

ções. pedidas pela Comrnissão de Finança.~. .:;obr!:' a pensão da viu
va do 1.0 Tenente do Exercito Joaquim Gomes de Oliveira e relati
vas ao credito de 676:000$000, destinado ao pagamento de gratifi
cações e diaria.s regulamentares devidas, no corrent~ anno, aos fun
ccionarios da Directoria das Rondas Aduaneiras. 

- A quem fe2: a requisição. 
Do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, de 31 do me: 

findo. rernettendo informações .sobre recebimentos de gratificações por 
parte dos desembargadores da Cõrte de Appcllacão Pedro d-~ Alcan
tara Nabuco de Abreu, Luiz Guedes de Moraes Sarmento e Ataulpho 
Napoles de Paiva . 

- A -qu>em fe2: a requisição . 
Do Ministerio da Guerra, de 29 do corrente. remettendo a se

guinte 

Senhores Membros do Poder' Legisla tivo. 

Transmittindo-vos a exposição que 111e foi apresentada pelo Mi
nisterio de Estado da Guerra tratando da conveniencia da revisão 
de leis e medidas indispensaveis ao Exercito, peço-vos habiliteis c 
Governo com as autorizações :necessarias, sem accrescimos de des
pesa.s. 

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 1935, 1 H• da Independencia ~ 
47" da Republica. 

Getulio Vargas. 

Ex mo. Sr. Presidente da Republica. 

I. As leis promulgadas no período discrecionario trouxeram evi
dentemente um valioso alento ao organismo do ·Exercito Nacional. 
fazendo-o vibrar etn toda a s\la comp!e:x.a ~structura para alc~mçaT 
novos e im!>Ortantes aperfeiçoamentos . Entretanto a legislação qu>! 
criou a actual organizaçao do Exercito e. particularmente. a de Or
ganização Gera: do Ministeno da Guerra revelou incompatibilidades 
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em alguns pontos e ddiciendas em outros. Por outro lado, .a letra 
c o espírito do novo Estatuto Fundamental de 16 de Julho, deram 
nova feição a determinados problemas intimamente ligados á cxisten
cia e effidencia do Exercito. 

Impõe-se, por isso, .uma urgente revis;:lo do qac existe nesse 
particular:- pêra que se possam cumprir outros dispositivos de Ie;s, 
presentemente bloqueados pela impraticabi1id11dc do;; que se pretende 
modifica1•. · 

li. E ' do inteiro conhecimento de V. Ex. a difficuldade em 
que se encontra o Exercito para obter recursos c~p~ciaes para me
lhoria do seu apparelhamcnto materi;;l. 

Toma-se neéessario aproveitar tcdas as cpport;.midades favora
veis para fazer alguma coisa neste sentido. E' o .:aso do emprego 
obrígatorio de todos os saldos das verbas orçamentarias, nil acquisi· 
ção do material de guerra. Isto poré-m só pod<:rá ser feito com au~ 
torização legal para não se contrapor ás disposições do Codigo de 
Conta-bilidad~ Publica da União. 

Nestas condições, cabe-me submetter ti decisão de V. Ex.. o 
assumpto em apreço. certo de que solicitará do Poder Legislativo as 
medidas indispensaveis ao. fim visado, que Fodcrão ter, data venia. a 
forma indicada t ';)S ante-projeclos annex<Js. 

Rio de Janeiro, 29 de Julho de 1935. - Gene r<~\ Jciio GomCIS. 

Art. 1" Afim de garantir a indispensavcl continuidade no ap
pare!hamento do Exercito Nac;onal, fica reservaàa ao Poder Exe~ 
cutivo, a partir do corrente exercido, a applicação obrigatoria do.~ 
saldos das verbas orçamentarias do Ministerio da Guerra, annual
mente votadas para attender ás suas necessidades do tempo de paz, 
na acquisição, melhoramento e conservação do material necessario á 
efficienda do Exercito. 

Art. 2.v A prestação de contas do -emprego de taes saldos, se 
fará directamente perante o Poder Legislativo, em caracter reservado 
ou n§o, dentro dos seis mezes que se seguem ao exercido financeiro . 

Art. 3.v Revogam-se as disposições em contrario. 
- A' Commissão de Fínanç<rs . 
Do mesmo Míni.sterio, de 31 do mez findo, enviando as seguintes 

Em officio numoero 845, de 4 do corrente, V. Ex. me da conhe
cimento do teõr do requerimento em que o Sr. Deputado José Au
gusto pede informações sobre os motivos que determinaram o cha
mado a esta Capital de ofHciaes do 21° Batalhão de Caçadores. 

Tendo a honra. de esclarecer á V. Ex . , par<:~ sciencia do mes• 
mo Deputado, que as transferencias e deslocamentos de qualquer na
tureza, nos quadros do Exercito, constituem attribuição privativa do 
1\oiinistro da Guerra, como orgão administrador e coordenador que é· 
- (Decretos numeros 19.040, de 19 de Dezembro de 1929, art. s•. 
23.976, de 8 tie !Março de 1934, artigos 3' e 5"}. 

Reitero a V. Ex ., os protestos de elevada estima e mui dt-s~ 
tincta consiideração . - General João Gomes. 

- A quem fez a requisição. 

Do Tribunal de Contas, de 30 do me:z findo, enviando copia do 
termo do contracto de 16 de Março do c-orrente armo, celebrado en~ 
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tre a Directoria de Protecção á Maternidade e á Infancia c o Sr. 
Henrique Alves da Silva. 

- A quem fez a requisiç~o. 

Telegramma: 

De Porangaba - Ceará, de 29 de Julho - Presidente da Ca· 
mara dos D<:putados - Rio. 

Cornmunico V. Ex. .motivo relevante continuo impossibilitado 
frequ.1!11tar Camara pedindo justificação faltas. Saudações. - Olat>o 
O!iveir~. 

Inteirada. 
E' lido e vae a imprimir o seguinte 

P~OJECTO 

N. 163- 1935 

(Primeira legislatura) 

Regula .a corzsignação em folhas de pagamento par:a op~rarios da 
União e pensionistas do Thesouro Nacional, com pa.r:eoeres con~ 
trarios da:s Commissõe.s de Justiça e Estatuto. 

(Vide projecto n. 20], Justiça 89, de 1935, e Estatuto 9 -
1' legislatura) 

As lei:s federaes, estaduaes 'e municipaes que perrníttem consi· 
gnações em folhas de pagamento, evidentemente, instituem um bene· 
ficio, urna medida de assistcncii! aos servklores publicos. 

Esse b'~neficio, essa assi..stencia importam em verdadeiras con· 
cessões de credito garantidas pelo poder publico. 

Os abusos .provenientes de transacçõ·es feitas a juros extorsivos, 
onzenario;;, não podem, não devem justificar as r-estricções pr-eten· 
dídas pelos autores d opr:ojecto n. 201, de 1935. 

Os funccionarios que se utili= do favor, do be:neficio de fazer 
consignaçõ~ er:n folhas de pagamento, proc-edem facultativa e não 
obrigatoriamente. 

Aquelles que percebem menores vencimentos são. como é facil 
de com.prehender, os que mais recorrem ao credito, aos emprestimos 
garantidos por taes consignações. 

Cabe~ lhes maior quinhão nas difficuldades da vida. 
O projecto n. 201. de 1935, prohibe, precisamente, as consi· 

gnações em folha de pagamento aos funccion<~rios que percebem :me· 
nos de 1 :000$000 mensal H ... 

E, aos demais funcdonarios, só pcrmitte consignações em folha 
de pagamento para fins de aluguel, oompra de terr.e1n0 e residencia 
para sua propria moradia . 

Os autores do projec:to, ao que se percebe dos termos candentes, 
em ·parte razoaveis, da sua justificação, insurgem-se contra as con· 
signações em folhas de pagamento resultantes de emprestimos con· 
trahidos pelos consignantes - funccionarlos publicos. 

Nem ·sempre as consignações em folhas d-e pagamento resultam 
de xnutuos entre o.s consignantes e aquelles a favor das quaes -ellas 

. são instituídas . 
Não dão, portanto. na maiaria das vezes, ensejo a que aquelles 

sejam esc:orchados pela .ganancia desses, na cobrança de. juros exccs• 
.:sivos, de verdadeira usura . 
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Muitas vezes as consignações ·em folhas de pagamento são fei
tas para garantia de alugueis de casa e. de outros ·encargos penna
nentes ou eventuaes, contrahiidos pelos consignantes. 

Nessas modalidades, não tem, :não podem ter a feição odiosa 
que Ih~ emprestam os autores do projecto n. 201, de 1935. 

Não offerecem ensanchas de lucros áquelles a favor dos quaes 
as consignações são feitas, mas, tão sôm•~nte, dão-lhes as ga~antias 
do poder publico para segurança dos pagamentos a que os mesmos 
têm direito . 

Não fossem essas garantias, muitas e muitas vezes, os servido
res publicas ver-se-iam, pelas difficuldad•es de obter cr~dito e fiado
res idoneos, nas mais embaraçosa·s situações. 

As razões dos autores do projecto não convencem, nem justifi
cam a sua acceitação. 

Cogita-se, de facto, de restringir os effeitos de uma medida de 
assistencia do :poder publico em favor dos ·s~::us serventuarios. 

E. repetimos, as restricções vão attingir, precisamente. áquelles 
oue mais necessitam dessa medida, isto ê, os serventuarios de ven
cimentos inferiores a um conto de réis. 

Além disto, ha no proj~cto n. 201. de 1935, um dispositivo que 
fere flagrantemente o texto do artigo 113, n. 3. da Constituição 
Federal. 

E' o artigo 2, onde se dispõe: 

"As actuaes consignações crn fclha, de funccionarios, 
opecarios c pensionistas da União, {icê.m rcdu=idas a um 
terço do seu valor. sem novos jur-os." 

E' verdade que, dessa fórma, reduzindo discrecionariamente as 
dividas ã metade do seu valor, já os agricultores vão pagar, c, o 
que é mais estranhavel. ã custa dos cofre;; publicas federal's, os -seus 
compromissos. 

Isto se faz, porém, no regimem dos .poderes discrecionarios. 
Estamos no regimem constitucional e, na Constituição promulgada 

a 16 de Julho de 1934, no capitulo dos direitos c garantias indivi~ 
duaes, inscrevemos este dispositivo lapidar: 

"A lei não prejudicará o direito adquirido. o acto juri
dico perfeito e a coisa julgada." (Art. 113, numero 3) . 

As consignações Ja existentes em folhas de pagamento dos func
cionarios publicas, resultantes de actas jurídicos ·perfeitos, de dispo
sições de contractos div~rsos entre elles e terceiros. devem ser res
peitadas e cumpridas. 

O Poder Publico que as acceitou ficou responsavel pelos respe
ctivos pagamentos, não pôde alteral-a."S, intervindo nella-s para redu
zil-as em seu valor, nem extinguindo os juros estipulados. 

Uma lei votada, nesse sentido, violaria flagrantemente o dispo~ 
sitivo constitucional invocado - art. 113. n. 3. 

Deante do exposto, por inconstitucional e tambem por cerceador 
de beneficio já concedido aos serventuarios publicas, o projecto nu
mero 201. de 1935. deve ser rejeitado, 

Sala das Sessões, 8 de Abril de 1935. - Adolpho Bergamint, 
Presidente "ad-hoc". - Leopoldo Cunha Mello. Relator. - Nereu 
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!(amos. - Nilo de Alvarcn.ga. - Ascanio Tubino . - Soares Filho, 
com rcstr!cçõe.s. -- H<Jmcro Pir.cs. 

1'.\;tl·:n:r. HA {'0)1 :>1 1:-t'-'.'\0 J>E J-:ST.\'1'\YT O 

As medidas ;>lciteadas pefo j:lrojecto n. 201, de 19.35, em vez de 
am·parar cs funccionarics publicos. virão simplesmente c::;lloca1-os em 
situação angustiosissima quando elles precisarem, o que é commum, 
de qualquer recurso financi!iro para a satisfação de aperturas. 

O projecto em questão tem per fim cerrar-1lhes todas as .portas 
onde posS?.m legalmer.tc obter qualquer emprestimo liqu:davel em 
prestações medicas e m~nsaes. atirzndo os necessitados ás mãos im
piedosas dos usurarios, que. como corvos, esfaimados, lhes hão de 
voltejar em torne. afim de lhe:; .sugar a ultima gotta de sangue . O 
uso d <~.s promissorias a lei protectora será incapaz d'c cohibir, e estas, 
com juros extorsivos e sem fiscalização. serão facilmente acc::eitas 
ceante d:: qualquer pn?menda financ-eira dos pobres ,$ervidores do 
Esta::o. 

A hypothcse citada na ju.~tificativa do ;projecto ê pueril . Um 
funcci.:>nario que ganhe· 300$000 e tenha um pouco de bom senso não 
deve jámais consignar. ao contrario do que alli se aventa, 120$000 
mensaes. Tal serventuario, com familia, segUDdo está figurado, não 
poderá, mesmo sem fazer emprestimo algum, andar decentemente ves
t ido como pretendem os autores da idéa! 

Os juros de 10 '% ao mez, ·e.. ás vezes, até por dia (sic), de 
que falia a justificativa, só existirão se o projecto 201 -se tornar uma 
realídade. pois apenas de$sa maneira surgirão. prevalecendo-se da 
]d ~ â socapa. os usurarios emprestando aos funccionarips dinheiro 
sob a garantia muito duvidosa de pronti'ssorias . 

Quanto ao art . 4• do projccto, é innocua sua disposição, .por
que, já de ha muito é v edada a outorga de poderes irrevogaveis, ou 
em causa p:ropria, para o fim de r eceber vencimentos de funcdona
rios puhl!cos . 

O numero s~mpre crescente de casas que se destinam a em
prestimos :sob consignação em folha sô póde ser auspicioso para os 
funccionarios, aos quaes é facultado pela concurrencia, escolher 
aquellas que mais vantagens lhes offereçam. Os autores do projecto 
não se lembra ram, -todavia, que muitas dessa'> casa.s acabam fechan
do a·s .portas em consequencia dos prejuizos que soffrcm com as 
transacções effectuadas com o funcdonalísmo publico! 

O parecer da Commissão de Constituição e Justiça, rejeitando o 
projedo. -revela que este foi admiravehnente bem estudado em todos 
os seus detalhes, pelo que não carece de mais s upplementos. 

Sala das Commrssões, 31 de Julho de 1935. - MaJ'io de Mo
raes Paiva; Presidente e Relator. - Nogueira Penido. - Thcm
pson Flores Ncto . - Noraldino Lima. - Psulo Martins - Prisco 
Paraiso. 

Art. L• Ficam prohibida.s a.s consignações em folha de paga~ 
m·ento .aos funccionarios que tenham os vencimentos inferiore-s a um 
conto de réis (1 :000$000). 

§ t.• .Estende-se aos operarias da União 'e pensionistas do 
Thesouro Nacicnal, os beneficios da presente lei . 

Art. 2. • A.s actuaes consignações em folha, de funccionarios, 
operarias e pensionistas da União. ficam reduzidas a UII1 terço (1/3) 
do seu valor, sem novas juros . 
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Art _ 3.0 O s funccionarios ~ operurios da U nião s ómente pode
rão consignar em folha. para fins de aluguel. compra cie terreno e 
residencia para sua propria moradia. 

Art. 4_o E' vedada a outorga de poderes irrevogaveis, ou em 
causa propria, aos funccionarios no exercido de sua funcção. para 
o fim de receber os vencimentos a que tenham direit?, salvo em caso 
de dcença ou ausencia justificada. . 

§ I. • As procurações p<ossada..s antes de entrar em vigor a pre
~ente lei, serão validas a:é hndo o prazo ne!!as consignado. 

Art. 5." A execução e fiscalização da presente lei ficam affe
ctas ao Mmisterio da Fuzenda, bem assim sua regulamentação. re
vogadas as disposições ·em contrario. 

Sala das Sessões, Março de 1931. - V. de Tolddo . - Wal
demar Re:ikdal. - Alvaro Ventura . - Jcão Vitaca. - A cyr Me.
dciros . 

E' lida e vae a imprimir a seguinte 

N. 126-A - 1935 

Rcdacção final do pro~to n. 126. de 1935 (I legislatura), que 
regula o casamento religioso p.rzra os r::tfcitos civis 

(Proj. n. 79-B. 1935 - Justiça 36 í ]• legislatura ) 

O Poder Legisa ltivo decreta: 
A rt. 1.0 O casamento religioso, celebraco perante ministro da 

Igreja Catholica. do;; cultos .pz-otestante, grego orthodoxo. israelita e 
positivista, ou de outros, cujos ritos nã o contrariem a ordem publica 
ou os bons costumes. produzirá o s mesmos effeitos do casamento ci· 
vil, nos termos desta lei. 

Art . 2.0 As autoridades superiores das confissões religiosas com· 
mu:nicarão ao presidente da Cõrte de Appel!ação nos Estados, no 
Districto Federa l e no T erritorio do Acre, a relação nominal dos seus 
ministros COIT'!)etentes para celebração do casamento. bem como 
quaesquer modificações, substituições ou exonerações supervenientes. 

§ 1. • Quando a hierarchla dessas confissões fõr universalme .. <e 
conhecida. a communicação versará apenas sobre os cargos e suas 
eventuae~ substituições . 

§ 2.'' Todos os ministros deverão trazer suas provisões ou ti
tulos de nomeação, expedidos pelos respectivos superiores, dando-se 
sempre a maior divulgação a qualquer nomeação, substituição ou 
exoneração. 

Art . 3.0 A secrc?taria de cada Cõrte de Appellação annotarâ. 
em livro especial, as communicações determinadas pela presente lei. 
dando.-l.l;es tambem ampla publicidade, que:- ·pela i.mprP.nsa, quer me
diante circulares aos Juizes de Direito, que estes transmittirão aos 
demais juizes <ompeten~ e aos offidaes do Registro Civil •. 

§ t .• T-endo duvida sobre se o rito de confissão religiosa, não 
especificada no artigo t•, contraria, ou não, a ordem publica ou os 
bons costumes. o presidente da Cõrte de Appellação deverá determi
nar as providencias que, para dirimil,a, julgar conveniente, autori· 
zando, denegando ou cancellando a.s annotações. 

§ 2. • A todo cidadão é facultado representar ao Minis te rio Pu· 
blico, na comarca em que occorra o facto. contra corulSSão religiosa. 
cujo rito contrarie a ordem ãJublka ou os bons .costumes, articulando 
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factos oe indicando, ou oHerecendo, .provas afim de ser denegada a·. 
seus ministros a faculdaáe de celebrar -casamento com effeitos civis .. 
O Ministerio Publico, adoptando as medidas que cons-iderar conve
nientes, promoverá a acção penal se cabível. e exporá, em relatorio. 
ao president~. da Cõrte de Appellação, os resultados que apurar. 

Art. 4. • Os nubentes, habilitados na forma da lei civil, pode
rão nquerer, ao juiz competente, a celebração do seu casamento por 
ministro de confissão religiosa, cujo nome ou inve:;tidura se encon
trem a=otados na secretnria da Cõrte de Appellação do mesmo 
Estado. 

§ 1.• Deferido o pedi.do, determinará o juiz que o official ex·· 
peça a certidão de habilitação para casamento dos requerentes, :na 
qual mencionará: 

a) nomes, prenomes, data de nascimento, profissão, domicilio e· 
residencia actual dos nubentes; 

b) nomes, prenomes, datas de nascimento, profissão. domicilio 
e residencia actual ·dos paes: 

c) nome e prenome do conjuge preced'!nt~ e a data da disso-
lução do casamento: 

d) data da publicação dos proclamas; 
e) os documentos apresentados para a habilitação; 
f) investidura e cargo do JIJ.i.nistro ou o seu nome. 
§ 2." Essa certidão, isenta de sello, s~râ entregue, pelo of.ficíal, . 

mediante recibo nos autos respectivos, a um dos nubentes, ou á pes
soa por elles designada na petição. 

§ 3.• A certidão valerá para o casamento durante trinta dias. 
contados de sua data; findo esse prazo, será necessario nova certi
dão extrahida do mesmo processo de habilitação, a requerimento dos 
nubentes. 

§ 4.0 A certidão, de que trata o presente artigo, não será au
torização para o ministro religioso celebrar o casamento, mas a de· 
claração de se acharem os nubentes civilmente habilitados a. c:ontra
híl·o pera.nt~ ~Jle, seu coadjutor, ou delegado, desde que competentes, 
segundo as leis da respectiva confissão, e estando regularmente an,· 
notados seu nome ou investidura na Cõrte de Appellação. ainda que 
de outro Estado. 

Art. 5.0 O casamento religioso será celebrado no dia, hora e 
lagar préviamente desdgnados pelo ministro que presidir o acto, me
diante apreser.tação da, certidão me-:u:ionada no art. "!0 e preenchidas 
as formalidades do rito respectivo. • 

.§ 1.0 A ro.Iemnidade terá Jogar na igreja, ou templo, ou em 
outro local designado, ou admittido, pelo c:elebrante, a portas aber
tas, perante testemunhas, parentes·, ou não, dos contrahentes, •e na 
forma do rito da religião adoptada. As testemunhas serão pelo me• 
nos duas, quando os contrahe:n.tes saibam escrever, ou quatro, quan~ 
do algum delles .:> não saiba . 

§ 2.0 A celebração do casamento será immediatamente suspensa, 
se algum dos contrahentes recusar a so}emne affirmação da sua von
tade, declarar que esta não é livre e -espontanea, ou manifestar-se 
arrependido, assim como se no acto .fôr dEmundado impe.dimento 
Íundado na lei civil. 

~ 3.0 O nubente 4-.. e dér causa á suspensão do ado .não será 
admittido a retratar-se no mesmo dia. 

Art. 6.0 O :ministro lavrará, ou fará lavrar, em lingua verna~ 
cuia, logo depois da celebração do casamento, o assento respectivo · 
em duas vias de igual teôr, uma no livro especial e outra em folha 
separada, assignadas por elle, pelos conjuges e .pelas testemunhas, 
depois de lidas em voz alta e clara. 
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§ t.• Constarão do assento; 

a} a hora, <lia. mez e anno e loga.r de reali::a.ção do casamen
to, com a especificação de terem sido observadas as formalidade do· 
art. s~ e § l •; . 

b) o nome do ministro celebr:imte, com indicação de seu cargo 
ou inve-stidura e da sua confissão religiosa; . 

c), os nomes. prenomes, idades, profissões, domicilias e resi
dencias dos conjuges e das ~temuohas; 

d a declaração de ter sido o casamento celebrado com o cum
primento das formalidades legaes e observanda do ritual religioso. 
applicavet; 

e) o in.l'eiro teôr da certidão do art. 4•, § 1•; 
f} o regime de bens do casamento e. se os nubentes fizerem a· 

declaração, a data e o cartorio em que foi passado a escriptura ante~ 
nupcial, quando o roegüne não fõr o legal; 

g) a pessõa a quem serã entregue o termo avulso, de accordo 
com o art. 7•. 

§ 2.• Suspensa a celebração d~ casamento em qualquer dos ca~ 
sos do art. s~. § 2-, se lavrarã o termo. Jlle'.Ocionando circum.stao~ 
dadam•,nte o occorrido, na fõrma do principio deste arti9o. 

§ 3." Os livros de assento dos casamentos religiosos, celebra~ 
dos ncs termos desta lei, e os documentos para ess~ fim apresentad~. 
serão conservados em bem estado, e em logar seguro, e ahl exhibi~ 
dos, medíante requisíção judicial, sob as vistas do Ministro incum~ 
bido de sua guarda, ou de pessôa por elle designada. 

Art. 7.0 O Ministro. que celebrar o casamento, entregará logo 
aos nubentes. a um delles. ou á pe.ssõa que. designarem, m.ediante 
recibo, o termo avulso, e .farã communicaç§.o de occorrido ao offi<:ial 
do Reg.i:stro Civ.U processante da. habilitação, dentro em. setenta e 
duas horas, -se o cartorio estiver situado na mesma localidade, ou 
no ma-i.s curto pra%0, até trinta dias depois da cel'ci>ração do casa~ 
mento, llOS demais casos. 

§ 1.0 O termo avulso será entregue aQ official do Registro Ci
vil, mediante recibo de proprio punho, em livro especial de proto-
collo, ou em separado. 

§ 2." A communicaçãt. io casamento, e1igida por este artigo, 
serà feita sob registro postal. com recibo de volta . Esse registro, 
c:omc:r servíço pa:blko. será gratuito, e, no certificado. mencionarâ o 
llgen~e po.stal tratar~ de assento matrimonial, referindo os nom-es 
dos conjuges. Para isso, a cana lhe :serã :;:ntregue aberta, fechando-
se depois da verificação. 

§ 3.ç Ao fazer a. communicação ao official do Registro, envia• 
rã o IMinisrro, quando houver, as procurações, de utn ou de ambos 
<>S contra·bentes. 

§ -4. • Os Ministros poderão exigir ~ documentos referiOOs ~
§ 3", em duplicata, afim de wnservarem, em seus arcbivos, ex em• 
plaJ:>eS de cada um. 

Art. 8.0 O Ministro & confissão reli9ios.a especificada no ar~ 
tlgo 1•, que celebrar casamento. estando al9lllll dos contrahentes em 
immin.ente .perigo de vida, lavrará, ou farâ lavrar, no livro proprio, 
ou em ~eparado, o :respectivo termo. em duii!S vias. com os pos.sivelS 
requisitos do art. 6"', § 1", assignaclo por eJie, pelo <:ontrahente <Lue 
souber, ou puder. ~. e por quatro testemunhas, que saibaDl 
ler e escrever. 
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§ 1." A segunda via do termo lavrado será envia;la, pelo Mi
nistro cclebrante do casament:~, ao ofiicial do Registro Civil do c!is
tricto em que se tiver effectuado, nos tcrmo.s e pra:::o co art. 7°. 

§ 2." c~ posse da segun~a via. o offlcid. immediatemente. a 
autuará, ou juntará aos c:uto5 da habilitação res~ectíva, se houver, 
fazendo-os concluso~ ao iuiz competente, proseguincio-se ncs termos 
do art. 200 do Codígo Civil. 

Art. 9." Haverá, em cada cartorio do Registro Civil. m:iis um 
livro - '"E'" - para registro dos caS<Jmentos religioso=. com tre
zentas folhas e as formalidades dos mencionados no art. 43 do de
creto n. 18.512, de 24 de dezembro de 1928. 

§ 1.'' Cada folha desse livro será dividida ~m tr~?s partes de 
accorclo com o modelo annexo ao dec-reto n. tS .512; ã esqurrc!a, :;e 
lançará o numero de ordem; ao centro, o assento, fiG:ndo, ã àireita. 
espaço para as notas c averbações. 

§ 2." No mi!:;mo dia em que receber o t~.rmo avulso, o officia1 
do Registro Civil hrá. gratuitam~nt~. a inscripção do casa!nento. la
vrandL) um ass~!'!t? no livro "E'", que assignará cem duas testemu
nhas. e em que. transcreverá, na integra, o mesmo termo, mencionan
do os documentos C:tte o acompanhavam e as circumstancias que jul· 
gar convenientes. 

§ 3." O official juntará o termo avulso e as procu:ações, aos 
autos da habilitaçã::: do casamento, certificando nelles a cata na ins
cripção •e numeras da pagina e livro em que a lançou. 

§ 4." Verificando a lnobc.ervancia de formalidades legaes na ce
lebração do nsamento, o official annotará, no livro proprio, a ins
cripção, que ficará sustada, e expondo as duvidas, que tiver, nos au
tos da h<::=ilitação abrirá, immdiatamente, vista deste·; ao represen
tante do ,Minrsterio Publico. por tres dias. 

§ 5.° Com o parecer do Ministerio Publico, os autos serão logo 
conclusos ao juiz para, dentro em tres dias, proferir sentença, de· 
terminando a inscripção do casamento, sanadas as nullidades relati• 
vas, ::>u denegando-a. quando insanaveis. O juiz appllcará as pena~ 
Hdade~ de sua compet~ncia e ordenará a remessa de cópias dos au· 
tos ao repres~ntante do M:nisterio Publico, para a propositura da 
acção penal cabível. 

§ 6." Se a inscripção fõr ordenada ulteriormente, retro-trahirá 
todos os seus effcitos ã data da annotação tomada pelo ofíidal. nos 
termos do § 4n, attendido o dispo~>to no artigo li . 

§ 7." O registro é obrigatorio, e se o official se recusar a fa· 
:el-o, os conjuges, ou o representante do Ministerio Publico, pode~ 
ráo requere l-o. 

Art. I O. Se até 60 dias depois de expedida a certidão do art. 
4°. não tiver sido feita a inscripção. o official do Reg:Stro Civil re~ 
Ljuisitará, do Minist.-0 competente, informação escripta sobre a ce• 
lebração do mesmo casamento. A' requisição atte.nderã, no prazo de 
dez dias. o Ministro, en•:iando cóoia authentica do termo do casa· 
mente. SE! o tiver eHec:tuado. · 

Paragrapho unico. De posse dessa informação, o offkial junt<tl# 
a-á aos autos da habilitação do casamento a que se refere, prece• 
dendo-se nos termos dos § § "!0 e 5• do art. 9°. · 

Art. 11 . A inscripção do casamento religioso, dentro do prazo 
de 60 dias constante do art. 1 O, attribue-lhe os mesmos effeitos do 
casamento civ:ll, desde o momento <!e sua celebração. 

Paragrapho unico . Findo o prazo de 60 dias, o registro poderá 
ser feito em virtude de decisão judicial, $em prejuízo das penalida
des em que .tenham incorrido os respoos_aveis pelo retardamento. 

Art. 12. Os actoa regulados por. esta lei, que competem aos. nu.,. 
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·bcntes. ou aos c.onjuges, poderão ·~·er prati::ados por dles, pessoal
mente. ou por procurador com poderes cs;:>eciaes . 

Art. 13. O casamento religioso, celebrado na conformidade desta 

lei, considerar-se-á perfeito, antes de sua inscripção, afim de applicar
se o art. 283, da Consolidaç5o . das Leis Penaes. 

§ 1.0 Commettem os crimes -e ficam sujeitos. respectivamente, ás 
penas dos artigos 25 1. 252, 253, 256. 257, 258, 259 e 261, e /ieus 
paragraph:>s, da Consolidação das Leis P~naes o E que pra ticarem 
os actos previstos nestes dispositivos. ou se· sen•irem de clocumcnt~s. 
ou papeis, n clles mencionados, para a celebr<l.ção d::> Glsamcnto re
ligioso ou para a sua inscripção no Registro CiviL 

§ 2.n Para o effeito da applicação do art . 253 d a Consolidação 
das Leis P~naes, o ministro de confissão religiosa. q~1ando no exer
cido das attribuições que esta lei lhe faculta. é cqu~parado ao func
donario publico. 

§ 3." Incorrerá n.as penas de prisão cellular, j:'Cr um a quatro 
annos, qu~m se fingir de ministro de qualquer confissão religiosa e 
exercer as funcções respectivas, para a celebração do casamento. ou 
para a lavratura do assento, ou do termo avulso. na conformidade 
'desta lei. 

§ i ." Incorrerá nas penas d e multas de 500$ a 5:000$ c de pri
são cel1uler de se:.S mezes a dois annos: 

a) quem deixar de promover, ou difficul1:2r, retarclar ou im
pedir, o registro do casamento religioso pela forma ~ nos prazos de~ 
terminados nesta lei ; 

a) quem deixar de promover, ou difficultar, retarda r ou im
do casam~nto religioso, sem as exigencias da lei. 

§ 5.• Não cumprindo o official do Registro Civil, prompta e 
exactamente, as obrigações, formalidades ou enc3rgo.~. que esta lei 
lhe impõe. incorrerã nas penas de multa de réis 1.00$000 a 2:000$000. 
e de suspensão do ext>rcicio do cargo por um a doze mezes. impostas. 
de plano, pelo juiz competente, de officio, ou a requerimento dos 
nubentes, do representante do Ministerio Publico, ou do ministro re
ligioso C?lebrante do casamento. ouvido sempre o official respon
~>avel. 

Art. 14. Cabe o recurso de aggravo de petição. interposto : 
I, por qualquer dos nub~ntes. e peio repNsentante do Ministerio 

Publico, ou da religião ·de que ·se trate , das decisões: 

a) sobre annotação de cargos, ou nomes, de ministros nf Se
cretaria da Côrte de Appellação, e nos casos do § 1• do artigo 3"; 

b) sobre a celebração do casamento por ministro religiooo; 

c) sobre a inscripção de casamento celebrado por ministro re
ligioso. 

Il.pelo of.ficial do Reg·istro Civil, da imposição de pena de mul
ta, ou 'Suspensão. 

Art. 15 . Entrará esta lei em execução. em todo o territorio na
cional, trinta dias depois de sua publicação no Diario Official da 
União . 

Art . 16. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Ccmmissão, 2 de Agosto de 1935 . - V alente de Lima. 

Pre~ideote. - Vicente Migu4.1. - Corrêa da Costa. - Mathias 
.Freire. - He;tor Maia. 
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ilEJlACÇÃO 

N. 126~A- 1935 

o· !e gis!atuca} 

R.eá.acçã::J final do projecto. n. 126, de 1935 ( J• legislatura), quz re-
gula o casame-nto religioso para os etfeito:s cüJis. 

(Pcojecto n. í9-B, 1935 - Justiça 36, 1" legislatura) 

O Poder Legisaltivo decreta : 
Art. L" O casamento religioso. celebrado perante ministro da· 

Igreja Catholic;a, dos cultos prot>!stante, grego orthodoxo, ~sraelista .. 
e positivista, ou de outros cujos ritos não contrariem a ordem pubíica 
ou os bons costumes, produzirá os mesmos effeitos do ca:samento d~ 
vil, nos termos desta lei. 

Art. 2.• As autorida:bs superiores das confissões relígiosz.::; com
municarão ao presidente da Cõrte de Appellação nos Estados. nO' 
Districto Federal e no Territorio do Acre, a relação nominal dos 
seus Ministros competentes para celebração do casamento, bem como;.· 
quaesquer modificações, substituições ou exonerações supervenientes. 

§ 1.0 Quando a hierarchia dessas confissões fõr universalment~ 
conhecida, a ccmmunicaçiio versará apenas sobre os cargos e suas. 
eventuaes substituições . 

§ 2. o Todos os Ministros oeverão trazer sua:s provisões ou ti
tulos de nomeação. expedidos pelos respectivos superiores, dando
se sempre a maio!" divulgação a qualquer nomeação, substituição ou 
exoneração. 

Art. 3.0 A sec!"etaria de ·cada Cõrte de Appel!ação annotará,. 
em livro especial, as communicações determ.inada:s pela p:resente lei, 
dando-lhes tamhem ampla publictdade, quer pela imprensa, quer me
diante circulares dos }ui,;es de Direito, que -estes tran.smittirão aos.· 
demais juizes competentes e aos officiaes do Registro Civil. 

§ !.• Tendo duvida sobre se o rito de confissão religiosa, não.' 
especificada oo artigo 1•, contraria, ou não, a ordem publica ou os 
bons costumes, o Presidente da Cõrte de Appellação deverá deter.-· 
minar a~ providencias que, para dirimil-a, julgar conveniente, auto
rizando, denegando ou cancellando as a.nnotações. 

§ 2. • A todo cidadão é facultado representar ao Ministerio Pu
blico, na comarca em que occorra 6 facto, contra confissão religiosa, 
cujo rito contrarie a ordem ?Ub!ica ou os bons çostumes, artkulando 
factos e indicando, ou offerecendo, provas afim d'e ser denegada a 
seus Ministros a faculdade de celebrar o casamento com effeitos ci
vis . O lvr:inisterio Publico, adaptando as medidas que considerar con
venientes, promoverá a acção penal se cabive.J, e exporá, em rela
torio, ao presidente da Cõrte de Appellação, os r.:sultados que apurar. 

Art. 4.0 Os nubentes, habilitados na forma da lei civil. poderio 
requerer, ao juiz competente, a celebração do seu çasamento por Mi~ 
nistro de confissão r;:ligiosa, cujo nome ou investidura se encontre= 
annotados na secretaria da Cõrte de Appellaçao do mesmo Estado. 

§ 1.0 Deferido o pzdido, determinará o juiz que o of!icial ex
peça a certidão de habilitação para; casamento dos requerent:>es, na 
qual mencionará : 

·a) nomes, prenomes. data de nascimento, pr<Jfissão, domicilio e 
residencia actual dos nubentes; 

b) nomes. prenomes, datas de nascimento, ou de morte, domr.,.. 
cilio e residencia actual dos .paes; 
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c) nome e prenome do conjuge preced~nte e a data da dissolu~ 
.. ção do casamento; 

d) data da publicação dos procalmas; 
eJ os documentos apresentados para a habilitação; 
f) investidura e cargo do ·Ministro ou o seu nome. 
§ 2.• Essa certidão, isenta de sello, serã entregue. peio official, 

·mediante recibo nos autos respectivos, a um dos nub~ntes, ou á 
pessoa por elles designada ns petição. 

§ 3. • A certicão valera para o casam~nto durante trinta dias, 
contados de sua data; findo esse prazo, serã necessario nova certi~ 

. dão -extrahida do mesmo processo de habilitação. a requer:rnento dos 
nubentes . 

§ 1.• A certidão, de que trata o pr~ente artigo, não serã auto~ 
rização para o ministro religioso celebrar o casamento, mas a de
claração de se acharem os nubentes civilmente habilitados a contra~ 
hil~ perante elle, seu coadjutor, ou dclegaóo, desde que c.ompeten
tes, s~gundo as leis da respectiva confissão, e estando regularmente 
annotados seu nome ou investidura na Cõrte de Appcllação, a:ndc~ 
que de outro Estado. 

Art. 5.• O c~amento religioso será celebrado no dia, hora c 
legar préviamente designados pelo ministro que pr~sidir o acto, me
diante apresentação da certidão mencionada no art. 3" e preenchidas 

. as formalidades do rito respectivo . 
~ 1.0 A solemnidade terá legar na igreja, ou templo, ou em 

outro local designado, ou admittido, pelo celebrante. a portas aber~ 
tas, pe:ante testemunhas, parentes, ou não, dcs contrahcntes. e na 
forma -do rito da religião adaptada. As testemunhas serão p elo me~ 
nos duas, quando os contrahentes saibam escrever, ou quatro, quan
do algum dclles o nãc s~iba. 

§ 2.• A celo:bração do casamento será imrnediatamente suspensa, 
se algum dos contrahentes recusar a solenne affirmac;ão da sua von~ 
tade, declarar que esta não ê livre -e espoutanea. ou manifestar-se 
arrependido, assim como se no acto fõr denunciado impe:iimcnto fun• 
dado na lei civil. 

§ 3.• O nubente qu~ dêr causa á suspensão do acto não será 
admittido a retratar-se .no m~smo dia. 

Art 6.• O Mini~tro lavrará, ou fará lavrar. em língua v~rna~ 
cuia, logo depoí.s da celebração do casamento. o assento respectivo 
em duas vias de igual teôr, uma no livro especial e outra em folha 

. separada, ~ignadas por elle, pelos conjuges c JY-las testemunhas. 
-depois de lidas em voz. alta e clara . 

. § l .• Con·starão do assento : 
a) a hora, dia. mez e anno e legar de realização do casa~ 

mento, corn a especificação de terJ.:m sido observadas as formalidados 
elo art. 4• e § ]•; 

b) o nome do Ministro celebrante, cor.1 indicação de seu cargo 
ou investidura e da sua confissão religiosa; 

c) os nomes, prenomes, idaàcs, profissõ~s. domicílios e residen~ 
cias dos conjuges e das testemunhas: 

d) a declaração de ter sido o casamento celebrado com o cum~ 
primento das formalidades legaes e observancia do ritual religioso 
applicavel; 

e) o inteiro teôr da certidão do art. 3•, § ]•; 
f) o regime de bens do casamento e, se os nubentes fizerem 

a declaração, a data e o cartorio em que foi passada a escriptura 
.ante-nupciaL quando o regime não fõr o legal; 

g) a pessõa a quem será entregue o termo avulso, de accordo 
-com o art. 6.0

• 
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§ 2. • Suspensa a celebração do casamento em qualquer dos casos
do art. 4•, § 2•. se lavrará o termo, mencionando circumstanciada
mente o occorrido, na fôrma do principio deste artigo. 

§ 3." Os livros de asse~to dos casamentos religiosos, celebrados 
nos termos desta lei, e os documento3 para esse fim apresentados. 
serão conservados em bom estado, e em Ioga!" seguro, e abi exhibidos. 
mediante requisição judicial, sob as vistas do Mil"istro incumbido de 
sua guarda, ou de pes.sõa por elle designada. 

Art. 7.• O Ministro, que celebrar o casamento, entregará logo-
aos nuh~.ntes, a um delles. ou ã p~ssõa que designarem. mediante 
recibo, o termo a'vulso, e fará communicação do occorrido ao offi
dal do Registro C ivil processante da habilitação, dentro em setenta·. 
e dua:s horas, se o cartorio estiver situado na mesma localidade. 011 
no mais curto prazo, até trinta dias depois da celebração do casa
mento, nos demais casos. 

§ 1. • O tzrmo avulso serã entregue ao official do Registro Civil. 
mediante recibo de proprio punho. em livro especial do protocoilo. 
ou ~m separado . 

§ 2.• A commun:cação do casamento, exigida por este artigo • 
.serâ feita sob registro postal, com recibo de volta. Esse registro, 
como serviço publico, será gratuito. e, no certificado, mencionará 
o agente postai tratar-se de• assento matrimonial, referindo os nomes. 
dos conjuges. Para isso, a carta lhe será entregue aberta, fechando.:. 
se depois da verificação. 

§ 3.• Ao fazer a communicaçáo ao official do Registro, enviará 
o Ministro, quando houver, as procurações, de um ou de ambos os 
contrahentes. 

§ 4.• Os Ministros poderão exigir os documentos referidos no · 
§ 3", em duplicata. afim de conservarem. em seus archivos, evem· 
piares <k cada um . 

Art. 8.• O ·Ministro de confissão religiosa especificada no art. 
]•, que celebrar casamento, estando algum dos contrahent~s em immi
nente perigo de vida. lavrará, ou fará lavrar, no livro proprio, ou 
em separado. o respectivo t-l'rmo. em duas vias, com os possíveis 
re-quisitos do art. 5•. § 1•. assignado por elle. pelo contrahente que 
souber, ou puder, assignar, e por quatro testemunhas, que saibam 
ler e cscrev~r . 

§ t.• A segunda via do termo lavrado será enviada. pelo Mi· 
nistro cclebrante do casamento, ao official do Registro Civil do dis
tríc:to em que se tiver effectuado, nos termos ::: praz:o do art. 6•. 

§ 2.• D~: po.sse da segunda via, o officiul. immediatamente, a 
autuará. ou juntará aos autos da habilitaçãq respectiva .. •e houvre. 
fazendo-os conclusas ao ·juiz competente, pros-;:,guíndo·se n~ t ermos 
do art. 200 do Codigo Civil. 

Art. 9." Haverá, em cada cartorio do Registro Civil, mais uni
livro - "E" - para registro dos casamentos religiosos, com tre· 
zcntas folhas e as formalidades dos mencionados no art. 43 do de··· 
ereto n. 18. 542, de 24 de Dezembro de. 1928 . 

§ I. • Cada folha desse livro será di v i .:i-ida ern tres partes de· 
ac:cordo com o numero de ordem; ao centro. o assento, ficando, ã · 
direita, espaço p3ra as notas e averbaç~. 

§ 2.• No mesmo àia em que receber o . termo avulso, o offi.ciat 
do Registro Civil fará. gratuitamente, a inscripçãc do casamento. 
lavrando um assento no livro "E", que a.ssignará com duas te~te
munhas, e em que transcreverá, na integra, o mesnlo tnmo. men.:. 
clooando os documentos que o acompanhavam e as circ:umstancias 
que julgar convenientes. 

§ 3.• O official juntará o termo avulso e as procurações, ·aos: . 
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autos da habilítacão do casamento, certificando nclles a data da ins
cripção e numerO:S da pagina e livro em que :a lançou. 

§ 1: V?rificanclo a inobservancia de fonnalidad~s legaes na ce-. 
lebração do casamento, o official annotarã, n.o livro proprio, a ins
cripção, qu~ ficará sustada, e expondo as duvidas, que tiver, nos 
autos da habilitação, immediatamente, vista destes ao r~!,resenrantc 
elo Ministcric Publico, por Ires dias. · . 

§ 5.• Com o parecer do Ministerio Publico, os autos s~rão logo 
conclusos ao juiz para, dentro em tres dias, proferir sentença, deter
minando a inscripção do casamento, ::;anadas as n1.lllidades relativas ou 
denegando-a. quando insar.aveis·. O juiz applicarã as penalidades de 
sua competencia e ordenará a remessa d~ cópias dos autos ao re
presentante cio M\nisterio Publico, para a propositura da acçãu penal 
cabível. 

§ 6.• Se a inscripção fõr ordenada ulteriormente. retro-trahirâ 
todos os seus effeitos a data da annotação tomada p·:lo c.flicial. nos 
termos do ~ 'ia, attendido o disposto no artigo 10. 

§ 7.• O registro é obrigatorio, e se o official se recusar a fa~ 
. zel-o, os conjuges, ou o represent?.nte do Ministerio Publico, po

derão requ,zrel-o . 
Art. 10. Se, até 60 dias depois de expedida a certiãão do 

art. 3", não tiv~r sidG Ieita a i.T"Jscripção. o official ::lo R~gi,tr:J Civil 
requisitará. do Ministro competente, informação escripta sobre a ce~ 
Icbração do mesmo casamento. A' r-equisição attenderá, no prazo de 
dez dias, o Ministro enviando cópia ~uthentica do termo do casa~ 
menta, se o tiver effectuado. 

Paragraphc unico. De posse des·~a inbnn ;ção. o official ju.J.~ 
tal-a-á aos autos da habilitação do casamento a q1.le se refere, pro
c..?..dendo-se nos termos dos § § 4" e 5" do .are. 8" . 

Art. 11. A inscripção do casamento religioso. dentro do prazo· 
de 60 dias constante do art. 9", attribu~-Jhe os m~smo~ effeitas de 
casamentr. civil. desde o momeTito de Sl1a celebraçã::>. 

Paragrapho unico. Findo o ·pr<::~:o de 60 d:as o registro, ·poderá 
ser feito em virtude de decisão judicial. sem preiuizo das penalida
des em que tenham incorrido os responsaveis pelo retardamento. 

Art. 12. Os actos regulaclos.por.esta lei, que compet~m aos nu" 
bentes1 ou aos conjuges, poderão ser praticados por ell~s. pessoaf-~ 
mente, ou por procurador com poderes especiaes. 

Art. 13. O casamento ·religio!o, celebrado na ccmformidade desta 
lei, considerar~,.,-e~ã oerfeíto, antes de sua inscripção. afim ::!e applí
~:ar.-se o art. '283. ·da Consolidaçao das Leis· Penaes. 

§ 1.• Commettem os crimes e ficam sujeitos, respectivamente, âs 
penas dos artigos 251. 252, 253, 256, 257, 258, 259 e 261. e seus 
paragraphos. da Consoiidaç§o das Leis Pen.a·:s os que praticarem os 
actos previstos nestes dispositivos ou se servirem de documentos, ou 
papús, nelles mencionados, para a celebração do casamento religioso 
ou para a sua inscripção no Registro Civil. 

§ 2.• Par.a o effe:ito da applicação do art. 253 da Consolidação 
das Leis Penaes, o Ministro de confissão religiosa, quando no exer
cido das attribuições que esta lei lhe faculta, e equiparado ao func
cionario publico. 

§ 3." lncorrerã nas penas de prisão cellular, por um a quatro 
annos, quem se fingir de Ministro de qualquer confissão relig·iosa 
e exercer as fuocções respectivas, para a celebração do casamento. 
ou para a lavratura do assento, ou do temzo avulso, na conformi
dade desta !ei . 

§ 4.~ Incorrerá nas penas de multas de 500$ a 5:000$ e de prisão 
cellnlar de seis mezes a doi~ annos : 
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a) quem deixar de promover, ou difficult.ar, retardar ou impe
dir, o registro do casamento religioso pela forma e nos prazos de-
terminados nesta lei; · 

b) quem effectuar, obtiver ou procurar obter o registro civil 
do casamento religioso, sem as exigenci.as ca lei. 

§ 5.
0 

Não cumprindo o official do R~istro Civil, prcmpta e 
exactamentc. as obrigações, formalidades ou encargos, que esta lei 
lhe impõe, incorrerá nas penas .de multa de reis 200$0CO a 2:000$000, 
e de suspensão do exercido do cargo ,por um a doze mezes, impos
tas. de plano, pelo juiz competente, <le officio, ou a requerimeiJto 
dos nubentes, do representante do Ministerio Publico, ou do Ministro 
religioso celebrante do casamento, ouvido semp:re o official respon
save!. 

Art. 11. Cab~ o recurso de aggravo de petição interposto: 

r. por qualquer dos nubentes. e pelo :representante :do Minis
teria Publico, ou da religião de que se trate, das dedsõc~ : 

aj sobre a annotação de cargos. ou nomes, de ministros na 
Secretaria da Cõrte de Appell:ação, e !llOS casos do § 3• do ar
tigo 2•; 

bi 
c) 

ligioso. 

sobn~ a celebração do casamento por Ministro religioso; 
sobre <: inscripção de casamento celebrado por Mh;stro re~ 

II. pelo offícíal do Registro Civil, da imposição de pena de 
multa, o~! suspensão. 

Art. 15. Entrarâ esta lei em execução, em todo o ter!"itorio na~ 
donaL trinta dias depoiS Ide sua publicação no Drario O{fõ.::ia? da 
l.Ulião. 

Art. 16. Revogam-se ;:J.s ·disposições em contrario. 

Sala da Commi~são, 2 de Agosto de 1935. - Vafcnt~ rf~ Limi"f, 
PI:"esidente. - Vicente Miguel. - Corrêa da Costa. - Mathias 
Freire. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expedknte. 

O Sr. José Muller (Pela O.rdem) - Sr. Presidente, não me 
encontrav.a na Casa. hontem, por occ:àsião da leitura da acta dos 
nossos trabalhos do dia anterior, motivo pelo qual d~xei de dar 
esclaredmen~os sobre meu aparte ao d.isc::ur50 do nobre collega, re
presentante de Pernambuco. Sr. Deputado Antonio de Góes. 

Aparteando ãquelle Deputado, no seu '10tavel discurso, que tanto 
interessou á Camara, tive opportunidade de rectificar uma estatística 
apresentada por S . Ex . , Mesmo do discurro do Sr. Deputado An
tonio de Góes se deprehende qllle a importação de oleos min~rae:s 
combust~veis attingiu ã quantia de 47.000 contos annu<teS. 

Se estamos cuidando ·de interessar o Paralmento Nacional na 
q~estão do petroleo - já que a Camara b::tn algumas horas de folga 
para. deixando as questões regicnael', tratar das economicas - acho 
opportuno que, c::omo subsidio ao discurso do nobre co1lega, tenha 
esta Casa sempre presente a .estatistioa verdadeira dos ultimas seis 
annos, relativamente ao -petroleo e seus derivados, em qu~ temos como 
média a importa.nda de 231.264:500$000. Esta ê a somma que o 
Paiz en·vi.a para o -estrangeiros, em ouro, afim de fazer face ã ún-

' 
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portação de gazolina. oleos combustivei.s. kerozene ·e éemais deri
vadcs do petroleo. 

A Camata dos Deputados, tendo bem presente e.ssa estati~!ica 
.oertamenre ha de dar amparo -ao projecto do .Sr. Antonio Góes, corno 
a outros que .aqtü apparecem no mesmo sentido. 

O Sr. Presidente -Tem a paia<.·:-a o S:. Arthur Santos. 

O Sr. Arthur Santos - Sr. Presidente. subo a esta tribuna 

sob a impressão da leitura e para fazer alguns 'commentarios a um 
!de(!ramma dirigido pelo Sr. Getulio Vargas ao !:>rilhan•~ jornalista 
director do '·Dia rio Carioca". 

Não me furto ao desejo de tra;:er ao conhecimento da Casa 
esse interessante despacho telegraphico, enviado do s<:u bu~oiico re· 
tiro strb tegmine fagi : 

"Dr. Macedo Soares - "Dia rio Carloca" - Rio -
Felicito--o pelo brilhante artigo hcntem publicado sob o ti• 
tulo "Sine ira et studio... Realmente só merecem piedade 
pelo 1;eu calamitoso e:-.:emplo os d:sma:1dc~ praticados em 
admini.strações passadas. Saudações. (a.) Getulio 
Va~"gas··. 

Confesso ,Sr. Presidente, que o assumpto me satisfaz ·~ me agra· 
da. E' veso antigo dos que procuram justHkar o mallogro integral 
da obra revolucionaria imputarem~no aos governas do passado. de 
que os ho1;1 ~:1~ da Revolução se julgam ttrceiros prejudicados sem 
responsabilidade alguma no montante desse acervo. 

De facto. em boa doutrina. não ·sou propriamente u~ politko 
do regime antigo. Não tenho, portanto, maiores credenciaes para 
assumir o patroc:nio dessa causa. nem delegações ou mandato para 
defender os homens e os gov~rnos anteriores á Revolução de 1930. 

A mim a passagem pela vida publica do meu Estado. antes desse 
período. foi trzms·itoria e precaria. Em 1928 attendi ao chamamento 
que me fatia o Ulustre Presidentt. do meu Estado. q'le então ini· 
dava o seu governo, accedendo em collaborar corno seu auxiliar do? 
immed:ata confiança na chefia de policia. 

Não sCJU, portanto, um saudosista, nem um despeitado. para usar 
das expressões tão do agr.ado do jornalista do "Diario Carioca". 

P.ela minha formação mental. pelos meus pendores. pelas mi· 
nhCI.'I tradições políticas no meu Estado. pelas minhas leituras, Sr. 
Presidente. sei que as revoluções são ph~norneno3 sociol:::gicos e 
que: a lei da vida é a eterna renovação. Volve: ao r-as~<Jdo s~r:a. 
absur<lo tão grande como pretender que os rios volve~sem âs suas 
nascentes no curso intenninavel de suas aguas. 

Para as minhas vaidades pessoaes bastaria o testemunho de to• 
elos os valores expressionaes de minha terra, a imprensa opposicio· 
nista á frente, quando. ao julgamento da obra administrativa do então 
chefe .de policia do Estado do Paraná. De tal modo <Jl.le> um illus· 
tre jornalista. redactor do jornal de maiores responsabilidades revo· 
luc~nari.ÇJ.s no meu Estado, hoje, merecidamente, Deputado estadoal 
pelo ·situacionismo e g2nso do Capitolio do outubris~o. p~la su3. in· 
transigencia politica, ?ffirmava. ha pouco tempo, cas co1umnas do 
mesmo jornal, que minha administração publica na chefia de policia 
havia· sido, -até então. a mais fecunda em realizações, a mais be· 
:ndica em seus resultados. 

A Revolução de 1930 me encontrou novamente reintegrado na 
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minha vida profissional. Não me arrancou cargo algum publico. of~ 
ficial ou offiC:oso. não me despojcu de nenhum mandato politico. 
não me desvestiu de qualquer delegação de or:hm represent<àiva. 

Não sou, por outro lado, Sr. Presidente, um despeitado. 
O chefe da Revolução em meu Estado, m2gna pars ,do set; 

triumpho. foi o erninmte paranaense. nosso dign~simo coliega, s~. 
Plínio Tourinho, a cujo idealismo e a cuja sinceridade de .propositos 
rendo minhas homenagens. De S. Ex. e de seus companheiros jc\~ 

mais recebi qualquer gravame, qualquer offensa. 
O antigo int.i~ventor. hoje Gov<:>rnador do meu Estado, Sr. M.a~ 

noel Ribas, desde o primeiro momento em que aportou ã:; terras 
paranaenses, me distinguiu com repetidas, reiteradas e sempre .re
novadas demonstrações de apreço e consideração. 

O Sr. Lauro Lopes - Apreço e consideração qu~ V. Ex. s~m
pre mereceu em nossa terra . 

O SR. ARTHUR SANTOS - Muito cbrigadc a V. P-~. 

N~o tenho, portanto. Sr. Presidente, contas a ajustar com a 
Revoluçào. Meu depoimznto se reveste, assim, de isenção de ani
mo. dentro das continger.das àa minha imperfeição humana. Julgo 
os homens d.a Revolução sem rancores nem piedade, como elles se 
apres2ntam ao meu espírito de politico e de cidadão. Mas. por isso 
mesmo e por tudo íss:>, causa~me espanto. e, mais do que espanto. 
estarrecimento, que o Sr. Getulio Vargas. político nascido, creado 
e nutrido á sombra dos govcn1os passados, tc.=nha a corago:m de. 
com a responsabilidade do seu nome, vir iroput::~.r aos homens e aos 
governos passados, de que foi comP'atriota e beneficiaria, os erros 
que, segundo allegam, impedem a sua obra administrativa e qu~ 
seriam a causa effideote do mallogro da Revolução. 

Só m-esmo, Sr. Presidente, por um obumbramento de noções mo-
raes é possível admittir, per:nittir que o Sr. Pre~idente da Repuhlica 
se dirija dessa maneira e com essas expressões ás situações anterio
res á Revolução de 1930. 

Bem avLSado andou o meu ínstincto patriotico, quando me de.s
pl'rtou relativamente ás promessas da Revolução de 30 que. ac<-· 
nando ao Pai:z: com largo programma de renovações de costumes ~ 

de regeneração moral. não dava, com seu candidato, garantia de 
fiel execução de:!!se prograrnma. 

Creio nas revoluções. Sr. President~. como o supremo direit:> 
dos povos opprimídos; creio nas revoluções como mov·imentos de 
evolução antedpada, projectando para frente sob o pulso forte de 
um conductor predestinado os povos e as nacionalidades, creio em 
Hitler, reformando a estructura do Est;;~do allemão. iniciando sua 
luta com oito companheiros <atê attíngir as culminancias do poder. 
arrastando atraz de si o povo germ-anico, galvanizado em temo de 
um unico e m~smo pensamento político . 

Não podia, pois, acreditar numa revolução que tinha por· chefe 
um politico que atraz das cartas d~ integral solidariedade, e·scondia 
as manejos da conjura e que. mais· tarde. erigia o "despistamento" 
em virtudes civkas e .que. apesar desses erros de origem, pretendia 
refundir, ·em s~us fundamentos, a mentalidade politica e moral do 
Povo Br<lsileiro ! . 

Perguntaria a V. E., Sr. President~. que nome mereceria o 
Deputado da ac:tual maioda que, através de: actos e de palavr~. 
houvesse affirmado, repetidas vez~s. sua · solidariedade ae Governo 
pres~e e, logo em seguida, quando essa situação tive~:~ ~i~o a;=nia-
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da do poder. investisse cont:-a a mesma em objúgatorias e doestos? 
Como classificar a attítude dc.s que, solidarios com os Governos 
passados atê o ultimo instante, hoje se atiram contra esses Gover
nos, numa publica demonstração de abyssinismo e de duplicidade? 

Nego, Sr. Presidente, em nome dos mais comesinhos principio·s 
àe coherencia ·e. de moral aos politic;os do regime passado. hoje chris
tãos novos do novo credo ... 

O Sr. João Neves -- Muito bem. 

O SR. ART'fiUR SANTOS - . . . autoridade para criticarem 
os governos anteriores que, quando no poder, lhes mereceram sem
pre integral e. irrestricta solidariedade. 

O Sr. João Ner.Jes - Muito bem. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Por tudo isso, Sr. Presidente, 
é que nego ao Sr. Getulio Vargas que, como já d-isse, foi politico 
nascido, creado e nutrido á sombna dos governos da Velha Re~ 
publica, autoridade para contra el!es s:, arremetter da maneira por 
que o faz~ com desprestigio, até da respeitabilldade do seu cargo. 

Basta, Sr. Presidente, de mystifkações. Não ha rnai.s na nosso. 
Paiz ambiente propicio para as tiradas de puro verbalismo com 
que o Sr. Getulio Vargas sacudiu o Paiz. confiante e lngenuo, em 
1930. 

Basta de mystificações ! 

Quaes são esses Governos a que se refere o Sr. Getulio9v-argas? 
São os Govemo.s antel"Wres á Revolução? Mas a esses Governos 
prestou sempre S. Ex. Íntegra!. absoluta e irrestric:ta solidarie
dade!. .. 

O Sr-. Bias Fortes - A alguns delles prestou, até collabo~ 
ração. 

O :SR. ARTHUR SANTOS - Exactamente. 

A ac:tividade politic.a do Sr. Getulio Vargas se mLc1ou no Rio 
Grande do Sul, seu -Estado natal: Deputado estadual e Federal, leader 
de sua bancada. Ministro das Finanças do grande Presidente WiJt;.'
ington Luís, a attitude do Sr. Getulio Vargas foi sempre a mes* 
ma. de co!laborador ... 

O Sr. Souza Leão - Attitude de collaborador .in.co~dicional. 

O SR. ARTHUR SANTOS - ... · incondicio~al dos gover• 
nos; com elles solidario em todos os seus actos . Se S . Ex .. se 
refere ao l:rOV"..rno do iilu.stre Presidente, Sr. Arthur Bemarde.s, muito 
teria eu a dizer á Camara. 

Dentre as questões políticas agitadas naquelle quatriennio, uma 
das de maior repercussão foi a intervenção no Estado do Rio de 
Jandro, assumpto quo? deve ser do agrado do illustre jornalista di~ 
~:ector do Diario Carioca .. -

O Sr. Souza Leão - E do leadcr da m<rioria. 
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O SR. ARTHRUR SANTOS - . . . e do leade~ da maioria. 

Pois bem, Sr. President~. aqui estão os .. Annaes" da Camara 
dos Deputados. e não me posso furtar, no correr das considerações 
que venho produzindo. ao d~sejo de mostrar â Nação até que p6nto 
chega a incoherencia do Sr. Getulio Vargas, investindo hoje contra 
situações que defendeu desta tribuna. 

Sobre a intervenção no Estado do Rio, dizia o então leader- da 
bancada situacionista do Rio Grande do Sul : 

·· Pelo estudo qu~ fiz dos documentos publicados no 
Diario Official. pela apreciação das circumstancias do fa• 
cto. robus.teceu-se no meu espirito a convicção de. que, ef· 
fectivamente. no caso do Rio de Janeiro, havia uma duali• 
dade de assem·bléas e d~ governadores. roi, pois, deante 
desta circumstancia que eu proferi meu voto. E' innega· 
vd, Sr. Presidente, que circumstancias de facto quaes fos· 
sen: a reunião de duas assembléas le.gislativas e a posse 
de dois governadores, tomando essas medidas como se ef· 
fcctivamente estivessem governando, baixando decretos, to
ma~do resoluç5es, nomeando auxiliares. crcaram a duali· 
dade, estabeleceram a confusão e a balburdia no espirito 
publica de tal forma, que em 17 comarcas até então obe· 
clientes â jurisdicção do .presidente q1.<e transmittiu o go
verno ao Sr. Raul Fernandes, foram depostas pelos parti
darias do Sr ... Feliciano Sodrê e passaram a obedecer ao 
governo deste . 

O Sr. J?aul Fcmandcs - V. E. fala nisso a .serio, mesmo?! 

O SR. ARTHUR SANTOS - Perfeitamente. Falo a .sedo. por
que ê preciso qu~ a Nação e a Camara ... 

O Sr. J?au/ Fcrn.:-tndcs - Estão fartas de saber. 

O SR. ARTHUR SANTOS - ... estão fartas de saber das 
incoherencias que caracteri:z;am sempre a acção do Sr. Getulio V ar· 
gas e as suas attitudes. 

O Sr. SoztZê Lc§o - Muito bem. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Depois de conside•ações longas 
.sobre esse <'!Ssumpto. condue o então lcoocr da bancada situac-io
nista do Rio Grande do Sul : 

"Bem and::~u, poL;, o Sr. Presidente da Rcpublka. A 
sua intervenção no Estado do Rio foi legitima". 

Outro facto politico de '-"Pita! repercussão no governo do gran· 
de- Presidente Arthur .Bernardes foi o movimento revolucionario de 
São Paulo. 

Aqui estão os Annaes da Camara dos Deputados, tra:l:endo o 
discurso do Sr. Getulio Vargn.s congratulando-se com a Casa e com 
a Nação pela derrota dos re;roludanarios de então. 

Esse discurso, Sr. Presid~nte, é interessantíssimo e para clle peço 
3 attençào esclarecida dos nobres Deputados : 

"'Desde hoatem. Sr. Presidente. os clarins da vktoria, 
e os sons vibrantes das musicas patrioticas sac:odem a al.ma 
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popular em uma vibração unisona, annunciando-lhe o re· 
gresso á segurança, á tranquillidade, ao socego, pela rein• 
regração da ordem legal. 

De todos os pontos do Paiz chegam as manifestações 
de alegria, da mesma fórma que no mom~nto afflictivo vi
nham os brados de revolta, os protestos indignados contra 
a sedição. os applausos ao poder publica e as offertas es· 
pontaneas de auxilio para a debella'ção da rebeldia. 

E.~se movimento uniforme, percorrendo loda a vasta 
extensão do nosso territorio, prova de modo irrefragavel, 
pela aguda receptividade suggestiva, pela sua intensa vi
bração. a existencia do espírito de nactonalidade, comple
tamente integra~o. 

Todas essas manifestações collectivas que surdiram, são 
a demonstraçãO mais flagrante de que elle existe. 

Sr. Presidente. esta sedição que acaba de ser jugu· 
lada, não tinha unl fim constructor, um intuito de no· 
bre;~;a, nem a flamma justificativa de um ideal. Nada dissO. 
Era, por sua nature:za, pelos seus fins, puramente nega· 
tiva. 

Um dia, e3Ses homens que illu.diram a Nação, cons
pirando para assaltar os poderes publicas, ludibriando a 
confiança que. se nelles de·positara, como encarregados da 
manutenção da ordem publica, de guardas vigilantes das 
institltições constitucionaes, um dia, elles violaram o seu 
pacto de honr:a para voltarem a.s armas contra essa~ pro
prtas instituições, amatulados em uma revolta de quarteis, 
unidos apenas .~ob a base commum do instim;to de des
truição. 

Essa sedição cahiu, como tinha de cahir : combatida 
por toàas as forças vivas da nacionalidade. Em meio da 
indignação e ..9.2.; desprezo publicos. 

Dois vultos, principalmente, salientaram~se nesta luta, 
focalizando todas as attenções e que hão de passar á hís~ 
toria envoltos :J.a mesma aureola de sympathia e de gra
tidão publicas : de um lado, a figura serena, energica e 
dominadora do Sr. Presidente da Republica, tomando ~ 
das ru providencias para dominar :a revolta ~amo a viva 
encarnação do poder constituido; de outro lado, a figura 
heroica, pela a·bnegação e pelo sacrifício, do íllustr~ Pre
sidente de São Paulo, que só era conhecido por nós como 
um brilhante intellectual. lgnoravamos ainda a formidàvel 
reserva de energias que existia naquella organi:z:ação. 
(Muito bem.) 

E' jllSto, Sr. Presidente, que, como representante da 
maioria da representação .sul~riograndense. me desvaneça e 
me orgulhe pelo auxilio efficiente que prestou o Rio Gran
de do Sul, cumprindo o seu dever, o Rio Gre.nde do Sul, 
representado pelo seu governo, na pessôa benemerita de 
Borges de Medeiros. Este, bem comprehendendo as suas 

responsabilidades no momento, não teve ~enhuma vadiação; 
o seu espirito não rergiversou, não se quedou no commo
dismo anathico dos indifferentes, tão pouco não esperou a 
vinda dÓs aruspice.s que lessem nas entranhas das victinms 
os intuitos da revolução e os IllOtivos que a desencadearam •. 
para depois assumir posição . 

O &. Flores da. Cunha - Muito bem. 
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0 SR. GETULIO VARGAS - Ao contrario, 'sua 
manifestação, sua solidariedade...-foi completa e integral • . presJ 
tando o benefico auxilio de todos os recursos do Estado. 
quer moral. quer materialmente . Acarretou logo com a r es
ponsabilidade de s~us actos, sujeitando-se aos riscos que a 
variabilidade dos successos pudesse trazer como consequen
da . Nem outra attítude era de t!,o;perar de um homem que, 
além da responsabilidade de Chefoz de Estado, tem a de 
chefe de um grande par tido. visceralmente organico e con
servador" . 

Eis ahi, Sr. Presidente, as attitudes políticas tomadas pelo en
tão Deputado Getulio' Vargas, por occasião desses factos. 

O Sr. Bias Fortes - V. Ex. devia lembrar a amnistia. o 
caso da "Revi·sta do Supremo Tribunal"; ·em tudo o Sr. Getulio 
Varga.<; prestou dccidi:io e saliente 2poio ao governo do Sr. Arthur 
Bernardes. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Perfeitamente. 

Nestas condições, disse e repito, falta ao Chefe da Nação au
toridade par::~ atac.«r esses governos, rara invectivar essas situações 
politicas a que S. Ex. serviu incondicionalmente. 

O Sr. Francisco Rere'ira - Então, V. Ex. está accusando Õ 
Sr. Arthur Bernardes, chamando-o de calamitoso. 

O SR . ARTHUR SANTOS -- O aparte de V. Ex. não tem 
absolutamente opportunidade . 

O Sr. Francisco Pereira 
fala no Sr. Arthur Bemardes. 

Tem. porque o telegramma não 

O SR. ARTHUR SANTOS - Mas fala nos governos passa~ 
dos. ·aos quacs tambem mt- vou referir. 

O Sr. Dcmetl'io Xa"ier - Acho que o nobre Deputado é co
herente, porque e s!á com sa~:iades do passado. 

O SR. ARTiiUR SANTOS - Já demonstrei a V. Ex. que 
r.ão sou, nem tenho molivos para ser um .saudosista ou um desJ 
peitado. 

O Sr. Demetrio Xat•ier - Mas está · revivendo o passado. 

O SP... ARTHUR SANTOS -O que sou. e me prezo de: ser, 
é homem cohcrente com suas attitudes . 

O Sr. Bias Fortes - Quem provocou as questões do passado 
foi o Sr. Getulio Varg<.!s, com seu teelgramam accusando os go
vern<Js anteriores_ 

O Sr. Souza Leão - Quando o Gover.no quer justificar seus 
erros, l~mbra o passado. 

O Sr. Demetrio Xavier - Quem o está lembrando é o nobre 
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orador. O Governo não faz caso do passado. que está morto e se
pultado desd:: 1930. 

O Sr. Ribeiro Junio• - O nobre orador permitte um aparte? 

O SR. ARTHUR SANTOS - Poi<>. não. 

O Sr. RiL,:iro Jtmíor - Ni!s~.a in~el'es.sante rem~mcracão do 
passado político dê> Brasil, V. Ex. deveria induir as palavra~. tam
hC'm discutíveis, do eminente lelJàer da minoria, Sr. João Neves. A 
Cama:-<. i~ria o maximc prazer em ouvil-as. 

O SR. ARTHUR SA:l'\o"TOS - Sr. Pre~identl:". o que .sou c 
tenho sido :m tc:!n -3 mi!:ha v:.:!a. sabem-no meus conterraneos : e 
um homem cohercnt~ c~m suas attitude~. homem que não «p<Zdreja 
hoje os deuses qu~ hontem exaltou, homem que se mantem na pla
nície da opposição porque quer ... · 

O Sr Souoa Leão - Um homem de caract-2r. 

O SR. ARTHUR SANTOS - homem que sabe perfeita-
mente o que quer. Invoco o teste;nunho de meus companheiros de 
repres~ntaçãc ):ara o facto de me terem sido repetidos e reiterados 
as convites para figurar na chapa official de Deputados á Consti~ 
tuinte Republicana. Agradeci a todas essas ~olicitaçõe.s, pre-ferindo 
ficar no meu Estado coherente com meus pontos de vista, ao lado 
de meus amigos. sem transigencias e sem adhesões . (Muito bem. 
Palmas). 

Tenho portanto,, Sr. .Presidente, autoridade moral bastante para 
criticar a attitude do Sr. Getulio Vargas. que. hontem. correligio~ 
narlo inc::Jndiciona! dos governos. cont~a e!les hoje arremette queren~ 
do justificar o mallOiJro de sua administração, mallogro que estã na 
consciencia do Povo brasileiro . 

O Sr. Victor I?ussomano - VV. EEx. costumam frisar aqui 
as attitudes anteriores d:> Sr. Getulio Vargas. no apeio dado aos 

governos pa!'Sados. O Sr Getulio Vargas pertencia a um partido 
chefiado por eminente riograndense, partido ao qual tambem me honro 
de haver pertencido. Demos a nossa solidariedade a esses governos. 
selil que isst' _implicasse em nossa solidariedade p~soal. Se ha crime 
nessa attitude, elle tem de dividir-se entre todos os membros do' Par
tido Nós tinhamos um chefe que devia estudar as cond:ções dessa 
solidariedade ,tanto assim que, quando esse chefe mandava negar 
a solidariedade, o partido republicano, que tinha como lema a sub~ 
missão para base do aperfeioam~nto, acompanhaçva o chefe. 

O Sr. João Neves - E foi ali que toda gente se aperfeiçoou ... 

O Sr. Victo[' Russomano - Não tenhamos a intenção de des

carregar sobre um rnemb1'o do Partido todas as responsabilidades 
decorrentes da solidariedade- desse Partido. 

O SR. ARTHUR SANTOS - V. Ex. se tivesse dado a hon
r-a de ouvir o : meu discut.so · .desde o inido. teria observado que 
apenas estou COUlDlentando o telegi"amma do Senhor Getulio Vargas. 

A quesfã9, portanto; foi ~trazida ao tapete da. discussão por S • 
Ex. com seu inconveniente te1egramma. 
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O Sr. Demetrio Xavier - V. Ex. está somente lendo Annaes 
do Congresso. 

O Sr. Oscar Fontoura - Par.a justificar a assertiva que fez. 

O Sr. Diniz Junior - O orador tem grandes qualida.:ies mo
raes. O erro de S. Ex. é de methodo . 

(Trocam-<:,; outros apartes.) 

O SR. ARTHUR SANTOS - O Sr. Getulio Vargas , VV. 
EEx. acham justo que revolva o passado, mas não admittem que 
Deputados que pertenciam e se solidarizaram com esse passado, re
pitam a ccus.ações de S. Ex .• uma vez que não tem autoridade para 
as fazer . (Apoiados e não apoiados. Palmasj. 

· O Sr. Demctrio Xavier - Eu conheci o Sr. Getulio V argas 
através os dithyr<~:nbos de membros da minoria . 

O Sr . José Augusto - E nós o conhecíamos através os di
thyrambos d~ S. Ex. aos govemos passados. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Já demonstrei qual a attih.;de 
do Sr . Getulio Vargas em face dos problemas políticos que agita
ram os governos anteriores i: Revolução . Eu perguntaria a V. Ex., 
Sr. Presidente, e á Casa qudes foram as origens do rompimento do 
Sr. Getuilo Vargas em face dos problemas politicos que agitaram 
os governos anteriores á Revolução. Eu perguntaria a V. Ex ., Sr. 
Presidente, e á Casa quae, foram as origens do rompimento do Sr . 
Getulio Vargas com o senhor Washington Luis? 

Sabe a Naçã_s> inteira que esse rompimento occorreu quando se 
discutiu o problema da successão presidencial do Sr. Washington 
Luis. 

Elle não nasceu de incompatibilidade no trato dos negocias pu~ 
hlícos. 

O Sr. Demetrio Xavi~ - Nesse terreno, V. Ex. tem de ajus~ 
tar coor.as com a opposição. 

O SR. ARTHUR SANTOS - ~r. Presidente. pelo contrario, 
nunca 1Ministro da Fazenda tão silencioso, tão solidario com o go~ 
verno passou pelo Ministerio que superintende as finanças nacio
naes. 

O Sr. Getulio Vargas disse e repetiu sempre que era integral
mente soiidario com os pontos de vista administroativos do Sr. :Was
hington Luis. Disse-o ainda, ao deixar o Ministerio. respondendo 
ao discurso que então proferiu o senhor Washington Luis. Disse-o. 
mais tarde, na Esplanada do Castello, quando leu a sua plataforma, 
da necessidade de ser conservado o programma financeiro dÓ grande 
presidente. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Mais ainda : com o prestigio da 
sua assignatura, S . Ex. assim se expressou ao senhor ':'VV ashington 
Luis, na celeberrima e nunca assâs decantada . carta : 

" . . . e pode V. Ex . ficar tranquillo que. o Bartido 
Republicano .. ;" 
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O Sr. Demetrio XaiJier - Essa q.:estão das cártas já foi bri~ 
lhantemente resolvida pelo nobre Deputado Sr. João Neves da Fon-
toura, dessa mesma tribuna . 

. O SR. ARTHUR SANTOS - Nada impede que. tambem me 
refira a e lias. 

que o Partido Republicano do Rio Grande do 
Sul lhe não faltwã com o apoio no momento preci~o. In
teman::ent~. $Ó desejamos a solução dos problemas locaes. 
Quanto â política geral do Paiz, - notae bem, senhores 
Deputados - esperamos a ccntinuid.aàe: feliz de uma ad
ministração verdadeiramente patriotica e inspirada nos reaes 
interesses do Brasil ... 

E.stou falando para uma assemblea de. h0mens esclarecidos, e 
pergunto s~ um politico, que -assim se dirige a outro, tem autori
dade, para. mais tarde, oppõr qualquer restrícção na critíca a esse 
governo. 

O Sr. Ribeiro Junior - O illustre leader da minoria tracejou, 
aqui, con1o simples programma de. combatividade, eMa phrase: "se· 
}amos 1935". V. & . está collidindo coro essa determinação. 

O Sr. Arthur Bern.an:les Filho - Foi o Presidente da Republica 
quem reviveu o passado. (Trocam-se numerosos apartes). 

O Sr. Victor Rus.somano - O nobre orador permitte um apar~ 
te? Já que V... Ex. está lembrando o passado, conviria ler o dis
curso do Sr. João Neves, que reduziu a dn:z:as o caso da exp]or:a
ção das cartas do Sr. Getulio Vargas. 

O SR. A:RTHUR SANTOS - Estou alludindo. apenas, ao te• 
legramma do Sr. Getulio Vargas e negando a S. Ex., em face dos 
discursos e dos fa:::tos a que me refiro, direito ás suas investidas 
contra o pas.!'ado. (Ha novos o€l acalorados apartes. 'O Sr. Presidente 
pede attenção). 

O SR. ARTHUR SANTOS - Quem reabriu o debate em tor
no desse assumpto foi o Sr. Getulio Varga.!i. (Muito bem). 

O Sr. Victor Russomano- Quando? 

O SR. ARTHUR SANTOS - Ante~hontem. no telegramma a. 
que alludi. 

O Sr. Victor Russoma.no - No telegramma em que elle se de
fende justamente das accusações que nominalmente lhe fazem, m• 
clusive chamand().Q de fan~. 

O ISR. ARTHUR SANTOS - E tendo S. Ex. assim agido, 
não haverã forç<'~ humana que me impeça de analysar da tribuna. 
mais l,Ulla vez as attitud~ do Sr. Getulio Vargas. (Apoiados e 
não apoiado~. 'Trocam.se aparte.s.) 

O Sr. Presidente - Peço aos Srs. Deputados que. antes de dar 
apartes, solidtelJl a autorização do orndor. 
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O Sr. Diniz Junior - Adma dos nossos julgamentos está o do 
povo brasileiro. A entender pelo que aqui se diz e dle tivesse de 
conhecer da politica nac.ional pelo que della vivem a dizer os pro-
prios politicos. acaba!ia por nos reputar .de mais ... 

O SR. ARTHUR SANTOS - Mercê de Deus, o povo bra~ 
sileiro já proferiu seu julgamento definitivo a respeito do Sr. Ge~ 
tulio Vargas. 

O Sr. Diniz Junior - Pelo que se ouve aqui. a julgar peJa 
opinião dos politicos que se defrontam. nestas celcumas, c o juizo 
que el!e estará a fazer de toca nossa políth:H. 

O Sr. Art/mr B~rnatdcs Filho V, Ex. lümhcm é politico. 

O Se. Dini:: Junior - Sim; e me consid<:-r<m~i demais, tambcm. 

deanto? de julgamentos corno esses. 

O Sr. Cartas G·)mcs cir;: Oliveira - Todos os politicos. 

O SR. ARTHUR SANTOS- Ainda bem que V. Ex. já :acha 
que são todos os ;::C)liticos, e não ~ os do passado os responsaveis 
pelos erros do perigo anterior ã revolução: inclue tambem o Sr. Ge
tulio Vargas. 

O Sr. Diniz Junior - E' preciso contar sempre com o julga• 
mento po;.:.:lar, que, a avaliar pelos juiz.os que aqui se formam nos 
co!ldemnaria a todos, de globo. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Mas, Sr. Presidente, disse no 
inicio de m!nha oração, que o fracasso da obra da revolução foi tão 
grande que já adquiriu fôros de cidade a declaração de que a sim~ 
J:les lei eleitoral seria o documento e o diploma sufficlentes para 
jllstifical-·a. E essa mesma phrase foi aqui repetida com a respei
tabilidade de seu nome. pelo honrado e eminente l~adcr da maioria. 

De mim, Sr. Presidente. confesso que não partira a negativa 
de que a lei eleitoral vigente é melhor do que a lei anterior e que 
propicia c facilita melhormente a represenmção das cornntes pon~ 
deraveis de opinião. Não nego tambem. na minha oplntao pessoal, 
c;uc a apuração dos pleitos pelos tribunaes regíonaes é uma garantia 
a mais para a perfeita regularidade dos prelios eleitoraes. 

' O Sr. Bias Fortes - V. Ex., naturalmente, estã se referindo 
ao julgamento de hoje, do Tribunal Eleitoral, no caso do Estado 
do Rio ... (J?.iso.) 

O SR. ARTHUR SANTOS - Essa lei eleitoral não poderá 
,ser jámais levada ao activo da revolução de 30, porque, nas duas 
vezes em que ella se exercitou, o ambiex:te m{)ral c:reado pelo Se
nhor Getulio Vargas foi de tal maneir-a compressor que sacrificou 
inexoravelmente os resultados beneficos -dessa legislação, 

No primeiro pleito, tendo afastado propositadamente ..• 

O Sr. Demetrio Xavier - A legislação eleitoral é obra da re
volução? 

O SR . ARTHUR SANTOS - Perfeitamente. 
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O Sr. Demetrio Xavier - Se é obra da r evolução, o Sr. Ge
"tulio Vargas não pcderia ter intervindo pemicio~amente para que 
essa obra não se realizasse . 

O SR _ ARTHUR SANTOS - A actuação .do Sr. Getulio 
Varg11s foi perniciosa. pelo ambiente que creou em torno da pri
·:meira eleição. 

O Sr. Dcmetrio Xavier- Na opinião de V. Ex. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Claro que na minha opinião 
pessoal, pois não estou externando a opini&o do nobre Deputado . 

O Sr. Getulio Vargas creou um ambiente desfavoravel á exe
cução da lei ;:leitora!, no prime:ro pldto, porque afastou do Paiz 
os homens mais eminentes que estavam em oppcsiçao ao seu go
-verno. Feriu-os com uma incapacidade, cassou-lhes os direitos po
liticos, impedindo as.sirn 'a livre manifestação do Povo brasileiro na 
escolha dos seus rep.-escntantes ã Assembléa Const!tuinte . 

O Sr. Dcmet rio Xavier - V. Ex. se esquece de que em São 
Paulo a Chapa Unica venceu o governo. 

O SR. ARTHUR SANTOS - Crcou ainda S. Ex. um am
biente nefasto á bôa execução rla lei, porque. no segundo pleito , 
permittiu que- os interventores fossem candidatos d~ si mesmos á 
propria successão; não se oppo:z: a que os interventores presidissem 
partidos poHticos e chefiassem caravanas de propaganda eleitoral . 

Estou falando p ara uma assembléa politica, onde não existem 
homens ingenuos e que sabem perfeitamente que a coação nos pré
lias deitaras não se dâ no acto material em que o eleitor .deposita 
a sua cedula na urna, mas no ambiente que se crêa, antes dos piei· 
tos, pela compressão da machina governamental. (Muito bem; 
palmas.) 

Não podemos, portanto, dizer que só nos goveroos passados os 
pcrtidos situadodstas traziam o bafejo dos governos estaduacs. 

O Sr. A maral Peixoto - V . Ex. está fazendo uma accusação 
ao eleitorado brasileiro. 

O Sr. Rias Fortes . - O Sr. Getulio Vargas concita o Povo 
brasileiro a trabalhar e um jornal nos apresenta a photographia de 
S. Ex., de es pingarda a tiracollo, caçando na sua ~f.1noS<J vil!cgia

. tura de São Matheus .. . 

O Sr. Laud~lino Gomes - E ' pa ra dar um tiro no assumpto . 
(Riso.) (Tr:ocam-se apartes.) 

O SR. ARTHUR SANTOS - Sr. Presidente o mallogro in
tegral da obra revolucionaria no Brasil não tem sido prodamado 
pelos políticos do regime passado; tem sido affirmado pelas mais 
prestigiosas figuras que, com a sua iofluencia, seu idealismo e sua 
acção, ajudaram a implantação da revolução de 30. e hoje, desillu• 
didos d essa mesma revolução que ajudaram a fazer, a vencer e a 
manter. estão na plaiÍicie, em opposiçlio ao governo federal . 

Se, portanto, Sr. Presidente, em favor da revolução a penas se 
.póde lev.ar a lei eleitoral - o Codigo Eleitoral vigente - já de· 
monstret que no balanço final, ainda é muito grande o passivo da 
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Revolução, porque essa lei ai'nda n~o foi praticada com as garan-
tias asseguradas pela Constituição FederaL No primeiro pleito, es
tavam feridos de incapac!dade os homens mais representativos da 
opposiç2.o brasileira; no segundo, permitliu-se a excrescenda e a: 
ignomini<.l de poderem s~r os interventores candidatos de si mesmos. 
á propria succe:;são, chefiando partidos politicos _ 

O Sr. Martins Veras - Quem o permittiu foi a Constituiçiíc 
e nãc· c Sr _ Getulio Vargas_ 

O Sr. Domingos VellascC> - Mas foi um erro. 

O SR _ ARTHUR SANTOS - A Constituição concedeu em·. 
suas Disposições Transitarias o que vedou taX'ativamente rm ~uas 
disposições permanentes. (Trocam-se apartes.) 

O Sr. Dcmctrio Xavier:" - Ha o exemplo d~ Santa Catharina-

O Sr. Díniz Junior - Derrotassem-nos, se podiam. 

O SR. 1\..RTHUR SANTOS - O caso de Santa Catharina _ .• 

O Sr. Diniz Junior - Nõs derrotárnos o interventor, apesar 
de formarmc~ r.o mesmo partido. 

O SR. ARTHUR SAA'TOS ... não altera o meu argu--
mento, porque o governo do Sr. Nereu Ramos apeia, incondicional
mente, o do Sr. Getulio Vargas. 

O Sr. Dini:: Juniot - O meu partido apeia--o, effectivamente _ 
Quem diz o contrario? Mas, quem diz, porém. que esse apoio, con
sdente, possa ser taxado de servil? 

O SR. ARTHUR SANTOS- Eu disse: incondicionalmente ..• 

O Sr. Bias Fortes - São poucos os que amam as difficuldades 
da opposição! 

O Sr. Dini:; Junior - Quanto a mim, não colhe o aparte de-
V. Ex., porque levei a vida toda na opposição. Se não vim para 
a Carnara coroado de louros, contento-me com as minhas cicatrizes! 

O Sr. João Neves - Estamos â espera de uma opposição que 
ganhe contr<J o Cattete. Parece que vae ser a do Rio Grande do 
Norte. m~s ainda não se sabe. (R.iso.) 

O SR. ARTHUR SANTOS - Apreciando as accusações de
Sr. Getulio Vargas em relação aos governos passados. o meu pen
samento ~e transportou para aquel!a jornada de Outubro de 1930. 
E eu revejo o Presidente Washington Luis, expressão de dignidade· 
e de altivez do Povo brasileiro ... 

O Sr. Octiiuio Mangabeira - Apoiado~ muito hem. 

O SR. ARTHUR SANTOS - ... apeiado do .poder, mar
chando para o ostracisJno. exilado de sua Patria, ao mesmo tempe> 
que o seu ex:-ministro da Fazenda e seu discipulo dilecto assumia. 
:por uma manobra politica, o governo do Paiz. E eu comprehendo~ 
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Sr. Presidente, como a natureza, amiga das antithese~. plasmou. na 
diversidade physica dessa.S duas figuras, os antagonismos que diffe
;renciam duas personalidades distinctas. 

O Sr. Octavio Mar1gabeira - Apoiado. 

O SR. ARTHUR SANTOS - E agora, Sr. Presidente. Srs. 
Deputados, que ·Cessou o ~eriodo dos embilstes, e que a justiça do 
Povo brasileiro jâ se fez integral, por tuna ironia das cois:ls, ao 
mesmo tempo que, o grande patricia, heroico, altivo, cada vez mais 
cresce na admiração e no respeito de s:us concidadãos (lHui['o bem), 
o seu antagonista. o vencedor de 1930, mergulha irrcmcdiavdm~nte 
no desamor, na desestima, no d~sprestígio, na indiffercnça da Na
Ção! (Muito bem: muito bem. Palmas.) 

O Sr. Presidente- Está finda a leitura do Expediente. 

O Sr. José Muller (Pela ordem) - Sr. Presidente não me en
contrava na Casa, hontem, por occasii:!o da leitura d<J. Acta dos 
n .:Jssos trabo.lhos do dia anterior, motivo pele qual deixei d~ dar 
-esclarecimentos sobr~ meu apa~te ao discurso d:"> nobre call~ga. re
presentante cie P.emambuco, Sr. Deputado Antonio de Góes. 

Ar:~rteando águdle Deputado, no seu notavel discur.:;o, que 
tanto intere.s.sou á Cam:.Ira, tive opportunidade de rectificar uma 
estatística apresentada por S. Ex.. Mesmo do discur.so do Sr. De
putado Antonio Góes se deprehende que a importação de ol~cs mi· 
neraes combusti v eis atting iu á quantia de 4 7. 000 contos annuaes. 

Se estamos cuidando de interessar o Parlamento Nacional na 
questão do p.~troleo - já que a Camara tem algumas horas de folga 
para. deixando as questões regionaes, tratar das economias - acho 
opportuno que, como subsidio :ao discurso do nobre collega. tenha 
esta Cnsa sempre present<: a estatistiça verdadeira dos Últimos seis 
.annos, relativ::~mente ao petroleo e seus derivados. em que temos 
-como média a importancia de 231.264:500$000. Esta é a somma 
que o Paiz envia para o estrangeiro, em ot~ro, afim de fazer face 
á :mportação de gazolina, oleos combustíveis, kez-ozene e demais 
·derivados do petroleo. 

A Camara dos Deputados, t~ndo bem presente es5a cstatistica. 
·certamente ha de dar amparo ao projecto do Sr. Antonio Góes, 
como 11 <lutros que aqui apparecerem no mesmo sentido. 

O Sr. Presid::nte -Ha scbr~ a mesa um requerimento 'de in
fot'lilações que vae ser lido. 

E' iido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

K 93- 1935 

( 1• legislatura) 

Requeremos que, .por intet'liledio do Ministerio das Relações Ex~ 
·.teriores, a Mesa da Camara dos Deputados solicite do Governo da 
Hepublica as seguintes informações : 

Primeira - Se o Governo tem. sciencia de arti{JOS e noticias 
publicadas nos jornaes de Lisbõa. contra a maioria da Carnara dos 

.Deputados e contra os Deputados brasileiros em geral, por ter aquella 
~apresentado um projecto visando que se denomine de "lingua bra-
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.sileira . o idioma falado no Brasil, artigos e noticias em que os Re
presentantes do Povo Brasileiro são atrozmente insultados e da roa-· 
neira mais soez; 

Segunda - Se são exactos os rumores es!)a!hados no Rio de
Janeiro, sobre a partida ·precipitada dos estudantes brasileiros que 
estavam na Capital Portugueza; 

Terceira - Quaes as providencias tomadas pela Embaixada 
Brasileira sobre o primeiro caso, que vem sendo repetido nos jornaes. 
de Lisbõa, mão grado a censura de imprensa que ali ha da: parte da. 
policia politica; 

Quarta - Finalmente, que sejam remettidas á Camara dos De
putados côpia das providencias que foram tomadas, isto é, dos do
cumentos que indiquem a realidade dessas providencias. 

Sala das SesSÕes, 2 de Agosto de 1'935. - Edmar Carvalho~ 
L::M:>te Setubal. - Francisco de Moura. - Adalberto Camargo •. 

Encerrada .a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente -Está finda a ho~a destinada ao Expediente •. 
Vae~se passar á Ord~m do dia (Pausa). 

Compareceram mais, durante a hora do expediente, os 
Srs. : 

Generosa Ponce, Calde~ra Alvarenga, Café Filho, Ribeiro Ju-· 
nior, Mario Chermont, Al--g\lar Bastos, Fenelon Perdigão, Genoaro. 
Ponte, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Pi!'es de Gayoso, De
lllocrito Rocha, f'ernandes Tavora. Pedro Fírme:~;a, Humberto de An
drade, Monte Arraes, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Mar· 
tins de Veras. Ricardo Barreto. Gratuliano Brito, l\.1iathias Freire, 
Odon Bezerra, João Cleophas, Osorio Borba. Arnaldo Bastos, Ado1-
pho Celso, Antonio de Góes, Arthur Cavalcanti, Oswaldo Lima, Hum-· 
berto Moura, Simões Barbosa, Emílio de 1Maya. Orlando Araujo,. 
Sampaio Costa, Carlos de Gusmão, Melchisedek 'Monte, M-anoel 
Novaes. Clemente •Mariani, Lauro Passos, Pedro La~o. Luiz Vianna-. 
filho, João Mangabeira, Alfredo Mascarenhas, Arlindo Leoni, Fran
csi<:.o Rocha. Octavio Mangabeira. %anderley Pinto, Pedro Calmon~. 
Arthur Neiva, Raphael Cincurã, Edgard Sanches, Attila Amaral, . 
Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Francisco Gonçalves, 
Nogu~:ira Pe:nido, Pereira Carneiro, Henrique Dodsworth, Candido-· 
Pe.ssôa, João Guimarães. Raul Fernandes, Levi Carneiro. Eduardo 
Duvivier, Brnto Cost3, Hennete Silva, Cesar Tinoco. Alipio Cos~ 
tallat, Prado Kelly, Lengruber Filho. Carlos Luz. Noraldino Lima. 
Pedro Aleixo, Clemente Medrado, Augusto Viegas, João Beraldo, 
Washington Pires, Arthur Bernardes ·Filho, Juscelino Kubitschek;. 
Negrão de Lima, Celso Machado, João Penido, José Bernardino,.. 
Bueno Brandão, Pereira Lima, Carlota de Queiroz, Cardoso de Mello· 
Netto, Cincinato Braga, Laerte Setubal. Alves Palma, Fabio Ara-· 
:-1ha, Jairo Franco, José Cassio. Laudelino Gomes, Trigo de Loureiro,. 
Corrêa da Costa. Artbur Jorge, Plínio Tourinho, Rupp Junior, Abe~ 
lé!rdo Luz, Dorval Melchiades, Carlos Gomes de Oliveira, João Car- · 
los Renato Barbosa, Annes Dias, Pedro Vergara, João Simplicio, 
Victor Russomano, Raul Bíttencourt, Ascanio Tubino, Barros Cassai~ 
Dario Crespo, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, Abel dos Santos ... 
Arthur dos Santos. Arthur Rocha, Silva Costa. Adalberto Camargo •. 
Damas Ortiz, Vieira Macedo. Mart!nho Prado, Oliveira Coutinho .... 
Pauol Assumpção. Pedro Rache, Roberto Simonsen, Vicente Galliez, . 
França Filho, Arlindo Pinto, Baeta Neves, ·Abelardo Marillho, :Syl- · 
vio Leitão, Salr .Co Filhc, Paulo ·Martins, Moraes Paiva, Barreto .. 
Pinto, Thompson Flores (132). 
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Deixam de comparecer os Srs. : 

.Ant<>nio Cs:r!os, Arruda Caroara Deodoro de Mendonça, José 
Pingarilho, Agostinho Monteiro,. Carlos Reis, Agenor Monte, Freire 
de ~drade, Olavo O!iveir,a. Jeovah Motta, Alberto Roselli, Hecte~ 
riano Zenaide, Barbosa Lima Sobrinho. Mario Doming llCS, Severino 
ivtari:o:, /Mello Machado, Altamirando Requião, J. J. Seabra, Maga~ 
lhães Netto, Asdrubal Soares, Lontra Costa, Martins Soares, Levin~ 
áo Coelho, Adelio Maciel, Polycarpo Viotti, Carneiro de Rezende, 
José Alkmim, Simão da Cunha Rezende Tostes, João Henrique. Jac~ 
ques M<>ntandon, Delphim Moreira, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, 
·Waldemar Ferreira, Santos Filho, Vergueíro Cesar, Garoa Cerqueira, 
Joaquim Sampaio Vidal, Castro Prado, Bias Bueno, Hypolíto do 
Rego, Jorge Guedes, Felix Ribas, Roberto Moreira, Meira Junior, 
Aureliano Leite, Justo de IVIoraes, Miranda Juniar. Horaclo Lafer, 
Octavio da Silveira, Pedro Jorge, Abilio de Assis, .Francisco Moura, 
Martins e Silva, Alb~rto Surek, Alberto Alvares, Lima Teixeira, 
Gastão Vidigal, Augusto Corsino, Cardoso Ayre.s, Vicente Gouvêa. 
Lourenço Baeta Neves, Salgado Filho (61). 

ORDEM DO DIA 

Continuação da 3 .. discussão do projecto numc::-o 120, 
de 1935 (1• legislatura:), approvando o Balanço Geral e 
a Conta do exercicio de 1934, organizado pela Contadoria 
Central da R.eptblica. 

O Sr. Presidente - E!!tra em discussão o projecto. 
Tem a palavra, em continuação, o Sr. Daniel de Carvalho. 

O Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Presidente, iniciei, hontem, li
geiras considerações em torno do projecto de tomada de contas do 
exerdcio financeiro de !934, mostrando as circumstancias que me 
levaram a deixar a penumbra dos meus estudos na Ccmmissão de 
Fin9nças, neste momento ein que examinamos minuciosamente os or~ 
çamentos da Republica, para vir á tribuna debater materia de maior 
gravidade. de maior iroportanc;ia para esta Assemblêa, porque, pela 
primeira ve:z;. depois da Revolução de 1930, da promulgação da 
nova Carta Republicana, vamos exercer uma tarefa que nos trans~ 
forllla em Tribunal que proferirá sentença inappellavel. fechará as 
contas de um exercido, definirá as responsabilida.des e dará ao povo 
a certeza de que os tributos que lhe foram .$0licitaclos de ac:cõrdo 
com os seus mandatarios foram tambem empregados conforme as 
pre.scripções do orçamento organizado pelos seus legitimas represen
tantes nesta Casa. 

Edual'do Vicario. no seu c:onbecldo tratado "La Corte dei Conti 
in [talia". declara que, em face do poder que administra, o Legis· 
!ative exerce func:ção analoga á do Judiciario em relação -aos par~ 
t!culares, com a seguinte differença : que este examina o caso con~ 
ereto êm especie e sõmente quando provocado, ao passo que o Le· 
gislativo fiscali= a observancia da lei e:x•officío, de maneira normal 
e continua. 

No caso em apreço, na toll!ada de contas, que já era deter• 
minada na ~tltuição de 1891, artigo 34, e hoje vem expressa~ 
mente fixada em dispositivos claros e precisos na de 1934, não ba 
lugar para debate doutr'.nario. E' questão d~ direito positivo, que 
qõe dever inilludivel a esta casa. 

Poincaré d.i.sse uma vez : 
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"II n'est pas de tache ·plus essentielle et plus noble, 
pour une assemblée répuhlicaine, que celle d'exercer sans 
défaíllance· sur les fin-ances publiques, un contrõl-e ainsi 
éloigné de la complalsance que du parti-pris et to~.:jours 
inspiré par le seul interêt de la vêrite" . 

E' assim. sem a menor complacencia, mas tambem :;em nenhuma 
civa de paixão partidaria, com a ma.ior serenidade e imparcialidade, 
que devem ser examinadas as· contas trazidas ao conhecimento da 
Camara pelo Poder Executivo, cumprir o preceito constitucional. 

O Tribunal de Contas - jã tive occasião de dizer hontem, mas 
nao faz mal repetir - toma as contas aos responsaveis secundarios, 
áquelles que têm valores, dinheiros e bens da Nação a seu cargo 
e -instrue, como juiz preparadol". as contas finaes, as do exercido, 
que são submettidas ã. Camara para que esta .então dê o seu veredi
ctum approvando ou rejeitando as contas, fixando as cifras quer da 
receita, quer da despesa, no encerramento do exercido. discrinlinan~ 
do as responsabilidades do Presidente da Republíca e dos Mml.stros. 

Com effeito, Sr. Presidente; se se póde estabelecer escala de 
responsaveis no cumprimento das leis orçamentarias e financeiras, em 
primeiro Jogar deve estar o Chefe da Nação, em segundo o Ministro 
da fazenda, em terceiro os demais Mi:nistros, vindo então em se~ 
guída os outros funccionarias e os cidadãos. 

Seria injuridico, immoral e contrario ã assencia de nosso re~ 
nime, que se tomassem as contas das thesoureiros, calculadcres etc. 
etc. etc. etc., maiores despesas de rendas e de todos os exactores, 
deixané~Jse de fazer o mesmo aos ordenador~ das despesas. ao 
Presidente da Republíca e seus Ministros. 

E' ·esta a tarefa que hoje nos occupa. Neste trabalho exerce· 
mos funcção judiciaria. Em nosso Direito Constitucional e Adminis• 
trativo muitas vezes tem gel"ado confusão o emprego da palavra 
pode., que ora é tomada como orgão, ora como funcção. Ha casos 
em que o Poder Legislativo, exerce func:ç~s judidarias, como os ha 
em que o Judiciario exerce funcçóes legislativas. 

No caso. o LeqísJativo estã investido. .pela Constituição. de 
uma funcçao judidaria. Devemos, portanto. pl"oceder c:omo juizes. 
c como juizes examinar a tomada de contas trazida ao nosso co· 
nhecimento. 

Para a perfeita -elucidação da materia não é preciso fazer o 
estudo retrospectivo do instituto, que não é, como se tem dito, com
te.mpora:•eo das Cartas politic-as, porque as Constituições modcrn:!IS 
podem ir se entroncar na Magna Carta de 1215, ao pa.sso que sô 
cinco seculos mais tarde é que começou a ser adoptada a presta· 
çê:o de contas do Executivo ao Legislativo. 

O que é poré-m, incontestavel é que, hoje, em todas 05 paizes, 
existe a prestação de cont<ts como complemento ou integração do 
poder orçamental porque, evidentemente, seria illusorio se fizesse o 
orçamento, que contem as prescripções a que se deve cingir o E.xe· 
cutivo na arrecadaç::io e no emprego dos dinheiros publicos, se este 
pudesse, tmpWlernente, gastar maiS do que as cotações orçamenta
rias, ou pudesse violar a lei da receita, ficando i.lllpunes as vJo.laJ 
ções de uma e de <lutra car.~goria. 

Seria uma burla do Orçamento se não houvesse a correição. 
a vel"iiicaçáo das contas. para se saber se estão de accordo cem 
esse orçamento, ou se o excederam e quaes os motivos do excesso, 
~to é, saber se a arrecadaçllo foi processada de acco1·do com as leis 
e se, tambem, a despesa o foi, isto é, se foram exec:utadas as nor
mas votadas pela Assembléa. 
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T em-se dito n~sta Casa que, boas ou más as contas, cabem, 
todav:a, alviçaras ao Governo, porque e a primeira VI!Z que se ve
rifica a apr~sentação das contas ao Legislativo . Desse facto ~ tem 
procurado tirar cond usõcs desairosas para os antigos Chefes do Go· 
vemo ~ tecer dithyrambos em torno da situação actual d.:> Paiz. 

Já tive occasião de dizer que o facto é nuspicioso, mas a.s glo· 
das delle precisam s~r dl:>tribuidas com equ!dad~. Realmente. con-
vem explica r as circumstancias que determinavam a demora do pre· 
;;>aro das conta s e que a situação a que chegamos é o producto de 
longa evolução, em que collaboraram va ries Governos, no~adêlmmte 
::J ::!o Sr. Arthur Bernardes, que foi o creador da Contadoria Central 
da R~puolica _ Mas, se. antes d'?lle, outros Gcvernos ~e haviam es· 
!orçado por melhorar a nossa contabilidade publica (e do Governo 
Epitacio Pessoa o Codigo de Contabilidade). o certo é tambcm que 
o mo•Jimento se accclerou dahi pa~a cã e hoje poc!emos colher os 
irutos dt> uma arvore regada com carinho por muitos servidores da 
Nação, entre os quaes não será licito esquecer Didimo Agapito da 
Veiga. Francisco d'Auria, João Pereira de Moraes, Junior, e Ma· 
noel Marques d e Oliveira_ 

Al<!m do aperfeiçoamento da escripta e da sim;=~lificação dos 
methodos de contabilidade. forçado é reconhecer a ir.tluencia de outro 
factor decisivo : - a facilidade das communicações e o papd das 
estradas de automoveis e das linha~ do correio acreo. 

A lém disso, se o Governo actual se aoressou em mandar taes 
conta::> ao Legislativo foi pcrque a Constituição o determinou de 
modo pereomptcrio, conforme lembrou em aparte o nobre reprcsen· 
tant~ do Espírito Santo, Sr. Ubaldo Ramalhete, fixando prazos e 
(~ma."'ldo cautelas cspeciaes para que não permanecesse letra morta 
o seu dtspositivo, como havia ficado o a rtigo 34 da Constituição 
;:le 1891. 

E ssa declaração de que boas ou más, o Governo actual apre
sentou as contas, não deve passar sem reparo, porque tambem Rosas 
apresentava contas ao Parlamento A rgentino, tambem Solano Lcpez. 
pae. as dferecia á As.~c:nblêa do Paraguay. Todos vós. meus caros 
.:ollcg?s, conheceis aquella pagina de Bermejo, na qual e!!e conta 
como s e deu a sessão em que foram approvadas as contas trazidas 
por So!ano Lopez, pae. ã apreciação do Parlamento. E .;sc despotêl 
!azia uma ocnsccnação: transportava os livros da contabilidade pu• 
blica e os fazia depositar em sala contígua ao recinto da Assem• 
bléa. ab:n de que a Commi~são de Tomada. de Contas lá fõ.sse 
v~rificar os lançamentos ; mas, muito antes do Ministro da 
Fa:z:en:ia acabar de ler a exposição, j â os D eputados gritavam: opo· 
nayté! oponayté! que, em guarany quer dizer: approvado! appro
vado ! 

Era. assim, méra formalidade, simples pantomima. 
Estou certo, entretanto, de que a C amara Brasileira não quer 

~er igualada ao parlamento de Rosas e ele Lopez, po~s. é uma as
semblea democratica que deseja (;untprir realmente o s~u dever-

Por isso aqui me encontro para examinar, serena e imparcialJ 
::nente, a tomada de contas e offerecel' algumas suggestões que, estou 
convencido, serão recebidas pela Commissão respectiva ~ pela CaJ 
:nara, como uma collaboração sincera, no estudo da ma teria . 

O Sr. Bias Fortes - Convém acceotuar que, sendo a primeira 
vez em que vão ser tomadas contas, deveJse fazer um exame tanto 
,quanto possível perfeito _ 

O SR _ DANIEL DE CARVALHO - Acceitando o aparte com 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:55 + Pág ina 94 de 141 

-266-

que me honra o nobre representante de Minas Geraes, direi com 
S. Ex. que, ao contrario do que se tem dito, isto ê, que sendo a 
primeira tomada de contas não podia ella encerrar ~rto grã\\ de 
perfeição, - direi com S. Ex. que é preciso o maior cuidado no 
exame das contas offerecidas pelo Sr. Presidente da Republica. para 
não crear o prec~dente. E todos vós conheceis o que vale o pre~ 
cedente em nosso Paiz ... 

O Sr. B:as Fortes - Estabelece a jurisprudencia parlamentar. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Exacto : estabelece ju• 
rnc:ro arranco. r:?speitar a Constituição, !{uer na sua letra como prin~ 
cípa!meme no seu E:'spirito, iremos, daqui por diante, pharisaicamen~ 
te, approvar as contas dos Governos, simplesmente pro formula sr:m 
attençflo ao dogma de que esl.<! prestação de c ontas ê cousa <;>ssen~ 
dai no regime democratico. 

Creio, Sr. Presidente, ser o rnOIJlento de desmentir o conceito 
que estã sendo diffundido em livros naciona,~s e estrangeiros - se~ 
gundo o qual a nossa democracia não passa de uma farça, porque 
nella o Presidente não tem contrapeoos para o seu Poder. E' om~ 
nípotente, omnisciente e irresponsav.eL Quem não conhece a3 pa~ 
ginas de Bryce e Siefried sobre as republicas sul americanas. onde 
tanto se fala em Constituição e leis sem nenhum proposito sincero. 
de acatai-as? Bryce classifica taes republicas entre as tyranias e Sie
g fricd entre as dieta duras disfarçadas. 

Mais impressionantes são os capítulos do agudo observador Louis 
Mourallis, no seu livro - Um séjour aux Étafs Unis du Brésil -
em que elle estuda a nossa incapacidade para transportar do ter~ 
reno doutrinaria e especulativo para o campo da realidade os nossos
sonhos e as nossas palavras sonoras. As nossas instituições são. 
perfeitas no papel mas defeítuosissimas na pratica. 

Quero dizer, então, da causticante ironia de Ernest Hambloch, 
no seu estudo do Brasil Constitucional -- His Maje:sty the Pre.sídenf:" 
- em que elle patenteia cruelmente o nosso despotismo funccional,. 
considerando peior do que qualquer outro porque legalisa a cor~ 
rupção? 

Cumpre~nos demonstrar por actos in~quivocos que nossas As
semb!éas não são simples chancellarias do Executivo, nem se movem 
ao aceno dos presidentes como o rebanho de Panurgio. 

O momento é mais que o-pportuno para darmos formal desmen~ 
tido a esses conceitos que tanto ferem nossos melindres . 

Assim sendo, cabe desde · logo accentuar o aspecto politico da 
questão que nos occupa . 

Como sabe V. Ex,, Sr. Presidente, tem sido um dos leít motif 
dos leade:-s da revolução, dos proceres do ~overno provisorio e do 
actu-a.l governo constitucional, a censura á desordem que havia nas. 
finanças da Republica Velha. 

Não quero fati~ar a Casa com citações numerosas; por isso, 
vou apenas mencionar o discurso pronunciado pelo Sr. Presidente 
da Republica, no Theatro Municipal, por occasião do primeiro an~· 
niversario da revolução : 

''Em materia propriamente financeira, o que existia 
era confusão e desperdicio. Não se tinha mão nas despe~ 
sas e, para cobril~as, todos os ex.pedíentes se jl.'Stific:avam. 
P-ara evitar os ruinosos effeitos dabi resultantes, não só
é preciso refundir, systematicamente, dentro de um crite~ 
rio geral, o plano das leis de meios, c:omo ínstire~il", dn-· 
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<la, em normas inflexíveis, o equilibrio entre a receita e 
a despesa, e o controle honesto da arrecadação das ren~ 
das e do ·seu emprego". 

Ora., a Camara deve estar lembrada de uma entrevista conce~ 
dida a .. 0 Globo" pelo ex~Minístro da Fazenda Sr. José Maria 
Wbitacker. em que, com a alta autoridade que todos reconhecem, 
S. Ex. declara que, depois da sua sabida do ·Ministerio, começou 
o regime do desperdício e, dahi, o desequiljbrio orçamentario. 

Mas, não é só o Sr. José Maria Whitacker, cujo depoimento 
não põde ser suspeito á maioria dE"sta Casa. O nobre Deputado 
Sr. Paulo Martins, que acabou de deixar o cargo de director das 
Rendas Internas do Thesouro Na.cíonal, aqui tem feito discursos em 
que expõe, com algarismos insophisrnaveis, a situação do erario, le
vantando duvidas sobre a legalidade de pagamentos e apontando fal~ 
tas na arrecadação. 

Nessas condições, se o governo é accusado de má administra
ção, não pela minoria sõmente - porque esta podia ser arguida 
de suspeita - mas por homens cuja palavra merece o acatamento 
geral, creio que o governo, que accusou tão fortemente seus ante
ce~sores, está na obrigação moral. jurídica e, sobretudo, política de 
demoll.'Strar que não incide nos mesmos erros e não é passível das 
mesmas censuras que irrogou aos que o precederam . 

Com effeito. de outubro de 1 ~30 para cá os documentos offí
c:iaes, os discursos do Chefe <lo Governo, bem como de seus Minis
tros e satellites. afinam pelo mesmo diapasão de reproches aos pr~ 
cessos de gestão financeira, a falta de contrôle das despesas e a in
sinceridade das contas, apresentadas, segundo taes testemunhos, com 
saldos fictícios . 

Ao Governo se offer-ece esplendida opportunidade para dar pro
vas de sua lisura no meneio das finanças publicas. Não põde, pois. 
faltar ao dever politico de satisfazer as naturaes exigenc:ias da opi
nião publica que começa a se Unpacientar e a duvidar dos pro
positos regeneradores daquelles que .ascenderam ao Poder com a vi~ 
ctoria da insurreição nacional de 1930 e nelle se conservam no pri
meiro periodo Constituconal da Republica nova . 

Se o governo está nessa obrigação politica, a Camara, por sua 
vez, estâ no dever de v-estir a tõga de magistrado e examinar essa 
prestação de contas como o jui:z que vae proferir uma sentença 
irrecorrível. 

Para melhor esc:laredmento e corno preliminar ao estudo, será 
conveniente relembrar os tl!xtos que são assento da ma teria. · 

Art. 40 da Carta de 1934, letra c. 
"Compete .ao Poder Legislativo julgar as contas do 

Presidente da Republica ... 

Não pó:ie haver •duvida, pela expressão usada, que vamos pro
ferir um j\dgamento e que é exacta a minha thése de que a Camara 
se trans.For:ma ~m tribunal que vae proferir o accordam de encer
ramento do exercício, assim como o Tribunal de Contas profere em 
cada tomada de contas dos responsaveis o accordam. fixando as res
.ponsabilidades. dando a quitação ou ~eclaração o alcance verificado 
ne~as contas. 

Passemos adeante : 
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Art. 57: 
''São crimes de. responsabilidade os actos do Presiden

te da Republica. definidos em lei, que attentem contra : 

t) a probidade da administração; 

h) as leis orçarnentarias". 

Art . 60: 
"Paragrapho unico. Ao Ministro da· Fazenda com

pete : 
2) apresentar, annualmente. ao Presidente da Republi

c:a, para ser cnviacia á Camara <los Deputados, com o pa
rec(!r do TribunaJ de Contas, o balanço definitivo da re
ceita e despesa do ultimo exercício'' . 

Art. 102: 
"O Tribunai ce Con<as dará par,;:cer preVIO, no pra;;o 

de trinta dias. s:::lbre as contas que o Presidente da Re
pubhca dev~ annualmente prestar â Camara dos D eputa• 
dos. Se estas não forem enviadas em tempo util, commu
nicarã o facto á Camara dos Deputados, para os fins de 
direito. apresentando-ihe, num ou noutro caso, minucioso 
relatorio do exercido financeiro terminado" . 

Por esses textos estão ciaramente definidas as responsabilida
::le3 e a s obrigaçõ~s de cada uma das •autoridades <~hi nomeadas. 

E' preciso, porém, para accentuar as obrigações d·::> Tribunal de 
Contas, ler o artigo 30, § .;~ do decreto 15.770. de 1 de Novem
bro de 1922, qu2 é o Regulamento do T ribuna l de Contas . 

Esse dispositivo é o seguinte: 
"Compete-lhe, a respeito das contas da gestão finan• 

ceira : 

I . Examinai-as. cepois de formuladas pelo Ministerio 
da Fazenda e antes de apresentadas pelo Presidente da 
Republica ao Congresso, emittindo parecer em que assi· 
gnale se, na execução do orçamento, agiu o Poder Exe• 
cutivo com inteira observancla das autorizações legislati• 
vas e conforme os preceitos de contabilidade publica. e 
organizai-as, com os elementos que possuir, se não as re· 
ceber até o fim do anno em que terminar o exercício". 

II. Expõr, em relator:o annualmente enviado ás C asas 
do Congresso a situação da Fazenda Federal durante e 
até o fim oo ultimo exercido encerrado ; alvitrar medidas 
tendentes da despesa; emittlr parecer sobr-e a expansão 
desta e fazer menção das omissões e abusos pra ticados na 
execuçl'io das leis do orçamento e nas que entendem com 
a administraçl'io fiscal e p restar outras informações ne~ 
cessarias" . 

Vê-se. pois, em relação ao Tribunal de Contas, que este tem 
normas imperativas por onde se deve ~uiar. 

Quanto â Cornmissão de Tomada de Con[as, é realmente de 
Jamentavel laconismo o nosso Regimento, qne precisa ser alterado, 
conform~ já mostrou o D eputado Ubaldo Ramalhete e propo:: a mi• 
norla no requerimento formulado á Camara. 

Mas se o Regimento é demasiado laconico, existem as disposi~ 
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ções do decreto n. 2.511. de 20 de dezembro de l9ll, art. t•, § 5"" 
e art. z·. que vou lêr. 

O art. 1.• contem os mesmos disp:::sitivcs em rebçiio ao Tri
bunal de Contas : 

"As contas serão antf:S df: presentes ao Congresso 
para julgam~nto sujeita.s ao exame do Tribunal de Contas 
que emittirá parecer sobre a r~gularidCtd~ e exactidão das 
mesmas, assignalando-se na execução do orçamento agiu 
o Poder Execut!vo com inteira observancia das autoriza-
ções legislativas e conforme os preceitos da Cor.tabiHda::le 
Publica. 

§ 2.• Estas çontas serão enviadas á Ccmmi~~ão c~ 
Tomada de Contas para que insti tua quanto antes o exame 
das contas e dê parcc~r fundam~ntado que deve~á con
cluir por um projecto de lei. approv<lndo-as ou não. 

E no § 2'' e aqui está o po:11o a que desejam chegar, porque 
se tem dito que a Commiss5o de T cmada de Contas não podia recla
mar os elementos quo:: f<~ltavar.;, c que i!so ~s~:wa f:::ra da >ua com
petencia se diz: : 

.. Alem da exposição e ciccumentos que ih e forem an
ne:;;os, a Commis:;Jo de Tornada de Contas. requisitará do 
Tribunal de Contas, do Thcsouro Nacional e de quaes
qucr repartições ou autoriciad~s a~ informações e docuen
tos que julgar necessarios á liquidações das operações f:
nan.;eiras do exercido e t>xame do~ actos do Poder Exe• 
cutivo no tocante á ge.>tão dos dinheiros, valores e bens 
pertencentes ã União" . 

Conforme já salientei. a Camara funcciona nesta assentada como 
Tribunal de Justiça. Para profer:r seu julgamento, para que possa 
dar sent~nça. c mister que o processo esteja regular e não haja 
preterição de nenhuma formalidade es~encíal nem falta de elementos 
indispeosaveis de convicção. Caso se note a ausenda de -elementos 
necssarios para firmar uma decisão. devem os autos baixar em di
ligenc!a e voltar devidamente instru:.dos. 

}á vimos os dispositivos que constituem o assento legal da 
·materi?. .. 

Podemos. por conseguinte, encetar o exame do processo com o 
elevado espirito de quem busca a verdade e quer bzer justiça. 

Em primeiro logar, como é natural, compete esclarecer meuda
mente todas as contas, explicando as parcella!l duvides~~. porquanto · 
é sabido e bem repetido pelos tratadistas, como se póde ver no tra• 
tado elementar de Veiga Filho, Sciencia das Finanças, manual onde 
certame-nte estudaram muitos dos Deputados aqui presentes. que o 
segredo ou mysterio nas finanças publicas ~ prenuncio de desper
diciio ou de delapidação. 

Entremos, portanto, na tomada de contas. O conceito de to
mada. de contas é universalmente conhecido e creio que não pre· 
ciso relembral-o â Camara. Aliâs elle vem expresso no Codigo de 
Contabilidade, no tocante á tomada de contas dos responsaveis por 
valores e outros bens da União que não sejam os Ministros e o 
Presidente da Republica. 

E' só transferir o m~smo conceito para a tornada de contas dos 
ordenaclores primarias das despesas publicas e os maiores responsa.
vels pela execuç:io orçamentaria - o Presidente da Re.publica e os 
Ministros. 

Ora, desde as Instrucções de 1832 organi%adas, pelo grande Mi-
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nistro Alves Branco, um dos genuir.os estadistas do Imperio e uma 
das legitimas glorias da terra bahiana, que ~e conhecem as obriga~ 
ções daquel!Es q\le pres tam e daquelles que tomam as contas de 
gestão de bens, vc>lores e dinheiros publicas. 

Os Regulament<ls do E stado de Minas Geraes, desde o tempo 
da Província, s:io de uma clareza e minudosidade admiraveis ao 
traçar as regras que se devem observar no exame mora l e arith~ 
metico de cada conta, em face das íeis, regulamentos, instrucções. 
ordens. livros e documentos, attinentes da receita e despesa que se 
houver d~ rever e liquidar . 

Merece especial menção este dispositivo da Consolidação Cam~ 
pista : "O cfficial de Fazenda, que a outros toma as contas, de 
si mesmo as deve dar, expondo minuciosamente a maneira por que 
se houve em cumprir tão grave encargo' '. 

E accrescenta: · 
"Ha~de. portanto, em sea rclatorio individuar cada uma das in~ 

dagaçõcs c confrontações a que tiver procedido para que a admi~ 
nistração fiscal possa bem iulgar se de feito houve uma real e ri~ 
gorosa tomada de contaE ou se meramente se fez um perfunctorio 
e rapitlo exame para encabeçar a receita e a despesa nas rcspecti~ 
vas rubz·icas orçamentaria:/'. 

Estes conceitos cre~ccm de importancia e de rigor quando se 
t rata de tomar contas não de parcellas mas da totalidade das som~ 
mas recolhidas do er~rio publico num exercido e verificar as res~ 
ponsabilidades de quem deve ser o guarda vigilante dos cofres pu~ 
blicos. 

Merecem, por consequencia, relembradas essa clareza e minucio~ · 
sidacle recomendadas no trecho transcripto da Consolidação David 
Capista e a advertencia de toda opportunidade para nós outros, neste 
momento, uma vez que somos tambem encarregados de tomadas de 
conta: aquelle que toma contas a outros, de si mesmo as deve dar. 
Vejamos, portanto, como agiram as entidades incumbidas do preparo 
e exame da tomada de contas do exercido de 1934 . 

Todos que se t em externado sobre o trabalho da Contadoria 
Centrill da Republica. louvam~n'o , Realmente, elle revela um grande 
esforço e um adiantamento de que nos podemos ufanar, no tocante 
ã contabilidade publica . 

1'1/a rd atono da Contab!liàa~e. v,erific.a~se, entretanto, que fal~ 
ta.m as cifras da receita e da despesa de uma collectoria· : 

Qual a primeira obrigaç~o da Commissão de tomadas de con~ 
tas? O de ;ed amar - permitta~me a digna Commissão que o sug~ 
gira - os dados referentes a essa collectoria . Do contrario não 
será possível encerrar~se o exercício. 

Trata-se d~ uma Collectoria do norte de ·Minas Geraes, Estado 
cujas c!dades estão, quasi todas, ligadas por estradas de automo• 
veis . Extranho. por isso, que não tenha havido tempo para que 
fossem remettidas as devidas in formações e documentos indispensa• 
v-eis ao balanço e relatorio da Conta.doria . 

A primeira correcção pois, a fazer. consist~ em corrigir essa 
lé!cuna, que diz respeito a uma estação arrecadadora e pagadora, 
que roi omittida. 

Compulsando os annexo.s ao balanço da Contadoria, encontro um 
quadro que sinto ter passado desapercebido aos meus distinctos col~ 
legas de Minas Geraes, que fazem parte da Commissão de Toma• 
das de Contas. ao qual, se tivessem prestado a devida attençãQ, te
riam, certamente, opposto, como eu opponho, o devido reparo. 

E' o que se acha á .folha 35 do avulso, referente á arreca
dação no Oistrkto Federal e nos Estados. 
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Deparamos ahi uma novidad'e que jã extranhei no pamphleto 
que, sob o n<>me de relataria, publicou o Sr. Oswaldo Aranha: após 
a columna em que se acham as cifras . da arrecadação, vem a sua 
percentagem. A Capital Federal estaria concorrendo para os cofres 
publicas com 14,14, São Paulo con1 30.01 , Rio Gr<!nce de Sul com 
1-.Sb a Del~gac:<J do Th~s:Juro em Londres com 3.93, Pernambuco 
com 3.25, Bahia com 2.15 e Minas Geraes com 2,10. 

O qu::~dro di! arrecadação prccdida pelas estaçêes arrecadado
ras nos E:;tad-os está certo. A p~rce,:Jtagem, porém, tem dado lugar 
<>c.~ !7!<::cro:·; :::;·os e aos commentarios mais descncontraào.s. fazendo 
p<l:;~ar como coisa certa o erro de affirmar~~e que uns E~tado:; pagam 
mais ím;:mstos que outros. quando é facil provar que, sendo os nossos 
imposto; ind:rec:c~ c proporcicna~s á população, os Estados mais 
populosos· terão natundmente de pagar maior tributo. Téll não cc
cerre apenas cem o ímpcsto sobr~ a re:1da, porque depende da ri
queza individual. Este imposto, entretanto, relativamente 2.os de im
portaç~o e consumo, ê muito peo.ueno e desapparece quasi no alga~ 
rismo global das contribuições. Accresce uma circumstancia a mai.s 
para a purificação. E' que hoj-~ as tarifas aduaneiras não são mais 
ad-valorem. São tari!as por ~specie. T<Jntc para o automovel de 
luxo cerne o vulgar. 

Temos, P'Jrtanto::l, mais uma razão para parificar a contribuição 
<las populações brasileiras. do norte e do sul. 

Vejo constantemente dizer-se que tal Estado paga mais imposto 
qm: outro. Isso, francamente, é uma tolice. As leis fiscaes -são as 
mesmas e de accordo com ellas é que cada Estado contribue com a 
sua quota. A allegação seria procedente se houvesse deficiencia de 
arrecadação. em virtude da 1::vasão das rendas. Realmente. num ou 
noutro Estado essa evasão existe. Mas, em regra geral. a adminis
tr<~.::~o federal é uma só em todo o Pai;;;. 

· O quadro a que me reporto tem sido glosado desfavoravelmente 
em relação ao Estado de Minas, que, com uma gra.nde população, 
-<:ontribuiria com pequena percentagem para os cofres fedcraes. 

Já tive, porém, ensejo de demon._<;tr<lr que tal não se dá. ~m longa 
argumentação. 

O Sr. Christiano I..faclzado - Reco1·do~me pl~nam~nt~ do bri~ 
lhante discurso por V. Ex. proferido na Constituinte Federal. 

O SR. DANIEL DE Cli. .. i1VALHO - Demonstrei então que o 
lugar em que é feita a arrecadação não tem relação com a contri· 
huição dos habitantes dessas circumscripções administra ti v a~. 

Um exemplo illustrarã o meu asserto. O Estado de Minas tem 
estações arrecadadoras no Dístrícto F-ederal, no Espírito Santo e no 
Estado de São Paulo. Pela erronea interpretação que combatemos, 
seriamos levados a suppor que as quantias arrecadadas por interme• 
dio destas repartições mineiras eram contribuições dos espiritosan~ 
tenses, dos cariocas e dos paulistas . No quadro figura a arrecadação 
feita pel& nossa delegacia em Londres. Acaso tambem os londrinos 
contribuem para. os .cofres da Uniã-o? Tudo isso prova claramente que 
o legar onde se faz a arrecadação não tem relação directa com a 
i:Ontribuição do.s habitantes da circumscripção administrativa em que 
:se acha a estação arrecadadora. As repartições arrecadadoras são 
collocadas aqui e ali conforme as conveniencias da administração e 
maior facilidade para .percepção dos tributos . Tambem os recolhi· 
mentos d-e rendas .se fa;z;em nesta ou naquella delegada fiscal sem :se 
indagar da procedencia das quantias recolhidas. Ainda mais, Minas 
Ceraes não tem Alfandega. Qu~rerá isso dizer que os :mineiros dei~ 
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xam de p<~gar os impostos de importação? Absolutamente, não. Os. 
mineiros os pagam nas a!fandegas -do littcral. 

Minas Gera~s é um Estado de industria agricola e de pecuaria. 
Não paga. entã:>, impostos cle consumo? Sim, nas fabricas de on::le 
rec~be artigos manufacturados, e paga ainda. com juros, como é sa
bido. 

De modo que o quadro- feito por esta .fórma dâ Jogar aos maiores 
erres e injustiças. Quero explicar convenie:ntem~nte o akance da
quelhl per<entagem constante do quadro, afim de que não continuem 
a servir de fomento a rivalidades e hostilidades entre os Estados, 
que devem ~er completamente afastadas, porque não é vudade oue 
;,xislam Estados que pagu~m mal.~ e outros que paguem menos. Pela 
nossa organi:;;ação, todoo pagam igualmente. 

Vamos ver como ag~u o Tribunal de Contas. 
O Tribunal, propri:Jmentc-, não deu parecer: limitou-se ao rela

torio. 

O Sr. Bias Fortes - Não ccnclui~. 
. ~. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Fez o relatoria com pr<l
fic:iencia inn~gavel. mas. nã0 c concluiu. Assim. - e é outra sug
gestão que submetto aos doutos collegas da Commissão de Tomada 
de Contas - tornar-se preci::;o pedir ao Tribunal uma conclusão do 
seu trabalho. 

O Sr. Christia:.o Machado - Põde-se dizer que a conclusão está 
implicita ... 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não é posssivel, neste 
caso, .porque- estamos em face de formas preestabelecidas para a ga· 
rantia d"s direitos da Nação e do funccionario por ella escolhido 
para governai-a. O nobre co!lega, acompanhando o meu raciocinio, 
deve notar que ponho o caso sob feição judiciaria. E' um processo 
q<!~ deve seg,1ir os pri.ndpios rigorosos do processo penal. 

O Sr. Bias Fortes - O Tribunal lavou as mãos e entregou o 
caso á Co.mara . 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- O Sr. Frederico 'Wolffen
buttel. num erudito discurso que aqui fez sobre a materia, disse que, 

I 

"attendendo que á Contadoria Central da Republic:a está 
afÍecta a Contabilidade da União, que- comprehende todos os 
actcs relativos á gestão financeira nacional, sob a fiscal:zação 
do Tribunal de Contas, é ·nos trabalhos· desses dois orgãos1 su· 
rot:'dínaados á Direct~Xia Geral de Fazenda Naciona(, que se deve 
louvar a Ccmmissão de Tomada de Contas do Parlamento." 

Se fosse v~rdade o que ahi se assevera, então não poderia o 
Tribunal tomar contas . Uma das condições essenciae.s e a indepen· 
d~ncia do tomador de contas em relação ao respon.savel. De modo 
que se o Tribunal estivesse subordinado â Directoria Geral da Fa-
zenda, não poderia exercer suas .funcções de Tribunal julgador das 
contas da Fazenda Publica. 

A Contadoria Central Qrgani:~;a as contas, exercendo a primeira 
fiscalização administrativa sobre a classific:ação da receita. e da 
despesa. 

O Tribunai de Contas deve verificar se foi correcta a classifi* 
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cação da despesa e da :'eceita, se havia cabimento ~ wrba, se era 
competente a autoridade ordenadora da despesa, se o di.Spendio se 
realizou nos termas legaes e outras verificações analogas. São, po~ 
rém orgãos informativos. 

Entretanto, foi nos trabalhas de um_ outro que se quiz louvar o 
Sr. Worffenbuttel, para justificar a attitude da Commissão de To
mada de Contas. 

Peço licenca ao nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul e aos 
membros qu.~ compõem a Commissão, para dizer que a Contadoria:. 
apresenta as contas por parte elo Governo; o Tribunal emitte o pa, 
recer; procura instruir o processo; o juiz preparador dá tamb.!m 
seu parecer technico sobre a materia, mas quem vae julgar somos 
nós, de maneira que o juiz está adstricto ao parecer dos peritos. 

O Sr. Bi& Foáes- E' claro. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Já citei, aliás, aqui, a· 
lei que determina expressamente sejam pedidos ao Tribunal de Con~ 
tas ou a quaesquer autoridades competentes, todos os esclarecimentos 
que r.ão vieram. afim de ser devidamente preparado e instruido o 
processo de julgamento. 

O Sr. Frederico Wolfenbuttel innocenta a Commissão de que 
faz parte e censura o Tribunal de Contas. 

Afigura-se-me não ser o caso de censura, mas poder-o&e~ia dizer 
que ambos .são passiveis de observação, por isso que ambos tinham 
a faculdade de exigi!" .esses elementos esclarecedores e não usaram 
dessa arma legal. 

O Sr. Figueiredo Rodriguf$ - O Tribunal de Contas não tinha 
tempo absolutamente para isso. Devia receber as contas. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Peço a attenção da Ca
mara para o seguinte depoünento, insuspeito e autorizado, do Sr. 
W olfenbuttei: 

"Sómente a synthese .(do orçamento} será, primordial, 
mente, asSlllllpto de cogitação da Camara dos Deputados. O 
cksdobramento analytico das verbas da despesa em consigna
ções e sob--consignações não fará parte das cogitações do 
Congresso, mas será _ objecto . de exame do Tribunal de Con~ 
tas, em face das .des~ pelo mesmo registradas em cada 
sub-consignação. AS diver~cias ou irregularidades, porwn
tu;a encontradas pelo Tribunal .de Contas no confronto das· 
tabellas exjJlicativa.S com o referido balanço e a escripturação 
a seu cargo, serão Peio mesmo depois õe escrupuloso exame, 
communicadas ao_ CoDg,esso, com indicação minuciosa dos 
motivos de taes divergencias. O nosso exame será assim syn· 
thetico, aguacdandc. quanto ao desdobramento analytko, as 
commuiúcações qúe fatalmente nos v~ão do TrlbunBl de 
Ca.rtas". 

Eis porque tive ensejo de i::oÍlsiderar essa conclusão de inco
herente e. lllogica. . R e~. como _é que vamqs approvar as 
G:m.tas para só depois o Tribunal .DO:I mandar o desdobramento an&

~~co , .~!!_, .t'a~ c(lmà.5? .Nã9 .. deY~· antes, ~ primeiro esse& 
~Clarecimento, para só .d~ approvar ou rejeJtar as contas, se • 
gimdo parecer mais àceriado? 
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O Sr. Bias Fortes - E' fóra de duvida. 

O SR. DANI-E L DE CARVALHO - E ntendo, as~im, porque 

esse acto de julgamento das contas é aquelle d.:: d ôtur:=, de encer~ 
ram~nto do ·exercido, em que são fixadas as re.sponsabilida<ies, de· 
finitivamente. F:az coisa julgada. Como é, entao. que depois de 
feito i.sto, vamos esperar os elementos nece~sados ao julgamento jã 
realizado? Evidentemente. repito, é incoherente c illogico. 

Poderia, Sr . Presid~ntc. examinar meudam~nte varies aspectos 
do problema desenvolvendo pontos já aqui debatidos por alguns 
colkgas, mas não quero fatigar a a ttenção dos collegas que me es
tão acompanhando, de sorte qu~ passo a analysar ligeiramente pontos 
ainda não ventilados. 

O primeiro prende-.se il emissão. 
P~la legislação que pude compulsar - legislação cahotica e vo

lumosissima do Governo Provisorio. em qu~ são imml:!nsas as d iffi· 
culdacies para s~ chegar a um resultado - encontrei apenas dois de· 
cretos: o n. 21.719, de 10 de Agosto de 1932, autorizando a emis~ 
:;ão ue 'IOO.OOO:OOC:')()O, e o numero 21.813, de 12 de setembro da· 
quclle mesmo a1l!llo, sobre o uso das notas. 

O ·Relatorio .do Banco do Brasil informa que o producto da ven• 
da d<ts obrigações, o.m como a importancia dos juros correspondentes 
ãs obrigações em poder do Banco .para serem vendidas, têm sido ~ 
cineradas resgatar.do-se por tal fõrma a emissão. 
· Entrétant'..>, encontra-se aqui, adeante da folha 34, um quadro 
das emissões e àa circulação do papel-moeda. Delle se vzrífica que 
annualmente ha incincraçiio <le pequena parcella das emissões antigas 
c nova emissão. Assim é que .em 1932 foram emittidos 423 mil e 
tantos contos, sendo resgatados 102 mil e tantos; em 1933 emittiram
se I 17 .511 contos e, em 1934, 108 mil e tantos . 

O Sr. Figucrêdo Rodrigues·- Sem incineração? 

O SR. DANIE L DE CARVALHO - A incineração nos re
feridos annos foi, r<:!spectivamente, de 102.000, 59.000 e 61.000 con· 
.tos (despresadas as fracções) . 

~· ' 
Quaes são as leis que autorizavam essas emissões? Como é 

que ellas se estão processando? São pontos que precisam ser elu
cidados. 

Outra questão importante é a conta do Banco do Brasil. Actual
mente, o Banco do Brasil é o maior guarda <k>s dinheiros publicos. 
A maior parte d a arrecadação é .feita por elle, que tem commlssão 
sobre isso. cobrando juros de 7 % sobre os .saldos devedores e pa~ 
gando 3'% sobre os credores. Esse maior responsavel pela guarda 
dos ·dinheiros publicos a quem presta contas? Não ba uma discri-
minação da conta do Banco do Brasil, elemento t>ssencial para o 
julgamento das contas do Governo. 

Vou, Sr . .Presidf,Jlte. resumir minhas «>nside.rações. 
Para o cumprimento do n. 2 do art . 60 da Constituição F.e-

deral. o ·Presidente da Republica e.nvia á Camara dos Deputados, o 
balanço geral e contas· do exercido de 1934, organizados pela Con· 
tadoria Central da Republica. 

A · C-arta Constitucional de 16 d<! ·Julho approvou os actos do 
Governo . Provisorio . Apesar desse · bill de indemnidade, o honrado 
Chefe da. Nação· não qu.iz' excluir dessas coatas as anteriores áquella 
data, pois que certamente terá :repugnado fl sua consciencia, .subt:ra~ 
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nir aos representantes do povo, o conhecimento da sua gestão dos 
dinheiros publicas no referido period.:r. 

Dessa circumstancia terá resultaâo a redacção do projecto nu
mero 120, que dá approvaç:io a todas as contas relativas ao exerci
do de 1934_ 

I - Surg.~. assim a primeira questão preliminar: Tendo a A.~
sembléa Constituint~ a.pprovado no art. 18 da<; Disposições Transi
torias da Constituiç~o Federal, os actos do Governo Provisorio, que 
se prolongou atê a promulgação constitucional ou 16 ·Julho de 1934. 
não se comprehenderão. nesse mandamento solemnc. as contas da 
gcsti:o financ.eira do mesmo Governo , até a mesma data? Oppors-e-ã 
ã interpretação affírmativa o disposto no citado art. 60?' A mensa
gem presidencial equivalerá á solicitação para o julgamento de todos 
aquclles accos c p~rmittirá reabrir--se a questão? 

Em caso contrario, não se chocam os termos do projccto com 
o Zlrt. 18 das Disposições Transitarias? 

São questões que exigem solução antes de qualquer pronunci<~
mento sobre o projecto . 

li - O art. l 02 d<~ Const:tuição incumbe o Tribunal c c Contas 
de 1.trno dupla missão na tomada de centas ao Pr~sidentc da Rcpu!Jlica: 
1' c ar :nrec~r prévio" sobre tacs contas; 2•. .. aprcsel:tar á Camara 
minucioso r~latorio do exercido terminado". 

O intitulado "parr:cer" que acompanha a mcnsagzm. s~m embargo 
c:~ p:-ofic:iencia c: clareza cem que está redigido e são p.-culiMes ao 
~-= u e;;;incnt.: Relator. não chega a merecer aquellil denominação, pois 
ni'to conclue por n:;-nhumo opir.ião sobre se devem ou não ser appro
vadas a~ contas . 

E' antes um instructivo commentario á ma;·gem do trabalho da 
Comador:ia Central c, embora não desça aos porm~nores reclamados 
pe!o texto constitucional e que consistiriam na analyse dos tituloli 
dos balanços do orç:1:nento e do patrimonio, poderá ser admittido 
como o relatorio a que se refere a Constituição. 

O nde, porém, o indispensavel parecer? 
No regimen da Carta de !891 duas eram as correntes doutri~ 

narias que ~ituavam o Tribunal de Contas no quadro das instituições 
con.stitucionaes: uns. com Ruy Barbosa. o co.::sideravam orgiío inter
medi:J rio t?ntr~ a adml!listraçlio - o Legislativo, incumbido de faci~ 
litar a css~ a fiscali:tação dos actos financdros daquelles; out ros., 
com Alfredo Valladão, sustentavam o s:!u papel de delegação do 
Congresso iunto ao Executivo para o desempenho das mesmas attri~ 
buições. A nova Carta Constitucional colloca-o entre os orgáos de 
coo?~ração das actividades do Governo, o que não lhe tira os cara~ 
cteres assignaJados pelas duas . doutrinas an teriores . 

Na tomada de contas. o seu eminente papel será o Jui:t Prepa
rador e Technico do Poder Legisaltivo, no preparo do processo do 
julgam~nto do Chefe do Executivo. Dahi a incumbencia de relatar 
os resultados do exercício financeiro e dar seu parecer sobre as con
tas respectivas. 

Tão cioso se tem mostrado das suas prerogativas que causa ex
tranheza não tenha ·a Tribu_rtal de Contas querido assumir a res-
ponsabilidade da sua opinião franca .c desassombrada com referencia 
ao balanço e contas de 1934, pois se limita a fa:z:er considerações 
sobre o relatorio da Contadoria e apontar a carencia de elementos 
proprios para contestal~os. concluindo que. cem os elementos apre, 
sentados e que poderão :ser completadas, fica o Legislativo em con,.. 
d lções de resolver sobre as contas. 

A' Camara dos Deputados, porém, não pôde, em consciencia, sa-
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Üsfa:z.er esse pilatismo. de que só se .póde dedu:z.ir a opinião vag& 
cie !~rem incompletos Os dados fornecidos. 

Dahi a necessidade inelucta.vel de requisitar do Tribunal de
Contas. ant"s do exame das contas, a indicação das deficiendas des-- · 
sa~ e o seu parec.~r preciso e directo sobre as mesmas, na fórma do
n. 2 do paragrapho unico do art. 60 combinado cem o art. 102 da 
Constituição de 16 de Julho. 

O St:. Chn'stíano Machado - Por i::;so, foi que disse a V. Ex 
que, implicitamente, estava conside:ada a conclusão desse parecer. 
Os dados eram omissos; o Tribunal de Contas passou as contas, coxn. 
a ccnclu.s~o implicita. á Carnara, que tinha de · julgai-as. A Ca
mara. ped.~ então, como lhe cumpre - parece-me - novos esdare
cime.'ltos, necessarios a<l julgamento das contas alludidas. A maiori.a: 
não póde oppõr-se a esse pedido de esclarecimentos. 

O Sr. Fi(!Ucired9 Rodrigues - Julgo patriotico o .ponto de vista 
do oradvr. çorque não devemos partir do principio de que estamos· 
approvando CO!ltas· do Sr. Getulio Vargas; precisamos firmar nor
mas pa~a os Presidentes que vierem. Se essa tomada de contas nãao 
se fizer claramente agora, os outros P residentes nunca ê\S prestarão-

O Sr. Ferrt'Bndes Tavora - Se as cois<t> começam erradas, er
radas irão até o fim. 

O Sr. Ch•istiano Mac/uJ.do - Muito ~m. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- Agradeço os a.partes com 
que me honram os doutos collegas . To dos el!es vêm em apoio das. 
theses que tenho sustentado. 

O Sr. Christiano Machado - Julgo este um dos assumptos mafs. 
importantes de que a Camara deve tratar. 

O SR. DANiEL DE CARVALHO - Penhorado pela collaho
ração que !llC presta!ll os nobres Deputados, continuar~i as minhas: 
observações, dizendo: 

Ili - Attribue a Carta Constitucional ao Poder Legislativo a· 
c;ompetencia exclusiva para "Julgar as contas do Presidente da Re
publica " (art. 40, letra a). 

Sendo de essencia· do regime representativo a votação pelos re- · 
presentantes do povo das leis de receita e de despesa publicas, fica
riam inteirament-e burlados esses princípios se aos mesmos mandata
rios da N ação não f.os~e dado fiscalizar e apurar a exec~ção de taes 
le!s. 

Estão essas sujeitas. como se sabe, a tres ordens de Hscali%a
ção: a legislativa, a admínistl'ativa e a judiciaria pelo Tribunal de
Contas. 
. A tarefa parlamentar se pode exercer previamente na elabora
ç:in dQ orçamento, depois no correr da sua execução, finalmente por 
occasião do encerramento do exercício do que lhe cabe v-erificar a re
gularidade. 

Como fa1; notar Louis Trotabas, no livro recente "Scieru:e d 
~egislation fin.anciére. 1933, pag . 115) nos regimes parlamentat'.es a 
~Jscalização legislativa. no caso a mais efficíente, se traduz no con
trole politico. através da :responsabilldade do Governo perante o
parlamento; no controle tec:hnico, .por meio das commissões de finan
ças que encarregan1 os relatores de acompanhar o emprego dos cre-
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.-ditos, obter communkados trimestraes e annuacs sobre a fisca!iz:a· 
-<ao das despesas e receitas, fiscalizar a situação da thesouraria; e em 
terceiro lugar, no controle propriamente legislativo, pela abertura ou 

':annullação de creditos e decretação de sancções, legaes . 
No regime presid~ncial. entretanto, como o .nosso, essa phase de 

fiscaliz:ação é praticamente inefficaz. Dahi, a unperiosa nec~sidade 
<l.e re.forçar as medida.~ de fiscalização final, na tomada de contas que 
-ora se pr<>ce.ssa. 

A' Camara cabe o seu julgamento. Não faltam, porém, textos 
regulamentares ou prax~ consuetudinaria~ que disciplinem tão alta 
funcção. 

E' certo que no regimento interno só se encontra. de referenda 
.ã materia, a competenda dada a Commissão da Tomada de Contas, 
para exercer as attribuições que lhe são conferidas pelo art. 29 da 
Constituição" ( art . 57) com{J se lhe pudessem, ser integralmente de· 

·iegadas tão altas i.ncumbencias. Cabe-lhe, porém, incontestavelmente. 
o importante papel de ode:ntador technico do pronunciamento da Ca
n~ara. em complemento á a-cção do Tribunal de Contas. 

Se esta, porém, confessa carecer de el.ementos que lhe permittem 
·controlar as contas do Executivo, como poderão ser e5ses ruppridos 
pelo orgão tecbnico da Camara? 
· Evidentemente, procedendo na forma do § 2.• do art, 2." do de
creto n. 2. 511, de 1911; pedindo directamente a Camara citar ele
mentes e solicitando ao Tribunal o seu parecer na forma do seu re· 
gulumento. Esta se encontra na seguinte e grave emerge:1.cia: o Go
verno manclou·lhe <1S contas com o "parecer" do Tribunal d~ Contas 
mas deixa de fornecer a esse. no tempo proprio, os dados com que 
possa, mais tarde, fiscalizar a gestão finac:eira da administração. 

Para a gravidade desses factos não é demais reclamar a atten
ção ·e as providencias da Camara dos Deputados. 

Effectivamente, no que toca a receita, as cifras do balanço se 
~levam a 1. 971. H5:573$2CO. e a esc:ripturação ào Tribunal não vae 
alt:m de 578. H2:92l $000 o que resulta do facto de poucas serem as 
npartições que cumpr·= a lei (art. 217 do Regulamnto da Cont.) 
remettendo-lhe os balançetes periodicos de arrecadação. Se se inda
gasse, então. dos processos de tomada de contas dOs responsaveis, os 
dados ainda seriam mais- dea.."1imadore. 

A propasito .. occorre-me lembrar como s~ procede na Italia. que, 
em materia de contabilidade publica. deve ser citada como modelo. 

Os pagamentos parciaes e as arrecadações mez a m~:; são regis
trados no Tribunal; no fim do exercido. vem a Ragineria Generale e 
apresenta o balanço, que é stlbmcttido ao exame do Tribunal, o qual 

.somma as parcellas ~ das arrecadações e das despesas verifica o to
tal. O balanço synthetico, a que se referiu o nobre Deputado Sr. 
Frederico Wolfenbuttel, deve accusar o mesmo resultado que a som~ 
ma dos balanços analyticos, feita. pelo Tribunal. Procede-s·~. então, 
á c:erimonia da "parifica:tione". Trata-se de solemnidade em que to
mam parte as camaras reunidas da Cõrte dei Conti,. o Procurador 

·Geral e altas autoridades. Em segt:ida. é lavrado um accordão s-o
lemne, com differentes consfderanda, declarando coincidirem os da~ 
é'os apresentados pelo balanço synthetico com os elementos analyti
cos colhidos dia a dia . 

E' assim que se deve proceder. 

O Sr. Figueiredo Roárigucs - Nós, que temos fama de imita
.. dores, por que :não seguimos esse· exemplo ? 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Em relação á despesa, 
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os algarismos escripturados pelo Tribunal. que. aliãs. não os men•· 
dona. são superiores ao do balanço de 1934, que subiram a ..... -
2.099.250:295$200, o que se explica pelo modo como ê feita a ~
cripturação e ainda pela car~ncia de tomada de contas dos respon-. 
saveis. 

Estamos assim na mais estranha das democracias: a dos irres
ponsaveis . 

Essa situação. porém, não deverá ser homologada pela Camara 
na approvação de contas que não esWo comprovadas, nem pud·~ram 
~r controladas pelo orgão technico de fiscalização . 

IV - Os dados apresentados, na mais synthetica das ex:po
;ições, suggerem, entretanto. questão de alta monta. 

Em relação ao balanço orçamentario, verifica-se desde logo : 
1." Qu;m:o á recdta, h a immensos titules seguidos de ci- · 

1rão sem que se explique, de qualquer modo, a falta. de arreca-;lação. 
Assim, por exemplo, não !igura a renda da Policia do Districto Fe
deral (n. 73 da Renda 0 :·-!;naria) da Faculdade de Direito de São 
Paulo (n. 85) dos Collegios MilitarP.s (n. 90), da Villa Militar (n .. 
lú3), da Coudelaria Saycan (n. 104), da Imprensa Militar (n. 107)', 
do Serviço T elegraphico da Guerra .(n. 115), das Officínas de Ar
mamento ( n. 121), dos Arsenaes de Guerra, Fabricas do Mi.nisteriG · 
da Guerra (ns. 126 a 130) , das constituições dos Estados para amO'l'~· 
ti~ções (o. 160) . 

2.0 Em relação á despesa, s~o innumens as verbas em que fo- · 
1·am excedidos os credites o;çamentarios, sem que tenha havido a 
oecessaria e legal supplementação, como se pode ver do seguinte 
quadro, extrahido de f1s . 

I. 
II. 

IH. 
IV. 
V. 
v r. 
VIL 

.-·~m. 
.... 
'· 

12 . 
18 . 
13. 

Mínisterio da Fazenda 

Verbas 

Divida externa . . ........ .• . . ... . ..... .. 
Divida interna . . .......... .. .... ...... . 
Divida fluctuante . . ... . ............. .. . . 
Dividas empenhadas . . • . ......... . .. .. . . 
Ciffere:lças de cambio . . .. . ........... . . 
Juros diver~os . . •· ... , .......... ..... . . 
Rep:;sic;ões e restituições . . ..... ........ . 
lnactivo.s , . . .. . .... . .... . . . ...... . ... . 
Recebedorias . . . .. ........•..... . ....... 
Collectorias . . . . ..... . .................. . 
Directoria de Imposto de Renda . . .•..... 
Fiscalixação dos Impostos . . ... ... .... . . . 

Total .. 

Minist~io da Ju$iça 

Verbas 

I . Subsidio do Chefe do Governo (" ) ..... . 
li. ~mbléa Nacional . . . . . ... . .......... . 
l2 . Administração do Acre . . . .. ... ........ . 

Total . . ... .•. ..•.. .• • ••.••.... ... 
.... : 

Excesso de 
despesa 

3.8!6:570$100 
40. 119:365$300 
2. 145:448$300 
6.~13:108$000 

lo . 823:285$600 
3. 994:333$300 

660:780$000· 
499:699$300 
802:013$500 

2. 959:781$400. 
82i:842$400 
170:370$300· 

73. 659:597$500 . 

Exce3So de~· 
despesa 

53:871$00(1• 
12:107$100 

664:979$200 . 

730:957$300'' 
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Min.istcrio do Ext.::z-ior 

Verbas 
3 Serviço Consular . . . . ................ . . . 
4. Compromissos fnternacíonàes . . . ; ....... . 
5. Ajud<ls de Custo . . . .. . ............. . .. . 

Total ...•........................ 

(*) Declara~se comprovado .por credito especial 

Ministerio da. Educação 

] 4. Assis tenda a Psychopathas . . ........ . 
Minisfr:rio do Trabalho 

Verbas 
5. Departamento de Povoamento ......... . 
6 . Oeparta'mento de Estatistica . . ......... . 
9. Inspectoria Regional . . . . ............. . 

11 . Disponibilidade . . . . ................. . 

Total , . 

Miní:>tcrio da Viação 

Verbas 
3 . Central do Brasil . . ........... . ...... . 

13. Eventuaes .......................... .. 

2 
5. 
6. 

11. 
14. 
16. 

Total ... 

M~nisterio da Guerra 

Verbas 
Justiça Milita!:' •••••.••.•.....•......... 

Material Bellico . . . . ................. . 
Serviç~ de Engenharia . . ............. . 
Serviço de Remonta . . ................. . 
Soldos, ~tapa.s, etc. . . . ............... . 
Ajudas de custo, etc. . ........•..... . ... 

Total . 

Ministeri.o da Mar-inha 

Vcrb8$ 
1 . Secretaria de Estado . . .......... . ..... . 
7 . N avcgação . . , .•..................... 
6. Aeronautica • . . . ..................... . 

23. Eventuaes . . . • ......•........•....... 
25 . Novos Arsenaes . . ..••...........•..•. 
28. Commissões no Estr-angeiro • . ......... . 

Dec. n. 2i.189 ........•.............. 

Excesso de 
despesa 

96:879$800 
567:642$500 
378:987$000 

l.<H3:509$300 

54:540$300 

Excesso de 
despesa 

241:276$500 
65;;()65$900 
282:616$300 

$300 

1 . 178:959 ${)()() 

Exce:sso de 
despesa 

l . 991:579$800 
1:050$000 

1. 992:629$800 

Excesso de 
de-spesa 

13:905$600 
2.051:78-1$500 
1.571:237$300 

175:000$000 
696:425$000 
633:849$100 

5. 142::201$800 

Exces$0 ele 
daspesa 

373:992$700 
14:191$200 

133:420$000 
466:749$700 

2.230:6&1$100 
338:853$600 
266:885$100 

Total . , . • . .. . .. .. . . .. . .. . .. • . .. . 3.825:076$400 
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Ministerio da Agricultura 

Verbas 

Empregados addidos 

Recapitulação 

Ministerios : 
Fa:zenda . • . . ............................... . 
Justiça . . • . ...................•.•.....•...... 
Exterior . . . . ............................... . 
Educação . . . . ................•••....•...•.... 
Trabalho . . . . .................. -- ............ . 
Viação . . . . . . ....... . ....................... . 
Guerra . . . . ..... _ ..... _ . , ..... _ .... _ . _ .... _ .. 
Marinha . . . . .......... . ......... - ....... . .. -
Agricultura ............................. . 

Total 

Excesso de 
ckspesa 

88:566$100 

Excessos ~~. 
despesas 

73' 659:597$500 
730:957$300 

1 . 013!509$300 
54:540$300 

1.178:959$000 
1. 992:629$800 
5. I 42:201$800 
3. 825:076$~00 

88:566$100 

87 .716:037$500 

R~capitulando: verifica-se um excesso de despesa de 87:000 con• 
tos, .além das verbas orçamentarias. A maior parte desse -excesso de 
despesa foi supprida pelos "agentes .pagadores". como se vé no qua
dro respectivo. mas não se sabe de que Iõrma. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Contas que não foram prestadas. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- A respeito desses "agen
tes pagadores", devo di:z;er que é isso uma das falhas de no:s.so Re
~ulamento de Contabilidade. permittindo, nos arts. 46 a 48, eslKS res
tos a classificar. A' sombra de taes preceitos o governo tem feito pa
gam~ntos - acho que. agora, a lei não o permitte mais, dada a es~ 
pecialização expressa na Constituição - mas. <crnfim. vinha fa:z;endo 
pagamentos, por ordem do Ministro, sem declaração da verba. do 
credito ou da lei em que se baseava. 

O relataria do T!ibunal de Contas aevanta, de leve, a .ponta 
do véo. O decreto n. 20.393. de 10 de Setembro- de 1931 cogita de 
regularização de despesas, levadas a titules doe agentes pagadores e 
diversos responsaveis. Para esse f:.m foi aberto o crcdit~ de ..... . 
550.002:269$000 pelo decreto n. 24,430. de 20 de Junho de 1934. 
Na mensagem em que pediu a r-evigoração desse credito, o Executi
vo ~nnunciou a proxima regulari:zação dessas contas. M.as o Tribu· 
na! de Cüntas assignala, no balanço apresentado, que semelhante ex
pediente continúa a ser utilizado. 

O Sr. Sampaío Corrêa - V. Ex. per.mitte um aparte ? 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Pois não. 

O Sr. Sampaio Corr!?a - As instrucçõe.s, o Cod:go c o Regu
lamento de contabilidade instituira!ll dois titulos de escripta, comple
tamente differentes - "agentes pa<;~adores", um; .. diversos respon
saY-eis", outro. O titulo de "agentes pagadores" é de escripturação 
prov.isoria.· .. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Despesa a classificar. 
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O Sr. Sampaio Corrêa - Despesa a classificar. justamente. 
Isso foi el€gantemente disfarçado pela reunião. no balanço actual, 
,dos .dois títulos differentes em um só; "agentes pagadores e diver· 
.sos responsa.veis." 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Agradecido a V. Ex. 
pela ~~lucidação. 

Vou documentar a asserção que fiz de q;;~ isso não e mais 
,possivel em virtude dos dispositivos legaes. 

'Effectivamente resulta não só dos principies e textos con;titu· 
ciona!es, como da tradição legislativa, que nenhuma despesa poderá 
ser effectuada, sob pena de responsa.bilídade, sem que haja lei ex-
presSJ que a auto~iz~. · 

Vejam-se alguns desses dispositivos transcriptos na Consolida· 
ção das Disposições Orçamentarias, de caracter permanente: 

"O Governo não poderá ordenar. por nenhum dos Mi
nisterios, o pagamento de serviço algum, sem que na lei que 
o houver autorizado, e.slejam consignado~ os fundos corres· 
pondentes á despesa (leis n. I .177 de 18ó2. art. 14; n. 
3.232 de 1917, art. 102: n. 3.451 de 1918.art. 175)." 

"E' inteiramente vzdado, sob .pena de responsabilidade. 
a expedição de ordem ou aviso de pagamento de qualquer 
quantia par conta de consignação que não corrcsponde a 
despesa feita, assim coma é prohibida a remuneração ou 
gratificação d!~ serviços que não estejam previstos ~m lei 
de orçamento (lei n . 3. 08.9 de 1916, art. 116) ... 

"E' vedado ao Thesouro e ás Delegacias Fiscaes sob 
qualquer pretexto autorizar pagamento por conta de consi
gnação cujos creditas já não sejam sufficient?s para com~ 
putal--o ... 

"Incorrerão em responsabilidade o Mlnistro da fa;:er.· 
da. ~ os funcdonarios das sobreditas repartições que infrin~ 
girem o disposto ncs te artigo (lei n. 998-A. de 1890, art. 
5.•; rderencia ao Cod. de Cont., artigo 18 e regulamento, 
art. 240)." 

A esses dispositivos cumpre accrescentar a determinação ~rem· 
ptoria do art. 39. do Codigo cie Contabilidade. que se harmoniza com 
o art. 57 da Constituição : 

''A despesa da União será effectuada de accordo com 
as leis orçamentarias e especiaes votadas prlo Congresso, 
constituindo crime de responsabilidade os 2ctos do P~si· 
dente da Re.publica e dos Ministros de Estado que contra 
e!les attentarem ... 

Ainda na conta do orçamento deixou de ser incluída como oexíge 
o n. 1 do art. 22 do citado Codigo e o salienta o Tribunal de 
Contas, a demonstração das despesas de exercidos findos. com a 
jndicação de sua natureza ~ do exercido a qu'e pertendam. 

Em relação ao balanço do patrimanio, partz int-:grante das 
cc-ntas de excrcicics,' qu~ a lei manda sc.-ja r~mcttido â C:amara e so
bre que silencia o Tribunal de Contas, as normas do Cod. de 
Contabilidade (art. 23} combinado com o art. 1." da lei n. 12. 
de 25 de dezembro de 1934, IlãO foram observadas. 
· Effectivamente, o succinto quadro de fls. está longe de .satis--
fazer a enumeração do n. 100, art. 23 . 
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Deixou, taml>~m :ie ser feita a demonstração da divida activa· 
e passiva (n. II do a,rt. 23). 

E que muito menos foi apreS>cntada. a conta d·a Thesouraria .. 
que exporá os movimentos de fundos, as emissões e reembolsos de 
cffeitos. as rendas e despesas em c<mta corrente e operações con~ 
gencres. inclusive quaesquer pagantento:; feitos em ncme do The
souro Nacional. por estabelecimentos bancarias (n. UI do cit. art. 
23). 

O Sr. Sampaio Corrêa - Nem mesmo a conta detalhada da 
conversão de especie. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Nestas condições. 
concluindo, entendo: 1.•. que o pro)ecto deve ser envi<Jdo á Com
missão d~ Constituição e Justiça. para dizer sobr~ a constituciona
lidade e julgamento das contas antel'iores a 16 de Julho de 1935; 
2.•, que se deve requisitar ao Tribunal de Contas: a) o seu parecer 
direc:to e preciso sobre as contas do exercido; b) a indicaçi:o dos 
element<:s considerados incompletos; c) a menção das providencias 
tomadas contra a falta de cumprimento das leis por parte da ad~ 
ministraç~o na r:eme.ssa dos dados ao Tribunal de Contas; d) o es
tado dos serviços de Tomada de Contas dos responsaveis; 3.0 a) 
~dir ao Presidente cla Republica a relação do excesso da despesa 
effectuada sobre as consta.,tes da };i orçamentaria e especiaes e 
sua justificação; b) a discriminação das contas antes e depois de 
16 de julho de 1931; c) o balanço do patrimonio p~1a fórma indi
cada nas leis de contabilidade. 

Sem esses elementos. evidentemente, não é po.s.sivel que, em 
sã consciencia. nós, Deputados transformados em juizes para jul
gamento da maior das ca·usas do Povo brasileiro nos pronunciemos 
e possamos dar uma sente'!lça, que é inappellavd . 

Estamos nos primeiros dias. por assim dizer, dt? um novo regi· 
me. Todas as esperanças estão voltadas para a Camara. afim de 
ver c;>mo el-la ·procede; se ella continua os erros do passado ou se· 
não foi em vão o sangue derramado por tantos brasileiros idealistas 
que qu-eriam melhoradas as condições de nosso Paí:z: • 

Estam-os sujeitos tamhem ao julgamento do Povo brasileiro, at
tento aos nossos ac:tos e promP,to a tomar contas do mandato que 
nos conferiu. ou nós tomamos a sério essa funcção. desempenhado o 
nosso cargo .::om a serenidade e com a ~ravidade que o caso nquer · 
--.porque não viemos agui reprsentar a pantomima de approvar con-
tas qu~ sequer mbemos a quanto montam, pela falta de elementos es
senc:iaes para .o -exame mora-l e arithmetico--ou •• então terã o Povo 
brasileiro o direito de a.gir como Ct-omwell : - vir aqui '!!' nos ex
pulsar, collocando na Porta do Palado Tiradentes uma taboleta 
com os seguintes dizeres: - '"Casa para alugar'"... (Muito bem .. 
Palmas). 

O Sr. Pres!ú:o~c - Te!:) <1 p&lavra o Sr. UbaJdo Rama
lhete. 

O Sr. Ubaldo Ramalhete Sr. Presidente. a orientação da. 
minoria parlamentar, reiteradamente definida pelo verbo eloquente 
do seu eminente leader. o Sr. Deputado João Neves da Fontoura. 
desde a sua memor<!.vel oração de 16 de Maio ultimo, e constante
mente reaffirmada pela palavra e pela acção .de outros não menos 
illustre.s representantes da opposição nesta casa, - não tem, nem. 
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pode ter o cunho de obra demolitoria. de comba·te pertinaz ao go~ 
vemo por intuitos subalt~mos de mêra competição politica. 

Outro, bem mais nobre c mais elevado é o sentido des~a orien~ 
tação. · 

Sob a orientação patriotica de bem servir á Repubiica, no exer
cicio do nosso mandato, pela defesa intransigente das interesses 
publiccs confiados á guard3. do:. representantes da Nação, ncs, os 
Deputados da minoria. cumprimos o nosso dever constitucional. fis
calizando os actos do Governo e das autoridades do Pai:::. propu
gnando. o cumprimento da Ccnstituição e cias leis. dcfcn::!.e.:u:io as 
liberdades publicas e os direito!; do~ cidad5o~. ond~ quer que ~c .:am 
offendidos ou menosprezados. e dando tudo o que d~ nós pódemo.~ 
dar, para uma effidente cooperação á activida::!e ·legislativa da Ca. 
mara, com o sõ objéc:tivo de contribuir };ara. o <!Certo das sua~ ele
liberações . 

No ~xame e livre critica da acção do governo e d<~s autorida
des nacionaes, a minoria parlamentar exerce uma actividacle legi# 
tima. de innegavel utilidade e proveito .110s altos interesses do Paiz. e 
a té ao proprio governo, a que nega :sua con·fiança mas offerece po1'" 
esta forma uma ineHimavd contribuição, apontando-lhe os erros e 
desacertos e advertindo--o dos clamores da opinião nacional contra 
os seu.o; maus actos. 

Não se diga que a opposição parlamentar dev.eria tomar a ini
ciativa de planos e providencias para soluçiío dos problemas e dos 
cas~ focalizados na sua critica e n::~ combate sem trcguas aos ac
tos e á onentaçào dos responsaveis pc:-la adminirtração da R-::h\1-
blica. 

Ao governo que tem para tanto. em mãos. os recursos e os 
elementos nec:~ssarios, pelo trato quotidiano dos ne«<Joclos publicos 
é que cumpre offcrecer ao exame da opinião nacional os seus pla
nos, o seu programma de acção, ;>ara enfrentar ã cura dos males 
que affligem a vida do Brasil. 

Ademais, não ha quem ignore, seria esforço baldado e traba~ 
lho perdido qualquer iniciativa da minoúa n~ste sentido, porque in~ 
felizmente os nossos habites pa.rlame:nta~es e os nossos co~"tumes 
políticos. sed11'l!entados pelo tempo, com fóro.s de •legitimidade, ai!!~ 
::!a não toleram uma tal collabotaç:ío dos Deputados opposicionls~ 
tas, até mesmo em se tratando de questões as m:~is relevantes de 
int.zresse nac:ion.al. em que maioria- c minoria d~viam se dar as mãos. 
E' sabido que se iniciativas desta natur-eza a opposição aqui tives
se rrasceriam ellas jã condenmados á morte. como facw suspeito aos 
deuses do Olympo . · 

Não nos propomos. poiS. os dÕ\ minoria, a uma tarefa asSim 
inutil; mas ;ndicamos na nossa actuação parlamentar o bom cami
nho a trHhar de uma <:onvenlent<~ polttica administrativa. fixando as 
questões de re;~l e verdadeiro interesse pub!ico. ferindo os proble~ 
mas nacionaes mais palpitantes ~ combatendo as falha~. os erros. 
abusos. e d-esmandos do governo, concitando-o a dar esclarecimentos 
á opiJüão nacional e a mudar o mão t'\lffiO que leva a administra
ção publica do Brasil . 

A intriga politica, 'Pretendeu ver na actuação da minoria parla
mentar um vinculo de solidari.~dade da opposição ás actividades ex
tremiStas que. segundo as noticias de fontP,. oflic:iaJ, recrudescercun 
no Paiz por forma ameaçadora á estabilidade do regime. 

Mas a atoarda passou, desfez-.se por si mesma, teve a curta du• 
ração de um boa.to sem fundame!ltos consistentes. 

· A verdade é que a opposição t!stá onde sempre esteve, c deve 
estar, em situação eguidistante do govemo que lhe não merece con~ 
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fiança e de quaesquer forças politicas ou correntes ideologicas que 
visem a subversão do nosso systema politico. 

Pugnando pela defesa das liberdade publicas e reflectindo na 
palavra dos seus leaders os redam::>s e os anccios da consdenc:ia 
nacional. a opposição está justamente a serviço da ordem e das ins· 
tituições, sem pactuar com os erros e abusos do poder. 

Não é certamente pel-a negação da liberdade e das franquias 
constitucionaes dos cidadãos que se de~~ndem e resguardam Os prin
cipies institucionaes da Republica, senão antes de tudo pelo exame 
das causas profundas da inquietação dos espiritos no grave mo
mento que vivemos e pe}a satisfação dos :~~~damos e das •legitimas 
aspirações da opinião nacional. 

Foi, Sr. Presidente, sob os auspícios dos patrioticos proposi
tos que animam a a.ctividade parlamentar da opposição que tive op
portunidade de opin<ar na Commissão de que faço parte, como re
pi1esentante da minoria. sobre as contas da gestão financeira do 
govel":'!.o, no exercido. de 1934. 

Divergi do parecer do l.".obre Deputado Sr. Bueno Br,mdão que 
obteve o5 votos dos demais membros dz. Commissão de Tomada de 
Contas e justifiquei meu voto em separado·. propondo fossem pedi
das inform<"ções ao governo, porque entendi que eram incompletas 
as contas enviadas á Camara pelo Poder E~ecutiv(). 

Na propria Commissão. Sr. Presidente, tive, de inicio, o apoio 
do illustre D~putado. Sr. Moraes Paiva, que, considerando os ·ter• 
mos do parecer do Tribunal àe Cont3.S e a convenienda de um es
tudo minucioso áo assumpto. propoz ~ossern impressos os balanços 
e, documentos ... 

O Sr. Bueno Brandão - Devo ponderar a V. Ex. que -~~ fez 
o pedido dessa documentação, justamente para evitar a possibili
dade de ser açoima.A...a a Commissão de uma protelação ·proposital. 
visto que o nosso prazo era angustioso, limitado. 

O SR. UBADDO RAMALHETE - · O a;1arte do nobre De
putado rdorça as suggestõe.s que fiz no meu VQ·to em separado. 
quanto á nece.ssidad•z da extensão do.s prazos conçedidos á Commis
~ão de Tomada d·e Contas. em se tratando de exame das ccntas da 
ges tão financeira do governo. E' um assumpto que não pode ser 
estudado .e examinado pela Commissão dentro dos nestrictos pra• 
:zos do Regimento, commun·s aos de outro qua·lquer trabalho, pois 
não é possivel. dentro de tO' dias, a nenhum Deputado investigar, 
analysar a proveniencia e a reali:z;ação d~ de...<pe~as. buscando nas 
repartições publicas elementos informativos para formar conscien
ciosamente a sua con v.icção no e:l!;am': das contas que são submetti
das ao julgamento do Poder Legislativo. 

·Mas. Sr. Presi•dente, di:z;ia eu aue na Comrnis.são, o illustre D e
putado Moraes Paiva havia suggerido a ccnvenieocia d~ serem im
pressos. não só os balanços, como todos os docutnentos, e distribui
dos não apenas aos membros da Commissão, como a todos os Srs 
Deputados para que tivessem tempo de conhecer e examinar .as
sumpto que aqui ia ser debatido. rSuggeriu. ainda, o nobre collega 
fossem solicitadas informações e elem·entos de contabilidade neces~ 
sarlos a que a Commissão de Tomada de Contas c-onsdenciosamen• 
te se pudesse desobrigar de sua missão na Camara dos Srs. Depu
tados. 

Antes de dar as razões de minha divergenda e os fundados 
motivos que me forçam a üegar meu "\oOto ao projecto Jl, 120, .:Jra 
.em discussão, des.e)o responder ás a:-guições do Ulustrc collega e 
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prezado companheiro de commissão, cujo no= declino com a es~ 
tima e admiração que me merece - o nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul. Sr. Frederico Wolffenbuttel. 

Discordou S. Ex. da opinião que manifestei sobre a necessi
dade de corrigir as lacunas e os defeitos de nossa legislação de 
contabilidade e habíiitar o Tribunal de Contas com os r-2curs-cs de 
pessoal e material indispensav.eis ao cabal desempenho de sua alta 
missão constitucional. 

Não tenho a meno-r duvida em salientar e louvar com o ncbre 
Deputado, os merecimentos proclamados do pessoal da Contadoria 
Centra.J da Republica e dos funccionarios deliberativos, technicos e 
au~liares ào Tribuna'! de Contas, aos quaes, aliás, não ha refere~~ 
da alguma-, em ·contrario a esses louvores, no meu voto em separa.do 
que o illustre collega commentou no seu brilhante discurso de 23 
do corrente. 

Mas, quem, antes de mim, encareceu a necessidade de reorga
nização do nosso apparelho cle contabilidade e clc recursos suffió~.:::
te:s de pessoal e material para o desempen-ho das suas funcções que 
incumbem ao Tribunal de Contas, foi este proprio Tribunal no seu 
parecer sobre as contas da gestão financeira do Governo. 

R~almente, são do citado parecer os segu~ll!tes conceitos : 

"Dentro de taes moldes, é fóra de questão que o Tri
bunal de Contas, - depois de convenientemente apparelha
do de pessoal e recur-sos TTI.Bteriaes, - estará ~~m condições· 
de desempenhar com real proveito sua altíssima missão cons
titucional. " 

E -mais adiante, encerrando suas con.sideraçõcs sobre o exame 
do balanço de receita e despesa, diz o Tribunal no alludido parecer: 

"Tem falhas, não ha contestai-o; mas em suas linhas 
geraes se amoldam ás· nossas leis de contabilidade. O tem
po corrigirá defeitos e lacunas maximi se - <!.proveitados 
ensinamentos da experiencia e attendidas as necessidades 
~rifícadas na apr~ndizagem do novo regime constitucional, 
- -emprehendermos e levarmos a cabo a obra urgentissima 
e inadíavel de rever o Coáigo de Contabilida:Je e os r::"gula~ 
mentos, consolidando-os em um todo harr.1onico, systcm2.ti
zsdo c methodico." 

Quem, Sr. Presidente, ainda antes d~ mim. sustentou o mesmo 
ponto de. vista, agora impugnado pelo nobre Deputado rio-gnl.nden
se, foi a propria Commissão de Tomada de Contas no parecer do 
seu illustre relator, meu digno collega e pre1:ado amigo Sr. Depu
tado Bueno Brandão, parecer que a Commi.s.são adoptou apenas 
tra meu o voto ás cuas conclusões. 

Neste parecer, .disSe a Com.missão: 

"A perfeição de futuros balanças desta natureza de
penderá, exclusivamente, do Poder Legislativo, que, reven, 
do, reformando ou organizando o a.pparel.hamento de nossa 
contabilidade e cono:!"dendo ao Tribunal de Contas medidas 
capazes de pennittirem o seu .funccionamento com maior e 
segura efficienda, contribuirã salutarmente para o exacto 
cumprimen.to da democratica cgigencia contida no artigo 29, 
da nossa carta política. 

Dotando-o com pessoal e recursos materiaes precisos, 
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alargando .sua.s attribuições e evitando tornar "ingloria e 
precaria" !;Ua e::o:ist("ncia, e-ste apparelho R'lcalizador poderá 
cumprir, com effectivo proveito, a elevada tarefa que lhe 
cDmm~tteu a Constituição Federal ao reintegral~o. é certo, 
na plenitude de sua actuação com a indispensavel indepen
dencia de seus membros e garanti:as asseguradas aos demais 
tribunaes judiciario.s". 

Vê~se bem, que neste particular não disse novidade alguma no 
meu voto em separado. Referi apena:; urna necessidade de que se 
rcsentc um importan~ serviço publico. Constatei sómente uma si
tuação de facto jã apontada, aliâs. com maior autori-dade pelo Tri
bunal àe Contas e pelos meus illustres collegas de Commissão. no 
parecer que antecede ao projecto era !Cm discussão. 

Agora quanto a <:Ontroversia sobre o deficit do exercido de 
)93·:. 

Dou de principio uma prova de bõa fé e da isenção de animo 
com que particip~ dest? debate, confessando o meu equivoco quan
do ao calcular a cifra do dcficit do exercido, addicionei á impor
tancí<'. do d<:'ticit dito orçamentario de 128.105 contos a mais do ti~ 
tulo de "A ,gentes Pagadores". 

Neste ponto, tem razão o nobre Deputado Sr. Fred~rico Wol
f,enbuttel. Realmente a importancia de 222.319 contos de despesa 
pelo titulo .. Agentes Pagadores" jâ tinha .sido computada na impor
tancia de 2. 099. 250 contos, total da despesa de cuja comparação 
cem a receita arrecadada resultou o deficít impropriamente dito or
çamentario. na irnportancia de l2S. 000 contos, numeras redondos. 

Mas o que é o~rtc é que o exe:rdcio de 1931 foi encerrado 
pelas operações contabilizadas na Contadoria Central da Republi
ca, com o descoberto de caixa de 728.292 contos. 

Estou me referindo ao exercido financeiro de 1934,reduzido a 
nove mezes por decreto do Poder Executivo de 2B de Dezembro. 
para obedecer ao dispositivo constitucional que restabeleceu a coin
cidencia do prazo do exerdc:o com o anno civil. 

Fez-se, em virtude dessa reducção dre pra:zo. uma deducção de 
25°/0 na previsão orçamentaria da receita e da despesa corresponden~ 
te a tres duodecimos . 

Comparando-&e a receita prevista com a arrecadada no período 
de nove mezes, verifica~se um superavit de réis 106.472 contos, 
que seria um resultado consolador se, áe facto, não fo.s!:e apenas 
uma realidade appancnte, porque a estimativa do decreto de 28 de 
Dezembro é arbitraria. calculando a receita em quotas mensaes, de 
vez que alguns pontos e taxCJS foram totalme.n.te arrecadai:los dentro 
dos noVIe rnezes <lo exerdcio. 

A despea foi, fixada para o mesmo periodo de nove mezes em 
1 . 766.232 contos e a despesa orçamentaria realizada elevou~se a 
1. 766. 70'4 contos, o que mostra um excesso de despesa orçamentaria 
de 472 contos . 

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa orçamen
taria realizada, verifica~se a differença de 2ot. 440 contas a .favor 
.:la receita.· 

Quer isso ditJêr que apezar do excesso de despesa orçamenta
ria verificado, haveria no en<:errame:nto do exercido uma situação 
lisonjeira, se não fossem as despesas extraorçamentarias realizadas 
por creditos addic:ionaes e varias operaç~s de credito levadas a 
effeito pelo Governo, ~arre9adndo as cõres sombrias das àifficulda~ 
des financeiras do Paiz. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 t2:55 • Página 115 de 14 t 

-287-

Comparando a importar.cia total das despesas n:alizadas pelo 
The~ouro com a da receita arrec:;tdada, vê-se ; 

D es;>_rsas ~c~lizadas . . . . . .. . ... ... .. . . ... .. . ... . . . . 
Rect!1ta an·ecadadu . . . . . . . ...................... . . 

"Dcíicit" do exercício .... . . .... . ... . . . 

Contos 
2 .699.437 
l. 971.H5 

i2S.292 

Mas esse não é o verdadeiro .. defic;ie". Para se ter o "à~fici( 
real, ~ot<.i; e co<nplcto, com que foi encerrado o exercido, é preciso 
levar em conta as importancias de mais uma cmis~ão cl.~ papel
moech, do valor das ohrig<.1çc:.-.:; do Thes0uro c das a:;olices da di
vida publica post3s em circuiação, das operações com o Banco do 
Brasil, por promissorias do Thesouro descontadas e movimento de 
contas. 

Dessas operaçõ~s com o Banco do Brasil, rderidas aliüs. ra 
pidamer:tc, n:-~ ultima mensagem do Sr. Presidente àa Republka, dâ 
noticia o relatorio apresentado pda Directoria do Banco do Bra
sil á AssemtJ.léa Geral dos Accionistas er.1 27 de Abril ckste anno . 

Diz e~_.se rd atQrio qu~ no exercido de 193-i, o Governo Fede
ral teve ele v<:}e:--;;e lnrg<:~mcr.te do auxilio do Banco, <lc forma qu~ 
em 31 de Dezembro o debit.;, do Th~our·O por promis:;orias era de 
500:000 contos e a posição das contas de receita e d>~spesa accusa
va naquella mesma da ta um saldo devedor contra o Thesouro .na 
im;Jortar.cia de 300.000 contos, elevada no encerramento das refe
ridas contas a 384.409 contos de réis, pelo movimento de ope:raçõe$ 
do mcz. 

Ma3, Sr . Presidente. nenhuma destas cor.tas e transacç&::s cons
ta com os necessarios detalhes, esclarecimentos e provenienda Ir.~ 
gal na prestação de contas que vae ser objccto de julgamento da· 
Camara éos Dcputacios. 

Tambem na rubrica "Diversos Ras;?onsanis", que figura no 
balanço geral do Th~ouro pela importancia de 249 .617 contos, .!em 
a nccessaria c!iscriminação no resp!:ctivo quadro -demonstrativo an
nexo, deve se encontrar despesas ainda il regularizar. a cargo d.: 
ag:~ntes pa9adores . 

Foi ten-do em vista essa aprec:ação do resultado do exercício 
financeiro de 1934. pela exposição que acompanha as conta$ orga· 
nU:adas pela Contadoria Central da Republica, que declarei no meu 
voto em S~eparado que as cifras referidas são u1n índice sombrio das 
dif.ficuldades fin-anceiras do Pa.iz . 

Não i possivei pensar em melhora àa penosa situação das fi
nanças nacionaes senão enfre11tando com decisão a necessidade de 
<:ont<:r cs ga~tos da a dministração nos limites daS< dotações do or
çamento . 

O uso immoderado do recurso ·de credites addicionaes tem le
vado o Paiz a um regime perzna!l'ente de dois orçamentos parallel
Ios de despesa, aggravando dia a dia e cada vez mais a situação de
ficitaiia em que vive a Nação. 

Desse modo jamais se poderá chegar ao necessario equi.Jibrio 
or::çamentario, sem o qual não será possivel p~nsar em revigoramen
to das finanças publicas. 

Sr. Presidente, sobre as contas da gestão financeira do Gover
no, no exercício passado, o T ribunal de Contas em brilhante pare
cer relatado pelo ~.minente Sr. Ministro Tavares de .Lyra. indicou 
as difficuldades de uma veC'ificaçao minuciosa, não opinando sobre 
o resultado do exame das contas, mas limitando-se a dizer ~m <On-
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clusão que o Poder Legislativo tinha, nos documentos enviados, ele
m~ntos para deliberar, podenóo se julgasse nece.ssario solicitar in
formações ao Sr. ·Ministro da Fazenda. 

Deste modo, embora i·llustrado de eruditas considerações so
bre o mecanismo de nossa contabilidade e sobre a organiUição do 
Tribunal e sua intervenção fiscalizadora na -gestão das finanças pu
blicas, é certo qu~ o alludido parecer não contem o pronunciamen
to do Tribunal de Contas sobre o balanço e as contas do governo. 

Da leitura desses documentos. do exame cui.dado:;o do balanço 
de receita e despesa, contas e demonstrativos annexos. ch:e~uei á 
conclusão de que não bastavam esses .elementos de verificação para 
um julgamento consciencioso. 

n~sde logo notei, Sr. Presidente, a falta, apontada tambem 
pelo Tnbnnal de Contas, de um demonstrativo ca divida de ex~r
cicias findos ~ discriminação da conta de "Diversos Responsaveis" 
e "Agen·tes Pagadores". 

E' indispensavel o c;onhedmento :~xac:to das dividas de exer
cícios findos, com indicação de sua natureza e dos exerdcíos a que 
pertencem, afim de que os .poderes publicas possam provi:dencíar
~obre a regularização de finit:va da nossa divida ·fi uctuante. 

A falta referente ás despesas pelo titulo "Agentes Pagadores" 
exige maior e mais attenta c;onsideraç!ío. 

Tratam-se de desp::;:sas realizadas que são escriptura:las, como 
despesas a classificar, o que vale dizer .sem o necess.ario credito. 

O Tribunal de Contas, no seu jâ referido parecer decla
ra que os titules ''Ag..:ntes Pagadores" e ''Diversos Responsa
veis" têm encoberto muita:; vezes despesas feit<JS sem credito. 
Provam-no, accrescenta o parecer, o art. 6.• do decreto n. 20.393, 
de 10 de Setembro de 1931, que dispoz o seguinte: 

"A'S despesas já pagas atê o fim do exercido de 1930 e 
ainda dependente de regularização, mas que já constam dos 
balanços sob os titules agentes pagadores e diversos res
ponsaveis, serão escripturadas em c;onta de compensação a 
debito do credito que autorlxar a sua le~alização e a credito 
das contas dos responsaveis" ... 

e a seguinte c:ommunicaão publicada, a 22 de Março ultimo, na 
imprensa desta capital : 

"O Gabinete do Sr. Ministro da Fazenda, forneceu 
hontem á :noite, a seguinte nota: 

"Occupou-se a imprensa carioca. hontem, mediante 
commentarios insertos em maiS de um dos seus orgãos de 
publicidade, da mensagem que o governo acaba de dirigir· 
â Camara, solicitando o revigoramento do saldo de . ; .... 
555.002:269$000 do credito especial aberto pelo decreto n. 
24. 430, de 20 de Junho .do anno pasSa.do ( 193-4} . . 

As apreciações externa~ sobre o assumpto, pela im
prensa, podem gerar no espirito publico a supPosição de 
que a m-ensagem do governo pede a abertura dos novos -re:
cursos, para liquidação de despesas cu.jo pagamento ainda 
não foi effec:tuado. Tal hypothese não· acontece. 

Trate-se apenas de proceder á classificac;a:o de com
promissos já saldados, os quaes figuraram, nos balanços da 
<:ontahilidade publica, sob a rubrica de "Ag:entes P.ag-ad<>
res". As despesas em apreço já foram pagas e computadaS 
nos respectivos exercidos, :relacionando-.se, na sua ,;naior 
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parte, com o movimento rev6lucionariÇl de São Paulo. De 
modo que em nada a autorl:zaçrio pedida á Camara vem al
terar a posição dos alludidos balanços nem. tampouco. a si
tuação financeira do Paiz. 

As exigencias legaes, imprescriptiveis no curso do pro
cessamento das contas, sobretudo para fiscallzação ~lo Tri
bunal de Contas. não permittiram que esse processamento 
pudesse ser ccncluldo dentro ào periodo de vigencia do 
crt>dito cujo revigoramento o governo solicitou ao Poder 
LE.'gislativo . No prazo d:e dois annos, ao qual se refere a 
mensagem. serã regulada completamente a c!assifkação d~ 
d~spesa. cumprindo-se. a$Sim as exigenc:ias da lei". 

Este expediente d-e despesas pelos titt,Jos "Agentes Pagadores" 
e ~Diversos Res!JO!)saveis". sem a devida classificaç~o c, pois. mui
tas vezes lKm o necessario credito, continua a ser usado pelo (",o
vemo. 

Do balanço em exame consta a despesa por "Agentes Pagado
res" , na importancia- de 222.349:764$100 já incluída no "deficit" 
do exercício e levada á conta de creditos add~ciormes. a>sim como 
encontra--se em annexo o demonstrativo ''Diversos Responsaveis .. , 
accusando a importancia de réis 249.615:813$100; mas não ha a 
nece.:;sa riCI conta discriminada desses responsaveis perante o The
souro Nacional. nem indicação das garillltias de taes respoosabiliJ 
dades . . 

N otei uma despesa do Thesouro que me causou c~rta estranhe-
za. A do pagamento de juros na importanda de réis ..... ... . . 
f. 383:90.)$600 por con-ta dos Estadcs devedores d~ emprostimos á 
União. 

Não par~ce razoaw;l que o Governo aux:iie os Estados por 
meio de emprestimos em obrigações do Thesouro ou apolices, não 
receba juros das importancias e:mpJ."estadas e tenha ainda de pagar 
os juros dos titulas. Parece que os Estado:. devedol."es deviam fi· 
car com o encal"go de pagar á Uníão a importanci.a corresponden
te aos juros dos titulos que tenham recebido por emprcstimos. 

N~o ha tamhem ex:plicação alguma sobre a situação das divi
das dos Estados, cuja autorização é expressa na receita arrecada
da apenas por um cifrão. 

Ainda, Sr . Preside:Gt.:. convém insistir :;obre a n!cessicladc de 
contas minuciosas das t:ransacções do Governo com o Banco do 
Bmsil. 

Como se: sabe essas transao;ões slio de varias especies e em 
importancias vultosissimas e PO'-" isso mesmo não podem ser julga
das pela Camara. senão mediante verificação cle contas d-erolhadas. 

N inguem ignorará que o Bane() do Brasil actualmente pol" con
tracto celebraóo com o governo ex~rce funcções, por assim dizer. 
da thesouraria da Nação, receb-endo diariamente das repartições ar
recadadoras de todo o Paíz as r~as federaes arrecadadas e satis
fazendo as requiSições de dinheiro das repartições publica-s da União· 
para o pagamento das respectivas d-espesas. Estas oper.ações são 
contabilizadas no Banco em uma conta esoecial denomin.ada -
HConta de receita e despesa" -. cobrando ~ Banco jlU'o.s de 7'9/c; 
sobre os saldoo a debito do governo e abonando juros de 31'./o so
bre os saldos a credito. 

Ha !Dais com o Banco -do Brasil a conta d-e compra de ouro, a 
de títulos e as transacções de descontos de letras de Tbesouro. alêm 
das contas vinculadas por fiança ã l"CSpocsabilidade da União. 

Não é possivel, portanto, chegar a uma conclusão, pa<a prc-
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ferir julgamento imparcial e . fuÕdado, .sem que as contas do Go
verno sejam ccrnpletadas pela r.::messa á Camara dos Deputados 
de todos os elementos .de contabilidade e documentos referentes a 
receita e despesa publicas a qu~ ·tenho alludido, Je medo que as~ 
sim, Sr. Presi:iente, em consciencia, a Camara, cumprir. do o seu 
dever constitucional. sem paixão ~olitica, como ju::z; severo e im~ 
parcial. possa pra,ferir seu julgamento. dizendo i< Nação a ma~eira 
por que se applicam os resultados dos sacti.fidos impostes ao con~ 
tribuinte. 

Nas contas do Governo, ora discuti<las, notei, finaJm?,te, a 
falta da conta de operações de receita e desp~a do D~;::artamento 
Nacional do Cafe, ponto nevralgico desta questão. 

Porque vieram á Camara as contas do D. N. C. ? 
Repartição cffidal. subordinada immediatamente ao Ministerio 

da Fazend;J, que c.rrecada ta,:as iropostas a uma classe de contriJ 
buintc~ c faz applicação de dinheiro em <:·vultadas operações de reJ 
ceita e despesa, porque subtrahir ao exame e apreci.<!çãc do Poder 
Legislativo as ~ontas deste unportante departamento da administraJ 
ção publica, tão in·timamente vinculad<l ã vida financeira e econo~ 
mica do PaiZ ? 

Sr. Presidente, as contas que o Governo deve prestar annual~ 
mente, por determinação de nossa lei suprema, não se devem cingir 
ao balanço financr'~o da receita e despesa do exercido encerrado, 
comprehendendo ap!ma-s as operações do Thcsouro contabilizadas 

na Contadoria Central da Republica. Ellas têm que abra11ger todos 
os actos de cestão financeira da administração publica. ainda mes-
mo aquelles que. pela nature:za c condições especiaes d~ àetermina~ 
dos serviç>, possam estar fóra do controle do Tribunal de Contas 
e da acção da Contabilidade do Thesouro. 

Todos os ac:tos da Administração concernentes á arrecadação 
d-e tributos ou de quaesquer contribuições, á applicação de dinhei
ros publicas nas .suas multiplas finalidades, á operação de credito 
de qualquer naturez~. ainda que impmtem em responsabilidade ape~ 
1:as indirecta da Fa;::enda Publica, todos esses actos se enquadr<un 
sem a menor sombra de duvida, n(IIS contas que o Governo está obri~ 
ÇJado a prestar, quaesquer que sejam as autoridades, repartições ou 
serviços .publicas que os tenham praticado. 

Argumenta~se que o D. N. c. e um Serviço Autonomo, C:OlllO 

tal instit:.tido pela lei que o creou, ·e por isso as .suas contas não ~ 
tão sujeitas ao julgamento do Poder Legislativo em face do § 3.0 

do art~ 101 da Constituição Federal que dispõe: 

"A fiscalização financeira dos serviços autonomos serã 
feita pela forma prevista nas leis que os estabelecerem". 

O Sr-. Fernandes Ta:vora - Não pude comprehender até hoje 
como o Poder Executivo delegasse a um departamento como o do 
Cafê a arrecadação e a distribuição, a seu grado, d:e centenas de 
milhares de contos, o que ·só deveria ser permittido ao Thesouro Na-
cional. Não posso comprehender por que concedeu essa faculdade 
tl!.o lata a U1ll .simples departam:ento. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - A opinião de V. Ex., pre
ciosa e autorizada no caso, traz ã exposição que venho fa:rendo á Ca
mara dos Srs. Deputados, para demonstrar que as contas do Depac
taxnento do Café d~vern ser submettidas a esta Casa.. juntamente com 
as do Gove.mo, um: subsidio relevante .de esclarecimento. 
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O Sr, Fernandes T.11uor<t - E' claro. Desde que repreS\':ntatn o 
.suor <io Povo, c o Governo ê por ellas responsavel. .deve justificai-as. 

O SR. UBAL . . O RAMALHETE- Sem du...,"ida; isto equivale 
á prestaçi;.o de contas aos contribuintes, ã. satisfação qu.-e o Governo 
.deve dar á opinião nacional. ' 

O Sr. Fernandes Tavora - Mesmo perque está na dignidade e 
na honra do Govcmo dal-as. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Aoo\ado. Sóroente tnuito 
bem poderá ao governo ficai' essa pre.ota ção de contas como uma de
monstt'ação de propos!ro.s que a devem inspirar de, em verdade, de
fender os interesses publicas a si ccnfiado.s. nada occultando ao Povo 
brasileiro. 

O Sr . .Aernandes Ta.oora - Acredito piamente na dignidade e 
na honra do Sr. Getulio Vargas. Por isso mesmo ê que estranhe que 
.alguem procure furtai:" ao conhecimento do publico e, sobrctu<:Í<:I, da 
Camara, cetto5 dados que deveriam ser plenamente E.'XPostos (Mui-
to bem.) · 

O SR. UBALDO RAMALHETE- A intervenção de V. Ex .. 
sô illilstra, esclarece e reforça a exposição que venho fa~ndo á Ca
.mara, no ~ntido de mo.<;trar o~ fundamentors do me:.1 voto em sepa
rado, 

Nelll o orador que ora occupa a attenção da Camara, nem 
qualqu~r outro dos senhores Deputados que integram a minoria par
lé'..Illentar, ao eldgir que venhrutl .ao conh~;:cimento da Camara as con
tas c: o~ a~::tos .de gestão <:ommercial e finMceira do Departasnenro 
Nadonat do Café, :nenhum desses DePutados tem ou.O-o objectivo 

-~ão o de dllr plena satis}açfío ã e>pinião nacional. Não move a 
nenhum dcl!es a paixã<:l politica, nem tão pouco o sentimento de 
oppesiçã.o ~ysternatica <lo Sr , Presidente da Re'!)u.blica. Ao con
trario, os .sev.s propo.sitos são os àe <:o1l<~bo~ar com o Chefe da 
Naç;}o, no ~entido de dem<>nstrar ao Povo que o governo e as re
partiçõe~ Sl.lbo~dinadqs ft sua autoridade não se afastam da lei nem 
dos !mperatEvQs da mora) na applicaç~ dos wnhciros publico.t. 

Não ha. Sr. Presidente, da parte dos Deputados da minoria 
a intenção de pôr el\1 duvida a probidade pessoal do Sr . Presidente 
da 1<.epubJi.ca, nos debates desta questão e na exig~cia <lo exame
c v(triíicaç~o completa e minuciosa <ias contas da s\la ~estão fi.nan~ 
ceira, cotn];)lehendendo não sómente aquellas contabili:z:aodas na Con
tadoria Central ào Thesouro. mas todo:; Os actos d11 administraçã o, 
inclQsive a atrecadação e applicação de -dinheiros, despesas extra
·orçamentaris" e todas as operações levadas a eHei.to por qualquer 
lórma e de qualquer- ar()do. de maneira. Sr. Presidente. a que a Ca~ 
mara dos Det>utad~. ao ~roferir seu julgamento. n~o tenha deant~ 
àe lsi apenas dados syntbeticos de um balanço de receita e despe.sa. 
senào o conjuncto, <a totalidade dos actos da administração .publica 
·c::onc::ement~ a gestão das finanças nacionaes. 

Di:~;ia eu Sr. Presidente., quand<:> tive a felicidade de ser in.ter
~-otnpiào pelo aparte da nobr-e Deputad<~ pelo C~. Sr. 'Fernandes 
l'avOl'a, que o Departamento Nacional do Caié é um departamento 
.aut().llorno. 

· O preprio SI'. tM":inistto da Fate.a<ta, na e7Cposiçãa lelta á Ca-
-mal'í! sobn~ 01> ~gocios do ~arta~en\o <io Caie. depois de estudar 
.a .origem e nature2:a das Serviços AutOllolllos, c:omo uma das formas 
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por que ·se manifesta o alargamento da actividade do Estado nQ
terreno economico, segundo as. tendencias do direito admicistrati.vo.· 
moderno, salientou que o principio dominante, caracteristico de taes· 
entidad: s é o da sua subodinação pelo mínimo possillei ás regras. 
gcracs da Admvnistração Publica . . . . 

Sem duvida a organização desses serviços com autonomia da 
admíni~tn::ção economica, deve obedecer .a um regime especial. 

P::r isso mes~10, o Departamento do Café tem. por seu regu
Jamer.~o. contabilidade propria, pelo systema mercantil de partidas 
dobradJ.s capacidade legal para coatractar e praticar todos os actos 
d.a gest~o commercial e finaneira comprehendidos na ex~<:ução de 
seus obj\'ctivos eccnomicos, scb dependencia do Ministerio da Fa
zenda, a que é obrigado a enviar balancetes mensaes de receita e 
despesa. 

Ent1·etanto, _essa autonomia assim necessaria á consecução dos 
fin,; economicos que determinaram a creação de tão importante ser
viço publico, não o pó:k collocar em situação excepcion<.~l na Admi
nistração Federal, crn face do Poder Legislativo da Republica. 

'Nãc, Sr . Prc,;idente, as contas do D . N. C., contendo o pro
dueto ~e arrecz.:lação de taxas e sua applicação detalhadaroentc e 
todas as op~açõcs realizadas, não podem ser eJc:cluidas da apreciação 
e do julgam~nto do Poder Legislativo. a que são submettidas todas 
a s contas cio Governo, per mandamento expresso da Constituição 
da Republica . 

O Dc;:artament() do Café goza de autonomia admin:strativa, 
.m<Js niio e uma instituição privada. enkystaàa na Administração 
Federal. 

O Sr. Fernandes Tavora - Perfeitamente. 
repartição .!:ubmettida ao dcroinio publico, tem 
dar contas d~ sua gestão, tambem de publico. 
se se tratasse de uma instituiçl!io particular. 

Cesdc qc.~ é u:na: 
que. forçosamente, 
T a·! nào se daria, 

O SR . UBAúDO RAMALHETE - Agradeço o apoio do va
lioso aparte de V. Ex. 

O Sr. &nan.dcs Tavora - Às prestações de ccntas engloba
damente nunca for=. àe facto, prestações de contas-

O SR. UBALDO RAMALHETE - Agora, a questão sob o 
aspec to rcn . .';titucional. em face do § 3" do art. JOL invocado como 
fu~:damento da cxclu.são das cóntas do Departdmento do Café do 
julgamento do Poder Legislativo . 

A disposição do § :;• ào art . 101 da Constituiç&o, c-om que se 
pretende justificar a isenção do exame de contas do Departament(} 
do Café pelo P"der Legislativo, para ficar elle apenas sujeito á 
fiscalização do M inis terio da Fazenda a que é obrigado a enviar 
balancetes mensaes de receita e despesa, segundo o seu regulamento. 
- ess3 disposição constitudcnal não ampara pret~nção tão prohm
C'amc:nte abcn-anre do regime em que vivemos de 1ivre exame dos 
actos do Poder Publico e de responsabilidade dos gestores dos ne
gocias publiccs. 

O Sr. Fernandes T avora - Nada impedia que os balancetes. 
mandados rn:?::l.Sahnente ao Ministcrío da Fazenda, fossem presentes. 
á Ca:nara. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Sem duvida alguma, V. 
Ex. tem razã:>. Mesmo as repartições arrecadadoras, dependentes 
ddqucllc Mi.t!isterio, como d~ qualquer outro, são obrigadas a en-
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víar balancetes e, no emtanto. a gestão dos negocies publícos, a 
cargo de cada uma dessas repartições. não é excluida do exame e 
julgamento do Poder LegLc;lativo. 

O Sr. Fernandes Tavor!:l. - Bem poderia ser. 

O SR. UBALDO RAMALHET.E - · Realmente. o citado pre~ 
cclto constitucional não exclue, nem se póde admittir que a Consti~ 
tu!ç:io mandasse excluir, do exame e apreciação do Poder Legisla~ 
tlvo, as contas de serviços ou repartições que por conv~ni~ncla 
do lnlcw;se .publico, gozem de autonomia administrativa. 

O que determina esse § 3• citado ' que os serviços dessa 
natu:c::a sejam excluidos da ftscalização finaoceir:a do Tribunal de 
Contas, de modo a não entravar a marcha da administração com o 
retardamento de actos que, muita5 ve:<:es, precisam ser resolvidos 
cclcrcmentc . Mas concluir dahi que pelo facto desses serviços nao 
c&tarcm ~ujeltos ã fiscalização financeira do Tribunal de Contas, 
;o:atn da isenção do julgamento por parte do Poder Legi.slativo, é 
um nhsurdo. 

À proprla distribuição da materia, a propria technica legislativa 
elo Con!tltuição Federal nos mostra claramente a distincção que es
t.:~u fa::er.do. Os dois primeiras paragraphos do art . 101 se rderem 
tl lnt~rvenção fisc:ali.z<~dora do Tribunal de Contas no:; actos da 
admlnZtração publica. O § 3• não póde deixar de se relacionar. 
tambcm. com essa intervenção. porque, se, ;:o invés de se r eferir ii 
acç!o fiscalizadora do Tribunal de Contas, de que trata o texto do 
artigo 101. fo$Se attinente á prestação de contas da administração 
publica ao Poder Legislativo, estaria o referido -paragrapho 3° de$
locado, pois o artigo da Constituição que estatue o exame das con
ta.. ))elo Tribunal é o 102 e não o 101. 

V~·se, assim. Sr. Presidente, que não se justifica, deante dos 
preceitos constituc:ionaes, a não retne$Sa, por parte do Governo, du 
contu <io Departamento do Café. conjuntamente com o .parecer do 
'Tribunal de Contas . 

O julgamento das contas desse Departamento pelo Poder Le
~lllatlvo, juntamente com as contas da gestão financeira elo Go
verno, ae impõe, portanto. em face da Constituição. E mal": o 
e.111me t apreciação das contas desse importante serviço autonomo 
I! ncceaaario, e se ju.st!fíca. tanto sob o ponto de vista financeiro .: 
~c:onom!co, como sob o aspecto .moraL 

Pelo lado financeiro, as contas do Departamento do Café devem 
vlr para a Camara, não só porque .se cogita, no caso, de arrecadaç:!.o 
de tributos impostos ao contribuinte nacional, <la applicação do pro
dueto de taL>s tributos, como ainda, e sobretudo, porque o Departa
tncnto assume compromissos vultosos .por ordem do Governo Federal 
•m estabelecimentos bancarios, sempre ~;om fiança e responsabilidade 
da Unlao. Financeiramente, pois, as contas do Departamento devem 
aer aubmettidas ao julgamento do Legislativo para que se v~rifique 
•lt~ onde a administraç~ publica. nesse l)epartamento. se conteve 
dentro das prescripçõe.s ·Jegaes. 

Sob o aspecto economico imp6e-se e justific:a~se o exame das 
-contas do Departamento conjuntamente com as da gE':.lõtão financeira 
<to Governo, de vez que se trata, Sr. Presidente, da reallz.aç5o de 
servtços com finalidade exdusivamente economia~, e a Camara dos 
Sra. Deputados precisa verificar se, realmente, a intervenção desse 
appanlbo na vida economica do P~iz tem sido ef.ficiente, conve· 
mente ()\1 oprejudidal. para que, então, os Deputados que aqui re
j)re.ectam a op:.ni.ão do Povo Brasileiro possam decretar as medldas 
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que o seu patriot~rno ditar. em defesa do interesse- publico, tãO> 
intimamente vinculedo a esse departamento autonomo . 

. . Sob o aspe_cto moral, fina!ment~. Sr. Presidente, quero porá du
VIda na _necess1dacle de ~ tnazer ao conhecimento -da Camara as 
ccnt;s de gestão comrn~rc:ial e f inanceira desse departamento, afim 
de que, ct;;cdo uma satisfação á opin1ã0 nacional. attendendo aos 
anseios, ás exlgencias plenamente justificadas da opinião publica. 
se poss?.:n dissij::ar as duvidas exist!!ntes no e.spirito publico sobre 
a rcP,uladdac:!: dos negocias daquella dependencia da admbistração. 
da Re;:mblica; ou verificar a procedencla cu não das ac..:usações 
contra o mesmo D epartamento. 

Ne~a3 con:iiçc~s . Sr. Presidente, nem sob o aspecto constitu
cior.al, q~e nos cumpre examinar primeiramente. nem sob o econo.;. 
mico e financeiro, nem e~h o rno.:-al, se pôde justificar, de fórma 
alguma, a preoccupação de subtrahir ao exame e julgamento da Ca
mara dos Deputados as contas do Departam~nto Nacion .· l dCl Cafê, 
quando o mai3 alt" magistrado da Nação. o Sr. Presidente! da Re
publica, a suprema autoridade -do Paiz. está, por força da Constitui
ção. submettida. no exame dos seus actos, ao julgamento do Poder 
Legislaüvo. 

Vé-se. portanto, Sr. Pr~sidente. que não fiz obra má: ao con
trario, andP.i hem quando, na Commi.<;são de Tomada de Contas. 
entendi apresentar uma suggestão. corroborando, aliás. a opinião de 
principio manifestada pelo nobre Deputado. Sr. •Moraes Paiva, no 
s~;nti:lo de que fosse convertido o julgamento em diligencia, como 
se diz na praxe forense e na phrase lembrada. hcnter.;. da tribuna. 
pdo nosso il!u.o;tre collega, Sr. D aniel de Carvalho ... 

D Sr. Bueno Brandiio - .Permítt2. V. Ex. um aparte . À Com
inh~ão de Tomada de Contas tinha pra::o fata·1 para apres~ntar o. 
seu trabalho á Camara dos D eputados, c nõo poderia aceitar es~ 
diligencia, que a Ca.o;a poderia interpretar como delcnga propositada 
para a não prestação das contas. ·Foi tão sómente esse o motive · 
õ.e nãc ser aceita a suggestão de V. Ex. 

O SR. U.BALDO RA!MALHETE - Agradeço o aparte do no~ 
bre De"putado. Sr . B1.1eoo Bran::lão. mas S . Ex. vae ver, na c:onti.:. 
nuaç1íc:• do m·~t\ raciocínio, .. . 

O Sr. Bueno Brandão - O Reqimento impunha prazo. 

o SR. UBALDO RAMALHETE - ... que seu a~arte VIera 
ir:terr~m;:-er. que eu. ccrno o nobre· Deputado, Sr. Moraes Paiva, 
suggerimos desde .fogo uma dilação do ·prazo. afim de que a Com-' 
missão de Tomada d~ Contas pudesse desempenhar-se cabalmente da
alta e difficil missão que lhe era çonfiada. 

O S r. Sampaio Corrêa - - Por certo a Camara jamais negaria. 
a dilatação do p.-azo. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Sem duvida. 

O Sr .. Buerw Brandão - T eriamos que a lterar o · Regimento· 
nessa parte. o que ,poderia parecer uma -delonga . 

. O SR. UBALDÔ .RA.MiALHETE - A Camara não só poderia 
prorogar o prazo para o 'ex ame das contas, como acceitaria, estou.. 
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<:erto, por Stlggestiio da Commíssilo de Tomado :le Co:1tas, a modi
iic2ç5o d:::> Regim~:Jto, . . . 

O Sr-. Buenos Brandão ~ Só nesse ca~o. 

O SR. UBALDO RALV1ALHETE - , ... no que di:: re.~peitc 
a cst~ t-'On to importantíssimo, qual o concernente ao cxercicio das 
funcçêies daquclla Commissáo, ... 

O Sr. B r;cno Brand:tío - V. Ex. não se deve esquecer de que 
a propria Constituição fixa pra::o. 

O SR. UBALDO R.~MALHE:TE - . . . que não pod~ria con
cluir o seu ~studo, dentro dos prazos cstabelecidos pela Lei Interna 
para as demais Commissõ-:?s de: Casa . 

O Sr. Bueno Brar.dão - Ccnvem chamar a attenção de V. Ex. 
para o texto do art. 29. cla Con.st:tU!ç5o que di::: .. Inaugurada a 
Camélra dos Deputados, passará ao ~xame e julgamento das contas 
.do Presidente da Republica. relativas ao exercido anterior .·· 

O SR. UBALDO RAMALHETE-A Carnara po:lerã desde logo 
entrar no exame d<'!s contá:; enviadas pelo Sr. P resident" da Repu
blica com a remessa dos papeis ã Co:nmíssão p~tra c~tudai-os. Por
ventura, entra:-, desde logo. no e:<zme d<~.s contas do Gov~rno signi
fica abrir o debate· em plenario c prcf~rir 1l Camara. apr~s;ad<J
ruent~. seu julgamento?! Nf!o, Sr. P residente. Iniciar. desde logo. o 
exame das contas pode se verificar, como se verifica, com a remes..~ 
dos papeis á Commissão competente e o inicio do ·estudo. por esta, 
do a.ssumpto qut: lhe ê subm~tlido. 

O Sr. Bueno Branclão - A impossibilidade de apresentar, den
tro do prazo, o seu trabalho. deu margem a que a Comrnissão pe
disse ~ssa prorogação. 

O ~:~. L'B.('_f.'!X) RN\1ALHETE - O pedido foi feito já muito 
tarée. 

O Sr. Bw:'f!O Br::mdáo - Foi feito na êpoca opportuna. 

O SR. UBALOO RAMALHETE - Embora feito depois. ainda 
Ll.Ssim se demonstra que poderia ter sido tom<Wa a providencia ante.s. 
Tinha eu, pcrta:-tto. razão, quando suggeri á Commis~ão a conve-. 
niencia de propôr á Camara uma dilação do prazo regimentai, afim 
de qu~ pudessemos examinar, cuidadosamente, com o tempo iodispen
savel. os balanços, documentos e da-dos de contabilidade que have
ríamos de reunir. Dão sómente em face dos papeis que nos remetteu 
o Sr. Presid·o::nte da Republica. COJll'O tambem pelas informações e ele
mentos que teríamos de colher, na Contadoria Central da Republica 
e nas diversas repartições da administração federal. 

O Sr. Fern4rzGhs Tavo_ra - O pedido de prorogação Jâ não 
era. entã:;. um?- convenienda, senão uma necessidade. 

O SR. UBALDO RAMAUiE.TE - Era uma necessidade. 
O s~. Bueno Brandão - O nobre collega não ignora que. se. 

a Com.missão oão apresentá.s.se seu parecer no prazo regimental, qual-



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:55 + Pág ina 124 de 141 

-296-

quer do.s Srs. Deputados poderi'S. requerer a vinda dos papeis ao ple
J.:Hlc, c!cs:Jc~m;Janhados de parecer.· E" disposição expressa da iei 
In tema da Casa. 

O SIR. UBALDO RAMALHETE- O nobre collr:ga ha de me 
perdoar que diga esteja S. Ex. laborando em equivoco. Esse pre
ceito regimental tem o cbjectivo de evitar que, por negligencia, ou 
qualquer motivo não justificado, os papeis enviados ás Commissões, 
durmam o somno da esquecimento. Por isso, o Regimento dá a qual
quer dos Srs. Deputados a faculdade de reclamar, em plenario, a 
vinda da pmjecto:; á Ordem do -dia, desde que a Conunissão não se 
t~nha pronunciado d~ntro dos pra= r~gimentaes. Se, porem, ae
terminada Co=issão, em estudo es.pecialissüno, de indiscutive:l im
portanda, como o da tÕmada de contas do Governo, viesse ao ple
nario da Camar.a diker que não era possivel desempenhar-s~ da missão 
que lhe comme.ttera, dentro dos prazos fataes do Regimento, e pro
pw;esse uma rdorma da Lei Interna no sentido de crear uma situação 
favoravel para este caso, - duvido, Srs. Deputados. que houvesse, 
aqui, aiguem capaz de apontar a GoiiUitis::ão como faltosa. 

O Sr. Christi.ano Machado - Muito bem. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Não haveria um só Depu
tado. no plen.ario - posso asseverar - que votasse contra wna sug
gestão dessa natureza., 

Quem recusaria á Commissão de T omad,. de Contas recursos 
e facilidades ao cabal desempenho de sua missãc, pmníttindo-Ihe, com 
o tempo necessario e o estudo indispensavel, trazer ao conhecimento 
da Camara o exame das contas do Poci"~ Executivo, afim de que 
os Srs. Deputados, em consciencia, iH'Onunciem o julgamento que a 
Constituição lhes impõe? 

O Sr. Bueno Brandão - Lembro a V. Ex. o seguinte; se a 
Cantara julga que a documentação enviada -pela Contadoria e J>'elo 
Tribunal nãe> a habilita para o julgamento, então ê o caso dos reque
rimentos que foram apresentados, pedindo providencias nesse -sentido, 
e sobre os qua·es vamos deliberar. 

O SR. UBALDO RAM.r,.LHETE - Vê~ se, portanto, em con~ 
clusão, que não é possi-vel o julgamento das contas da gest::io finan
ceira do Governo simplesit!ente á vista dos balanços e demonstrativos 
annexos enviados á Commissão . 

Aqui, Sr. Presidente, cabe uma observação. No qUe diz respeito 
ao .facto de se:- a primeira vez que se traz ao Poder Legislativo uma 
prestação de contas ·J:-da forma estabelecida na Constituição, devo 
dizer que -este pre<:eito, como salientei hontem em aparte ao discur-so 
do nobre Deputado Sr. -Daniel de CarvaJho, já existia na Carta ce 
91 quando, ao discriminar as. attrihniç;ões do Poder Legislativo, ou
torgava a ~ste a missão de julgar as contas. do Executivo. 

O -certo, porem, é que, por defeito· da nossa legiiSlação de con~ 
tabilldade, mais tarde· corrigida em actos successivos cujos resultados 
hoje estamos apreciando, j-amais, durante a vigenda de todo o pe· 
riodo republicano, poude ser feita, .perante o Legislativo, a prestação 
de contas tal como a Carta Constitucional de 91 exigia, não na 
letra de suas disposições, mas no esplrito de seus conceitos. 

O Sr. Femandes T~vora - Repito o que disse, ainda ha pouco, 
aparteando o discurso do no.sso illustre collega Sr. De]:iutalio Daniel 
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·àc_ ~arvalho: se a primeira prestação de contas exigida .pela Consti
t~~:-:a? n'lo fõr fe~ta correctamente. cQm todas as formalidades, nunca 
m~is _se fará prestação_ de contas . que sirva. E' nece.ssario que, da 
pr!DleU'a vez que ~e ~ em execução uma lei. seja ella realmente 
executada . 'Do ccntrar:o, nunca o será_ · 

O SR- UBALOO RAMALHt:.TE - V . Ex. tem razão: o pre
·cedente será pernicioso- O mão precedente ~eve ser evitado a todo 
transe-

Mas Sr. Presidente, como dizia, a obrigatoriedade da prestação 
de conta~ ao Legislativo Si: continha no espírito da Constituição de 91. 

Estas contas. por circumstancias sabidas e demasiadamente re
latada3 á Camara nos diversos discursos sobre a materia nesta ses
são, jamais foram prestadas pela forma por que ~ Constituição de 
1934_ exige - Não ql.!er dizer, entretanto. Sr _ Presidente, que os 
governos de então não viessem ao Poder Legis.lativo expor os actos 
de sua .'gestão financeira, completamente nas mensagens ·~ nos rela
torios dos MiniHerios, de moc'.o a dar, quanto possivel, conta da 
administração publica ao poder soberano. repre.senrant? do povo bra
sh!eiro . 

Agora, porém, Sr. Pt'esidente, justamente para evitar que as 
contas da administração sejam ·a'penas reduzidas a uma exposição de 
factos e acontecimentos e á enumeração de arrecadõições e pagamen
tos. r.as mensagens ·-: nos relatorios, para evitar essa situação foi que 
os constituintes de 34. realizando obra boa. consignaram em nossa 
lei sUprema a exigencia da prestação de contas da gestão financeira 
do Governo por forma a não penmttir que as deixe de prestar, deter
minando a in-tervenção do Tribunal de Contas no caso do Governo 
niio enviar as contas e estabelecendo a attribuição da propria Camara 
dos Deputados tomal-as, quando, porventura, o Executivo deixar de 

·O .fazer no prazo constitucional. 
Se assim é. se, no momento que vivemos. as causas são coll<>

·Cadas neste terreno. se a Constituição quer que se exponha â Nação, 
franca e .mlnuciosam·ente, a maneira por que estão sendo geridos os 
negoc:ios puhli:cos .. . 

O Sr. BJas Fones - O proprio Sr. Presidente da Repuhliea. 
'hoje, em entrevista, diz isso. Sua preoccupação é prestigiar o Tri
bunal de Contas. 

O SR. UBALOO RAMALHETE - Agradeço a intervenção de 
""V . Ex . em seu aparte- esclarecedor . 

. . . a Camara dos Deputados cumpra. por sua parte, o dever 
que a Constituição lhe impõe de tornar effectivo em realidade, o 
exame e julgamento das contas do Poder Executivo. 

Na Commissão de Tomada de Contas. como jâ declarei, entendi. 
-que esta Ccmmiss~o não deveria propor a approvação de taes con
tas sem que ante.s fizesse vir ao exame da Camara todos os escla
recimentos, informações e elementos de contabUidade indispensaveis 
ao pronunciamento consciencioso, como convém em asswnpto de tão 

..alta monta. •Foi por isso que, divergindo dos m·eus illustres collegas 
da Com.missão, alvitrei, o pedido de i.n:fonnações e m0$trei a con
veniencia de maior prazo para que ella se desobrigasse da sua mais 
importante missão. qual a grave tarefa de opinar sobre a.s contas 
da gestao financeira do Governo. Negando o meu voto ao projec:to 
~ra em di.!>cussão, afim de que se .proceda ao exame de contas á 
vista de informaçõeS compretas e elementos de contabilida<ie, que 
.devem ser solicitados, não o faço por paixlio pc;>litica, nem imbuído 



C~ara dOS Oepl.tados- lm~eSSO em 28101/2015 12 55- Página 126 de 141 

-298-

de P"Ol'QSitcr. de op;>Osíç:lo systematica <JO Sr _ Presidente da Re
publica. 

O ~'- Fernandes T'avora - V. Ex. cumpre, apenas um elemen
tar d'ever. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - O meu voto é apenas, 
Sr. Prcsirlente, uma demonstração -do intuito de que o julgamento 
das contas do Governo pelo Poder Legi.slati.vo seja verdadeiro, real 
cxacto, como quer e manda a Constituição FI•deral. E nesse pro
posito, com esse objectivo, tenho a convicção de que cumpro o meu 
dever. como entendo deve elel .ser cumprido. Estou certo <ie- que, 
à vista do.s e~claredmentos trazidcs à Camara pelos debates da 
questão, esta Casa. ao invés de approvar o projecto dará o seu 
apoio ·a um substitutivo formulado pela minoria parlamentar. acom
panhado de um requerimento e.m que se solicitam informações. pro
curando .proporcionar ã Commi.ssão:> de Tomada de Contas os meios 
wffidentes. nec·essarios, índispensaveis ã realização e desempenho 
ua missão (!ue lhe compete na marcha dos trabalhos .parlamentares. 

A.$·;:m. agindc:>, Sr. Presidente, assim procedendo, estou convicto 
J ~ qu~ bterpreto a cpinião r.adon<:~l, de qu;:- s;;lvaguarúo cs inte
resses do Paiz, de que defendo os preceitos constitucionaes vigentes 
em nossa Patria. (Palmas. O orador é cumprim;;ontado.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o $;. Barreto Pinto. 
(Pausa.) 

Não está presente . 
T em a palavra o Sr. Bueno Brandão. 

O Sr. Bueno Brandão - Sr . Presidente, ouvi attentamente · 
todos os di~cursos aqui proferidos contra o projecto n. 120. da 
Comrnissão de Tomada de Con-tas, ora em discussão, ou melhor, 
contra a prfstaçãc de <:C!ltas apresentada pelo Sr. Presidente da 
Rcpublica. Apezar. porém, da vivacidade da argumentação desen
volvida e do alto valor dos illustrcs or~dores mesmo assim, ainda me 
;nantenho dentro de minh<l opiniM já manifestada, julgando ·legítimas 
c leg-aes as contas em d:.:batt', reconhecendo o real valor do balaoçc 
organizado pela Contadoria Central e referente ao passado exercido 
financeiro. 

A COinmissão de Tomada de Contas, Sr. Presidente, da qual 
me honr~ d:· pert<!ncer. não desconheceu a grave responsabilidade 
que assumia ao iniciar o examé• da copiosa demonstração a ella ·en
viada ~ procurou aoalysar, com a precisa attenção, os quadros de
monstrativos apresentados e, Sr. Presidente. acertadamente dividiu. 
a pr<:stação de contas em duas phases que lhe par.eceram bem ca· 
racterisadas ep erfeitamente distiru:tas wna de outra, formando, ambas, . 
todo o exer:icic financeiro em apreço. 

A primeira contém todas as contas e todos os actos praticados 
pelo Go;;erno ·Provi.sorio até vesperas da promulgação de nossa carta 
politica, e qu·o:- val~ dizer a<~ 15 de Julho, inclusive, do anno pas
r,ado . formando a segunda phase as -que se seguiram a opartir dessa . 
data e até o encerramento do exercido financeiro praticadas, por
tanto, jã t!m pl~no periodo constituc:io::al. Não desconhece a Camata. 
que-. P.ssas c!~1as situações são perfeitamente nítidas. claramente dis
tinctas. 

O .S!". Daniel de Carvalho - V. Ex. distingue e não distingue 
pois <J ·projecto diz - "Ficam approvadaso as contas apresentadaS-
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;;0·;-Presidente da Repuhlico: à CJ.mara dos Deputados·.;~.elati~~} 
mente ao e:::crcicio de 193-f'. Não distingue·, nem define. 

O SR. BUENO BRANDÃO - Chegarei lã e opportunamcnte, 
demonstrarei a V. Ex. que, se o projecto não fez; essa dístincção 
teve. para issa. motivo.:; procçdentes e justos. e o parecer da Com
miss[to de 'lo7nada de Contas, da qual fui relator, deixou p~rfeita· 
m~nte definida e.ssa situação. · 

O Sr. Danid,l de Carvalho - V. E". pcr:nitta decbrar q~,;e 
leio, releio e torno a lf'r o parcc.:r s~m que encontre ahi qua!qtt~r 
cifra. 

O Sr. Samp<:1io Corrê.,· - O proprio Tribunal de Conta<; accen
tua que as mesmas foram englohaàa.s. 

O SR. BUENO BRANDÃO - Permittam os nobres collcgas, 
que .pos.sa des~nvolver o meu raciodnio e verifiçarâo que me assiste 
razão. As contas relativas á primeira phase, sem exclusão alguma, 
foram approvadas pdo artigo 18. das Disposições Transitarias da 
Constituição Federal ~ as pertencentes á segunda e já realizadas sob 
o imperio do registro prévio, então restabelecido, examinadas e não 
impugnadas p·~Jo Tribunal de Contas e, portanto, legitimas, per
feitas e Iegaes, não apresentam motivos ponderaveis que possam 
aconselhar <>ua ;egeição pda Camara e dahi, Sr. Presidente, a razão 
p~r que se encontram todas ·cnfeiJ<adas no artigo unico do projecto 
120. ora em d~bate. 

A distincç~o entre estas phase:o;, e o repito apenas para escla
recer. não se desenhou com a nitidez p recisa. Sr. Presidente e n em 
o Tribunal de Contas poude fa:tel~a porque, como bem frisou o emi
nente Sr. Ministro Tavares Lyra·, em seu notaveJ parecer, foram 
~nglobadamente escripturadas t:OOa..~ as despesas realizadas durante 
o exercido linanceiro em discussão tornando, assim, diffi<:il, demo
rada. e talvez quasi impossível sua dcscriminaçã•.>; trabalho ppra 
mezes .segL!idos e que impediria a organização do balanço dentro dos 
prazos fixados . 

Continuando. Sr. Presidente, lei:> o citado ;;~rtigo 18. que e~tâ 
assiln redigido: - "Ficam approvados os a c tos do G overno Pro
visaria, interventores federaes nos Estados e mais delegados do 
mesmo Governo, e excluída qualquer apreciação judiciaria dos me~ 
mos actos e dos seus effeitos" . 

E stas estão d~f:nitivamente julgadas 1: as referentes á segunda 
phase, ccrno disse. já so Hreram o nccessario exame p~lo Tribunal 
de Contas. quan:lo este cuidou de seu registro prévio, entã<> ,nova
mente em vigor . 

O .Sr. S.ampaio Corrêa - A conclusão a tirar desse argumento 
é que não é neccssario o balanço; basta o registro prévio. 

O Sr. A<:'urcio Tcxrcs - O nobre orador ha pouco falou em 
registro prévio. Gostaria que S. Ex. esclarecesse o seguinte ponto 
afim de poder bem julgar: o r <"gistro ;7ré\•io importa na effectivação 
da despesa? 

O SR. BUENO BRAND.AO - Importa no estudo prévio da 
despesa .. 
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O Sr. Acurcio Torres - O registro demonstra que a de.<:pesa 
tenha sido feita? 

O SR. BUENO BRANDÃO Perfeitamente. 

O Sr. Acut"cio Torres - Como? Perdõe o nobre <:ollega: o re~ 
gUõtro é para a autorização da despesa, pão demonstra que tenha sido 
feita. 

O SR. BUENO BRANDÃO -E' prova indirecta, não ha du~ 
vida, contendo, porém, dementos valiosos que no.s levam a essa 
convicção. O registro prévlo não dispensa o balanço e nem .póde 
dispensal~o constituindo, antes, poderoso subsidio para o seu jul~ 
gamcnto . O rigoroso exame a que foram submettidas estas contas 
e o seu registro provam b:::m que o Tribunal as julgou legaes . 

O Sr. Acurcio Torres - S. Ex. permitte outro aparte? O ~ 
verno da Republica !;ubmette as con.tas á apreciação da Camara para 
que? Para que esta diga se appl"ova as despesas effectivadas pelo 
Governo r:-um determinado exercicio, despesas realizadas, despesas 
comprovadas. Pergunto a V. Ex.: o simples registro autorizativo 
da despesa. por parte do Tribunal, prova que a mesma tenha sido 
effectivamente feita? Não. 

O SR. BUENO BRANDA O - R~spondendo ao aparte do meu 
nobre collega l~bro que o Codigo de Contabilidade da União, ~ 
vigor, determina o processo para esta prestação de contas, que de
verá ser syntheticlt, não <lbrigando, portanto, ao exame ana.lytko 
de cada uma das contas; manda. que se o ·faça englobadamente, isto 
é, com a receita e a despesa pelos totaes dos seus titulas geraes. 

O Sr . .Acurcio Torres - Perdão, V. Ex. não tem razão. 

O Sr. Damcl de Carvalho - O Codigo de Contabilidade não 
pode revogar a Consti-tuição. 

O Sr. Aaurcio Torres - Porque, quer as contas sejam exami
nadas aqui de fôrma analytica ou de fórma sgnthetica, o registro 
:oão .prova que as contas incluídas, synthetica ou analyticamerlfe, 
estejam pagas. 

O Se. Frro\crico Wolfenbuttel - Mas as contas foram apresen
tadas pela Contadoria Central da · Republica e não pelo Tribunal de 
Contas. 

O Sr. Acurcio Tort"es - Estou declarando que o registro não 
prova a effectivação da despesa. O registro apenas autoriza a des
pesa. 

O SR. BUENO BRANDÃO - Prova a legalidade e a legiti~ 
midade do pagamento e e sobre essa legalida<le e .. sobre essa legi
timidade que a Camara terá de se pronunciar. Creio, Sr . Presidente, 
que as affirmações officiaes só podem ser contestadas mediante provas 
cabaes e definitivas. O Governo da Republica declara ter effe~va~ 
mente realizado as despesas cujas contas presta, para as quaes 
pede o pronunciamento desta Camara e, para isso, apresenta a do
cumentação necessaria; devemos estudal--a e as julgar confiados na 
sua integral veracidade. O aparte do meu digno collega Sr. Depu~ 
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tado Acurcio Torres, cujo nome declino sempre com o respeito e 
a~miração que merece, deixa a impressão de julgar S. Ex. ser in
dlspensavel a apres~ntação de compro'v"all-tes para cada despesa 
regularmer.te aut~rizada e legalmente registrada. documentação esta, 
Sr. Presidente, que não se encontra incluida ·mtre as que devem 
mstruir a prestação de con-tas do Presidente da Republica. 

A verdade. Sr. Presidente ê que o Tribunal de Contas, agiu 
sempre com o criterio e elevação que .todos lhe reconhecem e não se 
canç<~m de o affirmar, não se dastand-o dos principies ql1e regem a 
cspecie, bem cumprindo, assim, os dever~s qu~ lhe são inhercntcs. 

O 8r. Bias Fortes - Desejo de V . Ex . um csclarecimeuto. 
apenc:s. Emquanto importa a despe..~ a do exzrcicío -para cuja appro
vação a Camara está sendo convocada? 

O SR. BUENO BRANDÃO - -Estâ devldamente esclarecido 
no avulso distribt!ido aos senhores Deputados; todos os dados exis
tentes fGrarn apresentados e houve tempo de sobra para estudai-os. 
A Ccmm!.ssiío de Torna::la de Contas. no desejo sincero de deixar 
o a~sumpto be!TI esclarecido. não sonegou t;:n só ::!ccumento ao exame 
detido e detalhado dos senhor~s De;>utados . 

A prestação de ccotas está organizuda de conformidade com os 
principies que a regulam: e!la contem iodcs os documentos exigidos. 
fornecendc 3 Contadoria Central os elementos necessairos para o seu 
perfeito esc:larecimento e, assim, Sr. Prt?side:tte, pen~o que a Ca
mara podi:rá. sem receio c sem vacilaçõe.~. proferir o seu julÇJa· 
mento. 

Continuando as ligeiras ponderações que venho fazendo sobre 
o projecto em -discussão, é meu intuito mencionar, aqui, a serie, 
não p.:quena, de r.equisitos exigidos pelo Codigo de Contabilidade 
para o r~gistro das d~spC'~as autorizadas, deante dos quaes a lega
lidade destas se torna evidente e sem qunlqucr duvi:la. EI!cs se çn
contram claros O:) art. 59 e seguintes. do Codigo de Contabilidade 
e cuja leitura me· dispenso de fazer por julgai-os do perfeito conhe
cimento de qt:antos me ouvem . 

O s.-. Acurc-io Toc-rc:< - V. Ex . dá licença para um aparte? 
Desejaria que informasse a Camara o montante das despesas de 16 
de Julho de 193i, para cá . 

O SR. BUENO BRAN[!AO - Este ponto iã cstó esclarecido 
e náo dc:;ejo rep~tir a longa argumentação desenvolvida logo ao 
iniciar as consideraçõ~s que venho fazendo; julgo ter frizado bem 
os motivos porque não se apurou o q1rantum destas despes<~s. 

A discriminação, tão insistentemente reclamada. era inutil, de vez. 
que o Codigo. determina o encaminhamento ao Congresso. apenas 
da parte synthetica do balanço geral. cabendo ao TribLmal de Con
tas. o exame da part.:: analyfica dando conhecimento opportuno do 
qu.e houver apurado. 

O Sr. Daniel de Carualho - Quer dizer, então. que vamos 
approvar con~as .para só depois serem rcmettidos os csclarecimP.ntos 
necessarios? 

O SR _ BUENO BRAND.S.O - E' essa a letra do Ccdigo de 
Contabilidade, que está em vigor. 

O Se-. Daniel de Cart•alho - Não ha lei orasileira que estabe
teça tamanho absurdo: a comprovação depois de app;:ovação! 
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o~safio quem quer que seja a apresentar uma lei nesse sentido! 

O SR. BUENO BRANDÃO - V . Ex. desafiou mal, porque 
essa l~i e:x:~t;:: ·-: vou prova l-u passando a kr, na in tegra , os seguin
tes -artigos do Co:llgo de Contabilidade: 

"Art. 11 O. O balanço. defini tivo da receita c despesa da União 
constará de duas parte: uma synthetica e outra analytica. 

Art . 111 . A parte synthctica do balanço definitivo, organizado 
.segundo os modelos, que forem expedidos pela Ccqtadoria Central 
ela Republica, conterã a rece!ta e a despesa pelos totacs dos seus 
títulos gerae!;, com indicação dos saldos de caixa recebidos do exer
cicio anterior e dos transfC'ri:ios ao exercido seguinte . 

Art. 112 . A parte analytica conterá a discriminação da receita 
por capitulo e rubrica e de despesa por Ministerios e verbas, com
prehendid..:>s como taes os {iecr~tos que abrirem credites especiaes ou 
eXtraoi'dinarics. 

Art . 113 . O desdobramznto analytico das v~rbas da des.pe~a 
em consignação e sub-coosigr:ação não fará parte das contas a serem 
apresentadas ao Congresso, mas será, posteriormente. objecto de 
exame do Tribunal de Contas, em face das despesas pelo mesmo re~ 
gistradas e-m cada sub-coll.:!!igoação. 

Art . 114 . Para os fins do artigo anterior, a Contadoria Cen
tral da Republica, dentro de seis mezes apõs a apresentação ao 
Congresso das contas annuaes remetterã áquelle Tribunal, todas as 
tabellas explicativas, por cons ignação c sub-consignaçlío, da despesa 
em cada verba, s~gundo o balanço definitivo apresentaco. 

Art. 115 As divergendas ou irregularidades ·porventura encon~ 
tradas pelo Tribunal de Contas. no confronto das tabellas explicativas 
com o ref-erido balanço e a escripturação .a. seu cargo serão •pelo 
mesmo, depo:s de escrupuloso exame. ccmmunicados ao Congresso, 
com indicação minuciosa dos motivos de taes divergcncias. " 

Respon:lo, pois. amparado na lei e, a inda mais. com a valiosa 
opinião do meu eminente mestre e illustre amigo Sr . Ministro Ta
vares de Lyra. que a respeito assim se e~pressa: "E' a primeira 
parte deste balanço - a synthetica - que deverá ser a-presentada 
ao Co ngresso Nacional (artigo,s 113 e 114, do Ccd. de Contabili
dade) cahen<lo ao Tribunal de Contas o exame da segunda - a 
analytica - subordinada, no seu desdobramento e documentação. ás 
exigendas mais rigorosas" (arts. 118 a 127) nunca de todos satis-
fe itas". 

Proseguindo. Sr. Presidente, cumpre-1ne salientar que, segundo 
exigencia do art . 29 da Consti-tuição, iniciados os trabalhos par
lamentares e devendo a Camara cuidar, desde logo, da prestação 
<k contas referentes ao exercido anterior, era precípuo dever da 
Commissão de Tornada de Contas n ão retardar os ~us tt"a.balhos, 
antes, agir dentro dos -prazos fixados para, bem cumprindo a lei, 
desempenhar sua missão sem delongas. 

Compulsada a demonstração remettida e depois de a considerar 
capaz de bem elucidar o assumpto em fóco, a Commissão organizou 
o seu trabalho e o submetteu á apreciação da Casa. . 

Julgando, porém, a Ca.mara que os esclarecànentos existentes 
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·não bastem p oderâ, se assim o entender, propor medidas sollcitando 
novos informes que melhor i!lStruam a decisão a ser prcferi:ia. 

Opín1mdo pela acceitação das contas referentes a todo o exer
cicio financeiro de 1934, a Commissão de Tomada de Contas o 
fe:: porc;lt(', •stando uma parte app:·ovada pela A.:;s~mbléa C onsti
tuinte e outra já de•.•idamente examinada pdo Tribunal de Contas . 
juJgou aconsclhave1 enÍeixal-as em .um unico ciisp:::sitivo lega l: assim 
decidindo incidiu, q:.~ando muito, cn1 le•.:e redundanda que. a liás. nada 
,prejudica. 

O Sr. w ·and.:-dcy Pinho - No c::Jso prejudica. 

O SR. BUENO 3RANDAO - O trabalho organizado pela 
Cnr:r;\do: .\é\ C:entr2.l da R~?uolica . t:~rfe~t:>. bem orientado e o cuida~ 
.doso ·.!xa~:e pc!:edido pelo Tricunal de Contas, analy%a-ndo a applí
cnçi\o de t0das as verbas crçamental'las. quer da receita. qm:r da 
desp~sa. pt!rmittem o julgamento da> contas apresentadas . 

O Sr. A curcio Torres - Permitta V. Ex . um a parte:. Reco~ 
nhecemos e admiramos o trabalho ·c-xhaustivo da Contadoria Central 
-da Republica . 

O Sr. Bias Fortes - E da Conunissão . 

O Sr. Acurci., Torres - Mas, a nossa questão ê a seguint~: 
a r-rcpria Contadoria. que tem naturalmente as contas em mãos. 
-devia tel-as separado. enviando-as á Camara. 

O SR. BUENO BRANDÃO - Esse é exactamentc um dos 
pontos que desejo esdarecer. A Contadoria não poderia fazer essa 
discriminação dentro da angust:a dos prasos que a Constituição lhe 
fixou -para a confecção do balanço geral. Não lhe era possível, em 
p~riodo relativamente pequeno, eJ~:aminar, uma a uma, todas as 
<antas process~das e que ella, em obe:dienda ao regulamento, es
cripturou eng·lobadamente . 

O Sr. Presidente - Está -a findar a hora da sessão. Ha sobre 
a mesa um requerimento pedindo a sua prorogação por quinze mi
nutos. Os senhores Deputados que o a.pprovam, queiram conservar~ 
se sentados. (Pau..<a.) Está approvado. 

O SR . BUENO BRANOAO - Agradecendo, Sr . Presidente. 
a di.stincção conferida pela Camara, prorogando ~ seus trabalhos 
para que eu possa concluir ·esta ligeira e desvaliosa (não apoiadcs) 
exposição que venho fazendo sobre as contas apresentadas pelo Se
nhor Pre.side.ote: da Republica, proseguirel . 

O Sr. D aniel de CarvaCho - Permitta~e V. Ex. um aparte 
antes de passar adeante. V . Ex. sustenta que a Contadoria não 
podia apresent:~r a demonstração das conta:>. ·Mas. pôde haver 
somma sem parcella? 

( Trocam~ se innumeros aportes e:ntrc os Srs. Pedro Rache, Dl!lo
niel de Carvalho, Bias Fortes e Acurcio Torres.) 

O SR. BUENO BRANDÃO - Aiflnnei apenas que a Con
tadoria Central nlio poderia, dentro dos pequenos prazos .fixados 
para organi:zaçao do balanço, dlscrlm!nar contas de um exercido fi-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:55 + Pág ina 132 de 141 

304-

nanceiro quando foram. todas. englobadamente 
evidente que n5o ha somma sem parcella e .esta 
discriminação qu~. como já d!s~e e agora repito, 
t,1de da exigudade de prazos. 

escrípturad3S. E: 
existe, mas, ~.em a 
não s~ faz em vir-

Em resumo Sr. Presidente, estando as primeiras contas já jul
gadas c as ultimas já examinadas por um instituto fiscalizador com 
bastante comp.,.tencia. idcneida:le e capacidade para faze!-o, é clar:J 
que estas contas. reunidas em um corpo só. pódem ser approva:las 
_,ela C~:nara. :n~~mo pcrc:uc C! esta não seria dado, em face d~ dL~
p~sit:·.·cs, já citado~. do Codí:Jo de Co:ltabilidade, entrar no exame 
~nalytíco da~ m~sm~s. tarda essa ccmmcttida tão s6m!!nte ao Tri
l:-unal de Cc:J.t"s. 

O mev nobre amigo e illustre collega Sr. Deputado Daniel de 
Carvalho, em sua bri1hantissima oração ha pouco profer:da I<Ji in
justo ao affirmar que a Commi.ssão de Toma:la de Contas fora omissa 
em :;cu p;::r~cer. limitando-se a ccmmentaríos so:m !erir a questão. 
Tal não se deu. Sr. Presidente porque, como já disse. recebida a 
ciccu.-n~ntaç5o. examinada e5ta com a n~ceS'<'Iría athnção, foi o pa
recer e~aborado dentro do praso regimental. que, como é sabido. n1to 
v'"e além de vinte dias; impcssivel. neste curto e~paço d~ t~.mpo. 
nem ro::!o elie util, conseguir informações para as q\1aes seria neces
sario re·Jisão c busca em urna caudal de documentes. 

Ha ainda a accrescentar o receio, natural, aliás, em assurnpto 
ca r.:ng:citude deste. de parecer delonga propositada, intencional, pe
chdos de informações que, n:m todos, julg<::riam in:!ispemavcis. 

O Sr. Fr-:dcdco Wol[fe.nbuttd - Além do mais, o projecto 
terá, fatalmente, que voltar ã Cornmissão para redacção em 2' e 3" 
di~cussões . 

O SR. BUENO BRANDÃO - Exactamente. A Commissão . 
.:-om o retorno regimental do proj!!cto e sem a prem~ncia dos pras;)S, 
poderá. e::ltão rever o seu trabalho e. jã sem o temor de ser o seu ges
to int~rpretado co:no manobr,, para rerardar a discussão desta pres
t1lção de contas. pod.erâ solicitar os esclarecimentos que ~ntender ne
cessarios. 

O nosso actual regimento interno conced~ o exíguo prazo de lO 
e mais lO em pl'orogação justificada, para apresentação de pareceres; 
ê ·evide-nte, tratando-se de materia relevante e c=p!exa come a que 
ora prende nossa attenção, onde se joga com operações variadas e de 
demorada so~ução. é evidente, repito, a :::-ec~ssídade de o tornar mais 
e]!: tenso, pelo mcno,;, nestes casos. 

A medida aqui lembrada importa em modificação do Regimento, 
demanda algum tempo para sua elaboração e a Conunissão não a al
vitrou ao iniciar o estudo desta prest<Jção de contas para, como já 
disse, não ser apontada como creadora de propositadas delo:::Jla~. 

O Sr. A~urcio Torr.c:s - O nobre collega entende que para evi
tarmos del-ongas devemos approvar contas não comprovadas ? 

O SR. BUENO BRANDÂO - V. Ex. assim o entende: julgo, 
pcrêm, e já o di~,:,. que a prestação de con~as cstã em con:!íções d~ 
ser approvada e faço estas considerações apenas, para dCJll.onstrar _o 
meu liberali•mo c o desejo que me anima de n~o obstar a adopçao 
de medidas que venho:m esclarecer, () maL~ amplamente .possivel. os 
IIICUS nobres collegas. 

Com ~sta intenção procurou a Commiss::lo de Tomada de Con
ta~. pot tod'~"' os meios e. mooos a.o S</.\!. ak.an<:~. tra.z.er trabalho. tan-
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to quanto possivd, perfeito e o fez apresentando-o acompanhado dos 
elementos de convicção de que dispunha .. 

O meu illustre companheiro de Commissão, Sr. Deputado Fr.e~ 
derko 'W o!fenburtel, em seu mago.ifico discurso ha dias .proferido 
<iesta mesma tribuna, disse bem, tudo quanto se poderia dizer, sobre 
as operações de credito realizadas durante o exercicio financeiro, 
analysou com sçgurnnça a execução do orçamento, demonstrou, ã 
sadedade, a impeccavel l!Xactidão do balanço geral organizado pela 
Contadoria Central, ddxaido esta arida e difficil parte inteiramente
esclarecida e collocada nos seus devidos termos. 

O Sr. [[baldo R.amalhetir!. - O nobre collega, $!'. Frederico 
Wolfenbuttel, não deixou, na sua justificaÇão de voto, de salientar 
as lacunas que encontrou. 

O SR. BUENO BRANDÃO - E que não invalidam a presta
ção de contas em apr!:ço, pgrquanto são pequenas falhas que correm 
por conta d:: nosso imper-feito apparelhamento cie fiscalização, como 
clarament~ accentuou o Sr. ~nistro Tavares de Lyra, em. ·seu '.!'ela~ 
torio apresentado ao Tribunal de Contas e por este approvado. 

As falhas ou lacunas mencionadas naqut>lll': relatorio não se re~ 
fe rem :c::l valor do balanço e nem a legitimidade dos documentos que 
lhe serviram de base, mas ao de~encontro existente entre as variadas 
modalidades de fis.:ali:z:ação ora praticadas e -lembra, então, a inadia~ 

vel e imperiosa necessidade de se dotar o Paiz de um apparelhamen~ 
to fisc3lizador mais pericito e mais seguro, para que as futuras pre~ 
tações de contas possam vir ã Camara escoimadas de qualquer de~ 
feito. 

O Sr-. Uba!do Ramalhete - Não ha necessidade de recurso..<:. 
materiaes. 

O SR. BUENO BRANDÃO - Essa é a 0p1mao manifestada 
pelo Sr. Ministro Tavares de Lyra, que não ínvalídou o balanço da 
Contadoria Central e nem a legalidade cl::..s contas que lhe serviram 
de base. Dzclarou S. Ex., tiío sómcnt~. que o Tribunal não dispu~ 
nha de todos os elementos para o ~ece.ssario cotejo e isto porque, 
durante o exercido financeiro de 19.3-4 e até a promulgação da Cons· 
tituição, aquelle instituto fiscalizador agiu sob o imperio do decreto 
n. 23.150, de 15 de Setembro de 1933, "o que vale dize!" que, em 
1931, h ouvi': despesas effectuadas segundo o criterio discredonario 
conferido ao Governo Provisorio, sem intervenção ou com a inter~ 
venção ~rusta do Tribunal e despesas submettidas ao seu exame pre.. 
vio". 

As contas realizadas no periodo.. discrecionario -e sem a complda 
intervençfio do Tribunal, já se encontram. como disse. approyados 
pela Assembléa Constituinte e quanto ás effectuadas em pleno regi
men constitucional e sob o regi.men do exame prévio ... 

O Sr. Acurcio Tomes - Creio que o ponto de vista de onde 
parte o meu coHega não é muito seguro e vou me permittir dizer 
por que . Por mais alta que seja a conta em que tenha os cidadãos 
que compõem o Tribunal. quer seus ministros, quer ~us auditores e 
a:djunctos - devo declarar o seguinte: acha V. Ex. que, uma ve~ 
registrada wna despesa pelo Tribunal de Contas, está tudo acabado? 
A Caro ara deve approvar ? Não. A Camara conb~;:ce das contas para 
saber se o Tribuo.al andou bem ou se as a'])reciou devidamente~ 
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O SR. BUENO BRANDÃO - E e exactamente sobre este 
ponto que a Camara vae se .. pronunciar. ·Minha argumentação estã 
sendo desenvolvida no desejo de mostrar á Camara que a Commis
são de Tomada de Contas não duvidou aconselhar a approvação 
destas contas, porque, foram ellas examinadas por um Tribunal, no 
çual tem assento vultos d~ grande ·projecção e de rareado relevo. 

O S;:o .4curcio Torres -- Já disse que rendo todas as homena~ 
gens aos homens que fazem parte do Tribunal de Contas . !M~ V. 
Ex. que ê brilhante orgão cio ministerio publico - rend~lhe jus~ 
tiça . .. 

O SR. BUENO BRANDA O - A gradecido a V. Ex . 

O Sr. Acuccio Tor~.s - ... vae me dizer u!lla cousa: não pode 
acontecer que, apreciando mal alguma conta ou despesa. o Tribunal 
a r egistre indevi!:)amente ? 

O SR. BUENO BRANDÃO - E' inadmissivel esta hypothese 
porque o Tribtmai, por in·termedio do seu c:orpo instructivo, dos re~ 
presentances do mínisterio ·publico, do ministro relator e dos seus 
collegas julgadores sõ ordena o registro depois de perfeito, acurado 
e rigoroso estudo, não restando, portanto, a menor sombra de du
vida quanto a segurança desse registro. A Contadoria organiza o 
balanço geral, apoiada nos documentos que .possue e o envia para 
o Tribunal, que passa desde logo a estudai-o, analysand~ detida~ 
mente; e:m seguida é distribuído ao ministro r~lator que, por sua ve:z, 
o -estuda novamente apr ese11tando o respectivo opa!'ecer. Este e tido. 
cliscutido e votado em sessão plena do Tribunal e só então, dePQis 
de zpprovado, é encaminhado ao Governo e por este apresentado ~ 
Congresso que fará o julgamento final. 

O Sr. Da.niel de Ca~vati:o - Onde está o parecer do Tribunal 
de Contas aconselhando. opinando, concluindo pela approvação das 
contas? 

O SR. BUENO BRANDÃO - O Sr. Ministro relator, Sr. 
Presidem:!!, se conclue seu parecer minucioso, seguro e c:laro, julgan~ 
do essas contas em condições de serem apre~ntadas á Camara dos 
Deputados. , . 

O Sr. Daniel de Carvalho - "Apresentadas", veja bem V . Ex. 

O SR. BUENO BRANDÃO - . .. é porq~ as considera boas. 
Do contrario teria S. Ex. lembrado diligencias que melhor elucidas-
sem o assum<pto. Se não a julgasse em condições de ser s ub.mettida 
á apreciação da Carnara elle, com a responsabilidade de juiz de um 
Tribunal Superior, e, ainda, um homem de longa vida publica, cheia 
de serviços prestados á Patria e ã Republica, não permittiria o en~ 
camlnhamento deste trabalho sem -estar seguro do seu valor. e se 
falhas. fraudes ou enganO$ tivesse ·et~coo:trado impugnaria com ve, 
hemenda e com o desasson:thro de que, por mais de WDa vez. de~ 
rnonstrou ser capaz. 

O Sr. Presider..te 
f!ndar . 

O tempo de que V. Ex.i dispõe ~stâ a 

O SR. BUENO BRA.l\TDAO Vou conduir, Sr. Pce.sidente. 
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Antes, por~, _de o J:.azar qu~ro ler a condusão clo parecer oHerecido 
.pelo Sr. M1mstro 1 avares de Lyra e que é a seguinte: 

"Est•.! balanço é o primeiro que cabe ao Tribunal exa
minar. assignala um ponto de partida '~ está destinado a de
ma!'car urna n.:.va er:!, - atuipiciosa e promissora. - em 
O.~~ é de esperar que se ,faça effectiva c real a responsa
btl;.dade dos governantes. Tem falhas, não ha contestai-o· 
mas em suas linhas geraes se amolda ás nessas leis de: con: 
tabilidade. O tempo corrigirá defeito:> e lacunas, maximé, 
.se, - aproveitados os ensinamentos da. expcri~ncia e attcn· 
-:!idas as necessidades verifiod"'-s n.2 aprcn::!izag~m do novo 
regL"llen ccnstitucicnal, -- ·emprehcndennns c levarmos a 
<:aba a obra urgentíssima e ir:.adiavel de r~vcr o Codigo de 
Contabilidade e os regulamentos em vigor, consolidando-se
em um todo harmonico. systemati::ado, rnethocico. O mo· 
mente e o mais favorav~l para isso. 

Em conclusão ; Parece qt:c, com os elementos que o ba
lanço contém. elementos que as comrni.ssões parlamentares 
poderão mandar completar, se julgarem necrssario, median· 
te pedido de esclarecimento ao Ministcrio da Fazenda. -
o Poder Legislativo estã habilitado a resolver sobre as con
tas da gestão apresentadas ·pelo Governo e corresponden· 
tes ao exercido financeiro de 193"1'". 

Ora. Sr. Presidente. s~ esta nao é conclusão favoravel á pres
·tação de contas em apreço - não comprehendo o que querem os 
que a negam. 

S. Ex. affirma que a prestação ele contas pode sof.frcr e-.xame 
pelo Poder Legislativo, e, ls.so declarando, elle as considera em or~ 
dem e bem processadas. 

O Sr. Bias Fortes 
claras a situação. 

Queremos que o Governo colloque ãs 

O Sr. Christia.no Machado - Queremos votar ás claras. 

O SR. BUENO BRANDÃO - E ãs claras o Governo collo
cou porque apresentou á Camara todos os documentos de que dis~ 
punha para sua perfeita prestação de contas. 

O Sr. Daniel lk Cart~alho - O relatorio apresentado está cheio 
de lacunas. 

O SR. BUENO BRANDÃO - O parecer do Sr. Ministro 
Relator não poderia concluir por outra forma ... 

O Sr-. Ubalda RamBlhetc- Não apoiado. O Tribunal de Con~ 
tas deveria dar seu parecer opinando sobre a approvação ou n~o 
das contas. porque essa é a sua attribuição constitucional. 

O SR. BUENO BRAND.A.O - ... .porque a elle não cabe, não 
incwnbe outra obrigação. A lei determina apenas e:x:ame prévio pelo 
Tribuna~ com a 31Presentação dt> detalhado relato rio. 

A' Camara, sim, é que cumpre estudar as contas e a.pproval-as 
ou nlio. A este respeito convem lembrar a opinião de Didimo V ei.
ga, em .seu magnilico trabalho "Ensaios de Sciencias das Finan-
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ças", pagina 328, e que as!.:::n opina: "O preparo preliminar das 
ccntas é feito, quanto á ap:cciação da Jeg;:didade das <kspesas <>r- · 
cler:adus e rca~:zadas e á!; m~didas .financeiras adaptadas - ~1<> 
Trih.::nal de Cc!!t<~s; ,.,. cç rnmissão re~pcctiva da C:!m~ra é, por~ •. 
qu~:n fo!'7Jlula o parecer para o jclgam'!nto ca:> mesmas." 

O Se-. Chrisiiano Machado - Acho que S. Ex . o senhor T a
vare5 de Lvra implici~<l!llente reconheceu qu~ não poderi<:m ser ap
provadas essas contas. 

O SR. BUENO BRAI'<'D.ÃO - Não reconheceu tal porouc. 
s:: o r~c:1nhece.;.o;c, t~ria :.; desasscr.1bro preciso p ara isso affirmar 
sem ~~-ceio :: 1;~'1U limiàcz. 

O Sr. Bias Fortes - O Tribunal fez como Pil<ltos - lavou a:;. 
1nãos. 

O SR. BUENO BRANDÃO - Não -poderia avançar mais do 
qu~ ê:va::çot; );:orque a c lle 1:ão incumbia opi11ar, mas ap:-ec:i<;r. cxa
r.-ina; ... 

O Sr. Danie-l de C:m;aih-:> - V. Ex. está previamente re~
pocrden:io zo s~u comp;:nheiro de Commiss5o, Sr. Frederico Wol
fcnbu ttzl. qt:c rncstrou q1;c o Tribunal não emittiu parecer. e V. 
Ex. acab1 d.:: dcciarar que r:ão ha lc! que obrigue o T ribunal a opi
nar. Posso, entret<:nto, dizer a V. Ex. que. em virtude: do decrete 
n. 15 .770. o Tribunal é obrigado a emittir p,:~rece.r, opinando. 

O SR. BUENO BRANDÃO - Ncs termos em que V. Ex:. 
c:ollcca a quc~t5.o r.ão ha ki que ol::rigu>! o Tribunal a opinar. 

O S:·. Bi«s F~•tes - Qu~m andcu mal nas contas foi o Gover- · 
no. N~:;, escinrcccu á Camara e quu que esra vote no escuro, como 
for= vctaucs os do G ov2r:1c P rovisorio, na Constituinte. 

O S~. BUENO BRANDAO - l-1. Comrnissão de Tomada de 
CO!:tr,3 rcc:\'h.::u c:om satisf~ção -as emendas apresentadas ao proje
c~() <õ r.l d:~:: u:;:::C:c porqt:e, ~~gimentalmen!c, ellas àetennir:am o re
tc:no ccs pap~i.; ao .seu .seio c então, já liberta da prernenda do 
tem;;>o. d.i:.r-cndo de nevo~ p:·'"zos poderá solicitar os docume!1tos·
qu~ sCl!S rr.~mJ:.ro:; jltigc:re:n l:!Cc'csscrios ~roc~:der.do. assim, rcvi.sãcr. 
cru seu t ra-baih-:J. 

Sr . 
prcjec~":) 

tos .. . 

Pr~~ider;:~. c:::mc rci<Jtor co crarcc.:-r que deu or:gem ao · 
c~~! disct.ls.s-ac,. cvnrp;·o ~!leu ,. dv~r trazenào csc1ü!"'Cc:inlen-

O Sr. D<znicl de Car :,<alhc - Com wando? talento c habilidade. 

O SR. BUENO ERAND.!;O - Agradecido a V. Ex.. . . . ao· 
cor.hccimcato àa Caruu:a e julgo ter demonstrado as ra::,:)es porque-. 
ferindo de fr~nte a questão, sem devaneios e sem inuteis divagaçõe!;. 
amoa~ado em valiosos do~uu:entos e no parecer do Tribunal à~ 
Co~t~:s. não se arrecdou aquella Cor.:.missão de formular o proje-·· 
.:to (:v:"::!:-inc\(1 J:ela appr-:>vação das contas apre~co-ta:ias pelo Prc- · 
sidente da Repuhlica e referentes ao pa;sado exercido financeiro. 

E se meritos pretendem negar ao C-Qvemo da Republica p cJz .. , 
prestação· de st1as contas dentro dos prazos constitucionaes, porque- ; 
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.;a.penas cu."1lpriu o seu dever, com elle nos congratulam~s por este 

. .aus;:>ici~so facto. pois a verdade que não põde ser contestacic:t é que. 
t:.!a toao !:I n~,;~ já longo :seriodo de vida independente, .foi elle, o 
.m·i."lleiro a iniciar a pra tica desta salutar e democratica providencia. 
que v~m se:tdo tenazmente !pleiteada c jamais cumprida. 

O S.-. Daniel de Carvalho - Pela impcssibilidade de- fazel-Q. 

O SR. BUENO -BRANDÃO - P restaç5o cje cci!tas. em sua 
-verdadeira acccpção. é a que se faz na hora p rese:1te. 

Ella. Sr. Presidente, serâ o ponto de partida. marco inicial ~ 
servirá de paradigma para estudo ~ .set.i conscqt:ente aperfeiçoa
mento. 

E' a primeira que se faz e, por isso, não pódc ser oerfeita mas . 
. d a perfeição, tanto quanto possível, e lia se approx.ima .' ' 

O Sr. Bias Fortes - E ' bom que V. E x. . vã fazendo essa re· 
.. salva . 

O SR. BUENO BRANDÃO - O meu eminente collega e 
amigo. .Deputado Daniel de Carva lho, affinnou ha pouco, que. esta 
prestação .de contas, por ser a primeira, para servir de exemplo e 
.formar -praxe, deve ser perfeita para, que as futuras tambem o sejam 
e :po: i.;so, S:-. Presidente, -p~rfeita ou imperfeita, ella, per ser a 
,primeira, deve merecer o nosso carinho, nosso acurado estudo para 
· Jouval~a se per.feita e corrigH~a se imperfeita, burilando-a. mode~ 
lando-a, para qu~. pelo tempo a dentro, seja digna dos seus jul ga~ 
.dores. 

EUa contém pequenas lacunas, falhas innocentes. mas, não de 
. .n10lde a invalidal~a; sanaveis todas com a organizaç~o de um ap-
parelhamento fiscalizador mais seguro e mais severo. 

. Sr. Presidente, julgo b~m interpretar o pe:J.Samcnto da Com
.missão de Tomada de Contas. assegurando que esta aguarda a vol~ 
la dos papeis para proceder. se tanto for necessario. a uma cuida~ 
.dosa revisão de seu trabalho. onde procurará attendcr as sugges-
tões que lhe parecerem justas ou acceitaveis. 

A Commissão, como todos os Sr. Deputados, se encontra ani~ 
mada dos melhores p rapositos e com o finne desejo de a presentar 
.trabalho que seja digno dos juizes que o vão julgar . 
.. {Muito bem. O orador é muito cumprimentado) . 

O Sr. Presidente - Está quas.i finda a hora da Sessão. 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos o .seguinte 

Requeiro a .prorogação da Sessão por trinta minutos. 

Sala das Sessões, 2 de Agosto de 1935. - Edmsr Carvalho . 

Àí:Jprovado. 

O S!'. Presidente - De accordo com o voto da Camara de~ 
. claro prorogada a Sessão e con·tinua com a -palavra o S.enhor But~ 
~Brandão. 
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O Sr. Bueno Brandão p;:onuncia em continuação, um discurse 
qu<: não foi publicado. 

O Sr. Presidente - Não ha-vendo mais oradores vou dt:clarar · 
encerrada a d~cussão do .projecto n. 120, de 1935. 'rPau.sa) . Está 
encerrada, ficaudo adiada a votação a tê .a Commissão de Tomada 
de Contas dê parecer S<:Jbre as emendas offerecidas. 

E sgotada a hora da prorogação. vou levantar a Sessão. desiJ 
gnando para a de amanhã a seguinte 

2.• discussão do project-o n . 155, de 1935 ( J.• legislatur.a}. fiJ 
x~ndo a Força Naval par.a os exercícios d e 1936, 1937 e 1938; 

2.• discussão do projecto n . 275, de 1935, mandando incluir na 
divida passiva da União, com o credito de réis 250.000:000$000, as 

indemnisações do Tratado de Pedras Altas; com substitutivo da 
Commissão de Finanças e Orçamento, e parecer da Commissão de 
Justiça (com emenda); 

3. • discussão do projecto n. HB. de 1935 ( 1.• l~gislatura), abrin~ 
do, pelo Ministerio da Agricultura, o credito especial :fe 300:000$000. 
para occorrer ás .despo?zas com o combate á raiva em varias zonas 
criadoras do Paiz; 

2.• discussão do projecto n. 147, de 1935 (J.• legisiatura), diY 
pondo sobre o direito de promoção dos funccionarios subalternos das· 
Secretarias de Estado; tendo parecer com substitutivo da Commissão· 
Especial de Estatuto; 

2.• discussão do projecto n. 113-A, d~ 1935, ( t.• legislatur~. 
suspendendo a conces:;ão de inspecção previa a WJiversidades e ins, 
titutos de ensino estaduaes e livres, e a·pprovação d!!' seus estatutos. 
emquanto não fõr ap.p:-ovado o Plano Nacional de Educação; tend~ 
,arec.?r com emenda da Commissão de Educação; 

Discussão unica do projecto • o . 159. de 1935, (l.• legislatura}, . 
.::utorizando a Mesa da Camara dos Deputados a r~quisitar do !Mi, 
nisterio d.J. Fazenda a quantia de 4:500$000, para pagar a ajuda de
custo devida ao Deputado Xavier da Oliveira. com o parecer favoraJ 
vel da Commissão de Finanças; 

Discussão unica do parecer n. 11 , de 1935. (t.• legislatura). ap· 
provando o acto do Tribunal de Conta.s que recusou registro ao ter,. 
mo de accordo. pelo Banco de Credito Com merda! Constructor, S. 
A., assumindo c:ompromissos pela. ·e,~tincta firma A. M. La Porta 
& Comp.; 

Discussão unlca do parecer n. 12, de 1935. (! .• legislatura), ap
provando o acto ckl Tribunal de Contas que recusou registro ao con
tracto com a Polyclinica de Copacabana. para locação d::: um predio 
no Oistricto Federal; 

Discussão unica do r equerimento ri. 85, de 1935 (1.• le~islatu-· 
ra) . do Sr. Salles Filho. de informações· sobre o D~artamento de 
Propaganda e Diffusão Cultw-al; 
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Discussão unica do requerimento n. 86. de 1935 ( t.• legislatu
ra), do Sr. Acurcio Torres de informações sobre um decre.to de ex· 
puls:lo contra o qual se allega ter s ido expedido irregularmente; 

Discussão unica do requerimento n, 88. de 1935. ( 1.• legislatu
ra)', do Sr. Pedro Calmon e outros, de informações sobre o edifício 
da Faculdade de Medicina da Bahia; 

Discussão unica do requerimento n. 89. de 1935, ( 1.• legislatu
ra ), do Sr. Pinheiro Chagas e outros, de informaçõ~ sobre empres· 
timos feitos pela União aos Estados; 

Discussão unica do requerimento n. 92, de 1935, ( t.• legislatu
ra), do Sr. Delphjm Moreira, de inclusão em Ordem do dia do pro· 
jecto n. 52. de 1935. 

Levanta-se a Sessão ãs 18 horas e 36 minutos. 
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77.~ SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1935. 

PRESIDENCIA DO SR. é UVALDO 'LODI. 2." VICE-PHES!
DENTE 

A 's i~ horas, compareceram os Sr_ : 

Euvaldo Loài . .Pereira Lyra, Edrnar C arvalho. Cl<lro de Godoy. 
Café Filho. Matio Chermont. Acyiino de Leão. Abguar Bastos. jo
!.é Pit~g~rilho, Genaro Ponte, Lino Mc:chado, Henrique Couto, Elie
zer Moreira, Godofredo Vãanna, Ht1go Napcleào, Adelmar Rocha. 
Plinio Pompeu, Pedro Firmeza. Humberto d~ Andrade. l\1cnte Ar
raes, Ricardo Barreto, José Gomo.>s, Souza Leão. João Cleophas, Re· 
go Barros, Arnaldo Bastos, Antonio de Góes. Domingos V ieira, Hei
tor Maia, A!de Sampaio. Teixeira Leite, Simõõ.s Barbosa, Orlando 
Araujo, Fernandes Lima, Clemente .Mariani . .Arnold Silva, Octavio 
Mangabeira, Wanderley Pinho. Lrondo Galrão, Homero Pires. 
Ubaldo Ramalhete. Ja!r Tovar, Nogueira Penido. H<:nrique Dods
worth, !SaUes Filho, Sampaio Corrêa, João Guimarã!:s. Eduardo Du
vivier, Prado Kelly, Cardillo Filhi. Lemgruber Filho, Arthur Ber
nardes, Carlos Luz, Noraldino Lima, José Braz:, Pedro Aleix:o, Bias: 
Fortes. Theodomíro Santiago. Ioão Bcraido, Arthur Bernardes Fi~ 
1ho, Furtado d~ M-enezes, Macario de Ahneida, Vieira Marques. 
Celso Machado, Matta MachCJdo. Pere:ra Lima, Catlota de Queiroz. 
Barros Penteado. Macedo Bittcncourt, A lves Palma, T eixeira Pinto, 
Gotné'.S Ferraz. Fabio Aranha, Domingos Vcllasco, V i::ente Migual. 
Corrêa da Costa, · Arthur Jorge, Plinío Tourinho, Arthur Santos. 
Paula Soares. Francisco Pereira. Bcrges de Medeiros, Baptista Lu
sarda. Vl'spucio de .Abreu, Renato Barbosa. Demetrio Xavier, João 
Sii:l.p-licio. Frederico Wolfenbuttd, Ascanio Turhino, Barros Cassai. 
Adalberto Corréa, Far.fa Ribas, Nico!au Vergueíro, Sebastião Do
mingue.s, Antonio Carvalhal. Austro de Oliveira, Chrysostomo de 
Oliveira, José do Patroci."liO, Ricardino Prado, Vieira Macedo, Ri
cardo !Machado, Pedro Rache, Leoncio Araujo, Arlindo Pinto. Bar
reto Pinto ( !05}. 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci
~ento de 105 Sr.s. Deputados . 

Estã aberta a Sessão. 

O Sr. Café Filho (Supplente. s~uindo de 2.• S C!crl'tE!!:io) pro
cede ã leitura da Acta da Sessão antecedente, a qual é. sem obser~ 
vações, approvada . 

O Sr. Presidente - Passa-s.e ã leitura do Expediente. 

O Sr. Claro de Godoy ( Supplcnte, scrvtndo de 1.• Secretario) 
-pnxede á leitura do seguinte 
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EXPEDIENTE 

Exmo, .Sr. Presidente da Camara dos Deputados : 

Communic.o a V. Ex. que por motivo de força maior retirei
me antes de terminar a sessão do dia 31 de Julho recem fin-do, razão 
porque náo tomei parte na votação ne:;se dia verificada, ficando as
slm justificada a ausencia . 

Sa·la das Sessões, 3 de Agcsto de 1935, - AbguoT Bastos. 
- Inteirada : 

Do Ministerio da Educação e Saude Publica. de I do corrente. 
enviando as seguintes 

Ao Exmo. Sr. Deputado José Pereira Lira .. 1.• Secretario da Ca
mara dos Deputados: 

T-enho a honra ·de accusar recebimento do officio n. 931. de 
24 de Julho ultimo, com que V. Ex. se dignou de encaminhar o 
pedido de informações, approvado em plenario, sobre o concurso de 
ante-projectos do edifício deste Ministerío. 

Em resposta, cumpre-me prestar-lhe os seguintes esclarecimen
tos: 

a) Da comrrn.ssao julgadora do concurso fez parte o i'rofessor 
Adolfo Morales de los Rios Filho, nomeado, interinamente, em 18 
de Agosto de 1928. para reger a cadeira de Histeria e Theoria da 
Architectura, do Curso de Architectura ·da Escola Nacional de Bel
las Artes, e agora inscripto em concurso para cathedratico de The
oria e Philo.sophia da Architectura. 

b) Dessa commissão igualmente participou o Dr. Salvador Ou· 
que Estrada Batalha. candidato inscripto em concurso para profes-· 
sor çathedratico de Pequenas Composições de Architectura, do Cur·· 
so dl' Archítectura da referida Escola Nacional de Bellas Artes. 

c) O professor Archimedes Memoria, autOr de um dos tres 
projectos escolhidos - ' o apresentado com o pseudonymo "Pax"
é di redor da Escola Nacional de Bellas Artes. 

d) Após o julgamento dos trabalhos, continuaram elles ã dispo
sição de quem os qui.zesse ver, e emquanto não eram procui"a<ios 
pelos seus autores, como, antes, já haviam permanecido em expo
sição publica, na s.éde da Superintendencia de Obras e Transpor
tes, edifício da Bibliotheca N acionai, desde o dia da abertura dos 
res.pectivos envolucros. 

e:) O signatarío do edital. elaborado na Superintendencia de 
Obras e Transportes, é o engenheiro 'Eduardo de Souza Aguiar. 
que fez parte da commissão julgadora. 

V alho-me- da opportunidade para significar a V . Ex . o meu 
apreço e ~onsideração. - Gu.stauo Capa.nema.. 

- A quem fez a requisição. 
Dois do Trib=l de Contas, de 31 do mez findo, com.munican~ 
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do haver sido negado registro aos contractos celebrados entre o 
Govrrno Federal e- a SQcíedade Raàio Ath-latica, concedendo permis~ 
são para estabelecer uma t'stação radio diffusora na cidade .de San· 
tos, São Paulo: e o Governo Federal e a "Racio Cultura de Po· 
ços de Caldas'' concedendo permissi'ío pa~a uma <:>taçf.o ra::Eo dif
fusora na ciclade de Poços de Caldas . 

- A' Commissão d~ Tomada d ~ Contas. 

Representação : 

Da Associação Commercial do Rio d~ Janeiro. apoiando o pro· 
jecto do Sr- Amaral Peixoto scb;-e a publk:nçiio de títulos protes
tados. 

A' Commissao de Ccnstict:ição e Justiça. 

Tclegrarnm<J : 

De Belém - 2 Agosto - Presidente Camara Deputados -Rio 

Tenho a honra communicar V . Ex. que nesta- data foi promul
gada a Constituição Politica do Estado do Pará. Congratu·lo-me CO!ll 
V. Ex. por este auspicioso acontecimento que veio reintegrar este 
Estado no regime constitucional . Respeitosas saudações. - Pires 
Co.margo, Presid~te de Assembléa Constituinte_ 

!nteiradél. 

E' lido e vai a imprlmir o seguinte 

l ' ROJEC'l'O 

( J. • Le~islatura) 

N . 64-A - 1935 

Determina regras pelas quaes ~o ;rs sociedades declaradas de utili-' 
dade publica: rendo parecer, com .•ubstitufivo, ás ememlas em 2. • 

discussão e .:10 projecto 

(Vide •proí- 98, de 1935 - Justiça 101 - (l." Jegislatura) 

O .projecto n. 6-4. de 1935, (1.' legislatura). determipa regras 
pelas quaes são as sociedades civis, associaçõ~s e fundações reco
tihecidas de utilidade publica . E' mais uma tentativa·. que !az o le· 
gíslador brasiieiro, para 1ntroduzir em nosso direito j:tos.itivo, a de• 
finic;ão de requisitos qúe as sociedades civis, associações e- .funda· 
ções devem pre:<ncher para que m.eTec;am o ti-tulo dedaratorio de uti
lidade publica_ Entre as tentativas de conceituação legal da noção 
de utilidade publica de sociedades civis, é digna de destaque a do 
projecto 264, de 1916, do Sr . Joaquírn Osorio, principalmente por
que suscitou, sobre a. ma teria, o parecer do Sr. Prud~te de M-o· 
raes Filho, de Dezembro de 1918 . Nesse parecer, seu illustre au
tor indica a razão -por que, em França, as associações -e sociedades 
são declaradas de utilidade publica, por decretos governamentaes. 
E ' que, no direito francez, a "~c:Jaração ou o reconhecimento da 
utilidade publica era um meio de conferir personalidade juridica a 
certas associações, que por outro modo c lio pociiam adqulril·a", 
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Embora, hoje, já se l)cnnitta em França. que as associações adqui· 
raro personalidade jurídica, independentemente do reconhecimento 
de sua utilidade publica, em decreto governam-ental mantem~se a 
exigencia desse decreto .para que as associações pos~m receber li· 
heralidades. No Brasil. entretatlto, para a creação e o desenvolvi· 
me::.to de wci~dades civis cu associações de caracter não economi· 
co, não se fa: necessario um acto gcvername::~tal, que lhes rec:o:1he~ 
ça a utilidade publica. Apesar disse, de .ha muito entrou em nos
sos c:c.ztumes a dec::-etação de .leis que proc:lam<:1m a benemcrcncia de 
instituições. sociedades e estabelecimentos d~ toda a natureza. 

Já no antigo Congresso se observava o grande numero de ~di· 
àos de reconhecimento da utilidad~ publica de sociedades dos mais 
diversos Iin!,: da c~mara actoal. constantemente, estüo solicitando a 
approvaçw de projectcs de natureza idcntica. 

Manifesta é a impraticabilidadc de uma investigação, ?Or pa·rte dos 
Srs. D~putados. sobre os serviç~s que os .pretendentes ao titulo de 
utilidade pubiica prestam ã collectívidade. E' certo que o reconheci• 
rnento da utilidade publica das associações não interz:ssa ãs mesmas, 
para que adquiram personalidade jurídica. 

Desde a Constituição de 891 que todos os indivíduos podem 
2SSOciar--se livremente . A lei 173, de 10 de Setembro de 1893. ao 
regular a organização das associações. nos tennos do art. 72. § 3•, da 
Constí::uição, regulou, de maneira geral, a organização de todas as 
associações de fins religiosos, mora~. scientificos, artisticos, politicos 
ou de simples recreio. A acquisição de .personalidade juridica foi 
franqueada a todas as associações de .fins lícitos. Não se indaga se 
se trata, não, de. associações de fíns de benemerencia .publica. 
A:; assodadks dessa natureza somente ~e refere, assim mesmo sem 
conceitual-.;s, sem definil-:as .precisamente, o art. 16. I, do Codigo 
Civil; como as demais associações, é pela inscripção no Registro Civil 
(decreto !8 .542. de 1928. art . 123, I) que adquirem personalidade 
jurídica. Certo é tambem que, pela declaração da utilidade publica, 
mediante decreto especial. nenhum onus se im-põe á Fazenda Na• 
cional. Ap~.sar disso, conforme observámos. a todo instante é o 
Poder Lcçisaltivo solicitado a decretar a benemerenda publica de 
varias associações. Forçoso é, portanto, reconhecer que o titulo cie• 
claratorio de uti1ídade publica confere vantagens. entre as quaes é 
para ser salie-ntada a de constituir uma recornmendação official da 
sociedade declarada util, no meio onde a mesma exerce sua actividade . 
.Ãs$im Soi::Odo, não d~ve o titulo de utilidade publica ser concedido 
in.dl.stinctainente, &em obedieoda a um criterio, de ordem geral, pre· 
estabelecido em lei. Foram estas as ra:z:ões que levaram a Commissão 
de Constituição e Justiça. na legislatura ultima, a submetter ã Ca-
mara o projecto n . 98. • 

Conver.tido em lei um pro}ecto <kssa natureza. ao mesmo tempo 
se estabelece o conceito legal de "associação de utilidade ~ublica'' 
e sujeita-se a concessão desse titulo a uma apreciação pr.ecisa de re• 
quisitos substanciaes, cuja existencia é apurada convenientemente, em 
processo regular. 

&tã em · seu ultim.o termo, o projecto n. 6t. A Commissão de 
Constituição e Justiça é chamada a dar sobre o mesmo sua definitiva 
opinião, cumprind~Ihe predpuamente ;examinar as emendas ofifere· 
recidas ,pela Conunissão de Legislação Social e -pelo Sr. Edmundo 
Barreto Pinto. · 
. Realmente. não é para ser permittido a sociedades particularea 

o uso dos emblemas da R~ublica. porque estes . devem ser priva· 
tivos das solemnidades, deçumentos e actos of,ficiaes. .Merece, por 
isso, nesta ~arte, apoio a. emenda do antigo Deputado Sr. Mozãrt 
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Lago, acceita unanimemente pela actl!al Commissão de Legislação 
Social. Mas tambem não parece conveniente que se franqttciem as 
{"epartições a quanta5 usem o distinctivo de membro de sociedades 
cffidalrm:nte reconhecidas utcis, porquanto o ingresso âauel!as re• 
partições, de pessoas estranhas aos respectivos serviços, põde occa
sionar nestzs pertltrbações nocivas e irremediaveis. 

Difficil seria fazer effectiva a prohibição d~ entrada de pcs• 
soas estranhas. nas salas das repartições, se legalmente fosse aberta 
uma exccpção para quantos representassem sociedades de utilidade 
publk<l. 

Receia o Sr. Batreto Pinto que a expressão "2cto", empregada 
no projecto, venha ser entendida como "aviso'' ou "papel~ta". e por 
isso. em emenda substitutivQ, ;nopcc a .palavra "portaria". Nã.:.> 
procede o :eccio. iJOis a pale:rvra .. acto ". como t sabido. tem signifi
caç~o mais ampla do que ü pala~'ra preferida pelo signatario da 
emenda, comprehende desde as po:t:l:'!;;;, até os decr.;tos do Poder 
E:x:ecutivo. 

Inter~ssar-se-ão, evidcntC!ll::lt~. p~(o titulo ded;::ntc:-io à<:: ut:li
dad!! publica. apenas as sociedades qu~ esti'..'erem ,funcdc-.:l;mdc. Eis 
porq~.;e a .emenda que exige, além da prova dos requisitos ~n;:licados 
no proj~to, a do .pleno fu:lcciolL<lmento da sociedade que pretender 
o reconhecimento oHir' ,.1 de sua utilidade publica va~ incluida ~o 
prcjecto em ~cparc:do. 

Considerando qce silo reit~rados cs p~did0s de r~ccnho?cimcnto 
da utilidade publica da.:; m~is divc~sas soci~dad·es e cél!Js!:l.~rando qu~ 
não est5o, até hoje, <lefiníGos os requisitos kg;;.es, cujo !=':'C~nc!:limento 
torna as referidas sociedad~s cignas da declaração offícial ce sua 
bcncmerencia, a Commissão de Constituição e Justiça, depois cie exa
minar as emendas e respectivas justificações, propõe o s~guint" suho:ti
tutivo para o oprojecto n. 64, deo 1935: 

Sa.la da Commissão d~ Constituição e Justiça, Jtdho de 1935. 
Godof;ed·o Vianr..:2. Vicc-Presid~nte. - Pedro Afei:xo, Relator. 
Levi Cameir:-o. - A'Scanio Tubino. - Domir.gos Viei!'.;J. - Car-

los Gomes de Ol:veira, voto no sentido de que a lei federal regule 
a ccncessão de fa·,..cr.;s t.s Soc:edades de utilidade publica IU!cional 
ca~acterízandc-as. de mocio a ddimitar as attrib1,úçõe~ fcderaes em 
Izce de 11ttribuições identicas que tenham os Estados e Municípios. 
No mais, estou de p].,no accõrdo com o projecto sup;a. 

·o Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.• As sociedades civis, as associações e <:s fundações 
ccnstituidas, no Paiz. cotn o .fim e;~:clusjvo de servir dcsintere~.sada• 
ml!r::.t:: á coll~ctividade. poclcm ser declaradas de utiHdad<': publiw. 
provados os seguintes requisitos: 

v) que adqui·riram FrSCJl::J·lid<:~de juridica; 

b) que estejam em effcctivo funccicnamento e servindo dcsintc~ 
r.cssadamentc ã collectividadz: 

c) que os cargos de. sua directoria n5o são rcmun~rados. 

Art. 2.• A declaração de utilidade .publica será feita em de
creto do Poder Executivo. media::ltc requcrim~nto p~ocessa::lo no Mi~ 
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nisterio da Justiça e Negocies l::J.te;:ior.es ou em casos excepcionaes, 
cx--offido. 

Paragrapho unico. O nome e caract~rlsticos da scc:cdade, as~ 
sociaç~o ou fundação declarada de utilidade publica serão iascripto3 
em livro especial. a es~e fim destinado. 

Art. 3.0 Ner.hum favor do Estado decorrera do titulo de utili~ 
dade 9ublica, salvo a menção do titulo concedido e a garantia do 
uso exclusivo, -pela sociedade. associação ou fundação, de emblemas. 
fl<unmulas. bandeiras ou distinctivo~ proprios. devidamente registrado.s 
nc. ·Ministc:do da J u.~iça. 

Art. -4 .'' À~ sociedades. assodaçõ~s e fundações declaradas de 
utilidade .publica ficam obrigadas a ai'rese~tar todos os annos. ex~ 
cepto por motivo de ordem superior reconh<:ddo. a criterio do •Mi~ 
.nistro de Estado da Justiça e Negados Interiores. r.dação dr· 
cumstanciada dos serviços que houverem pr;:stado à collectividade. 

Paragrapho unico. Será cas.sada a declaração de utilidade pu· 
l>lica, no caso de infracção deste dispositivo, QU se por qualquer 
motivo. a declaração exigida não Jõr apresentada em tres annos con• 
:Secutivos . 

Art. 5.• Será tambem cassada a declaração de utilidade .publica. 
mediante representação documentada do orgao do Ministerio Publico, 
ou de qualquer interessado, da séd~ da sociedade, associação ou 
fundação, sempre que se provar que ella deixou de preencher qual
quer dos requisitos do art. 1 •. 

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

Sala d~ Commissõcs de Constituição e Justiça, 2 de Agosto 
de 1935 . - Godofr,edo Vianna, Vice ... Presidente em exerci cio. -
Pedro Aleixo, Relator. Ú!vi Carneiro. - Carlos Gomr:s de Oliveira, 
de accõrdo com a declaração feita no parecer respectivo. - A$c.11nio 
Tubino. - Domingos VieiTa. 

l'Jl.O,Tt:;CTO 98, DE 1935, D.'l. CO)!.:MISSÁO DE ,TUSTIÇ.o\, EMENDADO PJ:L.'I. 
DF. LEGISLAÇÃO oOClAL, AO QUAL }o'OB.AM Al'BFA~E~T.-I.DAS 

~:ln:NOAI!I Jo:M 2• DISC' t: ;;sÃO 

O Poder Legislativo decr.eta: 

Art . 1.• As sociedades civis, as as.soci~6es e as fundações 
constituídas. no Paiz, com o' fim exclusivo de servir desil:lteressada· 
mente ã collectividade, podem ser declara<:!a.s de utilidade publica, 
provados os seguintes requisitos: 

a) que adquiriram personalidade juridíca ha mais de dois annos; 

bJ. que servem desinteressadanlentt ã collectividade; 

c) que os cargos de sua directoria nlio são remunerad~. 

Art. 2.0 A declaração de utfll<lade publica :será feita em ac.to 
do Mia!sterio da Justiça. e Negocies Interiores, mediante requerimento 
ou e;t;-<)tficio, em casos excepdonael. 
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Paragrapho unico. O nome da sociedade:, associação ou fun
-dação declarada de utUidade 1publica serã inscripto em livro especial, 
a ess<: fim destinado. 

Àrt. 3.0 ~nhum favor do Estado decorraã do titulo de utili
dade publica. excepto o direito ao uso. nos papeis e actos .solen!les, 
dos emblemas da Republica. 

Art. -4.0 As sociedades. assadaçces e fundaçõ~s declaradas de 
utilidade publica, arües d~ssa lei, ficam obrigadas a provar, prévia
mente, para que possam usar os emblemas da Republíca, ao Ministco 
da Justiça, que preenchem os requisitos especificados no art. I". 

Art. 5." As Sociedades, associações e fundações declaradas de 
utilidadl! publica ficam obrigadas a apresentar todo~ os annos ao 
Ministro de Estado da Justiça e Negocias Interiores relação cir· 
cumstandada dos serviços que houverem prestado á c:ollectividad~. 

Art. 6.0 Serã cassada a declar<!.çãa de utilidade .publica por 
acto do :Ministerio da Justiça, se deixar a sociedade, associação ou 
fundação de satisfdzer. em dois anr~os consecutivos, a obrigação es
tipulada no artigo ant.~rior. 

Art. 7.0 Será tarnbem cassada a declaração de utilidade publica, 
mediante representação documentada do argão do Ministerio Publico, 
da séde da sociedade, associação ou fund2ção, sempre que se pro
var que .ella deixou de preencher qualquer dos requisitas do art. 1 o. 

Art. 8." Revogam-se as diSposições em contrario. 

Sala da Commis.são de Constituição e Justiça, de Fevereiro 
de 1935. - Adolpho Bergamini, Presidente ad-hor:. - Pedro Aleixo, 
Relator. - Pedro VfSgara. com restricções. quanto ao art. 3." .por 
contravir ao art. 174- da Constituição. - Nereu Ramos. - Homero 
Pires. - Leão Sampaio. - Herll'ique /3ayma. 

P.li:F.ÍW.\. Jl.-\ C.OMMlii!IÃO D~ J.EGfSL..\C;ÃO 1'0(.:!.\L AO rRO·lF.CTO SUPR.."-

Substitua-se o art. 3~. pelo seguinte: 
"Ar. 3.~ Nenhum favor do Estado decorrerâ do titulo de utili

dade publica. excepto o diróto ao uso. privilegiado, de emblemas 
proprio.s. ·f!atllrnu!as, bandeiras e distinctivos, reconhecidos a este.9 
o franqueamento d:;~s repartições publicas onde seus ·portado•·es te
nham de encaminhar papeiis ou dccu~ntos que interessem ãs col
lectividades a qu·e pertencerem". 

Sala da Commissão, 6 de Junho de 1935. - Deodato Maia, 
Presidente. - Odon Bezerra Cava:lcanti. Relator. - Moraes· An-
drade. - Lacrte Se!ttibal. - Raphael Cincorá. - Carlos Reis. -
João &raleio. Alberto Sur~k. - Salgado Filho. Vicente Gallie:z:. 

Detet'mina regras pelil3 quaes são as sociedade:; c1ec:lBC'adas de 
utilidade publica 

Art. 1.• As sociedades civis, as associações e as fundações 
constituidas, 110 Pai:, colll o fim exclusivo de servir desinteressa• 
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damente á collectividade, pódem ser declaradas de utilidade publica, 
provados os seg:.tint~s requisitos: 

a) que adquiriram persona!idade ju.ridica ha mais de dois annos; 

b) que se:[vem desi!'-teressadamente á collec:tividade e estão em 
pleno Íunccionamento; 

c) que os cargos de .sua directoria não são remu.::terados. 

Art. 2.0 A declaração de utilidade .publica será feita em por~ 
taria do Ministro da Justiça e Negodos Interiores, mediante reque~ 
rimento ou e.x~officio, em casos exc:epcionaes. 

Paragrapho unico. O nome da sociedade, associação ou fun
dação dedal(lda de utiHd<cle publica será inscri:;Jto em livro e.s>pecial: 
a esse fim destinado, providenciando~se, em seguida, sobre a neces
saria publicação no Diario Otficial. 

Art. 3.0 Nenhum favo:- do Estado decorrerá do titulo de utili
dade publica, excepto o direito ao uso, privilegiado, de emblemas 
proprios, flammulas, bandeira~ e distinctivcs. 

Art. 'f.O As sociedades. associações e fw:.daçõcs declaradas de 
utilidade publica ficam obrigadas a apresentar até o dia 30 de 
M-arço d~ cada armo, todos os annos, ao 'Ministro da Justiça e Ne
gados Interiores, relatorio circumstanciado dos serviços que hou
verem prestado á col!ectividade. 

Art. 5.0 Será cassada a d-eclaração de utilidade publica: 

a) per acto do Ministerio da Justiça, se deixar a sociedade, 
<ISSOóação Oll fundação, de satisfazer, em dois anos consecutivos, a 
obrigação estipulada no artigo anterior; 

b) mediante representação documentada do argão do Ml"'Jstelio 
Publico, da .séde da sociedade, associação ou fundação, ~mpr.e que 
se provar que Pila deixou de preencher gu<J!quer dos requisitos do 
art. 1° . 

Art. 6.0 Rcvogam~se as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 8 de Julho de 1935. - Ec!mundo Barreto 
Pinto. 

j ustificaç{ic 

Art. 1.0 
- Mantenho, a redacção do projecto formulado pela 

Commiss1\o de Justiça, a que se reÍere o parecer de Fevereiro do 
corrente ann.o. Na alin:ea b proponho que seja feita a exigencia da 
p;ova de funcdonamento da sociedade. Não basta que tenha adqui
rido personalidacie jurídica. Põde estar inScripta no Registro Civil, 
mas Sl?m funccionamento regular . 

Art. 2.0 ·- .E' o que consta do .projecto da C<lmmmissão de. 
Justiça. Apenas substituo a palavra .. acto", por "portaria". E' 
p<ec!SO deixar c:laro qual o documento a ser expedido pela Secretaria 
de Estado, evitand~se que por meio de "'avisos" ou de malsiriadas 
papel~tils, pa~a se:rvir a interesses de politica partidaria, sejam re-· 
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.conhecidas como de utilidade -publka sociedades que, na realidade, 

.não servem á collectividade. Indispensavel, além do registro, na 
Secretaria de Estado, fazer-se a publicação do jornal official. tor
nando o a c to publico. 

Art. 3." - No projecto da CommiSsão de Justiça, o artigo 3& 
estava assim redigido: "Ncnlw.m larJO~ do Estado decorrerá do ti
tulo de utilidade publica, excepto o direito ao uso, nos papeis e actos 
sOlllll11eS dos emblemas da .Republica. 

No proposito de re.salvar o direito de uso dos emblemas da Rle
publica, andou . mais acertada a Commis~ão de Legislação Social. 
substituindo, do seguinte modo. a redacção do dispositivo que ora 
.se focaliza: 

''Art. 3." Necl1um favor do· Estado decorrerá do titulo 
de utilidade publica. exc-epto o direito ao uso, -privilegiado, 
de emblemas pr<>prios, flammulas. bandeiras e distinctivos, re· 
reconhecidos a estes o franqueamento das repartições publicas 
onde seus portad<lres tenham de encaminhar papeis ou do-
cum~ntos que intuessern ás collcctividadcs a que perten
cerem." 

· Apesar disso. entendo que não se de: v a fraP-quc<~r livremente. a 
qualquer hora. o ingresso dos portadores de distinctivos de .sod~
dades ·de utilidade publica. Pó::le servir isso de campo ;>ara o exer
cido da advocacia administrativa . 

Em consequcncia da rcdacçãQ que foi dada ao art . 3". pela 
Commissão de Legililação Social. d';!ÍXa de havtr razão para a exis
tencia do art . 4•, constante do proj~cto da Commis.são de Justiça. 

Art. i." - Mesma redacção do art. s• do projecto. Apenas, 
proponho que seja fbado o prazo até quando deve ser apresentado 

. o relatorio annual, pela sociedade. 

Art. 5." - E ' o art. 6• do projecto, f eita a fu.>ão com o art. 7•. 
Pr<X:urei. apenas. dar: melhor rcdacção, determinando, num dispasitl

. v:o, os .caso.s que -poderão cassar a declaração de utiJidade publica. 

Sala das _S~õe3, 8 de Julho de 1935 . - Edmundo Barreto 
Finto. 

O .Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 

O Sr. Vieira Marques (Pe!a ordem) - Sr. Presidente, com
: .. l!luoico q~.:c o nosso· collega. Sr. Simão da Cunha. tem faltado á.s 
~ssões por estar acamaoo. 

O Sr. Presidente - A Camara fica inteirada. 

O Sr. Domingos Vellasco (Pela ordem) - Sr. Presidente, o 
. Diario do Poder Lesi.slativo publica o parecer que a Commissão Di

rectora do Senado Federal ,proferiu sobre o requerimento em que o 
Capitão do Exercito Henrique Cordeiro Oesfu pede que o Senado 

. prQponha a revogaç:ío do aviso do Mini.sterio da Guerra n. 98, de 
· 22 de Junho de 1935 . Opina a respeitavel c:ommissão pelo não en
. caminhamento da p<!tição <!m apreço, pelas razões qu11 allega e que 

: me parecem inte4'amente improcedentes. Depois de citar o art. 162 
. 4~ Çons~~çao, -~~e'(~ <3. douta C~iss~: 
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"Em harmonia com esses .preéeitos, não ha en:o em affir, 
!Jlar que o estatuto politico dos militares, em !'elação ao dos 
civis é r.estricto, como restricto e o dos magistrados. E.:stes 
redu:zidos ao direitc; de votar e ser votados, mas circumscriptos 
··a manutenção e defesa da Patria. dos poderes constitucio
naes, da ordem e da lei" . A ·liberdade de manifestação de 
pensamento assegurada pelo n. 9 do art. 113, com a re.s
tricção unica de propaganda de guerra ou de processos vio
lentos para subverter a ordem politica ou socia·l, não a gozam 
integral os militares, porque a estes não é permittida a pro
paganda, ainda que .pacifica. contra as instituições. contra os 
podere.~ constituídos, emfim, contra a ordem e a I:ei na sua 
expressão a mais elementar. Pennittil-o seria legitima!' o per
jurio. Uma vez eleitos investidos de mandato politico sim. 
dl1:s se emancipam da disciplL'la militar. para o desempenho 
desse mandato lado a lado dos civis, s.em qua·esqu~r limita
ções. Por isso, porém, que assim acontece, são desligados, 
automaticamente. do sel'Viço activo das forças armadas ficando 
aggregados ao respectivo quadro {art. 1M, paragrapho 
unico)". 

Não me é possivel, pelos motivos de ordem juridica. já expressos 
anterionnente desta tribuna. d~ixar sem o meu reparo os argumentos 
acima transcriptos . Aflora delles a grande con-fusão que, no mO' 
:rnento, se pretend!e fa:er em torno da actividade -politica dos mi, 
litares eleitores. Vale-tne, apenas. a certeza de que, cessado o 
interesse politico partidario do instanee que vivemos, cahirã o aviso 
98 em desuso, porque contraria a Constituição e fere os direitos de 
que gosam os militares desde o advento do regime republicano. 

Realmente. o aviso n. 98 veda aos rni.litares o direito que sem
pre lhes foi reconhecido, inclusive pelo n. 51 do artigo 338 do 
R. I. S. G. de, como qualqu~r cidadão, comparecer, á paisana, ás 
manifestações de natureza politica. Jãmais nenhum governo repu
blicano, por mais violento que haja sido, p~etendeu negar aos offi
ciaes do Exercito e da 1Marmha a livre manifestação de seu pen~ 
sarnento politico. desde que o fizesse sem declarar posto, funcção 
ou commi.ssão. E quando, por este motivo exclusivo. soffrian:t trans.
ferencias ou punições, como .succedeu durante a campanha da Alliança 
Liberal, não faltaram os protestos dos que hoje s~ beneficiam do 
poder. Entretanto, a Constituição de 1934 em nada modificou o 
conceito de disciplina militar estabelecido .pelo artigo 14 da de 1 891 . 
Nem a prO'!)ria Commissão Directora do Senado, na sua bem urdida 
int'erpretaçãa, pôde justificar o aviso n. 98, porque ella mesmo re
conhece que os militares podem votar e ser votados .. circumscriptos 
á manutenção e defesa, da patria. dos poderes constitucionaes, da 
ordem e da lei". Isso mesmo quer dize-r que não serâ veda.do ao 
militar a actividade politica, desde que não seja contraria á' defesa 
da patria e ã manutenção dos poderes constitucionaes, da ordem e 
da l'ef . E é o que repete a Commissão Directora quando declara 
"a ;liberdade de manifestaç!io de pensamento ... não a gosam inte
qral os militares, -porque a estes não é .pennittida a propaganda. 
a~nda que pacifica. contra as instituições, contra os poderes con.sti
h1ci<maes, emfim, contra a ord:em e a lei". Logo lhes ê permittida a 
liberdade de manifestação de pensamento, quando não estejam em 
cau.sa as instituições, os poderes constitucionaes. a ordem e a lei. 

Ora. o aviso n. 98 -pretende negar mesmo esse direito que a 
CollliD.issão Di.rectora do Senado reconhece ao militar .po~ que lhe 
prohibe tomar parte em maaiifestações publicas de caracter po]itico, 
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ainda que não sejam contrarias á segurança da patria e dos poderes 
constitucionaes. á ordem e á JeL 

Tenho a impressão. Sr. President-e. que a respeitavel Commis· 
são Directora do Senado não conhece o avi~o n. 98 e muito menos 
as disposições do R. I. S. G. que o Sr. Ministro da Guerra, sem 
compctencia para isso. pretendeu uvogar. Não quero, porem. dis
cutir mais o assumpoo, .para que não s~ ·pense que e meu ccsignio 
fa-z;er exploração política em. torno das forças armadas. Na activi
dade, eu fui offidal disciplinado e exacto no cumprill:l"ento dos meus 
deveres militares e não iria,. agora que nenhum interesse a ellcs me 
prende, incorrer na desestima de meus camaradas, daquclles que vi
vem, como sempre vivi, trabalhando obscuramente, 110s corpos dÇJ. 
tropa, pelo é!perfeiç{Jarncnto do Exercito e para os q1.taes nada mais 
deploravel que a intromissão da politicagem nos quarteis, s~ja esta 
feita por opposidooista O'.J pelos proprios ·Ministros da Guerra que 
desejam tornar-se agradaveis â facção dominante, <i cuWt dos direitos 
de seus subordinados . 

Como represe:ltante do povo, mostrei a inconstitucionalidade do 
aviso n. 98. em st:ccessivcs discursos aqui proferidos. As razões 
da Commissão Oirec(ora do Senado não me co11venceram do con
trario. Re.>ta apenas aos cffíciaes e sa~gc::.tos do Exercito que, pelo 
aviso <em tela, estão com menos direitos do que os officiaes e sar
gentos de qualquer polida estadual, o direito de defenderem suas 
prerogativas tradidonaes pelos meios qu~ julgarem mais idoneos. 
(Muito bem.) 

O Sr. Salles Filho - Sr. Presidente, embora sejam dois os 
assumptos de que me occupareí, neste memento, muito breve será 
minha }lcrmanenda na tribuna. 
• Em primeiro Jogar, desejo dirigir um appello ao Exmo. Sr. Mi· 

nistro do Trabalho. al."im de que S. Ex. considbc com o espírito 
humanitario, que o caso reclama, a condição pr~car:Ssima em que 
se cn·o:cntrazn inunig,'ant~s vindos de Portugal, os quaes, até hoje, 
a despeito das privações que veem curtindo, não conseguiram des
embarcar em sólo brasileiro. Esses íiJIJlligrantes, ao que parece. 
não trouxeram seus papeis devidamen~e regularisados. 

Segundo ouvi de -perto do proprio, Sr. Ministro do Trabalho. 
houve uma fraude na concessão dos bilhetes-de-chamada, mas de 
muitos sei que já lcgaH::aram a sua situação e penso que outro tanto 
aconteceria aos demais. .se isso lhes fo~e facilitado. 

Dê: qualquer maneir-a, o facto concreto é este: encontra-se ha 
muitos dias. no porto do Rio de Jamiro, vindos em dive= navios. 
uma leva de intmigrandes .portuguczcs que presumo não attingirero 
ainda tuna centena de pe:s.soas c que até este momento não sabem 
qual s\: r;i o seu destino. 

Se se considerar que se trata da immigração que mais convém 
ao paiz (apoiados); si tivermos em vista que a quota concedida á 
lmmigraç~o portugueza, num <:o.rnputo de cerca de 22 mil. p~.:;soa:l. 
ainda pouco excede de oito mil; ~ attendennos, por outro lado, que 
nessa quota o numero destill:ado á cidade deve exceder de mil e 
tantas pessoas e os que ahi se ;encontram não chegam, como acabei 
de dizer. a uma centena, parece,me que - preen~ida c:omo est~ 
a formalidade legal e attendido o ponto d~ vista principal que deve 
,prevalecer no assumpto, a origem da immigração - não seria demais 
se removessem algumas diffic:uldades de natureza hurocratica, natu
ralmente ~ncontradas, não ponho isso em duvida, pela repartição 
do· .povoamento, de modo a cessar a situação angustiosa em que se 
encontram essas pobres cr&aturas. De facto, sahimlo de Portugal. 
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vendendo seu.s .parcos bens e suas .modestas propriedades, abriram 
·mão de tudo que · já possuíam, certas de encontrarem no .Brasil a 
hospitalidade que nos caraderiza e que todo o mundo .proclama. 

A permanencia ha longos dias des~s immigrantes na Ilha das 
Flõres, soffrendo toda sorte de res.tricções certamente com uma hy· 
giene deficiente, experimentando necessi!dades, vivendo em promis· 
cuid;:~de imposs!vel de evitar-se, n§o constitue. nem poderia consti· 
tuir, uma reclame em favor da immigração para o nos~ Pai.%. 

Atravessamos pr.eseotemeote uma crise de diminuição de ~
baJho. Neste momento talvez não se sinta tanto quanto se b4 de 
experilnentar, em futuro proldmo, a necessidade de braços. Daqui 
a pouco vamos ãquella mesma s ituação em GU~ se incentivava por 
todas as formas a immígração, .procurando-se augmentar o numero 
de trabalhadores no Brasil e para isso .fazendo o Governo grandes 
despesas _ Agora , entretanto, pl'O<:ura-se dlfflcultar a entrada de iDl· 
migrant~ que já aqui se encontram. que nada custarão ao . Estado, 
e que amanhã, naturalmente, volta rão, pois os interessados na sua 
vinda hão de regularizar os papeis .pa ra que o desembarque se opere 
sem maior tropeço . 

Dizia eu, Sr. Pr:esídente - com a autoridade da velha estima 
que me prende ao Exmo . Sr . -Ministro do Trabalho, não seria de· 
mais S- & ~ fizcsst desembarcar os ím.mígrantes, attendendo, ao mes
mo passo. ao appello muito vivo que o embaixador de Portugal. 
!lJl'Sse sentido. dirigiu ao Minsterio do Exterior. 

Se se tratasse, Sr. Presidente, de immigração inconveniente aos 
interes~s do Brasil; se se ocogi.t:asse de immigração cuja entrada 
fosse v~dada por lei, ou, tratando-se mesmo de immigração portu
gueza. já houvesse sido attingida a quota que lhe é reservada, com· 
prehendc-se que se tomassem em consideração essas pequenas for
niálidades burocraticas. 

Ma!!, como digo a V . Ex., Sr. · Presidente. nada disso acontece . 
O que !e apura é que ha no porto do Rio de Janeiro portuguezes 
aqui recentemente chegados, que declaram desejar incorporar~se ao 
nosso trabalho, e, entretanto, não ·podem entrar no Paiz simples· 
mente ·porque o seu estado de pobreza e desamparo fez que viessem 
em porões de navios . Se ao invés disso, dispondo de recursos. 
viessem as mulheres vestidas de seda e os homens com as bôas 

· apparendas dos tratantes, se se tratasY-, em summa, de desoccupadas 
e malfeitores. que entram, não apenas pelo porto do Rio de Janeiro, 
mas ·por todas as nossas fronte;ras, abertas a quantos queiram por 
ahi pe.cetrar, certaJJio!-nte o -problema não estaria atormentando, no 
momento, a attenção do iLlustre Ministro do Trabalho. 

Por !':$ta razão. da tribuna da Camara renovo o appello que jã 
fiz a S. Ex., no sentido de, sem que isso venha a constituir pre· 

' cedente, P<'rntitta a entrada• de$ses immigrantes portugue:z:es : .que se 
encontr2lll. no nosso porto e, amanh~ • . podem vir a ser victimas de 
alguma epidemia, encontrando, no Brasil, a morte, quando aqui pen· 
savam ;encontrar a vida, o trabalho honesto e a prosperidade. 

O outro assumpte, Sr-. Pnsidente, diz respeito á Camara dos 
Deputados. Está para se realizar. dentro · de muito pouco tempo, 
mais um Coilgre~so entre nós, a Terceira Conferencia Internacional 
da Cruz Vermelha. Ha pouco houve um Congresso, qu.z Jâ ultimou 
.seus trabalhos, -Està reunido, ainda agora. um pouco de Urologia, 
e, no me:t de Setembro, reunir-se·fl a Conferencia da Cruz Verme-
lha a que alludo. . · 

·Ali :Conferencias da Cruz Vermelha são, muito disputadas. Nós, 
·mesmos, muito··iizemos ·para: que a . ·Pl'I>Xima tivesse logar .no. Rio de 
Janeiro. Pois bem, o numero de congre55istas que vae afflu!r é im· 
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menso. Jã aqU1 se encontram diversos. Não serão SÕ da America 
do···'Sw 'OS que hl!o .de Vir. ·mas de outras par.tes do inundo; de sorte 
qtíe a Confer.encia deixará de ser sul~amencana para ser interna, 
donal. 

Posso affi~ar á Camara. com conhecimento de causa. que esse 
Congresso vae ser pretexto para que se mostre aos estrangeiros que 
aqui vierem que nunca foi tão precaria a ex.istencía da Cruz Ver
melha no Brasil, como no momento. Ella não tem. sequer, séde onde 
possa receber os estrangeiros que se d~stinam ao Congresso. Seu 
hospital encontra-se em lamentabilissima situação. até de falta de 
asseio . Desprovido d e recursos, os doentes que ali vão não têm 
se~r. a dieta .precisa. Fa•lta tudo e tanto isso ê verdade que a 
Conferenda vae roeunir-se nas salas do Club Militar. 

Em materia de Cruz Vermelha. n:io temos hoje sinão esse hos
pital a que me rdiro, ultima finalidade da instituição, finalidade que, 
até, talvez pudesse deixar de existir, porque a Cruz Vermelha tem 
destino muito mais pratico, muito mais immediato do que o de hos
pitalizar doentes . 

Tudo quanto tinha de bom, a actual administração do General 
Alvaro Tourinho, timbrou em destruir. Dahi foram afastados in· 
clusive scientistas de valor, como Castro Araujo. Ali debr;aram de 
ter · :Preponcleranda os methodos e processos dos vc:rdadciros anima
dores dessa instituição no Brasil, que não resentiu a displicenc:ia e 
desinteresse do chefe do Corpo de Saude do Exercito. 

Assim, Sr. Presidente. sem recursos, sem séde, sem ter o que 
mostrar -zos estrangeiros que aqui virão, a Cruz Vermelha vae dar 
uma triste impressão do noso progresso nessa materia. Não póde 
o Governo ser indifíerenbe a essa desagradavel situação de infe• 
rioridade. 

Ha, Sr. Presidente, ao que me consta, um pedido de credito 
da Commissão de Finanças ao Poder Legislativo para receber as 
conferencias internacionaes. Se assim fõr, desejo dirigir um appello 
ao illustre Presidente da Commissão de Finanças rpara que S. Ex. 
faça vir a plenario essa medida, com a póssivel brevidade, afim de 
que possamos fornecer os recursos necessarios á realização do Coo, 
gresso da Cruz Vermelha, de modo a que os estrangeiros que vão. 
amanhã, apreciar as nossas bellezas naturaes, em Friburgo, Petro
polis oe por ahí além, ao invés dos progressos da Cruz Vermelha 
Brasileira não fiquem mal impressionados com relação, ao menos. 
ás fonnulas de c:ortezia c com que aqui devem ser recebidos. }á que 
n~o lhes podemos mostrar o material. que se lhes devia mostrar. das 
secções infantis da Cruz Vermelha, que já não mais existem; já 
que não lhes ·podemos mostrar todos os serviços qeu constituem a 
benem~rencia desta extraordinaria ín~tituição - ao menos faculte, 
mos-lhe alguns passeios e alguns divertimentos. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Teixeira Leite - Molestia que impelliu o meu compare~ 
cilnemo assíduo a esta Casa e. depois, os trabalhos do convenio ca
feeiro, em que tive a· honra de representar o Estado de Pernambuco. 
não me deram a opportunidade, que encontro agora, de esclarecer. 
conforme promettera em apal'te. ao nobre ~putado de Pernambuco. 
o Sr. Eurlco de Souza Leão, alguns pontos dos discurros por S. Ex. 
aqui proferidos. 

Cumpro. assim, o dever assumido naqueJ!e momento de dar ca
bal explicação sobre a situação financeira de Pernambuco em Ütl· 
tubro de 1930, tanto mais quando, em recttficação ao seu ultimo di.s~ 
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curso, o nobre De.putado. como que quiz resaltar serem de minha. au
toria a eli:istencia de affim1ações m~nos exactas nas declarações fei
tas então pelo Gov.erno, e que haviam sido posterionnentc -corrigidas. 

Cabe-me, sobretudo, o dever desta resposta, por haver s ido o 
primeiro Secr.etario da Fa7.enda do governo revolucionaria de Pernam
buco . 

Abordarei. de inicio, o que foi allegado, sobre os recursos, que 
este governo encontrou no The:souro do Es tado, em outubro de 1930. 

Ao <:ssumir a Se~retaria da Fazenda, em 6 d e Outubro , man
dei vt·rificar, immedíatamente, e com o maior rigor, a situação do 
Thesouro, isto é, proceder a um balanço de caixa, apurando o que 
existi'!i em numerario e do que o governo poderia dispõr nos bancos. 

Deste exame feito por funccionarios idoneos. do proprio The
souro. foi verificada a e~istenda de : 

Em caixa, no Thc.souro . . . ................ . ... . . 
Em Bancos diver:sos ..... . ........... . ......... . 
Saldo existente no The Nacional City Bank. prove-

niente de um emprestimo de 2:500$000 . .. .. . .. . 

No total de ................. . ............. . . 

329:588$150 
75:587$370 

101:749$000 

806:935$520 

Nada ma!s tmha disponível. Qua\qu~r exame, em qualquer épe>
ca feito nos seus livros, demonstrará a verdade do que affirmo. 

O equivoco do nobre Deputado é que se ateve á exposição pos6 

teriormente feita da situação financeira dos Estados. em que fora.m
ccmo é natural~omputados •todos os creditas escriJ)turados a seu fa
vor. em que figura, além das disponibilidades j á roeferidas, a somma 
de 9 .697:768$880 no Banco Agricola e Commercial de P ernambuco. 

Para os que conhecem a vida Pernambucana. na intimidade da 
sua economia, sabem que se trata do antigo Banco do Recife. onde o 
Estadc organiZéira no gove.m.o Sergio de Loreto u:Qla carteira agrico
la para cuja movimentaç:!o entregâra !5.000 apolice-s. Este estabelec:
mc::!to, tr3dícional em Pernambuco, sendo um banco de deposites e d:es~ 
contos-realizara com altos propo.silo.s, sem duvida, uma política de 
emprestitnos á lavoura. Organizado para fios div.nsos, com caracter 
estrictamente commerdal .. foi arrastado na criSe e levado á fallencia. 

No governo do Estado Coimbra foi transformado no Banco A
grkoía e Commerci~l de Pcn1ambuco. p~ocurando o então gov erna
dor s;~lvar cs credites o,ue o E stado tinha na carteira agrico~a. sen
c!o6lhe confiscada parte do chamado emprestimo amcric:-:no. 

Por uma serie d~ circuDlStancias. que não vêm a pello mencio
nar, não foi prospera a carreira do novo baoco. que passou a arra~
tar vida precaria. uma vez esgotados os recursos que o governo lhe 
conc:edeeu . 

Para não alongar explicações, basta reco;:odar que estav:1 J)rati· 
camentc em moratoria, por occasião da Revolução, tendo sido já en
tão. pela s~gunda ou tercdra vez. se não me engano, renovadas com 
a ;~arantia do Estado as garantias de cam.promissos assumidos com o 
Banco do Brasil, afim de evitar a sua ruina total. 

Possuia, sem duvida, activo consideravel, representado em ga
rantias reaes. mas de emprestimos leitos a longo prazo e d~ lenta re
percussão . Os recebimentos estavam em Outubro de 1930 .pratica
ment2 suspensos - juros e amorti:z;.ações, envolvidos os s!:.us mutua6 

tics na crise economica aue assoberbava o Esta do. 
Nestas circumstanciaS, como é de prever, o governo não podia 

dispOr de elevada somma nelle deposit3da e ~roveniente das seguin· 
tes origens : 
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Do eai.prestimo americano . . .... .. .... .. ...... . 
Do emprestimo da Banque Privée . . ....... . ... . . 
Renda de ~lo ouro do porto . . ......... . . . . . ... . 
Renda das Docas . . . . ....... . .......... . ... . . . 
Caixa. deposites . . ..... . .. ........... . .... . 
Renda ordinaría . . . . ....... ... . .. . ......... .. . 

3. 094:360$840 
1. 727:820$000 

855:911$260 
3 .195:451$00) 

811 :692$000 
12:529$290 

9.697:768$880 

Nao entro no exame se foi acertada a política seguida de na~ 
ver o governo que precedeu ã revolução querido salvar o seu credito 
existente na carteira agricola. do Banco do R-ecife; não opino se era 
razoavel -entregar a um banco onde os emprestime& feitos a .praws 
dilatados e os recebimentos sempre difficeí.'s. as rendas do Estado. 
como as das Docas e os provenientes da taxa de 2~~ do porto . 

Desejo apenas salientar é que o Banco Agricola estava inteira
mente impossibilitado de restituir ao Thesouro qualquer quantia dos 
credites que o Estado tinha escripturados no.s seus livros_ E tanto 
não podia dispôr, e não os retirou. que na eleposição apl'es ·ntada ao 
Chefe do Governo, o então interventor de Pernambuco, Ç,e .. ::,ra em 
Junho de 1933: 

"Afóra estalo quantias. ainda existe a carta de deposito no Ban
co Agricola c Commcrcial, que .foi encontrada em Outubro de 19.30 
e a qual, CO!Il os juros, até 31 de Maio attinge a 10.148.14." 

Vou elucidar um outro ponto. 
O comentaria do "Diarlo de Pernambuco" lido pelo nobre De

putado Souza Leão se refere a sommas de que dispunha o Thesouro 
em 30 de Dezembro de 1930 e não em Outubro, como poderia pare~ 
cer a uma leitura menos attenta. 

O que a Revolução encontrou foi o que se declarou sempre e 
que e s expressão leal da verdade . 

A nota offidal a que se refere o comrnentario do decano da illl
prensa latino-americana, se prende a uma das mais originaes campa• 
nhas -:- se o adejctivo .está bem certo e se a qualificação não do::veril 
ser mais energica - jc'i movidas no Brasil. 

Quero me referir •aos ataques feitos ao governo de Pernambuco 
por haver pago, logo depois da Revolução. os compromissos da sua 
divida externa. 

Pda primeira ve::!: no nosso Paiz - e certamente facto virgem 
na hist<Jria administra ti v a do mundo. tal coisa se verificou. 

Ar.tes de ser elle effectuado, adversarios da revolução assoa lha· 
vam que ella não seria paga, e que a Revolução ia com'Prometter, as· 
sim, o credito do Estado ! 

Com surpresa g~ral isso põde s~r feito. Foi movida então, uma 
cerra.:!a critica por haver deifendido o governo e o credito de Per
nambuco, apesar de todas as difficuldades de crdem financ~ira. 

Ep ara diminuir#lhe o merito, foi assoalhado - e mwta gente re
pete a inda hoje - que estes pagam~ntos foram effectuados com r.:
cursos deixados pela administração que precede~a. como jã foi, a.liãs 
.affirmado desta tribuna. Era facil demonstrar - e isto nunca loi 
feito - e d~sa:fio que se faça. Onde existiam estes recursos ? No 
Thesouro? 

Mas, os livros do Thesouro, que não foram destruidos, conti· 
nuada a escripta nos mesmos quea Revolução encontrou e poderão 
ser em qualquer tempo ~xaminados e revdarão - a um balanço . exa
cto e minucioso - ql.!e a extStencia em caixa que figura do boletim 
fornecido ã Secretaria no ultimo dia do governo do Sr . E stacio 
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Coimbra, coincide com os lançamentos que a Revoluç~ô· publícoú,: 
isto é. accus&odo um saldo de 329 contos dt réis_ 

Mas, allegavam os advcmanos da situação, estes recursos com 
que o governo pagou a prestação da sua divida externa. se encontra._ 
Viiill nos bancos . 

Em que bancos? quaes estas sommas ? Nunca foram' eU.es meti· 
cicnado.s, nem citadas a.~ quantias, meio fadl de confundir o governo. 
de modo irrespondivel. 

Ahi c->tão os bancos. Pcça-::c-lhes cx·<:me de sua cscripta; obtenha
se declaração neste sentido e ver-.!e·á que a palavra do governo re
voludonario ficará d~ pé: Isto é, que existia apenas um saldo dispo-
nível de 75:587$370 em divcr~o.~ bancos e mais 40'1:749$000, no Ci
ty Bank proveniente do cmprestimo de 2.500:000$000 levantado pelo 
governo d"l Estado. poucos dias antes da revolução. O mais rigoro
so exame pódc ser feito ainda hoje e posso affirm<tr que o fazendo. 
n:io se obterá resultado diverso. 

A verclàde, porém é que os homens que governavam em 1930-
nos ultimes dias de Setembro - sabem e estão certos de que não ha
via taes recursos. A situaç~o do Thesouro era de aperturas, pela cri
se que progredia rapidamente, o~:casionada pela quéda de -preços dos 
.productos basicos das economias do Estado. As obras de dragagem 
do -porto estavam paralysadas; os compromissos do governo nas pra
ças attingiam a sommas avultadas; · e :m 1 de Outubro, foi coritràhido 
um ernprestimo de 2 .socr contos com o National City Bank, garanti
do por uma cautela representativa d.: 5 . 500 apolices. de cOilto de- réis. 
pelo acto n. 818, de 1 de Outubro e de que lançou mão logo o go
\l~·rno de enti:io. .para solYer co.rnpromi'ssos urgentes; cerca de 2 .2C0 
contos . Se havia recursos abUJ:tdantl'IS accumulados a p<:)nto de ter 
cem elle podido o governo revolucionaria pa-gar os coupon.s de divida 
externa. porque deixou a sltt~açlio deposta crescer a tanto a divida 
flu ctuante; -porque est!:' emprcstimo de 2. 500 contos? 

E mais uma vez indago: onde est:1vam os recursos que s.c diZiam 
existir? 

Posteriorment-e fot o .serviço da divida externa suspensa - ,por
que se tornara impossível dl:mtc da elevação do custo das moedas es
trangeiras e das rendas ~m dedinlo. continuar os pagamentos, hoje 
retomadas, pontualmM~te. d<!ntro do eschema Oswaldo Aranha. 

Mas, tratava-se do caso de absoluta força maior, que impediu de 
modo insuperavel a sua continuaçâo . Emquanto poude porém cum· 
prir Pernambuco a sua palavra empenhada, na. fé dos contractos. 

Emquanto assim fazia par<~ os credores estrangeiros, não se des
curava dQS cr-edores internos. tendo pago até 31 de Dezembro de 1930 
da divida fluctuantes encontrada réis 1 . 956:715$130. A situ,ação des· 
tes credores. era, porém, angustiosa. Não se contavam, entre elles . 
apenas a. .. grandes flrmas. ricas, dispondo de fartos capitaes e farto 
credito. Havia tambem, pequenos commerdantes e modestos emprei· 
teiros, que lut(lvam com a maior difficuldade, diante da crise que se 
accentuava. Alguns tinham empenhados, nos fornecimentos ao go
verno. os seus recursos -· capital e credito - todo o sm patrlmonio 
representando ttma vida de trabalho e -privações . 

As ~uas contas. existentes em .processos nos archivos do Estado, 
não lhes davam meios de obter elementos ·para solver compromissos, 
existindo alguns, que, credores do Estado, por quantias avultadas, es· 
tavam sendo por ~lle executados. com s~us bens penhorados, p<Jr falta 
de pagamento de impostos .e taxas. . 

Imaginou assim o governo, diante das difficuldades crescentes á a 
sua Tbesour.aria, emittir titulos de divida, liquida e certa, que rece· 
heria em pagamentos de certos impostos, llevidos por seus portadores, 
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e--q~e - poderiam ser dado~ em .pagamento e servissem de elemento de 
obtenção de credito. 

Est-es titulas, resgataveis em sorteios mensaes, foram os bonus 
do Thesouro, e que posteriormente foram mais ampliados, dando-se· 
lhe~ juros, etc. 

Esta operação foi muito criticada. mas estou certo que serã ;ainda 
generalizada como norma de administração publica, isto é. de dar ao 
credor do Estado, logo que o seu credito esteja devidamente reg-ula
r~a<!o, um titulo negociavel. uma es~cie de itl'!-tituição canadense, 
que vingou tão bem entre ns, sob a forma da duplicata. nas relaçõ;:-s 
cc:mmerciaes. 

Cu o Estado tem recursos e póck e deve pagar sem demora ou 
se nã~ póde fazel.a então dê ao seu credor, a quem lhe vendeu ou 
lhe prestou serviços. um titulo representativo da dívida, com o qual 
PQS.Sa eff~ctuar operações de creàito, solver compromissos e pagar 
detem1inados impostos, devidos pelo -proprio portador. 

O credito do Estado ganharia com esta medida. e o custo dos 
s~ serv'..(os, seria consideravelmente reduzido, evitada a accum1.1~ 
!ação de congelados, da<> dividas internas, sem movimentação. 

Outro ponto a ·elucidar é o que se refere á -divida Huctuante. 
Foi feita publicação detalhada, no DiBrio do Estado, em 21-10-

930 e que· transcr-evo. 
L?.almente foram discriminados todos os itens. as taxas de cam

bio da conversão das dividas externas, as leis que au.tori.zaram as 
emissÕeS de z.polices, c na divíd<~ fluctuante as necessarias e!'..;~ecifica~ 
ções . 

A divida fluctua.nte foi verificada em 22 .256:269$690. inclusive 
as sommas qu-e por antec:ipação de receita, havia o Estado obtido no 
City Bank -e Banco Francez Italiano. 

&t torno desta quantia averbaram as mais :lescncontradas noti
cias: uns, contestavam o mont:mte do debito. baseados num relatorio, 
de que encontrei copia n:t Secretaria e que dava para debito a pagar, 
a importancia de 11.000 contos apenas, se não me engane; outros ai
legavam que não, nem todos os compromissos arrolados eram divida 
fluctuante. e outros <linda que havia contas fictidas, etc. No Tbe~ 
souro, estava apenas escrip.turo.da a imporlilncia de 2 .7'!6:820$810, 
COJllO já salientou o Sr. Adolfo Celso na sua brHhant~ oração de 
.:>utto dia-: -.· 

Teve a imaginaç~o do; nossos advcrsarios um largo campo pata 
ac:tuar e, asseguro, Sr. Presidente, que jamais houve gleba mais la
vrada e revolvida. 

Desejoso de dar á opinião publica as satisfações a que tem di
reit-o e é precípua obrigação dos goVel'nos bem intencionados, fez • ;~ 
Secretaria da Fauoda publicar. no orgãc official. lista detalh<Jda da 
demonstração da Divida Fluctuante do Estado de Pernambuco em 'i 
de Outubro de 1930 e tirou em separata. 'Pequeno volum~ de que apre
sento um exemplar n~ste momento, em que figuram os nomes dos cre
dores - a data do fornecimento ou da conta. a natureza da mesma e 
respectiva importancia. 

Travavam~se, nesta época, polemicas as mais vivas em tomo 
do que se devia 1:11tender por divida fluctuante. As opiniões eram ·as 
mais desencontradas. 

Recordo-me ainda - apenas para illuscrar, que um paredro de~ 
cahiâo, mostrou-se revolwdo da ignorancia do Secretario da Fazenda 
de cnt5o, qu~ numa entrevista aos jomaes. que buscavam esclareci
mentos a respeito, declarara que o papel-moeda ou moeda fidudaria. 
era divide fluctuante. assim como os bilhetes 0\1 letras do Thesouro, 
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consoante a doutrina acc:eita pelos tratadista:~. consagrada até no 
Codigo de Contabilidade do ne&So .Paiz. 

Para el!e, divida fluctuante era apenas a divida não paga do 
Estado, proveniente do fornecimento ou de prestação de serviços ... 

Desejando apurar com rigor a exac:tindão das co!1tas apresenta
das. organizou o governo Lima Cavalcanti uma commissão de Revi
s~o de Contas. que foi ·confiada á ;;ustera direcção do nosso honrado 
companheiro Sr . Heitor Maia. 

Depois de .exau!'tivo e penoso traba·lho. foram apurados mais 
235:480$710, de contas que não haviam sido processadas •. por occa
sião dO levantamento procedido, por não haverem os credores, apre
sentado ainda suas facturas de fornecime-nto, etc . 

Não teve o governo em tudo isso o .proposito de crear .f.alsas 
difficudades. que em ultima analyse redundariam em obstaculo ao seu 
proprio fttnccionamento mas de dar á opinião ·publica as explkações 
a que tem direito. 

Agora desejo esc:larecer a diifer~nça da divid·a fluctuante, allu
dida pelo nobre Deputado Souza Leão. Na relação das dividas, fi
guram as contas de Babcah F. Wilcox, Ltd., em moeda nacional e 
em libras, de ·accordo com o contracto. com a data dos respectivos 
vencimentos - todos anteriores a outubro de 1930. 

Tratava-se de uma compra feita pelo governo do EstadG de 
guindastes para o porto de Recife. no total de réis 79.747 ..01..03. 
Cabe aqui UD'li\ explicação preliminar. 

Como se sabe, desde 1920, as obr-as do porto de Pernambuco 
foram entreguzs. por um contracto ao governo do .Estado, que se 
obrigou a fazer a nova apparelhagem do porto de ac:c:ordo com as 
ne~ssidades actuacs e futuras, a juizo do Governo da União. Em vir
tude delle. o Estado passou a receber o proouc~o da taxa de dols 
por cento e mais a renda bruta da exploração do porto. . 

Para wstear estas obras dfectuou o governo Estacio Coimbra, 
o chamado emprestimo americano. de oito milhões de dollares. dos 
quaes foram cobertos seis milhões. 

Para que se veja que já então o governo considerava os com
promissos decorrentes das obras do porto, coma integrados nos do 
Estado, basta mencionar que além da hypotheca sobre as rendas do 
imposto de dois por cento. ouro, sobre as importações do porto de 
Pernambuco e sobre as rendas liquidas do perto, foi dada em garan
tia a hypotheca sobre as, vendas derivantes dos direitos sobre a ex
portação do Estado e ficou ainda estipulado que Pernambuco pode
ria, em detenninados casos. :substituir as duas primeiras garantias ci
tadas por uma primeira hypotheca sobre a rencia proveniente do im
posto do consumo e transmíssao de .propriedades . 

Quer o imposto de exportação,quer o de consumo e o de trans
missão de propriedades, são como se sabe. tributos puramente .esta
duaes. 

E. uma oprova a mais de que o govemo considerava como es
tadual e da responsabilidade do Thesouro, rendas e despesas prove
nientes da execução do contracto do porto. 

Creio que .nesse mesmo governo, .rnuito acertadamente. aliás, to
das as receitas e despesas decorrentes do controacto referido, .passa
ram a figurar no orçamento do Estado. Assim. ao se balancear as 
despesas a pagar, em Outubro de 1930, não .podia logicamente deixar 
de incluir entre os compromissos do Thesouro de Pernambuco. as 
contas de compromissos venddas e ainda não .pagas, relativas a Ba
bcab F. Wilcox,' na import.ancia de 4. 493:230870. 

N:~.o havia outra classific:açl!ío a .fazer, sen§o consideral-o como 
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taL Devia ser pago com ~o da que figurava no orçamento; era .por• 
tanto. um compl"omisso do Estado. 

E tanto assim foi entendido, que o governo revolucionaria !iqui· 
dou-o, depois que deixei a Secretaria da Faz~nda, por meio de bo
nus c!o Thesou.ro, pdo acto n. 1 . 259, de lO de Setembro de 1931. 

Fica assim, explicado o outro ,ponto que prometti esclarecer em 
aparte ao nobre Deputado Souza Leão. 

Preciso ainda me referir á emissão de apolices para fomento da 
producçao e á qae o nobre De·putado por Pernambuco alludiu na 
sua primeira oração. 

Não é a primeira vez que em Pernambuco se pratica esta poli
tica de amparo à producção com a garantia do Estado. 

Já na Monarchia varias operações foram feitas, bastando citar a 
destinada á Estrada de Ferro Ríbeir~o a Bonito: a em favor de uzi
nas ccntraes e na Republica a da Estrada dl.' Ferro Recife a ltambé; 
3 de Recife a Tamandaré, a emissl!o de 1895 em favor das usinas; a 
cmlsslio de 15 .000 contos, no Governo Sergio Loreto, para movi, 
mentar a carteira agricola no Banco do Recife; a emissão de apolices 
no Governo Estado Coimbra. entre que a Empreza de Grandes 
Hoteis e Melhoramentos de Pernambuco, etc. 

E' preciso lemhra.r que se n.:io é novo o processo usado para 
obter recursos para fomentar a producção, não slio ineditas as criti, 
cas a elle feitas, e - e sempre grato registrar - quasi sempre Joram 
as emissões de re~ultados vantajosos para a ecQJlomia .pernambucana. 

Tive opportunidade de ler, quando procedia a estudos para uma 
obra sobre a vida administrativa de Pernambuco, as viole•1tas diatri, 
bcs na imprensa c no Congresso. soffridas pelo Governador Barbo-
sa Lima pela emissão de apolic:es para a c.:mstr::cção de usina~. ta• 
xada então de acto de parcialidade. de favor:t:smo c até de insania 
governamental. 

Entretanto, foi disso que surgiu o nosso parC!ut in:lu;;trial as 
suc~reiro c nenhum acto de governo t~ve sobr~ ::1 econcmia pcrnam· 
bttcana t~o notaveis consequendas. 

s~m auxilio d~cidido. que lhe p~estou Barbosa Lima. lento seria 
o seu prcgre;;;o e ralvez não tivess'? passado ainda da phase de pe· 
qu'.!nos ongenhcs ~ rudimentares. 

P.s emissões a que se referiu o nobre D~put.:~do, são relativ<>s 
á lXploração de uma fibra, o carc.Já, alJundant.- no norJcste. succe· 
da!lCC\ da juta. de ma gnific:Js qualidad.:.s .para tecelagem. p:1ra o fa
b!'ico de papel, e variadas empre.s-.s similares c que nté ha pouco 
~r falta ~e amparo liimita\.·a-~e ã pequcnEl exploração, de caracter 
de ind~.tria domestica, para fabrito dt' cordas . O campo que s•· 
offerec~ ac caro:'t é cios mals vastos e bem houve o Governo cm 
:1mparar aos arrcjadcs pi.oneircs q~:e s~ afcitaram -::m industrializal,o . 
Mas, não cerre sózinho o Estado, o risco do emprchendimcnto En· 
tram apenas como garantia subsidiiaria, para o emprcstimo em boa 
hora feito pela Caixa do Rio de l aneiro, á qua I a f:rma iinteressada 
deu ... m garantia valiosos bens. E sabendo-se que a operação foi 
realizada pelo então Presidente daquella Cai.x:a. o illustre Dr. Solano 
Carneiro da Cunha, tão escrupuloso, sempre, no exame das garan· 
tias offerecidas nos negocias por elle effectuados, nenhuma duvida 
tenho que o credito do Estado está coberto de quacsqucr surpreza.:;. 
mesmo em caso de fracasso da promissora il:d~tStria . 

Outra operação, se refere ao emprestimo da Companhia Agri· 
cola c Pastoril de S . Francisco, que obteve uma concessão do Go
verno do Estado e cuja explora'>ão auspicios:amente iniciada vae ser 
uma das mais grandiosas iniciativas já realizadas no norte do Paí:z: . 
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Tr~ta:~. do, a.J)royei~a:Il~t'? daiS terr.as marginaes . do. rio São 
Frandsco. pela utilização da cachoeira de Itaparica~ c:oin um ;ioten:. 
cial calculado em 220 .000 cavallos. · · · · · · 

. E' ella situada ~ntre ·Pernambuco e Bahia. em plena região ~mi~ 
arida, com terras marginaes frestadias como poucas. pâra a irriga· 
ç~ e cultura . · 

· AproVIeitaoas que sejam ellas garantidas ~ colheitas pela ir
rigação. com campos de forragem permanentes, terão nellas, as po
pulações huma.."las e os rebanhos de todo o nordeste, um ponto pre~ 
cioso de apojo, nas crises climaticas que assolam esta região d<:i 
Pai.:. 

Só na zona de ltaparica. as terras irr!gaveis vão a maiS de 
30_.000 he~tares, area igual à que é hoje cultivada com a canna no 
munidpio de Campos. o que dto para illustrar o vulto e 1mportan
cia· do em:Jlrehtndimento. 
·· ·A energia electrica será porém distribuida por todo o valle, até 

Petrolina. permíttindo a instal!ação de estações elevatorias e conse--
çll~-~~ irrigação das terras marginae, · 

· Quando a secca tiver destruido as forragens. em vez da v~nda. 
a preço vil dos rebanhos ou a sila perda total, terão os criadores 
do nordestt-, recursos de pastagens. nas margens hoje resequidas do 
gromde rio. encaminhando para ahi a sua criação. 

'·· 'Para salientar o que isto re.pres~nta na economia nacional, bas· 
ta rcc.:rdat. o que ·perde -a pecuaria nordestina, por occasião .·do fla
gelk>, sendo que em 1915. só no Ceará, para mais de 800.009 bo-
vmos morreram em consequenda da secca . 

Os sc;rtanejos assolados pela c~~e climatica, em w.:z: de busca~ 
rem o littoral. augment'-'lndo desmedidamente as populações das ci· 
d~es, criando toda uma scrie de problemas de habitação, abasteci
mento. policia e hygiene, ·se encaminhariam para as regi~s onde 
poderiam encontrar recursos de alimentação e trabalho. · 

E. como todo o vallc dá excell~temcnte o algodão e cereaes e 
legum.inosas. á medida que escasseassem as colheitas, nas zonas de 
cultivo habitual, dlas se alargariam .ahi, entregues ao plantio ~ 
novas áreas pela abundancia do bnço . 

E constituiria tambem. como que uma zona de barragem impe· 
dindo o escoamento das populações sertanejas. tangidas do ~meno 
natal para as terras mais ferteis do sul do P.aiz. 

Attente·se em tudo isso e ver~se~á que não é parado~al, a mi~ 
nba affinnativa de que é ~m duvida, o· aproveitamento do valle 
do São Francisco. na região referida, uma das obras mais notaveis 
qu'e já se realizaram no norte do P-aiz, pelas suas multipllces con· 
sequendas. de ordem politka, social e economica . 

Bem haja Jlois. os que a comprehi!nderam e auxiliaram o seu 
surto. 

· · Mas não foram estas. Sr. Presidente, as unicas vezes que o 
Governo do Sr . Lima Cavalcanti lançou mão do credito do Estado 
em benefickl da economia pernambucana . 

· A .primeira, fel~. logo depois da Revolução. em beneficio da 
industria assucareira Os preços do assucar, das cotações altissimas 
de 1929, tinham descido tem Outubro de ]930 a 23$000 nos centros 
de consumo, o que vale di%er. que nas fabricas valia 1.3$000 ou 
14$000, o sacco, inferiores ao custo de produc:ção. .As u:.cinas; ex~ 
gottados os seus recursos, viram seu credito annullado nos bancos. 
receósas deante da crise que se accen·tuava. Alguma.<; haviam re~ 
duzido· os seus dias de moagem; outras lam paralysar os seus ser~ 
viso?.• j~ reduzidos. na parte agrícola. lavoura;; larg.adas ao aban· 
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dono, !a~çando ao desemprego' milhares de braços, levando a fome 
c o desespero a centenas de lares_ Era a ruina, a convulsão sOcial. 

Foi nestas circumstzm:ias que o governo do Estado, arràstando 
com tQdq o desassombro, destemeroso das criticas, deu a sua garan
tia solidaría aos industriaes que fizessem emprestimos ao Banco do 
Bra&il. que põde deste modo finaru:iar a Índustria assucareira, evi
tando-lhe uma ruína que seria fatal. Coube-me a .satisfação de . re
digir este a c to e de referencial-o. como SecrNal"io da Fazenda: POde 
ser retomado o rythmo de q-abalho nas fabricas e nos' campos. E 
para honra da tradicional industria não houve, no final da safra • 
. um só cmprestimo que não tivesse sido totalmente rcsgMaclo. E a 
ultima _vez, ~oi ha .pouco mezes, quando o Estado facilitou com o 
~u credito a installação da grande distl.llaria que vae ser montada 
em ·Recife. -com caopacidade para desdobrar em alcool-motor. para 
mais mais de quinhentos saccos de assucar. O' ora c:vante, em ve: 
·d~ remetter ao estrangeiro rnuito abaixo do custo d~ producçl!o. a:~ 
sobras das safras. o equilibrio estatístico do mercado assuc:areiro. vae 
ser obtido p~la sua transformação em combustivel . 

Er·a a velha solução, desejada por todos. mas de que ~ falava 
como um sonho de impossível realizaçàQ. 
_ . Eu não conheço, Sr. Presidente. depois dos auxilies para a fun. 

· aa'ção das usinas. no governo Barbosa Lima. actó que tenha, .para 
a industria assucareira de Pernambuco. mais alta significação. 

Já vão longas estas explicações, que julguei dever prestar . 

Foram norteadas pelo desejo de esclarecer <1 verdade, sinc · ir<' 
<lc studic, como promettera Tacito escrever a historia. no portlco 
immortal dos Ann~es. Etiti'et'anto. · ·não posso co;'lcluil-as. se111 re
co:dar as immensa3 difficuldades que teve de vencer o governo re· 
\-olucicnario de Pernambuco, em todos os campos de suas activida; 
des. A uma época de arrecadações fartas. seguiu-se um período de 
declinio accentuado de receita . 

. Para . 1929, a dl'spesa Jõra orçada em 55 . i-41 :024$000 _ A arre
. tadaç:ío excedeu á .prevista e attingiu a 68.760:000$, o maximo ve
rifiiCado até hoje, dando uma excedente de quasi 25 °/o acima da 
estimativa. 

Em 1930, a despesa fOra orçada em 59.703:000$ ç ap~na~ S<' 

arrecadou 56.318:769$000. 
Em 1929, o preço do assucar e do algodão, em média, foram 

$55i e 2$821. e puderam contribuir com 19.208 contos de imposto 
de exportação. 

Em 1930. estes prcc;os cahiram para $279 e 2$!37. respectiva· 
mente. acompanhando o declinío da exportação a reducçac:. do ·vo-
lume das safras. . _ _ 

· . Para o assucar foi ella de cerca de 40% e para o algodão 
de 30%. 

Por is~o. emquanto em 1929, os impostos de exportação, de con
sumo e addicionaes. produziram 31 . 245 contos, em . !930 estes mes

- mos ordenadores de receitas produziram apenas 17 .895 ·c:óntos. isto 
é, menos 13.313 contos, ou seja uma reducc;âo de 43o/0 . 

A Revoluç~o encontrou Pernambuco a braço$ com uma das 
mais temerosas crises de sua histeria, porque. além do declínio dos 
prcçps do assucar e . do algodão, teve. neste .período o inicio da secca, 

· que flagellou o nordeste do Paiz, durante tres annos, e que attingiu. 
de cheio. 2/3 do seu territorio. 

. . . . As àifficuldades · legó . de inicio -a. vencer eram ;P.Cr issa enormes, 
.. o 'qüe só' pode ser ' reálftado . pela ~dedltaÇao· e fimie: .propÓ.sitó cê acer-
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tar .do pugillo de idealistas que as5UII1ill a direcçáo da causa opubli~ 
ca, e depois no ~guimento de todo o periodo discrecionario . 

Ha. Sr. Presidente, uma expressão, que anda muito repetida, e 
cuja <Jutoiia é attribuida a varias outros, mas que a sabedoria chi; 
neza reivindica para Confucius e que eu citarei aqui, e que muita 
injustiça evitaria se foss~ tomada corno norma, P.ara julgarcento dos 
homens e dos governos. E' aquella, segundo a qual, "os homens 
valem pelus saldos dos seu~ actm;. balanceados os seus erros e os 
seur. acertos". 

A' luz deta norma. estou bem c<;:rto que a posteridade ha de 
fazer inteira justiça ao governo revolucionado de Pernambuco, che
fiado pelo Sr. Lima Cavalcanti. dando~lhe, na histeria glodosa do 
grande Estado do nordeste, o Jogar que merecidamente lhe cabe. 
(Muito bem. Palmas. O orador é cnmpz-imentado). 

O S:-. Presidente - Achando-se na a::~te4sala o Sr. Fabio Aze· 
vedo Sodré, reconhecido e proclamado Deputado pelo E:stado do 
Rio de Janeiro, convido os Srs. 3' e 4° Secretaries .para, em com· 
miss::io, introduzireJn no rednto S. Ex. . afim de prestar o compro.
mi5so regimental. 

Comparece S. Ex. a..:ompanhado da re3pcctivil com~ 
missão e, junto á Mesa. presta o compromisso rl!gimental, 
tomando assente, em seguida. 

O Sr. Pre~idente - Ha sobre a mesa, e vou :submetter a vo• 
tos o seguinte 

Requeremos á Camara dos Srs. Deputados um voto de pezar 
pdo fallecimento do embaixador Lima e Silva, de cujos bons s€rvi· 
ços á Nação todos os brasileiros têm a mai:s grata lembrança. 

Sala das Sr:>ssões. 2 de Agosto de 1935. - Rellélto Barbosa. 
Din.iz Junior. -- Hugo Napole§o. -- Sou=a Ldo. - Saltes 

Filho. 

Approvado . 

O Sr. Presidente 
ter a votos o seguinte 

Tenho ainda .~obre a mesu e vou submet4 

Requeremos conste da ac:ta dos trabalhos de hoi~ . wn voto de 
congratulações pela promulgação. hontem verificada, da Constltui4 

ção do Estado do Pará. 

Sala da.s Sessões, 3 de Agosto de 1935. - Genaro Ponce Sou
za. - .Abguar Bastos. - José Pí.ngarilho. - Mario Chermont. -
Clemcntino Lisbõa. - Acylino de Leão. - Fenelon Perdigão. 

O Sr. Genaro Por.ce (Pela ordem) - Sr. Presidente, senho
res Deputados: hontem, na minha terra, regosijada por uma grande 
c:or.fratemi:z:ação civica, a que o.ão faltaram os influx<Js bemfazejos 
da fé, foi promulgada a Constituição do Pará. 

O Parâ, sentinella vigilante do septentrião da Patria, tem razões 
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de ordem particular para trazer a esta Camara as suas congratula
ções oor esse alto evento, postas de part<; aquellas que tambem lhe 
estão empolgando. estas .porém de ordem natural e collectiva, por 
isso que se manifestam dentro do rythmo impost~ pela Constituição 
maior. 

O Pará, em todas as horas da sua historia como unidade fede-
rativa, primou sempre pelo respeito irrestricto á autoridade consti
tuída na Repub1ica e foi, em qualquer occasião da sua vida política, 
a manifestação vertical desse mesmo respeito. demonstrado sempre 
nos momentos em que a bravura dos meus coestaduanos se punha 
á prova. Por exemplo: quando os meus conterraneos. em meio do 
governo Enéas Martin.s, levantaram-se num.a rebeldia regional par<~ 
alijai-o áo poder. que nã<l c:orrespondia mais aos anseios da opi
nião publica, os brigadeiros .paraenses marcaram uma opagina spar
tana, pois se grande parte do nudeo policial estava ao serviço da
quellts que queriam tanger o governador da mais alta magistratura 
estadoal, a outra palt~, pequena. e por iSso mesmo mais brava ~ 
cstoka, no seu respeito ao regime. constituída sõ pelo seu regimen• 
to de cavallaria. bateu-se durante quatro horas consecutivas, rc.s~ 
pondendo o fogo nutrido que o atacara e promrando, no cumpri
mento do seu dever. demonstrar que a força constituída que o .poder 
publico legalmente investira nas suas funcçõe.s. tinha. a z:dar pela 
sua autoridade. a Brigada do meu Estado. 

Em 1921, quando as avenidas de Belém viram passar a figura 
legenàaria d<l capitão Assis de Vasconcellos, commandando, de es
pada desembainhada e fronte embravecida, um bando de heróes, !e~ 
vados por um sentimento de amor a Patria, ainda nessa occasião os 
brigadeiros do meu Estado, aguerridos e fortes, dentro da sua hu
míldade, foram as sentíncllas avançadas da lei, soccorreram o poder 
constituído e garantiram a vigencia das instituições levando de ven
ci:!a até o .proprio ideal, que transformou o capitã<> Assis de Vas
conc:~llos, d~ simples soldado da Republica. em hcróe da naciona
lidade! 

Em 1930, quando o cadinho da Patria estava em ebulição, para 
a chimica final do sonho da sua redempção cívica, e quando os mo
ços jntrepidos do Pará se acastellaram dentro do 26• Batalhão de 
Caçadores, e, servidos .pelas suas valorosas phalanges, procuraram 
fazer ecoar dentro da minha terra o grito reivindiicador que já vi
nha ecoando por todas as latitudes da Nação: quando elles procur:a
V<'1m hastear· naquellc norte longinquo a flamula da redempção, ain
da foram os velhos brigadeiros do Pará que, alheios a qualquer in· 
·fluxo de opinião doutrinaria. alheios a qualqt:~r espec:ie de partido 
esquerdista ou da direita, se mantiveram equilibrados. fortes, ver
ticaes e cohesos. em defesa da Constituição, convictos d.e que os 
soldados da Brig-ada Paraensz defendiiam o poder legal, de que eram 
vedetas e atalaias. 

E n:!o foi sómente nessas occ:asiões, Srs. Deputados. que os 
brigadeiros de minha terra. representando força arregimentada, se 
mostraram dignos da confi·anÇ'l da lei, quz os investiu no poder de 
força· armada ... 

E' .por esse motivo que o Pará, na occasião em que ze promulga 
sua Constituição, quer se congratular c.omvosco, pela conquista desse 
phaoal que agora de novo se desfralda sobre a ~;rra bemdita do 
meu berço, visto que, 11a sua historia, desde as êpoc:as remotas atê 
as horas que vivemos, ella tem sido sempre uma terra que sabe res
peitar e fazer que se respeitem os imperativos constitudon.aes do 
re9ime. 

Mas, até .porque se encontra a .. minha terra agora numa especie 
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de convalecença politíica, sahida, por assim . dizer, da grave enfer~ 
midade que a -prostrou t;az~ndo para seu. ·panorama poli ti co aspe~ 
ctos ,que. · ãs vezes desciam ás catacumbas da tragedia e outras ve~ 
zes ·beiravam pelos enredos das pantomimas de circo; até por isso a 
minha terra, convale6cente como -está, regosija~se e congr-atula~se 
·pelo acto da promulgação da sua Carta Fundamental, porque ella 
toda, num anseio de confraternização, faz votos ante a imagem da 
·Patría e ante a imagem de Deus, para quem olhou na oçcasião .da• 
quelle acto symbolico, •pedindo a essas duas entidades que-. sobre . o 
s·o!o do Pará voltem as calmas tranquillas e promissoras, e que nas 
suas seáras brote, de nevo, a cabelleira loura das producções que 
·hão de transformar, de certo, a gleba dos Romualdos, r~gada pelas 
aguas oceanicas do Amazonas, num ·manancial, que h a de ser o 
Eden bemfazejo para onde o Brasil ba de olhar, com ;fe e esperança. 
e · onde colherá, · de dentro de suas fartuias, a .semente que lhe ha de 
alimentar o dia de amanhã, .quando estiverem fatigadas as produ
cções do Sul . 

Por "tüdc isso. Sr. Presidente, ·Srs. Deputados, é que o· Pará, 
·a terra do meu berço, pelo mais obscuro dos seus re-presentantes 
·(não· apoiados) nesta Casa. se congratula por aquelle acto civico e 
patriiotico e espera gue todos vós. companheiros da Patria. irmãos 
de ideal. haveis de C<llll elle se congratular tambem, I!ilma homena• 
gem symbolica em que surgirâ, -p~los vos~o e pelos nossos votos, o 
proprio Brasil. olhando commovido .par·a o filho que, lá nas planí
cies equatcriaes, aguarda as <Jrdens do pae amoroso! (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador ê abraçado. ) 

Em ~eguida. é approv~do o requerimento do· Sr. Ge
naro Ponce c outros. 

O Sr. Presidente - Vou ouvh- a Camara sobr~ o seguinte 

Requeremos stja nomeada uma commis:são de ciDco Deputados 
' para ·1.1ma visita ao Exmo .. Sr .. Presidente Antonio Carlos, vic.tima 
de Iamentavel acddentc ha dias. 

Sala das Sessões, 3 d~ Agosto de 1935. - Edmundo Barreto 
·Pinto. - Gomes Ferraz. - Diniz Junior. - 'Teixeira Pinto. -

Alberto Abares. - Mcacyr • Barbosa Soar:es. -· PriJJlo Kelly. -
João C5rlos Machado. - Aniz Badra. - 1- V. Macedo. - Pedro 

·A/eixo. - - Abel do.s Santos. - Austro Idiart de Oliveira. - An
tonio Cal'valhal. - Sebastião . Domingues.· - :Mario Chermont. -

'-Lino Machado. - .. Ger:son. ,Marqtt~ . . ~.Eliezer Moreira. - Au-
gusto C orsino. - !(e nato Barbos~ . - Ahgr.rar Ba.:;tos ... - -Amando 

· Fdnte.s. _;, C:/emmte· M ariani. -: Cl!tdoso de Mello ~Nettc;.. ,...:__ R~ 
bcrto Simosen. - · Goclo~edo Vianna:. -~ Riaudino :Prado .- ....,... Pi
res Gayoso. --Ricardo: Baaeto, - Herrrique:.Lage. -~Rupp_ Ju· 
nior. - Dor v a! M elchiades. - Herrdque. Dodsworth .. - "7" · Ribeiro 

· J-unio~. - Claro. Godoy. -·Café Filho. 

Àpprovado. 
O Sr. Presidente -.Em ohediencia á deliberação da Camara, 

-:nomeio para :.constituir a <::ommissão os Srs. :. Cardoso de Melleo 
·Netto,' João -Carlos,· Gomes -Ferraz,.·Barreto · Pinto e· Alberto Alvares. 

Ha sobre a mesa um requerimento que vae .s_er lido. . 
... E~: ~a;:·:apoiado . e;; .posto: ~ ~ O::.seguin.tc 
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i!EQUERIMENTQ 

N. 91- 1935 

(1• legislatura) 

Requeiro que a Commissão que deve ser nomeada para rever 
o decreto n. 21:.642, de 10 de Julho de 1934 (Codigo de Minas) 
seja r.:oostituida de onze (11) e não de cinco (5) membros. 

Sala das Sessões, 2 de Agosto de 1935. -Furtado de Menezes. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expe
diente. 

V ai~se passar á Ordem do dia . (F au.sa). 

Comparecem mai~. durante a hora do expediente, os Srs.: 

Agenor Rabello. Caldeira Alvarenga, Lauro Lopes, Ribeiro Junior, 
fenelcn Perdigão, Clem<-ntino Lisbõa, Magalhães de Almeida, Ger
son Marques, Pires de Gayoso, Fernandes Tavora. Jose de Borba, 
Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira. Martins Veras, José Au
gusto, Alberto Rose!Ji, Gratuliano Brito, Ma·thias Freire Herectiano 
Zenayde, Samuel Duarte, Botto de Menezes. Ruy Cam'eiro, O:wrio 
Borba. Àdolpho Celso. Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcanti, 
Oswaldo Lima, Humberto Moura, Motta Lima, Emilio de Maya, Va~ 
lente de Lima. Sam.paio Costa, Carlos de Gusmão, Deodato Maia, 
Amando Fontes. Maneei Novaes, Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz 
Vianna Filho. João Mangabeira, Pinto Dantas, Arlindo Leoni, Fran
cisco Rocha, Pedro Calmon, Arthur Neiva, Raj>hael Cincurá, Ed~ 
gard Sanr.:hes, Attila Amaral, Amaral Peixoto, Julio de Novaes, Can~ 
dido Pessõa, Henliqr:e Lage, Raul fcrna.'ldes, Levi Carneiro, Bento 
Costa, Hcrmete Silva, Acurcio Torres, Cesar Tinoco, Alipio Cos
tallat, Lontra Costa, Nilo Alvarenga, Bandeira Vaughan, Pinheiro 
Chagas, Clemente Medrado, Augusto Viegas, Juscelino Kubuschek. 
Daniel de Carvalho, Christiano ·'Machado, Negrão de Lima, João Pe~ 
nido. José Bernardino, Anthero Botelho, Sueno Brandão, Delphim M~ 
reira, Theotonio Monteiro de Barros, Oscar Stevenson, Moraes An~ 
drade, Cardoso de Mello Netto, Cincinato Braga, Castro Prado, Laer~ 
te Setubal, Jairo Franco, José Cassio, Laudelino G:lmes, 'Trigo de 
Loureiro, Rupp Junior, Abelardo Luz, Din[z Junior, Dorval .Meichia~ 
des. Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos. Annes Dias. Pedro Ver
gara, Raul Bíttencourt, Dario Crespo, João Neves, Oscar Fontoura. 
Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Abel dos Santos. Arthur da Rocha, Adal~ 
berto Camargo. Alberto Surek. Damas Orti:z:, Martinho Prado, Oli
veira Coutinho, Alberto Alvares, Paulo Assumpção, Gastão de Brito, 
Roberto Simonsen, Mílacyr Barbosa, Augusto Corsino, Abelardo Ma~ 
rinho, Sylvio Leitão, Paulo Martins, Moraes Paiva e Th<lmps<m flo-
res. ( 117) 

Deixam de compatecC!r os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Generoso Ponce, Deodoro de 
Mendonça. Agostinho Monteiro, Carlos Reis, Agenor Monte, Freire 
de Andrade, Democrito Rocha. Olavo Oliveira, Jehovah Motta, Odon 
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Bezerra, Mario Domingues, Severino .Mariz, .Mello Machado, Alta
mirando Requião, J. J . Seabra, .Prisco Paraíso, Alfredo Mascarenhas, 
Magalhães Netto, A~drubal Soares, Francisco Gonçalves,Pet·eira Car~ 
neiro, Martins Soares, Levindo Coelho. Adelio •Maciel, Washington 
Pires. Polycarpo Viotti. Came!ro de Rezende, José Alkmim, Simão 
da Cunha, Rezende Tostes, João Henrique, Jacques Montandon, Abreu 
$odré, Paulo Nogueira, ·Waldemar Ferreira, Santos Filho, Vergueln> 
Cesar, Gama Cerqueira, Joaquim Sampaio Vidal, Bias Bueno, Hyp
polHo do Rego, Jorge Gued~s. F.elix Ribas, Roberto Moreira, Meira 
Junior, Aureliano Leit~. Justo de Moraes, Miranda Junior, Horacio 
Lafer, Octavio da Silveira, José •Muller, Victor Russamano, Ennando 
Gomes, Pedro Jorge, Francisco di Fiori, Ahilio de Assis, Silva Co.5ta, 
Francisco Moura, l'Aartins e Silv;;~, Ferreira Lima. Lima Teixeira, Vi
cente Galliez, Gast~o Vidiqal, França Filho, Cardoso Ayres, Vicente 
Gouv~ia, Lourenço Baeta Neves e Sai gado Filho. (71) 

ORDEM DO JJU 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci
mento de 222 Srs. Deputados. 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votes o seguinte 

ll.EQUEIUMEKTO 

Requeremos pref<:>rencia para discussão do projecto numero 
1180 d~ ] 935' 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1935. - Corrêa da Costa. 
Arthur Jorge. 

O Sr. Presidente - Devo informar que, mesmo approvada 
essa preferencia. contir..uará em primeiro Jogar, na ordem do dia, o 
projecto n. 155, em face do que· dispõe a letra h do art. 109 do Re
gimento. 

Em seguida, ê approvado o requeljmento de preferencia. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, pediria 
a V o Ex . a gentileza de me mandar fornecer um 'avulso desse pro
jecto, porque não sei do que se trata o 

O Sr. Presidente - E' o projecto n. 148, que manda abrir. 
pelo MinLo;cterio da Agricultura, o credito especial de 300:000$000. 
para occorrer ás dcspezas com o combate á raiva em varias zon·as 
criadoras do Paiz o 

Em sessão anterior já foram distribuidos os avulsos; vou, porém, 
enviar um exemplar ao nobre Deputado. 

O SR. BARRETO PINTO - Muito agradecido a V. Ex .• 
SIU'. Presidente. 

O Sr. A.-curcio Torres (Pela ordem) - Sr. Presidente, na le .. 
gislatura passada, quando da votação do proiecto fixando o subsi .. 
dio para a actual, tive opportunidade de lhe offerecer emenda au
torizando a abertura do credito de 1 . 265 contos, para opagamento das 
212 Deputados e dos 63 !Senadores que, durante os 23 dias de Qu.. 
tubro de 1930, estiveram lll.o exerdcio do seu mandato e nãD foraii1 
pagos. 
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Podia eu, Sr. Presidente, naquel!a emenda, t~r :Jccrescido a im~ 
portancia do credito cuja abertura eu autorizava , de 60 contos, por~ 
.que, sendo acto do Governo Provisorio, nos primeiros dias de No~ 
vembro de 1930, a dissolução do Congresso. é curial e logico que e$se 
mesmo Governo Provisorio, que havia tomado ccnta do Brasil pelas 
armas, reconhecia elle mesmo a existencia do Congresso · Nacional 
tanto assim que decretava sua dissolução. 

A Co=issão de Finanças opinou, entretanto. por que a minha 
emenda constituísse projecto em separado. Sei que essa emenda j á 
constitue projecto em separado. com redacção, para discussao unica, 
procedida pela digna Commissão de Finanças. 

Sendo a.s5im, Sr. Presidente, pediria se dignasse V . Ex. de 
incluir o projecto em apr~ço, que tem o n. H9. desta legislatura. na 
proxima ordzm do dia, para que a Camara o approve e mande pa
gar aquillo a qu.e tem direito os que pertenciam ao Poder L<:gisla
tivo em 1930. E estou convencido de que a Camara o approvará, 
porque esse pagamento ê justo, essa importancia é d~vida aos legi~ 
ladores, e nada de mais que o governo oriundo da revolução, den~ 
tro da bacchan.U por que elle mesmo se tem manif~~:-ado, mande pa~ 
gar áquelles que tão bem serviram ao Brasil no anno de 1930, como 
mandatarios da Nação nesta Casa e no Senado da Republica . 

O Sr. Presidente - Devo informar ao nobre Deputado que 
<::hegaram hoje ã Mesa da Camara os avulsos contendo a redacção, 
p ara discussão especial. do projecto a que S . fu. se rdere . Vou 
mandal-o incluir na ordem do dia de segu:nda~feira. 

O Sr. A-curcio Torres (Pela ordem) - Agradeço a V. Ex . as 
informações que me presta. ma.s peço, mas peço a V . Ex. acceitar 
tambem. com devida venia uma informação que lhe dou. 

Pedi a inclusão do projzcto 149, que diz V . Ex . chegãra ag~ 
.-a a Mesa ... 

O Sr. Presidente Os avulsos chegaram hoje. 

O SR. ACURCIO TORRES - .. . porque já ha dez dias me 
chegou ás mãos um avulso. Naturalmente, uma edição especial. .. 

O Sr. Presidente - Os avulsos foram rectificados, pois havia 
um engano . 

bre 

FORÇA NAVAL 

2.• discus.::ão do projecro n. 155, de 1935 (I.• legis!atura) 
fixando a Força Naval para os exercícios de 1936, 1937 e 1938. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. Ha so~ 
a mesa uma emenda que vae ser lida. 

E' lida, apoiada e enviada ás Commissõe.s de Segurança 
Nacional e de Finanças e Orçamento a seguinte 

Emenda ao ptojccto n. 155. de 1935 (1. • legislatura) 
(2.• dlscus.sào) 

Ao art . 1.0 , lettra c, substitua-se pelo seguinte : 

c) de 250 alumnos da Escola Naval, inclusive Curso Prévio; 
de 31 excedentes; -de ~ para o Corpo de Fuzileiros Navaes. 
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Sala das Sessões, 2 de Ag~to de 1035. - Calckira de Alva
renga. 

Em .!'eguida, é encerrada a discussão dos arts. 1.0 a 6.0 , fi
cando adia:!a a votação até que as referidas Commissões dém 
parecer sobre a emenda offerec:lda. 

O Sr. Presidente - Passa-se á discussão do projecto n. H8 .. 
de 1935, pa:a o qual foi concedida prcferencia. 

3.• discussão do pr-ojccto n. 148, de 1935 (1 .• legislatura:) 
abrindo, pelo Ministcrio da Agricu[tur,1, o credito especial de 
300:000$000, para occorrcr ás desp~a..s com o com.!;>ate ã raiva •. 
em varias zonas crit.idoras do Pai:t. 

O S:. Presidente - E ntra em discussão o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto- Sr. Presidente, o projecto numero 118 
desta legislatura, para o qual a Camara concedeu preferencia, abre 
pelo Ministe:ic da Agricultura um credito especial de 300:000$000. 
para occorrer ás despesas com o combate á raiva em varias zonas 
criadoras do Paiz. 

A redacção do projecto, a meu ver, ê um tanto defeituosa, .pois 
só se justificaria aberto o credito d entro, portanto , do 1.0 semestre. 

E ' que a Constituição declara que os creditas especiaes ou sup
plementares ~ó poderão ser abertos no segundo semestre do exerci~ 
do, :: não r.er que jii haja autorização expressa em contrario. En
tretanto, o tllustrc e- operoso Sr. [;eputado Clemente Mariani, di~ 
gno Rel<l to r do projecto na Commissão de Finanças, aproveitou o 
antc~projecto, v inào do Ministerio da Agricultura , e no qual o Mi~ 
nistcrio da Fazenda mandou introduzir uma modificação para que .se 
applicasse o decreto 21 .266. de 8 d e Abril de 1932, relativo ás pres
taçõe> de contas dos chefes das commissc es de lim itP.s. 

O r.:~, Sr. Presi.:lentc, em virtude de um decreto do Governo Pro
visaria, os c redites e..~pecíaes não têm mais validade •por dois annos, 
mas apenas por um, a não ser que haja dispositivo de lei especial. · 

O que existe. portanto, é o seguinte : autorizaç:!o ao Poder ·Exe
cutivo para abrir ao Ministerio da Agricultura um credito especial 
de 300:C"'vD$000; mas quand!> esse credito fõr aberto já estará, natu
ralmente. quasi qu~ encerrado o exercido e o Gove rno não o poderá 
a provdtar. 

Quiz apresentar uma emenda •ao prcjccto, dando validade ao 
c• edito por c!ois exercidos. -Mas, os appellos choveram de todos os 
lados da bancada mineira, da bancada d: Santa Catharina e da de 
Matto Grosso. 

Curve--me, assim, ãs solicitações, dos maiores interessados no 
combate ao m'31. •Não qu~ro to rnar-me impertinente, obstruindo o 
project~ . E~ tou, porém, conv~ncido de que o credito não virá resol
ver a situação, que já o poderia estar ha muito, pelo Govcmo, em 
face do § 1. • do art . 186 da Constituição . (Muito bem.) 

Em seguida, é encerrada a discussão do projecto n. 148, c!e: 
1935, ficando adiada a votaçlio na forma do Regimento. 

2.• cfiscussão do projecto n. 275, d e 1935, mandando incluir· 
na divida passiva da União, com o credito de réis 25().000:000$, 
a, ir.dcrnllizações do Tratado de Pedras Altas; com sub.stitutiv e>-
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da Commiss§o de Finanças "'' Orçamento, e parecer da Com
missão de justiça (com emenda). 

O S •. Presidente - Entra e:n discussão o projecto. 

0 s~. Ba~ct:) Pinte Sl'. Pre!:iclente, o projecto n. 275, 
ba dias, foi retirado da ordem do dia, porque não tinha sido trans
cripto, no avulso, o tratado de Pedras Altas. Verifico, de facto, Sr. 
Presidmte, que, pela clausula 8.• : 

""As requisições feitas e •as contribuições de guerra im
postas pelos rev<:>lucionados serão satisfeitas bem ccmo in
dcmnizadc.; os damnos causados aos partic~lares de qual
quer facção: o Governo F~deral se responsabilizará por es
~es pagamc;:;to.s, :noxeando uma commJSsao de •arbitras, 
composta de um seu representante, de outro do Govcmo do 
Estado c um terceiro dos revulucíonarios, ,para o fim de 
examinar a procedc::~da e legitimidad~ das reclamações e 
avaliação do "qu·antum" a cada reclamante: marcarã para 
isso um prazo para apresentação de taes reclamações." 

Vejo. St·. Presidente, que as respectivas contas jã fcram rela~ 
onadas pelo Ministerio da Fa::.enda, conforme se vê do t.-:xto do 
arec~r de 31 de Março de 1935, da Commissão de Ccnstituição e 
stiça. 

Assim, nada mais temos a fazer senã<:> pagar essas contas . O 
ue é lamentavel. porém, - e a oppos1çao não me leve a mal -
que se tenha feito e lomenta.:!o ·~ssa revolução, celebrmdo-se de
ois um tratado ... 

O Sr. Ada~berto Corrêa - Mas não podia deixar de celebrai
" porque os rew:>luC:onarios não deporiam as armas. 

O SR. BARRETO PINTO - ... para não ser cumpr:do. O 
.atado foi a-;signado aos H dias de Dezembro de 1923, decorre· 
m os annos de 1924, 1925, 1926, com o mesmo Governo em que 
i celebrado o trataoo. As dividas foram contrahidas e ainda não 
tão liquidadas ! 

Não tenho i."1t2rc~s~ em defender o Governe do Sr. Getulio 
-Vargas . .-.em accusar os ·chefes d aoppo.sição, que merec~nt todo o 
eu respeito . Mas, a verdade precisa ser dita. Quando declarat"am 
ue a situ~ç:l.o do Paiz é cada vez peior, que estamos no chãos ê 
porqu·e o Governo :e-stá pagando dividas que bem poderiam ter sido 

Jitadas, de revoluções alímentadas nos governos anteriores. 
Era o que tinha a dizer (Muito bem). 

O Sr. Gomes Fcrr:-a:: (Pela ordem) - Sr, Presidente, o pre
sente projccto foi retirado da ordem do dia em -uma das sessões 
passadas, em virtude do requerimento do nobre Deputado Barreto 
Pinto. que levantou questão de ordem, com fundamento no art. 141 
§ 2.0 do Regimento Interno. por não conte!' a transcripção do Tra
tado de Pedras Altas, do qual se originaram as indemnizações que 
o presente projecto visa resguardar. 

No avulso distribuido .na sessão de hoje consta a transcripção 
do Tratado, mas nã!l <1 do decreto n. 21.584, de 29 de Julho de 
.3.932, que é, a meu ver, o mais importante de todos, porquanto re~ 
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!aciona as dividas que deverão ser pagas em virtude desse mesmo
Tratado . 

Para não obstar o anlamento do projecto, requeiro a V. Ex . 
::eJam transcriptos, no avulso da 3." discussão, esse decreto, bem 
como a lei que approvou o Tratado de Pedras Altas, isto para me
lh<Jr orientação da Camara. quando fôr votal-o. 

Em seguida, é encerrada a discussão dos artigos 1. 0 a 
a -4.0

, do projecto n. 275. d~ 1935, ficando adiado a votação, na 
fórma do R egimento. 

2." discuss§o do projccto n. 147, de 1935, (1. • legi.SlattiTa}lt· 
dispondo sobr~ o direito de pro111oção dos f~nccionados subal
ternos da.s Sccret.mM de E stado; tendo parecer com substitufi~ 
un da Commissão Especial de E~tatiito . 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto, 

H a sobre a mesa emendas que vão ser lidas . 

São successivamente, Hdas apoiadas, e enviadas á Com-· 
missão de Estatuto dos Funccionarios Publico.s as .seguintes 

r.:~n;~DA.:S AO .i'IIOJ I::l;'l'O N. 147, DI> 1935. 

(2.' discussão) 

N. 1 

Art. 1.• E' creada em todos os Ministerios uma Commissão de-· 
Promoções que estudará as folhas de serviços de todos os funccio
r.;;.rios - candidatos a promoções, no preenchimento de tocias as 
vagas . 

Art. 2.0 E s ta Commissão .:será composta de Chefes de Serviço, 
presidida pelo Director de Repartição ou departamento, c secreta
riada pelo Consultor Juridico do Ministerio que della fará parte. 

Art. 3.• Nas vagas de merecimento. a Commissão apresentará 
uma lista triplice ao Ministro, justífic:and~a em seu parecer . . 

Art. 4.• Nenhuma promoção serâ feita sem indicação da Com~ 
missão . 

Art . 5.0 Já tendo o Ministerlo da Guerra uma Commissão d~ 
Promoções e sendo este assumpto no IM.inisterio da Marinha - da 
alçada do Almirantado - ficam elles excluídos. 

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

Sala das Sessões. 3 de Agosto de 1935. - Euvaldo Lodi. 

Justificação 

Em 1931, no Ministerio da Viação, foi instituida, sabiamente, 
para os funccionarios deste de.partamento, uma Coml!li.ssão de Pro--
moções, para bem apurar o merecimento, examinando com cuidado..· 
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os serviços e trab;;.lhos e plrmittindo aos interessados a defesa dos 
.seus pontos de vista. 

Applicava-se com grande exito uma medida que tem dado ex~ 
cellentes resultados 1110 Exercito e na M'arinha. sendo seus erros ou 
falhas, n:uito menores que nos casos de livre arbitrio. Mas as bôas 
medidas, infelizmente. em nosso P aiz, tem curta duração. Em lagar 
de ser ampliada aos outros Ministerios, a Commi.ssão de Promo-
ções na Vi'ação deixott de funccionar . 

Sem duvida, com a Commis.são de Promoções, as fés de officio 
dos funccionarios serão melhor estudadas e comparadas, permittindo 
aos interessados a correcção de qualquer erro involuntario, o que 
evide:!temente proporcionará aos Ministros e 'aO Presidente da Re
publica. mediante par~eres. fazer as ·prO!Iloções com mai~. rigorosa 
justiça, evitando re.sentimento.s pessoaes que arrefecem o estimulo 
dos que trabalham. 

A Justiça nas promoções é medida que consulta o alto interes
se do sennço publico. 

N . 2 

Accrescentar no art . 1.•, entre as palavras "ajudantes de por
teiros" e "contínuos", a expressão "correios". 

Sala das Sessões, 1 de Agosto de 1935. - Gen~mso Ponce 
Filho. 

Justificação 

A emenda tem por fim corrigir, sim·ples omissão do substitutivo. 
E' que o cargo de "correios'", nM portari~ dos Ministerios ê equi
valente ao de "continuo", pois, um e outro têm o mesmo ordenado. 
Assim, esses serventuarios poderão, por igual, concorrer ás promo-
ções immediatas ao respectivo posto. 

Sala das Sessões Gcncroro Pono;: Filho. 

N. 3 

Substitua-se o art. 1.• do substitutivo da Commissão Especial 
do Estatuto pelo seguinte : 

Art . 1.' As promoções de .porteiros e seus ajudantes, continues. 
correios, ~erv~tes, far~se~ão, obrigatoriamente, n<1 quadro das re
partições, obedecendo á seguinte proporção: 2/3 por merecimen to e 
1/ 3 por antiguidade. 

Sala das Sessões, em 1.0 de Agosto de 1935 . - Nogueira Pe
mdo. 

Em seguida. é enc.:rrada a àiscussão dos arts. 1.• e 2.0
• 

do projecto n. 117, de 1935, até que a referida Commissão dê 
parecer sobre as emendas offerecidas . 

2.a discussiiD do projecto n. 113~A, dc 1935 (l.a. legislatu
;-a), suspendendo a concessão de in:specção prévia a universi
dade:; e in-stitutos de ensino estadu.aes e livres, e approveção ck 
.seus estatutos. emquatrto não fOT appror.Jado o Plano Nacional 
de Educação; terrdo parecer com r:rnenda da Commissão de
Educação. 
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O Sr. Presidente - Entra em discussão o projec:to. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela o-rdem} - Sr. Presidente, o pro~ 
jecto 113~A. cuja 2.• discussão a<:aba de annuociar V. Ex . , man~ 
da su:!lpender a conc~ssão de inspeeção prévia ás universiàades e 
institutos de ensino, estaduaes ou livres, a que se refere o art. 12. 
paragrapho Wlico, do decreto federal n. 19.851, de 11 de Abril de 
1931. 

O art. 113. n. 3, da Constituição Federal. r.o ca;:;itulo que 
trata das g"arantias e dos direitos individuae;;, prescreve que a lei 
n~o prejudicará, em caso algum. o direito adquirido, o actc juri:!ico 
perfeito e acabado e a coisa julgada. Identica disposição. Sr. Pre~ 
!\idente, já ccnsagrava o Codigo Civil -Brasileiro. art. 3.0 da In~ 
troducção, que. definindc o acto jurídico, djzia ser aqudk consu~ 
mado ao tempo da lei vigente em que se effectuou. 

A regra n3 aJ=-plicação de leis. Sr. Presidente. é qu~ tcmpus 
regit factum. Todo o facto, seja acontecido casual, sej·a o acto ju~ 
ridico, regula~s~. quer nas suas condições de substanda e de forma. 
quer nos seus effeitos. pela lei do tempo em que foi consumado. 

E' canon incontroverso no direito a írrectroactivid·ade das leis. 
~em excepção das que benefi-ciam. ·pelo principio: bcnignc;., amplim
da. odiosa restringenda. . . . 

O decreto 19.851. citado no projccto. determina se estimulem 
as iniciativas em favor da cultura nacional e se animem as activida~ 
des privadas que se propuzerem a collaborar com o E~tado em 
quaesquer domínios da educação. 

Pois bem, Sr . Presidente, preestabelecidos estes principias, te, 
nho receio de que o projecto venha a ferir direitos de ·alumnos ou 
1uteres~es respeitaveis de cstabelecimntos de ensino fiecundario ou 
institutos de ensino superior, q11e estejam funccionando regularmen~ 
ti! ã sombra do liberalismo ou das beneficios instituídos, não só por 
esse decreto como pelo de n. 23.546. de 5 ne Dezembro de 1933. 
que modificou o Decreto n . 20.179, de 6 de Julho, de 1931. todos 
elles em pkno vigor, em virtude do art. 18 das Disposições Tran~ 
sitorias c do art. 187. da Constituição FederaL 

Quantos estabelecimentos de ensino já existem com funcciona~ 
menta r~gular e eff~:ctivo de dois annos. com regime did.atico e e~ 
colar identico ao clc instituto o!'ficial congenere, com edificios e ins
tallações apropriados ao ensi...-to, com corpo docente idon::o ao ponto 
de vista moral e sdentifico, com fontes de rendas proprias, com a 
a::iministração c escripta financeira regularmente organizada, com 
!ltatricula limitada, em cada scrie do curso, de accordo com a -ca~ 
p::ddade didactica das ínstalla,çõe.s, emfim. no uso e go:z:o de todos 
I)Z requisitos do art. 8.0 do Decreto n . 20.179 e 23.546 supra ci~ 
tados? 

Em que situaçao ficarão esses estabelecimentos que ainda, pQr 
qualquer drcumstanda, n:lo obtiveram a inspecção a que se refere 
o projecto? 

A approvação do projecto não trará graves perturbações não 
sómente para o ensino coDlO tambem grandes prejuizos para milha~ 
res de estudantes que frequentam, de bõa. fe, esses estabelecimentos? 

E' verdade que a Commissão de Educação e Cultura deu pare~ 
cer .favoravel ao projecto. Essa ComuúSsáo, -porém, não ouviu o 
Conselho Nacional de Educação, que beJn poderia ser aquelle or
gão technico consultivo da Camara .•• 
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O Sr. Mon!i::: Arracs - O orgão a que V. E~. se refere não 
-é c:onsuit~vo da Camara dos Deputados. 

O SR. GOMES FERRAZ 
tido de que "bem poderia ser''. 

A minha declaração foi no sen-

O Sr. MOV'Ite A:-ralels - Não corre, entretanto, á Coronissão o 
deve1• de ouvil-a. 

O SR. GOJMES FERRAZ - Perdão. . . li. a tê. o brilhante 
parecer de V. Ex .. proferido ao examinar a projecto !lUlll~ro 57~A. 
onde se declara que continua em pleno vigor o Conselho Nacíooal 
de Educação, cuja audioocia, em assumptos desta natuteza, e sem
pre louvavel. 

O Sr. Nlontc Arraes - Para as suas attribuições normaes jun· 
te ao Ministerio da Educação . 

O Sr. Diniz Junior - T~rminou, apcn::~s, o período daquellcs 
cvnselheiros. 

O SR. GOMES FERRAZ !'."fio disse q,.e é o orgão con-
~u:tivo; disse que bem poderia ser nos assumptos relacionados com 
o ensino primaria, secundaria e technico superior, aquelle orgão te
chnico de que fala o artigo 103 da Constituição Federal. 

O Sr. Diniz Junior - Mas, esse é orgão a ser crcado; o actual 
não tinha, absolutamente, tal competencia. 

O SR. GOMES FERRAZ - Pois bem, se c org~o a .\'er crea• 
do e se. além disso, o artigo 253 diz que ê attribuição precipua do 
Conselho Nadona! .de Educação organizar o plano nacional de en
sino, plano que, no dizer, da. propria Commissão, está em vias de 
!:laboração, por que !lão aguardamos o seu advento? 

O Sr. Diniz ]uniol." - O Conselho tem de ser creado pda Ca
·mara. 

O Sr. Mont~ An-aes - O projecto a que V. Ex. se refere não 
está integrado no plano de educação. E' um projec:to distincto, au
tonomo. 

O SR. GOMES FERRAZ - E' op1mao singulal", mi!Jha. 
Penso que u devia ouvir o Conselho Nacional de Ensino. 

O Sr. Monte An-aejs - Tenho em toda ::onsideração a opuuao 
de V. Ex., mas julgo que o nobre collega labora em equivoco. 

O S:R. GOi!VlEJS FERRAZ - Equivoco, não. Vejamos. po!" 
exemplo: o mesmo decreto que creou o Co=lho Nacional de EduJ 
cação (n. 19.850) estabelece, no artigo S.• varias attribuições que 
lhe são fundamentaes ... 

O Sr. Monte Al'l'aes - Mas, não se trta de um dec:-cto c sim 
-de simples projecto em transito oa Camara. 

O SR. GOMES FERRAZ - Estou fadíaodo do decreto n. 
19, 850, de 11 de Abril de 1931. Além disso vemos, por outros de-
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creros, - que são os de ns. 24.279, de 22 de Maio de 1934: .. 
24.439, de 21 de }unho de 1934; 20.179, de 6 de Julho de 1931; 
e 23.546, de 5 de Dezembro - que, entre as attribuições do Con
selho Nacional de Ensino. está a decidir a1:erca da octorga ou 
á ;.t prorogação da illSpecção aos institutos de ensine superior man-
tidos pelos governos dos Estados, por particulares. 

O Sr. Monte Arracs - V. Ex. sabe que essa attribuição d o 
Conselho - orgão administrativo - pôde ser alterada .por lei da 
Camara dos Deputado;.. A arbrhTio õesta, até que entenda altlexa~-a 
prevalecer2 e -attrihuiçiío. 

O SR. GOMES FERRAZ - Bem sei que uma lei pos-terior, 
revoga a a nterior. e que o Poder Legislativo tem competencia para 
fa:~r essa iei. Mas. esta nova lei. não poderá, tambem, offender 
a terceiros com seus direitas adquiridos 7 

Como ia dizendo, Sr. Presidente, tenho receio .sobre determi
nadas consequencias do projecto. 

O Sr. DiniJ: Junior - Apresentei emenda hoje, mandando ex• 
ceptuar determinados estabelecimentos de ensino superior. 

O SR, GOMES FERRAZ - Por isso mesmo entendo que 
~e devia ouvir a CommisSão de Constituiçáo e Justiça sobre o as~ 
pccto legal do proj~cto. 

O Sr. Monte "Arcaes - EUa }á se prommdou. 

O SR. GOWJ:E'JS FERRAZ - Nã.o é. exacto. Existe apenas o 
parecer cla Commissão de Educação e Cultura. 

O Sr. Monte hraes - V. Ex. se refere á Commissão de 
C.onstituição e Justiça ? 

O SR. GOMES FERR/iZ - Perfeitamente, para que se ma• 
nUeste sobre o aspecto contituciOI~al, legal do projccto, por ser · 
e~ta uma das suas attribukiçõe.s. 

Nlío é minha jntenção obstar a tll'archa do projccto, tanto as• 
sim que. antes de submetter tneu requerimento nesse sentido á apre• 
c\ação do plenario, leva."''to uma questão de ordem <para que o Sr. 
Presidente, com a elevada autoridade do posto que dignamente ex:• 
cupa, c.omo i.nterprete supreroo do RP.'i)imento. nos termos do art. 
216, do ReGimento Interno da Camara, decida primeiramente se ha 
relação immediata e directa ' entre o assUlllpto d~ste proj~cto e a 
Comrnissão <le Constituição e Justiça. Havendo relação, eu peço a 
ida do projecto á referida Commissão. Anima-.me o desejo d;! col-
1aborar e não o de obstroir. 

Era o que tinha a dizer . 

V~ á Mesa e é lido o segui-nte 

llF.QUE!U}'[ENTO 

Requeiro, nos termos do art. 75, § 3.0 do Re.gimento Interno, 
seja ouv1da a Commis.são de Constituição e Justiça robre o aspecte> · 
Jurídico do projecto n. 113,)\ . 

Sala das Sessões, 2 de Agosto de 1935. - Gomes Ferra::. 
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O Sr. Teixeira Pinto - Sr. Presidente, tenho uma em~nda 
a apresentar ao projecto n. l l3 A, de 1935, a qual, a meu vêr, 
virá impedir se realize a inconstitucionalidade de que está eivado o 
projecto ora em discussão. 

Eis a emenda: 

Ao nrt. 1•, paragrapho unico: 

Exceptuam-se das disposições deste arugo os est:.'\beh~* 
cimentos de ensino superior crcados pelos govemos estadoaes, 
do Districto Federal e aquc!les que. na fora~a estabelecida no 
decreto n. 20.179, de 6 de Julho cie 1931, já preencheram as 
conflições e:-cigidas no art. s• desta mesma disposição legis
lativa". 

O nobre Deputado por .São Paulo, Sr. Gomes Ferraz, que me 
antecedeu na tribu.na jã salientou ,de modo irrespondivel a inconsti
tucionalidade de que falo. 

O Sr. Monte Arrae.s - V. Ex. pode frizar ~ssa inconstitucio
nalidade? 

O SR. TEIXEIRA PINTO- E' o que vou fazer agora. 

O Sr. Monte Arrae.s - Terei muito prazer em ouvir o nobre 
co11ega. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - O artigo 146 § 1." do Regimento 
Interno desta Caasa prohilie sejam admittidas pela Mesa os projectos 
que contrariem dispositivos da Constituição. 

O Sr. Monte Arraes - Até ahi multo bem. 

O SR. TEIX•EIRA PLNTO - O artiso 113 da Constituição da 
Republica. citado nesta hora mesma pelo íllustre representante pau~ 
lista, assim dispõe: 

"A lei não .prejudicará o direito adquirido, o acto juridico 
!)erfeito a cousa julgada". 

O Sr. M<Jnte Arraes - A inspecção prévia, entretanto, não é 
direito adquirido, é de caracter individual. 

O SR. TEIXEIRA PIJ>.."TO - V. Ex. está se precipit!Uldo
Formulo as premissas para depois tirar a minha conclusão, ... 

O s,·, Monte Arracs - Aguardo-a com prazer. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - ... e não sabirei da tribuna sem 
deixar patente, palpavel, a inconstitucionalidade da proposição em 
apreço. 

O Sr. R.aul Bitteru:ourt - Será difficil. 

O SR. TEfXEIRA .PINTO - Se ror difficil, mais grata e mais 
gloriosa será a minha tarefa, se fõr fadl, ~erecimento .alg~ terá .. 

Díreito adquirido, na accepção mais rudunentar, maiS dla, !llalS 
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pequenina, e aquelle qu~ já havia radicado na pessôa de alguem 
antes do facto, ou acto que se lhe appõe para o impedir de gozar 
desse me~mo direito. segundo a definição no diccionario juridico 
de Pereira e Souza - vocabulo jtis. 

O nosso codigo civil j á definira, ... 

O Sr. 1\fonte Acraes - A deHnição deve ser melhor, porque é 
fe ita pela lei. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - . .. no artigo 3°, que 

"-a lei não prejudicará, em caso algum, o direito adquirido ou 
o acto jurídico perfeito c a cousa julgada" . 

O Sr. !'v.'onte Arrat>s - Muito bem . Desejo agora que V. Ex. 
demonstre a sua asserção inicial. 

O SR. TEIXEIRA ~INTO - Onde está o direito adquirido? 
Onde está o acto perfeito? Onde está a cousa julgada? 

Agora é o momento de re~ponder ao aparte do nobre collega, 
Sr. Mente Arraes, que me distingue com a sua delicada a ttenção. 

O &. M onte Arraes - O brigado a V. Ex . 

O SR. TEIXEIRA PINTO - A lei que regula entre l'ós o 
assumpto em debate não é, positivamente, a citada no projecto . A 
lei que trata da instituição dos estabelecimentos livres no Brasil, que 
detem1ina normas para o seu funccionamento. ê o dccret.o n . 20. 179, 
de 6 de Julho de 1931. modificado em parte pelo decreto n. 23 .51ô, 
de 5 de Dezembro de 1933 . 

Vejamos, senhores, o que determinou o legislador nesse decreto 
n . 20. 179. No seu art . 7°, assim se pronunciou: 

.. Serão iguulrncntc rec;on}Je-cidos como valido5 para o exer
ci c-io profissional no territorio da Republica, observadas quaes
quer outras disposições administrativas fcderaes ou estadoaes, 
os diplomas expedidos pelos Institutos livres de ensino supe
rlor, para esse effeito organizados de accordo com os congeneres 
federaes, nos termos deste decreto. 

O Sr. Monte Arraes - V. Ex. acha, então, que dahi decorre 
direito adaquirido 'om caracter individual para alguem? 

O SR. TEIXEIRA PINrO - O art. 9" dessa mesma lei diz: 

"A concessão das .prerogativas do reconh·ecim.ento de di
plomas de qualquer instituto livre de ensino superior será re
querida ao :M;ínisterio da Educação e Saúde Publica que farã 
verificar, pelo Departamento Narional do Ensino, se elle pre
enche os requisitos essendaes de que trata o art. anterior, ca
bendo ao Conselho Nacional de Educação, á vista das infor
mações prestadas pelo Departarnooto, decidir, por maioria de 
votos, se lhe deve conceder inspecção préliminar" . 

O Sr. Thcotonio Monteiro de Barros - Ahi está a confusão. 

O Sr. Monte Arraes - O projecto suspende a verificação prévia. 
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O SR. TEIXEIRA PINTO - O projecto. em questão, meus 
distinctos collegas, inclue. nas suas determinações. vocabulo novo . 

O Sr. Monte Arraes - Os que estejam no goso d~ inspecção 
a<:tualmente, não serão •attingidos .pelo projecto. 

O SR . TEIXEIRA PINTO - Na lei citada por mim, todas as 
ve:z;es que fala em ir.specção, o legislador se pronur..cia no sentido 
de ser lnspecção preliminar. 

O Sr. 'Theotonio Montei:t'o d;: Bar-ros - Ha du:Js inspecções: a 
prévia, chamada "verificação prévia" e a preliminar. V. Ex . as 
está confund.indc. lamentavelmente. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - A c.or.fusão é de VV. EEx. Es
tcu com a lei na m:lo, e para que confundisse a questão seria neces
~ario que eu fosse cêgo. Estou lendo. e quanado leio não admitto 
que se diga que confundo, a não ser que eu esteja dizendo o que 
n~o .se encontra na Jei. Aqui e.sclá e !la. Não fala em inspecção pre
via, mê/S em insp.?-Cção preliminar. 

O Sr. Theotonio M onteiro de Barros- V erificação prévia . 

O Sr. TEIXEIRA PINfO - O nobre collega insiste sem. ra
zão. Exhibo a S . Ex. a lei. que fala em inspe:cçào prcli!n.inar. 

O Sr. Afonte Arracs - De qualquer codo, r:l!o ha dir l:!itos ad
c:u:dos. 

O SR. TEIX-EIRA PINTO - Não ch~guei !á . V . Ex. está 
se precipitando . 

O Sr. .Raul Bittencourt - O nobre orador dá licença para um 
aparte? 

O SR. TEIXElRA PINTO - Pois não. V. Ex. só me hon
rará com o seu aparte . 

O Sr. l(aTJl Bittencourt - Agradecido a V. Ex. Quero de
clarar que a pequena contenda se fundamenta num equivoco. Na 
realidade, no texto da lei que V. Ex. está lendo, e q1.1e se acha em 
pleno vigor, a expressão "inspecção prévia" 11ão exist~. 

O Sr. Theo~eonio Monteiro de Baarros - Mas existe ''verifica
ção prévia". 

O Sr. Raul Bittencourt - Mas. comquanto n~o exista . ha o 
facto de que. aJJtes da insoecção pr~liminar, o Ministro manda :S'J'IIl

dicar sobre a satisfação d~s requisitos mínimos. S e esses requisitos 
não são acceitos, nem verificados, a inspecção preiiminar não e con
ferida: se essas e:xigencias são preenchidas, a inspecção p:eliminar é 
dada. Este facto que :existe pelo t-exto da lei, é que á everia ter 
o nome de "insoecção prévia", á imagem do que succede com refe
renda ã legisla.çi;io sobre o ensino secundaria. Nesta, os tramites 
são equivalentes; lá, em vez do facto ser_ i~ornina~o vem na expres
são textual: "verificação, inspecção préVIa . ~~ ?ão ha o r~tulo. 
mas o acontecimen•to existe. Só esse ado inictal e que o prOJecto. 
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Henrique Dodsworth, acceito em parte pela Commissão, manda sus~ 
pender . 

. O SR. TEIXEIRA PINTO - Agradeço ao nobre collega a 
clehcadeza do aparte com que me honra, mas devo di.:er qu.: a con
fll.!:ão cxisten~e no r.v.::rnento não é do orador, mas do digno repre
sentante pauh;.tn, Sr. Theotonio Monteiro de Barros. que acabou 
de me apartear. 

A lei, cujo t~r.to citei e regula a materia em questão, é justa~ 
mente c decre~o. por mi:n já mencionado. numero 20. 179, de 6 de 
Julho c~ 1931. 

Ora, o legislé:!~or. preestabeleccndc - chamo a a ttcnção dos 
ncbr<'s .::oilcç;as - · cs reqaisitos ezsenci<~es para que se possa veri~ 
ficar a !nspccçllo pr,ê)i.:ninar, categoricamti!te, assim se expressa: 

''$criio igualmente r c::on!::::cidos como validos •.. . 

O s~. Theotcnio lV!ontciro de Barr-o:; - Is.so é inspecção .pre~ 
limina;· . E- outra c ousa . 

O SR_ TEIXEIRA PINTO -V. Ex. ha de rne dar licença 
para concluir a leitura do texto, pois já estou caruado de rep etir 
â C amara que, na lei reguladora da materia, não se fala em inspecção 
prO: via. 

O Sr. Thi!'Otonio Montâ co de Barros - Fala em verificação 
previa . 

O SR. TEIXEIRA PINTO - O nobre collega está enganado. 

O Sr. Thcotonio Monteiro de Barros - A esta é que o projecto 
se refere. 

O Sr. Hugo Napoleão - E ' um esclarecimento do p ensamento 
do legislador. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Não ha esclarecimento possível, 
porque a inspecção previa, a que se refere o nobre Deputado. não 
s e enquadra nos dispositivos da lei que venho citando. VV. EEx. 
não me deixam explicar ... 

O nobre collega acabou de dizer que a inspecç:io previa é feita 
antes do funccionamento das instituiçõ es educativas . Pois S . Ex. 
está enganado. A inspecção preliminar é outra. 

Vou r epetir a leitura do texto da lei: 

.. Serão igualmente reconhecidos como validos para o exer
cício profissional, no territorio da Republica. observadas quaes~ 
quer outras disposições administrativas federaes ou estadoaes, 
os diplomas expedidos pelos institutos livres de ensino supe~ 
rior, ·para esse effeito organizados de a ccordo com os conge~ 
neres federaes, nos termos deste decreto". 

No art. 8°, estabelecendo o legislador as condições para a ins-
pecç:lo previa-, encomtramos os requisitos essenóaes para ~ue um 
.instituto livre obtenha as prerogativas a que se refere o artigo an~ 
terior. 

"N. 1 : - Ter tido funccionamento regular e effectivo. 
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pelo menos. r..os dois ann-os immedíatamente anteriores ao pe~ 
dioo de inspecção''. 

Ora, Srs. Deputados, aqui é que e.stá o direito adquirido que 
se qt:er ferir, r:e$k momento. · 

Para obt~nçüo da inspecçEo preliminar, exige a lei o funcciona
mento do instituto êurante dois annos con.secutiv~s. 

O Sr. Th«:otonio Monteiro de Barros - V. Ex. ha de me per
doa;·, ma~ n5o exige. 

O SR. TEIXEIRA PII\'TO - A ki exige. Acabei cie lêr o 
texto; a não ser que V. Ex. queira negar o proprio dispositivo a 
que me referi. 

A in=pccção pe:manente vem d~pois, quatro anno~ após, segundo 
rc.~u o ~rti"o desta mesma !ti. 

Vê o nobre collega que está apart!!ando inutilmente. 

O Sr. Tilcotur.io l4onteéro de Barro:; - Aparteio, opport;una
r..tcnte, porque desejo defenc!er os altos interesses do ensino. Por 
isso ê q~e: estou btedcrindo ncs debates. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Reproduze expressões da lei. 
V. Ex. teria razão se estiv~sse adeantando alguma coisa que nella 
não se contivesse . 

O Sr. Theotonio Monteiro de Bac-ros - Apenas, o processo 
obed!:ce a tres phases, das quae:; duas V. Ex. está confundindo. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Pois bem, meus Senhores, para 
obtenção da inspecção preliminar, exige a lei. em seu artigo 8", nu
;;nero l, t~r .ri:io funccionam~nto regular e dfectivo. pdo menos, nos 
dois annos immediatamente anteriores ao pedido de inspecção. Esta 
é a insp~c:ção preliminar. Não se diga que antes de funccionar um 
estabelecimento, de accordo com a lei, que venho de citar, haja essa 
inspecção previa de que cogita o ·projecto, ora em discussão. O le~ 
gislador não preestabeleceu essa exigencia. 

O Sr. Monte Arracs - Mas a lei nova pó::ie fazer. Então. a 
Camara não tem o direito de revogar a lei anterior, estabelecendo, 
assim, novas -condições? 

O SR. TEIXEIRA PINTO - V. Ex. está tocando precisa
mente wn ponto de direito: a lei nova .pôde revog.ar a lei antiga. 
Mas coisa que a lei nova não pôde fazer é ferir direitds aidquiridos 
e a situação creada r..a vigencia da lei •anterior. 

O Sr. Monte Aml'es - Só seria attingido o direito adquirido 
se a !ei cassasse a alguma Faculdade, já, em condições de sei." equi· 
-parada, o acto de reconhecimento da sua equiparação . 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Pergunto a V. Ex.: os estabe~ 
!ecimentos de eJ1Sino que já fWlcciooam ha mais de dois annos tem, 
-ou não, indisc:utivel direito á inspecção preliminar de que cogita o 
artigo 8,7 

O Sr. Monte Arraes - Seu direito ã inspecção decorre da apre• 
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dação do orgão competente, que examina se estão. ou não, nas con
dições exigidas na lei. 

O Sr. Mon& Arrae.s - Isso não .póde ser direito adquirida. 

O SR. 'rEIXEIRA PINTO - Depois de quanto tempO. per
gunta a V. Ex.? 

O Sr. Monte Arr.~e.s - Pouco importa. 

O Sr. Theotonio Monteiro de Ba!"ros - E' questão secundaria. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Não é questão secundaria. 0 
prazo, estabelecido na lei. ê de dois annos. 

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros- E' um dos elementos. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Não sa!irote-i os demais ·porque 
VV. E Ex. não deixam. 

O Sr. Monte Arrae.s - O direito adquirido decorre da equipa~ 
ração e não da· espectativa de equiparação. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Segundo elemento para inspe
cção preliminar: 

'"Ob~ervar regime didactico escolaT identko ao do en
sino official congen.ere; 

3") dispôr de edifício e installações apropriados ao en~ 
sino a ser lllÍllis~rado. 

O Sr. l/fonte Arraes - Nem sequer essa drcurnstancia foi ve
rificada. 

O SR. TEIXEIRA PINTO (Lendo) -

4". possuir corpo do docente idoneo, do ponto de vista 
moral e scientifico; 

5•, iillstituir provimento, por concurso, das vagas que oc~ 
corram no corpo docente, a -partir da düta do reconheci~ 
menta: 

6'', dispór de fontes de rendü proprias para garantia do 
regular funccionamento, pelo prazo minimo de tres annos; 

7", possuir admirlistração e escripta financeira regular~ 
mente organí:z:adas'". 

Pergunto a meus collegas: ha, ou não, direito adquirido pelos 
estabelecimentos de ensino superior que, antes de pedir e obter a 
inspecção preliminar. cumpriram os dispositivos do art. s•. tendo 
;patrimonio, adqui.rind.o predio proprio, funccionando com corpo de 
lentes durante doi.s annos consecutivos, obsttvando, em summa, to~ 
dos os ~ens constantes do decreta? 

O s~. M<mte Arraes - Cabe á Camara, como orgão adminis· 
trativo. examinar se ha conveniencia em se fazer nova equiparação 
e se o inrere~se publico c<lmporta a continuidade da legislação actuaL 
Se a Camara entender que ha conveniencias de ordem geral e social 
capazes de justificar a· modific;ação da lei. não se poderá deter 
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deante de méra espectativa de direito. A sua fllllcção precípua é: 
revogar a lei anterior e faz-er lei nova. 

O SR. TEIXEIRA: PINTO - V. Ex. aparteou justamente na. 
hora propicia, em. que eu: ia lêr a opinião da pro.pria Commissão. 

O Sr. Mente Arraes -V. Ex . .ainda não demonstrou que, no. 
caso em a preço, h a direito adquirido. Isso é que cumpre fazer. ' 

O SR . TEIXEIRA PINTO - V. Ex . me perdõe: acabei de 
lê r o ar<. B" da fei. 

O Sr. i'Vlonte Arraes - Tenho o maior respeito pela opinião de 
V . Ex., mas devo dizer que ainda n~o provou isso . 

O :SR. TEIXEIRA PINTO - Citei todos os requisitos que a 
lei exige para que as academias possam requerer inspecção preli
minar. 

Pergunto a meus collegas: se esses requisitos foram preenchidos ... 
se essas formalidades foram cumpridas durante dois annos, como 
agora, :;e possa por um projecto, de um d;a para outro, sem con~ 
sultar acs interesses nacionaes, ou a motivos de ordem constitucional. 
ferir de morte esse direito. esses estabelecimentos que, de accõrdo 
com a lei, vêm trabalhando, formando paatrimonio, installando es- · 
cola5, leccionando de accõrdo com os programmas estabelecidos? 

O Sr. Thcotcmio Monteiro de Barros - O estabelecimento que
tem dois annos de funccionamento ou já teve inspecção prévia fa~ 
voravel e a preliminar concedida, ou então não estã nas condições. 
que a le! estabelece, e, nesse caso, não tem direito algum. 

O SR. TEIXEIRA PINTO -O meu nobre co!Iega está labo
rando no mesmo equivoco. T.enbo o praz-er de passar ás mãos de 
S . Ex. a lei, para que nella me aponte o que está dizendo. 

O Sr. Theotonio Mon!eiro de Barros - Não é necessario; lido 
com ella todos os dias. 

O SR. TEIXEIRA ·PINTO - Se lida com a lei todos os dias· 
não é infelizmente com a que regula o caso do projecto. Esta eu 
t'OSSO offerecei-a a V. Ex. 

A lei em questão fala taznbem em outra inspecção de-finitiva·; 
isto é, verificadas as condições do art. ga, entre as quaes ... 

O Sr. Monte Arraes - Logo V. Ex. estã reconhecendo a eJtis
tencia de dois actos. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Perfeitamente, de dois: a tcs~ 
pecção preliminar ~ a effectiva. A prévia não existe nesta. lei e 
foi encartada no projecto não sei por que razão, pois o leg1slador 
della não oogitoo:. 

A preliminar é esta: para que o legislador conceda a inspecção. 
preliminar ... 

O Sr. Monte Arraes - Mesmo que fosse como V. Ex. diz, 
não alteza os ~rmos da questão: não ha direito adquirido em qual
quer caso. 
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O .SR. TEIXEIRA .PINTO - Diz o art . 10: Finda a inspe
cçáo prelinúnar será suhmettida ao Conselho ·Nacional de Educação 
um rclatorio <io inspector, que deverá conter informação minucios~ 
sobre a vida do instituto livre no biennio da inspecção. 

Depois <la inspecção preliminar. de que cogita o artigo 9", para 
a qual· exige o legislador dois annos de estagio e dfectivo exercido. 
vem então a inspecção permanente. .dentro da qual o legislador' 
cuidou da necessidade legal de se conceder ou não autorização .defi
nitiva para que o estabelecimento continue. 

O St. Monte Artaes - V. Ex acha então .. . 

O SR. TEIXEIRA PINTO - V. Ex. não me deixa sequer 
concluir o pensamento; p.!:ÇO apenas, consinta que termine as phrases. 

A confusão estabelecida ... 

O Sr. Thcototúo M onteiço dc Barros - Não ha nenhuma. 

O SR. 11EIXEIRA PINTO - . . .. pelo decreto em questão se 
resume nesta .expressão que a lei não contém: "inspecção .prévia" • 

O Sr. Theototúo Morr.f!eiro de Barros - A lei chama esta in.s
pecção prévia de verificação previa. 

O Sr. Monte Arraes - E' questão de nomes . 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Ahi é que eu queria chegar. 
era esta confissão que desejava arranoar dos meus collegas. 

Então vamos dar como ponto definitivo que aquillo que o pro
jecto chama de inspecção .preliminar é a inspecção prévia de que 
trata a lei por mim citada. 

O Sr. Raul Bittencouttt - O projecto não fala em inspecçãa 
preliminar; diz inspecçl!io prévia. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Perfeitame.n,te: inspecção prévia: 
o engano é meu. 

Aquillo que a lei chama "inspecção preliminar·· ê o que o pro.
jecto trata de "inspecção prévia". 

O Sr. Raul .Bitten.court - Não apoiado. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - V. 'Ex ., então, está em des
accôrdo com os nobres collegas que acabam de apartear. 

O Sr. Raul Bittencourt - Já procurei fazer um aparte escla-
recedor a V. Ex. Como n:io consegui meu objectivo, porque n~o 
chegámos ambos a nos entender, e em homenagem ás ponderações 
de V. Ex . , attendeodo ao muito que me mer-ece, occupareL a trlhtma 
para desenvvlver o meu aparte, justificando-o. 

O SR. TEIXEIRA .PINI"O- Não nego, SJ:'s. Ikputados, que 
em leis anteriores existe a expressão - Minspecção prévia". O que 
~Hirmo e que não admitte contestação. é que o legislado!:', regulaudo 
a materia no decreto n. 20.179 aboliu a allocução "i.nspe-cção prévia-. 

Ora, se, por inspecção ·Pr'évia, entendem os autores do p:o
jecto •. " 
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O s~. Monte Az-t"aes - Aliás, o autor. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - ... entende o autor do pro-
jecto que é a vistoria -preliminar, que o -pod~ publico m-anda fazer 
num estabelecimento antes de seu funccicnamento, declaro ã Catruua 
que disto n.ffio c~itou o legislaador do decreto n. 20. 179 . 

O Sr. 1\fonte .Arraes - Para ficarmos talvez de accordo, ou 
para fixar o nosso desaccordo. desejaria que V. Ex. respondesse 
se julga que o estabdecímento c:om direito á inspecção, quando pre
-enche as condições exigidas na lei, está, para as garantias. legaes. 
na m=a situação do estabelecimento a .que jâ se tenha dderido 
a inspecc;ão. Parece que V. Ex. equipara os estabelecim'!ntos que 
têm mero direito a uma inspecção futura aos que jã estão no regime 
da inspecção. Nisto està, profundamente. a minha divergencia com 
V. Ex .. e o erro, em que incide, comparando direito adquirido com 
;simples expectativa de direit~. 

O Sr. TEIXEIRA PINTO - Respondo ao meu distincto co]~ 
lega. Todo e qualque-r estabelecimento que preencheu o.s requisitos 
do art. 8°, isto e. funcdonamento regular e effectivo pelo menos nos 
dois annos inunediata:rnente .anteriores <io pedido de inspecção, está 
na situação a que alludi . Qual ellsa ins.pecc;ão? E' a preliminar. 

O Sr. Monte Arraes - Terã apenas. o direito de ver eJ:am.i.aada 
a sua situação ... 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Não é isso que 'a lei diz. 

O Sr. Monte Arrae.S - ... nunca uma inspecção necessaria. for
çada. 

O SR. TEIXELRA PINTO - O legislador ê cathegorico. 

O Sr. Monte Arraas - O estabelecimento poderá requerer que 
o poder publico examine se sua situação é legal, :mas isso constitue 
apenas uma expectava de direito. 

O SR.· TEIXEIRA PINTO - A lei ê cathegorica quando diz: 
- "Serão igualmente reconhecid.os ... " Essa expressão não admitte 
contesta ação. 

O Sr:. Monte Arraes - A lei não póde attingir os direitos fun~ 
damentaes que a Constituição prescreve. e não um direito hy.po
theticc. 

O SR. TEIXEIRA PLNTO - o~a, se o leg~lador cathegorica
mente estabelece: "Serão igualmente :reconhecidos como validos, para 
o exercício profissional, no territorio da ·Republica, observadas quaes.
quer outras disposições admini.strativas, federaes ou estadoaes. os 
<ii.plomas expedidos pelos institutos livres de ensino superior, para 
este efEeito organizados de accordo com os co.ngeneres ferleraes. nos 
termos dest~ decreto", tenho como ponto firmado e indiscutivel que 
etodo <estabelecimento que preencheu as condições do art. 9.o dessa 
lei tem direito adquirido, insophismavelmente, ao reconhecimento. 

O Sr. Mqnte :Arraeso -V. Ex. attente para que mesmo quan.
,do se admitte que o estabelecimento .tinha preenchido tae.<> c.ondit-
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~õcs, o teconhecimcnto êepende ria verificação por o::-gão adminis
trativo. 

0 SR. TEIXEIRA PINTO - Va.'llos ouvir a prcpria opinião
'a Commissão, que reco;nmendou á Camara •a approvação do pro
jecto coro todas as emendas. 

O Sr. Monte ATr.,es - Porque entendeu estar defendendo o in
teresse superior da Patria. 

SR. TEIXEIRA PINTO ~ Pelos ptoprios conceitos· emittidos 
neste par~cer, vemo~. Snrs. Deputados, como a Commissao temeu 
fcrit direitos adquiridos, violar dispos~c,:::s ex-pressas. do nosso Re
sirnmto e da Can.stituição. 

O Sr. .'í·!onrc: Arraes - Isso prova que a U:>mmissã.:l conside
rou .ao pO!l!tO de vista dos direitos adquiridos e procurou resa.lval-os 
V. Ex. estil fazendo uma allegação que muito recomm'!nda a 
CommL~são e o escru~mlo com que clla se houve. 

O Sr. Laede S.etubal - O orador estã pro<:urando esclarecer 
S( os direitos adq'.liridos são ou não feridos_ 

O Se. M<Jntc Arcaes - A ·allegação, a fundamentação intercor
rente dl" que nenhum direito adquirido foi attingido favorece a Com
m\s~5o, ccnvencendo-n,>s do escrupulo com que agiu sobre a oOn

cordancia do projecto com a propria Cvrutituição. 

O Sr. Lacrtc Sctuba! - Não haveiria debate, se não houvesse 
di.scordancia. 

O SR. TEIXEIRA PI.NTO - A opi..·lião da Coromissão rela
tiv'"mentt! ã suspensão da inspecção prévia não é esta de que trata 
a lei por mim citada. que regula a ma teria em discussão. 

O Sr. Thcotonio Mo11teiro c!c Barros - V. E:o:. está equivo
cado e me obriga a di:z:c:r que a lei trat;~ das duas inspecções. Ape
nas, chama a inspecção previa de "verificação prévia." E' uma. 
questão de nomes. 

O Sr. Monte P.rraes - E' wna nuga. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Não é nuga. E' uma questão 
de ·grande importancia dentro da qual serão sacrificadas situações
jurídicas definidas em todo o Pai;;. 

A propria Commissão determin:>., no seu parecer, o .seguinte 

"A suspensão da inspecção prévia determinada. pelo proje
cto não acarreta qualqu-er ofÍeJL<;a a direitos adquiridos, por se 
referir a estabelecimentos ainà•a não organizados. ·• 

(,.,lu~r d:zcr que, pelo parecer da Cornmissão, o estabelecimento. 
~m org.a:ni:z:ação, e que jâ cumpriu as determinações do art. 9, não
tem direit<l adquirido, em face da lei. 

Continuila a Co=issão : 
" ... embora o estejam, não r-evelaram q;;talquer intuito d~ 

$C beneficiar com privilegies da equiparação. 
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O Sr. M-onte. Arraes - Logo, negligenC:aram. Não ~e lavare· 
•.:.."eram da lei, em quanto ella era vigente. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - A lei é sempr~ vigente. em
··~uanto não fõr revogada . Quando deixa de ser vigente. as situações 
j urídicas cr!!::.das pela lei devem ser s~mpre respeitadas . 

O Sr. Monte Arrae5 - Quando digam r<!speito a d ireitos in· 
· .dividuaes a serem rcsalvados. O direito adquirido é cl~ caractc:- in· 
di vi dual . V. Ex. não !'óde confundir direito índividt!2! com o rí
r<:ito do Estado cc regular o ensino . 

O SR. TEIXEIRA PINTO - E' justamente para impedir que 
r.. confusão prevaleça nesta hora que aqui estou trabalhando e me es· 
forçando. 

O Sr. Monte ArrOles - V. Ex ., apesar do brilho com que se 
tem havido ... 

O SR . TEIXEIRA PINTO - Não ba brilho a lgum. 

O Sr. Monte Arraes - . . . e do' valor jâ demcnstradc. não fez 
,;cnão augmentar a confusão, r-arque partiu de principias inaccdta· 
v eis, de premissas fai~as. 

O SR . TEIXEIRA PINTO - "Ainda que não <Jrganiu.dos, 
cu qu<! embora o ~stejam ... " A Commissão vac mais longe; aclmit~ 

·te que oo estabelecimentos . estejam organizados. Diz, porem, que 
:n ão constitue ~ssa organização um direito adquirido, porque elles 
não declararam o intuito d<! se beneficiar com os privilegies da equi· 
paração . 

O Sr. Mente Arraf.S - P-orque tinham o direito de requerer sua 
equiparação ou inspecção prévia e não o fi:z:er-am, para qu~ o orgão 

, :::ompetente pudesse decidir . 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Nesta altura. perguntaria â Ca
mara; se não foi para gozar dos beneficios da -equiparação, para 
~uc-. então, se fundaram esses estabelecimentos? 

O Se. Acurcio Torres - om o respeito que devo aos dignos mem· 
· b ros da Commissão, não posso d eixar de accentuar que i!(so seria 
· um conto do vigario passado pelo Estado nos estabelecimentos de 
=ino. garantidos pela lei vigente , mas que não tivessem ainda a 
:seu favor o pr~~ estabelecido para obter o privilegio da equipara
-ção. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - 0 meu collcga abordou o pon· 
-1:o essencial da questão. 

O s~. Monte A-rraes - Neste caso. o nobre D eputado flumi~ 
.n ense sustenta que o E stado n ão pôde modificar a sua Constituição. 

O Sr. Accurcio Torres - Não estou sustentando que o Estado 
.nossa, ou 111ão, fazel--o. Estou sustentando, e quero declaral-o, ao De
·putado Monte Arra.es, com o apreço devido, que não é moral dis~ 
·.:uba uma lei que determinado estabelecimento de ensino tern direito 
.d.e ser equiparado, dentro de dois anno.s de sua fundação, e no fim 
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de um anno, por exemplo, venha outra lei revogar esse dispos~tivo •. 
E' um verdadeiro conto do vigario; é immoral ! 

O Sr. Monte Arraes - V. Ex. não attenta para o facto de que
a Constituição força a remodelação do ensino, de modo ç~ral. (Tro-
cam-se apartes). 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Continua a Commi-ssão no seu
parecer: 

"Outrosim, não implicarâ em desigualdade de tratamento. 
dado que a lei ~m que se ccnverteTá o projecto, terã caracter 
absolutamente transitorio. desapparecendo com o advento <lo 
Plano N<~cional de -Educação." 

E' a propria Commissão, Senhores Deputados, que proclama a 
inutilidade do .projecto. 

O Sr. Monte Arr~'\S Não ha tal. 

OSR. TEIXEIRA PINTO - Se é a propri-a Commiss§o que 
declara estar em elaboração o Plano Nacional de Educação, que irá 
remodelar o ensino no Brasil. para que crearmos difficclda.des. inu-t 
tilizando situações juridicas definidas, quando esse plano v~m ahi ? 

De duas uma: ou o Plano Nadonal de Educação não vem e es~ 
tamos a esperar num seb?.:stiani.smo infinito aquillo que se promette 
ã Nação e não chega. ou o Plano Nacional cfc Educação está baten
do ás portas desta Casa e devemos aguarda!-o para discutir a ma
teria . 

O Sr. Morrtc Arraes - E' medida de prudencia suspende-r-se 
o funccionamento de estabelecimentos de ensÍI11o que podem não me.
recer a approvação do Plano Nacional de Educação, evitando-se. 
a~sim, prejuízos e offensas a direitos adquiridos. quando fõr OOQJ 
ptado esse Plano. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Continüa a Commissão : 

"E' evidente que. em principie. o interesse geral está em 
que, dado o regime da cooperação. entre nOs vigorante, da ini
ciativa particular com a publica. surjam estabelecimentos que 
levem o Povo a maiores probabilidades de augmento dos seus 
conhecimentos em todos os ramos escolares . .. 

O Sr. Monte Arraes - Em i)rincipio. é assim . 

O SR. TEIXEIRA ·PINTO - A Commiss~o mesmo reconhe
ce a necessidade de .se crear e de .se m-anter estabelecimentos d-uca
tivos em todo o Brasil, que vae por abi num estado lamentavel de 
roiserla intelkctual, por falta de escola.~. por falta de assistencia, por 
falta de actividades do Governo, que de tu:do cogita, m~no.:; da edu
cação racional do -proprio Povo. 

O Sr. Monte Arraes - A Commissão julga. como V. Ex. ~ca
ba de affirmar, que é de .todo inll!resse a dis:;eminaçao do ensino, m.as 
do ensino de bõa qualidade. orientado .por orgãos capazes de elevar 
~ nível da vida. e não .do ensino qu-e apenas prejudica o Povo, dan-
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do-lhe apparente instrucção. Esse é o ponto de vista da Conunis-
5ão de Educação e Cult-.!ra.. 

O SR. TEIXEIRA PINTO 
Põlrecer: 

Prosegue a Cornmissão no seu 

"'Não obstante, esse criterio n::io póde ser acceito senão 
~m sentido relativo, desde que se tenha em conta que , o qu:e 
mtere.ssa á Nação não é, apenas, a multiplicação dos estabele~ 
cimentos educativos, mas, tamoem, e sobretudo, a efficiencia de 
org-anização dos mesmos, e a superioridade dos seus objectivos 
didacticos. ·· 

Como é, Sr. · Presidente. que se faz; .a fiscalização dos estabelec~ 
mcntos de ensino? Fechando--os. ttancando-os. cassand~lhes a licen; 
ça ? N ão. Fiscaliz;anào-Qs, procurando-se fazer com que o t"nsino 
nelles ministrado seja realmente honesto, digno, debaixo das vistas 
á irectas do Governo. 

Mas o que se pretende agora não é moralizar. não é fiscalizar. 
não é amparar. Cogita-se U!lica mente de fechar escolas em um Paiz; 
~m que as escoJ.as minguam, em que ha carestia de ensino, em que 
o codfi<:iente de analphabetismo é horroroso . 

O Sr. Monte Arraes - V. Ex . me permitte um aparte? 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Com todo prazer. 

O Sr. Mon~ Arraes - O nosso eminente Ruy Barbosa Ja re; 
conhecia, a seu tempo, no seu laureado trabalho ~obr-e o ensino pu
blico no Brasil, que, evidentemente. o nosso Paiz carecia de ensino 
em todos os gráo.s. Frisava. entretanto. que, se o Governo brasilei~ 
ro havia de manter escolas com. a mesma desorientação então domi~ 
nante, preferível era que as fechasse todas. Vê V. Ex. que a bóa 
~:;cola é desejavel. mas a má não o é. Não se pôde fazer inspecção. 
como V. Ex. deseja, correcta e hoo. sem leis que a favoreçain. 
Essas leis qu-e procuramos revogar, não satisfazerem exac<amente 3 

taes principias. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Meus collegas, pelo que acabei 
t;le dizer, ficou indeclinavel a necessidade de não se alterar as dis~ 
sições legislativas que regulam o ensino actualmente no Brasil. Ou, 
a ser cr2ada uma nova modalidade legislativa, que se se obdeça, que 
se ampare tudo aquillo que foi feito sob a. égide das legislações an
terior<:s, com o direito adquirido de seus titulares. 

O Sr. ZV.lonte Arrae.s - Bstarao amparados <:onvertiáo em lei 
o projecto. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Testemunha imparcial, de largos 
c reiterados me:;:;es. como professor que fui de uma dessas escolas, 
tenho tido opportunidade de assistir e acompanhar o interesse, o ca
rinho. o -:mpenho, o amor com que a heroica mocidade desses cur• 
sos a elles se entrega, embora lute com diffkuldades, a vencer o 
ingente sacrifício. que. na vida de quem tra-balha, o estudo repre.
senta!. . . 

Ao lado do denodado esforço dos alumnos. tenho testemunhado 
!ambem o largo e co.bnegado sacrifício cie seus directores . 

A F acuidade Brasileira de Direito de S . Paulo é wna .dellas. 
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Faltaria assim, <!u_ Sr . ~residente, aos deveres de meu proprio 

mandato... mentira a fmal1dadc da minha acçllo nesta Casa . .se 
11/io !eV'alltass~ o meu protesto, de brasileiro e representante <lo P()4 
der Legislativo se rn!.' chamasse ao mais accomodado silenc:io, justa
mente nesta hora em que, por meio de um dispositivo largamente in
co~titucional, se pretende ferir no cem.e as aspirações dessa nume
rosa moddoade estudj.osa. não só de 1S. Paulo, mas .de todo c Paiz!. .. 

E ' preciso moralizar o ensino, proclamam os vexilarios das novas 
rdonnações. . . :e invcctivam e m~stem contra os estabelecimentos 
installados ou em .formação, clamando que se os tranquem .. . 

M•<ss. o Brasil é um immenso Paiz de analphabetos - o cocffi
cicnte dos ignorantes é enorme. • . é assustador. 

Moralizar nl!o é destruir. • . n ão é trancar. . . n~o é extinguir ... 
ac: contrario - moralizar é aperfeiçoar. é fiscalizar, é melhorar, é 
.cuidar com o .cicdkar-s~ e o amparar-se. 

Partidario eu sou, Sr. Presidente. do ensino liv;e e àa liberda
cle de .profissão . 

Os diplomas podem Si!r atte:st;tdos de frequencia, mas nem sem
pre o são de capacidade scientifica. 

O livro e um facho de lu:;; que clareia e aquece iguahni!ntc, os 
que igualmente delles se acercam, 

Quem quer es tudar , estuda em todo o Jogar, sob todas as diffi
culdades, vencendo todos os sacrifícios. 

Teme-s·~ a plethora .de homens .formados, ~ difficult<om-sc os 
cursos. 

Mas o mal não está no numero, mas sim, na qualidade. 
Facilite-.c:e <) estudar - facilite-se o aprender. mas o governo 

que cuide: melhor desse delicado problema nacional e imponha mo
deiar c efficiente fiscalização aos cursos de todas as especies. 

Ma~. leg:slar de uma fõrma prohibitiva , infeliz e transitaria. no 
momento em que se diz já .em elaboração o Plano Nacional de Ensi
n o, creando. mercê de textos desastrados, larga oneração para os 
cofres da Nação, com a possibilidade de pleito.s indemniza torio.~. e 
sobrecarrtgar inutilmente o bojo dessa não desa·rvorada em qu:c, já 
agor::.. aos poucos, se afundam a propria nacionalidade e os destinos 
d a Patria . . 

N ão concorramos, Srs. Deputados. para mais essa infelicitação. 
N ad11 mais desligam e afastam os homens que as más legisla

ções - jã di:tia Solon - ao .passo que as bõas, geram a confiança 
e a felici:lade entre os povos. . 

Precursor da democracia grega, Solon foi um grande prêgador e 
•aprimorado evangelizador. 

Mal vac ~stc noS.so desolado Paiz ! . . . desgarradas <>s suas fi~ 
nanças! ... 

.Salvemos, apenas, Srs. Deputados, pelos textos sabias de bóas 
leis, os destinos da sua propria justiça. (Muito bem. Palmas, o ora~ 
dor é felicitado.). 

O Sr. Raul Bittenc:ourt - Sr. .Presidente, s enhores D eputa
cios: uso da .palav ra para justificar, esclarecendo, o aparte que dei 
ha pouco ao Sr. Teixeira Piato, e que. infelizme11te para mim, não 
!ogrou, por si s6, o desejado effeito de desfarer. um equivoco trazi?o 
por questão meramente ri!daccional .oo texto do projecto ora em dJS· 
cussão, projecto aliás tão singelo, dispondo providencias em numero 
t ão restricto e de a lcance tão claro e bem delimitado. çue não me 
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v.::reccria pro·,avcl pudesse vir a motivar c~rta celeuma ~ vivacida~ 
<i e de debati'. 

Um~ w::, porem, ql;e dois oradcrc~. prccisamcnt~ 05 que me 
anteceder<:m,criticaram o projecto, o· qual mereceu, com emendas, pa~ 
recer favoravel da Comm!ssao, apesar de ser relator o meu Hlustre 
companheiro de Com missão o Sr. Deputado •Monte Arraes, assomo 
it tribuna pela razão ha pouco aliudida, de ter, ir.Íru~t:fcramente, pre~ 
t(?ndido Clid2-recer o assumpto em fôrma de aparte, para desfazer, 
ta:1to qu:mto possível. o que serâ faci! de ver aue estou do lado da 
ver.ciade, as invectivas fdta~ ao projecto e o párccer. 

O Sr. Teixeira Pinto - V. Ex. dá licença para um aparte? 
Tendo tambem a va·idade, a pr~sumpção de estar do lado da verda
de, cu pediria ao nobr~ collega apontass.:, no texto do Decreto n. 
20.179. que regula -a ma teria. a inspecc;ão previa. de que cogita o 
projccto ~m discussão. Passarei ás mãos de V. Ex. o decreto em 
questão. pedindo-lhe a fiP.~za de le!-o da tribuna. conforme fiz, para 
se verificar de que lado estâ a verdade. 

SR. RAUL BITTENCOURT - Eximo-me .de Tt>c~bel--o las 
mãos de V. Ex. porque o tenho ~ d-:-lle farei uso nesta tdbuna. 

O Sr. Teixeira Pinto - Basta apenas qt:c o decreto qu~ V. Ex. 
tem sei a o citado por mim. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - SO poderia cu dtar os dc
cr~tc."i relativos i!. !nÇ3.teria. 

Antes do ma-is, como ê enfadonha e diffidl a anaiysc muito por~ 
menorizacla de t~xtos de vari;~s leis, procurarei fazer uma summu!a 
em trcs ou quatro pcriodos, do que ha na legislação em vigor, c 
todo o texto que fõr contesta-Co será á guiza de verificação, lido por 
liiim da tribuna. 

A lei que reorganh:ou o cnsi110 no Governo Provi~orio. lei tr<!J 
cliciona!m>!nte chamada Francisco Gampos, constituiu uma série de 
decretos do rnez dl=' Abril de 1931. Um crwu o Conselho Nacional 
de Educação; outro instituiu de preferencia. no Brasil, o en.<ino uni~ 
ver.sitario; outro estabeleceu o r~gulamcnto da Univcrsida;le do Rio 
de Ja·nciro; e ainda outro, finalmente, instituiu a normação do cnsini 
s~cund.o:rio. Tud·:> isso em 1931. 

Em 1932. sobrevieram decretos complerne-ntarc.s. que vinham, 
'<:>mo derivantes dos primeiros, .dar~Jhes acabamento definitivo, o 
que estabeleceu o processo de ~quiparação cios estabelecimentos de 
ensino: o que c·onsolidava varias disposições successivas, decretadas 
pelo Governo Provisorio, relativamente ·:õo ensino secundaria; e, fi~ 
nalmente, aquelle que S. Ex., o Sr. Teixeira Pinto, pr:ncipalmentc 
mencionou, o qual veio rectificar o penultimo da série, dando regu~ 
lamento ao processo de inspecção ou equiparação dos estabeledmen~ 
tos de •ensino . · 

Por tudo isso. o que e..tâ em vigor. é que, tanto para o ensino 
~ecundario como para o superior, toda vez que um estabelecimento 
privado. de iniciativa particular ou -estadual, creado por Governo 
Estadual, pretenda os prerogativas concedidas pela legislação fede
ral, deverá, antes do mais, requerer ao .Ministcrio da Educação e 
Saude Publica a verificacão de serem satisfeitos, no estabelecimento, 
>Js requisitos minimos nc~essarios .para o reconhecimento. 

O Sr. Ba<:-ros Penteado - Requerer uma vistoria. 
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O SR. RAUL BITTENCOURT - E videntemente, é algo as
sim como uma vistoria_ 

Uma vez recebido tal requerimento, o Sr. Ministro da Educação 
cievcrá, obrigatoriamente . .nomear um funccionario para vcrl!ic~r. no 
estõ~bclecimento, se estão preenchidas as condições minimDs eXigi
àc.s pela lei. Se não fo rem satisfeitas, toltitur qu.c.~tio. 

Não se cogitou de inspecçào prelimina r e, muito mcno5, de ins
pecção permanente, como nem de sombra d.z direito adquirido. Al
guem pleiteava inspecç:§o preliminar, mas, antes della mi.stér .se fa:.ia 
verificar se o estabel.!dmento era dig:1o, do ponto de vL~ta d&~s IM· 
tallações e programmas. de receber o inspector preliminar . 

Se as condições do estabelecimento forem tão prt'caria~ que o 
Ministro deva indeferir. mediante a verificação prévia, afltcc!pada. 
o pedido de inspecção preliminar. não ha, necessa riamente. quolquer 
ciireito adquirido. 

O Sr. Monte Arraes - V. Ex . tem toda rn:ilo. Como exL~tlr 
direito adquirido, se ha üe.pendencia de todas a.~ f~lalldiidrs que o 
I'Obre collega aponta ? 

O Sr. Teixeira Pinto - O nobre orador d:'t licençn para um 
aparte? 

O SR. RAUL BITTENCOURT 
m~ dão prazer. 

Os apartes de V. Ex. só 

O Sr. Teixeira Pinto - Muito grato. O artigo 10. por~m. dis
põe o seguinte: 

.. Finda a inspecção preliminar (feita de accordo com o artigo 
8."), depois de dois annos de funccionamento regular da .... ~l·oht, etc ... 
E' o que determina o art. 8." 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Lamento nno rrlipondcr. 
immediatamente, ao aparte de V . Ex ., apenas porqUl' drwl<trla o 
curso logico que desejo imprimir á minha e:xplicaçl1o . s,-rt .. um inci
dent~. digamos, perturbador, do ponto de ordem logkit. Mos, no 
moment-o asado, chegarei ao ponto em que, espcc:lflnmwntr, ôlth:nde
rei á ponderação de V . Ex. 

Assim proseguireí: Se, ao contrario do indefcrhnl'nto. o -Minis
tro da Educação r-ecebe um rdatorio declarando prrl'nrlwr o r.stabc
cimento as condições mínim-as exigidas .por lei, ent:\o, o ro•qucrlmcn
to de inspecção preliminar é deferido . 

Só di:>.pois de deferido pelo Ministro é nomeado in~(lt'Clor para 
os effeitos da inspecção preliminar no instituto de 1'n.'lim1. 0Lll'r di::er 
portanto, que depois de um despacho ministt?rlnl fnvor;t\'d ~ que co
meça a existir inspecção preliminar, is to é, comcçn n corr~r o perío
do minimo de um anno pror.ogavel se o Conselho de f~dnru~:lo assim 
o entender_ Mas o despacho minis terial autori:nndo i\ ln~pccç:!.o é 
secundaria a uma anterior in~pecção obrigatorl<~. c.\'·offlclo, deter
minada pelo Ministro, .a requerimento do instituto de L'nsino. 

O Sr. Teixeira Prnto - Não ponho em duvida o que V. Ex. 
affirma. Ta!v~z assim seja realmente, mas não é as.sim o que está 
na lei . 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Chegare a esclarecer que · 
é o que está aa lei. 

Ao cabo de um anno de inspecção preliminar, se o cstabelecimen-
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to . requer a inspecção penn~nente, ha.ver~ tempo habil para a ma~ 
t!'na a ser estudada, porque o anno foi transcorrido. Então, os ins.
pectores darão parecer, não mais o Ministro, já ahi< ao Conselho 
Nacional de Educação para dizer d::- c-omo sBJtisfeitas tenham sido as 
ex:igencias mínimas, de como o c~tnbelecímento de cn$ino. no seu dy
mn~i~o, no seu ·funcd om1mcnto durante um anno de inspecção 
pr.ehmmar, vem mantendo a mcsm<'t norm~ d~ conducta e ·~primoran
do o cumprimento das cxigcncins 1-:g<IC":S. POde acontecer que o Con· 
selbo perceba ser invalido o estabdecimcnto e indefere a inspecção 
permanente. tenào ~ tornado um fr::~ca.$.~0 para o instituto o periodo 
de inspecção preliminar . Pódc, ninda o Consdno Nacional de Edu
c~ção entender que, apesar do fS tabclecimento de en.~ino, nesse pe• 
nodo de um anno, não ter mm.•cido insp~cção definitiva e perma~ 
nente. lhe deva ser conc~dida u= dilação. afim de que. no periodo 
de .dois annos - prazo previsto da lei - o estah-:l'!cirncnto rcctifi~. 
que a sua cooducta e aprimore o ensino . Transcorrido esse prazo de 
prorogação, se mesmo assim o estabelecimento não sati.sfa:z: ás ne~ 
ce.ssidades do ensino, definitivamc-n:e o parecer sendo contrario, a 
concessão permancnt,' não é dada e ao estabel~cimenhto não alcan
Ç:i\rn as prerogativ<lS da legislação federal. 

Em caso opposto, a inspecçào permanente é deferida e, es!!a sim, 
conferindo todos os dir~itos de va.Jidade con f~ridos aos diplomas 
ernittidos pelo estabelecimento, podendo no en1tanrc. ser cassado a 
qualquer momento, de vez que denuncia do inspector e verificação 
do allegado comprovem que o '-'~tab~lcc:-imento se desviou das nor
mas <i~. lei . 

A legislação tem aqui umas nrwnc(.'S que precisam ser esclareci• 
c.as: na legislação anterior, da primcir<J Rcpublica. costumava~se usar 
do termo ··equiparação" toda w z que instituto niio federal tinha seus 
diplomas r:econhecidos validos. E ri:! <·quiparavc) e equiparado ao es
t<~belecimento federal . E.~sil t~rmilJologiil, que niio tem meu applau
so, mas que ê lei, estabelcc.: di..~tincr;õc.s: chama-se "equiparado" 
i'lquelle instituto que expede dtplon1n..~ TL"conhccidos pelo governo fc· 
deral e mantidos pelos governo.~ ~stilduac:; ; os estabelecimentos cujos 
diplomas são validos. ma& ni:io milntldo.'i pelos governos ;;staduaes e, 
:::i:n. constituem fundações de iniciativa particular. não merecem, 
pela legislação em v igor. o qualificatiVo de "equiparados": são re~ 
conhecidos mediante in.s.pecção pr~liminar. 

Conforme o nome generico que dev~rlamos usar. no caso seria: 
E"!tabelc-cimento reconhecido. para oabraçar o reconhecido' propria-. 
mente dito e o equiparado, que e mantido pelos governos dos Esta~ 
dos. 

O estabelecimento reconhccid<. é aql!clle de que se cogita·. aqueJ~ 
le que é mantido por instituição particular, por isso que os fundados 
e mantidos pelos governos estaduaes estão exceptuados pela emenda 
da Commissão, desde que tenham sido fundadas até o ultimo dia de 
Junho do conente anno. 

Fallemo.>, agora. dos institut<JS reconhecidos. propriamente ditos. 
São aquelles mantidos pelas ínstítuic;ées .particulares. 

Tres etapas: o estabelecimento requer inspecção preliminar; antes 
de deferir ou indeferir a inspecção preliminar, o ·MiniStro ordtna a 
in~pecção prév1a: apO& a inspecção prévia, que é uma especie de vis· 
toria, como ponderou o nobre Deputado Barros ?enteado, após a 
in.specção prévia , :>e fõr fa·voravel - segundo acto: é concedida a 
in.~pccção preliminar. não mais, então, pelo .Ministro. mas pelo Con· 
selho Nacional de Educação. Após o periodo de dois annos. ou 
alguma prorogação mais, e mediante parecer do Conselho Nacional 
de Educação. é concedida a terceira phase : a inspecção permanente. 
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O Sr. Teixeir-a Pinto - Esse peàido a que V. Ex. se refere 
ra:a verific~ção prévia, de acc:Jrdo com a lei só pêde ser feito de~ 
po1s de. ~o1s annos, quando os e stabelecimentos tenham preenchido 
a.~ cond1çoes -do art. 8.•. i.sto é, p::>ssuircm pr~dio, ins tallações. cnsi· 
r.<>, cursos e patrirncnios. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Exactament~. V. Ex. diz 
um<1 causa inconte stavel. 

. O Sr. Teixeira Pi11to - L~go -- de licença para que <:u con· 
clt:a_ meu ·<lpar!c - o estabelecimento que preencher os rcqui.ãitos 
exJg1dos no art. g_ ", adquire direito incontcstavel. Foi o que sustentei 
da tribuna. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Direito adquirido ~6 terá 
cicpob da vcrificaç5o previa, a partir da primeira prova. Em quanto 
r.ão houver verll!cação prévia. o poder competente não toma conhe· 
cimento da c.xis tcnda do estabelecimento. 

O Sr. Teixeira Pinto - Mas o projccto fére de morte essa veri
fic;;ção: não u admittc mais. 

O SR. RAUL BITrENCOURT - Vou lá cheg~r . A vcrifi
c;Jç~o prêvia não ê mais admittida; é acto inicial, é o ·primeiro passo 
por ond~ começaria a existir direito adquirido. Esse primeiro acto 
Hca suspenso até a decretação do .Plano Naciona·l de Educação. 

Se fmse pcrmittida inspecção prévia a compensar a inspecçáo 
preliminar, então os cursos seriam de certa fórma lesados, porque o 
estabelecimento já havia tido começo de dderimento da sua preten
çi!o de ínspecção prdi:nir.a-r; o Governo, o poder publico, já tinha 
exercido um acto para verificação da rcali:oação do preenchimento 
ctas condiçõe:; hgae.;, e, :;.~ o parecer fosse favora'Vel, pela inspec~ão 
prévia; recom:ncndando a inspccção preliminar, e a lei viesse impedir 
<:ue a inspccção definitiva se verificasse, então sim, o direito adqui
rido seria f.erido em cheio. 

Mas não é L<;SO que pro;>5c o pr::>jccto, que unicamente determi
na que. na occasião de alguem pleitear a conquista de uma inspec
ç~c: preliminar, corn o primeiro acto que levaria á ecquisição dessa 
insye<:ção e que é a :nspe,;ção prévia, fica suspensa ate o Plano N a
:::ional de educação , isto ~orno objectivo muito lhano ~ cla·ro <le evi
tar a tu.'Oulruação jã tao ,intensa do -ensino nadonal. 

Pois se já sabemos. que, a.inda este ann-::l. o Poder Legislativo 
votará e o Pr~sidente ha de sanccionar a lei de organização, lle ac
cordo com a Constituiçi<o, do Con.selho Nacional de Educação; que· 
por esse projecto. ha mn linJit-e de tempo ·para o referido Consdho 
apresentar o esboço do plano nacional de educação, a ser apreciado 
pele:. Camara e Senado, tudo leva a crer que, com grande folga, ·em 
1936, se possa discutir, votar e ver sanccior.ado o alludido plano. o 
quaJ,• o mais tardar no anno lcctivo de 1937, estará em plena execu
ção. 

Perg;mto; se a 1 àe Janeiro de _1937, - temos fortíssima pre
.sumpção hwnana, dentro dos tramites e regulamentos parlamenta
res, para acreditar - nova lei de ensino estará em vigor. reorgani
zando a nossa vida cultural, muito mais do que o fizeram as ante• 
riores. porque a nossa Constituição estabeleceu nonnas d iversas. 
instaurando o r!Çimen de iostrucção ·federativa, que :ra falseado, 
.mentido. pelo regirnen .passado, por que vamos permitttr agora que 
grande numero de estabelecimentos de ensino, que ·por dia se criam 
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e s~ organizam, comecem a ser L'!Spe<:cicnados para qLl~ mal estejam 
a élJUStar _seus programmas e sua vida escolar: á actual Iei do ensino. 
tumultuanamente tenham de transformar-se. ficando perdido todo 0 
tr;:;balho que haiam tido ? Haverá, posteriormente. desmembramento 
de cadeiras, creação de novos cursos, nomeação de novos orofesso-
res, estabelecimento de outro regime escolar. · 

!rata-se, no proiecto, apenas de diminuir trabalho que seria 
-per? Ido· Para ~ue h3ven_:~os de ai~star nov-os estabelecimentos de 
cnsmo a uma ler que. sabida e provad<tmente, está ferida de morte. 
porque v2e ser toda ella revogada pelo plano nacional dt> educação. 
que a primeiro de Janeiro de 193i, com rodas ::rs presumpções. dt!verá 
estar ·em vigor? 

Ora, se o pericdo de inspccção prelimin2r, v~r si só. é de dois 
annos, em inspecção permancnt~ o est~bdccimento es·taria quando a 
lei jã se encontr:1sse transformada, de maneira que teria uma situação 
difficil!ma de ad<:ptação, de ajustamento. porque haveria a insp.-cção 
do Governo ao estabelecimento approvado; seria em parte feita sob 
a vigencia de uma lei de inspecç.::ío preliminar, e quando chegasse a 
hora da inspecção P<?rm.anentc. ·Z~ta se faria sob o novo regimen. 

E' certo que essas diffkul:!aclcs existiriam para os estabclcd
mentos que já estivessem funcciunando. inspeccic,;:ados preliminar ou 
permanentcmc!lte. Mas o:Jé;;. não vamos ao extr-::mo de mandar fechar os 
estabeleciment:E c:ue já foram verificados validos no ensino pelo Po
der Federal; de mandar que os estabel~dmentos hajam de ter o peso 
morto de sua reorganização sob a ~ova lei de fut•:ro. 

Mas que se permitta que nesse interregno de ;:~nno e meio novos 
estabelecimentos se criem, com todo o .empenho de ajustamento ás 
condições legaes, para 30, mezes depois terem dlcs de se transformar 
por completo, "de fond en com.b/e". porque a legislação é out.ra. não 
parec<: justo. Ac contrario, é recommendavel que :;.e minore aos bra
sileiros educadores esse trabalho inutil, essa contradansa, esse ir e vir 
inconseque:nte. 

O Sr. 'T)e<ixeira PWo - Não seria mais justo, mais curial, que. 
em vez; desse projedo, que vem criar essas difficuldades, essas pos
sibilidades de ferir direitos adouiridos se dissesse sómente "ficam pro
hibidos, desde Ja. as criações. de novos estabelecimentos de ensino. 
ate o advento do plano naacional de educação? 

O SR., RAUL BI'IlENCOUR.T - Não posso concordar com 
V. Ex. , porque a iniciati•Va particuak de ensinar não póde ser cer
ceada . Ca da qual funda estabelecimentos onde, como e quanto eri· 
tender. 

O Sr. T~ixei!·a Pinto - Mas sem objec.tivo algum? 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Quanto ao reconhecim~nto 
da legalidade das diplomas ex.peddios, sob esse aspecto é qm: a le
gislação se deve preoc;::upar. Ella não pOde, en:re~ant~, privar que 
a iniciativa particular se desenvolva. Se eu qmzer cnar um c_Uiso 
de ?hilosophia, livre, a meu arb\trio, inajustavel a qualq_uer let de 
ensino.. ninguem põde i~ á minha casa, ou a qualquer pred1o onde eu 
queira .fazer funccionar meu ensiono livre, para impedir, em no~e da 
1ei, que eu exerça meu direito de prelec:donar o pensamento ph!loso-
phioo que houver abraçado. 

O Sr. Teixeira Pinto - Muito bem. M:as ninguem fará isso. 
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Quem funda um estabelecim!nto de ensino visa o reconhecimento dos 
d1plomas .por elle expedidos. 

O SR. RAUL BITTENCOURT -Quem funda estabelec:imen~ 
to~s unicamente visando reconhecimento dos diplomas e sabe que não 
v ao ser rec:onh ec:idos, não os fundará . 

O Sr:. Teixeira Pinto - Não os fundarã mais. Isso é o que eu 
queria dizer. 

O SR. RAUL BlTTENCOURT - Mas a lei permitte que os 
funde por sua vontade livre, e não o impede por uma imposição de 
arrocho, .porqu;: a lei não pôde cercear a expansão da personal~~ 
dade. 

O gosto de ser professor ê tão agradavel que nem sentimental~ 
mente se põde pensar nisso. 

O Sr. TQixeira Pinto - Permittir a lei que se fundem ~tabe~ 
lecimentos, para possibilidade de expedição de diplomas reconhedd05, 
e impedir a inspecção previa, ê justamente evitar a organização des
ses proprios estabelecimentos de ensino. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Impedir, dentro do que é 
facultado pela Constituição, mesma, que m<mda regular o exercido 
das profissões. que exige que o exercido das profissões s~ faça, 
de -conformidade com a exhibição -e registro do diploma e que elle 
seja valido apenas quando expressão de cursos mantidos pelo poder 
publico ou a -elle equiparados mediante inspecc;ão. 

Ora, parece.-me que do ponto de v.ista geral tenho alcançado 
esclarecer tanto quanto possivel a contenda da inspecção previa. Não 
se trata de in.specção preliminar. O .praiecto não veda a inspecção 
preliminar . 

A"que1le estabelecimento àe ensino que jã requereu a inspecção 
preliminar, tendo já havido a inspec:c;ão previa, urna vez que esta 
dê parecer favoravel, c'lão ha sen.!:ío conceder, depois <le promulgada 
ou sanccionada a lel não ha sen3o deferir a inspecção preliminlar, 
porque o acto inicial do reconhecimento estava dado e só no pri
meiro momento a i.nspecção previa ficou suspensa. 

Quer dizer que só os estabelecúnentos novos, aquelles que não 
estão crea.dos ou para ser creados, ou que estão plei~eando ou ve
lllham a pleitear, o primei:to acto, - a inspecção preliminar - é que 
Hcarão suspensos na sua! verificação, .para que. na occasião do plano 
nacional de educação, possa o poder publico, de acc:ordo c:om as 
normas que esse .plano estabdece, constatar a obediencia ás e:x:igen
cias Iegaes JXlr esses es-tabelecimentos; então, não mais as exigmcias 
l~gaes actuae.s, senão as exigencias lega~ da legislação em vigor 
pelo pl3!I1.o nacional de educação. 

Entretanto, çomo S. Ex. o Sr. Deputado Teixeira Pinto teve 

o zelo de ler alguns artigos dle lei e de subtilmente apontar a •au-< 
sencia da expres-s-ão verbal "inspecção prévia", quero mostrar, :par
ticularmente a S. Ex., mas, tambem aos demais Deputados - por 
dever de e.sclal'ecer - que, ainda a:qui, ha um ~equivoco, porque, se 
na lei citada por S . Ex . , a inspecção prévia não apparece textual
mente redigida, ICStá comtudo impHcitamente referida, na .indicaçã? 
de actos administrativos que se traduzirão em factos >e-, em outra Je.i. 
que não estâ revogada, lá vem. com todas as letras e t<Jdas as syl• 

!abas, a expr.essão que gerou a duvida. 
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O Sr. Teixeira Pinto - Mas, trata-se de lei anterior. de 6 de 
Julho de 1931. por mim dtada. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Não declarei que a lei 
fosse anterior ou posterior; o· que declarei é que não foi revogada. 

O Sr. Tr:iXdiC'a Pinto - V. Ex. citou lei de caracter geral; eu 
cito uma de caracter especial, reguladora da ma~ria. 

O SR. RAUL BITIENCOURT - Continuo a .affirmar que a 
.expressão -consta de uma lei não revogada. de uma lei em vigor. 

O Sr. Teixeir::a Pinto - Mas a lei especial dicroga a lei g<eral. 
A lei especial, como V. Ex. sab~. e determinada para regular o 
lacto em e.specie . 

O SR. RAUL BITrENCOURT - Se a lei .particular deroga 
.a lei geral, as ),eis ordinarias derogariam a Constituição, os regula
mentos derogariam as leis, as instruc:ções derogariam os regulamentos. 

O s~. Teixeira Pi.rrto - Nem sempre. 

O SR. RAUL BITI'ENCOURT - Ao contrario: a lei, quanto 
mais geral, é que fica. Só outra lei da mesma hierarchia põde N"· 
vogal-a. 

O Sr. Monte Arracz:s - A lei só revoga quando ha incompatibi
lidade ·expli<:ita ou implicita. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - O art. 23 diz o seguinte: 

"O presente decreto entrará em execução na data de sua 
.publicaação, revogadas as disposições em contrario". 

Em contrario! 

O Sr. Tdixeira Pinto - V. Ex. dâ licença qu>e- esclareça meu 
aparte? Bssas "disposições t!m contrario" seriam, na hypothese, aquel
las que creavam a inspecção prêvia. E essa lei ~tabel~ce, apenas, 
a inspecção p!"<!liminar. 

O SR. RAUL BITTENCOURT Seriam, mas não serão . E.' 
o que vou demonstrar. 

O Sr. Teixeira Pinto - V. Ex. ê que diz que não. 

O SR. RAUL BITI"ENCOURT - No grupo das quatro leis 
fundamentas com que o Govemo Provisorio reorganizou o ensino em 
1931, a segunda, de n. 19.851, de 11 d!e Abril do mesmo anno, tem 
.a seguinte em~enda: 

"Dispõe que o ensino .superior no Brasil. ou, de prefe
f.erenc:ia, o systema: "níversitario, podendo ainda ser ministrado 
em institutos isolados, regendo-se - mais além - os institu-o 
tos isolados pelO& respectivos- regulamentos. observados os se~ 
guintes dispositivos do Estatuto das Universidades· Brasileiras". 

E no art. 7• declara: 
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"A organização administrativa e didactica de qualqu~r u;1i~ 
v ersidade !·erã instituída '<!m estatu.tos approvados pelo Minis~ 
tro da Educação e Saude Publica e que só poderão ser mo
dificados pe r proposta do Conselho Univers itario ao mesmo 
Ministro, devendo ser ouvido o CcnscL'1o N acional d~ Edu~ 
cação". 

O art. 12, da me!;ma lei, reza; 

"As u::tiversidades estaduaes ou livres, poderão ser equi
paradas ás universidades federaes para os effeitos da concessãe> 
de títulos ~ dignidades e outro privilegies universitarios, me
diante .. . " 

E ahi vem a phrase questionadc:; 

·· . . . mediante w pecção prévia pelo Departamento Nacio
nal de E .'ls.ino e ouvido o Conselho Nacional de Educação" . 

Q uer dizer que a lei n. 19 . 851. que era de caracter generico. 
enunciava a inspecção prévia s ero pormenores. Estes doeveriam vir
nas leis subsequentes o qu: de facto occorreu. 

O Sr. Mcmtc Arraes - Muito bem. 

O SR. RAUL BITfENCOURT - E' o dem:to, já citado 
pelo Sr . Ceputado Teixeira· P'lilto, n. 20. 179, de 5 de l ulho de 
1931. que dispõe sobre a equiparação de institutos de ensino su~ 
perior, mantidos pelos governos dos Estados e .sobre a inspecção 
de institutos livres para o effeito de reconhecimeoto official dos 
diplomas por clles ex.pedido.s. 

Diz a present.:: lei: 

··o ins·t!tuto de ensino superior, mantido por governo es
tadual, qtie pretender gozar das prerogativas conferidas pe-lo 
artigo anterior, deverá satisfazer os seguintes requisitos: 

III -· Requerida a equiparação ao Ministro da Educação 
e Saude Publica e verificado pelo Departamento de Ensino 
o preenchimento de r,equisito.s enumerados no artigo anterior, 
a concessão se effectivarâ •.. ", etc . 

Js.to é, a v erificação vem antes da concessão . Isto, q"anto aos 
estabelecimentos mantidos Pelos governos estaduaes. Mas o que 
importa são os estabeloedmentos mantidos pelas instituições .privadas. 

O art. 7 diz: 

"Serão igualmente reconhecidos como validos para o exer
cido profissianar no territorio da Republic:a, observadas quae.s
quer outras disposições administrativas, federaes ou estaduaes, 
os diplomas ex.pedidos pelos institutos livres paTa esse fim or
ganizado, de accordo com 0.9 congeneres .f.edera es. nos termos 
deste decreto" . 

"São requisitos essendaes do instituto livre para a obten-· 
ção das prerogativas a que se refere o artigo anterior . .. " 
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S·?guem-se, :ahi os itens. 

O Sr. Tei:A.-cira Pinto - Entre as quaes o pra::o de dois annos 
de funcci=amento •. . 

O SR. RAUL BITIENCOURT - Perfeitamente.· 

O Sr. Teixeira Pinto - ... para a obtenção da inspecção pre
liminar, de que trata -essa ~ei. 

O SR. RAUL BI1TENCOURT - Exactament<:. 

O Sr. Teixc?ir.a Pinto - Era justamente. o que eu: acabava de 
dizer. 

O SR. RAUL BITI'ENCOURT- Para a obtenção da inspe
cção preliminar são precisos 2 annos . Mas, se a inspecção prévia 
declara que. no decurso de dois annos, o c~tabelecimcnto não preen
cheu as exigencias Jegaes, elle não obtêm defer:mento ao pedido de 
inspecção preliminar . 

O Sr. Teixeira Pinto - Se o nobre collega apontar, no decreto
que acaba de ler, uma referenda que seja â inspecção prévia , con
fessarei à Camara que não tenho razão em tudo quanto affirmei da 
tribuna . 

O SR. RAUL BI1TENCOURT - Provarei a V. Ex ., sem 
exigir a declaração de que V . Ex. não tem razão. 

O Sr. Teixeira Pinto - Mantenho o que disse. Tenho a cer
~esa de que V . Ex . não ~ncontrarã nesse decreto a expressão a que 
me refiro. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - E' possivcl. Não tenho, 
em meu cs•pir íto, opiniões tão peremptorias quanto V. Ex. Creio
mesmo qu.e, poderá dar-se o caso de, ao descer da tribuna, os apartes 
de V. Ex. hajam demudado a minha opinião . 

Mas não acooteceu isto. a tê -este momento . Procurarei esclare
cer e sustentar a interpretação que me parece a mais cabível e a mais 
ligada directamente ao texto da l.ei. 

O art. 9, que é o ponto auclal citado pelo nob~ Deputado, de· 
clara: 

-A concessão das prerogativas do reconhecimento do di
.ploma a qualquer instituto livre de ensino superior será ~que
rida ao Ministro da Educaçao e Saude Publica, que fará 
v~rificar pelo Departamento Nacional de Ensino se elle pre
enche os requisitos essenciaes de que trata o artigo anterior" . 

Quer dizer que. se não preenche. a concessão não é dada. 

O Sr. Teixeirll Pinro - E oentre os requisitos está, justamente, 
o prazo de dois annos. · 

O SR. RAUL BITTENCX)UR.T - Funcciocamento de dois ao
nos. incontestavelmente. 

O Sr. Teixeira Pinto - Pois então. Foi o que acabei de dizer. 
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O SR. RAUL BITTENCOURT - Se elle preenche os requi
sitos essenciaes de que trata o artigo anterior, cabe ao Coa.selho 
Nacional de Educação, á vista das irúormaç~s prestadas pel<> De
partamento, decídir, por maioria de votos - ~ aqui está a expressão, 
para a qual peço <1 a-ttenção rnaxima do :nobre Deputado - se se lhe 
deve conceder inspecção preliminar" • 

O Sr. Teixeira Pinto - Então?! 

O SR. RAUL Bl"'TENCOUR.T - Quer dizer que o Conselho 
só conçedc in$pecção pr~íimínar, depois do Departamento - hoje 
Directoria Nacional de Educação - ter verifkado o funccionarnento 
de dois <annos e a satisfação -:!e outras tantas exig encias . Isto mos~ 
tra qu·c o íunccío~amcnto de dois annos, antes de ser concedida a 
inspecçãc. preliminar. nada tem a ver corn QS outros dois annos de 
inspecção pr~li=:~ '.nar subsequente a0 primeiro prazo. 

O Sr. Teixeit;s Pinto - Permitta V. Ex. mais um aparte, de 
vez que ambos chegãrnos ao mesmo ponto? Pergunto ao nobre ora~ 
<lor: trancando o proj-ecto em discussão a possibilidade de inspecção 
prelimi:nar e da ins.pecção prév'ia ..• 

O Sr. Teixeira Pinto - lpso facto, àa preliminar tambem . 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Mas aqui ha a distinguir. 

O Sr. Teixeira Pinto - Não ha distincção alguma. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Vou fazer a diltinc:ção. 
Um estabeieciment<> de ensino, na hora actual, requer a ins~cção 
preliminar . Feita a verificação prévia, elle preenche as cocndições 
exigidas em lei c o Conselho dã .parecer favoravel. Surge a •lei, que 
impede a inspecção prévia . No emtanto, a in.specc;ão preliminar 
<:lesse >estabelecimeJJto estã assegur.ada por direitos adquiridos. uma 
vez que quando elle :requeru, a inspecção previa nao estava suspensa. 
Se isso se wrH'icou e o parecer roi favotavel, a ins~cç,ão prellininar 
terã de ~r concedida. , . 

O Sr. Dlniz Junior - Esta é materia nova muito interessante. 

O SR. RAt.n.. BITTENCOURT -Tanto isso é verdade que 
o projecto Dod~rth, aléni de suspender a inspecção prévia, man~ 
dava que ficasse .ta.tnbem su.spensa .a .approvaçao dos estatutos pclo 
Ministro da Edu-cação e Saude Publica . Ora, approvação dos es~ 
.tatutos é coisa que vem a meio caminho da :inspecção ou r~onhe-
cim.ento, e não na pbase inida~. Se se oegasse, portanto, ao Ministro 
'o direito de approvar oestatutos, aquelles estabelecimentos que já 
estão com inspec:ção encaminhada, teriam seus direitos burladOs. 

O Sr. Teixeira Pinto .,..- V. Ex. agor.~, está com a razão. Te~ 
riam seus' direitos prejudicados. E' o que eu· digo á Cantara.. 

O SR. RA.UL BITTENCOURT - Teriam. sim, os seus di~ 
r~itos prejudicad<JS.' p(>rque, então, pelo projecto ·Henrique Dodsworth. 
o Mínlstro nlfo podendo mais approvar OIS estatutos, a m.s~~ 

.permanente ficaria . interrompi<!~. impos&ibilitada, apesar da. -prelun1-
Dar ter vigorado, funccionado. 
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Cit<>i o facto para mostrar o zelo da Commi.s.são em impedir que 
<qualqú-er direito adquirido fosse offendido; 

Lê-.soe- á pagina 3 do avulso, na parte final do parecer: 

"Em face do exposto, somos de parecer que o projecto, 
em apreço, se ~mpõe á approvação desta Commissão e do ple~ 
n.ario com as seguintes emendas: 

Ao art. ]•; 
Supprimir as phrase.s iniciadas pe'las expressões e bem 

assim ... 

Qu.e phr<>~e.s são ess-as iniciadas pe.las expressões e bem as
sim ... "? São jll!:tamente as que passo a ·ler: 

., ... e bem assim a approvação de seus Estatutos pelo Mi~ 
nistro da Educação <:- Saude Publica, em conformidade com o 
art. 7u do cita -:lo decreto ... " 

Isto quer dizer que o ·Ministro continuará, pelo projecto, ã vista 
da emen-da da Commis.são, com a prerogativa de approvar os -esta
tutos e o regimento interno dos estabelecimentos de ~osino, de ma
neira que aquelles cujo periodo de reconhecimento estiver em curso, 
uma VleZ vencido, não soffrerá qualquer constrangimento na sua ev.1~ 
Jução até ã conquista do direito pleno e acabado da iospecção per
manente. 

Sõ aos novo:; estabelecim~ntos de ensino, ãquelles que pleiteam 
-o primeiro degráu, é que, por um acto doe amparo á poupança do 
trabaJho dos educadores, como ha pouco :assignalei, fica suspensa 

.a concessão, até quoe-, reorganizada a lei do Plano Nacional de Edu~ 
cação, os estabelecimentos venham a pleitear o qu:e agora estão a 
iazer, mas então sob os moldes da '!leva lei, 

O Sr. Teixeira Pinto - Não ficaria mais daro se se dissesse 
no projecto que os estabeledmmtos não ~oderão pleitear oessa ins-
pecc;ão? 

O Sr. Sampaio Corr-êa - Desejaria que o nobre orador me 
elucidasse: a inspecção prévia, tal como a lei a define, é requerida? 

O SR. RAUL BITTBNCOURT - E' requerida a ins;:>ecçl:lo 
·'Preliminar. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Refiro-me á inspecção prévia .. 

. O SR. RAUL BITTENCOURT - Estou respondendo ao apar
te de V. Ex. E' requerida a inspecção preliminar e para que esta 
seja deferida ou indeferida, o Ministro deverã, pela ki, determinar 
'Providencia administrativa-, que é a inspe~ção prévia. 

O St>. T,ej.xeira Pinto - Mas de-pois de dois annos é requerida 
a prelUninar. 

O Sr. Sampaio Correa - Ha estabeleci.men~ que ain~ não 
estão no gozo da inspecção prelilninar, embora esteJam no da mspe~ 
-cção prévia . 
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O SR. R~UL BlTTENCOURT- Ess~s continuarão no curse;.· 
de se<J. reconhecimento. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Parece-m~ que o nobre coUesa, Sr. 
Teixeira Pinto, deseja se determine bem na lei que tacs estabeleci~ 
mentos contin1l1Cm no <:urso do seu reconhecimento, isto e, no goro 
dos dix·eitos adquiridos em que se e-r:contram. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - E' o que supponho estej«<· 
esclarecido na lei, que passo a ler; mas se não estiver, então tudc. 
se resumirá, como disse, d~ inicio, a mera questão redaccional. 

O projecto começa desta forma: 

"Emquanto não fôr approvado pelo Poder Legislativo Fe
dera-l, ex-vi -::ie sua competencia privativa, o plano nacionaf 
de educação, fica suspensa a con<:essão de inspecção prêvia ... " 

O Sr. Sampaio Corrêa - Dahi .a mí!lha p~rgunta: para haver 
concessão deve haver requerimento. 

O SR. RAUL BITIENCOURT - O requerimento é !:lo .s<:n
tido da inspecção preliminar. · 

O Sr. Sã.mpaio Corrêa - E' referente ã concessão de inspecçãa. 
prévía. 

O Sr. 1bixcira Pinto - Depois de dois annos, não é verdade?· 

O SR. RAUL BlTI'ENCOURT - Não cheguei a comprehen~ 
der, ainda. a razão baska na qual V. Ex. fundamenta tão forte
mente a consideração dos dois annos. 

O Sr. Teb:cira Pinto- Se V. Ex. m'o permitte, resumil-a--ei". 
em duas palavras. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - E' o que desejo ouvir. 

O Sr. Teixeira Pinto - V. Ex. está de accordo commigo em 
que, para obter inspecção prelinlinar, o estabel-ecimento precisa pre~ 
encher as condições do art. s·. isto é. ter predio. patrimonio, func~ 
don.ar durante d~is annos consecutivos. ,Depois, - ê o que me
parec.e- do quanto apprehendi da exposição do nobre collega - de
findos os dois anr:os, .poderá, então, pedir a inspecc;ão preliminar
Não é verdade? 

O SR. RAUL BITTENCOURT- Sim. 

O Sr. Teixeira Piinto - Pergunto: é, ou não, ferir dlrcito ad~ 
quirido negar essa inspecção preliminar depois de decorridos dois.: 
annos, dentro dos qua.es, ·pela 1ei, já o esta.belecimeneo tem inspecçâo· 
prévia? 

O SR. RAUL Bl'TTENCOURT - Não toem a inspecção pre
·.limm:ar. 

Um Sr. Deputado - Tem direito a requerer. 
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O ISR. RAUL BITlliNCOURT 
.o:::onquista direito. 

Quando se requer, não se 

O Sr. Tdxeira Pinto - Mas e que o projecto. n.?gando a fa
..::nlda·de doê' requere: inspccção prévia, ipso facto nega o direito á 
illspccção preliminar. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Nega áqudles que não ti
nham direito algum. Sómente. 

O Sr. Monte Arrae.s - Tinham apenas remota esp.?ctativa. 

O SR. RAUL BITT.ENCOURT- Quando muito. 

O Sr. Monte Arra~.s - Assim, não se modificariam as legisla
.ções. Elias ~e fossilizariam, porque não era possível alterai-as, em 
.attenção a direitos remotissimamente suppostos. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Portanto, Sr. Presidente, <1 

impressão que tenho, pelos proprios apartes do meu illustre collega. 
Sr. Deputado Teixeira Pinto, e pdos outros, que me hon;-am com a 
sua attenção, ê de que as duvidas até ha pouco suscitadas estarão 
dirimidas. Se a e:< pressão ''inspécção prévia" não exisre escripta 
na lei que especializa o assumpto, dla está, na sua fõrma compkta, 
:mencionada na lei geral, no Decreto n.. 19.851, e, se não chrismada 
pelo nome proprio, ~tá t..idicada no decreto ·em que se fun.d.amcntou 
o nobre collega, por isso que impõe que a inspecção preliminar sõ 
seja concedida apõs o exame prévio, verificação prévia. que nada 
mais é do qu·~ inspecção prévia. conforme estipulam os termos ge
raes da lei anterior. 

À duvida é de se ferirem direitos adquiridos. Desde que a 
Commissão tenha demonstrado, como demonstrou, por em~nda. o 
intuito de salvaguardar qua-lquer direito adquirido, de vez qu·~ sup
prirniu do pr;Jjecto Dodsworth phrases que, se viessem a vigorar, 
essas. sim. feririam taes direitos, Darcce obvio que nenhuma outra 

. duvida põde existir, p.ara qu•e a Carnara venha a se conduzir, ao 
votar, no propljo sentido da Commissão de Educação e Cultura, 
approvando o projecto, com as duas emendas da Commissão. Urna 
foi a que já mencionei e a outra é a que manda exceptuar da sus
pensão de ir.specção prévia os e.stabelec1m~ntos de ensino fundados 
pelos Governos ~staduaes e do Districto Fed~ral até 30 de Junho. 

Nenhuma duvida parece que possa ser suscitada. 

O Sr. ~Mor-aes Andr-ade - O illustlle orador dará licença .para 
:uma interrupção? 

O SR. RAUL BI'ITENCOURT - Com immenso prazer. 

O Sr. MOI'aes Andr-iide - Ouvi, com attenção merecida, o bri
lhante discurso de V. Ex., que toma a questão levantada .pelo meu 
prezado collega e amigo, .Sr. Teixeira Pinto, bem clara. crystalina, 
diaphana . Occorre-me, entretanto, no momento, uma difficuldade que 
,desejo sujeitar ao criterio de V. Ex., relativa â segun?a emenda 
proposta pela Commissão de Educação e Cultura. A num me pa
rece, meu .prezado collega, que suspender a inspecção preVla aos 

. .estabelecimentos fundados por .particulares e pernrittíl~a aos estabe• 
.lecimentos institui dos pelo Governo ... 
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O SR. RAUL BITTENCOURT- Ate 30 de Junho. 

O Sr. Moraes Andrade - . . .. até 30 de Junho, é um trata
mento di.lferente, que importa num privilegio aos estabeledmentos 
officiaes e, consequent-emente, numa inconstitucionalidade. Pediria a 
V. Ex . que me tirasse dessa <lifficuldade. 

O SR . RAUL BITTENCOURT - Responder-ei a V. E x. an
tes de tudo declarando que não darei minha opinião sobre a di ffi
culdade proposta pelo nobre colJ.e.ga. vi.sto que ella seria, meramente, 
individual. ... 

O Sr. Moraes Andrade - Mas multo valiosa. 

OSR. RAUL BITTENCOURT - . .. até porque não sou 
relator do .projccto . Mas qualquer que fosse a oplnHio do plcnario, 
de qualquer um dos illustres Deputados. a esse respeito, o projecto , 
se me não ·engano. estã em 2* discussão, portanto. em plena oppor~ 
tunidade nesta ou na outra phase de receber qualquer emenda para 
aprimorar e desbastar as arestas que, porventcra, existam. Apenas 
estou defendendo a parre central do projecto que tinha sido certamente, 
no meu ·entender, interpretada de uma maneira desfavoravel por 
alguns dos nobres Deputados. 

O pro}ecto. portanto, ou será approvado ta1 como está .presonte 
pelo parecer da Commissão. ou com novas emendas . Mas ·para sei:' 
rejeitado, sómente se os Srs. Deputados en.t:eaderem que o Povo 
Brasileiro deva continuar a criar escolas e su}eita-1-as á lei, para 
daqui a trinta mezes remodelal-as por inteiro. 

O Sr. Barr·jfo Pinto - D:!Scjava que V. Ex. me explicasse 
em que situação ficam os estabelecimentos que, actualm.ente, jã têm· 
ir.spec:ção preliminar, de.corrido o przzo de dois annos. 

O SR. RAUL BITIENCOURT - Percebo que V. Ex. es
tava ausente do recinto, ... 

O Sr. Barreto Pinto - Exactamente . 

O Sr. RAUL BlTTENCOURT - . .. porque a materia j ã foi 
esclarec\da por mim. Como percebo isto, tenho muito gosto em · 
repetir, summariamente, o Q1.1e affirmei. momentos antes. 

O Sr. Barreto Pinto - Obl1i.gado .a V . Ex. 

O SR. RAUL BITrENCOURT - Os estabelcc~tos que 
tiverem inspecção prévia concedida. continuarão, com esse requisito~ 
a pldtear a io:>pecção permanente. 

Tenho, Sr. Presidente, justificado o aparte que lei ao nobre· 
De.putado, Sr . Teixeira Pinto; creio ter sustentado o .projecto que 
ora se discute oe ·para o qual solidto o voto favoravel da Gasa. 
(Muito bem; muito bem. Palma:;. O orador é cumpâmentado.) 

O Sl'. Presidente - H:a sobre a mesa emendas que vão ser· 
lidas . 

Sãc, successivam=te, lidas. apoiadas e enviadas á Commissã<;>.· 
de Educação e Cultura as seguintes 
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Emoodas ao projecto n. 135, de .1935 ( 1.~ legislatura) 

(2• discussão} 

N. 

Redija-s<: ela seguinte maneira o art. I 0 : 

"Emquanto não fõr approvado, p-elo Poder Legiisaltivo Federal. 
o plano nacional de educação (Constituição Federal. art. 39, n. 8, 
letra c, e art. 152) não será concedida inspe<::ção previa a univer
sidades c institutos estaduaes ou livres'", (o resto como est<i no texto 
do projecto) . 

Accresuente-se d-epois do art. 2•: 

"Art. 3.u Rcsalvam-se as concessõ~s untcriores a esta lei e 
todcs Os effeitos que elbs possam produzir a favor dos estabêlect
mentos que as obtiveram". 

Sala das Ser.sô2'S, 21 de Julho de 1935. - Pedro VeZ"gara. 

N. 2 
Onde convier: 

Art. Ficam exccptuados os estabelecimentos de ensino supe• 
rior dos Estados ou qu~ por estes sejam subvencionados e fiscalizados. 
desde que tenham já solicitado a inspecção prévia. 

Sala das Sessões, 3 de Agosto de 1935. Diniz Junio~. 

N. 3 
Ao art. l": 

Paragrapho unico. Exceptuam-se elas diispasições desse artigo 
os estabelecimentos de ensino superior Cl'~ados pelos governos es~ 
taduaes, do Districto Federal e aquelles que. na fôrma estabeledda 
no Decreto n. 20.179, de 6 de Julho de 1931, já preencheram as 
condições exigidas no art. 8" desse mesmo texto legislativo. 

Sala das Sessões, 1 de Agosto de 193g. - Teixeira. Pinto. 
Gomes Ferraz. - Pinheiro Chagas. - Octavio Mangabeira. - Cin~ 
cínato Braga. 

O Sr. Presidente - Não hav-endo mais quem queira usar da 
palavra sobre o projecto, vou declarar ·encerrada a discussão do pro~ 
jecto. (Pausa}. 

En~errada a discussão dos artigos 1 • a J•, ficando 
adiada a votação até que a referida Commissão de pa~ 
recer sobre as emendas offerecidas. 

Discussão unica do pcojecto n. 153, de 1935 ( J• le
gi.sl:Jiurao), autorizando a Mesa da. Cam<lra dos Depu
tados a requisitm do Ministe:rio da Fa::enda a quantia de 
4::5(){)$000. para pagar a ajuda de custo devida ao Depu
tado Xaviet' de Oliveira: com par.:x:c-r fnvot"aud da Com
missão de Pirrarzças. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 
Ha sobre a mesa u:ma emenda que vae ser Hda . 
E. lida, apoiada e posta conjuntamente em discuss::io a seguinte 
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Emenda ao projecto n. 113~A. de 1935 {L" !eg:.s.latura) 

(Discussão unica) 

No artigo 1" onde se diz: 

"a quantia de 1:500$000, .p.ara o pagamento de ajtlda de custo 
devida aoa Deputado Antonio Xavier dt> Oliven·a··. 

digaJse: 
"a quantia de 9:000$000 (nove contos de réis) para o pagaJ 

ment:l de ajuda de custo devndas aos Deputado!; Antonio Xavier de 
Oliveira e Carlos Cavalcanti de Gusmão··. 

Justificação 

O Deputado Federal pelo Estado de Alagoas. Sr. Izidro Tei
xeira de Vasconcellos, teve o seu diploma tornado sem effeito pelo 
Trib>mal Sup!!rior .de Justiça Eleitoral. Em seu lagar foi diplomado 
o Sr. Carlos Cavalcante Gusmão, que tomou posse da cadeira nos 
ultimas dias do mez de Julho ·findo. 

A Secretaria não tem, tambem, recurso ordinario para pagaJ 
menta de ajudas de custo devidas aos 'Deputados Antonio de Mello 
Machado e ................................................... , 
......................................... pelo Estado de Alagoas, 
em virtude d-e o ex~Deputado hidro Vasconcellos ter recebido a 
ajuda de custo que lhe competia, englobada no credito aberto apenas 
para trezentos Deputados 

Dahi a necessidade da emenda acima. 

Sala <las Sessões, 1 de Agosto de 1935. -· Euvaldo Lodi, em 
exercido da presid~ncia da Com.missão Executiva - Tos~- Pereira 
Lyra. L" Secretario. - Generoso Ponce Filho. - Clétto Godoy. 

Sala da Comrnissão, 2 de Agosto de 1935. - João Simplicio, 
P:·esid.;:r..t~. - Carlos Luz. - Orlando Araujo. - Amaral Peixoto. 

Clemente Mariani. - Gratuli.ano Brito. - Hcnriqu~ Dodsworth. 
Cardoso de Mello Netto. - França Filho. 

En<:errada a discussão do projecto e da emenda. ficando adiaJ 
ca a votação; na fonna do Regimento. 

Díscttssão unica do pacecer: n. 11, de 1935 (l.a legislatura), 
éip~ovando o acto do T~ibunal de Contas que recusoc. cegistro. 
ao termo de accõr:do, pelo Banco de Credito Commercial e Corr:J 
strudor, S. A.. assumindo compromissos pela extiru:ta firma A. 
M. La Porta & Comp. ~' ·-· 

Encerrada a discussão, ficándo adiada a votação, na forma do 
Regimento. 

Discussão unica do parecer n. 12; de 1935 (l.a. legislatura), 
approvando o a.cto do Tribunal de Contas que recusou registro 
ao contracto com a Polyclinica de Copacabana. para locação 
de um predio no Districto FederaL 

Enc-errada a discussão, ficando .adiada a votação, na forma do 
Regimento. 
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O Sr. Presidente Entra em discussão o requ<!riml'lnto. 

Tem a palavra o Sr. Salles Filho. (Pausa). Não estâ presente. 

Enc·~rrada a discussão, ficando adiada a votação. na forma do 
Regin1ento. 

Discussfio unica do fcqucrimc:nto n. 86, ck 1935 ( l.n legls~ 
!atura), do Sr. Acurcio Torrlc~. de informaç&~s sobre um diccreo
lo do:: cxpulsiio co:ntra o qual se a/lega ter sido expedido irrcgu

iarmcntc. 

O Sr. Presidente Entra em discussão o requerimento. 

Tem a palvra o Sr. Acurdo Torres. (Pousa.j Não está pre
sente. 

E ncerrada a discussão, ficando adiada a votaçi:o na forma do 
Regimento. ' 

Discussão unica do z·cqucrim-:nto n. 88, de 1935 (l.a lcgi~ 
latura), do Sr. Pedro Calman c outros. de informaçõr:~ sobre d 

edi[ido da Faculdade de McdiciTUI. da Bahia. 

O Sr. Presidente - Entra em discus~ão o requerimento. 

Tem a palavra o Sr. Acurdo Torres. (Pausa.) Nilo esta pre~ 
sente. 

Encerrada a discu.;são, ficando adiada a votação, na forma do 
Regimento. 

Díscuos<íO unica do requerimento n. 89. de 1935 ( ]." .lcgi'.s~ 
laturll), do Sr. Pinheiro Chagas c outros, de: ír.formaçõcs sobre 
c:mprestimc,s feitos pela União aos Estados. 
Tem a .palavra o Sr. Pinht>iro Chagas. (Pausa.) N5o está pre

sente. 

Encerrada a discu.;são, ficando adiada a votação, na forma do 
Regimento. 

Discussão unica do requcrlmcnto rt. 92. de 1935 ( !."- lcgts~ 
!atura). do Sr. Delphim Moreira, de inclusão em Ordem do dia 
do projecto n. 52. de 1935. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o requerimento. 

Não havendo guem queira usar dap alavra. declaro encerrada a 
.:Hscussão. (Pausa.) Estã encerrada. 

Esgotada a materia em discussão, dou a palavra. para explica~ 
ção pessoal, ao Sr. fosé Gomes. 

O Sr. José Gomes - Sr. Presidente, trazcm,me a tribuna, 
neste momento, as referendas ás obras do .Nordeste. feitas no fim 
da Sessão de sabbado passado, pelo nobre Deputado por Pernam, 
buco, cujo nome peço permissão para declinar. Sr. Oswaldo Lima, 
.quando aqui dissertava sobre o decantado banditismo nordestino . 

O Nordeste BrasiJ.eiro Sr. Presidente, é um campo vasto de 
problemas os mais variado~ •e interessantes possíveis. Como ta·!, em 
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nenhuma outra regiiio do Paíz, ob~rv.am-se identicos .phenometnos _ 
Apresentam-~e sob tres aspecto.s : o das séccas propriamente, o das 
innundações -~ o dos soccorros ás .populações no momento do fla
gello . N:~.o são problemas que possam ser solucionados por um go
v~rnc. nem tão pouco. resolvidos por engenheiros ou tech::~icos de 
outra qualquer especie. São, porém, probkrnas para cuja solução 
se <::xigem descortino c orientação de grz:ndes e~tadistas ... 

O Sr. Oswalrfo Lima - Nesta parte V. Ex. está de accardo 
C<>mmigo. 

O SR. JOSE' GOMES - . _.que se sucu~dendo uns aos ou
tros v~jam noquillo um dos maiores emprehendimentos nacionaes ou 
mesmo o maior dentre elleso, para que aos poucos e com grande es
f<> rço de tempo, po~amos ver corrigida ou attenuada aquelia situa
ção int·ere.ssantissima. em qu·e a vida e a morte marcham parallela
m·ente c-om os .s~us respectivos -corc~jos. Quando. digo vida quero 
~eferir~me aos tempos de bonança no Nordeste em que o verde eJCu
berante das suas c:a<~tingas, a puja:Jça da sua lavoura, as formas car
nudas dcs seus rebanhos - tudo tradu: vida e alegria .para sua gen
to>,. já E'Squecida do martyrio e da ruiseria; e quandq digo morte, re
porto-me aos tempos .do flagello em que se contemplam os quadros 
mais landnantes que a imaginação humana possa formar. 

Avahar o que sejam as ~c:cas no Nordeste. sõmente quem teve 
occasião de presenciar as scenas pungentes das retirada.:; .;ertancjas, 
através dv,;; sertões invio~ e resequidos á procura do pão e da agua, 
para matat' sua fome e minorar s ua sé de. 

Aqui dou a :;:~ahivra ao grande vulto da engenharia nacional. 
Dr. Armando de Godoy, co;nhecedor de vi;u do drama tragico do 
Nordeste , o qual assim se expressa: 

"Os meus illustres companheiros de commissão e eu per
corremos com o maior soffrimento, a alma constantemente 
percutida de fortes emoções e o.s nossos corações a transbor
dar de piedade. milhares de kilometros através de Pernam
buco, Parahyba. Rio Grande do Norte, Ceará, e .finalmente 
Bahia. As estradas qu~ seguimos, pelo que vimos nas zonas 
atravessada:; mereceram bem o nome de vias dolorosas. As 
scenas, os quadros que se desenrolaram diante dos nossos 
olhos humedccídos de lagrimas figuram entre os mais tragi
cos e c<lmmovedores que annos d e canícula podem produ
zir. A todo' instante se desenham com nitidez na tela in te· 
rior em que o ap.parelho da nossa memoria .projecta as sce· 
nas que mais nos impressionaram a alma. os espec:taculos 
que vimos: quadros de soffrimento atró:z:, de miseria physi
ca, de privação do que é mais i!ndispensavel ã vida rudi
mentar do camponez brasileiro, que p<>uca coisa pede para 
se julgar feliz." 

Ainda me fazendo ac:omoanhar dos sabias pensamentos do repre· 
sentante do Automovel Club-do Brasil nessa commissão, de que fazia 
parte tambem o grande mestre da engenharia, Dr. Sampaio Corrêa. 
que nos honra com a sua companhia 'nesta Casa, quero citar o se
guinte trecho da sua magistral .conferenda a respeito das Obras 
col'lt'ra as Seccas. 

"A fraternidade humana só se affirma e alcandora en
tre os habitantes <ias zonas de um .pai:z: em que as condições · 
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materiaes se mantém normaes e tem a felicidade de voluir 
regularme!llte. quando elles. dão franco apoio e ap.p'laudem 
com enthusiasmo a obra altruística de wccirrer aos filhos 
de outras regiões que se vejam assolados por qualquer fla; 
gello. Applaudir, portan to. do governo actual (refere-se ao 
Governo Provisorio) em face da calamidade monumental e 
immcnsurave l, que se precipitou sobre o Nordeste - é um 
dever elementadssirno. a que sã pôde escapar quem. vktima 
de mentalidade enfermiça, nega a dolorosa reaHdade que se 
desenrola no Norte. e que ora começa a diminuir tendo por 
scen~ri~ imml"nso a maior parte da ârca de s eis Estados do 
Bras1l. 

Coube então ao Governo P1ovi:orio. chefiado por um filho do 
Sul, a incumbenci?. ao mesmo tempo politica, economica e humani
taria, de atacar fren.tc ã frente o magno problema - digo política, 
porq:.1e demonstrou em alto gt·áo cordcalid;;d~ c união naciona·~s: 
cconomica. porque evitou o cxodo do capital humano {os homens 
do trabalho). que com a chegada do inve:mo de 1933 estavam todos 
nos seus municipios. Ctnde se cntr~gavam ao s.crviço da lavoura 
produzindo. assim. para economia publica c p3rticu1ar; humanitaria 
porque manteve no seu habitat as populações que ~e dispersariam 
forçosamente, trazendo eis r.ossas vistas os qu<Jdros macabras das 
longas carnillhadas em que se ob!;?rvam verd<Jdeiros rebotalhos 
humanos a 'llendigar pão e agua pelas cidades e estradas a fóra. 

No seu discurso aqui proferido. Sr. President~. affirmou o nO; 
bre representante de Pernambuco qu-" ..... os grandes credites não 
fizeram o bem que delles se esperava para o Nordeste . .. " Precisa· 
me:1te. neste ponto, em que o o rador recebeu varios apartes de pro• 
testo de muitos s~nhores deputados, presentes ii sua oração, venho 
tatnbem juntar os protestos da minha bancada e dizer que o lllustre 
deputado foi infeliz nessa af.firmação porque as grandes sommas 
díspendidas. com o Nordeste tiveram a mais perfeita e justa appli• 
cação, dado o seu fim economico c humanitario . 

O Sr. R.uy Cam~iro - Lame:Jto que- o Sr. Oswaldo Lima não 
conheça a situação das obras no proprío Estado de Pernambuco. 
E' essa, pelo menos, a impressi!ío· que tenho . 

O SR. JOS-E' GOMES -- E' justamente isso que tambem la· 
mento. S . Ex . revela igonorar o estado das obras do Nordeste. 

Nínguem melhor do que S. Ex. deveria conhecer a grandiosidade 
e alcance das obras que tem sido e vão sendo executadas n o Nor~ 
deste brasi:leiro, pelo Governo Provisorio, sendo intumediario o 
então Ministro da V iação e Obras Publicas, Sr. José Atnerico. 
cujo nome pronul!!cio com desvanecimento por ser filho da mesma 
terra calcinada onde tambem m:scemos eu e o illustre Deputado Sr. 
Oswaldo Lima. 

O Sr. O.swaldo Lima - Eu. em Pernambuco. conheço muita 
coisa feita nesse sentido . Entretanto, Pernambuco é zona de secca.s. 
Caracterizei isto: os serviços não foram concluídos: a açudagem foi 
ridicula, e, mesmo assim, açudag-em de terra. que V. Ex . sabe 
como é . 

O Sr. Gratuliano de Brito - .Ahi o caso é de se pedir a opi
nião dos technicos . 
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O Sr. R,uy Santiago - Em Pernambuco f()rarn construidos 
quatro açudes de 1931 a 1934 e o Cachoeira está s~ndo concluido. 

O SR. JOSE' GOll\ii:ES - Àhi está o erro do nobre Deputado 
Oswaldo Lima. S. Ex. devia ter ·visto o relatorio .do inspector de 
seccas. Dr. Luiz Vieira, grande vu'lto da engenharia nacional, que 
prova que no nordeste temos accumulados e reservados mais de nove~ 
centos milhões de metros cubicos d'agua, nos &tados do Ceará. 
Rio Grande do Norte e Parahyba. inclusive no de V. Ex. ond-e fo. 
ram concluidos dois açudes, estando um terceiro em vias de exe· 
-cução. 

O Sr. R,uy Carneiro - Aliás. sobl'le as obras do nordeste temos 
aqui o testemunho do Sr. Sampaio Corrêa, a ~sse respeito uma das 
voz:e-5 mais autorizadas da engenharia brasileir" c ~a minoria .par· 
lamentar nesta Casa. Insuspeito p::Jr consegui'nte. 

O Sr. Oswa.ldo Lima -- Os açudes iniciados em Pernambuco, 
p-ela Inspcctoria no periodo da administração José Americo não che
gam a <:amportar So/0 do volume dagua dos da Parahyba. Já não 
falo dos do Ceará . 

O 1SR. JOSE' GOMES -- V. Ex. como nordestino e pemam
bucano legitimo que é, deve saber que, anteriormente a 1930, Per
nambuco não estava incluído na zona das seccas. 

O Sr. Oswaldo Lima - Contra aqudla exclusão foi que pr~ 
te-stei. 

O Sr. Mathias Frc.ire - Foi o grande Ministro Tos~ Americo 
que incluiu o Estado de Pernambuco no plano das obras contra as 
~eccas. Isto é bastante para que V. Ex, reconheça que elle não 
esqueceu aquelle Estado. 

O SR. JOSE' GOMES - Foi por isso quz o Sr. Jo~é Am~
rico não atacou as obras em. Pernambuco, corno f~z :r::a Parahyha e 
no Rio Grande do Norte; por falta de estudos. mas mandou proce
der a esses estudos ~ collocou muita getnte nesses t~abalhos, tudo 
de accordo com o Sr. Lima Cavakante, então Int-erventor Federal 
::~aquelle Estado. 

O Sr. Oswaldo Lima --.! O orador disse que poSsuimos mais de 
900 milhões de metros cubicos dagua acumulados ... 

O SR. JOSE' GOMES 
de V. Ex. 

Inclusive alguns milhões no Estado 

O Sr. Oswaldo Lima - ... mas o problema não e .só accumular 
agua. E' de applicar essa agua em irrigação. 

O SR. JOSE" GOMES -O problema é para uma geração, 
e, nã::> para um Governo. 

O Sr. Sampaio Co-rrêa - A irrigação é posterior. Não põde 
ser >exec:utada antes da açudagem . 

O Sr. Ruy Carneiro - Muito bem. Fala agora o technico. 
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O Sr. Gratullano de Brito - Prosiga o orador na sua exposi
ção porque tudo ficará e.sdareddo. 

O Sr. Sampaio Corrêa -. O o ra;ior me pcrmittc uma informa
ção ? Encontrei açudes .em construcção e, parallelamente á con5tru
cção de taes açudes, os princ:paes canaes de irrigação em franco 
andamento. 

O Sr. Oswatdc Lima - Não em Pernambuco. 

O Sr. S ampaio Corrê<J - E ncontrei-os no Ceará, na Parahy
ba, e no Rio Grande do Norte. 

O Sr. Oswaldo Lima - Ma$ esse serviço é muito ~duúdo . 

O Sr. Sampaio Corrêa - Perdão. não é as-sim tão pequeno. 
Poderei apresentar os dados relativos á irrigaçiio iniciada, mas a 
irrigação, como dis.!;c, não põd~ s~r feita arttes du açudagcm. 

O Sr. Oswaldo Lima - Mas a açudagcm vem do lmperio -e 
nessa época já se fez urn grande açude. 

O Sr. Ruy Carneiro - Um açude ... 

O Sr. Sampaio Corrêa - Nao estou trata-ndo de obras do lm
perio . 

OSR. JOSE' GOMES - A [nspectoria das Seccas só .foi 
creada no governo Nilo Peçanha. 

O Sr. Oswaldo Lima - A minha c:eo.sura foi tambem pda loca• 
Jização em Jogares inadequaàoo . 

O SR. JOSE' ' GOMES - Vou provar que Justamente o e rro 
de V. :Ex. ~ dizer que os boqueirões não são proprios para fechar 
os açudes. quando estes devem ser feitos exactamente nos boquei
rões. 

O S.-. Osw.aldo Lima - V. Ex. vae provar que ha qm'nhentas 
famílias fixadas em terrenos irrigados no nordeste. E ' o que desejo 
saber e ninguem respond-eu até hoje: 

O Sr. Ruy Carneiro - Os serviços de irrigaç~ estão· adian
tados, mas, ainda não estão concluídos. São grandes obras que não 
podem ser terminadas com a pressa que V. Ex . deseja. 

O SR. JOSE' GOMES - As obras executadas no Nordeste 
pelo Governo Provisorio, e. tão -patrioticamente continuadas pelo 
Governo Constitucional, dado o seu resU'ltado pratico, economico e 
humanitario. bastariam para -eternizar um chefe de Estado no con~ 
ceito e na gratidão do seu povo . Para desfazer as acc:usações in
justas do nobre representante nordestino, vou juntar ao meu discur
so, lendo desta tribuna, á gui.za de exemplo, um resumo (sõmente 
das obras de açudagem publica) do relatoriO do com~tente e digno 
Inspector das Seccas, Dr. Luiz Vieira, cuja honradez e notoriedade 
profissional é sobremodo conhecida em todo o Brasil . Para illustra~ 
ção do roeu discurso junto aqui tambem a opinião hlsuspeita do il4 

lustrado engenheiro sulista Dr . l:lennqu~ Novaes q1.1e mui contra~ 
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riamente ao nobre Deputad·o Oswaldo Lima. assim se manifesta so
bre c caso do Nordeste; 

''Getulio Vargas. finalmente - Dictador e Presidente, 
do extremo sul, .penetrado de verd<3deiro espirito de nacio
nalidade - que, a braços com um surto climaterioo synchro
nizado com as reacções da revolução de Outubro de 19.30. 
ao mesmo tem;x> que não regateou recursos directo.s para 
amenizar a situação peno.sa de meio milhão de flage!lados. 
orientou o aproveitamento do seu trabalho -e systematizou a 
acção do governo num sentido mais logico e radonal, do 
qual resultou o rendimento sensivelmente melhor do que o 
das tentativas ant~riores, levadas a effeito em melhor situa
ção financeira. 

Explico, a.ssim, a satisfaçào cem que recebi a perspecti" 
v3 de uma ·excursão pelas obras qu~ a J!nspectoria de Sec"· 
c: as estâ faz~ndo nessa região. Depois de 1904. percorri o 
Gearâ e trabalhei no Rio Grande .do Norte em 1912; de 
1921 a 1923, collaborei na medida de minhas forças, com o 
Dr. Arrojado Lisboa, no periodo aureo da Inspectoria: vol
tei ao Rio Grande do Norte, ern 1924 e, em 1928. nova" 
m~ntc. 

Posso apreciar. portanto, em longos intervallos e com 
a visita agora, o grande progresso do Ceará, do Rio Gran" 
de do Norte e da P.arahyba, para o qual tem contribuido 
decisiv.ame'Ote a sâbia politica em relação a elle adoptada 
.pelos governos citados." 

Obr.-as 

Açudagem 

Açudagem publica - Foram proseguidas 16 obras de 
açudagem publica, sendo duas na Bahia, uma em Sergipe. 

tres em Pernambuco, .tres na Parah-yba, tres no Rio Grande 
do Norte e quatro no Ceará, a saber: 

Bahia: 
1. "Macahubas··. para 20.900.000 metros cubicos. 
2. "Valente". para i. 600.000 II\etros cubicos ( para~y· 

sado em 1 de J u'nho para revisão do projecto) . 

Sergipe: 
1. "Coité", para 1.000.000 de metros cubicos. 

Pernambuco: 
1. "Cachoeira", para 6.000.000 de mts. cubicos. 
2 . "Parnamarim ", para 5. 715. 0000 metros cubicos 

(aterro-barragem perto de .Leopoldina). 
3 . "Quebra Unhas", para 3 . 190. 000 mts . cubicos. 

Paranyba: 
1. "Condado", para 35.000.000 de mt.s. cubicos. 
2 . "Piranhas", para 255 . 000. 000 de mts. cubicos. 
3. "São Gon-çalo", para 44.600.000 mts. cubicos. 

Rio Grande do Nor~ : 
1. "fnbal"é", para 17.600.000 mt!. cubicas. 
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2. ''Itans", para 81.COO.OCO d~ mts. cubicos. 
3. "Lucrecia", par<: 27.270.000 mts. cubicos. 

Ceará: 
1 · "Gencra l Sampaio... para 322 . 000. 000 de metros 

cubico~;. 

2. "Jaibara", para 1Q4.000.COO de mts. cubicos. 
3. "Chorõ .. , rara l·B. 000. COO d~ m ts. cubicos .. 
4. "Tucunduba .. , obras de consolidação. 
Destas foram conduidas seis. sendo· 
Duas em Pernambuco: "Parnamarirn" e "Quebra 

Unhas". 
Uma em Sergipe: "Coité". 
Uma no Rio Grande do Norte: "Lucreda". 
Duas no Ceara: "Chorõ" e "Tucunduba". 
Passaram para 1935 dez açudes publicas. sendo: 
Dois na Bahia: "Macahubas" e "Vakntc". 
Um em Pernambuco: "Cachoeira". 
Tres l!la Parahyba: "Condado", "Piranhas" e "São 

Gonçalo". 
Dois no Rio Grande do Norte: "Iharé'" e "1tans". 
Doi..~ no Ceará: "General Sampaio" e "Jaíbara"'. 
Os açudes concluídos até 31~12~1930. em numero de 91. 

têm a capacidade total de 620 .. 661 . 9+i metros cubícos . 
Os 1::1 açude-s concluidos em 1931-32-33, representam 

um volume de 183.099.420 metros cubic:os de agua. 
Os seis terminados em 193'1 perfazem 180. 175.000 me

tros cubico..~. excluida a capacidade do Tucunduba (já exi~ 
tente). 

O total geral <tccumulavcl até 31~ l 2-34 é, portanto, de 
983. 936.36i mts. cubicos.sendo 363.274 .120 mts. cubicos, 
referentes ás obras novas de 1931, 1932, 1933 e 1934." 

'Da leitura desses docum~tos insuspeitos pela sua autoria e pelas 
provas concretas qu~ -os acorn)'anham, posso concluir, Sr. Presidente, 
que os grandes credites destinados ao Nordeste, ao contrario do que 
·affirmou o nobre Deputado, proporcionaram-lhe j'ncalculaveis bene
ficios. 

As accusações feitas ~qui reve1am que S. Ex. não conhece os tra~ 
"balhos executados na Parahyba, no Cearã e no Rio Grande do Nor; 
te. Não tem, portanto. S. Ex . autoridade para discutir o assumpto, 
pois ignora o que seja irrigação e drenagem no problcna .<:as seccas. 

O Sr. Oswaldo Lima- Levantei-me contra o papelorio dessa en~ 
genharia ( potestos} c pedi provas dos resultados obtidos .pelas obras 
contra as seccas. V. Ex. ccm.torna o .ponto nodal do caso. 

O Sr. Ruy Carneiro - E' uma injustiça clamorosa que V, Ex. 
faz aos engenheiros que dirigem as Obras do Nordeste. 

O SR. JOSE' GOMES - Exactamente; uma injustiça á digna 
-engenharia naci<mal. (Trocam..-,se tWt7letO.Sos apartes). 

O Sr. Oswaldo Lima - Ninguem. ignora que, para as obras do 
Nordeste, chegou,se até a comprar afeía. f<ira do Brasil. 

O SR. JOSE' GOMES - Desconheço esse facto. 
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O Sr. Oswaldo Lima - V. Ex. !nega que tenham vindo vapo
res carregados de areia, para a realização das obras do Nordeste. 

O Sr. Ruy Cant,z~ro - Protesto. Posso affirmar que is= não cc
correu durante a gestão do Dr. José Americo na Viação e nem do ac
tual ministro. 

O Sr. Presidente 
hora da Sessão. 

Advirto o nobre orador que e.stã finda a 

O Sr. Pereira Lira (Pela ordem)-Sr. Presidente, solicitaria a 
V. Ex . consultasse a Casa s-e· consente na prorogação da Sessão por 
mais me:a hora, 3fim de que o orador conclua as suas considerações. 

O Sr. Presidente - V. Ex. fará por escripto, o requerime!!ltc· 
mandando-o á Mesa. 

Vem á Mesa e é submettido a votes o seguinte 

REQUF.&lME;qTo 

Rcqu~iro a j;lrorogação da Sessão pelo prazo de trinta minutos 

Sala das Sessõe.<:, 3 de Agosto de 1935 - Pereira Lyra.. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - A Sessão está prorogada por trinta minutos 
e continua com a ap.alavra o Sr. José Gomes. 

O SR. JOSE' GONIES (continuando) - Jâ affirmei que desco
nheço esse facto . 

O Sr. Oswaldo Lima - Se é assim, V. Ex. não tem idoneida
de para discutir o assumpto, já que ignora as immoralidades c6mmet· 
tidas em temo das -obras cC\lltra a secca. D.:via conhecer as virtudes 
e defeitos, afim de ·ter idoneidade intelledual para tratar da questão, 
idoneidade a que naturalmente V . Ex . se refere. · 

O SR. JOSE' GOMES - V. Ex. está falando com um filho 
do sertão do Norte que esteve durante longo tempo á frente dos fla· 
gellados, .ao pas.so que V. Ex . dá a ímpressão de ter feito a viagem 
de Rio Branco a Pedra em propaganda eleitoral. 

Vamos deixar de garrafas de cervejas e de navios carregados 
de areia, .a.fim de entrar no assumpto. 

O Sr. Gratuliarw de Brito - Queria que o orador perg\l.lllta.9Se 
ao :nobre Deputado Sr. Oswaldo Lima quando occorreu esse desem
barque de areia, proveniente da America do Norte, para as obras con· 
tra as seccas. O que está em causa ~ o período de combate ás .seccas 
a contar da data da instituição do Governo Provi.sorio . 

O Sr. Oswaldo Lima - Não foi no tempo da administração do 
Sr. José Americo. 

O Gratulisno de Brito- Prosiga, oentão, o orador no seu discur· 
so, porque esse faoto não interessa á discussão. 
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O SR. JOSE" GOMES. - Mais adia nte. o illustre Deputado diz 
que - ... os açudes se fazem nas serras .perdíd~ e pedregosas, sem 
pcssibilidade áa irrigação dos terrenos de cultura". Aqui, percebe
se, claramente. que V. Ex. cahiu num grande erro, perdoavel ;:>arque 
não é engenheiro. Com effeito. .appell<> para os technicos da enge
nharia que ~êm assento nesta Casa para responderem se as gra111de.s 
barragens devem ser feitas nos boqueirões das serrns co~tadas pelos 
rios ou p~ocurar o v<n:gedo para· tal fim? A engenhC'lria que dê res
posta cabal neste cas:>. O nob~ Deputado Sr. O!:waldo Lima . >nos 
dis!c ignorar c que s-;jam os cana~s ele irrigação e drenagem. os 
quaes, á rn~neira das art'i:ri:ls partindo do canal para levarem san
gue <i pcripheria. de_sempenham papel semelhante . .. 

O Sr. Oswal-:lo Lima - V_ Ex. prec:ísa dizer qu~s os terrenos 
irrigados. qf.!;mto:; hectares beacflciadoo, quantas familias favor.:cidas. 
qual r.1 riqu~<:tl pr-oduzida. o que ren~eu esse sçrviço ao Paiz . Isso ê 
qut' i-:1tere:-.sa á discussão c não o d~bat-= em ~orno de- sy~tema de irri
gação. 

O Sr. Gtf.ltuliarro d-:: Brito - O nobre Dcoutado s~nhor Oswaldo 
Lima. c<:-;r-o :.1-::Jrdestino. devia l<!mbrar-se de q'ue ess<:~s obras, :no ini
cio, tivera::~. antes do ma:s. um asoecto de a$Si::t~r.c!<t, em face da an
gustia d~ uma hora de desesperÓ, no meio da secca mais trem~nda 
c:ce c ,-,ordo:$te já conheceu. l\1crcê des~a assis~:ncia. a população 
não fl!giu do ·norde.:;tc, como acontecia anteriorment~. 

:..) S:-. Oswaldo [.ima - Ella fugiu em massa, em numerosas 
zona~. 

O Sr. Graruliarto áe &ito - E no primeiro inverno que veio. ti
vemos o nordeste com a producção algoaccira al.!gmentada, contri
buimio consid ~rilvelmente p;~ra os !aldos da ha!ança c:ommerci::~l do 
Bra.,.iL Eis ;ahi os primeiros cff::itos da asústencia que ern boa h~:-a 
·o Governo Proviscrio prestou <~o Nord-~ste, que está paga':ldo com o 
h~roismo do SC'o tr3balbo a muiüplic:ar as s<~fra~ do algodão ... 

O Sr. Oswaldo Lima - Porque choveu cst~ anno. 

O Sr. Gratuliano c:.~ Brito - Se não ioss~m as obras contra as 
seccas. não teríamos essa victmia fonnidavel . 

O Sr. O swaldo Lima - Se não chovesse. não teriamos safra de 
qualquer especie, porqUe irrigação n~o exiSte. 

O SR. JOSE' GO.MES - Tem haviào. realmente, grande má 
vontade cantra as obras do nordeste . Admira, porém, forme ~ôro 
nessa má vonta:ie um fil~o da terra pernambucana, t:anlbem victima 
das sec<::as. 

O Sr. Oswaldo Lima -V. Ex. disse que Pernambuco não sof
fre o ílagello das ~cc:as. _. E' que VV. EEx~; reso~veram que_ Pe~
nambuco r:ão necessita dessas obras. Pois 68 ,.,. e ptc:o do temtono 
pernambucano está sujeito ao flagic:io da secca. 

O SR. JOSE' GOMES- Não apoiado-

O Sr. R.rzy Carneí!'O - V. Ex. está .c:cnrrad~ctando o Deputada 
Oswaldo Litna, que declarou não terem s1do realisadas obras contr"'-" 
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:as scccas 'llO nordeste, V. Ex. não estâ focalizando o caso de Per-
11ambuco. 

O Sr. Oswaldo Lima - V. Ex. acba justo (lue a Parahyba te~ 
nha obras de açudagem, já iniciadas. num total de 300 milhõe-s de me~ 
tros cubic:os, quan-do a Pernambuco cabem apenas 14 milhõ~s? 

O Sr. Ruy Camciro - Não foi a is.so que alludill o orador. 

O Se. Adclmar l?ccha - E' que Pema;nbuco é mais poupado 

O Sr. Sam'!aio Cor-rêa - Peço permissão ao nobre orador para 
dar um "gJareczmento, talvez um pouco longo; ma5 S. Ex. me per~ 
doará. 

O SR. JOSE' GOMES -Com muito prazer. 

O Se. Sampaio Comia -Attendaro bem os meus honrados colle~ 
gas: o nobre Deputado. Sr. Oswaldo Lima, critica as obras do nor~ 
<:ieste e me parece, pelo ultimo aparte dado, que S. -Ex. lamenta, ao 
rnesmo tempo. que as obras hajam sido mais desenvolvidas na Para~ 
hyba, no Rio Grande do Norte e no Ceará, do que em Pernambuco, 
<:o que importa, não em condcmnação ás obras. mas em condemnação 
ao facto ... 

O Sr. Oswaldo Lima- A' injustiça. 

O Sr. Sampaio Cot'rêa - ... á ·injustiça - na opinião de S. Ex. 
de terem sido dias m:--.is increm-entadas nos outros Estados do 

que naquelle representado .por S. Ex. E' pois uma contradição. 
Para chegar a -essa conclu:;ão, começou combatendo as obras do nor~ 
<i este e. tambem o .papelorio dos eng.enhriros. 

O SR . JOSE' GOMES - Foi .jsso me=o. 

O Sr. Oswaldo Lima - Sei que o .Sr.Deputado Sampaio Corrêa 
-ê engenheiro e não tive a intenção ele attiagil-o. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Estou agora defendendo os engenhei
ros e pedindo ao illustre 0rador licença para Ullla interrupção que
me parece necessaria., afim de que o problema fique collocado na sua 
verdadeira posição. As obras do nordeste, a principio, .foram feitas 
sem mrno certo. sem orientação segura. Ape10as na época das gran
de$ calamidades. o Governo central enviava commissões de engmhei~ 
ros, mais incumbidas de executar alguns serviços para dar ttJibalbo 
aos que padeciam os effeitos da secca, do que para uma oel(ecução 
systematica de emprehendimentos capa~s de combater as consequen
cias de.ssa calamidade Em 1919 - se não me falha a memoria- fui 
relator. na Cam.ara dos Deputados. do .projectn de lei creando as 
.obras da nordeste e providenciando para que o Governo <li.spll2'esse 
ce rec.ursos com que fazer face a esses serviços, o. que só então era 
possível graças aos trabalhos a::1terior~ promovidos pelo grande Mi
nistro Francisco Sã, que encarregou. quando titular da Viação, :pela 
.primeaa ve~ o iJ.\ustroe e notavel engenheiro brasileiro, Sr. Arojado 
L:i.'Sbõa de estudar a região do nordeste e projectar o.s serviços a exe-

. cutar. 'Até esse instante - P.erdôe--me o orador a ex:tensão do depoi
mento - os serviços, de um modo geral, não tinham ido além dos ~ 
tudos do engenheiro Artojado Lisbõa. Sô depois de 1919, após 
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~ p~cj.:-cto d<: que fui relator, na Camara, solicitando ao Congresso 
Naetonal em mensagem do então Presid~nte da Republica. Sr _ Epi~ 
t.ado Pessóa, foram organi~ados 09 trabalhos de execução, ficando 
encatregado da chefia, -pelo Ministro da Viação, · ãquelJe tempo 0 Sr. 
Pir-es do Ric - a_ue havia sido engenheiro das Obras c<mtra as Sec~ 
ca;, na phao;c preliminar de .:stu:ios, com o Sr. Arrojdo u~I:lc ·; - o 
proprio Sr. Arrojado Lisboa. 

O Sr. Oswaldo Lima - Não era, porém - o que desejo .fri-sar 
um adrnini.~trador . 

O Sr-. Sampaio Corrêa Queira o nobre collega ouvir-me. 
Grande g-P.Clogo, notavel mineralogista, confiou pouco na capaci
dade de execução dos engenheiios patrícios. Esse, o seu erro prin
dpal. 

O Sr. Antonio de G~Xs - Muito bem . 

O Sr. Sampaio Corrêa - Não confiava bastante nos enge
nheiros brasileiros, e, por isso, contractou a exe-cução das obras com 
firmas estrangeiras. 

O Sr. OswaltkJ Lima - Foi posto na direcção de uma dessas 
firmas um homem que não era engenheiro, mas .se intitulava 
como tal. 

O Sr. Sampaio Corrêa - Não indago di~o. Dizia GUe o Se· 
-nhor Arrojado Lishoa contractara a execução das obras com finnas 
~strangeiras, mas taes firmas, americanas e i.nglezas. tiveram mais 
a p:reoccupação de r-e-alizar .Juc::ros com a importação de material do 
·que com a eexcução propriamente ~i ta. Esgotou-se a verba con~ 
-cedida e as obras projectadas não foram concluídas. 

O S(. Oswaldo Lima - Muito bem. v . Ex. está inteiramente 
de accordo ..:ommigo. Nada tenho a oppor ao .. discurso de" V. 
Ex .... (Riso). 

O Sr. Sampaio Corrêa - O orador concecku-me a delonga. 
Nessa occasião, tive opportunidade de combater o que então se fazia 
no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Parahyba. em Pernambuco, 
·com essas firmas estrangeiras, ... 

O Sr. Osu:•aldo Lima - Em Pernambuco não se fez q'uasi nada. 

O Sr. Sampaio Corrêa - •.. e por conta disso quizeram fazer 
·-commigQ aquillo que o nobre collega hoje receia, como declarou em 
.aparte, de seus contradictores nesta Casa - um fw:il~~to .. ·. 
(Riso.) Na terra do mustre Deputado Sr. Xavier de Ohvetra fui 
vicfuna de intensa campanha por ser contrario ás obras do nordeste, 
quando. no cmtantQ, era contrario apeoas ao roodo J)Orque estavam 
sendo feitas. 

O Sr. Oswaldo Lima - Minha opinião aqora é igual á de 
V. Ex . .naquelle tempo. 

O Sr. ~idente - AttençãQ! Está com a palavra o Sr. José 
·-Gonles. 
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O Sr. Scmpaio Corrêa - Tempos depois cessaram as obras 
deviclo a CSS·? desastre, atê que o •Ministro Jo~ Americo, defron~ 
tando grande secca, as iniciou de novo, encaneqando dos trabalhos 
o Dr- Lui:t V ieira. meu ex-aiumno na Escola Polyt:!chnica, e hoje 
dcs mais nota v eis e"ngcnhciros brasi>lcircs _ A obra que realizou no 
nordc.st~ - niio entrou na ques~ão relativa á distribuição mais para 
um do que para cutro Estado, trato apenas do .. papelorio" - foi de 
mo!-ie a nctabiliz.ar, em qualquer paiz. do mundo, o profiss~onal qu~ 
as tivesse executado. (Muito bem). Fui c sou Deputado de O;Jpo
S:~ão, nella me mantenho firme, ma~ percorri as obras do no!"deste, 
atrave~sci o sertão de -Pcrnamb:!cO, onàc enconLrei. em franco anda
mento, t;abalhos contra a sccca organizado.s pela respectiva lnspe
ct<Jria: percorri todo o sertão da Parahyba: todo o int:-rior do Ri;J 
Grande do Norte: percorri tambem todo o valle do }<~guaribe, no 
Ceará, .. _ 

O Sr. Xaviq de 0lil7cita - Onde foi recebido com palm::ts e 
flores. 

O Sr. Sampaio C()rréa - . -. não pela primeira vez. mas p~la 
segunda. porque, de 1901 a 19C6. aappro~:imadame~~;:. fui o pr!
m~iro engenheiro chefe de obras contra a secca no Rio Grande do 
Ncrtc. 

Verifiquei grand-~ numero de açc.;c<~:s em coos~rucçãc. outros FI 
ccncluid()s, estradas de rodagem magnificas, perfeitas. que me per
miui~am fazer tO<!a essa i·nspc:cção ~:m autGmovel. Encontrei nos 
açudes pr!ncipaes, cs canacs de inigaçi:o. alguns já t.-;rminados. ou
Ire.« em franco andame·:"Jto. Não em todos os açudes, evídentemente.
porque a minha ir:.specção foi feica ha c~rc::~ de deis annos e mei::l . 

O Sr. Oswalct_o Lima - Eu dissç que havia irri·gação. 

C Sr. S.:lmpaio Corrêa - Esse. o r:l.('U hcncstc c sinci'~O dcpci
mento . .. 

O Sr. Pcr;:;iut Lira --.Para d~fi!ndcr a engenh<~:ia nacional. 

O Sr. SDmpaio Correa - - _ .. em jusla defesa dos meus colkgas 
(muito bem; palmas), tão castigados agora p~lo Sr. Os-,~o,-aldo Lima-

O Sr. Presidente - Está com a palavra o Sr. Jose Gomes -

O SR . JOSE GOMES - Agr.a:lec:l:ndc, Sr _ Presid:mte. os es
clarecimentos do n-~tavc! m~stre da cngenhar:a nacional. F'"sso a c;{· 
pôr o~ meus pontos d,~ v:.~ ta. . _ _ 

Dizia eu que o nvbre Deputado. Sr- Os·.valdo L1ma. r. ao dev1a 
iÇ!norar o que sejam os canaes conduzindo agua dos r~scrvatorios 
r·~sultantes de k~hamcnto dos hoquin!-\Ces. ~ís di.<:tandas mais div~rs<t-> 
se a tanto qu.!zercm o engenho e a ·arte. T emos dois exemplos· 
frisantes, r.:> systema Lima Campos, nas val'Z2as do lcó e no sy~~ 
tema do Alto Pi-ranhas nas varz.~as do mun:dpio de Scuza, rcspectl• 
va mtntc, nos Estados do Cc<Jrá e d<J ?arahyba. Como .::om;>rovant~· 
desse ponto de v!sta k io aqui trechos da sê•ic de artigcs do repu~ 
tado engenl'lciro, Dr. n~:nriquc Novaes. qu~ a respeilo desse assumi) tO 
assim se expr.~ssou: 

A ohra áa Inspectc·ria de Seccas, na ?hae~ act\1!).!,. q:.te Si! 

teria :.niciado, ou élSSumido maior ir.tensidade, sob <> surto. d :.- · 
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materico de 1932, caracteriza-se pelos .seguintes aspectos que a 
destilcam fortemente das activi:ladcs an~:riores: 

I) s:rviço mais bem organizado do soccorro pelo trabalho 
305 Hagelladcs. Além ·dos .:ampos já explorados em seccas 
anteriores - de construcçãc de estradas clc rodagem e d-:: 
barragens <la terra - abriu-s~ outro ma~ int.:ressaatc: a <:ons
trucção de canaes de drenagem e irrigação; 

2) qu-~brou-se o encanto, ou. o mystcrio, da5 bnrrag~n.s 
de terra, cujas construcções se cterni:;::avam. atrav;:;saDdo secca:; 
e invernos. A lnspectoria não sóm~nte aperfeiçoou a tcchnicu. 
de con~·trucção deste typo de barragens. como am>Jliou -ex• 
tr<~ordinariammte o seu emprego, fazendo-as até d~ 38 a 15 
metros cic 3ltura. Contra os exemplos antigos de dcmoraàa 
execução, el!a apTl~senta hoje reali:zaçõcs vultosas e rapidas. 
como as de General Sampaio. Chorõ, Joaquim Tavora e Lu
.crecia. p<zra citar apenas as jâ terminadas. 

Can·acs de irrigação 

Mas irúciaram-se. tambem. na9 mesmas candiçces, os ca· 
naes cl" ii'Tigação do systema Lima Campos e Alto Piranhas: 
estes, de irrigação tanto como os de drenagem, eru geral. consti
tuem emprehendimentos optimos para aquelle ç;encro de mão 

·de obra. 
Occorre lembrar, que jã em 1923, foi prc-cla:nada como 

vantagem da derivação Assti-Pistó, no Rio Grande do Norte, 
justamente esta feliz adaptação ao soccorro pelo trabalho nas 
.seccas que se haveriam de conta!'. 

Seriam 14 kilometros de <:anal. largo de uns 25 metros 
·e de 5 metros de profundidade, num tabokiro suave, de ter
reno uniforme o pouco consii;tente, esplendido para o trabalho 
á pá e á simpks enxada. 

Diz mais S. Ex. que o Sr. Jose Ame rico teve uma p<!ssagem 
ra.pida p~lo Ministerio para lhe retribuir tantos beneficios justamen

".te, por ter tido passagem rapida p<"lo Ministerio e ter feito tanto. 
devemos dar-lhe mais merito e ter~lhc mais gratidão como nordestino 
que somos. Estou com o nobre collega quando diz que o probelma 
do Nordéste não é para solução de um governo; mas, não acceito 
"a contribuição da furmiga que !~vou apenas uma folhinha ao grande 
formigueiro". preferindo ficar com o culto e nobre Deputado por 
Alagoas, Sr. Emilio de Maya, quando num feliz aparte transformou 

a folhinha" numa arvore frondosa . 

O Sr-. Oswaldo Lima - V. Ex. sabe que uma arvore no Nor· 
dé~te nada vale. 

O Sr. Gratu!iano de Brito - Pelo contrario: vale muíto. 

O SR. JOS};: GOMES - Em comparação com a. folhinha da 
·tormiga citada por V. Ex.. vale mui-to. Sirvo-me da imagem da 
mtelligencia fecunda de V. Ex. 

Após ligeira troca. de apartes em que o Sr. José Americo de 
humillima formiga (no clizel' do nob!'e Deputado) passou a super
homem, reptou S . Ex. a h<mcada do seu Estado, dos Estados da 
Bahia e de Alagoas par-a confirmarem se e:x:istiam nos tres Estados . 
. tambem victimas das se-ccas, ouaesquer obras de açudage.m e irriga
:Ção. Dou-me ?Or suspeito pOr julgar- a personalidade do Sr. Jo~e 
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Americo, como administrador. entre as nossas affinidades politicas~ 
por isso passo a palavra aos dois brasileiros illustres que são os· 
Drs. Armando de Godoy e Henrique Novaes que a seu respeito 
assim se externaram: 

"O í!lustrado Ministro da Viação, Dr. José Americo a quem 
o nosso Paiz jã deve .serviço e emprehendimentos que revelam ~ 
alto e sv_uerior descortino. :;entiu em boa hora e comprehendeu, com 
os administradores que acima citei, que o melhor meio de soccorrer 
as populc:ções nordestinas era dar~Ihes trabalho, porém trabalho utí,. 
lissimo no ri9or da expressão, isto ê, a collS>trucção de estradas -e 
açudes que vão fructificar em extrac rdinarios e marav ilhosos resul~ 
tados. Não basta dar um certo salario ao operario, aliãs •. pequeno 
no Nordeste, é preciso tambem. para que se retribua conv~niente~ 
mente ao seu esforço, que este tenha o sentimento de que a obra 
em que está sendo empregado vae servir á collectividade" . 

Ouçamos agora. o Dr . Henrique Novaes: 

Fructo da confiança 

"Tenho evitado em toda esta minha j á longa analyse das coisas 
das Scccas. citações pessoaes. 

A obra ê de facto da Revolução, e não faltam nas refere:ncias 
o fficiaes declarações muito mais valiosas do que os testemWlhos 
meu.s. 

Mas eu resumo tudo que poderia dizer nesse sentido. affirmando 
que o grande rendimento da campanha, iniciada com o surto clima
terico de 1932 e ora proseguida, sob condições normaes e os melh~ 
res auspícios para aquella região, é, sobretudo, o fruc.to da con~ 
íiança. 

Primeiramente, confiança ampla do Chefe do Governo na ca4 

pacidade administrativa e no alto patriotDsmo do seu ilbstre secre~ 
tario de Estado da Viação e Obras Publicas - o preclaro Dr. }os~ 
Americo de Almeida, - o qua·l poz todo o seu grande prestigio na 
obtenção de recursos para a immensa obra cio preparo do Nordéste
para a \fi.:jt! e i>ara c progresso. 

Dzpois a confianç<" absoluta, e bem fundada, do Dr. José Ame~ 
rico no seu jovem e já coosagrado inspector de seccas, - o enge4 

nhciro Luiz Augusto da Silva Vieira, - cujas altas qualidades de 
commando e de decisão o reconunendam. corno um completo con
ductor de hc·:ncns c ::apitaes. a se eml?enharem na solução de difficeis 
problemas nadonaes . 

Elle soube cercar~se d~ uma pleiade de profissionaes, que é wn 
prazer ver trabalhar. num syncbronismo encantador de idéas e de · 
dedicações. 

A coroar .tudo isto, a fê ardea1te de todos os que mourejam. 
na humanitaria empresa, quanto ao futro do Nordéste, que saberá 
corresponder aos sacrificios por elles feitos pela Nação niteira . 

Affirmou ainda o nobre Deputado que as i111portanc:ias -empre
gadas nlio correspondem ás obras realizadas . 

O Sr. Oswaldo Lima - Logo, V. Ex. ve que confesso que ha 
obras realizadas. 

O Sr. R.uy Carn~iro 
discurse . 

Não foi o que V. Ex . disse no .se11 

O SR. JOS~ GOMES -- Registre-se o aparte do Sr. Oswaldo 
Lima, que salienta a contradição de S . E-,r; . mesmo. No com~t::' 
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S. Ex : negou. para depois affirmar . Penso que o illu.;tre repre
se~tante da terra gloriosa de Pernambuco, tambem victima das cala• 
m1dades deve trazer bem gravados na m:moria os quadros lancinan-
[CS que. de certo, observou na secca de 932. e por isso deve saber 
que o:' -dinheiros enviados para o Nordéstc não foram applicados 
~xclustvamcnte em construcções, mas em grande parte na assistencia 
as populações flagelladas durante a mai..s longa secca (1930-!933) 
que teve o ~'?rdéste e que abrangeu maior área até hoje conhecida. 
Para exemp!tft<Car o que foi essa assisteocia da InspectorLt àe Seccas 
aos flagellados em 932. nos chamados campos· de concC'Iltração e 
outros agglomerados de massas humanas. basta citar os campos dz 
concentração do Ceará, onde foram fornecidas I B • 9~6. ! 96 rações. 
ç;astando*se? ness~ mistér a importancía de 6.510:000$ mas foram am
paradas mais de 100 .000 pessoas. Appello para o testemunho da 
nobre bancada do Cearã que conhece .. de visu ·· todo es.se facto que 
venho de mencionar . Dou aqui a titulo de ex-::mplo esses numeres 
para que a Camara e a Naçido fiqu~m certas de que são muito bem 
empregadas os dinheiros publicos que têm seguida para o Nor~ 
déstc . Ao demais, a falta de machinas naque!la época cku margem 
a que se recorresse ao trabalho manual, o que. a liãs. toma-se neces
Silrio como corolario da obra de assistencia: ahi. então, um dos 
motivos que fi:teram diminuir a V\!ltosidade das obras realizadas no 
Nordéste em 1932. 

Aqui quero ler novamcrJ.te trechos de uma entrevista do P r.->
fe?ssor Odair GriUo, da Escola Polytechnica de São Paulo, ~obre 
Obras do Nordés.te, na sua ultima excurs~o áquella .-egí;'io, como 
chefe da embaixada de ~ngenheírando!!. paulistas que visitaram aquel
las cydopkas realisações que representam uma gloria para a enge
nharia brasileira: 

-O nosso programma de viagem. comquanto unicamente tech* 
nica, disse-.nos o Dr. Oda.ir Grillo, fazia co:n que. ~m todos nós, se 
registrasse um i'nc:ontido i-nteresse de conhecermos dE' perto, sentindo 
da maneira melhor possivel, a vida nordestina nos seus ponnenores . 

Acr~dito que, apesar da exiguidade de tempo, esse fim foi attin
gido com.· pleno exi.to. Voltamos para S . Paulo com uma impress~ 
de conjuncto do Nordéste. Contribuiu bastante para essa finalidade 
superior de nossa excursão, a preot:cupação que tínhamos <!e estu* 
dar essa te~a admiravel. cuja vida palpitante foi examinada com o 
maior interesse. 

Mag~ica, a impressão de todos 

- Quero dizer com isso, continuou o professor paulista. que 
levamos daoui uma impressão geral. em que a nossa curiosidade não 
ficou adstri~ta ao exame do problema das obras de restauração da 
terra sertaneja. · 

A solídtude encontrada, da parte dos dirigentes dos serviços con
tra as seccas, alliada á bõa vontade do Povo. fadiitou-nos, e.núim. 
a comprehemão do que' .seja, em varios sectores de sua actividade, o 
que seja realmente o Nordéste. 

O passado da IDspectoria em face da actual administração 

-Desconhecida como é a · região no sul do Paiz, não calcula-
vamos. .precisamente, o que iriamos observar de mais lnteressacte. 
Alem disso, o passado sombrio da lnspectoria de Seccas, anterior á 
actual administração difficultava•nos prevê:r qual a nossa attitude 
após a visita ás obras realisadas. Realmente, o~ intete$ses da po--
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s.Jmpre foram um entrave á solução racional do problema, pois. 
pate·n.tes as dii:ficuldades -com que s~ desenvolvia o plano tech
ao ponto elos serviçc.s p~rderem o c~racter de continuidade. 

Atmosphera de de,s.confiança e desinteresse 

-A lcvi<mdade e precipi·tação nas determinaçõzs. a desconti
nuidade adolini.strativa, a sujeição 2os .interesses partic:uJare.;, a i!l'l
tervenção em detalhes technicos, o aproveitamento do assumptc para 
prcpaganda política, o confusionismo persistente entr~ a~pectcs re
gionaes e nackmaes da quc.>tão, e-ntre socrorros publicas· e emprehen
dmentos economicos, tudc it;so acabou por crear em tomo do mais 
hnportante problemc; nacional, uma atmospbera de desconfiança e 
ci~sinteresE·e. 

E' digna de applausos a acção -da fnspectoria de Seccas 

·- F::;,I'Jo em dizer, p~la "A Un:ião", que :r!!ttito differente é a 
impressão que tenho a respeito da Insp~ctoria de Seccas, após a 
visita feita iJO s-E rtão. Esse or~JãO techoico é digno de todos os applauJ 
sos. por estar contribuindo, desde 1931. para afastar essa idca, poL~ 
vem realizando, não obstante os gran:!es obstaculos. o seu program
ma. Uma des~as difficuldades, senão a maior, foi a .sccca de 32. 
cem as suas conscqu~ncias. 

Enthusía.smado çom as obias realisada.; 

-· Con.fesso que, não sõm~nte eu, como todos os meus com
panheiros àe viagem. vínhamos predispostos a mantet· esse c.spirito 
de desconfiança. 

Depois da visita que emprehendemos a grande parte das obras, 
perdemos esse espírito de descrença. para ganharmos um enthusiasmo 
inccrnmum pelo programma que vem reaJisando a Inspcctcria de 
Obras contra as Seccas. Ao lado da açudagem, não quero esquecer 
o Q'-'C f~z qu;;nt:;~ á rodoviação, que permittc percorre!' a região, so
l.J;.,: b~ cs:radas. 

No que se refere ã technica de sua construcção, c problema 
de açudagem; no .Nordêste, põde--se considerar resolvido, faltando
lhe, tão sómente, dar a amplitude que li'! toma necessaria. A con
clusão do plano elaborado pela actua.l Inspectoria im.põe-se. assim, 
para a compl~ta solução do problema. · 

O aproveitamento ecooomico da açudagem 

Encontrei, quanto ao aproveitamento economico da agua rç
nresada, na sua principal finalidade que i a irrigaçaão, um trabalha 
hem desenvolvido de experimentação radona1, em varias postas agri• 
colas, que fur1cdonam nos locaes dos açudes. 

Considero a educação integral do sertanejo, com relac;;;io ao apro· 
veitamento economico da açudagem.. o problema ess~ncial e agrada
me di:ter-lhe que. com o trabalho realizado pela Conunissão de ?bra~ 
Complementares, subordinada á Inspectmia de Seccas, encontrei, ·for
mada. uma me-ntalid~de estimuladora nesse particular. 

Uma saudação aos engenheiros da Inspectoria 

Por interm~dio da "A União", ~viamos os nossos applausos 
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ao é: 
1.m:~J3do cc>rpo de Qngenheiros. qu: col\aboram na Inspcctoria. 

pela clcd: caç2o com que enfrentaram e v<?m eT.frentando os trabalhos". 

O Sr. Gratuliano de Brito - Desejo que o orador pergunte ao 
Sr. Dzput<~do O:.·.;~~:aldo Lima se S. Ex .• d-~ trcs anos. para cã, viajou 
por Rio Branco. Triumpho, Villa Bdla, Flores._. 

O Sr. Oswaldo Lima - Viajei. Nada encontrei de definitivo_ 
Ensaios ... ensaios minguados. 

O SR. JOSÉ GOMES - E ntio 
mda~?! 

viu o b:dlo tr<'~çado das es· 

O Sr. Ruy Carncliro -- V. Ex. jâ declarou tambem que não 
viu obras contra as seccaS·, na nordeste .. 

O Sr. Os;valde> Lima - O que eu .e o Sr. Osorio Borba vimos 
:ccs,-a regiiío foi o seguinte: pequenos trechos de magnificas estradas 
de rodagem. maz. quando menos se esperava, surgia um boqueirão 
no seu !dto, pcL~ as obras estão abat\donadas. Vi, isto sim. um edí
fido em começo para servir de resklencia aos e-a.genhciros. 

O SR. JOS~ GOiviES - O interesse do Ministro da Ví<w~o 
cn1 fa~''::lr das c-b!·as contra as seccas foi ao ponto de ccnstruir uma 
sede. em Rio Branco. cidade p·~rnambucana. para rr:sider:cia do chefe 
.:lo serviço. 

O .Sr. o~aldo Lima - O que lá vi foi os engenheiros irem ás 
obras dt automovel e pagando 200$000 d1arios aos dono> dc.s carr~. 

O SR. JOSÉ GOMES - V. Ex:. queda que os c·ngenhciros 
fossem para as obras montade>s em jumentos?! ( i(i:;c.; 

O Sr. 03-waláo Lima - Qu:ria que ficassem á testa dos ser· 
'-'iços, no local em que :;e realizavam. 

O Sr. GrattJliano de Britó - Se a affirmação do nobrt> Depu
tado, .Sr. Os.:valdo Lima e para provar o esbanjamento na applica· 
.ção dos dinheiros destinados ás Obras contra as Sccca.o; deverá vir 
acompanhada das devida.s provas. 

O S:-. Ruy Carnei::o - Exactamcnte. 

O Sr. Oswaldo Lima Se VV. EE>.:. s.~ referem a relatorios, 
2. lnsp<!ctcria é até urna Santa irreprochavel . Deve-se ir ver as 
obras in loco, afim de se ter uma impressão real. 

O Sr. R,uy Carnei.r:o - Então, V. Ex. não ouviu o que disse 
o nobre Deputado, Sr _ Sampaio Com'!a. 

O Sr. Pereira Lira - O nobre orador ha de me permittir um 
aparte, o uníco que tenho a dar. Pena é que o meu co!lega, amigo 
c companheiro de turma. na Faculdade de Recife. Sr. Oswaldo 
Lima. não êvesse acquiescido ao convite qu~ lhe foi feito, afirn de 
~cmparccer á sêd~ do C!ub de Eng<:11haria, pa~a ver a z:portage~ 
photogrê!phica, a longa exhibição cinematograph1ca q11e ab se realt
:::ou documentando aos olhos dos Sãos Thomes o muito, o immenso 
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que ha fdto no Nordeste, em materia de defesa contra o flagello 
da.s seccas. 

O Se Oswaldo Lima - Não fui convid<Jdo. 

O Sr. Pcreira Lira - Todos os Srs. Deputados foram convi
dados, medi·ante convites escriptos dis•tríbuidos por todos o.s nossos 
collegas. Larnentavd é que S. Ex. não tenha ido ver uma dc
cumentação impressionante. 

E' ele lastimar que não tenha estado ali. para ver afiuellas ex~ 
tensões dagua e as estra:!as que cortam os Estado.~ nordeS>tinos. A 
sessão teve a presença do Sr. Presidente do Club de Engenharia c 
foi assistida, com grande ·emoção, por tudo quanto a engenharia na
cional tem de bdhante nesta Capital. 

O SR. JOSe GOMES - Os conhecimentos do nobre Deputado 
por Pernambuco ainda zstão no lmpeno. neste ponte de vista d~ 
que não ha açudes. 

O Sr. Oswaldo Lima - Pernambuco e systematicamente esque
cido no plano de combate ás seccas. 

O SR. JOSÉ GOMES - Não estou entendendo; V. Ex. disse 
que só conheci&. as obra:> realizada~ ao tempo do Imperlo ... 

O Sr. Oswaldo Lima - Enganou-se V. Ex. não disse tal coisa. 

O SR. JOSÉ GOMES - A exhibição cinematographica a que 
alludíu o Sr. Pereira Lira ê um trabalho technico, ofkreddo ao pu~ 
blico no C!ub de Engenharia e não nos cinemas da Avenida. 

Para concluir, Sr. Presidente, minhas considel'ações em torno 
do discurso do Sr. Oswaldo Lima. vou dtar ainda, como po~to fi
nal, duas opiniões valiosas e i~uspeita.s sobre es obras do Nor
deste -e. a actuação do Ministro José Americo, e são ellas da autoria 
dos dois grandes engenheiros patricios: •Mauricio Joppert e Armando 
Godoy, que. respectivamente, assim se manifestam: 

"O programma desenv.olvido pelo Sr. M.inistro José Ame
rico. de assistencia a uma população flagellada por uma secca 
impiedosa. executando trabalhos definitivos dentro do plano 
de combate para extincção do mal que assola periodicamente 
os sertões, promovendo a sua realização em um ambiente 
technico e moral elevado, será uma das mais brilhantes paginas: 
da sua fé de offido de serviços ao Paiz e ao :;eu ncme ..... 

'Úuvida a palavra do notavel engenheiro Maurido Joppert, passo 
a ler o trecho c~m ·que terminou sua ..:anferencia no Alltomovel Club 
do Brasil, o Sr. Dr. Anna.ndo Godoy, adma mencionado: 

"Vim do Norte mais optimista e conven<:ido das grandes. 
possibilidades de que é susceptivel a nossa terra no Nordeste, 
convenientemente modificada, nas regiões mais seccas, pelos 
trabalhos de engenharia já realizados e pelos que ::e acham em 
execução e projec.tados, havendo contribuido enormemente· 
:para que se estabeleça tal convicçã~ oo meu espírito o facto
de ter <:onstatado a fibra, oa intelligencia e a energja sem par 
dos brasilei-ros dos Estados que visitárnos. Tal convicção 
tambem manifestaram os meus distinctos e illustr.aclos collegas 
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de cor.tmlsroes. C arm-en Portinho. Samoaio Corrêa. Hildebran
do Góes. Mauricio Joppert. que Ja realizou brilhante confe
rencia sobre o Nord~ste, e Sobral de M oraes, de cujo convívio 
guardo as melhores recordações" . 

Conclue-se portanto. Sr. Presidente. qu-e o nobre Deputado. 
Sr. Oswaldo Lima, desv iou-se da verdade dos factos, quando aqui 
pretendeu desvirtuar a gra.nde obra do Governo Provisorio no o.:aso 
do Nordeste. (Muito bem: muito bem. Palm<l$. O orador- é c-umpn'
me!ltado.) 

O S r . Presidente - Vou elvan!·ar a Sessão, design<Jrtdo para a 
de segunda-fE"~ra, 5 do corrente, a seguinte. 

Votação do projccto n. 148, de 1935 (I" legislatura). abrindo. 
pelo Ministeric da Agricultura. o credito especial de 300:000$000. 
para occorrer ás despesas cem o ~ombate á ra!va em varias zonas 
criadoras do Paiz (3" discusslio); 

Votação do projccto n. 275. de 1935. mandando incluir na di
vida passiva da União com o credito de 250.000:000$, a.~ indemni
zaçõcs do Tratado de Pedras A ltas; com substitutivo ·da C ommissão 
de Fina·nças e Orçamentos. e parecer da Commissão de Justiça (com 
emenda} (2• discussão) ; 

Vocação do requerimento do Sr . Gomes Ferraz. offerecido ao 
projecto n. 1!3~A. de 1935 (J• leâ islatura), suspendendo a con
cessão de inspecção prévia a universidades e institutos de ensino 
estaduae.> e livres, e approvação d·: seus estatutôS. cmquanto não 
fõr approvado o Plano Nacional de Educaçao; tendo parecer com 
emenda da Col!llllissão de Educação; 

Votação do projecto n. 153. de 1935 (I• legislatura). a utori
zando a MeS<J da Camara dos Deputados a requisitar do M.inisterio 
<ia Fazenda a quantia de 4:500$000. para pagar a ajuda de custo 
devida ao Deputado Xavier d~ Oliveira; com parecer favorvel da 
Commissão de Finanças (discussão unica); 

Votação do parecer n. 11. de 1935 ( 1• legislatura). approvando 
o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao termo de 
;;ccordo. p;:lo Banco de Credito Commercial e Constructor, S. A., 
assurrtido compromissos pela extincta firma A. M. La Porta & 
Comp . (discussão urrica): 

Votação do parecer n . 12 (I• legislatura}, approvando ·o ado 
do T ribunal de Contas que recusou registro ao contracto com a 
Policlinica de Copacabana, para locação de um predío n.) Oistricto 
Federal ( discllSsão unica) ; 

Vo!ação do r equerimento n. 85, de 1935 (I• legislatura}, do 
Sr. S:1ll~~ Filho. de informações sobre o D epartamento de Propa• 
ganda e Díffusfta Cultural (discussão unica); 

Votação do requerimento n. 86. de 1935 (I• legislatura). do 
Sr _ A curcio Torres, de iclormações sobre um decreto de expulsão 
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cohtr.J o qual se élllega ter s ido expedido irregularmente (discussiio 
unica); 

Vota<".ção do requerimento n. 88, de 1935 (!• legislatura). do 
Sr. Pedro Calmon e outros, de i:1formaçõcs sobre o edifido da Fa
cu!d.ade de rvlediC:na da Bahia (discusstc unica): 

Votação do requerimento n . 89, de 1935 (I• legislaturi'l). do 
Sr. Pinheim C nagas e outro:;, de informações sobre emprc~timo.s 
·feitos pela União aos Estados f.1:iscus~ão unica): 

Vot.~cão do requerimento n . 92, de 1935 (!• legislatura), do 
Sr . D elphim M~reira de inclusão em Ordem êo dia do prc)·:cto 
n . ;2 ( áiscussJi!;! unica): 

Votação do requerimento n. 91, de 1935 (I• legislatura) . do 
Sr. Henrique Dodsworth. de informações .sobrz a verba do illuguel 
da depcnd~ncia do ''Edifkio Rex". onde funcc:iona o Mlni.\tcrlo da 
Viação e Obr«>; Publicas (discussão unica}; 

Votação do requerimento n . 93. de 193; ( 1' lcg:slatura) . do 
Sr. Edmar Carvalho e outros. de infcrmaçées s::brc oubllcLtc;6cs em 
jornaes d(> L!sbõa ccnt:ra a m3icria da Camara dos Deputado~ hra
.sielira, pela apresentação <!e um projecto denomin.ado "L!ugun Bra
sielira" , o idioma falado no Brasil (d iscussão unica): 

V ota<:".áo do r2quer)mento n . 91. de 1935 (P lcgisbturn), do 
Sr . F urtado de •Menezes, no 5entido de ser augmcntada de cinco 
para onze os membr:>s da Commissão qu~ deve r~v~r o drcrrto 
n. 24 .612. de 10 de Julho de 1931 {disc::ssão rmica); 

2• di~CtJ.ssão · do proje cto n. 156. de 1935 ( l' lcQI:.hrura). fl
xélndo as Forças de Terra para os exerd cios de 1936. 1937 1.' 193R: 

Discussão especial do pro jccto n. 149. de 1935 (\' lt'g\xlutur;r) 
(~roenda a pprovada e destacada do projecto numero 56. dr. lq34) 
abri'!ldo o credito .de 1. 265:000$1.}00, pelo .Mlinisterlo c!;1 Tu•ltiC,:1, p~tra 
-pagamento do subsidio de Deputados e Senadores ao ConQri'JI~o Na
cional correspondente ao periodo de 1 a 23 cle Outubro. lnclu~IVI'. 
<le- 1930: 

Discussão unica do parecer n . 13, de 193; ( 1• h•IJIMhltUríi) • 
approvando o acto do Triblmal de Contas que rccu.,cu rcg!Mtro 110 

.contr-acto celebrê:dO .pela Rêde de Viação Cearense com ]0111.1 Qulr!no 
<ie Hollanda . 

Levam.ta-s.e a Sessão ãs 18 horas e 35 minutos. 
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78.• SESSÃO. EM 5 DE AGOSTO DE 1935 

PRESJDE.NCIA DO SR. El!V ALDO LODI. 2" VlCE
PRESlDENTE 

A 's 14 horas çcmparccem os Srs . : 

Euvalda Lodi, P~rcira Lyr-a. Ag:nor ~ah~ llo, Gc.-ncroso Ponc~. 
Caldeira Alvarenga. Edmar Carv<tih-~. C!<~ro de Godor . Lauro Lo
p~s. Café filno, Ribeiro Junior. Mario Chcrmcnt, Acylino de Leão. 
Abguar Balltos. Fenelon Perdigão. Josê P ingarilho, Clemcntino Lis
bca, Genaro Ponte, Lino Machado, Mz.g;:J!hãi!S de Aimcida. Gerson 
Marque~. f-ic-:1ric;~~ Cout:;,, Carlos Rc;s, E!icz:~ r Moreira, Godofrcdo 
Vtann:;~, Agcnor Monte, Hugo Napoleão, Adclmar Rocha. Pires de 
Gayoso, l:~reire de Andrade. P línio Pom;Jcu. Dem::Jcrito Rocha, J:'õcr
nan.:ics Ta\'CT<l, Pedro firme:: ... l-i'.l.rnbcl'to de Andrade, Mont-; Ar
razs. José de Bcrba. Figueir~do Rodrigues. Xavi~r de Oliveira, Mar
tins Veras, José Augusto, Alberto Rosclli. R:cardo Barreto, Gratuliano 
Brito, José Gomes. Mathias Freire. H.:~ectiano Zenaídc. Samuel 
Duarte, Bot~o de Menezes. Rui C:>mciro. Souz.:~ L<"ão. João Clc-ophas , 
R~::go Earros, O:::orio Borba. Arnaldo Bastos, Adclpho Celso, Bar
bosa Lime Sobrit~ho. Antonio;) de Géc~. -~lario Don~ingu~. Domingos 
V ieira , Arthur Cavalcanti, Hdtor M<âJ, Alclc Sampaio, Teixeira 
Leite, O swaldo -Lima. Humberto !'vbur;1, Simi:cs 13.:rbosa, ·Motta Lima. 
Emilio de Maya. Or[ando Arn~jo, V;~lcnt~ <'.c Li::\;!, Fernandes Lima. 
Sampaio Co.sta, Carlos de- Gu.sr.I[IO, Dt·odueo Maí;r, Mckhisedck Mon
te, A.xn<tndo Fontes, Mano~! Nova~·~. Clcmcnt<' ~-briani. Lat1rc Pas
sos, P~drc Lago, Luiz Viann.-s ~ilho. }oi'lo M>~ngnbciril , Pinto Dantas , 
Alfredo Mascarc-.~has. Arnold S ih•;t, Arli11Jo Lt·o ni. frilncisco Rocha, 
Octavio M:<lng.1b~ira, WCJnucrky Piuho, r .. :::Jro Calmon, Leoncio 
Galrào. Artnur Neiva, Rup~1ucl Cin-:uri,, Edgard Sanches, Attila 
Amara l. Homero Pin_._;_ Ubald-J f( ;tmalh~:r·;, Jair Tovar, Nogueira 
Pe.ni-do, P~rcire Carneiro. Hcnriqu~ Dodsworth, Atnnral Peixoto, Julio 
de Novaes, Candido Pcssõa . Henrique Lagt', Sallcs Filho, Sampaio 
Corrêa, João Guimarães. Raul Fernandes, L~vi Carneiro. Edt.:<Jrdo 
D uviv:ch. Bento Ces ta. Hcrmc;c Silva. Acurd o Tor.es, Cesar T i
noco. Alipio Costallat. Prado K~lly, Car(.illo rilho. Nilo A1v12re'!tga, 
Lcmgruber Filho, Bandeira V aughan, Fabio Sodré, Arthur B~rn ardes. 
Carlos Lu:z: Noraldino Lima, Bias Fortes, P inheiro Chagas. "Pedro 
A !cixc. Clemente Medrado. José Brc:z, Theodomiro Sc:ntic.go. Au
gusto V iega.s, João B.:raldo, ~fashin'JtOn Pires. Artht<r Bcw.ardes . 
F ilho, Jusce-lino Kbitschek. Polycarpo Viotti, Furtado dt! Mcmzcs. 
Daniel de Carvalho C~rneiro de Rezende. C hrLc;tiano Mach:1dc. M~
cario de Almeida, Vieira Marques, Negrão de L!ma. Cclsc Machado, 
João Pe-nic!o, José Bernardino. M a tta i'l!2·chado. Anth~ro Botelho. 
Bueno Brandão, Delphim Moreira·, P~reira Lima, Thcotonio Monteiro 
de Barros, Waldemar Ferreil'a , Barros Penteado, Morae~ .Andr.:tde, 
Vergueii'o Cesar, Cardoso de Mello Netto , Cast:-o Prv:b, l\.!accclo 
Bittencourt, G!erte Setubal. Alves Palma. Jorg~ Gu~dc s, Teixeira . 
P into, Felix Ribas. c-;,mes Ferraz, Justo de . Moraes. Miranda Junior. 
Fabio "Aranha. Jairo Franco, D omingos Vdlasco. Laudclino Gomes, 
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V~c~nte Ml~uel, Trigo de Loureiro, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, 
Phmo Tourraho, Arthur Santos, Octavio da Silv.eir.a, Paula Soar~. 
Francisco Pereira, ~upp Junior, José Muller, Aberlardo Luz, Oiniz 
Junior, Dorval Mclch:ades, Carlos Gomes <le Oliveira, João Carlos, 
Borges de Medeiros, Baptista Lusardo, Vespucio de Abreu, Renato 
Barbos<l, Dcmetrio Xavier, Annes Di:as. Bedro Vergara, João Sim· 
plicio, Frd('!rico Wolfenbuttel, Victor Russomano, Raul Bittencourt, 
Ascanio Tubino, Barros Cassai. Dario Crespo, Adalberto Corrêa, 
}oão Neves, Fanfa Ribas. N icolau Vergueiro, Oscar Fontoura, Aniz 
Badra. Eurico Ri~iro, Ennando Gomes, Sebastião Dorningues, Abel 
dos Santos, Pedro )org~. Francisco di Fiori, Antonio Carvalhal. 
Austro de Oliveira. Arthur da Rocha, Silva Costa, Francisco Moura. 
Adalberto C;:~margo, Alber.to Surek, Damas Ortiz, Chrysostomo de 
O liveira, José ào Patrocinío, Ricardino Prado, Vieira Macedo, Mar• 
tinha Prado. Ferreira Lima, Ricardo Machado, Oliveira Coutinho, Al· 
berto Alvares, l?aulo A.s.sumpção, Pedra Rache, Gastão de Brito, Ro~ 
berto Slmonsen, Viccnt!? Galliez, Leoncio Araujo, França Filho. Moa~ 
cyr Barbosa. Arlindo Pinto .. Augusto Corsino, Abelardo Marinho, 
Sylvio Leitão. Salgado Filho, Paulo -Martins, Moraes Paiva, Baxreto 
Pinto e Thompson Flores. (246) 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Ant.:>nio Carlos, Arruda Camara, Deodoro de Mendonça, Agos~ 
tinho Monteiro, Olavo Oliveira. Jehovah Motta. Odon Bezerra, Mario 
Domingues, Severino Mariz, Me-llo Machado. Altamirando Requião, 
J . J. S~<~bra, Prisco Paraíso, !M.agalhã~ N etto, Asdrubal Soares, 
Francisco Gonçalves, Lontra Costa, Martins Soares, Levin<:!o Coelho, 
Adelio Maciel, Josê Alkmim, Simã o da Cunha , Rezende Tostes, João 
H enrique, }acques Montandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Santos 
Filho, Oscar Stevenson, Carlota d :: Queiroz, Gama Cerqueira, Joa~ 
quim Sampaio Vida!. Cincinato Braga, Bias Bueno, Hyppolito do 
Rego, Roberto Mor:eira, Meira Junior, Aureliano Leite, Horacio I.:a.fer, 
José Cassi.Q. Abilio d e Assis. Martins e Silva, Lima Teixeira, Gastão 
Vidigal, Cardoso Ayres. Vicente Gouvêa e Loureaço Baeta Ne• 
ves. (17). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compare· 
cL"llento de 246 Srs . IR pu ta dos. 

Est2 ah rta a Sessão . ' 

O Sr. Agenor RabeBo (2" Secretario) procede á leitura da 
A cta da Sessão antecedente, a qual é .posta em discussão. 

Em seguida, ê approvada a A cta da Sessão antecedente. 

O Sr. Teixeira Pinto (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra, afim de fazer a rectificação de um aparte. 

O Diario do Poder Legislativo publicou, como tendo sido pro~ 
ferido por mim, um aparte que sahiu errado: o que eu ~· q~ 
.falava o Sr. Raul Bitt~urt, foi justamente que o prOJ«to feze 
de morte essa verificação" . . 

Nã.:> se trata Sr. Presidente, de um equiVQCO da tachy~rallhia 
desta Casa. que, 'manda a justiça que se diga, é a mais perfeita e. 
a melhor que se .passa desejar. 

Trata-se, a.penas, de um. equivoco da redacção, que trocou uma 
letra por outra . 
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Peço, as.sim, a V. Ex., que mande corrigir o :ngano . 

.. '? ~r. Henrique Dodsworth (P~a ord~m) - Sr. Presidente, 
o D1;:mo do Poder Legislativo· consigna o debate travado sobre o 
projecto l!3 .. A, de 1935. Occuparam-se do assumptq os illustres 
Deputados Sr.s. Gomes Ferraz e Teixeira Pinto. aos quaes respondeu, 
e~ cxpo.sição dara. convincente c brilhante, o nobre Deputado pelo 
Rto Grande do oSul, Sr. Raul Bittencourt . 

A proposito deste projecto, Sr . Presidente, succcssivos tccm sido 
os equtvocos de interpretação . Ainda· ha poucas dias, occupando 
a tribuna o nobre Ccputado Sr. Julio Novaes. dizia S. Ex . que o 
projccto vinha da legislatura passada, O equivoco era admissivel. 
tratando-se, como se trata, de Deputado que, pela primeira vez. 
ingrc'-sou na Camara. nesta legislatura . Entretanto. immediatamentc. 
<Jcudiu o Deputado Carlos Reis, declarando que assistia toda razão 
ao Sr . Julio Novaes e que a redacção do ·projecto. na legislatura 
passada, havia provocado ccmmentaríos da Commissão de Educação 

·e Cultura, e que, até, com a mesma a CommiSsão de Redacção final 
se havia preoccupado. 

O projectc é desta legislatura . Torna-se, portanto, evidente o 
equivoco em que ir: corre-u, não s ó o Sr. Deput:<W.o Julio Novacs, 
.:orno igualml'nte o Sr. Deputado Carlos Reis . 

Sr . Presidente. a lei basica da "Organização Universitaria Bra
~il~íra" .: o decreto n. 19.851. de 11 de Abril de 1931, chamado 
mesmo de "Estatuto das Universidades Brasileiras". 

O Se-. Diniz Junior - E' a lei "Francisco de Campos". 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Outros decretos teem 
trazido pequenas modificações ou regulamentado alguns dos artigos 
do Estatuto . Dentre outros os princ:ipaes são o decreto 20.179 de 
·6 de. Julho de 1931 "sobre a equi.paração e a in:;pecção do~ institutos 
de ensino superior, estaduaes e ·livres", o decreto 23 .546 de 5 de 
Setembro de 1933 que "modifica alguns dispositivos do decreto 
20. 179", o decreto 24.279 de 22 de Maio de 1934 que "approva o 
·regulamento do art. 3• do decreto 19.851 na parte relativa ás Uni
versidades es~uaes e livres equiparadas... o decreto 24.738 de H 
de Julho d~ 1934, que creou a Universidade T~chnic:a e, por fim. 
o decreto 2'1. 734 de 11 de Julho de 1934 que ".approvou o regula
mento da Superintendencia do Ensino Superior". 

A ~qui.paração das Universidades e Institutos Superiores de En
sino obedece, entretanto. oa um mesmo processo que é W1)da estabe
lecido :pelo decreto 19.851 (art. 12). apenas regulatUentado pelos 
demais <kcretos . A equiparação se faz em tres phases, como bem 
·escl-areceu o Deputado Raul Bittencout't: 

1.' Requerida a insp~cção. o Ministro nomeia um inspecto r_ .para 
verificar se a Universidade ou Instituto está em condições de ser 
submettido ã "inSpecção prelinrinar" . (artigo 2•, VIII, art. 4·~ VII 
e art. 19 do Regulamento da .Superintencia do ensino Supenor. ;e· 

.ainda art. 9 ~o decreto 20.179) . 

2! De accordc- com as verificações do inspector, o Conselho 
Nacional de Educação ~ecidirá sobre a concessão de "inspecção 
preUminar" (art . 9 do dt:crdo 20.179, art. 2", IX do Regulamento 
-da Superintencia do Ensino Sup~: etc) . _ . . .. . 

Ha grande dífferença entre a l!lSpecçao preVJa , determmada 
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peio Ministro c a "inspecção preliminat"d ecidida pelo Conselho Na
cional de Educação, tende em vis,a o~ resultados d3. "ínspeqão 
prévi2 '•. 

3.~ Per fim. ao cabo de dois annos de ínspecçào preliminar, sendo 
b:::as «s c"ndições .:los estabelecimentos, Pede o Conselho Nacional 
àe Educação propor. ao Governo a concessão. por- dec~eto, da ins.pe
cção permanente ou reconhcdmento (art. 11 do decreto 20.179). 

D.:- tudo s.:! conclue que a ·· hspecção prévia", de que fala o 
art. 12 do decreto 19.851. foi regulamentada e subdividida em duas 
phases: urr.a primeira que o Regubment<J .C.<! Su;:-.erint~ndencia do 
Easino Su;;erior chama de ··verificação previ.a" (art. 2" n. VIII ~ 
art. 4" :J. VII}, verificação feita p::::r um ir1spcctcr [logo: inspecção) 
e cutr.a cha:::nada ··inspecção preliminar" (art. 9 do decreto 19.!i9 
e art. 2." n. lX do Regimento da Superlntcndencla do Ensino Su
perior). 

E' de notar que os termos "verificação'' previa ou não, "ins
pecçao e "Hse<1lização'' te~m sido csados tcd:n. E' mesmo sabido 
que. t~ndo a Con..~tituição consagrado o termo .. fiscalização" (art. 
l SO a), isto fez com qu~. ã ultima ho~a. se substituisse o tc:rmo 
":::.s;J~cção" pdo termo .. fiscalização:)" c:n todo o Regulzmento da 
Superint~nde!1ci;;J. do Ensino Superi:Jr", de:r~t::Ido clois d~as ante.> da 
prcmulgaç~::; da Cc:Jstituição e pubiicado depois dclla .. 

Em resumo: o primeiro acto da equiparação, anterior á ··fiscal:
=ação prclil•ün.ar" de dois annos, c indispensavel para que esta S?ja 
concedida é: um "acre pl'.!vio " que as k u ora ch2.m<:m de "irupec
ção prévia. ora de "verificação,. prévia" feita per um. in:;pcctor. Es-
1<' a,,.) ,: q'"<: >C tor::.a necessario L'Tipcdir que continue a s~ concc
Ji~o~ pols Sü'-S ccn:;equ~nci~s natur:.;t:s zõ .se r~aHz~m mais de clol.s 
<":ln~s depoi~ i:, até lá 4 legislução será outra. será o "Plano Na
dona! de Et!ucução". 

Sr. Presidente, o nobre Deputado Sr. Tüxeira Pinto indagou 
cn::le. no decreto n. 20.179, se fabva ou se allu:iia a inspecção 
previa. 

S. Ex . encontrará o rc.sposta no art. 9.". que diz: 

.. A conce.ss.:io das prerogativas do r~conhecimcnto de 
diplomas a qualquu instituto livre de ensino superior serã 
requerida ao 1\.i.inistro da Eàucilçao e Saude Publica, que 
farã verificar, .peío Departamento Nacional de Ensino, se 
el!e preenche os requisitos esse-nciaes :.!~ que trata o artigo 
anterim· ...... 

O Sr. T cixei::-a Pinto o art. s.· 
O SR .. HENRIQUE DODSWORTH 

··cabendo ao Conselho Nacional de Educação. á vista 
das informações prestadas pelo Departamento, decidir por 
maioria de votos, se se lhe devt" conceder inspccção preli~ 
mina;'~. 

O Sr.". Teixt•ira Prnto - V. Ex. àá licenç.a para wn aparte? 

C SR. HENRIQUE DODSWORTH - Permitta o nobre De
putado qu~ co:Klu::~ o meu raciocínio. 

O Se. Teixeira Pint·o -- E' que liquido a questão c<:Jm o aparte 
que pretendo dar. 
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ouço V E 
todo o pra7;er . · · x · com 

O Sr. Teixe-ira Pinto - Manda~se verificar se o estabelecimen
to preenche as c:ondiçces estabelecidas no artigo anterior. 

O Sr. Dini:. Junior - O art. 8.". 

O Sr. Tci.w~ira Pinto - Exactamente. E entre as condições do 
<~rt. 8." exi;ot~ esta: funcc:onamento pelo prazo de dois annos im
rr.edia:ament<' nnter!ores ao pedi<:lo . Donde di'Z1a eu que só depois cl: doiS ~nos de funccionamento é que se póde requerer a inspec
çao prev1a. 

O Sr. Larrdclin.o Gomes - V. Ex. estã com a razão. 

O O Se. Tcixcira Pinto -- Estou com a razão . E ' tão claro! 

O SR. HENRIQUE [;O.D&WORTH -- Sr. Pr~identc ouviu 
o nobre D~putado (lUC: minha intenção era de responder ã sÚa per
ç;unta sobre a al~usão. no decreto n. 20. 179. á ínspl!cção previa. 
Acabo C~' br um zr~igo em que claramente ha referencia a trabalhos. 
prelimir:nres de verificaç5o por parte do Ministerio da E~ucação 
ac-crc;~ do.s c<'ndiçõcs dos estabdecimentos que se propõem a obter 
do Con~elho Kac-iona l de Educação a inspecção preliminar . 

O Sr. Teixeira Pinto - D~pois de dois am1os de funcciona
mentc ... 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Logo. Sr. Pres.iden
te, nenhum~ referencia. mais direc ta se poderia fa:ter á inspecção 
previa do que a de que cogita o projecto de m:nha autoria . 

O objeccivo principal de minha vinda á tribu:1a é desfazer ain
àa ur:t equNoco, em relação ao .projecto. 

Suppõem muitos - inclusive varios Sr!;. Deput<:~dos - que a
medida vis-a suspender a i.nspecção prévia já co:-:ce-dida a universi
dades e institutos de ensino. Nunca foi intençlio do projecto senão 
suspender a concessão de novas inspecções prévias, afim de que não 
se est~jnm diariamente creando UIÜversidades e institutos de ensino. 
t:.ns com o exclusivo interesse da exploração de estudantes incautos. 
outros com o objectivo unico de obtenção de empregos puhlkos. 

E" claro que devendo ser votado p~la Cam.ara o plano nacional 
de educação, e prescrevendo a lei que regula a materia uma série 
de exigencias para o bom ·funcciooam~to desses institutos, não era 
possivel. ame a fabricação alarmante de estabelecimentos dessa na
tureza. que a Camara não p!lZesse cobro ás facilidades com que os 
mesmos são creados. deixa.n<io que apenas os que realmente mere
cem a sancção do poder publico possam funccionar. nos termo.s. re
pito. da legislação em .vigor. 
. Assim, Sr. Presidente, não me parece que tenham razão, os no
bres. Deputados. ao impugnarem o projécto, nesta parte; razão te
riam. certainen~e. se o projecto objectivasse a cassação da inspec
ção prévia já concedida e por qualquer fôrma attcntasse contra di
reitos adquiridos. '!lesse sentido. 

O ~t'. Teixei~a Pinto - .V. Ex. permitte uma explicação. 

O SR . HENRlQUE DODSWORTH - Com todo o prazer ~ 
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O. Sr. Teixeira Pinto - A nossa duvida, a celewna levantada 
contra o .projecto era. justamente, porque o espírito de V_ Ex., que 
no caso é o legislador, não estava rdlectido .perfeitamente na lei. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E' mera questão de 
interpretação. Para mim, não poderia ella estar sujeita â controver· 
si a que soffreu. 

Jà que foram, entretanto. ievantad;::.s duvidas a respeito da re· 
dacção do projecto, apresso-me em declarar que as iniciativas no 
sentido de evitar a perturbação de direitos adquiridos, têm inteira
mente o meu· applauso e o meu voto, jamais tendo .sido, confonne 
disse, intenção do proj e c to tentar contra esses direitos_ 

O Sr. Teixeira Pinto - Felicito V. Ex. por essa declaração. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Supponho que, pres
tado da trib= este esclaredmento, não se torna mais necessaria 
a audrencia de outra commissão que a de Educação e Cultura. sob 
pena de retardarmos inutilmente a marcha do projecto. 

O Sr. Gomes Ferraz - V. Ex. dã licença para um ~aparte? 
Requeri audiencia da Collllnissão de Constituição e Justiça para o 
aspecto ·legal do projecto, não com o fito propriamente de impu~ 
gnal-o. O nobre 'Deputado Sr. Raul Bittencourt, no brilhante e 
.substancioso discurso que aqui pronunciou na u1tima sessão, ê qu.e 
foi o primeiro a reconhecer que o projecto de V . Ex . feria direitos 
adquiridos ... 

O Sr. Teixeira Pinto - S~undo o que sustentei. 

O Sr-. Gomes Ferraz - .. tanto assim que a Commissão de 
Educação e Cultura lhe apres-entou duas emendas, justamente para 
.fazer desapparecer qualquer interpretação nesse sentido. A Com
missão de Educação e Cultura '!l.ão é a competente para dizer se o 
projecto é ou não constitucional. se fere ou não direitos a·dquiridos. 
Quero que V. Ex. fique na certeza de que não impugnei o seu pro
jecto. 

O Sr. João Neocs - Sou testemunha. 

O Sr. Gomes Ferraz - Levantei apenas uma interrogação, com 
o desejo de collaborar, , e não de destruir. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Em face, porém, das 
declarações que estou dando a V . Ex ... 

O Sr. Gomes Ferraz - Valiosis.simas. 

O SR. HBNRIQUB DODSWORTH - ... .sobre a redacção 
que o proj.ecto teve no seio da Commissão de Educaç~ e Cultur~. 
não vejo maisnecessidad e da audienda da CoDStituição e Justt
ça, pois o .projecto não se destina, do J:orma alguma, a attentar con• 
tra direitos adquiridos. _ 

O unico aspecto a ser esclareci-do pela Comroissão de Consti
tuição e Justiça seria, com effeito, esse, na hypothe$e de haver pos
sibilidade de ta.i interpretação, mas, ces-sa, por completo, deante ~ 
e:K:plic:ações que, na qualidade- de autor -do projecto. dou desta tn-
buna. 
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O Sr. Te-ixeira Pinto - Uma vez .JUe V. confessou que real
'mente está faltando no texto da lei o vocabulo ··novas", a inserção 
-:!essa palavra viria liquidar o a.s.sumpto. 

O Sr. Diniz Junior - Aliás "'novos". 

O SR. HENRIQUE DODS\lilORTH - Poderia ser acceita a 
proposta do nobre coliega. Entendo que a redacção dada pela Com
missão de Educação e Cultura já não perrnittc duvidas quanto ao 
objcctivo do projecto; entretanto, como autor, acceitarei de bom 
grado qualquer redacção que melhor esclareça as fina-l!dades do 
mesmo. visto como jãmais dese-j~i foss~m colhidas pelos seus dispo
sitivos mstituições já fundadas, umas no go~o da prerogativa da ins
pecção prévia e <)Utras na espectativa desse gozo. Cuidei, apenas, 
de evitar que o assumpto como esse. de grande importanda, conti
nue a ser descurado pelos orgãos incumbidos desse mister pelo Go
verno Feder<1l. que ass.iste impassive1 â creação díaría de univer.si
da·des e institutos de ensino, os qua-es tudo viS<~Itl. menos o ensino 
e que entretanto, com as facilidades actuaes, .só se fundam na cer
te~ de obterem, sem exame, a inspecção prévia e depois a prelimi
nar .• 

O Sr. Teú:eira. Pinto - O mal é então da fiscalização. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ninguem aprecia 
mais os predicados e inte!ligencia do Sr. Gustavo Capanema do 
que eu. S. Ex., no entanto, e cidadão descrente e pensador triste ... 

O Sr. Teix&ra Pinto - E' preciso dar fé ao pensador e ale
gria, ao ddadão . 

O SR. HENRIQUE DODS WORTH ·- ... de sorte que é 
preciso f<:zer cem que o espírito de S. Ex. seja sempre solicitado 
para exame de taes problemas. 

Foi com o fito de coHaborar com S. E:t., Sr. Presidcnt~. que, 
.:m nome <la minoria. apresentei ao plenal'io o projecto em apreço. 
(Muito bem.) 

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

O Sr. 
guinte 

Pereira Lira (I. Sc~retario) procede ã leitura do se-

EXPEDIENTE 

Do Sr. t.• Sc:cretarlo do Senado. de 3 do corrente, enviando o 
·projec!Q daquella Casa, que abre o credi:o extraQrdi~ario d~ 
200:()())$, para soccorrer o Estado de Serg1pe, em ra:zao da s1tuaç~ 
c:alamltooa causada pelas ultimas <:nchentes dos rios, que regam os 
cerl'itoríos do mesmo Estado. 

- A' Commissão de Fina:n.ças. 
Do Ministerio da Fazenda, de 3 t do mez findo, remettendo a 

seguinte 

MENSAGEM 

SenhO'I'eS membros da Camara dos Deputadas. 
Tenho a honra de submetter á vossa consideTação a expos!çãc:J 

-de motivos do ·Ministro de Estado dos. Ne1Joci<:XS da .F~eDda, j~ti-
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ficando 3 ne~cssidacle d: serem homologados os actos referentes ~: 
exc~uçã<:> de obras ir:a diaveis ao edif!cio em que funcciona a De!e
gaaa F1scal de Goyaz, e, bem assim, de ser autorizada a abertura. 
de um ~redito na importancia de 64:900$. destinado ao pagamento· 
cas alludidas obras o 

llio de Janeiro, 27 de Julho de 1935. - Getulio Vargas 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS 

Ministerio dos Negocias 'da Fa.zcnd<~ - Em 19 de Julho de 1935' 
N. 166. 
E~z-!lcntissimo S r . Presidente :la Rcpublica . 
O predio em que funcciona a Delegacia Fiscal do Thesouro Na

cim~·a l ~m Gcya:;:; necessitava de urge1Hes obras d:: reconstrucção, .. 
::endc, p z r a tal fim, feito orçamento pela Díuctoria do Domínio da 
União e conceáido, e.1n 1932. o necessario credito áquella repnrtição. 
proví:tencinrdo-~-~ ainda sobre o pr-ocesso de concurrencia publica. 

2. Em ! 933, porque não tivessem sido ultimadas taes provi-· 
dencias, destacou-se da verba "Obras" a importancia orçada, para 
opportlUlo empenho da despesa. . 

3. Embora escolhida a propos ta mais vantajosa, apresentada• 
pelo Sr . Maximiano Mendes, que ch~gou a assignar o respectivo 
co~tracto, ccmprcrnrttendo~se a executar as obras pelo preço de Rs. 
64:900$. não haviam e !las sido ext>cutéldas, por diversos motivos. 

·~ . Succedcu. porém, que, -afim de -::vitar o completo desmo
":Jncm~nto do edificio c conscquentr.:-~- damncs acs .preéios vizinhos, 
cujc:. pro?rie-tai'ics jt! haviam formulado pmtesto no Juizo Seccio
P.al para ass~gurar a acção que O!' POrtunamcntc tivessem de propol'" 
;:ontr;,; a Fa:en:la Nacional. foram effectuadas e concluidas aquellas 
obra~. sem o preenchimento de formalidades regulamentares, pois 

nã::> s~ havia realizado empenho da: áespesa n~m submettido o con
tr<Jcto ao r~gistro do Tribunal de Contas. 

5. Ne~t<J.S condições, considerando que circumstancias exce~ 
pdc:-1.-tc:;, rdcdu<::~ no incluso processo, impuzeram á administração 
<J nec~!'<s!dade impcri~-a de tomar a providencia de quz se trata, 
com j:retcriçr&o :lc formalidades regult~mentares. e attendendo a que
e> p;ogam=nto, pclns raz5:s expostas. não póde ser processado pela 
vcrbc: orçamcntaria destinada à liquidação de dividas -trnpenhadas 
on ex :r cicios nnt~riores. fa~-sc nec~s~ario r~gu!ar;zar a situação rc
::ult.antc. 

6 . À<;.~im. rogo a V. Ex. se cllgne providenciar junto ~ Ca
mara dos Deputados no sentido de serem. homologados (JS actos de
qu~ ~!.' trnt;~, c. hPrn m;sim. ~er tiutorizada a abertura de um credito 
e.~pedal na mencionada importilnda, para pagamento das a lluàidas 
obras. - A. de Sou;:a Co.<ta. 

- A' Comm!s.-;:.lo d~ Flna:~cas c Orcamento. 
Do M!nisttrio da Ju:<tíç·:~ e Ncgodos Interiores, de 2 do corren

te, remettendo dois dos autogra-phos da resolução legislativa, c~
c:erando consecutivos os serviços de qualquer serventtiario publico· 
que tenha voltado ao exercício de suas func:ções, a qual o Sr. Pre~ 
Jõi:lente da Republíca negou sancção . 

RAZOES DO VETO 

Os func:cionarlos afastados pelo Governo Provi"~orio • . e .pos
t<ri-;>rmentc recondUzidos ·ou aproveitados em outraS' funcÇõ~s. 'flã()· 
(, foram em consequcncia de q'milqiler illegalidade do actó do afas:' 
~~mente. de vez ·que todos' os actos do · mesmo ~verilo e ' ·de .. .Seil'S: 
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·delegados. este:; inclusive. fvram approvados e declarados validos 
.Pda Constituição (art. 18. Disp. Transit.). Assim. senào, o afas.
.t<:mento fez cessar o laço, contractual ou n~o. qu~ existia ent<e a 
Ü!lião ~: taes fu.ncdonarios, laço que sómente renasceu como facto 
:>avo, após a ~gunda investidw·a em cargo publico. ' 

Não se me afigura justo, nem favoravcl ·aos interesses nacio
naes, dar-se effeito juridicc ao intustido de duração do afastamen
tu: equiparando quem de facto não exerceu funcção. ou seja. quem 

-:1ao trabalho!l eff:.1ctivam~nte e ini:ltcrruptamcntc, com o funcciona-
rio que assim procedeu durante longo lapso de tempo. 

Por ~stes motivos, e usando da attribuição que me confere o 
. .art. -i5 da Constituição, nego sancção á resolução legislativa em 
.aprtço. 

Rio de Janeiro, em 1 de Agosto de 1935. - Getulio Var[,.·a.s. 
Do Presidente da Côrte Suprema, de 3 do corrente. nos seguin

tes termo~ : 

Córte Suprema - Rio de Janeiro, 3 <ic Agosto de 1935. - ·N. 
286. 

Exroo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
O art. 5. • do decreto n. 20. 106, de 13 de Julho de I 931 , .pres

.aevc: no artigo 5.•: 
·o Supremo Tribunal Federal adoptarã, em seu R:girnento ln

.tcrno, os dispositivos necessarios para coordenar os serviços Qe ta
<.hygraphía com ~ cie sua secretaria, á qual ficarão incorporados, 
.e para o bow funccionamento de uns .e outr~" . 

ClUllprincio esse dispositivo, e usando da attribuíção que lhe é 
-.conferida pdo art. 67. letra a. da Constituição da Repu.blica, a Cõr

.>te Suprema, na sessão de 31 cie Julho findo. approvou o seguint~ 
projecto: 

Pro;r:cto de: organização do serviço tachygrapl:ico da Côrte 
Suprema 

O quaàro do pessoal da secção de tachygraphia e serviços an
.nexos da s~cretaria da Côrte Suprema, será o seguinte: 

1 Director, com funcções. de 1.• revisor. com ven-
cimentos men.saes de 2:100$ e 500$ de gratifica· 
çl!!lo mensal, pelo serviço de direcção geral dos 
trabalhos . . . . . . . _ .......................... . 

1 tacbygrapho, 2.• r-evisor, com os vencimentos men-
saes de .. ............................ · .... .. 

-4 tachygraphos, com vencimentos mensaes de I :500$ 
c:ada um ...... . .......... . ..... . ....... . ... . 

tachygrapho ajudante, cem vencimentos mensaes de 
4 a~isten.te technlco, encarregado da direcção do ser

viço dactylographico da sessão de tacbygraphia, 
com os vencimentos mensaes de .............. .. . 

. 6 dactylographos, encarregados exclusivamente do ser
'-ic;;o de iinpressão dos votos dos ministros, proferi-
dos durante os julg~ntos. com vencimentos men• 
:sa~ de 600$00) . . . .. ....................... . 

2:900$000 

2:220$000 

6:000$000 
1:200$0(X) 

1:200$000 

3:600$000 

:Em nome da Cõrte Suprema, como seu Presidente. proponh~:> 
:.ao Poder Legislativo a creaçâo desses empregos e a lix.ac;;ão do:J 
·vencimentos respectivos, de conformídac!e com o artigo 67, letra a • 
..dá ConstitUição da· R.epuhlica. 
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Approveito o ensejo para renovar a V. Ex . os protesto.s de· 
minha alta estima e mui distincta consideração. 

Illmo. e Exmo. Sr. Doutor Antonio Ca~los Ribeiro de An
drada. DD. Presidente da Camara dos Deputados. - Edmtz:t'ltko 
Fe.eira Liru, Presidente da Cõrte Suprema. 

- A' Commissão de Finanças e Orçamento. 
S5o, su-;:ccssivarnente, Hdos e vão a tmpnnur, os seguintes 

PROJECfOS 

(Primeira legislatura) 

N. 3~B - l!i35 

Permitte i1Ds empregados de quadros aTmexos inscreverem-se em · 
concurso de habilitação oa entremeia. independ-ente do limite de 
idade; tendo parecer com emenda substitutiva da Commissão de 
Justiça ao art. J.• e parecer com Sl.lbstitutivo da Commissão 'Es--· 
pecial de Estatuto. 

(Justiça 1 e Estatuto 21 - 1. • legislatura) 

Ao substitutivo desta Commissão ao projecto n. 3-A, que 
permitte aos empregados dos quadros annexos inscreverem-se em.· 
.concurso de habilitação ou -entrancia, desde que não tenham mais . 
ce quarenta .mnos de idade e menos de cinco de .serviço publico fe
de-ral effectivo, o illustre Sr. Jairo Franco, apoiado por outros dig~:~N 
Deputados, offereceu eme nda. ampliando o limite de idade para cin:.. . 
coenta oannos. 

Como já fez sen·tir a Commissa.o em seu anterior parecer.' é de · 
,todo ponto imprescindive-1 que ao amparo devido âs legitimas e jus
tas aspirações- daquelles que, por sua competencia e tirocínio espe
cializada. desejam ascender na carreil·a administrativa. corresponda 
n preoccupação de evitar, por limitação neces:saria, occurrencias pr~ 
judiciaes. não só ao erario publico, senão tambem ao rejuvenesci
mento dos quadros. 

Isto posto, e considerando que o limite de -45 annos de idade, 
jJ existe para o concurso de Hscacs de consumo (decre·to n . 14.6'!8, 
<le 26 de Janeiro de 1921), a Commiss~o adopta esse criterio. atten
drndo. assim. em parte á emenda em apreço. 

Propõe, por iss<l, sejam substituídos o art . t.• e .paragrapho 
cnico do substitutivo pelos seguintes : 

Art. 1." Os funcc:ionarios publicos de quadros complementares 
ou a:.OJnexos, de hierarchia inferior, poderão se inscrever nos con
cursos de habilitaça.o ou de entrancia. para provimento dos cargos 
smc1a~s das carreiras administrativas do respectivo Mínisterio. des
de que não tenham mais de quarenta e dnco annos de idade e me~ 
DOs de cinco de serviço publico fedem! effcctivo. 

Paragrapho unico. Para erfeito da i.nscripçao, quanto ao tem
po de serviço, bastará atte.stado do chefe da repartição a que per
tencer o funccionario . 

Sala da Comroissão, deo Julho de 1935. - Waldema:- Ferreorra.. 
Presidente. - GocJotredo Vianna, Relator. - Levi Carneiro. - As:--
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<e:Cmio Turbino. - Pedro Alei:co. - Domingos · Vieira. - Arthur 
Santos. - Carlos Gomes de Oliveira. 

PARACER DA COMMISSAO DE ESTATUTO 

. O objec tivo do projecto n. 3-A, da .presen te scs.são legislativa 
Ç, corno se evidencia de seus pr-oprios dispositivos , o mais nobre 
f'OSSivel: visa a justiça que o pod~r publico deve ao funccionario e 
atteade aos serviços que correm pelas repartições federacs, com o 
ntelhor aproveitamento das energias j<i ..:xercitadas nos mesmos s~:r
viços . 

Se é certo que a con.diç~o de idade deve .estar entre: as funda
mentaes para o ingresso nos quadros dos que servem ã coisa publica 
r.ão é menos certo Que il!ogko seria manter essa condição para os 
que, já pertencendo ao func:cionalisrno. embora em "qua.::lro~ .supple
nrentarcs de hierarchia infuior", desejam ·apenas a sua fixação no 
:';:rviç-=:, .. em cargos inici<:es" , para o que aprcsrntarão. como quacs
cuer outros candidatos, 2.s provas de aptidão e idoneidade exigidas 
em lei. 

No caso. a idade é at~ ekmento de recommendação de> candi
Jato. porque pres upõe neste. além da competcncia apurada pelos 
r.1eios regulares, conhecimento do serviço e do ambiente em que tem 
desmvolvido a sua actividade. 

Por i= mesmo, o substitutivo apresentado pela Commis.são de 
Justiça attende melhor ao pensamento do iHustre autor do proj ecto. 
Sr. Depu tado P aulo Martins, porquanto c.stabelecc justo limite ao 
tempo de serviço do funccionario para gozar da prerogativa que lhe
passa a ~.er attribuida, qual a de permittir a inscr ipção em "concur
sos de habilitação ou de entrancia para .provimento dos cargos iili· 
daes das carreiras administrativas dos diffcrentes Miuisterios··, des· 
de que não tenham menos de cinco a:1nos de serviço publico fede
ral effectivo. 

A Commissão de Justiça, no seu bem elabomdo parecer. de 
autoria do :illustre Deputado Godofredo Vianna, occorreu talllbem 
para '!O annos a idade do candidato ao.s cargos iniciae:;, limite esse 
Gut foi alterado para 50 annos, em emenda apresentada pelos Sr.~ . 
} õ1ro F ranco c outros illustres Deputados. E ' justa essa emenda. ac~ 
C'eita, em parte, pela Comn:iissão de Ju.~tiça. que elevou, no sub.stitu
tivo apresentado, a idade para 45 annos. considerando que esse li
mite já existe para concurso de fiscaes de consumo. 

Pesando as razões que levaram a Commissão de Justiça a fa~ 
zer as modificações propostas no projecto n. 3-A, submettido ao 
exame da Commissão do Estatuto dos Funcciooarios Publicos, ra~ 
zóe-5 que se consubstanciam na "'preoccupação de evitar, por limita4 

çõe.s necessarias, occ:urrencias prejudiciaes. 11ão só ao erario publi
co, sen ão tambem aC' r~;uvene.scimento dos quadros", a Commissão
do E statuto opina pela seguinte redacção do projecto n. 3.J\ de 
1935: 

Art . t.• Os funcciona.rios public~ de qu<td ros compler.lcnta
res, ou CllUlexos, de hierarchia inferior. poderão se inscrever nos 
concursos de habllitaç~o ou de entrancia, para provimento dos car4 

gos iniciaes das carreiras administrativas d~ respectivo Minist~. 
desde que não tenhatn mais de '!S annos de 1dade e menos de cmco 
de serviço publico federal effectivo. 

Paragrapbo unico . Para effeito da inscripçl!o, .q~anto ao tem• 
po do serviço. bastarâ attestado do chtfe da repartiçao a que per
teocer o funccionario. 
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Art. 2." Os candidatos que, nos t~rmos do artigo anterior. fo
Yem classificados, terão, em igualdade de condições, preferencía 
;>(;!Tõ i: nomeação . 

Art. 3." Os ~mpregacios referidos no art. t.• serão admittidos 
!'\os concursos, que se estiverem realizando á data da publicação desJ 
te decreto; submettendoJãe os candidatos assim admittidos ás provas 
Ja realtzada~. em bancas especiae.s, até a normalização dos traba.Jhos 
dos respectivos concursos . 

Art. 4.0 RevogamJse as disposições em contrario. 

Sala das Commi.ssões, 3 de Agosto de 1935. - Mario de MoJ 
raes PaitJa. Presidente. - N~aldino Lima, Relator. - Thompson 
Flores Ncto. - Ac~trcio Torres. - Paulo Martin.s. - Edmurtdc, 
Barreto Pinto. - Nogueira Penkk. 

l'llO.JECI'O X." 3 (1" L~:Gl:>LATUitA), QU~; RECEUKU :>UHS'i"ITL'TH"O ;J.'I. 

l:O.li:\liSiSÃO IJI> .HlSTI'='•\ 

O Poder Legislativo resolve : 

Ar~. 1.0 Os empregados p~l>licos, de quadros complementares 
ou annexos, de hierar.::hia inferior, pOderão se hscrever nos concur~ 
sos de habilitação ou de entrancia, para provimento dos c~rgos ini
cjaes da carreira administrativa dos differentes Ministerios, indepen~ 
cientemente do limite de i.dade. 

Paragrapho unico. Para o effeito da inscripção, bastará o at~ 
testado do chefe da repa~·tição. no qual seja indicado o cargo e a 
eftectividade do s~u ex-ercicio. 

Art. 2.0 Os candidatos que por esse modo forem 'classificados 
tf.rão, em igualdade de condições, preferencia para a nomeaç.io. 

Art. 3.0 Os ~mpregados !"e·feridos no art. !." serão admittidos 
noz 'cnc!lrsos que se estiverem realizando á data da publicação des~ 
u decreto: submettendo-se os candidatos assim admittidos ás provas 
jà rcalizcadas, em bancas espcciaes. ate a normalização dos trabatlhos 
,Qos r<!spectivos concursos. 

Art. i.• Revogam~se as di.-sposições em contrariQ. 

Sala das Sessões, 7 de ~o de 1935. - Pazzlo Martins.-Mo, 
Dodsworlh. - Arthur Benuude-s. - Roberto Moreira. - H~que 
Dodhworl"h. - N_ogueira Penido. - Amaral Peixot_o luni•. - H~ 
rado Lafer. - Lemgruber Filho. - ThctnpS(Y(I Flores. - Hypotif:G 
de .Rc.go - Botto de Menezes. - Jo~ · Br:az. - João Man9abeira. 
- Barbosa Lima .Sobrinho. -- Edmundo Barreto Pinto. - W anJ 
derley Pinho. 

:,;l!L>ST11."UTIVO UA COMMISSÃO DI:: Jl!STlÇA AO PROJ.I-:.CTO N.~ 3, :01-: 
1935 . . 

Art. 1.~ Os funccionarios puplic~ de quadros complementares 
ou annexos, de hierardua inferior, · poderão ~ iJ:lscrever nos con· 
cursos de habilitação ou de e.ntr~cia, para provimento <los ça.rgos 
iniciaes das carreiras adminiStrativas 4os differentes f.4i.cjst!erios, 
!iesde que não tenham maiS de quarenta anQOS e .:n_enos de . cinco de 
:serViço publico federal effectivo. 
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::'a~agr;).pho unico. P<~ra effcito da inscripção, quanto co tem
?O d~ s~~viço. bastará att!'Stado do che:fe da repartição a que per
-renccr o runccionario. 

Ar:. 2.• Os candidato.~ que ]:'Or esse modo forem classificados, 
terão. em igua.Jdacic de: cond!ções. prcfercncia para a nomeação. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
SJ.Ia da Commissão de Constituição c Justiça, 6 Julho cic 1935. 

Waldcmar Ferreira. Presidente. - Godo{~-edo Vianna. Relator. 
Ascano Tr::bino. - Domingos Vieira. - Deodoro de Mendonça 
Arthur Santos. - Carlos Gomes de Oliveira. - Lcvi Camci~:o. 

Emenda ao substitutivo da Conunissão de Justiça ê.iO projecto 
:1. 3-A. de: 1935. 

Substitua-se a parte final •· desde que não tenham mais de 10 
;umos de idade, e menos de cinco de serviço publico federal ef
kctivo'' por esta : 

"d<=sde que não tenha ma i~ d.: 50 a!Ulos de idade o; menos de 
.-inco de serviço publico federal effectivo." 

Justificação 

P<orcc:;- qw o limite de 40 annos é por demais rigorllso e que 
teria por effcito impcs:sibilitar grande parte dos funcdonarios dos 
quad1·os 2nnexcs c complement<J.res de se inscrever nos concursos a 
que ::;: rd::re o prc;ecto. 

A finalidade deste c de ~·eparar urna injustiça c dar áqudles fun· 
ccionaríos opportunidade de galgarem postos nas carreiras admini.s
: r ativa~; de:; d:Her::ntcs rnini:;tcrios. 

Para que attínja a essa finalidade, é preciso que o prcjecto ou 
::-ubstitutivo arnpli~m o limite de idade. de modo que extenda o he
:-,cficio ao maior numero possif.'cl de funccionarios dos quadros an
nexos et1 complementares. 

Sala das Sessões, 29 de Junho de 1935. Jairo Fran,·a. - Th. 
Nic·ntciro de Barros Filho. - H ypolito do Rego. - Bias Bw:no.
~,/,iran.de Junior. 

( I. • legislatura) 

N. 23-B - 1935 

Di::.põc sobre graduação de officiacs do Exercito c da Armada no 
posto immediato; com parecer da Comm~ão de Sl!{Jtll'ança rc
;eitando o pro.fecto trctado pelo Exrno. Sr. Presidente!' ds Repu

blica. 

(Vide projecto n. 271. de 1~35 - Segurança 3 - La legislatura~ 

Usando da attribuiçao que lhe confere a Constitui,ão da Rc• 
publica, rio seu art. -45, o Sr. Presidente da Republica negou .sane· 
-~ão ao projecto de lei n. 271. de 22 <!!.'AbriL do corrente anno. 

Esse projecto, que manda conceder a 'Jraduação no ~te:> im• 
m~diatamente superior, ao official que. por ordem de an.tigmdade • 
.attinja o n. t entr'<! os officia:es de seu posto,. teve parecer favoravd 
.desta Çommissão e foi approvado .pelo plenana da Camara dos De
.,Utaàos. 
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Apesar ck>s sympathicos intuitos dos autores do projecto e do.! 
q ue lhe deram sua approv.ação. temos por certo que o veto foi bem 
iiJSpirado . As forças armadas não d evem estar sujeitas, em sua or
g:lniz?.ç5o, ao cr iterio. mais ou menos alheiatorio, dos que lhe não 
.~companham a vida de cada dia . Para cada é poca, impõem-se ne
cessidade e aspectos dífferentes aos quadros, á estructura, em uma 
palavra, ãs condições technicas do Exercito e da Armada. 

Nessas circumstandas, n.ão se póde ter- idéa do mcrito de umã 
providencia, stllão em funcção da propria organização dada a essa.> 
forças. No exercito, por exemplo, o offiçial está, já agora, subol'di· 
n<.do <~O dever <!e frequentar e ver-se approvado em varies curso.~. 
::.-m os quae~ lhe não é ma-is pos~vel o ac:cesso a tlctcnninados pos
tr~~. O official subalterno sõ alcança a situação de: superior, se hou· 
\ er sido approvada em curso de <:~perfeiçoanlento. O offidal ~upe
llOr só ascende ao qeneralatc. se houver sido approvado no c:ur~ 
d:! E stado M3ior. E. para os proprios g ent"raes. existe, hoje, um 
CtlT$OS de altos estudos, a que se denominou Curso de Informações. 
Essa continua exigenda d"e preparação do of'fidal aos postos supe
riores é a unica indicada pelos interesses d a defesa n<:~cional aos quf: 
Çcve:m encarar as necessidades das forças armadas e dos que nellas 
l'e enquadram . 

O estimulo e o premio aomi litar, quando Exercito c Marinh<>. 
d o:= seu pai:z. tenbam chegado ao grão de cultura, moral e technica. a 
que, felizmente, attingiram, ceste estagio da vida nacional, as nos
~-<!.S forças de terra e mar, estão fundamentalmente jungidos á capa
ciáade revelada nos cursos a que se submetter . Fóra disto a per
turbaç::ío é inevitave! O decreto n. 5.631, de Dezembro de 1928, 
foi já, uma consequenda da organização de que resultaram aquelles 
cu rsos_ ·Não houve, até hoje, motivo nenhum que: convencesse as 
autoridades militares da necessidade de alterai--o. Muito .. o contra
rjo, o que vemos é qu~ mais do que nunca. e:;tão ~nas seguras d~ 
que devem persis tir no rumo tc>maclc. -

Nesta emergencia. o Qtle se verifica é <:ue ra:zões do veto su· 
peram âs com que: oninámos, anteriormente. pela acceitação do pro
jcctc. 

Do eJtposto, pela approvação do veto. 

S ala da Commissão, 3 de Agost<l de 1935. - ~trio Mer
c io Xavier, Presidente. - Abclardo Luz; Relator. - A&:Tma~ Ro
cha. - Humberto Moura. - Domingos Vdlasco. - vencido. An
tonio Pc~ira L ima. - Plinio ToDrinho. - vencido. 

PlUMFL'TO 1!'.0 23, \' f:'l'ADO PELO SR. J•R.F:SlDE~Tf: IM. RF.l'Flll.I<:.-\ 

Art. !. • O official d<> Exercito e da Armada, combatente e de 
classes annexas .sem nota que desabone sua: conducta civil e militar 
ao atti.-Jgir o n . l da respectiva escala, será i.J:nmediatamente gradua
do no posto superior ao em qu!:.' se achar. dentro porém. dos limites 
do quadro a· que pertencer. 

Paragrapho unico. No posto de gener;>J de brigada combatente 
a graduaçã o só será conferida ao n. 1 da respectiva relação geral 
dos coroneis combatentes de toda~ a.s arma:~. -

Art . 2.• Revogam-se a.1i dispos.ições em contrario. 

Camara dos Deputados, -+ de Julho de 1935. - Antonio Car
los 1\í/:?.::iro de Andrade. - José P.::rcira Lyra. - Agenor- l(abetlc. 
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Motivos do veto a que se rcpere o parecer 

0 objectivo da presen~e resolução legL~lativa 'é restabelecer 
a graduação no posto immcdiatamente superior. nos ]Lrnites do res~ 
pectivo quadro. logo que o official atl:inja o numero entre os offi~ 
caies de seu posto, por ordem de antiguidade . 

Não consulta os interesses do Exercito ·tal medida . Além disso, 
dara Jogar em certos casos a anomalia de general graduado com~ 
mandar batalhão de Caçadores. de um coronel ficar em funcção de 
tenente-coronel, etc. Ainda mais: adaptada a medida seria augmen~ 
tar o quadro de offici.aes generaes: um combatente e dois do.~ ser~ 
viços . 

Estes inconveniente:; alliados a outros particulanncnte á orga~ 
nizaçáo das reservas concorrem para que a lei numero 5 .631. de 
31 de Dezembro de 1928, regul<~mcntada pelo decreto n. !8712. de 
25 de Abril d';! 1929, abolisse a. graduação do offidal em posto 
.supedor _ 

Mantidos que foram os beneficios decorren tes da graduação. 
tm a nova lei, relativamente ao meio soldo e montepio. não se jus
tifica o rc.torno a situações prc.s.::r:.ptas. 

Não ha, pois, vantagem ou lnrere.sse para o Exercito no res
tabeleci:nento propostn. 

Nestas condições, nego sancção á medida, no uso da a~tribuição 
que me -confere o art. t5 da Con.stitwção _ 

Rio de Janeiro, 12 de Julho de l935. Getulio VargiJ:>. 

N. 16-i 1935 

P.pprova o contracto celebrado 'CnZ 28 de J~iro de 1935. entre o 
Got1erno Federal e a Companhia Industrial de Algodão c Olcos. 

(Justiça 76 e Tomada de Contas S - 1' leg:slatura) 

O governo Federal e a Companhia Industria l de Algodão e 
O!eos. por e.scriptura publica ae 28 de Janeiro do corrente anno, 
accordaram a liquidação do debito da mesma Companhia, a cons~ 
lidação dos emprestimos e das disposições dos con.tractos anteriores. 

Cumpre desde logo mencionar que na. escriptura publica citada. 
na clausula quinta, se estabelece que depois de registrado o referido 
contracto pelo Tribunal de Contas, etc. fica a devedora autorizada 
a dar baixa n<Js inscripçóes de bypothecas feitas em 1929 c 1930. 

O Tribunal de Contas, n egando registro ao contracto, com fun~ 
damento no § 1•. letra f; do art. ns do Regulamento Geral da Con~ 
tabilidad'e Publica e indeferindo a reconsider.açiio requerida em tem~ 
po. pelo Sr. Ministro da Agricultura, submetteu a sua respeitavel 
decisão ao pronunciamento da Camara. na conformidade de preceito 
CO(l.stitucional. . 

A Commissão de Tomada de Contas, a quem cabe precipua~ 
mente emittir parecer sobre essa recusa de registro. resolveu pedir 
a audiencia desta Commissão de Justiça. 

O dispositivo do § r•, letra f, do art. í75 do R1:9ulamento 
Geral da Contabilidade Publica, n~o é inconstitucional. não colide 
com o preceito do art . 101 da Constituição Fedual. 

Mas é evidentemente, senão desoecessario ou inutil, uma su~ 
perfectação. 

Effectivamente, em face daqueJle di;;positivo constitucional, ne~ 
nhum contracto que interessa immediatamente á receita ou á des~ 
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pesa, se reputará perfeito e· acabado, senão depois de registrado .pele. 
Tribunal de Contas. 

Co~ a clausula ou sem a clausula a que se refere o Regula~ 
mento c1tado, e por ell~ reputa:la ess~ncial. os contractos não terão 
eHic·ada sem o respectj.vo registro, a sua execução suspende~se até 
o pronunciamento do Poder Legislativo. 

No regime da~ Constituição de 1891. a providencia do § I o, 

letra f, do art. 77:~ do Regulamento menciona::ío se justificava pie~ 
~amente, como acauteladora dos interesses da Fazenda Nacional, .por 
lSso que ;aquella lei fundamental nada dispunha em relação a ess~ 
materia, lintitando-,se a instituir, no seu art. 89, um TribUila! de 
Contas e a estabelecer a forma de nome-ação dos .seu.s mini5tr.os. 

No ccntracto em exame, não se verifica irregularidade de qual~ 
que; outra natureza, e até houve menção, na clausula quinta, ao re· 
gistro previo pelo Tribunal de Contas, muito embora não ~e tivesse 
empregado os termos exigidos pelo art. 775, § 1°, letra f, do Re~ 
gulamento citado. 

Seria injus·to, invocando~se o dispositivo dcsnece.ssario ~e um 
.reguJamento elaborado em regime anterior ao vigente, oegar~se o 
registro de um contracto como o celebrado entre o Governa Federal 
e a Companhia I'llodustrial de Algodão e OI~. em 28 de Janeiro do 
corrente. 

Summwr. ju.s, =ma injuria. 
Sa.Ja da Commissão de Justiça. 1 de Julho de 1935. - Welde.

mar Ferreira, Presidente. - Ascanio Tubino, Relator. - Pedro 
A/eixo. tambem de accorco com o voto do Sr. L!:'vi Carneiro. -
Estou de pleno accordo com o parecer supra. - Cél'tlos Crames de 
Oliu·:::ira. - Levi Carneir-o~ pela conclusão, sob os fundamentos que 
o nobre relator brilhantemente expo:t, e, ainda, porque do proprio 
contracto em apreço consta que o dfeito principal deste - a desone~ 
:(:ação de bens hypothecado á UniãQ - SÕ se verificará depois da 
approvação do Tribunal de Contas, o que satisfaz a exigencia con~ 
tida na primeira parte da letra f, do § 1" do art. 775 do Regula~ 
mento Gerai, de Contabilidade Publica. e, CJUanto ã segunda parte, 
desse mesmo dispositivo (exclusão de responsabilidade do Governo 
no caso de recusa do registro), trata~se, apenas. àe uma decorrencia 
ela primeira, que ·não precisa ficar expressa, muito menos por palav;as 
sacramentaes. A omissão ser.ia .irtelevante, e o Poder Legislativo 
tem competencia para · d~-pensal~a, c<mbc-cendo do acto do Tribunal 
de Contas e detenrtinando o registro do contracto. - Domingos 
Vieira, tamberu pelos fundamentos ào voto do Sr. Levi Carneiro. 
- Godu{redo Vianna. --' Arthur Sarrtos, de acccrdo com o Sr. Levt 
Carneiro. 

Parecer da commi.ssão ·de tomada de contas 

Reportando~me ao requerimento fundamentado, de 13 de J unh() 
ttlthno, com o qpal, em synthese, concordou a Commissão de Consti~ 
~uição e Justiça e. 

Considerando que a p:rovid~cia contida na letra f do § 1° do 
art. 775 do Regulamento Geral de Contabilidade P.ublic:a,. perdeu 
:;ua maior si.grrlficação em face do artigo 101 da Constituição de 
16 de Julho, :;obre regisb:,o; 

onsiderando que a dita disposiçãô regumalentar, embora não 
.. (:CJ;!lt;a.ri:ada pelo novo pn:~:eito oonstitu~. já ru.ío possue c~racter 
~da! e absoluto e, por isso, a !!lla omtssao :noo contractos nao tem 
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força para fulmina!"os. com a nullidade prevista no Regulamrnto ci
tado: 

Considerando, portanto, que unicamente a ausencia da clausula 
c.té então indispensavel não mais poderá con~tituir motivo suffidente 
para a denegação de re-gistro; 

A Commtssão submette á consideração da Camara o seguinte 
projecto de decreto: 

A Camara d<Js Deputados resolve: 

Art. 1." Fica approvado o CO•!ltracto celebrado ~:m 28 de- Ja
nt>iro de 1935, entre o Governo Federal e a Companhia Industrial 
~" Algodão e O!eos, relativo <! liquidação :9o debito dessa empr!:">a e 
a consolldação dos emprestimos c das di.sposiçõe.s dos c::mtractos an
teriores, mencionaos no alludi:lo contracto de 28 de laneirc de·vendo 
o Tribunal de Contas fazer o competente registro.· ' 

Art. 2.• Revogam-se as ài.~posiçõc.s er.:: contrario. 

S.;;:!a <la Commissão de Tornada de Comas. 2 de Agosto de 1935. 
Vieira Mar:q:.zes. Preside,nte. - Mar-io de Moraes Paiva, Relator. 
-- José- C.:1.~sio de Macedo Soare~. - Bul.'no Brandão. - Moacyr
Be::bosa So;:;r('s. -· Francisco Gonçalves. -- Damas Ortiz. - Uooldo 
Ramalhet(', vencido. - Fr<:duico Wo!ffcnbuttr:l. -- Nogueira Pcniáo. 
vencido. de a ceado com a. declaração de voto constante da acta. 

Lcgi~l<u;t!o citada: 
Regulamento Geral de Contabilidade Publrca: 

Art. 775, § 1.0 São clausulas essenciaes e como ta% n?.o po
dem ~er omittidas em contracto algum. sob pena de nu!Jidade: 

fJ a. clallilula on.de expressamente se declare que o contracto 
não e::~tr<1rá em vigor sem que tenh<J sido registrado pelo Tribuna! 
de Contas não se responsabilizando o Governo por indemni:tação 
alguma se aquelle Instituto denegar o registro. 

Constituição Federal: 

Art. 101 . Os contractos que, por qualquer modo. interessarem 
i=ediatamente ã receita ou á despesa, só se reputarão per-feitos e 
acabados quando registrados pelo Tribunal de Contas. A recusa do 
registro suspende a execução do contracto até ao pronunciamento 
do Poder Legislativo. 

ANNEXO 

RF..Qt::E!!IMENTO 

Satisfazendo requ.is.içãQ feita, o Tribunal de Contas· rem.etteu 
a esta Conunissão· o incluso processo referente ao contractô cele6 

bràdo, em 28 de Janeiro do .:orroente anno, entre o Governo Federal 
da Reoublica e a Comp<Ulhia Industrial de Algodão e Oleas, rela,... 
tivo á. liquidação do debito dessa. Companhia e <1 consolidação dos 
emprest-imos e das disposições dos contracto.s anteriores, e ao qual 
ÍX>i. negaÇo regís_tro. . · 

Foi motivo da decisão do Tribunal. proferida em sessão de 1· 
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de Março p. findo e mantida em Sessão de 22 do mesmo mez, a 
falta de c um prim i!nto do .disposto no § 1•, letra f. do art . 775 do 
Regulamento Geral de Contabilidade Publica. 

O § l." -do art. 7i5, do Regulamento citado diz: 

··São clausulas cs~enciaes e como taes não podem Si:r 
omittidas em contracto algum, sob pena de nu!lidade: 

f i a ela usual onde expressamente se declare que o con
tracto não entrarã em v[gor sem que tenha sido registrado 
pelo Tribunal de Contas, não se responsahilizando o Governo 
por. indemnização alguma se aquelle Instituto denegar o re
gistro". 

O a:rt. 51, do Codigo de Contabilidade está assim redigido: 

"Para validade dos contr.actos, serão necessarias as se-
guintes formalidades: ....................... _ ............. _ 

í) que sejam registrados pelo Tribunal de Contas". 

O Codígo de Contabilidade foi sanccionado pelo decreto n. 4.536. 
de 2& de Janeíro de 1922. e o Regulamento para• a sua execução, foi 
approvado pelo de n. 15.783, de 8 de Novembro do referido anno. 

O art. 101 da Constituição de 16 de Julho dispõe: 

"Os contractos, que, por qualquer modo, interessarem im
m~diata.mente ã receita ou ã despesa, só se reputarão perfe~tos 
e acabados qu3Ildo registrados .pelo Tribunal de Contas. A 
recusa do registro suspende a execução do contracto até o 
pron=ciamento do Poder Legislativo" . 

E, finalmente, o art. 187 da mesma Constituição declara: 
'"Conti...'tuam em vigor, emquanto não revogadas, as leis 

que, explicita ou implicitamente, n,ão contrariarem as dispos-ições 
desta Constituição". 

O Tribunal de Contas considera essencial a clausula de que 
trata a letra f do art. 775. citado; o Ministerio da Agricultura julga 
a clausula desnecessaria, em face dos termos do art. 101 da Consti
tuição. 

O assumpto presta-se a discussão. As razões invocadas pe!o 
Tribunal, em presença de disposições expressas do Codi<,;jo de on
bilidade e do seu Regulamento, a observar, não devem ser despreza
das; outrosim, os argumentos do JIJ.inist~rio da Agricultura merecem 
a devida a.ttenção. 

Não ha conflicto entre o Codigo e a Constituição, o que seria 
facilmente resolvido, adaptando-se o preceito constitucional. Ha, po-
rém, pontos <le vista douitrinarios e ponderaveis, por i.sso que a dis
posição do Codigo tem como fim principal abrigar o Thesouro de 
possiveis reclamações, em.quanto que o art. 101 da Constituição esta
belece a condição de registro do Tribunal como complemento indis-
pensavel para reputar-se um contrac:to perfeito e acabado . 

O d1spositivo constitucional não collide, não CODtraria nem. m.. 
valida a provideccia do Codigo, acauteladora dos interesses da Fa
zenda Nacional: .por outro lado, a omlsslio da clausula contractual 
exigida pelo Tribunal não fuhlúna o con.trac:to com a nullidade de que 
cogita o Codigo, diante: do novo preceito sobre reg~tro. qual seja 
Cl do art. 101, citado. 
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, Põd,;>,se conside·rar a providencia cio art. 775. letra f, do Regu· 
"a_:nc:nto Geral de Contabilidade Publica como utiJ ~ con·o~eniente· 
r.ao, l?Orém. obrigatoria, desde que a Constituição a lterou na s~ 
cssenC!a. a ~es!~o d~ validade e vigencia dos c.ontra<:tos. tornando 
.sem matcr stgruf:caçao, como anteriormente, o referido dispositivo . 

. . Desse medo. a ausencia da clausula não constituirá motivo suf
!·tctc-nte para a denegação do registro. 
_ Assim. p~!o cxposto.julgo conveniente a audiencia da Commis

Sil.O ~e Constituição e Justiça. antes desta Commiss:lo pronunciar,se a 
respc1to . 

_Sala da Commissão. 13 de Junho de 1935. ~ Vieira Ma•qucs, 
Presidente. - Mario de Moraes Paiva, Relator. -

- A· Comrnissão de Justiça. Em 15 - 6 - 35. - A. Carlos. 

Escriptura de contracto c.e'lcbrado entre o Governo Federa! da Re· 
.publica do..~ Estados Unidos do ·Brasil e a Companhia Indus
trial de Algodão e Oleos, accordando a liquidação do debito da 
mesma companhia c consolidando os cmprestimos e as disposi· 
çõu dos contractos anteriores . 

Saibam quantos esta virem que no anno do Nascimento de 
Nosso Se-nhor J. Christo de mil novecentos e trinta e cinco, aos vin~ 
te e oito <lias do m~z de Janeiro. nesta Cidade do Rio de Janeiro, 
t~resentes no gabinete do Senhor Ministro da Agricultura, onde eu 
tabellião fui. vindo, por um lado, o Senhor Ministro da Agricultura, 
doutor Oclilon Duar~ Braga. representante do Governo Federal, da 
Republic.l e do outro lado o engenheiro Trajano Saboia Virlato de 
Medeiros, Presidente e representante da Companhia Industrial de 
Algodão e Oleos, soci.edade anooymu. organizada em 21 de março 
de 1921. com séde social nesta Capital, á rua da Candelaria n. -44, 
2.• <:.ndar. concessionaria de favores para o estabelecimento de usi· 
!.las de- belleficiammto de .algodão -~ ~eus sub-productos; os presentes 
tcccnhecidos como os proprios pelas ti!stemu.nhas abaixo nomeadas 
e assignadas e estas por mim tabellião do que dou fé, bem como ha· 
ver sido di.stribuida esta r.:scriptura. E diante das mesmas testemu• 
munhas, declara o Sr. Ministro da Agricultura que, tendo em viSta 
o decreto n. 24.520, -de 30 de Jtmho ele 1934, que o autoriza a ac
.r;ordar a liquidação do eJDprestimo concedido. â Companhia Industrial 
de Algodão e Oleos, e a ~~gulari:car de vez a situaç~o da concessio
naria perante o Governo Federal. consolidando o emprestirao que 
este já lhe havia feito anterionnente e as disposições dos contractos 
anteriores, nas seguintes termos e condições: 1.") A Companhia re~ 
conhece a divida contrahida com o Thesouro Nacional, na importan~ 
da de tr.e-s mil e oitocentos contos de réis, constituida elo seguinte 
modo: 1.200:000$000 (mil duzentos contos de reis) e 1.600:000$000. 
pagos peJo Thesouro Naciona.! -em 30 de T un.ho de 1919 e em 26 de 
Novembro de 1920, mediat!te requisições de pagam.eoto deste ·MinJs.
terio na forma dos c:ontractos processados pelo Tribunal de Contas, 
e a somma do Sr. 'Mnistro da Fazenda, em duas parcellas. digo 
somma de 1 . 000:000$, paga á Companhia pelo Banco do Brasil, por 
ordem do Sr. Míinistro da Fazenda, em duas parcellas lguaes de 
500:000$, <:ada \lllla, em 24 de Novew.bro e em 26 de Dezembro de 
1922, por conta da autorização do artigo 99 n. 20, da lei n. 4.555. 
de 10 de Agosto de 1922, depois de feita a avaliação official das 
.despesas feitas pela Companhia na monta<Jem de suas wta1la~s: 
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2.") D essa di ... ida a Comp.anhia deixou de pagar os juros <la lei ;;. 
6% ao anno em todo o decurso do contracto. em consequenda dos. 
embaraços financei.ros que soffreu pela inversão de grandes .sommas em 
s_uas uzinas .. _~a c to que o Gov.~mo Fed:!'ral reconheceu, promptificall· 
ao-se a auxiLiai-a nos t-ermos das resoluções legislativas constantes 
C::as l~:is :1s. 3.~91, de 5 de Janeinro de 1920, 4.555. de 10 .de Agos
to de 1922, e '.728, de 15 de Outubro de 1929, a qu~ não chegou 
a dar execução e nas condições actua~ reconhece ímpraticavel a. 
remissão do debito sem a dispensa àe~s juros em atrazo, confor
me o ponto de vista da lei n. 5. 728. de l 5 de Outubro, de 1929. que 
autoriz:>u o novo empre.stirno pondo completamente de lado ess~s ju· 
ros, para só exigii-<Js 6 mezes depois de regularizado o nQvo em·· 
prestin:o. ~u~ nfio se fez: 3.") a Companhia consolida o:; empr.:sti· 
mos recebidos :10 total de 3 . 8()()()S':>$ e mais 114 :000$ de juros ac
,·.-es~ido~ de-sde- 30 de Junho de I93t, até 31 de Dezembro proximo 
Hr.do, cancellados os juros atrazados, como determina. o art. 1.•. do· 
decret<> n . 24.520. de 30 de Junho de 1934, mecüantc a assignatura 
do p~rscnte contra::to, que vigorarã a contar de 1 do corrente mez. 
pelo qual dá em h ypotheca os bms abaixo especificados, nas se
gui-ntes condiçõe~ : a) a Givida vencerá os juros de 6'3·~ ao anno, a 
partir de l de Janeiro de 1935, e serâ remida no prazo maximo de 
20 a:mos. em quarenta prestações sem~(ltraes do valor de ....... . 
i58:027$750 cada um:~, pagas até os dias 15 d~ Julho e 15 de Ja· 
:~e:ro de cad.J <:nno. successivaniente; l;) a falta de pagamento de 
t~es prestações succi!'S.Sivas, da amortização do capital e juros. im· 
portarã na p,~rda em favor do Governo Federa-l, dos seguintes im
,u~vef~ : u:~:inas d" beneficiamento de algodão c seus acces.sorio.s, de 
Garaanu.1.S, Sap.:, Nova Cruz, Iguatu' e Sobral e índependent<! dr 
qu<Jlqu~r procedim.mto judicial ou admirustrativo, passando os mes
mos, desde Jogo. á posse mansa e pacifica e á administração do Go
';emo Federal, resalvado o direito de execução judicial dos demais 
irnmoveis: c) em caso <le dispersão ou sonegação maliciosa dos bens 
hypothec<dos, o Governo se res~va o direito de rehaver o damoo 
mediante execução judiciaria exte!nsiva a outros bens da Compa
nhia; d) os immov.c-i:; hypothe(:ados com todos os SC!us pertences e 
~ccc:;soric:, não poderão ser substituídos, arrendados ou gravado~ 
por outros onus sem autorização do Min.i,sterio da Agricultura, a 
cuja fuscalização a té a remissão integral continuarão sujeitos os bens 
actuaes e os servíços da Companhia nos termos dos contractos 
existentes; 4.") Os bens que continuam hypothecados para garantia 
da divida acima reconhecida silo constituído~ pelás cinco UZi.nas · e· 
fabricas de sua propriedade situadas nos ~tados do Nordeste abai· 
xo espedficadas. discriminadas oas avaliações officiaes deste Mi-
nisterio e constantes de certificados da inscripção dos bens respecti: 
vos já feita nos cartorios das sédes desses immoveis, em Dezembro 
de 1929, e Janeiro de 1930. para servir de garantia ao cmprestímo 
não integralmente realizado de 7.236:928$326, de- que trata a lei n. 
5. 728. de 15 de Outubro de 1929, conforine a se-guinte especificaçãc.· 
da inscripçáo hypathecaria, valor e características de cada um : a) 
Usina de beneficiar algodão, fabrico de oleo de Garanhúris.' Montada 
no antigo Campo de: . La~oura. Secca dessa cidade. no valor de 
813:751$880, abaixo discriminado, conforme o certificado de Regis· 
~ro de in.Scripção hypothecaria s~b o .n. 426, de 31 de ~eze~bro 
de 1929.. -p'assado pelo tabell~ão .José Maria Dourado. Offlc1al Pr1va• 
t1vo do Registro de Hy~tbecas do Município de Ga=huns (Per
r.arnbüco). Os respectivos_ bens hy,potbcc3rics são: 1} Area de. 3. he
Ctare$ de ierras. desmeiÍlbrad~ do antigó Campo de Lav-oura Secca; 
situada nà Cidace ce Ga-ranhuns proxirno ao leito da- Great Wesbm!~ 
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cloa:la pelo Munidpio pela le1 municipal n~mero 205, de 2 de Agos
to de 192&, em troca do contracto de arrendame.."tto de uma ãi-.ea. 
~aio,·. a qtle S·~ refl!re a escriptur.a. de CQ{}S.tituição da Companhia 
'oe 21 de Março de 1921. Esta área ligada á citada e.strada de f.:!r
ro, por um ramal .e desvio, com a extensão de 583 metros. Está de
vidamente demarcada por cercas d~ 5 fios de arame farpado com a 
extensão de 710 met:r~. com 2 porteiras de entrada, no valor tota! 
de 46:229$500; 2) Sitio de Pão Amarello - Adquirido pela Colll-
panhia -directamente a Herculano Feneira da Silva e sua mulher D . 
joauna Maria da Conceição, por cscriptura publica de 16 de Janei
ro, de 1922, lavrada em notas do tabellião de Garanhuns. Sr. Luiz 
de Barros Correia Br;u;i~, que a registrou. Este sitio, situado nos. 
:m·obaldes da cida::l.~. tem a área de cerca de 25 hectares e nelle es
tão sit11<1~as as fontes de abastecimento dagua para a u:z;ina. no va
lor de b:000$000. 3) Usina de descaroçoamento e pressagem d~ al
godão em dois pavimentos, construída de tijolo. soalho intermedia
ria de madcira e cobertura de telha franc:?za, medindo 20m60 x 
íml9 ou com a área de 148m2, provida de i descaroçadores Lum
mus d·e 60 seiTas ca<la um, prensa hydraulica com caixa de ma
cieira, installação de aspiração c tra.ll.'iporte mecanico de algodão e 
das st:m~nt!'s. transmissões e todos os pertenc~ para o bendicia
mento do algodão em caroço, tendo como annexo a casa de machi
nas com caldeira e m<:~tor a vapor separados. com 64.85m2 de área, 
c uma sala com 1 I.i2rn2 t.mdo o mecanismo necessario para limpar 
o algodão de.scaroçado (picker), e conduz:il-o, ã prensa, no valor to
tal t:e 137:799$870. 4) Trcs edifícios con.st:-uidos de alvc.na·ria de ti
joio e cabertura de telha franceza, sendo dois delles conjugados mas 
independentcl> .para recebe~· e guardar algodão em caroço, medindo
cada um. 2"Ím88 e 21m53, tendo uma ãrea de 212m2 e o outr() . . 
186m2 e o pé direito de 4m36 e o 3.0 edifido para deposito de algo
dão em pluma enfardado, mt:dindo 2lmi5 x 8m90 com a área de-
1&9m2 e o pé direito de 4m36 no valor total de 29:183$610. ;) Um 
edifício de alvenaria de tij<:~lo medindo 9m90 x 6m·15 ou com a área 
coberta de 63.60m2 e o pé direito de 3m2! para separação e distri
buiç:!io de algodão em caroço antes dos descascadores, no valor de-
8:072$660. 6) Casa de sementes, ca:tstrucç5o de madeira com co
bertura de ferro zincado. medindo 48m81 :x: 15m36 ou com a área 
de 750,90m2 e o pé direito d~ 4m36 no va-lor de 85:920$000. 7) Fa
brica de oleo, edificio de alvenaria ck .tijolo e c<:~bertura de telha 
medindo 34m76 por 9m20 ou cem a área de 32m,2 e o pé direito de 
-4m49, tendo como annexo a casa de macbinas, constituída pela sala 
c.le moto:·, medindo 1411126 x 8mli, ou com 116m2. a de caldeira me
ciíndo 15m79 x 8ml4 ou com 128m2 e o deposito de cascas medin
do5m70 x 8m H ou com 46.m2. A fabrica de oleo propriamente é do 
typo normal americano de duas prensas da Murray C.•, compreben
dendo Hnters, descascadores de sementes, separadores, trituradores. 
cosedor~s c prensas para produc:ção de oleo e torta, bem como tan
c;uCls par<>. oleo e os necessarios elevadores, transportadores e trans-
missões , A m3Chilla a vapor é Corllíss de 1 SO HP. e a caldeira de 
fiabcok & ·Wikox de 200 HP. . inteiramente montados com transmis
sões. canalizações. etc. , no valor total de 374:441$280. 8} Casa de 
l>omb<'.s no Sitio Pau AmareUo, edifício medindo 3m80 x 6m80 ou 
com 24m2, onde está .installado um motor Otto de 10 HP. e bom
ba elevatorio dagua desse Sitio para Uzina, canalização em tubo:
galva'lizados de l l/2 com 1.500 metros de extensão e caixa dc
agua com 32 metros cubicos de capacidade, no valor d~ 25:620$000. 
9) Desvio da Great Western com 58; metros de extensão e instal

,iação telephonica para a casa de bombas, no valor de 23:212$000-
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lO) Instailação e-J.ectrica no valor àe 10:302$730. 1 I) Installação 
~anitaria no valor de 2:000$0GO. 12) Materiacs de. almoxarifado. 
ferramentas de serviços e moveis e utensilios no valor de '45:970$2000. 
u) U sinCJ de ben.-.:liciar algcdão, faixica de oleo c campo de d;_ 
morrstração de Sapf:. Construída e montada na l<Xalidaàe desse nome. 
~unicipio de E spírito Santo, 01a Farahyba, no valor rowl de réis 
854:250$':150, abaixo discriminado conforme o certificado sob n. 3 
de li de Janeiro de 1930, do lk.gi.stro de Inscripção hypothecaria, 
p2Ssado pelo tabcllião Cesar Pinheiro de Oliveira Lima. escrivão 
dvel do Termo da Comarca de Santa Rita. Os respectivos bens 
hypothecados são: 1} Area dl! 30 h{!ctares, situada na villa de Sapé, 
Munici.pio de Espírito Sa.."lto, na Pzrahyba. a 700 metros de distancia 
da ~staçüo de Sap~ da Gr~o:t Wertern c~m 787 metros de frente 
para a estrada de ferro c cerca d-e 250 ' metros de fundos, comprada 
por T:·ajano S. V. de Medeiros ao coronel Simplicio Alves Coelho 
e sua mulher, l«vrada em notas do Tabellião João Bra z Pereira Netto 
e r.egist~ada pelo Official do Registro, ADtonio José de Mendonça, 
em 12 de Março de 1919, á qual foi transferida a Companhla por 
,·scriptura publica de 21 de Março de 192!, lav-rada em notas do 
3" Officio d a apita! Federal, dtvidamente archivada no 2° Registro 
de Immoveis_ Esta área d-e terras dentro da qual foi coustru:da a 
Usina e fabrica de oloo de Sapé está devidamente fechada com cerca 
de arame de 4 fios com a extensão de 2 . 520 JIY.'tros . Valor <lo ter, 
reno cercado 21:747$000. 2) Usina de desca~ameoto e prensagem 
de algodão em dois pavimentos construída de alvenaria de tijolo, soa, 
lbo in~rmediario de madeira e cobertura de ferro zincado, medindo 
21 m~tros :x: iml9 ou com a área de 151m2, provida de i: descaro
çadores .Lummuns 70 serras cada um, prensa hy<:lraulíca com caixas 
<le madeira. in.stallação de aspiração e transporte mecanico de algo
<lão e das sementes, transmissõ~s e todos os pertences para o bene, 
fic:iamento do algodão em caroço. tendo como annexo a casa de ma
chir..as cem duas salas para caldeira e motor a vapor separados c:om 
a área total de ll7.60m2 no vaolr total de 161:083$.300. 3) Tres 
edifícios constru:dos •.de alvenaria. de tijolo -e i:obertura de telha fran, 
ceza. sendo dois dell~ conjugados. mas independentes. para receber 
e guardar algodão em caroço tendo as áreas de 212,20 e 183,40m2 
e o ,pé direito de -4m36 e o terceiro edificio .para deposito de algod:io 
em .pluma enfardado, com a área de 191 ,30m2 c o pe direit o de 4m36 
no valor total de 35:65S$500. 'i) Um edificio de alvenaria sJe. ti jolo 
com 9m97 x 6m43 tendo a área coberta de 64.10ro2 e o pé d-ireito 
de 3m40 para separação e distr ibuição de algodão em caroço antes 
de entrar para o descaroçador, no valor de 7:561$500. 5) Casa 
de sementes, ccnstrucção de madeira com cobertura de ferro :dncado · 
de 48m81 x 15m36 com ârea de 750m2, e o pé dird to de im36 em 
construcç:io inclusive apparelhagem mecanica para manipulação das 
se:~nente. no valor de 56:487$700. 6) Fabrica de oleo, edific:lo de 
alvenaria de tijolo e cobertura de telha medirl<lo 3im76 por 9m20 ou 
com a· área de 319,80m2 e o pé direito de 4m49, tendo como annexo 
a casa de mac:hinas, coostituida pela sala de motor com 116m2, a de 
caldeiras com 128.50m2, e o deposito de cascas coxn 4AOm2 . A fa~ 
brica de oleos propriamente .é do typo normal americano de prensas 
da ·1Murray Company, c:omprehendendo linters, Ge.sc:ascadores de se
mentes, separadores, trituradores, cosedor e prem;as para produzir 
oleo e torta, bem como tanques paJ:a oleo e oo necessanos elevadores. 
transportadores e transmissões . A machina Corliss de 180 HP e a 
caldeira Babcok & ·Wilco:x: ele 200 HS, inteiramente montados com 
tr<tnsmissões. canalições. etc. , e a í.nstallação :>anitaria par-a o ser
viço geral, tudo aV'Ziliado em 425:078$900. 7) Edilido para oesc:riptorio 
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•e alvenaria de tijolo c cob~rtura de telha .franceza c::rn J:2m15 x 1m79 
ou a área coberta dz 58m2 1:Hvidido em compartimentos no valor 
<le 4:500$000. 8} Uma cacimba de 36 metros de prdundidad~ e 

· uma caixa d 'aj:~ua sobre torre me:allica com 50m3 de capacidade 
para abastecimento da usina no valer de 33:376$750. 9) Plataforma 
de serviço linhas ferr~as de bitola de 1 mGO co:n d~s·;i~ -:J<"r<' 3 · ~ta 
aigação com as da Great.Westem. no valor de 19:801$500·. 10) M:)· 
veis u:ensilios. ma teriaes de almoxarifado. caldeira a vapor, e ferra• 
menta.~ de serviço. no valor ele 85:950$300. c) U:;ina de B2neficiar 
Àlgo:ião de Nova Crut. Construída e montada na cidade de.sw 
nome no Estado do Rio Grande do Norte. no valor total de rêis 
360:68! $120. abaixo descriminado. conforme o certificado sob n. 90. 
de 13 de Janeiro de 1930 do Registro de lnscripçãc hypothcraria, pas
sado pelo Tabell!ão Affcm~o Ernesto Be!mont. da comarca de Nova 
Cruz, Rio Grande do Norte. O's respectivos bens hypothecados são: 
l ) Are a de terra Situada •DO município da cidade de Nova Cruz, no 
Estado do Rio Grande do Norte. a 207 metrOs da estação de Nova 
Cruz da Gr~at V.l es~rn. tendo I . 500 palmos de frente para a es~ 
trada de ferro e 500 palmos de h:ndos -· cerca d~ 31/2 hectares -
adquirido por Trajano .S. V. de M~deiros para o serviço da Com
,panhia por escriptura publica, de 18 de Julho de 1919, lavrada no 
Recife em notas do tabellião João Silveira Carneiro da Cunha. a Ma· 
noel José ·Nunes Cavalcante e sua mulher e registrada em Nova Cruz 
em S de Julho de 1919. pelo official do Regí.,.tro Sr . Affonso Er.nesto 
Belmoso. e depois transferido á Companhia pela escriptura publica, 
de 21 de Março de 1921. lavrada em notas do 3." Olfido da Capital 
Federal. devidamente archivada no 2.G ·Registro de Hypothecas. Esta 
área de terreno. dentro da qual foi construída a Usina de Nova Cruz. 
està devidalllentc fechada cem cerca de arame de quatro fie~ . no va
lor de 13:363$000. 2) Usina de. descaroçarnento e prensagem <k 
algodão, em dois pavimentos, construída de alvenaria de tijolo, soalho 
intermediaria de madeira e cobertura de telha franccza, medi-ndo 20m78 
x 6m95 ou ã área de 141.40 m2, .provida de quatro descaroçadores 
Lummus de 60 s~rras cada um. prensa hydraulica com caixas de rna~ 
ctiras, •~stallação de aspirac;§o c tt"ansport!::' mechanic:o de algodão 
e das sementes, transm~ões, todos os pertences para o beneficia~ 
m~nto do a lgodão em caroc;e, tendo corno anDexo a sala de motor 
com 62 m2 e a de caldeira com noventa metros quadrados, digo. 
90 rn2 no valor total de 163:737$000. 3) Tres edifícios construidos 
de alvenarla de tijolo e cobertura de telha franc:::-za, sendo dois delles 
conjugados mas independentes para receber e guardar algodão em 
caroço, medindo, respectivamente. 23m82 x 8m53 e 21m51 x 8m53, 
tenào as ár~as de 212 m2 e 183 m2 e o pé direito de 4m36, e o ter~ 
cetro edifício para deposito de algodão em pluma e~fardado, medindo 
21m~ x 8m76 ou com a área de 189 m2 e o pé dirc:ito de -im36. no 
valor de 35:658$500. 4) Um edificio de alve.naria de tijolo; medindo 
1Jm97 x 6mi3, ou com a ár.ea coberta de 64 m2 e o pé direito de 3m42 
para separação e distribuição de algodão em caroço antes de entrar 
para os de.scarocadore.s, no valor de 7:561$500. 5) Casa de se~ 
mente.s, edificio de alvenaria de tijolos com àrea de 170 m2 e o pé 
direito de 4m00. no valor de 32:560$000. 6) Installação sanitaria, no 
valor de 3:000$000. 7) Cisterna de al~naria de tijolo, . com a ca~ 
pacidade de 200 m3 ;e caixa d'agtia para abastecime.nto de 30 m2 e 
um moinho de vento desmontado, no valor de 20:~31$100. 8) Pia~ 
taiorma e desvio de linha ferrea da Great W estem e sua ligação 
<X!lll a usina com a extensão de 256 metros. no valor de 17:090$560. 
9) Materiae.s óe almoxarifado, ferramentas . de serviços, moveis e 
ute.csillios, no valor de 67:279$400.. a) Usina óe Beneficiar Algodã~ 
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Fabrica de Ol>:o de Iguatü .e Estação EJtperimantal da Catinga do-· 
Mo~ra. Situadas r.a cidade e municipio de Jguatú, no valor tota~ · 
de Rs. 1 .137:591$212. abaixo discriminado, conforme os certificados: 
sob ns. 270 e 2i 1, de 20 de )atu~iro c! e 1930, do Registro de Inscripção 
Hypothecaria passados pelo Tabellião Ccsario Asswnpção, Offid al 
do Regis tro Geral de Hy.potheces da comarca de Iguatú - Estado 
do Ceará. Os respectivos bens bypnthccarios ~o: 1) Area de dois 
hectares (100x200), situada nos suburbics da cidade, ao lado d<: 
praça Doutor Francisco de Sâ, e mais da 1. 500 m2 d~ uma ·faixa 
para construcç~o de desvio cie estrada de ferro até a usina, compra~ 
dos por Trajano S- V. de Medeiros a Alfredo Leopoldo C avalcante · 
e sua mulher, por escriptura publica de 26 de Abril de 1919, em 
notas do Tabc!Hão Cesario de À~supçfu:l, e depois transferidas á 
C<lmpanhia pela cscriptura .pubHca de 21 de Março de 1921. lavrada 
em neta:; do 3.& Officio devidam::nte archivada no Registro de Im
moveis do 2.• Officio, digo dq 2.• Oistricto da Capital Federal. Nesta 
ãrea toda cerc-ada e :nurada, em. pa rtes foram construidos e montados 
cs edifícios e installaçõcs da usina de beneficiar algodão e fabrica
de o!"?Qs . O valor desta área, incl.Uda a muralha divisaria de alve
n-aria de pedra com 168,20 <ie extensão, ~ de Rs. 14:856$000. 2) 
Usina de descaroçam.ento e prensagem de algodão. em dois pavime-n
tos, construida de alvenaria de tijolo. soalho interrn·~·diario de mad!!ira 
e cobertura de telha, medindo 20m71 por 7tn12, ou com a área de 
I -47. 80 m2• provida de quatro d!!Scaroçadorcs Lummus de 70 serras 
cada um, prensa bydraulica com caiJcas cle madeira, installação de!: 
aspiração •: transporte mecanico de éllgodão e da.s .sementes, trans~ 
missécs e todos os pertences para o bcndic:.íamento de algodão enr
caroço, tendo c:omo annexo a casa de machina com caldeira· e motor 
a vapor .:;eJ:arado com 123m,2 no valor de 170:734$900. 3) Tres 
~ifi~ios construidos de al ... ?.'tlaría de tijolo e cobertura de telha fran.. 
ceza, sendo dois delles conjugados mas independentes. para receber· 
e guardar algodão em caro ço, tendo as áreas d~ 213.40 e 183,2(1· 
metros quadrados ·::' o pé:. díreit-;, de 4m,20 e o terceiro para deposito 
de algod~o em pluma enfardado com a área de l7-im,2 e o pê direito
de -4m,20, no valor de 35:65&$500. 4) Um edificto de alvenaria de 
tijolo, m«<in::!o 9m,97, per 6m.OO ou co m a área coberta de 59m 2.80 
c o p é direito ec 3m,1 para ::2paração .e distribuição de algodão em· 
carroçoantes de entrar para os descaroçadores. no valor de 7:561$500. 
5) Ca2 de sementes, coo.stnlcção de madeira com cobertura de ferTO 
zincado, mediado 48m,8l por 15m.J6, 'ou com a área de 750m2 <e- O' 

pé direito de 4m.36. com a apparelhagem necessaria para descarga. 
ele-vação e distribuição das sementes, no valor de 92:543$600. 6}· 
Fabrica de Oleo _ Edifício de a lw-naria de tijolo e cobertura de telha 
medindo 34m,76 x 9m,20 ou c.om a área de 320m2 e o pe direito de" · 
4m.49, tendo como annexo a casa d~ machinas constituída pela .sala 
de meter mcdi.ndo Hm,126 por 8m, H ou com ll7m,2, a de caldeiras. 
medindo 15m,79 x 8m,14 ou com 128 .50m.2 .e o reposito d·~ cascas· 
medindo 5m,70 x Sm, H ou com 46m,2- A Fabrica de Oleo propria~ 
mente é d:> ty.po normal americano de duas prensas de Murray
e,o, comprehendendo linter.s, descascadores de sem~ntes, separadores. 
trituradorcs, cosedor e prensas para producção de o!eo e torta,. bem 
como tanques para oleo e os nec-::ssar!os elevadores, transpor-tadores 
e transmissores. A machina a vapor é "Corliss", de 180 HP .• e a 
caldeira de Babdock & Wilcox, de 200 HP., inteiramente montadas
bm transmíssões, canalizações. etc .• tudo no v alor de 434!341$500 . 
7) Casa de bombas, para ab~tecimo:nto da usina proVi.da de caldeira 
vertical e de uma bomba Ouplex e um poço tubular . Icstallação · 
de agua contra inceodio, canalizações geraes e tomadas d'agua e:a1· 
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·.roda a usina, e uma caixa d'agua de 50 metros cubicos em torre
metllica, no valer d~ 52:&68$250, 8) Edificio para escriptori.o de 
alvenaria de tijolo e cobertura de telha franceza. com a área coberta 
r.le 45.50 mZ com duas jane!Jas e quatro pertas e alpendr<!s, laterae::. 
no valor de 5:460$000. 9) Casa de g-erencia, com a ;ir()a coberta 
de 172 m2, construída d~ alvem:ria de tijob e cobertura de telha 
"franceza. com nove compartimentos, ÍIL~tallação sanitaria, luz electrica, 
no valor de 3():690$0C{J. W) Garage de alvenaria de tijolo. col>~rta 
de telhas medindo 8m.40 x 5m.60. ou com a â~ea de 4G .2C rn2 e vala 
para r~vista de automovel, no valor de 3:69{:;$0::;·. ! i) Casa do me~ 

.chanico. De alvenaria de tijolo, com 52.25 m2 de árc·a e ouatro 
cc:npartirnentos, no valor de 3:135$00. 12} Linhas ferreas de ·bitola 
de lm,CO e desvio para sua ligação com a Rede de Viação Cearens~. 
no valor de 18:000$000. 13) Installações ~anitarias no valor de 
3:000~000. 14) Um caminhão "F,~deral Knigt", no valor de réis 
I 6:500$000. 15) Material de Souza, empregado em melhoramento 
da Usina de lguatü, no valor de 34:786$000. 16) Moveis e Utensi~ 
lio.s. m.:~teriaes de almoxarifado e ferramentas de serviço da usina, no 
valor de 4-5:103$592. 17) Es~ação Expel"imen.tal da Catinga do Mou~ 

.-ra: Terras com a área de 3. 646 hectares devidame:Jte demarcadas. 
no val--:Jr de 50:000$COO. 18} Construcções. cercas e culturas geraes 
no valor de 31:433$700. 19) Moveis -e utensilios. machinas agrico-
·las, ferram-~:ntas e semoventes di\ Estação, no valor de 37:222$690; 
c) Usina de Benefidar Algodão, Fabrica de Oleo de Sobral e Es
tação Experunental de Y piranga - Construídas e montadas nas I~ 
calidade.s desses r.vmes no município de Sobral, no valor de reis 
986:830$950 abaixo discriminado, confome o c-~Ttificado sob n. 17, 
de 26 de Fevereiro, digo 26 de Janeiro de 1930. do Registro de 
Inscripção Hypothecaria passado pelo tabellião Pedro Mendes Car
neiro. official do Registro de Irumm,,:is da Comarca de Sobral (Cea~ 
rá). Os respectivos bens hypothecados são: 1) Terrenos onde estão 

.edificados a Usina de Beneficiar Algodão e Fabrica de Oleo e todas 
as depzndencias, constituído por: a) .sitio do Riacho Fundo - nos 
suburbias de Sobral, comprado ao Dr. Antoaio Figueiredo Rodrigues 

·.e sua mulher. _por escriptura publica de 9 de Setembro de· 1920. em 
notas do tabellião Antonio Joaquim de Almeida. com uma arca appro~ 
xímada de 106 hectar~-s e frente para ~ Rio Acarahy: b) terreno do 
Boulevard D . Pedro li. no Bairro da Cruz: das Almas, da mesma 
cidade, com 165 palmos de frente e 1 .600 de fundos, destinado á 

. ccnstrucção do desvio da estrada de ferro para a Usina. comprado 
.a Francisco de Maria e sua mulher, por escriptura publica d~ 9 de 
Fevereiro de 1920, em notas do tabellião interino Ra)!mun.Jo Os~ 
waldo Rangel Parente, incluído predio nelle existente construido d·e 
..alvenaria de tijolo e cobertura de telha. Esses l>cns adquiridos por 
Trajano ,s. V. de Medeiros p~las escripturas acima mencionadas. 
foram pelo mesmo transferidos á Companhia, pela escriptura publica 

.de 21 de Março de 1921. em notas do 3" official da aCpital Fe~ 
-dP.ral. devidamente archivada no Registro de Immoveis do zo Dis~ 
tricto d•..-sta capital. A avaliação das duas propriedades é de réis 

.80:00C$CXXY isto é, oito contos para o predio já referido e set~nta 
e dois contos para os terrenos propriamente. Do terreno do Sitio 
.do Riacho Fundo foi separada a area de dois hectares para a.s 
,construcções da Usina e fabrica assiln discriminadas: 2) Usina de 
.descaroçamento e prensagem de algodão. Em doiB .pavi!nentos cons~ 
.truidos de alvenaria de tijolo, soalho intermediaria de madeira e co
-bertura de telha, medindo 2Qm74 x 7m12 ou com a area de H7.70m2 
_provida de quatro descaroçadores Lummus de 70 serras cada um, 
,prensa hydraulica com caixas de madeira, mstallação de aspiração e 
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transporte mecanico de algodão e das sementes. transntisscn.s e todos. 
os pertences para o benef:ciamento de algodão em caroço, tendo como
annexo a casa de machina com machina com caldeira e motor a 
vapor s~parado medindo cada um 12m,50 x 5m.50 ou a area total' 
dl." 137. 50m2 . Anne:xo á Usina tXíste uma li.mpadeira de algc:lão em 
caroço. antes de sua entrada pnrn os clcscaroç.:lc!cre~. O v;•1(r ::.::, 
Usina propriamente e seus annexos especificados é de 177:021$675 . 
3} Tr·es edifícios. c<mstruidos de alvenaria de ~ijolo e cobertura de 
te1h3. franceza, sendo dois delles conjugados, mas independentes, para 
r ec-eber e guardar algodão em caroço, medilndo respectivamente, 
24rn,88 por 8.58 e 21m.36 x 8m.S8. tmdo as areas de 213.40 e 183.20 
metros quadrados e o pé direito de 1m,20 e o terreno c!igo e o ter~ 
ceiro edificio para dep~ito de algodão em ph;ma enfardado medindo 
21m.H por 8m.50 ou com a área de !82,20tn2 e o pé dir<ito de 
4m.20 no valor de 35:658$500. . 4) Um edifido de alvenaria de 
ti jolo cem 9m.92 por 6m,(l0 ou com 3 area cobert3 de 59.80 m2 e o 
pe direito de 3m,10 para separação e distribuição de algodão em 
caroço antes de ~trar para os descaroçadores, no valor de 7:561$500. 
5) Casa de ·sementes - corutrucção de ruadeira com cobertura de 
ferro zincado. medLndo 4&m.81 x 1:5m,36 ou com a area de 750m2· 
e o pe direito de im.36 com appare!hagem completa para arrumação 
e transporte de sementes, no valor àe 92:543$600. 6) Fabrica de 
Oleo - edifício de alvenaria de tijolo e cobertura de telha, medindo 
31m,76 por 9rn.20 ou com a area de 316m,2 e o pé direito de im.49. 
tendo como annexo a casa dt rnachínas construída pela sala de motor 
medindo lim,-43 x 8m.14 ou com ·117m2 a de caldeira medindo 
15m.79 x Sm,H ou com 128m,2 e o deposito de cascas rnedind~ 
5m,70 x 8m, H ou com 46m.2. A Fabrica de Oleo propriamente é o 
typo no:rmal americano de duas prensas de Murray Co.. comprehen~ 
dendo linters, descascadores de sementes, separadores. trituradores. 
cosedor e pre.r-.sas para producç:!io de oleos e torta. bem como tan
ques par<l olco e os n ecessarios elevador~. transPQrtadores e trans
missões. A macbina a vapor é "CorJi.ss" de 180 H.P. e a caldeira 
de Babcock .& Wilcox de 200 H . S . , inteiramente montado com 
transmissões. canalizações. etc . no valor de 445:553$175. 7} Edincio 
para escriptorio de alvenaria de tijolo e cobertura de telha franc-eza. 
com a area coberta de 61.40r:ô.2. dividido em tres compartimentos. no 
valor de 6:14.0$000. 8) Casa de bcmbas, para abast-?cimento dagua. 
.dependencias das officinas com a area coberta de 12m.50 x 3m,50; 
saal de ma::hinas para amolar serras com a area coberta de 7m.60 por 
4m,OO, ~· a lvenaria de tijolo e ' telha, installação sa.,itaria, tudo no 
valor de 9:425$000. 9) Linhas ferre-as da bitola de lm.OO no interior 
da Usina e desvio para sua. ligação ã E.stada de Ferro de Sobral, 
no valor de 18:000$000. 10) Mater:iaes de almoxarifado. moveis e · 
utensílios e ferramentas, no valor doe 29:062$420. li) Material que 
pert~nceu á Usina de Souza, e que foi incorporado a de Sobral, 
constitu.ido de sobresalentes e peças de machinas. no valor de r& 
19:338$340. 12) Sitio de Ypiranga, com todas as suas bcmfeitorias 
pri!llitivas e parte do baixio clo Rio Madeira. comprado a Francisco 
Alve.s Parente, corn a area approximada -de 800 hectares. no muni
cipio de Sobral. por es<:riptura publica de 9 de Setembro de 1920. 
em notas do tabellião P~dro Mendes Carneiro, no valor de 35:000$000. 
Essa proprttdade adquirida por Trajano S . V. de Medeircs foi pelo 
mesmo transferida á Companhia por esc:riptura publica de 21 de Março 
di! 1921. devidamente archivada no RegistTo de Immoveis do 2" Dis· 
tricto da Capital Federal. 13) Cercas, constrU<:ções ruracs, culturas:. 
dive:rsas, !llachioas agricolas, semoventes, moveis, utensilio.s e ma· 
teriaes de . almoxarifado. .bem como um tractor e semeadeira transfe-
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ridos da Usina de Souza para .a de Sobrn!. tudo avaliado em con
junto em 31:526$740. 5) D..."Pois de registrado o presente c<mtracto 
pelo Tribunal de Contas e de feita a averbação da presente escriptura 
nos c3rtorios de imrnoveis das serie~ das Usinas hypothecar-ias para 
·znnot3t;ão em cada um delles da reducção do -emorestimo anterior 
da somma de 7.236:928$326 (sete mil duzmtos e tri-nta e seis contos 
novecentos e vinte e o ito mil trezootos e vint~ ,-: se~~ réis) para a de 
3. 9H:~S()(I0 { tres mil novecentos -e quatorze contas de reis) c a 
nova let que o rege - o ckcreto Ollmero 21 . 520. de 30 cl~ JUnho 
rie 1934, fic<J a dc•Jedcra autor:zi\da pela prt'.se':lte escriptura -a dar 
baixa n:~s outras inscripções feitas em Dezembro de 1929 c Janeiro 
c Fevereiro de 1930 para garantia do emprcstimo não integralmente 
r-ealizado de sete mil duzentos ~ trinta c seis contos novt-centos e 
}'intc e oito mil trezent~ .e vinte e .~eis n:o!s na conformidade do 
paragrapho szgundo, artigo primeiro. do decr~to citado -- 2-'1. 520. 
de 30 de Junho de 1934. que d iz: .. Logo a~ a lavratura do •ccordo 
e a inscripçã~ dos bel!S dt::'cdos. ~;erá autorizada pelo Ministe• .u da 
Agricuh:nra a baixa do gravame que pesa sobre o sitio de Caçote, 
em Reci fe, refinãria. fabrica de banha . .subão .-: oleo bruto de Ar~ias : 
usina de Siio C aetano, usina de Limoeiro, fazenda d"' Altinho; ter~ 
reno de Massorõ c machinaria da usina de Souza. nos tennos do artigo 
terceiro do decr-eto legislativo numero cinco mil setecentcs e vinte 
c oito de 15 de Outubro de 1929, citado". 6") Os contrac1os rcfe~ 
r antes éis diversas usinas de algodão. fabricas c re-finarias d~ oleo. 
pertencentes á devedora, quer as hypothe-cadas e quer as libcrudas pela 
presente escriptura. por força do present~ decrE:'to nurnro 24.520, 
d~ 30 de J u:~ho de 193-4, serão considerados prorogados ate a Jiqui, 
dação do empre.o;timo nos termos do art. 3• do decr·:to legislativo 
n . 5. 72S d.: 15 de Outubro de 1929. até a completa r~misSão da 
divida, sem comtl!do ficar. a Companhia com direito a rN:ehcr qual
quer c:.:tro emprcstimo, conforme determina o artigo terceiro do de~ 
c-reto legislativo :1. 5 .728. de 15 de Outul:lro de 1929, para execução 
de .novas obras. 7•) A Companhia se obriga a manter os machi~ 
~ismos e irustallaçõcs de suas d~versas usinas, fabricas e •stações ex~ 
periment~es t"m ·perfeito estado e em condiçõE'-~ de funccionar. e a 
faz e:- o seguro dos. seus edifícios e machinismos em companhiasi doneas. 
Obriga-se. outrosim, a pagar pontualment~ os impostos e tax as a que 
e stív.erem sujeitos Os bens hypothecadcs e os demais impo.•tos que 
sobre o mesmo r-e-cahirem . 8") A Companhia poderá remo•·er tota! 
ou parcialmente uma ou mais das usinas liberadas e Lmtallal~as em 
outros Estados da União, segundo as com·eniencias industriacs, dando 
previamente conhecimento ao Governo Federal. que sô s.~· poderá 
oppõr. quando a remoção por sua conta ou de terceiro associado fõr 
prejudicial ao desenvolvimento da producç~ algodoeira e industrial 
do Paiz. Quanto ás usinas h).•pothecadas, qua'!s qucr alterações ou 
m udanças que affectem os bens dados em garantia só serão admitti
das mediante indemnização na conta de hypotheca do material ou 
installaçõe:s retir~das, calculadas pelo valor do mesmo accrescido 
de vinte por cento e feito o desconto da parte proporcional já amor
tizada nas prestações anterio res, m-ediante approvação irrecorrivel ao 
Ministcrio da Agricultura . Sob estas condições a Companhia deve~ · 
dora poderá remir ];1arcelladamente e previamente uma ou rnais das 
usinas hypothecadas. 9") Qualquer q ll!stão que se possa suscitar 
perante o Min!sterlo da Agricultura na vigenda desta hypotheca e 
dos contractos relativos a usinas e fabricas da Companhia, quanto 
ao alcance das obrigações respectivas ou interpretações de ~uas clau
cu!a.S, será r-:solvida administrativamente por arbitramento amigavel. 
nomeando cada parte o seu arbitro e as partes de accordo escolhen-
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<do um d~sempatador cujo laudo será considerado definitivo e obri
ogatorio para ambas. Todas as que:;t6es decorrentes. desse cont•acto 
:serão ajuizadas no- fôro desta Capital FederãL O prese.nte contracto 
está sujeito ao .sello proporcional sõmente .sobre a somrna de mil 
-contos de réis, re·çcbida por intennedio do Santo do Brasil, accrescida 
de cento e quatorz:~ contos de réis, <los juros acima declarados, visto 
j <i tez· os contr<:~ctantes pago o mesmo .sello .sobre os 2. 800:000$000 
ncebidos do Thesouro Nacional, por sello de verba, por occasião 
da assignatura do contra.cto de 4 de Junho d!" 1920. certificado da 
Recebedoria do District<> Federal n. 5. 530 da mesma data. A Com
panhia Industrial de Algodão e Olcos por seu preside<Jte, engenheiro 
Trajano Saboia Virico.to de Medciros, por sua vez declara acceital'" 
todos os termos .e condições da presente escriptura. relativos a Jiqui~ 
dação de sua divida para com o Governo Federal e regulari~ação 
de sua situação como contractante e concessionaria d::: favores esta~ 
belecidos em beneficio da producção algodoeira, compromettendo-se 
a não invocar para sua liquidação os favores do decreto numero 
vinte tres mi: qu~:Jhe.ntos c trinta e tres, de prímeíro de Dezembro 
de mil novecentos e trinta e tres, por não serem appJicaveis em ne~ 
nhum dos Si!US dispositlvos os bendicíos concedidos pelo mesmo, con
form-e estatue o art . 4• do decreto n. 24. 520 de 30 de Junho de 
1934, que serve de base a esta e.scriptura. Paga d'-' sello federal. 
3:342$000 conforme se vê dos documentos abaixo: 33.251. Rec:c
bedoria. do Districto Federal. Sello ·por verba. -Exercickl de 1934. 
3:342$000. No livro de receita, á fls •... fica debitado o Thesouret,.. 
1·o pela quantia de tr-es contos tresentos e quarenta e dois mil réis, 
recebida do Sr. Companhia Industrial de Algodão e Oleos, prove~ 
nientc de sel!o s/ capital. conforme a v.e:rba n. 155. R:o de Janeiro, 
em .31 de 12 de 1934. O Fiel do 'Ibesoureiro do Sello. Oscar. O 
?.SCrij)turario (assignatura illegivel) . (Está inutilizado devidamente 
junto á verba acima, um sello di! -taxa de Educação e Sa1.:de. de du~ 
=entos réis). E assim justos _e accordados me pediram lavrass-e nes
tas notas a presente escriptura que lhes sendo lida e achada confor~ 
me. ac;ceitaram e assignam com as testemunhas a todo este acto pre
sentes, Euri<::o Salgado Duarte, a Antonio de Assis F:!r.:<~ndes Ta
,_,-.;r:::. E;.!. José D. ·Rache. tabelliã.o. a escrevi e assigno. - ]. D. 
Rache. - Odilon Br-sge. - Tr-ajano S. V. de Medeims. - Eurico 
Salgado Duarte. - Antonio de Assis Fernandes Tavor:a. Trasladada 
hoje. E eu. José D. Rache. tabeliião, subscrevo e assig,no em pu• 
blico e raso. Em testemunho (signal publico) da verdade. - José 
D. Rache. 

O Sr. Presidente -· Est<'. finda a leitura do Expediente. Ha 
sobre <: m>!sa c vou submett~r a votos os seguint~ 

R.F.Q.'UERilllENl'OS 

N. 1 

Reaueremos que na Acta de hoje se consigne um voto de con~ 
gra.tulaç'ões c:orn o Govemo do Estado de Goyaz pela promulgação 
h011tem da sua Constituição. 

Sala das Sessões, 5 de Agosto de 1935. - Vicertte Miguel. -
Claro de Gcdoy. ~ Laucklirw Gomes. 
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N. 2 

Requeiro que a Mesa da Camara telegraphe ao presidente da 
_ _l\s.~mblca Constituinte de Goyaz, congratula."ldo-se com o povo 
goy2no pela promulgasão da Corut!tuição daquellf' Estado. hont<:m 
c·ccorriC:a. 

Sela das Sessõ~s. 5 de Agosto de 1935. - Domingos Vella.sco. 

O Sr, l'iccr.t.; Miguei (Pela· ordem) - .Sr. Presidente, chegou 
a vez de vir tambem a bancada goyana pedir a V. E)( _ e á Camara 
-:lO$ Srs . Dz.putados um voto de congratulações com o Estado de 
Goyaz p~lo motivo de haver sido promulgada sua constituição P~ 
lítica. O prazer que a noticia desse acontecimento trouxe aos que 
t<'mos a subida honr<> de r2:presentar aqui aquelle grande Estado 
planaltino ha de, por certo. tocar tambem a V. Ex. e a quantos 

· dPsejam que as Unidade5 d<J Federação Brasileira retornem ao re
gime normal e, dentro delle. á sombra da constituição e das leis, 
possam desenvolver .suas actividades Jocaes, coml'lbuindc, assim, 
cem o que de si depend~r. para o engrandecimento da Nação. 

Por -esse motivo pois. acreditamo> que nosso pedido t~:1ha bõa 
acolhida e logr~ afinal o deferimento por nós almejado. 

Não fomos infelizes, Sr. Presidente, nesses quasi cinco annos 
em que a govemação da gente goyana, ·foi dada pelo Governo Pr~ 
visorto da Republica a um Interventor Federal; vivemos em paz e 
os negocias publicos foram regularmente administrados. Fomos fe
lizes, e essa feliddade devemol-a, principalmente, ao criterio que na 
generalidade dos casos presidiu á acção da Intenoentoria. scilicct 
preferir, tanto qu::t:1to p.:.ssivel. aos podc:-cs discrecionarios, que vi• 
nham da revolução triumphante, as regras de administração, dadas 
pela Constituição e pelas leis que vigoravam no Estado antes de 
Outubro de 1930. Essa preferencla, que a cada passo resahla dos 
lDats ínsig·ni!i<.:ant~s despanchos aos actos da maior significação ad
nlinistrativa, foi sem duvida, o que toncorreu para a regularidade 
.:!a administração que tivemos, p~ra a· pa7; de que 'JOZOu o Estado. e 
ainda, para relevo da prudenda c: dos intuitos de um moço que, no 
rarcere, onde fõra mettido justamente por causa das .suas activida
de.s revolucionarias, sahiu para exercer o Governo Provisorio -em 
su?. t~rr?. natal. · 

E ' verdade que entre os actos da IIJtervcntoria, ha um outro de 
feiçâo puramente discredonaria, todos elles, aliás já a.pprovados 
pela Constituição da Republica e, como .se para uma ratificação mais 
di-recta, mais expressiva do sentir goyano, tambem peta Constituição 
estadual. que acaba de ser promulgada . 

E. se é verdade que taes factos foram praticados, verdade igual
mente é que tam~m o Estado de Goyaz sentia das necessidades por 

.. que deflagou a Revolução de 30, e o Interventor, COll'l o s podere~ 
que lhe vinham do decreto que instituiu o Governo Provisorio. não 
quiz olvidai-as, com o que. sem Juvida alguma, foi ao enc:ontro de 
gran<ies e geraes ancei.os. 

Vê, portanto V . Ex ., Sr. Presidente, que nosso prazer. ao re
"ebermos a noticia da recorlStitucion.ali:zaç:l.o do Estado, vem, não 
de ser a nascente Constituição um allivio a males que nos affligissem 
~urante c. Governo Provisorio, mas de ser ella condição essencial 
de nossa vida no seio da Federação Brasileira. 

Temos, assim, Ylossa Constituição, Magma Lei que votãmos com 
·•O pensamento concentrado em Deus e com os olhos voltados. não só 
para nossas proprias necessidades, como, ai11da, para os superiores 
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interesse~ do Brasil, do qual, pela situação geo.graphica que nos deu, . 
quiz a Natureza fossemos o ::oração. 

Entretanto, o prazer que sent!mos neste momento, ha de ter. 
como tem o sol. se~ periodo5 de obscurecimento, e estes são os ins
tantes em qt1e o pensamento nos vem a lembrança de qu:: tambem na 
chamada Republica Velha tivemos uma boa Constituição e muito 
boas leis, e. todavia, pouco andámas durante esses quarenta annos. 
de nova '!ida republicana . 

E porque. Sr. Presidente, se Goyaz:, no bello rincão, que de 
sul a norte, se extende das margens do Pam;;~hyba á confluencia To
cantis, Araguaya. é um Estado de enormes possibilidades econom:
cas, pela agric1!ltura, pela p .. cuaria. pela mlneração, po.- quasi t-.1do. 
cmiim, que tem fdto a grandeza economica de outros Estados ? Por 
que então? E' porque Goyaz, verdadeira thebaida a té bem pouco 
tempo, é um Estado que. á mingua de vias de commun!caç5o. tem 
v1vido quasi insulado no centro do Paiz, nli.o produzindo senão o 
necessario para seu consumo, e assim sem poder concorrer para a 
economia nacional com tudo quanto a ella poàeria dar . Por ah1 $e 
vê, Sr. Presidente, que primaria e fundamental é para o Estado de 
Goyaz o problema de transporte, cuja solução chamaram a si os 
poderes federaes, com a construcção <le uma estrada de ferro que, 
partindo c! e A raguary, em Minas Geraes, procura o septentrião goya
no. Entre-tanto •. ~a estrada que foi iniciada ha cerca de 30 ' annos. 
que tem ~tadc sob a direcção de enge.nheiros competentes e opero
sos, que vem colhendo os melhores resultados. no pequeno trecho 
trafegadc.· por suas locomotivas, que, ao invés de dcficit, vem dando 
saldos apreciaveis, vae, por falta de dotação orçamentaria que cor
responda ás suas necessidades <le prolongamento e apparelhagem. 
andando vagarosamente como vagarosamente vem anda-ndo o Esta
do quP. lhe dá o .nome. E' verdade que, de 1930 .a 1935, uma melhor 
dotação permittiu que ella .proseguisse para Annapolis, de onde deve 
rumar para lnhumas e ltaborahy, z:on·as de incalculaveis possibilida.: 
des agricolas _ Mas, Sr. Presidente, é justamente neste passo que se 
propõe, talvez por compressão de despesa e equilíbrio de orçamento 
vibrar naquella dotação um golpe profund~imo, como se fosse de 
boa política cortar ou diminuir serviços de prompta utilidade para a 
economia naciooal. · 

Mas, Sr . Presidente, n ão devo esquecer qu~ a data de -hoje não 
põde deixar de ser grandemente comm~morada no seio do Parla
mento ·Brasileiro, e, por isso mesmo, aos meus ouvidos chegam, re· 
petidas por mil vozes. palavras q11e legou á humanidade aquelle poe
ta que Mantua gerou e que os calabreses arrebataram:: Sicilides mu
sae, paulo majora canamus'' - "Musas sicilianas, cantemos um pou
co mais elevado" verso que traduzirei para os moços que, nesta Casa. 
levam ás suas orações os encantos da poesia, dizendo-lhes: cantae o 
primeiro centenario de Gaspar Silveira Martins; lembrae, no dia de 
hoje, o nome do maior. do mais formidavel dos oradores que, no 
segundo reinado, subiram á tribuna do Parlamento Nacional. 

Vou terminar. Sr. Presidente, e tennino, reiterando o pedido de 
congratulações com o Eslado de Goya:t. com aqu.elle bom povo que. 
na margem de lá do Pamahyba, o que mais deseja, o que mais quer. 
na ansia de progredir, é a grandeza da Patria Brasileira lJ ( Muito 
bem: muito bem. Palmas. O ora:lor é cumprimentado.) 

O Sr. Laudelino Gomes (PeJa ordem) - Sr. Presidente, Srs .. 
Deputadas, deveria uiiciar minha oração de h<lje perguntando : 
Goyaz existe ? Deveria inicial-a appellando para os conhecimentos 
géographicos dOs brasileiros, afim de que dissessem se realmente exis,;. 
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te esse Estado que. ser.do considerado o coração do Brasil," por isso 
que se limita ao not ~e com Pará , e Maranhão; ao sul com Mi.nas 
Geraes e Matto Grosso: ã oêste. tambcm com este ultimo Estado; e. 
a léste com a Bahia, é o unico Estado central que não inveja aos de
mais da confederação, por possuir em seu sólo tudo quanto ha no 
resto do territorio do Paiz e as riquezas do seu subsólo são maiores 
que as de todas as outras unidades da Federação . 

Olhemos para o grande Estado do Rio Grande do Sul. cuja pros
peridade se deve ao trabalho insano de seus filhos e ás suas rica.< 
colonias. Que veremos? A pccuaria. a cultura intensiva da v inha e 
Jo.s cereaes. o carvão e. possivldmentl', o petroleo. 

Comparemal-<:> ao Estado de Goyaz. Os prodactos de~te - as 
frutas, a pecuaria, os cercacs, o trigo -- se não rivalizam com os do 
Rio Grande do Sul. ni!m por is~o lhes são inferior~. E. n.o emtanto. 
Sr. Presidente. Goyaz vive n<J .sua g .-ande pobr~za. d~ntro da sua 
immens~ riqueza . 

Na data de hontem a sua Coll!itituiçl'4o foi promulgada. Cons<i
tuiçlio que altrapassa a vida do longínquo Estado central, porque 
encerra idéas ~obremodo avançadas. 

Prescreve, por ex:~mplo. que o pequeno trabalhador !lilO seja ele
mento tributado, e assim os ferreiros, pedreiros e outros operarios de 
categ<Jrias semelhantes não pagarão i:npostos . Iguala, todos como 
numa cooperação individual. 

Mais ainda os peque-nos l.:vradores não cstáo sujeito» a qualquer 
tributação. bem como as suas teJTas levradas desde ljiiC não excedam 
de 10 hectares . Além disso, estabelece que nao sejam cobrados im
postes ao agricultor na fonte origir.ar:a. 

Cogita tambem a Constituição da distribuiç~o das terras. da 
protecção ã infancia e ás industrias·. t-anto que determina a i!':enção de 
tributos a todas as industrlas que forem fomentaadas no Estado de 
1937 em deante . 

Prevê, por O't!tro lado. o amparo á cultura physica e íntellectual . 
do infa:ccia, como cuida do seu problema .eugenico. 

O povo goyano, como os dos outros Estados, não ignora que 
nas mansardas tambem nascem os genios, geoios esses que -precisam 
ser protegidos . k creanças, portanto, que se revelarem geniaz:s n<>s 
cursos primarios, péla s ua grande intelligencia. ficarão so!:> o amparo 
dos administradores para sua educação definitiva. 

Com todos esses propositos. o Estado de Goyaz apresenta do 
panorama politico-administrarivo do Paiz e ao panorama social o 
cspectaculo grandioso, offereddo pela sua gente amurada dentro das 
propnas riquezas. 

E. vivendo na maior pobreza. a sua gente soube comprehender 
t. necessidade de dar situação invejavel a todos aquelles que qeiram 
coopera!' dentro do Estado. · 

Durante o período discrecionario, o governo da Interventoria, 
que foi mais modesto de quantos teve o Paiz. sendo o ruaioc espio
ritualista, reservou para o listado todo o seu amor e todo o seu ca
rinho, .na solução de todos os seus problemas. 

Na data em que a Constituinre goyaoa promulgou a Constitui
ção do Estado, é preciso. portanto, que o Paiz fique sabendo das 
grandel5 vantagens da nova lei e olhe -para a nossa situação como 
para a de um Estado de invejaveis qualidades. 

Requeiro, assim, Sr. Presidente. sejam prestadas a Goyaz as 
homl!!lagens que a Camara c()Stuma tributar em taes ensejos. 

Era o que tinha a di:el'. (Palmas.) 
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O Sr. Presidente - Vou submetter a votos os requirime:ntos : 
E' approvado o requerimento n. 1 do Sr . Vico;nte Miguel e ou· 

tro:. 
E' approvado o requerimento n. 2 do Sr. Domingos Vellasco. 

O Sr. Presidente - A Mesa cumprirã a deliberação da Cama· 
ra. Tenho sobre a mesa os seguintes 

N. 1 

Passando. hoje o primeiro centenario do nasdm~oto de Gaspar 
Silveira Martins, o grande tribuno · ·riograndense, que tanto elevou, 
pela cultura, talento, altivez e eloquencia, o Parlamento Brasileiro e 
·cuja vida publica constituz um exemplo permanente de amor aos 
principies da Democracia e do Liberalismo - de que foi o lidador 
tenaz e invencível requeremos que. em commemoração a esse 
:Jcontecirnento: 

a) S:! transformt" em "spedal a Sessão de hoje, em homenagem 
i!Cl tribuno l'Stadista; 

b ) ?. Camara- pel?. su.~ Presidencia. telegraphe á Assembléa [.e. 
p~lativa do Rio Grande do Sul. solidarizando-se ãs homeaagens que. 
ali. - scenario que foi, tambem, dos memoraveis triumphos de Sil
veira Martins - lhe estão sendo presta~. em nome do povo rio
grandense·: 

c) a Camara ainda. pela sua Presidencia. telegraphe ao Gover
uo claquel!e Estado, cqngratulandc-se com esta data civica; e. 

d) seja nomeada uma commissão de 30 membros para represen· 
tar a Camara, na Sessão que, p~Jo mesmo motivo, realiza, hoje. o 
Instituto Historico e Geographico Brasileiro. 

Sala das Sessões, 5 d-e Agosto de 1935. - João Carlos Macha
do. - João Neves. - R~n.ato Barbosa. - Victor l?u.ssomano. - De~ 
·m.etrio Mercio Xavier. - Ve.spucio de Abreu. - Edm:ar Carvalho. 
· - Dario Crespo. - H. Annes Dias. - Adalberlo Corrêa. - Fre
·áeric:o 'Wo!ffenbuftel. - Pedro Vergara. - R.icardo Machado. -
Salgado Filho. - Raul Bittencourt. -; Fanfa Ribas. - Pctlro Rache. 

Mot'S!!S PBiva. - Edmundo Barreto Pinti.- Clemente Medrado. 
N. 2 

Requeremos que a sessão· da Camara dos Deputados de hoje. 5 
de Agosto, seja consagrada ã memoria do Conselheiro Gaspar Sil
veira Martins, em cuja data transcorre o centenario do seu anniver
mento. 

Esta homenagem, que deverã ser tributada ao grande brasileiro, 
impõe~se de modo indeclinavel, nãD só attendendo a considerações 
de ordem lllOral, política e sociaL como tambem no interesse de rea.-
·vivar na memoria dos contem.poraneos um traço luminoso da histeria 
do Parlamento -Brasileiro m> regime passado, onde fulguraram a m
telligencta, a cultura e a eloquencla sem par do tribuno sulrlogranden
.se, sempre a serviço das causas justas da nacionalidade. 

Deve-lhe .principalmente o Rio Grande do Sul. terra. de seu nas
cimentõ, a reivindicação dos direitos politicos dos filhos da então 
Provinda de São Pedro, e outros assignalados serviços que consti-
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tuirarn o movimento inicial do seu progresso econcmico e da sua ci· 
vilízação em geral. A ' sua iniciativa constante e pllgnaz combativi· 
dade devem~.:se as obras da Barra do Rio Grande do Sul, unico es· 
cvadouro da sua producção; a coostrucção da Estrada de Ferro Por· 
to Alegre a Uruguayana; a colonização allemã na Província, que 
verdadeiramente demarcou a primeira phase da .sua industria agrico· 
la; a tarifa aduaneira especial, etc . 

Os serviços á Nação de ordem social e politica, prestados pelo 
grande compatricio, como parlamentar e Ministro do lmp?rio, a Ca· 
mara e o P<>vo Brasileiro têm conhecunento através da sua activ1· 
dade Da imprensa e na triburla, cuja eloqU:encia, pode~se dizer sem 
exaggero. ultrapassou a dos maiores oradores do seu tempo. 

Renan, o grande romanci,!;ta da França, para o caracterizar in
vocou um símile: - "E' maior que o nosso Gambetta." 

.Assim, requerendo esta homenagem ao illustrc e saudoso brasi· 
leirc, cumprimos um dever de patriotismo e de justiça e interpreta· 
mos o sentimento ge-ral da Nação. 

:Sala das Sessões, 5 de A gosto de 1935. - João Neves, -Bor. 
gc.:; de Medeiros. - Baptosta Lusardo. - Oscar F ont<Jura, - Ni
colau Vergueiro. - Pedro Calmon. - Pedro Lago. - Bias Fortes. -
Arthur Bern<Jrécs. Paulo Martins. - Fsnfa Ribas. - Renato Bar
bosa. -Domingos Vdlasco. - &uzo Lcii.o, - Vespucio de Abreu. 
- Macedo Bittencourt. - A·nnes D ias. - Barros Cas~al. -- Nico
lau V ereuciro. - lliforar:s P aiva. - Edmundo Barreto Pinto. - Sam· 
paio Corrêa. - Acurcio Tcrres. - Café Filho. - Frcdcríco Wcl· 
fe;.IWuttel. -· Pcilro Ver-gara. - l?ic~trdo Mnchado. - S ilva Costa. 

Sa-l,gado Filho. - Pedro Rache. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a voto~ a p arte ào reque
rimento que pede seja a Sessão de hoje, consagrada ã mem<>ria de 
Gaspar Silveira Martins.(Pausa.) 

Approvada. 

- Fica consagrada a mcmoria de Gaspar 
Silveira Martins a Sessão de hoje . 

Tem a palavra o Sr. Demetrio Xavier . 

O S r. Demetrin X11.vier (Pela ordem) (Movimento de aft.,_ 
ção} - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não é sem a mais viva 
emoção que Sllbo á tribuna. parlamentar na data de hoje. que assigna
la o centenario de Gaspar Silveira Martins. 

Meus antepassados apoiaram a acção publica do grande brasi
leiro desde <l.5 tempus do í.mpeno liberal e depois de proclamada a 
Rcpublica. 

Iniciei minha vida no culto ao tribuno immortal e formei o meu 
espirito r.a ~olidariedade á sua acção politica . até que as contigen· 
das naturaes da evolução desfiterem o partido que ellc creara -
remoto precursor ela revoluçao de outubro - s~m destruir,lhe mui· 
to dos seus prrncipios mais .bella:s, iocorpoz:ados, agora, ás institui• 
ções, na União e nos Estados . 

Rendo graças á D eus o haver permittido que - representante 
do Rio Grande do Sul pelo partido liberal - pos.sa collaborar nas 
homenagens do Parlamento Brasile1ro â mernoria immorredoura do 
tribuno, que tanto o ~alçou e dignificou. Agradeço ao eminente 
leader do meu partido o me haver honrado com a missão de que ora 
·estou investido , tão grata aos meus sentimentos mais affectivos e ás 
mais fundas reminiscencias da minha formação política. 
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_ Falo. S!'. Pr~s!dcnt~ ~m nome dos libc r:te,; riograndenses. mas 
stnto que para homenagear o tribuno ~xcelso o Rio Grande do Sul. 
é indiviso e a minha ~umilde v~z e?'pre.~sa toda a commoção da gle
ba gaucha _ ~~m bandetras part;danas, porqu.- todo o povo riogran
dense glonf:ca o seu grar.dé' bemfcitor. .s':lb o palio sagrado da li
berdade. que el!c. como melhor ninguem tanto amou e defendeu . 

A infanC:a do tribuno 

Como cs fac tos precedem ãs doutrin'ls e esta.~ ao~ apostolos. Sil
veira Martins nasceu na fronteira ç\o Rio Grande do Sul. no mesmo 
an:.o em que o povo gaucho defiagrava a R~voluç~o Farroupilha. 
tamhem e:Jtào como resposta viril de uma raca ilmantc da liberdade, 
ás provocações do poder central. qur vinham sr <~ccumulando e que 
culminaram na imposiçl!o e obstinada manut::nçllo no poder de Fer
nandes Braga, bstrumento do arbitro imper!al contra o:; dlreitcs e 
brios do ~ui riograndense_ 

D ez annos. como Troya .. se viu a glorlo.'lcl Provinda cercada e 
combatida por todo o Imperio, mantendo aquell~.!l hc-roc.s no desigual 
combate, a chamma da fé, e as glorias da raça, ut! á paz de Poncho
Verde. em que n;io se renderam como vencido" ~las armas, mas 
convencidos de que era nec~ssaria a unU!o de todos os brasileiros, 
em face das ~mcaças. e de que o solo patrlo J•í estava bem semeado 
e os frutos do sacrifido .collectivo jà se colhiam com as transforma
ções da política central pela precoce vontade de Pedro II. que asse~ 
gurou ao Brasil um longo reinado liberal. 

Foi nesse decennio da epoca e nesse sccnar!o de combates quo
tidianos onde tranto brilhou, para ficar lmmortal, o he-roismo da gua
pa gente riograndense, que se desenvolveu a lnfancia de Gaspar 
Silve-ira Martins . 

O Partido Liberal Hlstorlco 

Elle .snia. Sr. Presidente, poucc.1 anno.~ depol:~, com Felix da 
Cun-ha. o systematizador da melhor, c: maior p11rte das reivindica
ções farroupiihas, ao lançar. no Rio Grande do Sul. as bases do 
grande partido liberai historico. que crél Ullqudla época tambem o 
partido da juventude, o partido da repu!~ IIOR odlos entre os filhos 
da mesma terra e da união sagrada de todO-' homens de boa venta· 
de p<ll'a a grandeza do Estado, ent:lo a gloriO~ft Provinda de São 
Pedro do Rio Grande do ·SuL 

Foi Silveira Martins quem organltou, DO& ~lltoa da sua palavra 
messianica, a opinião regional e 'garantiu a m11lorla eleitoral para o 
novo partido, consolidando a obra conatructlv11 da Ideologia de 35 
no Rio Grande .do Sul, que era, como foi apoJtolo da ideologia far-
roupilha quem mais ·fundo feriu os exce111011 do peder central. . 

-Leia~.se o famoso. discurso. proferido pelo tribunal gaucho am
da .em .plena mocidad~. na presença do Imperador, na cerimonia da 
·mauguração da esta tua equ~tre de O. Pedro I. 

E' a mesma li:ogu.agem altaneira e firme doa proceres farroupi
lha:~. 

Recordo-me estes trech~: - "Os cidadloll ducrentes soffrem 
e resignam--se, alguns .por ambição, muitos por lndlfferença. e todos 
como aque!Ia velha de Syra.cusa, com o reçelc de um futuro -~or -
E' triste coisa, Senhor, que ás alegrias se mlaturem d6res. Ass~m, ~ 
o mundo. E , na festa de hoje, a sociedade de iaatrucção do Rio 
Grande, sente profundamente não ver em tomo do pedestal do ~ 
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·vime,nto da independencia a Patria de 1822, quebrada na batalha de 
]tm:aingé." 

A alm?. farroupilha 

Mas, onde verdadeiramente encarnou Silveira Martins a alma 
farroupilha '-' revelou o remigío da sua eloquencia. os fundamentos da 
sua cultura ~: o poder daqudle olhar de aguia a que s~ ref-:ria Pc
rlro Moa(yr - o continuador no parlamento da R~publica das glo
rias do tribuno conquistadas no parlamento do Imperio - foi IIla !SUa 

grande oração da Phenix Dramatica _ Até haie S\' lê com admiração 
e encanto f'~sa peça inteiriça. avança_dissi.ma para a t'poca. 

O grnnde Francisco Octaviano, commentando-a. em editorial da 
Reforma, d~staca a.-> qualidades singulares do tribuno c do estadista 
:le 31 annos. 

Silveira Martins ja era um nome nacionaL Tinha imm,~nso pres
tigio na sua Provincia. c ainda não viera para o parlamento. Fizera 
a sua carreira .politica. pouco a pouco, pelo propri::> esforço. Ell~ 
proprio o disse, mais tarde: "Levantei-me como o pó da t~rra, de
baixo para cima ... 

Ma..~ quando penetrou no Parlamento, Sr. Presidente, havia ona 
opinião nacional intensa expectativa pela estrea do representante do 
Rio Grande- do Sul que, magistrado, defendera a dignidade da toga 
contra o poderio do Marquez de Paranaguá e o Barão de Mont Ser
ra< - a quem chamou de .. Barão não se1 de que .. _ .. .e ordens absur
~as do Ministro da Justiça. genro de Mont Serrat. 

Havia curiosidade das elites e das massas por ouvir a palavra 
vigorosa do tribuno qu-: já organizara o liberalismo na provinda na
tal e jà agitara as massas populares na metropole, clamando: -
"Os aulkos nos chamam de revoluc:onarios _ Se com esta palavra 
querem definir aquelles qcu: desejam movimento e progresso, accei
tamos. C", ~e nos negarem. reivindicaremos, para nõs o glorioso no
me de revoludom1rios ... 

A estréa parlamentar 

A sua cstr~a no .parlamento foi na memoravel sessão de 27 de 
Dezembro de 1872. O /cade; da mataria liberal - Martinho de Cam
pos - destacou o tribuno d~ 37 annos para responder a Rio Branco. 
que descera da tribuna entre as palmas da maioria . 

O que foi o?sta estré:a de Silveira Martins já o proclamaram 
vultos autorizados de nossas letras . 

Taunay, nas "Reminiscencias", descreve o .. Acontecimento po· 
litíco", falando na "possança tribunicia, a ousadia da palavra,a vibra• 
ção da voz, a viol~ncia dos conceitos, a energia da gesticulação, 
tudo <r denunciar um organismo de ferro - um sem numero de con~ 
dições, emfim. capazes de impressionar ardentemente as massas popu
lares. Falou duas horas e não houve nenhuma alteração na sua voz 
de bronze. E, ao rematar o discurso, que foi como uma "cauda de 
pampeiro", ou "furacão a fazer estremecer o velho edificio da ca· 
deia das tempos coloniaes". - é o visconde Taunay que o narra -
"levantaram-se as galerias e tal clamor de bravos, palmas. vi.vas, 
gritos, legitimas ullulações se ~rgueu que parecia dever vir abaixo o 

--carunchoso edincio". 
Joaquim Nabuco. no seu livro, "Um .estadista do Imperio"', ob

.serva - "Desde logo é preciso contar com elle, que ê nesse momen• 
to. o que e!ll politic;a se chama .povo." Designa-o por "Samsão do 
lmpmo", Eudydes da Cunha. o compara a Danton, nas seus di3S 

,de gloria. 
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Ouro P:eto. depois de ouvir Gambetta, escrevi!: de França aos 
amigvs : ''Em nilda é superior ao nosso Gaspar.' ' 

A popularidade dL· tribuno 

Em ve~dade, Sr. Presidentt:, ·Srs. Deputados, todas as condições 
exigíveis para dominador das multid&-s e das assembléas pela paJa, 
vra csplendiam na personalidade cuja memoria. hoje, celebra o Par
lamento nacional . 

Era-lhe o phySlCO de athleta; a voz poderosa e augusta; o olhar 
aquilino; a dextra, que traçava no espaço ob!iquas empolgant::s, de 
hercules; todo o porte majestoso c varonil. 

E, numa impeccave! harmonia com 05 seus dons externos, fulgia 
em Gaspar Silveira Martins um thesouro interior de cultura, e erudi
ção, e patriotismo, de lealdade, de desprendimento. de bravura, es· 
maltadas em innumeros episodios de sua biographia política, digna 
de figurar na galeria de Macaulay, ou contemporaneamente, na das 
grand.as vultos estudados p-elos Maurras, pdoo Eroil Lamarque, pelos 
Zweig. 

h ' riqdssiwo o anecdotario popular em torno do tribuno. 
Quem quiz.esse -colher preciosos episodios da sua vida, teri-a .de· 

visitar os fogões gauchos, nas horas do chimarrão e da charla, onde 
os velhos campeiros de fronte queimada, lernbrarn, com orgulho. as 
legendas do pampa. 

Un< pouco romanceada, talvez, talvez algumas passagens reto
cadas pela imaginação ingenua da rude gente dos campos, mas é ali 
que se narram os trechos mais caracteristicos do tribuno que, ao pi
sar t~rras <lo Rio Grande do Sul, respirava mais forte, rejuvenescia. 
retemperava e sentia o jubilo do ~xilaclo que volta aos lares, discre
teando com os habitantes das coxilias sobre os assumptos mais va•· 
rias, na pittoresca linguagem nativa . 

Repto a .Mauá 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Entre os ultimes factos que 
assignalam a personalidade de Silveira .Martins como político e par
lamentar, merece destaque, por .sem duvida, aque-lle que ficou conhe
cido corno Repto a Mauá . 

Justamente a-pós um mez da estréa de Silveira Martins no Parla
mento, lrineu Evangelista de Souza. barão de Mauã, tambem eleito 
pelo partido liberal em opposição ao Gabinete Rio Branco. manifes• 
ta da tribuna o seu apoio ao Gabinete. Gaspar, em apartes. censurou 
tal attitude, que era trahiçã o ao eleitorado. 

Mauá insinU()u que contava com' o apoio do eleitorado, e, des
approvada a sua attitude, renunciaria ao mandato. 

Gaspar acceitou o desafio, exclamando: - "Um d~ nós não ê .. 
por certo. representante da opinião liberal. Se 'Ou eu quem não re
presenta as idéas dos liberaes tambern Tef>!lncio . Os eleitores ded~ 
dem· entre ambos." 

E na tribuna Silveira Marti'tlS pronunciou um discurso, a propo
·sito do incidente, com este fecho: "Ou eu não represento o meu par· 
· tido, e em ve:t de honrar--me, d eshonra,me a posição usurpada de 
repre~o;entante da nação só pata meu proveito; ou · SOir um verdadeiro. 
e legitimoorgão da maioria da provinda e, então nlio vale o individuo 
sentado em uma cadeira do Parlamento. Valho um partido forte e 
numeroso. Valho uma. provincia t~ltiva e geoerosa .. como é o Rio 
G rande do Sul. 

O.eve reivindicar...se para Silveira Marfuls a ·gloria de -haver ini-
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dado essa consui~ plebisc:itaria no Bra:;il. E' sabido, s~. Pre~iden
te. que Mauá teve de renuncia!" e o interes.sant~ ê que ambos elei
tos pelo mesmo Districto, o ele1torado todo da provinda fe;z; questão 
de reaffirmar nas urnas a sua solidariedad~ (Om o seu l<:gitimo re
.presenta:.ltt:. 

Gaspar e Cotegipe 

Outro episodio marcante da vida do tribuno rio-grandens~ •. 
aquelle onde.->ciatiUa o cavalheirismo typico da raça, é o chamado 
Caso das Popelincs. Era Ministro da Fazenda o barão de Cotegipe. 
Houve uma interpellação do De~utado mineiro Cesario Alvi.rn, o:or
religionario de Gaspar Silveira Martins na min;:,ria liberal, ao Mi-r-..is
trc da Fazenda, pessoalmente .envolvido no caso que motivara a 
interpe!iaçti. ~ . 

Cesario Alvim, c.a sessiio de 10 de julho de 1877. presente o 
Ministro interpellado. Íe;; um vchemente discurso, accusando-o com 
ardor. 

O barão de C'..otegipe respondeu com visivel irritação. Cabia a 
Cesario Alvim replicar e toda a Camara estava na expectativa do 
<iesfl!c:hc escandaolso . Fatigado, Cesario Alvim, solicitou a Gaspar 
fizesse a replica . 

Quaado, Sr. Presidente, na tribuna, ergueu-se a figura domi
nadora oe Silv.~ira Martins, correu pela Camara a impre:;são de qu~ 
o trlb=o não pouparia o velho adversario e aproveitaria o ensejo 
para á~molição do Mi.nisterio. sem resalvar sequer a probidade ,pes
. soai do barão de Cotegipe. que estava em causa. 

Cotegipe previu a tempestade; o vigor do !ibello; o grave áo 
instante de sua vida publica, mas ao mesmo tempo confiava na ge~ 
ne;rosídade do grande coração e na fidalguia do tribuno rio-gran:icnse. 
E. por isso, sus~urra a Gaspar :_ ''não sem ser ouvido pelos cir
cumstantes apprehe:nsivos: "Faça-me justiça, Gaspar." 

Silveira Martics, :resalvando a honestidade pessoal de Cotegipe. 
accusou fortemente o Gabinete, aproveitando a opportunidade para 
produzir um dos seus mais formidaveis discursos contra o partido. 
conservador él quem elle respo;c.sabilisava como unico culpado da 
stiuação do Paiz, prophetizando-ihe a qut.':da l)l'O)Cima, porque -
··como um cadaver jazia na mesa do necroterio". 

O barão de Cotegipe, tão grato ficou ã nobreza do tribuno, que 
não lhe confundiu a personalidade com o partido conservador, não 
se conteve e exclamou. erguendo-se: - "Muito obrigado. Muito
obrigado." 

O Homem de Estado 

Sr. Presidente : Silveira lvtartins não era sõ o dono de uma: 
eloquencia incomparavel, o tribuno que arrastava Illultidões e arre
batara élites nas assembléas deliberativas . · 

Exa tambem o homem de Estado, o homem de governo, do
tado de pre<licados excepcionaes na energia da acção no alto senso 
dos negocias puhlicos. Ministro da Fazendo no Gabinete Simbú, a 
sua obra foi notavel. Atacado pelos que, como di !~;ia elle - "Tem 

·o mau gosto de demolir com capricho todas as situaçõeS". defendeu 
a sua açtuação e a do Gabilllete de fôrma tal - respondendo a in
terpeUação <lo liberal en diss!dio - Deputado José Mariano - que 
o Deputado Oesar Zama - adversario, eiJtão, de Gaspar - procla
mou da tribuna parlamentar que o ~discurso do Mini:ltro da Fa-

. =da ·varrera até:: a ultima .:D.llVem _de duvida nos espiritos maie se e
·. pticos, honrando-se a si me.s!IlO. ao Partido Liberal e á Patria" ~ 
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C0rrespondeu. assim, ã previsão de Qumtino Bocayuva - orie.n~ 
tadar na imprensa do então incipiente movimento republicano - que 
recebera ascensão de Gaspar ao poder com um artigo, com esses 
-p~ro:c:los: ·'Silveira Martins não tem especialidade. Seriz. tão -no
tavel Ministro da Justiça, como da Guerra e como ha de ser da 
Fazenda, 

Entra. agora, pela primeira vez, na admi·nistração. Vão vel-o 
por uro? face: inteiramente nova. 

Silveira Martins vale um programma. Bastava o seu nome num 
Ministerio para sab\>r-se que este pretende fazer reformas de accor
do com as exigentias da democracia. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, nas çerirnonias religiosas celebradas 
na famosa Cathedral da Candelaria, um príncipe da Igreja, o arce
b~po D. Octaviano de Albuquerque - que teve a fortuna de: co
nhecer e privar com o tribuno indeslembravel, nos narrava, com a 
autoridade de .sua eminente investidura, na sua !ormosissima oração, 
ao timbrar que aquelle oHicio divino não era funebre, mas = acção 
de graças o haver Deus lançado ao mundo varoo tão preclaro. in
telligencia tão peregrina, tão multiforme cultura e, coroando todos 
esses dons, as virtudes acrysolada.~ da honradez e do po:triotismo. 
trechos inéditos da Vida exe:mplar de Silveira . 

Contava~nos o prelado il!ustre que, no dia seguinte ao de deixar 
a pasta da Fazenda, elle que descendia de familia abastada e tudo 
dera á politica e ao servi\.~ da Patria, segredava a seu intimo ami9o 
e correligionario - o conselheiro Camargo: "Ouve, amargo. Preciso 
dinh~iro. Estou sern vintem. Vê urn dos amigos que me possa em~ 
:prestar quatrocen-tos mil r~is" . 

. E relatava mais este episodio, que r-evela bem a phrase, que 
D. Odaviano lembrou "sou antes homem -da :minha provinda que 
de meu partido": encontrava-se o Conselheiro Silveira Martins em 
eonferencia. ttl.O Palacio e111 Porto Alegre, com engenheiros inglezes 
sobre soluções de alto interesse 1;1ara economia riograndense, quando 
um correligionario do interior, candidato á deputação proVincial, 
vinhu solidtar a demissão de wna professora publica, es~ 
posa de advêrsario, e algumas nomeflções de offidaes da guarda na
cional para agradar o eleitorado. 

Ouvindo-o, Silveira Martins, com a sua vo;o; dominadora, exda~ 
mou: "Mas que culpa tem a .professora pelas ideas politic:a.s do 
·marido? E como posso occupar-me de nomeações para offkiaes <!a 
Guarda Nacional, quando preciso do meu t'.!tllpo para tratar de coisas 
publicas de importanda, como as que ver.sava com aquelles enge, 
nheiras? Por estas coisas, é que se entorpece a marcha do Pai2:. 
Ouraça, um conselho; ·Teme ser derrotado por não consec;juir essas 
pretenções? .Pois deixe o nosso Partido. Mas. fique certo que, pm
não attender pedidos injustos, receberá os votas de todos da sua 
localidade". 

Effectivamente, o c:a'ndiadto foi eleito. 

O Erudito 

Ha ~tro aspecto, Sr • Presidente, interessantíssimo na individua~ 
]idade gigantesca .de SUvell'a Marl:lns. E' ·o da erudição. ·Senhor 
de poderosa · mentalidade, sedento . de ap.rend-cl", lendo constantemente 

· obras, monographla.s, · todo ·o gen,ero 'de .'pubiicaçães sob.re materias 
-varla.dissinias, dera-lhe ·a natüreza úma memoria ·. assombrosa._ ·Com 

um.a msadâvel .curiosidade intellectual queria· conhecer. as obras dOIJ 
grande-s·. periSadores no 'idloma em que-:haviain sido· va.sadas, ·Tom011-
~ um' JK){yglota. Conhecia varias idiomas. . mortos ·e :os. mais . usadqs. 
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dos .pov()S christáQs dos nossos temp<Js. Exilado, aprendeu o russo 
.:na Europa . 
. Era um encanto ouvir Silveira Martins: o encanto da sua pa
Javra era Un_ta seducção; e ouvil-o. apenas uma v-ez. importava in
·corporar...,se a cohort~ dos seus a:iro'iradores. 

No exílio, travou relações com Rer.an.Si!veira Martins lia e fali:.va 
·h~braico. Palestraram muit.o sobr~ as terras sagradas e sobre o chris
tía.nismo cujas origeiiS Renan inve.::;rigou tão profuuda e insigne
-mente. 

Não espanta. pois, a phrase de Renan : "Um terra que expatria 
um homem destes ou é de sabios, ou de ignorantes". 

De54;rever:nos. em synthcsc, o que foi Silveira .Martir.s nesta 
Casa. que tanto honrou com a sua e loquencia e patri<>!ismo . 

Aliás, eleito S~nador num pleito em que o povo gaucho fez 
·.~uestáQ de ratificar com uma fonnidavel sagração eleitoral a con
fiança illim!~da no seu grande filho. manifestava saudades da Ca

.,JUara dos Deputados, arena mais apropriada ã sua acção dynamica 
.e seu temperamento de cotnb3tmtE" infatís;avel em prol de reformas e 
.renovações. .Em 1889. Ouro Preto orga:ni:z:ou o Gabinete, insistindo 
<:om Silveira Martins acceitasse a pre.sidcncia do Rio Grande do 
.Sul. 

O Tribuno e a Republica 

A situação era grave, pela effervescencia da cl'l<!Jllada questão 
militar. habilmente e:tplorada pelos republicanos. Silveira Marti.Ds 
accedeu ao appello que, em carta, lhe dirigira Ouro Preto, e foi 
assumlr o governo da sua gloriosa provinda. Em Novembro de 1889. 
Silveira Martins embarca em Porto Alegre. com destino ao Rio. Em 

.Desterro, recebe a noticia da queda do Gabinete e o convite de 
Üuro Preto, em nome do imperador para organizar . o Ministerio. 
As noticias chegam vertiginosas. A Republica é ):-<oclamada e com~ 
_parecem a bordo officiaes do Exercito, com ordem de prisão contra 
Silveira Martins que veiu assim para o Rio, até que o Governo 
Provi.sorio. .por decreto, o desterrou para a Europa. Em face elo 
passado de Silveira Martins, era. um contrasecJSo, que a Republica 
-·- fórma de governo fundamentalmente democratica - e:xpulsasse 
do Pai:z: o maior democrata brasileiro, que tantas ve1;es d$l'lU'a não 
fazer questões de fõnnas de governo, mas de llberdad~. e. se ti
vesse de escolher uma fôrma de governo para a sua Patria. adopta
:ria a Republica. 
· Aliás, Silveira Martios, em entrevistêl a Mario de Artagão . que 

'lhe dava noticia do acto do Governo Provisorio, estranhou que a ti• 
rassem ao .degredo precisamente o mais liberal dos homens publicas 

.do illlperio, - "que nunca dobrara a espinha nas curvaturas da ba· 
julação" - e que - "sempre collocara a felicidade da Patria acima 

~de fórmas .de 90vemo ... 

O ~egresso á Patria e a Revolução de 93 

Em. 1892, Sr. Presidente. o tribuno voltou do exilio. Não trazia 
odio:s. que n~ medram no coração ocle homens publicas do Rio Gran· 
~de do Sul, que reflic:tam, como Gaspar ·Martins, no temperamento 
impetuoso. · mas cavalheiresco, os traços peculiares da raça riogran• 
~eose. Repdliu quaesquer comblmções que cogitassem de restaurar 
a monarchia, chamando de ~ carllstas "aos amigos que lhe falavam 
'no assumpto. Accentuou mesmo que a fóima republicana era de-
Jmitiva 1110 Brasil. Pretendeu. sim, que a Republlca· adoptasse o re-
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gime parlame::~tar. Dlssc-o, francamente, a~ Floriano na conferenci<> 
que tiveram: "A Republica, no Brasil sõ se po::ie consolidar dentro 
do regime parlamentar, que consulta as inclinações, tLSOs e costumes:
do Povo brasileiro- · Com o regime que ahi está, chegaremos ao d~s-· 
calabro f'.nanceiro e á desaggregação da Patria". 

Foi, Silveira Martins, para o Rio Grande do Sul e ali, fundcu 
o Partido federalista em congresso presidido por Silva Tavares, em 
Bagc. a 31 de Março de t 892. Nessa data, o governo do E~tac!o 
era ínstavel. Julio de Ca~tilhos, era realmente o grande ch~fe re
publicano, representando para o seu pal"tido o me.sroo que Silveira 
Martins para os federalistas. ab<I~donara o poder a um triumvirato~ 
ccnstituído pelo general Rocha O::::orio, Barros Cassa! e Assis 'Brasil~ 
qu~ sdndin.m, até ficar ã frente do governo Barros Cassa!, que o 
tr<Jnsferht. ao gen~ral Barreto Leite e este ao Visconde de Pelotas_ 

O Visconde de Pelotas. a 19 de Junho do mesmo anno, transferiu: 
o poder ao segundo governador do Estado. general Silva Tavares, 
<lmiqo e partidario de Silveira Martins. Silva Tavares estava em 
Bagé. No mesmo dia, porém. Julio de Castilhos reassumiu o go
verno do E.o;tado e logo apôs, transmittiu o poder a Victorio Mon
teiro_ que foi reconhecido pelo Govemo da União. Silva Tavares 
e outros prestigiosos chefes gasparistas iniciaram a resiStOOicia ar
mada e reuniam forças do interior do Estado para a revolução. 

Foi então que. Sr. Pr~idente, Gaspar Silveira IVIartins dirigiu· 
ao geneTal Silva Tavares o famoso telegramma, que mostra o seu .pa
ttiotismo. a elevação das .suas directrizes, a grandi?Za im:omparavd 
de seu c:cração". 

Governo Central apeia com forças fedcraes situação politica pot" 
c1k cr.::<:.::a Estaco. 

Por mais numerosas que sejam forças commandaes, senão de
~arli'<:;rdes, terrível guerTa civil, maior flagello qweo pode cahir .sobre 
um povo, será ia tal c-o...1~equenda. Centro não penso guerra neste 
Estado abal<~rã toda a F-ederal, ainda não consolidada. 

Como em 35, guerra pode tornar·se de independencia; como em. 
25, intervindo republicas vizinhas, pode tornar-se extema. 

Nossa grande Patria, dilacerada pelos odios. enfraquecida pela 
intolerancia, se dissolverá. 

Que bra!'i!eiro hesitará fazer maximo sacrificio pal'a evitar ir
reparave1 calamic!a:le? 

Patriotismo manda supportar tudo. Protestae contra precedente. 
Resa!vae direito Estado. mas entr~e accordo desarmar. Nflo ficareis 
menor, antes mais elevado. Haverá descontentes; n:io têm vossa res
ponsabilidade _ Historia não registrara feito mais patriotico vl!'terano· 
\)uerra Paraguay. General Mítre, frcntt: 7.000 homens, dcpo:: armas 
La Verde não arruinar Patria pela guerra civil, Mitre ainda e O·· 

cidadão mais respeitado de toda a Confed~raç~o. Não comman:ia~ 
r:n chefe ElC:erdto alliado, não fostes chefe Estado como Mitre, .aras 
ni'io sois menos brasileiro do que Mitre argentino_ Haveis de pro
ceder como elle. 

Chefe partido, aconselho: r:orreligionario, p~ço; riograndense, sup
plico: -guerra civil não! 

Não é n~c:essarla para c:onquütar e conter Governo Federal. Dif4 

ficuldadeo: todo genero, erros naturaes governos, liberdade de im
·prer!Sa. o;,:~ínião publica, fazem o que vlole.ccía não consegue. Só· 
· fo:ça maior tem iinpedido achar-me ahi, · -pod~r verbalmente :mani~· 
· íestar necessidade evitar transe guerra civil". 

O general Silva Tavares ouviu o appello do insig.oe patriota:: 
·e cfiS.so1veu as suas forças". Mas. no .ço!l]eço_ dÇJ ~o _se~uinte~ ex-
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: plodiu a revolução federalista. que durou quasi tres anncs onde tanta 
bravura e heroislno foram .postos a prova. 

Silveira Martins era contra o movimento revoluc:ionario: o seu 
:.otelegram.t:lla bem documenta a nobreza dos seus sentimentos altruis~ 
ticos, mas deflagrada a J.uta, soube ser digno do Rio Grande do 
Sul. N:ío abandonou os amigos e companhci:<:ls que pelas suas ideas 
marchavam para os entrever-os .dos combates. A revolução terminou 
'.:om a p<Jz as::.ig•nada em Pel.:~tas, sendo Presidente da Republica 
Prudentc cie Moraes. Em 1896, ha o congres.so fcdcral:sta de Porto 
.i\.legre, 20 qual comparece Silveira Martins, vindo de Mont2videu, 
·Oildc se exilára. Nesse congresso, o tribuno proferiu memoravel cii.s
..:urso. a ultima das suas grandes orações. 

Quando Silveira Mar.tins morreu, em terra amiga, mas estra
nha, o Povo brasileiro sen:iu o rumor de uma arvore, de moas
!tUosas dimensões, que baqueasse, porque ell~ era, em verdade, o 
.. Jequitibã da .nossa flora politica" _ 

·O Rio Grar::de do Sul, orphanado do nome que tutelara as rei
vicdicações de seus direitos, as garantias de sua liberdades e os fun
~entos. da sua grandeza. economica. arrancou do nobre coração 
agradedd::. os ~oluçcs das grandes dores qae mergulham os lares 
no desespero. na desolação e no luto. Os manes do tribuno. do es~ 
·tad\sta, do erudito. serenos repousam na cathedral da gloriosa urbs natal 
- a heroica Bagé, que foi a metropole das resiste:ncias gaspar:stas 
·na adwrsidade politicco.. A areia das paixões foi cahindo no medidor 
dos tem~ pelas leis da gravitação moral. .preparatoria das gra.'ldes 
·reparações. Hoje, Sr. Presidente, senhores Deputados, em torno da 
omernoria de Silveira Martins. ha uma frente unica da saudade e da 
veneração, mais augusta e perenne que o metal das es.tatuas. Dir
~-ia mesmo que essa unanimidade é nacional. Preside os destinos 
do Rio Grande· do Sul o general Flores da Cunha. vinculado ao 
movimento re.publicano no Estado e a seu conductor supremo -
Julio de Castilhos, - por tradicções de familia, por solidariedade 
de principias e por sacrifícios de .sa.."lgue. 

Flor<!.S da Cunha e o tribuno 

Se, no ardor de uma juventude arrebatada. accesas as lutas par, 
t idarias no Rio Grande do Sul, Aores da Cunha - escolhido para 
orador pela sua turma da Faculdade de Direito na paulicéa nas 
homenagens ao tribuno que expirava no exiUo espontaneo - mal 

-poude cumprir o nobre e solenne ::nandato pelo pra!llto desatado das 
·vertentes mats intimas da alma, não pode a ninguem .surprehender 
o episod:o recente de Porto Alegre, quando a cidade resolveu dar 
o nome de Flores da C\Ulha a wna de suas grandes avenidas. 

Agradecendo a justa homenagem que lhe prestava o ·pov o de 
Porto Alegre, o general Flores da Cunha, 1!10 seu formoso dis·curso, 
evocou, preso a mais viva das emoções, a gloria de Silveira Martins, 
~ lembrou que ainda o Estado não resgatara um titulo de honra. já 
vencido, ~om o nome do tribuno hhmortal: a erecção de um monu~ 
menta que perpetuasse no bronze .votlvo a gratidão do povo gauchcl 
ao seu grande fllho e excelso bemfeitor . E. ali mesmo, propoz uma 

.$ubscrlpção popular, de que se tot1lou o primeiro signatario. E ain
da, agora, é o general Flores da Cunha quem prom-ove a orga:nlza~ 
.ção de uma gr<mde commissão afim de que seja uma realidade a 
<2Statua do Tribuno-Rei na gleba Riograndense. 

-Consagraçl!o unan.ime 

Sr. Presi.dente : Guia a Republica, no posto mais elevado da 
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sua magistratura e das suas forças, o egregio brasileiro, Sr. Getulio
Vargas. filho tambem do Rio Grande do 1Sul. que presidirá. hoje ã- · 
solenne sess.ão do Instituto Historlco, em preito á :memoria rediviva 
de Silveira Martins . 

Duas vozes das novas gerações republicanas do Rio Grande do 
Sul, ambas de prestigio - não apenas no scc:l.ario rcgio=! c::.:; r.;:; 
propria Nação, que representam neste parlamento -- a de João Neves 
da Fontoura e de Raul Bittencourt - fulgirão, em vôos de elo
quencia digna daquella tão alta consa<;~ração que, a~im. reune, :o.mna 
commovedora unanimidade, o espírito, o coração, os sentimentos de-.. 
justiça e de nobre.sa da gente riograndense. 

Mas. Sr. Presidente, Srs. Deputadas. não é somente o Rio 
Grltnde do Sul que se ufana das glorias do Tribuno Estadista. 

E' todo o Brasil, é a Patria, que elle tanto engrandeceu e serviu. 
Este recinto - scenario insigne dos seus triumphos - e o lns• 

tituto Historico - séde veneravel do saber e da cultura nacionaes. 
zona intransponive] ao jogo das competições politicas - bem de
monstram o caracter nacional das commemorações a Silveira Martins. 

Bem aquilato. Sr. Presidente, o regosijo civico. a gratidão es
pontanea que repontará, no dia de hoje, em todos os fogões gau
chos, de oru:le lhe veio - "um labaro da liberdade na mão," - em 
sabendo que não só o povo riograndense rememora e cultua os fritos 
do filho maximo dos pampas, mas todo o BrasU, de cuja soberania 
esta Camara é o mais legitimo dos orgãos, faz ao gen:o da tribuna 
brasileira, ao estadista e patriota. a apotheose destas homenagens:. 
a consagração unanime dos seus merjto.s no culto da Pa.tria agra·· 
decida. 

Um appello 

Da eminenda desta tribuna, Sr. Presidente, em nome da ban~ 
cada liberal a que tenho a honra de pertencer. com o pensamento 
c o coração todos na histeria do Rio Grande do Sul e nas virtu
des do seu povo. quero fazer um appello. vehemente e su:cero, lea! 
e patr-iotico. Não bastam á immortalidade do Tribuno esses instan
tes de excepcio:J.al harmonia e confratemisação. 

Um deve-r maior se impõe a todos os riograndenses . 
E' o armlsticio, que pre-cede a paz duradoura das conl>cienóas e

dos espíritos, para que todos os gaucbos, sem odios e malquete10.ças. 
extinctas as paixões, d.esappareddo sos d~ssídios pessoaes, congre~ 
guem todas as energias e sentimentos mais puros para que as gran
des vigílias civir.:as de 20 de setembro, para que as collllll.emoraç&.s 
aos farrapos, cujas glQrias não pertencem a esse ou áquelle partido. 
a esta ou áquella corrente de opinião, 'POrqu.e não o patrimonio com· 
mum de todos nós, porque formam o substractum heroico, bravo e· 
generosa do povõ ~o Rio Grande do Sul. 

A 20 de Setembro, o Rio GraiJde do Sul formará um só exer~ · 
dto para dizer ao Brasil que. glorificando os seus heroes de 35, 
estão irmanaoos todoo os gauchos e, sob as inspirações de Bento· 
Gonçalves - o genio da guerra - e de Silveira Martins 
- o genio da tribuna - será sempre a sentine!la, nas lindes m~ri~· 
dionaes, da Patria, para defender a sua unidade, honra a soberania, 
ao .serviço da Republica, de que o descennio epico foi precursor ~ 
de qu:e se orgulha como a maio; legitiina das suas glorias. 

Sr . Presidente. o reauerimen.to CIUe está sobre a m.esa e; que a 
representação riograndense indivisa., pol"que em: unidade de sentim~
tos, tem a honra de sujeitar á deliberação da Casa, pelos seus ~ro
·Ptioo termos está justificado . Não constitm, apenas homE.'nagem ~ 
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= !Jre:nde brasileiro mas ao proprio ·parlamento nacional de que o 
\jrande Tribuno foi a mais pura gloria. Glorificando--lhe os feitos 
oa data do s~u cente.n.ario, honramos esta Casa que nesta hora .e 
neste instante recorda. num preito de consagradora justiça, aquelle 
que tanto fez brilhar nos remigios da sua eloquencia immortal. 

E' o dia do Parlamento Brasileiro que estamos co=emorando_ 
E' o dia de Gaspar Silveira Martins. (Muito bem. Palmas prolcn~ 
gacúJ.s. O oradtJr é cumprimer.tado e abraçado). 

O Sr. Oscar Fontoura - Sr. Presí-dmte, em nome da repre~ 
sentação da Fremi~ Unica, agradeço ao plenari.:J desta Carnara a ap~ 
provação dos requerimentos em que áS bancadas riograndenses soli~ 
citaram homenagen.~ ao vulto imigne de Gaspar da Silv~!ra Martins. 

Votando essas indicações, o Parlamento brasileiro rE'ndeu m~~ 
recido preito ao homem ::}Ue tanto dignificou o Legisaltivo e que
vive ~ternamente grava&> no coração e no espírito dos patriotas 
que, como elle. se dedicaram inteiram·. :m~ ao serviço da Patria e da 
sua terra. 

Approximava-se a primavera de 1835 e o Rio Grande do -sul 
aprestava-se para o drama farroupilha. 

P-or toda a parte. em todos os rincõe-s, em todos os lares. em 
todas as bõcas, uma palavra predomina. wn anceio se exalta: li~ 
herdade! Nas cidades e DOS povoados. nas 'ilrandes fazendas e nos 
modestos ranchinhos. perdidos nos confins do pampa. ha uma inquie~ 
tação de duvida ou alvorece a madrug~da de uma esperança. 

Os chefes de Partido despacham .seus mensageiros, alertando 
comparsas de outras pugnas ou conclamalldo novos para a epopéa 
que se avi~inha . 

A terra moça e al-tiva do Rio Grande ia escrever a sua grande 
pagina de heroismo. Foi, então, que nasceu Gas.par da Silveira Mar~ 
tins. Abriu os olhos aos fulgores de um dia solar e, na sua reti~ 
na, fixou-se, na amplidão dos catnpas do Ac~<Juá. a planície inter~ 
mina, cujos horiZontes esmaecidos a fria claridade de Agosto connm· 
dia na distancia infinita. . . Era o primeiro olhar da aguiasínha im~ 
plume que. no ·futuro. jâmais encontraria barreiras aos seus ancei<ls 
de liberdade e de patriOtismo. 

Desabrochou para a vida, acalentado por aquelle e~pectaculo 
maravilhoso de civismo e a sua imaginação infantil exaltou-se com as 
historias daquelles çava1heiros lntrepidos que iam morrer sorrindo pela 
vidoria dum .ideal. Estava traçado o seu destino: a sua vida seria 
uma luta perenne pela liberdade. Caracter Hlibadtl. adornado por 
uma intelligencia de escol, elle cresce em idade ~~:> em a11sias de tudo 
saber e comprehender : vae para Pelotas, corre para o Maranhão, 
volta ao Recife c vem, finalmente, a São Paulo terminar o seu cur:so 
do Direito para lixar-~e em definitivo no Rio de Janeiro. 

Nessa peregrinação pelo Brasil, tem-se a impressão dê que aquel~ 
Ie· gaúcho moço quer retemperar o seu espírito. desenvolver a sua 
inte!ligencia, moldar o seu caracter. impregnando-os d~ um sentimen~ 
to de profundo amor á Patria . E da linda e meiga terra do Ma~ 
ranhão, escrinio maravilhoso de poetas e es.criptorcs. desse Pernam~ 
buco glorioso, scenario espleOOido das mais bellas paginas do he
roismo avoengo e tão semelhante ao seu ·Rio Grande querido, da 
P iratininga admiravel, cujas bandeiras intrepidas até a sua terra ha~ 
viam levado a coragem e o labor dos seus homens e a attracção ir
resistivel da sua intelligenda e da sua cultura - de todos esses re
cantos da Grande Patria cómmum, el!e trouxe a convicção de que 
o BrasU era nobre e: bello em tod~ parte e que o . mesmo amor, o 
mesmo patriotismo se élllinhava no cOTação de todos os seus filhos, 
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quer fcs~m do Sul. do Norte ou do Cc11tro. De su<J terra, ellc saira 
riograndense, voltava agora brasileiro. 

'"O Rio Grande é a estrella que o illumina e o guia" di;:: C• 

chronista do lmperio, e o seu olhar -e~tá sempre v{)ltado para os 
pagos queridos, mas ern todas a.s suas attitudes, mesmo nos lances 
mais difficcis d" sua vida de lutador. elle jiimais esquece a felici
dade da Patria e a su:J. grandeza. 

''Nem separação. nem restauração" exclama um d!a. quando .esses 
dois caminhos lhe são aPontados como O!; un1<:os viavds par<1 a rc
vclucão que chefiava. "Dec;eni~ antes fortificar os laçc.<; oue unem 
os Estados u:1s aos outt'os·· . .sugoer~ mais adiante. E Qt.:ando o po
deros·o caudilho arqentino lhe offerece <.'lnnas c mn-!"!ki"~< p?~"' o••e 
lutas.~e. vencesse e' tornasse o Rio Grande um paiz livre. cll~. re
petindo o gesto de Canabaxro, r.epeiie a offerta e continúa sem armas 
mas o Brasil permanece unido e forte. 

Não cabe aqui e nem seria pa<sivc1 fazel-<l na p~emcnda destes 
minutos regimentaes, d<:screver a vida ~ a obra do homem, cuja per
~onalicade encheu uma êpoca. 

Foi magistrado, <lignifícando a toga. pe!a corr<:"cção e \nd"'pen
denci:a de .sua~ attitud~s c pela sua cultura: m~s. o r<',.('lhimento, a 
concentração de espirito, a placidez da magist.-atura collidiam com a 
~ua i.n.:lol~ irrequieta de l1.1tador impc!'territo, e a oolitica. at.~racção 
irresistivd da !;Ua vida. absorveu--o ocr ccm;">!eto ~ ,.., "!efinl~''·'"'· 
Grr~ndo: or<!dor. d~ eloauenda rara, intelligencia agudíssima, cultura 
proteifonne. carac!er illibado. intrepide;:: no ataque. orescnça de es
piritc na replica, devia triumphar e venceu como nenhum outro. 

Fundador no Rio Grande, do chamado Partido Liberai hi~.torico, 
attinQiu ás tdminoncias da sua chefia nessa prov:r1cia ~ fci. no Paiz. 
um dos maiores vultos da sua aggremiação. Eieito Deputado .pro
vincial. mandato de que tanto se orqulhava e do qual j,;m.,is se quiz 
des;::oj;.r, brilhnu na ass~mbléa oaúc'ha, onde a sua illustracão lhe 
permittia ahnrdar todas a~ q11estõe~. fossem de que natureza fossem. 

Eleito Ceputado ger.:;o] em 1863, a vontade popular é, entretanto. 
hurJ,,.la t> sém,.nte. em 1 87?.. cons~aur entr11r na CCtmilra 1emporaria 
do Tmn('r:o. Mas, o jornalista eminente, o polemista <:ulto e intre
pido qu~ a metropole já admirava e o adversario temia e res~cita
va. não deixava duv:das sobTe o oue seria a SU'l. ar;tuação oarla
mentar. jã expedmentada na Assembléa 'Ol'()vincial, enfrentando ho
mens da estatura d~ um hão Tacintho de Mendonça e outros.. Da 
sua estréa. dâ-nos Escragnolle Taunay uma pagina brilhante. "Um 
.vcrc!acciro estomo, a~im especie de cauda de .furioso r-ampeiro a 
entrar por todas as janelias e portas do casarão da Camara 
dos Deput2do~, infundind<l em todos pasmo. qua<~i terror ... 

Era d~veras formidav<!:l c gladiador que !>alt<'.Va ·na arena ..... 
Como um3. raj<tda que tudo de.struisse, abordou todos os .erros. 

tocou em todas as feridas, apontou todas as falhas do govemo con
servador e, quando, duas horas depois. C:0!1'1 o mesmo diapasão de 
voz. temúnava o seu libello. exc:lamando ··os homens passam. as 
dpnnastias desapparecem num turbilb~o. as naçõe~. porém. vivem 
!ieculos e a liberdade é !mperecivd como a alma humana!" a assi.:s
tencia acc:lama-o, em apothcase ]ámai.s presenciada naquelle scenario. 

Dahi por deante, a sua actuação no Parlamento fol das mais 
brilhantes e .effica%cs. Pelo Rio Grande, fe:z: quanto põd: e, qua:ndo 
o exprobava.m. por tudo querer para a sua terra, mostrava o aban
dono -em que até então ella estiver~ e exigia que a tratassem. como
as demais pmvinc:ias e, quasi seinpre, venda. Estradas de Ierro. a 
Escola :Militar, providencias fiscaes, org<I!!J.izaÇão da magistratura. os 
estudos para a abertura da barra do Rio Grande, quanto beneficio 
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·?btcv::. ~arn a ~ua querida provinc:a, a tê então. sõ l~mbrada nas 
ncras mcertas do .perigo e àa luta armada! Servtu ao Rio Grand~. 
deu-lhe pre~:igic na Cõrte. foi chc~e inccnteste de um partido de 
~Etc- ·Ministro por força de circumst~ndõJ.S ~m que inter.·1era decisi
':amente, torna-s~ desde logo a prL-núra figura do Gabinete de 5 
a c J am~iro. 

Seu partido trazia para o governo cnmprO!;~\ss:>> expressos para 
<l rE'!!ização d~ reformas de que elle fõra decldid<:~ arauto, quando 
combatia e fazia tremer a situação conservadora. 

Entretanto. perceben:lo que o ministerio fugia ao cumprimento 
do programma traçado, não hesita um segundo. ~ na sua proverbial 
firmeza de princi;Jios. ãb3ndona a pasta .Ca Fazenda no meio do 
<s.~<Jrrccimento dos com;Janheir~ que tudo fizeram pa~a demovel-o. 

E a alma popular. consagrou~~ em formidavel manifestação pu~ 
blica, ccndemnancio irremedb.velmente o ministerio que dahi por dean
::· tcv·~ vkla ep~emera. 

A lealdad~ foi um <b~. f;rand~s traços do seu c;::r;::c~~r. Apvi;m
do. ~lle o fazia .sem rese<•as c, qua:tdo d:scoda'-'::1, ia c!lrect~mer..tc> 
aos motivos, apotJ.tava o' erres, jãmais tergiver.savd. 

Partidmio da monarchia. nunca foi. entretanto. um f~~ichist<~ dess3 
fonna de governo; era. sim, um idolatra da democracia. A idéa re~ 
puhlican<: teve tno tribuno riograndense a primeira e mais vibran•te 
clava para e5boro<:r o velho rcqime. 

"No deccnnlo de 6S a í&. afHrma Joaquim Nabuco. foi elle 
<m nossa politic:a o idclo de tudo que tinha a :Jspiração republica
na. qu? sentia o emoção, a vibração democratica". 

O vi;-cond~ de Rio Branco, em 1876, salientava o combate sem 
treguas de Gaspar aos erros dos partjdos e dos governos c a in
differença destes abriria as pertas aos homens da "idéa avançada .. 
que eram os repu!Jlicanc:;. 

Entretanto, Sr. Prc~idente, Silveira Martins aj)enas servia á de
:::ocr<cia ~ â liberdade. O "Sa!J'_<.ão do Irnperio". como um dia o ap
pellidct~ <1 clarivi-dencia de Nabuco. nada nai~ fazia. na luta que S<l-S

tentava, do que realizar o seu d::stino de dcfei!der os opprirnidos, não 
lhe impcrtan:lo a força ~u a qt1alidade do Opi;~smr. Se á s!.la ~:-cntE:
cstava o throno, tanto peior para o regime que jamais serviria de di· 
qu~ á caudal immensa da< suas idéas e aos S!':US ameias d!' liberdade 
e patriotismo. 

"Não tenho idolatria por fórma~. de governo: quer-o a liberdade. 
Não descri. ainda. da mcman:hia. Mas, se ella se mostrar incompati~ 
vel com a liberdade. muito aviltado será o cidadão que at;cver-sc a 
dizer que prefere o atrazo do Brasil com a monarchia á grandeza 
dos Estados Unidos com a r.e.publica... Não tinha medo das .pala~ 
\'ras. que nelle eram o fiel es?elho dos seus .sentimen·tos. 

Homem de governo ou solda-do de opposjção. a sua sin~eridade. 
foi sem'J)re absoluta e inc:tacavel. Elle r.ão ;Joderia ter vivido nos 
dias que correm, de cakulismo e de segu:1das intenções. -Revendo a 
sua vida e relenilo os seus discursos, quantos gestos e conceit<Js des
cobrimo.~ com exacta applicação nos nossos dias. 

"Não pcsso ser governo senão com o meu P<.<rtido", responde 
o. tribuno ao Duque de Caxias, quando este organizava o seu minis
teria de 25 de Junho. f-loje é a.:l contrario: os hcmens para .se man
t'!rern no governo, agarrados ás posições, abandonam os seus pa:-
tldos e t>squccem os ~eus compromissos. E mais ainda, increpam e 
cob:-em de doestos áquclles que ficaram fi~is e não "evoluíram" ... 
Mas, Sr. Preside~ te. o glorioso filho <lo Rio Grande segue a sua 
vida trep~dante. Nenr.um assumpto se agi·ta no Parlam~nto. na !m
·p:-e<r.sa on na vida social c politica do Paiz - que não surja a H~ 
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gura varonil do estadista. dando a sua opini~o. discutindo, escalpe-· 
l;,ndo, apontando erros ou evidenciando razões. A liberdade dos cul
tos, a eligibilidade- dos acatholicos que· motivou a retirada do ga
binete Sinimbu', a questão servil, as refonnas tr:ib21tarias, a instruc
.;ào pubHca, a questão militar, a reforma eleitoral, a coloni~ação. 
os innumeros ca•Jo> políticos e administrativos que surgiam durante
a sua agitada actuação no scenario nacional, tudo isso soffreu a 
critica do seu debate, sempre com. a mesma linha de conducta inflexi
vel, leal e coherente. Fére de morte as instituições cujos i'csponsaveis 
resvalaram de erro em erro. "Quando o opod:::r, em vez do bem .para 
que foi .creado, torna-se o autor de males publicas. não é um princi
-pio que se de-ve manter. mas UIIl inimigo que se deve combater". 
à!: Gaspar. 

E.'ltretanto, por lealdade para com o throno que acabava de 
o nomear presidente da Provinda do Rio Grande, responde ilO:S incé
tamentos de Quintino Bocayuva" Vcu exercer um cargo de codian· 
ç~ e n5~ sc;-d capaz; de uma tra-biçiio . .. 

E . n5o obstarrtc, elle szbia que a rcpublica não tardava. Evi
dentemente, o cliiila dos nossos dias não seria propido a homens 
desse quilate. 

Mas, os acontecimentOs se precipitam e, quando a monarc:hia 
agoniza, ê para o grande ciciadão que tanto lhe combarera os ões
calabms, que seu ultimo olhar se volta, supplice mas tardi.o. 

Cae com c ::-cgime que a sua <!loquencia e a sua sinceridade ha
viCUll ajudado a derrubar, e, no exilio, é a rija· tempera de aço tole
da:to, animado pelo mesmo ideal de democracia, disposto a lut<!r com 
o mesmo denodo e igual concicção contra qualquer tyrannia, cubra
se ella com o manto da reale:za ou o.~tente na cabeça o barrete 
phrygio da r e publica. 

Percorre a Europa. palestra e discut~ com sabios e pensado
res. estuda formas de governo, torna-se amigo de Renan, conversa 
com Spencer. Voltando ao Brasil, encontra-se com Flori~no, Pn~
sidente da Republica . Mostra-lhe o erro do systema presidencial. 
Quer servir á Patria, sob o novo regime, mas só poderá fazel-o de
baixo da bi!Ddeira padamentari~- . Não é entendido e vae para o 
Sul, retoma ao seu Rio Grande, ao seio de seus amigos em cujas 
porta5 mutto breve a adversidade bateria: perseqmdos e ludibria~ 
dos. elles não toleram as affrontas e querem repellil-as pelas al'l'llas; 
mas o patriota, ante o hoi'Tor ~a luta fraticida e os seus perigos pare: 
o Brasil, ainda os detem com o appello jnunortal a Joca Tavares : 

"Chefe Partido aconselho, correligionario peço, riogrande~ 
supplicio: guerra dvil - não!_" e cita. o exemplo de Mitre em La 
Verde, depondo as arm<l$ para .não sacrificar a sua terra. Com a 
sua visão de estadista., comprehende o erro e tenta. ínutiltllente, evi
tal.-o, mas quando o seu Partido, os seus companheiros de toà<Js os 
'ternpes. aquelles em cujo coração vivia como ido!o, e corno bandeira. 
lançam~se na luta. não vac:il!a e com elles .se precipita nos despenha
deiro. Ãquel!e caracter de rigidos principies não seria capaz de re
cuar. 

Soffre as c:onsequenc:as do seu gesto. mas segue a rota fatal dv 
seu destino! Passada a luta cruenta, Silveira Martins -trata de orga
nizar as suas hostes para as pugnas civicas: .preside o memoravet 
Ccngresso de 1896 em que se estabelecem as bases defi.tütivas do 
Partid<) Federalista. Continuando a orientar a gloriosa agremiação. 
;vae residir no Uruguay. eotr~gando-se aos trabalhos do Cõ-l'llpo para. 
refazer os reus bens. já então notavelmente reduzidos. 

E , em 23 de Julho de 1901, moi'Te, longe da Patr'..a que tc:.nto. 
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amou, e dignificou. Mas, ficou o seu Parti-do, permaneceram. as suas 
idêas que. como elle proprio o disse, são immortaes. 

• Durante 30 aJl!l()s aqu.e-lle pugillo de homens dignos, !>UStentou na 
nooreza de um opposícionisroo glorioso. combate diuturno pelas idéas 
do grande chefe morto. A essa pleiade de luta.dores indomaveis que ja~ 
mais foram abatidos, que nunca se dobraram. a esses maragatos im~ 
perterritos que _iamais abdicaram de seus principias. unem-se em 23, 
os democratas, e. dissidentes republicanos e constitue-se o Partido Li
bertador, digno continuador da obra gasparista . No Brasil não ba 
exemplo de um Partido como ess~ organizado em opposic,.ão. sobre
vivendo, ha, quasi 50 a.nn05, sem apoio dos governos, amparado 
apenas na sua ideologia e no valor de seus homens. 

E aqui estamos, os representantes desse Partido, na mesma tri
lha que o chefe percorreu, seguindo os seus ensinamento.s e honran
do a sua memoria: rni>ntando guarda. em face dos poderosos, ao 
grande patrimonio que oos foi legado, oa çertc:a de que, para: ser~ 
vir essa causa, tem~ soffrido, de v'.s~ira· erguida. todo.; os sacrificio.s 
e toda~ as renuncias. 

Permanece remos fieis ao mestre redivivo . 
E s~ hoje temos iunto de nós homens que no passado rijamente 

o combateram. é porque esses homens. cheio.~ de nobreza e anima~ 
dos de igual sentimento, se irmanam comncsco na luta encetada pelo 
l~io Grande e pelo Brasil. 

Eis, Sr. Presidente, em rapidos ·traços o que fo i, em vida. Ga.s
par Silveira Martins: lealdade, firmeza de principies .. profundo amor 
ao Rio Gra.nde. e ao Brasil. Elle repousa hoje entre as paredes ve-~ 
lhas da matriz de Bagê, em cujas torres vetustas se abrigaram e com
bateram, em 93, os soldad~s da legalidade. Monumento christão, 
simbolo de heroismo, a velha igreja é tambem agora. altal' perenne 
de civismo e de inspiração para os que lutam contra as tyrannias 

Volvendo ao pago amigo que clle tanto amava. guarda:::1 os seus 
despojos aquelles que não esqueceram os seus ensinamentos. 

"Nizzguem pode pisar um palmo de terra sul-riograndense, sem 
lembrar. o teu :nome", escreveu José do Patrocínio. Cruzando o pam
pa immen:so em todas as suas direcc;ões, batendo-lhe cada rec~to. 
conhecendo--lhe todas as paragens, elle ensinou á sua gente que a 
liberd-ade ero. condição essencial da vida humana. E a sua voz de 
p atriota e de lutador. vibra até hoje, r~petindo-se num rebôo eter• 
no qt:e o tempo não apaga. 

Sr.s. Ouvi nas praias do littoral riograndino os ::-uidos do ocea• 
no no seu perpetuo entrechoque com as torres de granito que a na
tw·eza ali plan·tou, o fragor dos nossos rios encachoeindos na sua 
marcha constante para o mar; escutai o estrepito das nossas loco-
motivas, transportando os productos do nosso labor fecundo; os rui
do.; formidaveis das nossas fabrica~ e dos nossos engenhos. impu!~ 
sionando o progresso do Rio Grande; attent.ae para as toadas tris· 
tenhas dos velhos tropeiros 'altivos e dos carret~iros nostalgicos. na 
dura faina dos ·seus mysterios; cnebriae-vos com a musica da natu~ 
reza gaucha no canlo das aves do Sul: e, nas noites silencio3as de 
setembro. escutae as auras dOIS .pampas que a primavera perfuma, 
.sopra'l.do mansamente pelas franças dos pinhcirats serranos, pelo ai· 
ca1~tilado dos nossos campos de flexilha ou pelo dõrso fulva dos 
nossos tr\gaes - na orquestração maravilhosa de \llli mor.umento 
musical vienr.ense ... 

Attentae b~m . que em todos. esses acórdes fala, numa sync\uo.
nizaçáO admiravel, a vo:z: do tribuno que tinha os rugidos do mar 
quando pugnava pela liberdade mas revestia as blandicias velutineas 
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.das manhãs gauchas quando cantava a belle:z;a das nossas canhadas ou 

.a louçania ds nosss primaveras . 
Os homens pssam como ~ombras :9ela superfide da terra, mas 

as id~as licam porque .são immortae:;", c Gaspar da S ilveira Mar
tins cor.!inua vivendo a traves <ias suas i:! é as . (Muito bem. Palma~ 
prolongad<JS. O orador é cumprimentlldo c abraçada). 

O Sr. Pedro Calmon (.Palm;u;) - Sr. Prcs.idcnte, em non:e da 
minoria trago um sentimento de sincera e ?erfe:ta adh~ão ás ho
menagens que o Parlamento àa Republica tributa ao gri!'mde br-asilei
ro, cujo centenario hoje celebramos - Gaspzr da S ilveira Martins. 

Pnmitti, Sr. Presidente, que vol·o evoque. retirando do fundo 
dos t~mpos u:n episodio que na Histeria do Im~erio symbolizava a 
suprema reacção do espírito civico do Pai% co:ltra todas as forças 
que lhe opp rimiam os anceios liberaes. 

Estremecia o Rio de Janeiro como se pulsas~m no seu sub-solo 
graniUco os fundo.:; fõgo.s da t.-rr.a. Urn fremi to de cxaltaç~o e im
pac~em::ia pa;;sava, como os ventos po:oteiros sobre as ondas do mar. 
excitando as multidões . De-sde a Í'nquiéta colmeia da rua do Ouvi· 
dor até a .paz magestosa da Quinta Imperial um só nome circulava. 
discutido. venerado, combatido, como se pesasse. sobr.e os homens 
c a:s coiS<Js, tão denso e grande que en chesse os vastos espaços. 
Para a casa da Assembléa corriam os curiosos. Atulhavam as 
galerias tronar.tes de applau.;cs. derramavam-se ·pelas tribu.nas, in
vestiam os corr~dores, faziam trepidar o velho edifício em cujas ca
vas padecera Tiradentes, aos arremessos e i·ecúos., por um terror 
sobrehumano. Era a espe ctativa religio.sa <:la massa . Dominava~a 
t:~o vc: ~tcntorica, limpid<~. musical, que alternava o rugido das 
cachoieras com os gorgeios da matta. quar.do Deus quebra sobre a 
linha do horizonte as barras aa ma~Jhã. . . A mudez do cieslumbra
mrnto d~écia, elos sotãcs da Camata, apinhados de gente, para as 
ruas atravancadas de povo. Repartia-se pel<. cid ade. Em breve g a
nhava as províncias, entrava nos sertões. fazia a volta ao Imperio. 
·impregnava do seu beato respeito a nação inteira. Era Gaspar da 
Silvei!'<'. Martins que falava ! 

-Não era um orador; era umê1 raça. Não era um tribuno libe· 
ral. que d.itia a-os Deputados verdades sonora:;; era o adolescen te 
Brasil em .plena posse de si mesmo. Não era um genio verbal; era 
o milagre da communhão .do homem e da terra. Esse Rio Grande 
do Sul farrapo e bellicoso explodia nas ccleras rh~toricas de um 
bacharel de corpo athletico e vo:z: p~ssante. que purpurejava a in· 
fa!lcia ao crepusculo da r evolução do pampa e c::>~ervüra nas re
sonanc!as da SUls matribe u écho dos protestos bravios àe um povo 
vencido e rebelde . Quem. dev~ras·. lhe transrnitti:a aos bramidos 
aquelle mysterio.so timbre .dos ruidos c furot:es da natureza, mistura• 
dos ao épico estri.dor elas cavalgatas, quando as cargas gauchas 
abalavam as cochilbas encharcadas de sol? Na polyphonia das su~ 
lmprecações .perpassavam as cav<Jilarias farroupilhas. Guardãra, 
como o butio guarda a respiração do oceano. o alento selvag-em dos 
cavalleiro.o; do sul . O atrevimento desdenhoso de lenhador de sym
holos, o desatino frondl!W' de r~volucionario instinctivo, denWlcia
vam-lhe a maturidade e a linhagem . O chão que na curva das ca· 
nhadas ·escondeu os mortos. aos milhares, da guerra c i vil, como que 
se fatigAra de produzir guerrelro.s nomades; coocentrãra em Silveir:=t 
Martins as energias physicas, as forças moraes, a tempestade .sent•· 
.mental ~ o destino civico da proviucla que eccerrá.ra o cyc!o da 
formaç:!o pastoril e nacional, e encetára o d~ irradiaçllo espiritual . 
Esgotado o sangue republicano de 35 nas sangas sussurrantes do 
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Rio Grande, o arco da a!Ha.nça, q~e lhe celebrára a concordia bra
sili'!ira, na reunião indissoluvel á patria, provocou um ·phenomeno 
político . Foi Silveira Martins. 

Nascido sobr.e a fronteira coro o Uruguay, era tão r;::tintamen-
te gaucho como o peão .da cstancia de bombachas de :!:uarte, e es
poras retil')indo ;nos calcanhares mís e negros de caboclo charrua. 

O velho Silveir<l, faz:endeiro e centau;:o como os piQnciros con
~uista.dores dos Tapes, que construíram na savana ·· guasca·· cs for
tins-nuc:leos da civilização riograndense -:- di~sera, referindo-se ao 
filho intelligente e estouvado : "Este vou separar da trcpilha para 
ser do meu éJndar... No dialecto fronteiriço resumia a z11prema es
perança qu;: .podia um pae d~posítar na est!'e!la do szu rapaz. Dei
xaria o rebanho dos "anonynJ<Js", ;:ara s~r nas pa:;tagms cio Estc:do 
um animal de estimação ... Gaspar honrou-lhe a confiança. O pro
fessor. no Rio de Janeiro. o cxc:!ll<'ntc m:.<tr;: V ictorio, perguntou
lhe cs?antado do seu arnbidoso appeUte de c~tuclo. o que queria ser. 
Respondeu. convictamente: "JI,fini.siro de Estado". Como Sarmicntl> 
n;;,. choupana de San Juan, qui:z:era ser Franklin ... O mestre Victorio 
teve o titulo de Conselheiro que lhe d~ o discípulo que chegou ê:t Mi
nistro . E chegou, purece. apenas com o proposito de cumprir a -pa· 
lavra. 

De facto. Silveira Mart:ns veiu dos campos do Fanfa, desar
mado e só, destroçar as res i:lencias da inculta f~udal á nova liberda
de. Gan"..betta. traduzido em brasileiro . Urn Çfiro.!!dino. con:rote de 
sua origem agr-este, o espirit~ do Brasil rural rasgando. na espessu
ra da rotina nacional, largas janellas para o clarão do scculo, as lu
zes da França. Quem se lhe opp:Jria ? Mas era uma geraç5o rev<Jl
tada; alguma coisa como o sibilante minuano que Vêlrre o pamJ:Ja cn
rt!gelando de medo e frio os duros campinas, !õpro dos Andes que 
atravessa, roçando a terra. os "pagos" natacs, a suspender. na vío
le:ncia do cataclysmo. o bafo dos cimcs inaccessivcis. :l .:::t1:"?:"Chc~
dente teroper.atura do Ideal! 

Isso mesmo elle sempre quiz ser . Violento, extravagant~. extre
mado, inconciliavel, brutal, emotivo, desproporcionado, cxotico, in
temperante, cruel e sensi.vel, como um deus rustico orgulhoso d~ 
sua magnífica imperfeição. Os despotas e os ap<>stoJos são modela
dos. des.sc harro. O paradoxo de Silveira Martins principiava pelo 
desmentido que dava ás determinantes de sua região ·acaudilhada 
pelos fortes concJotfieri. Esse homem talhado para ser um chefe de 
tribos guerreiras na independencia tri.mnpbante dos desertos amava 
e queria a liberdade com u!J1 culto supersticioso. Serviu-a delirante
mente. toda a vida. A !<ua vaidade, .de ser um forte, creara um li
mite absoluto: o direito que os outros tinham de dispensar a sua fôr
ça. Uma fei ta, conVidado para associar o ncme a certa conspíra.ç~o 
de quarteis em proveito de uma dictadura, trovejou a recusa, que 
começava as:sim : "Dictadura. nem I! minha !" Na .alma desse pri:miti
·vo, a Convenção franceza estava em reunião permaoente, como de 
.si disM Joaquim Nabuco . Poucas vezes, como neste caso. terá a 
mansa liberdade usado, para espantar ' Os mortaes, tão mascu)a face 
de condutor <:ie multidões. A catadura ameaçadora de homem da Ida
de Media lhe escondia as doces surprezas de um teznperernento p.ce
tico. Era u:n trovador disfarçado de lidador inclemente. Nunca me~ 
receu tanto o poder quezn o desprezou como Silveira Martins. A sua 
Vo<:;a>;ão de autori.dade, e'Ue a .5acrl.ficou, com um estranho espiri~o 
de renuncia, à liberdade, que era o amparo d<lS fracos e a garantia. 
dos desprotegidos . Converteu o poder, que poderia ter e~rc'..do ~ 
.illimHada orbita de sua Wluencia quasi mystka, numa cruzada L'l• 

iei:nUnavel pelai doutriilas que fazem digno e feliz um povo. A sua 
~ . • . • '• '• '• • ' . .,. ; I •• 
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biographia c:' a histeria dc:;;.a humildade: crc~eu tanto, no amor d<> 
Brasil. pelo esforço que fez em evitar que a fascinação de ;sua do4 
qucnda se pla-'imassc nwn instrumento de escravidão. 

Conh.::ce'l!, em toda a ~:~ tensão, o prestigio incrivel que" adqui4 

riu . No Brasil é como em J:~rança. Segund:> Jules Fen-y, entre um 
homem c uma Assembléa. (: ~empre por aquelle que se decide o 
Pai:;;. "l! lu~ faut dcs males, ct quoiqu'elles fassent. les assemblées 
<>on~ c·~:; fcmelles ... Gaspar teve como raros a vaidade de .sua pujan
c;,a pby~icn c mentd . Não havia voz ,mais retumbant~ do que a delle. 
Em Pari::;, no exilio, contou-nos Ai:tonso Celso -- ultimo abcnccr
ra9em da g~rações dos liheraes oo Imperio, cuja vida é ainda um 
dos beneficios qu~ a Providencia Divlna tributa ao Brasil nos amar
gos tempos que corr~m. . . contou-nos que a conversar pelos "bcu
levard.s'", os transeuntes pó!ravam surprehcndidos. voltando-se para 
observar o meric:!iunal barbaçud<~ e corpulento que tinha uma vo:z: 
estrondosa. Fez a trav~ssia da Mancha num dia de te.lllporal desfei
to, o vapor rudemente balouçado pelas vagas, em companhia do di
plomata f.rance1. Tach<!rd c de Pires Brandão, que nos testemunhou 
a anecdota. Abusando da docilidade do es trange;ro, Silveira Mar
tins discutiu durante toda a viagem um paraltelo entre os poeta-s 
Berenger e Boileau, discu!'Salldo, de pê, insensivel ao desconforto 
daquclla navegação tribulada, com wna erudição cor-rentia, fresca e 
bdlhant<:. Ao chegarem il Inglaterra, o illustre Tachard, horrori:za4 

do pela superiori-dade do exilado brasileiro, disse a Pires Brandão: 
"Façam imperador .do Brasil aquel!e monstro, que atravessou a Man~ 
cha nutn temporal daqudles f<Jzendo um enthusiastico discurs.o so
bre dois poetas." Elle mesmo, sorrindo, dizia. para moteiar do 
cunhadQ, aproveitando-lhe a admiraçio: ··o Lafayettc:: costuma dizer 
que eu sou como An:1iba l: Juperior ás fo:-ças da natureza!'' E con4 

fessava-se: parecia o. frondosó jequitibá das mattas. Raizes entranha
das no solo bra~ileiro e a galhada roçando as nuvens, hospedaria 
.franca d'e todas as azas livres do céo . O Jllachado que havia de 
d errubai-o - concluía - estragaria o g ume no seu lenho petreo ... 
Realmente asSim succedeui Foi o que levou Er.nest Renan a obser
v er , falando ao barão da Estrella , :rm Paris, depois de uma rilrnoro
s a visita de Silveira Martins: "O Paiz; que deporta ·um homem desses 
ou é um paiz de sabias <>U de loucQS ! " 

A carreira publica de Silveira .Msartins realiz.ou,.se quasi toda ao 
ar Uvre, nos comi cios democraticos. Tribuno foi, e pouco mais do 
.que :SSO, apesar da prodigioSa cultura, dos seus dois g<>verncs, no 
MIIlÍSterio da Fazenda em 78 e na .presidencia de sua provinda em 
89, da incoilleste chefia <lo eleitorado gaucbo que exerceu a .partir 
de 1872, prillleil"a~nte a par de O.sorio, depois sobre t(!dOs os ou· 
.tros politicos do Rio Grande do Sul . P rillcipjou na magistratura . 
.apenas deixou a Faculdade de S . Paulo com um curso exemplar. 
·Mas foi juu pelo tempo .sufficien~e para conv~cer--se de que náo 
. .nasc:era para isto. O que h avia nelle era o tumultuoso advogado do 
esplrito livre. Entre uma cadeira de deputado provincial que o Rio 
.Grande lhe dava, em 1862. ~ a toga provecta, oprou pela politica . 
. Forçou insolentemente os porta.es da celebridade no anno em que a 
lllOtlarchia · alcançara o seu 4ivisor de aguas . A inauguração, na pra4 

ça do Rodo, no Rio de Janeiro, da estatua de D. Pedro l, assigna~ 
lara o apogeu do regi.nle, a madrugada da reacção liberal. O lm~ 
puador banido e n egado voltara. va:z;ado e1a. bronze, soffreando o 
gínete ll}ilitar. .para o dl.ma monarcllico da lndependencia . Mas os 
filhos d~ republicanos da Re ge nda responàerê.un ao desafio da apo
.tbtoSe co~ tuna .profusão de poes4\s .!latlgTelltas • ~quanto D. Pe· 
dro 11 puskli.a no ROdo á cerimonia :votiva, os ~tas da opposiçáQ 
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recitavam pdas esquinas os Íl)'n~os a Tiradr.ntc3. A sodedad~ scin
~íu-se. A . massiça ma:oria, desilludida pela cxperiencia republicana 
<la Regenoa. enz:iqu~cida pela . nova ~conomia d'! 1848. ba.teu palmas 
.a es tatua. A IlllnOrla romant1ca que .:em parava, no artigo da<- fo
lhas . Pedro I! a " Napolcón le petit", ovacionava os P"octas. Quem 
~ra liberal, ·~~tava com ·~ Inconfidente, que apparecia no .drama á 
fa lta de melhor syroboiD. L'llal:Jem, de corda ao .pescoço, do rcsig4.ado 
? Ovo. Quem era conservador de verdade. ficava com o monumento . 
. Silv~ira Martins uniu-.~e a -um daquelles vates. Felix da Cunha. c Jà 
do Rio Grande esbravejou a sua re~~~sta ao phantasma oo Rocio . 

Até 1862, o lmperio desenvolvera as forças economicas sem re
volv e; o te:-rcno social adubado pelo suor escravo. Havia a Ingl-a

.. !crra po:- fõra e a co!onia dentro. A cont~xtura era européa. mas 
õ.t dvilizaçiío anachronica, os costumes medievae~. ~rnpestacios da ins
tl<uição .servil que tudo contaminava, a: i.ndole retrograda. No cam
po dos d:rcitos politicos, a ~ultura :nacional produzira em idea1i!.mo 
v erboso e =a experimcia barbara . Emquanto no Parlam~nto os 
homens imitavam Robcrt Peel -: Lord Derby, as eleições continua

·vam a equipar Camaras unanimes . O ··sorites" do con·selheiro Na
buco realizava a Jo.gica brutal. O soberano nomeava o Ministerio. 
que fazia a maioria parlamentar, que apoiava o M:in!.sterio, de modo 
gue o mecanismo harrn:>nioso c singdo das instituições disfarçava 
o falso equi!ibrio dos partidos. a insufficiencia da representação. a 
perplexidade do paiz. Mas esse panorama de ordem artificial era 
cspedalmcnto: melancolico no Rio Grande do Sul . A guerra de 35 
talara-lhe os campos e a do Paraguay, imminente desde 1859. pro
mettia subm~rgil-os em outra maré de sangue. Os antigos conser
·vadores minguavam, reduzidos, impopulares, e a velha sementeira 
doutrinaria de Zambeccari f lorescia na geração dos liberaes his to 

·ricos, cujo _chefe natural fo~ Osorio. Silveira Martins alistou-se nas 
fileir<lS do grande ~n~ral ; e após uma estréa trihunicia que annun
ciou á nação o adv~;~to, emfim. de urn homem capaz de dolilinal-a 
pdas art€s pacificas do seu verbo, passou a auxiliai-o no collllllan

. do da opinião rio-grandense:. Mas até 1872 a estrella de Silveira 
Martins não se alterou a cima do horizonte. A guerra do Parag.uay 
a bafou a inquie tação democratica do pampa . Quarenta mil gauchos 
tomaram armas. Osorio, esqueddo do seu partido, foi atravessar o 

·Passo da Patria, vencer Tuiuty. e derramar em Avahy o sangue que 
desde a manhã de Sarancly , quarenta an:nos a ntes, votara ao Brasi1. 
N ão ha Jogar para as competições elitora·es quando os exercitos, á 
sombra dos estandarte I , ·se deslocam para a morte. Gaspar esperou 
que Osorio e o Rio Grande sar~em de suas feridas. Na cõrte, ·em 

·68. emprestou os folegos de sua oratoria á causa da .. Reforma". pre
nunci<l do movimento republicano, renascença do partido liberal para 
uma lucta de prindpios, depois da inesperada quéda do· gabinete de 

· Zaccarias da subida in.solita dos co=vadores. Mas em 7l a .situa~ 
· ç~o se ~lidifacara: as lavas fizeram--se rocha. O lm~rio abatera o 
· inimigo externo. Seguro pela paz publica, D. Pedro fõra vi.ajar á 
Europa. e o Visconde de Rio Branco, conservad01" mais llberal do 
que os adversarios, arrancara á maioria do Parlamento a' lei do V"en

·tre livre, primeira -das leís abolicionistas precooi.sadas pela- moddade 
desgostosa de 1862 . A opposíção perdera o jogo duplamente: per
. dera com Zaccarlas, as posições, e o programma, ou a melhor par~ 
· te delle, com a inid atlva emanclpaclonista do Governo. Só uma in~ 
· fluencia imprevista e titanica poderia sacudir nos fundamentos o edi
. .ficio conservador. floram nec:essaria.s a lança apelrada de prata de 
-<>sono e a pala~·ra de Silveira Martins. O Marquez de Herval rew 
·o<ommendou no Rio Grande uma chapa liberal encabeçada <pelo gau• 
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cho mais p<Jde:-O!:C - o Barão de Mauá - e !evando ccmo figW'a· 
de maior saliencia combativê, o nome de Silvei:ra Martins. V~ceu 
sem a perda de um $6 candidato. Não havia mais governistas nas. 
cochi!ha~;. O sol de Osorio espancara as ultimas sombras da cata.s
.trophc hrroupilha. O De!)u~ado Gaspar chegou ao Rio em fins de 
72, com o encarg~ de atirar-se ac Ministerio Ri:> Br<:n:c<l e desen
raizal-o rom o impulso de um ataque cyclcpico. Era um so~dado 
que re mandara tomar uma fortaleza. Apenas esse campeao solitario 
l~vava nos refolhos d'alma o altnto supremo da confiança e da von
tade do Rio Grande. A provinda e o seu representante confundiam
se então. Elle mais tard.,. diria isso mesmo: "O que lhe faltava foi 
aquil!o qÜ,e Ihe dei: palavra convencida no Parlamento nacional. au
toridade nos conselhos onde se debatem os interesses pubUcos, defesa 
do!. seus direito~ cem o mes:no espler..dor com que a lamina das es
.padas d~ seus fiH-os brilha ao campo de batalha." 

A apparição delle no Pnrlamento .teve o effeito de um<~ aurora 
boreal, reunindo, numa faixa do firmamento, todas as fulgw-aç~ 
que ha nos espaços. Porque iniciou o combate ferindo de frente o 
V;sccnde- do Rio Br<M~co, all:m dellc a corôa, e por detraz desta o· 
regime escorado na inercia tradicional da política. Vinha <ie longe. 
da provinda que parecia transformada em c::Jsema. com a sua alma 
civica embrulhada !llO poncho das .milidas para a. ultima Vigilia antes 
da desmobilização. Entretanto. o presidente do conselho o ouviu, 
!>e:eno e p~Uido. afinal agitado. impaciente, sombrio. durante duas· 
horas e meia. em que, ~ trecho a .trecho emergL'ldo o alto t:mbr-e da 
vo:z; de uma tempestade de applausos, falou torrencialmente a u1n 
Ccn,_;~e · ~o hcstll . "Que laryng~ ·e que pulmões de ferro; comruentoll 
testemunha presencial. o Visconde de Taunay. E nunca aspera e~a 
voz, dura ~ gritadora nas maiores ex.plosées; d! continuo antes har• 
moniosa e subjugadora, tempestad~. que urra e atrõa. mas não desa
fina. repassada em todas as multiplas entonações de um accento dc
sinccri~ade ~ energia de convicção capa:z; de abalar os mais indiffe
rentes e fazel-o saMr da calculada calma". 

De repente o Deputado lllineiro Pereira dos Santos, a quem ca
bia a alcunha de "triste" pelo ar austero e recolhido, lhe ~rguntcu. 
Nação. Respondeu.- naquelle momento um Cromwell irritado diante 
donde provinha o empenho em desconsiderar os representant-es da 
d~ uma Cam.ara :sucC'Ulllbida" - "Vós, representantes da Nação 7 
Não passaes de illustre.s desconhecidos ! Consulta~ a vossa consc:ien· 
da. Todos ficaram tt'i.stc.s colllo sempre foi V. Ex" O V isconde de 
Taunay di:z:-nos ainda: - "Aos mercenarios do poder, chamou ell.e· 
no fim de duas horas, com metal de voz possante e fresco como 
quando começara. eusta pouco .;~ baixa e vJI adulação. comtanto que 
lhes aproveite. A gratidão que IMs enche o peito é filha da venali~ 
àade e cürectamente procede do thesouro publico ! 

Ao termo da oração, .succedeu o indescr~tiv.e-1 . A deli·rante ma
ni.festaç:í.o dos ouvintes, o rebõo longo das paltnas, o medroso re
trahimento dos adversarios. o contagio do enthusiasmo, separando 
dos bancos Dlinisteriae.s a propria maioria deslumbrada, qW' se pre
opitâra, para colher nos braços o maior orador do .seu .tempo. Foi 
eutao. que o Visconde do Rio Branco pediu a palavra- A -calva IUZ1-
<Iia banhada de :sucr, as suiças grisalhas tremendo como a um sopro 
da ~agrada colera. um lume de indignação nos olhos largos e ·kaes. 
puxou violentamente os punhos. em que appellava, do juizo do De-' 
p.utado que o investira, para o óa Natão Brasileira . De facto. nesse 

. instante o insigne Paranhos sentira compromettida a sua autoridade, 
- e a m.iss~o do· Goverrn:l conservador a finar-se. Seis annos mais tar~ 
-~e .. ll~ EUJ'()p_a,. _ond_e _r~va das fadigas da politica, haveria de-
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~crever a João Alfredo uma impressão desencantada dos grand...> 
.parlamentos. depoLs de ter cuvido Leon Gambetta. E confessaria~ 
llllo cn.c:onti:ar~ lã nenlu.un o~r que. valesse ··o nosso Gaspar''! "O 
ncsso Gaspar . entretanto, aluiu com as sua::; espaduas .de Atlas 0 
rochedo de moderação e "statu quo", tão laboriosamente assentado 
sobre o cimento da monarchia "velho .estylo" de 1868. 

E grande governo fora, o da lei do ventre livre! Concentrara os 
votos do Paiz nuz:na cadeia de actos providenciaes, razão de sua Ion
ga txis~ncia, e do respeito de que se cercou, desde a escalada até o 
fim . Como devia entender-se a opposic;ão ao gabinete Rio Branco? 
Combate sem treguas, ou paz; armada ? Hostilidade permanente, ou 
neutralidade dtescoatEi.ada. int(rmeiaodo as sortidas de im.prensa e Ui• 
buna, como .entre patrulhas, satiSfeitas de sttas po&ic;ó;!s, e pouco re· 
.solvidas a arriscal-a.s em batalhas enganja.das num terreno desfavo
rnvel ? Mauã e Sllv.~ira Martins divergiam fundamenta!tnentc, A 

. politica do banqueiro era pragmatista, a do seu eloquente conterra
neo era radical. Na alma liberal e generosa de Mauâ moravam os 
audazes projectos construcnvos, em cujas linhas collossaes a imagem 
do Brasil maior se reproduzia, com estradas de ferro ~ce:ndo as 
cordilheiras, as chamin~ das industrias povoando o horizonte urba
no. o rythmo do novo progresso acelerando os movimentos da Nação 
:z:a sua p~;;agem, rlo cyclo servil das fatendas lavradas pe·lo braço 
& negro .para a ph~ das machinarias ingel:z:as. Porém. Silveira 
Martins não comprehendia a luta politico embri.(iada por Ullla toleran· 
cia corte:~: e transcen-dente. Os tueios-te-rmos e as attiturles pacientes 
não existiam para as excessos de sua vibração. Apaixonado e absor· 
vente. dava~se inteira ás suas campanhas,, ás suas idéas aos seus af• 
fectos, ás suas .prevenções. Não ficava discretamente no caminho: ia 
sempre ao fim. Mauá achou de applaudir Rio Branco; Silveira 1Mar• 
tins rompeu com Mauâ. Brtve desafio de gigantes: quem então re
presentava o seu partido? as cõres liberaes gauchas no parlamento! 
O Hoaoceiro, que poupava, ou o tribuno, que ass.-,Jtava enfureciàa· 
.mente o min!sterio emancipacionista - da redempc;ão da maternida
de negra - e leigo - da qu~stão religio,s,a 1 O -duello foi democra
tico e mortal. Fiz:eram tribt:nal da pendend a· o eleitorado de sua 
província. que unanimemente, m~as tre.s votos apenas, confirmou a 
confiança .~m Gaspar • De$de então, a tê 89, Silveira Martins dlspo:z:
da opiul.~o do Rio Grande = um .soberano a-rbítrio. Fo1 um dieta
cor virtual esse namorado àas bellas phrases arrebatadoras. Mauâ •. 
antes de t~ a Camara sciencia da resultado da consulta, resignou a 
cadeira, e nunca mais, apesar de rejeitada a denússão, voltou ás 
bancadas donde o eliminou a fulminante logica de Gaspar. Symboli
co. esse triumpho, do moço crador sobre a maiS elevada columna 
dos negocíos, cujo credito era na época uma das refenmcias ~tema-
cionaes da prosperidade bt-asililia ! Como o derruba-ra, abatena. uns. 
após oub'os, os obstac:.ulos que a sua. dava parlamentar fosse encon
trando, no trajecto de Hercules iracundo, até a conquista ~ poder e· 
a ietllal desUlusão do poder. Abreviou os dias ao governo Rio a~ 
co, am.argUt'0\.1. a vida. do gabinete Ca1ias, vibrou na ~ituação con
:;ervadora - cotn 1I1D8 obstinação espantosa - as mars rudes gol
pes que ainda rufaram a pelle dos partidos nas agg~ da .pala
vra. e detx»s de de~ azmo$ de astrac:istno restituiu. em 78. â facç5o 
liberal, o .timão abandonado por Zacharias de Góes. 

A rapida passagem de Silveira Martins pela pasta ~ fazenda 
do millist~o Sinim.bí fui. mais uma lição do que um premw . Apren
-d~u a soffrer, o que ~ regimes livres soffre o go-wrno de m~o ~~ 
me. e a viver o drama do bem publico, quando em soo:orro dos UJ
~esse.;. privado& ccn'ân as ~orc;as corruptas de uma censura que 
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não di.sc·erne e de uma ma!edícem:1a. que náo distingue. Sentiu a sua 
profunda incompatibilidade tom o esplendor do ccmmanào, quando 
e5te não ·:;e realiza deiU!te de uma p!atéa ávi:la d~ peroração num 
thcatr<> de eloquencia. Lembra-nos o tormentoso transito de outro 
tribuno - Ruy Barbosa - pr.Jo mesmo Jllinisterio. ExperieiKia de 
um vasto desen9ano - e uma larga 1dcalização de grandes coisas 
deturpada ·pela critica da imprensa inimiga e descontente, os igua~ 
!aram, a ambcs, na s tta desventura, de emmtJdeterem a voz persua~ 
siva para prestar .ao Paiz um serviço prosaico . Que havia de per~ 
petuar a lembrança do ministro da Fazenda que quiz desdobrar o 
meio circulante, moralizar a buroc:racja, pUIJir os exac!ores ~nfiós? 
Nenhmn monumento de gr.atidão nacional; mas uma fracção dQ5 bi~ 
lhetes da loteria. O Povo ainda hoje compra a sotte em "gasparinhos", 
O Po':'o i <i não sabe que os "gasparil:lbos" que lhe somem J:7romes~ 
sas de fortuna são os ultimas ~cos de Ull:t tx>me celebr.e. ligados. á 
loteria pelo acto de 1&78 que permíttíu <l venda dos bilhetes em pe
daços, para todos os boleos. E' um<~ esratua de .folk-lcre. na a~n
cia do marmore e bronze - m!.nr-raes da gloria que entre nõs pouco 
se consomem corn os verdadeiros valores da raça. Não estã o iHus
tre Gaspar no topo àe = pedestal, porém, anda na bocca de todo 
o mlllldo, sonorizado pelos p:egões da espetança, na vertigem das 
n<:>ss<:.s grand-es cíd3d~s. . . O bom destilltl, que o tocara: ao na:!cer, 
ni!o ihe cleu o luxo de uma colnmoda aposentadoria na co.mmemora_; 
ção dos post>eros: bo~-;11():;, homem-palavra, homem-damor, fie<~ria 
o seu prenome, no diminutivo familiar, rolando como uma r esoilan• 
da da gruta enfei tiçada pcl<lS ruas cheiaS de aJJSiedade e de dôr ... 

S~l·.!cll~a Martins, ministro, foi um prisioneiro. Cat3tivaram-no a 
pasta c o im~rador. O imperador, pela influencia moral, a pasta, 
pelas suas respons.abilidade.s ir\;xoravds. Martinho Campos. presi· 
<knte do conse.lho. um di.a como que esqueceu do carg<:>. e n<> castu· 
me de systematic:o op::>(>Sidonista propo:z; uma interpellação ao gover
no. que Era .e11e ·proprio. Tambem Gas{Jar minb;tro se julgava dirni~ 
nuidc, •pilhado: ~ protestava: "Até aqui. Sr. Presidente. tenho sido 
e SOil ministro da corôa, mas declaro que não acceito semelhante •?<!~ 
$ição .se não for ao mesmo tempo ministro da Na,~o e rnirtistra da 
Camara dos Dzputados. ·· Nos conselhos da corôa (oi um revolucio
nario encantador. Tudo havia renovar, ~ a partir do systtlna dei
toral, até o casaruento civil e â ter.rporariedade do Sellado, <:rear ou 
animar, para que o lme.prio despertasse do ~thargo r.m qu~ jazia. 
Pedia a eleição drrecta. a refonna constitucional. a eligibilidade dos 
acatholicos. 56 no Rio Gra;~dl! mais <k 5D mil ac<~tholkos espera-
vam pelo .baptismo civil da lei' Silveira Martins. O partido libe..-al 
tinha prograrnma . Avançado, nitido. empolgante. Era a sua fiam
mula de 68. o "'fogo saiJrado" da "Refo1111a", limi~e entre a co~r-
vação do throno, mas um throno a maneira belga ou britannka. e a. 
Republic:a descentralizada. Desprezar os mand:lnrentos do partido se
ria sacrificar-lhe á propria razac ~e ser. Ficariam Jiberaes iguaes ~ 
conservadores . Concentrar-se-iam monarc:histas contra republicanos . 
De wna banda se uniriam os amigos da ordem, da outra os impacien
tes <::on.spiradores da evoluçc!o a todo custo. Silveira Martins não 
permittiria que ·o rio caudaloso das .suas idêas se ttba\sasse IDUIIla l.a~ 
9ãa de aguas mortas. Parar era perder. Goetbe meditara: PellsaT é 
facil: agir é d~fficíl: mas no mundo nada existe mais dülidl do que 
agir segundo o seu pensamento". Essa verdade, provou-a. Para tlão 
se desmentir", ckmitltíu--se quando Sitlilnbú, paTa .se aguentar no po
dei', cQmeçou a tl'ansigir com. o programma. O C<J$0 dos acatholi«J$ 
precipitou a crise. libertou o tribuno mametado .. D . Pedro Il, ra:oa-
vel, consentia, Sirumbü, maleavel. toler:lira . Mas o Senado massiça-
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-ment_e se oppunha. O ~~o ~gava•se. À corporação anciã, que 
travara o carr~ do Im~r~o ~ be~ra do ~espenhadciro da Regenda, e 
mett.tt.a nos trilhos o 'l!JUtar1smo da Inaependencia contra a decom
posição de 7 de Abril. lá estava, caturra, dialetka, regiroentaliSta. 
para refrear, Wriar e tardar. Sinimbú precisava do Senado, e re
~uou. Sll:':'eira_iMartins ?roEerira uma phr.as~ .sensacion:Jl: "c pot.! ~r 
e -o pOder . Nao no sentido do que o poder sobreleva ao dirl!it~ mas 
~a acc~pção de que a autoridade ou se faz obed~dda ou perece.' Dis
.sera aquella phrase, gue tambem Gambetta ia pronunciar na Cama
ra Erancez;a, para que ~ soubess.~ que o Ministro da Faz"nda n5o 
voltava atra~ das seus actos em face das resistencias da dír~ctoria 
<lo Banco do Brasil, indocil e melindrada. Porém. se não lhe definia 
autoritarismo, para prd<erir a força ao& principies, resumia a obces
:;ão, de antes quebrar que torcer. Renunciou ruidosam~nte a pasta. 
·voltou ao parlamento de mãq humor, e dahi despediu o ~aio que a~ 
tirou por terra o gabinete -d~ 5 de Agosto . 

A Unpopl.llaridade. que á situação adveiu na retirada do seu prin
cipal personagem, tomou nas ruas uot aspecto êpico: Ioi o motim 
do "imposto do vintem". Sínimb\:. desapoparec~u na voragem de um 
-áspero d~bate. Saraiva levantou o guiãa Iíberal arrebatado ao che~ 
fe inf.eli:z; pela di.ssidencia gasparista. e fez passar a refcrma da dei~ 
ção directa. Silveira Martins, escolhido senador em 80. foi aquecer 
aquella Siberia (como ao S.enado chamavam) com o tumulto das suas 
orações. Não podendo destroçai-o á distancia. nel!e entrou como um 
~rego >em Traia: o facho dernocratico arrancou ao perpetuo cre pus
culo "daque!.les cimos gelados, onde a velhk:~ falava baixo, .sclntilla
çóe.s auroreaes. Era um vulcl!ío do Alaska. A .sua linguagem a ves• · 
peras da senatoria tinha esta desdenhosa altivez.: "Eduquei~me n.a 
:magistratura: adquiri os habitos d~ dar c seu a seu dono. trouxe-os 
pa.-a a politica; hei-de conservai-os sempre. porque assim levantei-me 
corno o põ d.a terra - de baixo para cima; - e estou batendo ás 
pcrta.s do Senado ~em a protecção de nenhum governo··. Em 1882 
prophetizava. íronic:o, que haviam de chamai-o para o poder, mas 
.. qu=.do a ~orõa estivesse rolando pelas ruas . " A predição c um· 
priu•se em 89 ... - E em 85. respondendo a seu amigo o g;ner.a! Vis
<:onde de Pelotas: "Subimos apoiados nas bayonetas do exercite? 
Nunca[" "Serã o governo da espada. E eu, visconde, prefiro mH 
ve:r.es os cOI1$e1Vadores no poder a ver o meu Paiz entregue á anar
çhia mJ.litar". 

A prepí>tencia hcrroriz;ava, a ~s&e athkta. do verbo. Não rcc:o
nheda á.s armas s<!não um Sle'cundario papel de apoio, não de direc
çáo da liberdade, esse gaucho que nascera illuminado pelo lampejar 
das -lanças setembrinas nas cochilhas onde a honra e a força se eno
vf'!a.~am no pô dos combates. Acima das suas idéas de aemocracia 
pura nada elle admitt:.a, paizano e irreducti v.el i:limigo da espada po-r 
litica, mesmo quando a eml)unhassem a.s gloricsas lllãos que mais 
cordialmente apertãra na intimidade da sua casa riograndense: O.so
rio e Pelotas. Conta-se - vem isso no livro que âs virtudc,s <lo pae 
-dedicou José Julio <!a Silveira. Martins, seu rnagNitral bio9rapho -:
u!l'la feita lbe obtemperou Osorio nas gostosas conversas de ao pe 
da lareira, que onde f'stivesse o sabre lendário ahi. estariam as iDsti~ 
tuições, monarchicas ou republkanas . Gaspar repl~cou: que n? Me
xic:o os gcncraes, triumphootes das batalhas, acce1taram o l'el que 
Napoleão Ili lhes imyuzera, lllas um advogado e fa:;:endelro, Juarez. 
cingira ·a espada, levantãra as populações e restabelec,era a voo.ta?e 
nacional. O invicto OscriCl teria sorrido, concordando sua. alma rr
m,ii da de Silveira Martins, embebida do mesmo santo respe1to ao re
~ime dvil, contra o qual jlamais - de facto - brandill o punho que-
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táo pesado o acharam c;;; inimigos da Patria. Pelotas pensava d'ou
tra ro~ma. Cont~tou~lhe o correligionarjo com differenlle e:xoressão. 
Se e; heroe do Cerro--Corá se rebellasse :não hesitaria e~ asti
g<>l-c. tanto fvs.se governo. "Visconde ! A fortaleza de Santa.. 
~ru~ é_ bastante grand_e pa:a lL"!Ila caber o vencedor de Aqui..:!aban !" 
Qwntmo Bocayuva unagmou neutrali:::ar-lhe a dura solidariedade 

com a corôa e <1 ordem liberaL O jornalista, desde 78, proclamára-o 
..:hef~ da democracia riograndense. Acompanhava-o, mu.sicand~lhe 
de hymnos a jo~:;-ada poli1ica, através das crises do di?cemtio. Podia 
FOrt;;!n~.o di:zer-lh;: em janeiro de 89, c;ue :a Republica se aproximava,. 
e se lhe adherisse consolidaria o seu marechalato político no BrasiL 
.Silveira Martinlf fora nomeado presidente da provincia do Rio Gran
de. Respondeu, sem titubear: ··vou exercer um cargo de confiança 
t não serei capaz de uma tralúção ! " . 

A sua educaçâo franc~:za -era inteiriça e inamolgavel. Temia as 
dictaduras ca..~t~s c o.s plesbicitos bonapartistaS. No.:> desvãos 
mais recondit~s da sua memoria C!alntavam o seu lyrismo Vergniaud 
e Lemarti!'!e. Uma déliSSe não e um povo. Depois da Republica 
abriria mão do probbema da fórma de governo. Sõ não permittiria 
que usurpassem aos cidadãos, na .!õt.:l3• soberania, àe Rousseau, das 
cradores franc>::z~s da:; tres Republlcas. da rhetorica esbr~zeada da,,. 
"Reforma"' de 68, as garantias, o direito de represent12:ção e de feli
cidade, que lhe$ negam <>s regimes pretorianos. 

Viu accrcar~se a revolução de 89, sero. se: il!udir, sob:re a immi
nencia do golpe de Estado, e sem ~e arreceiar, de apresentar-lhe o 
tronitrcant~ comblate de seus discurses, ora fulgurantes, d<Js coriscos. 
em que se traiJSfonnavam, ora sarcastico~, ironico.s, provocam.tes. No 
Senado fõra um ganso de Caopitolio. Venerando o Imperador, cha
mava~lhe a attenção com sinsular aJtancria.. Disposto a 'Pre-parar o 
Terceiro Reinado, da Princeza Isabel e do Conde d'Eu, contra a 
crescent!e hostilidade do partido liberal, cuja ala moça se deixara 
envolver pelia prop~anda republkana, censurava cOill a mesma ir
reverencia, cheia de dignidade, a Rege.:1-te e o.:; = ministros. De
certo com isso subira, a wna situação pessoal de independencia par
lidaria, que lne circumscrevera a região do seu comma.ndo. Porém~ 
se o partido liberal não mia'rcha v a atrás do seu montante de condes.
tavcà ~ da democracia coroada, - o Rio Càande do Sul nunca lhe 
fõra tão fiel E submisso. Das serras agricola::; á steppe, d.e PortQ. 
Al·egre ao ]aguarão, '<:' .imagem de Gaspar da Silveira Martins, com 
as barba..~ branquea11.do das primeiras neves e o olhar doce de pa
triarcha m~ridional, era querida e venerada como um symbolo. Como· 
Disraeli, não toma \-la wn cab cujo cabman não lhe dissesse: .. Sei 
quem sois; já li. toda; os VOS50S díscursas!"• O Rio Gtan.de de depoiS 
da guerra do Paraguay, o das colon~ estran~eiras. o da fermenta
ção . democratica, o. da substituição dos homens de guerra pelos ho
mens de pensamento, o da proj-~cção Illi!cionaJ, era celle, Gaspar Mar
tins, de quem podia affumar..se o que Edward Montie-r -escreveria de 
São J<:~ão Baptista, o '"bem nmado" : verbo que se Jizera homem, ou·. 
homem qu~ se fizera vet'bo. . . No d,~sastre de Sarandy Bento Ma~ 
nuel pr0111ettera deixar etn testamento .a sua lapça de conto e ponta 
de p~ata ac joven Osorio. Tambem Osorio, morrendo, como que a 
passara - não !Ilais a arma das pelejas. mas a bandeira em. to~ 
da qual o .se:n povo se reuniria prospero e respeitado - a S~veu·a 
Martins. Por isso de.sdenhãra de .a-lguns rapazes que em 84 tinham 
ajuntado na rdacção da A Federação as cinzas da Republic.~ de Pi~ 
xatiny e ~opravam. com :.el.osa. (é uma chamma esca.s:r.r destillada a 
irromper de futuro como um incendio de.voradcr. Do1s desses moços 
encheriam com os nomes íllihados o resto do seculo: eram ardentes. 
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-i!~ c'?nvicções positivistas. certos de que o Brasil se salvaria cela 
·'triJ?g~a _de Augusto Comte, Castilho.s e Borges de Medeiros. Do ·pri
:rn~lro dt~se ~aspar um dia, ironi:c:ar".do-lhe o falar târtamudo. porem, 
de ac~ento~. Impressionantes, de energias que impelliam e pr~cipita
va:n, ~ue ~aguejava a Republica". Surpresas do d~st:no, n:nguem 
.a .a!~n~ ma1s correntemente do que Julio de Castilhos ... "Don Q.ui
:xote fora- sempre um dos livros predilectos dc.ss.e insaciave! ldtor 
que era Silveira M.artiru. Tinha de Napoleão a mania de descobrir
em Cervantes o esboço cciilnlQvido do drama da humanidade. as suas 
fraça·s e pobres pos.sibi.Jidades combatendo-se, ridkulas c soluçantes, 
1.:ontra as rudes enigmas da vida, as rodas klsensiveis dos moinhos 
a irrealida~e lamentavel de Duldnéa e o riso parvo do.s que pas~ 
sam. . . P01s enca.rnava a.os poucos esse fidalgo de Tobo.sn que- com 
um criado - o gordo bom senc:o burguc:z; sahira pelas estradas 
cheias .de ·Pó a lutar pelo .seu devaneio . A derrQcada ào tbrono 

.achou-o atnevidamente de pé. 
Já •a- demonstração dos quartei.s consumara a mudanç<J das !nsti

tuiçõcs, c ainda D. Pedro II queria saber da Visconde de Ouro 
Preto qurn1 lhe succederia, na presidencia do conselho. Ouro Preto 
indicou Silv.dra M-artins. Seria o homem capaz de continuar-lhe o 
governo forte: nas suas mães de aço a unidade do Imp<:rio estari\3 
resalV<~da. Não importa aver!guar se a escolha de Gasoar. então .em 
·viagem do Rio Grande para a corte, decidiu o mareêhal Deod::>ro, 
.que não o estimava, a tirar da insurreição contra o gabi1nte Ouro 
Preto todas as consequencias, de extincção da monarchia e do bani
mento da fami!ila< imperial. Os figurantes da scena h:-sto•:ca de 15 
de Ncvem·hro tinham paixées de deuses irritados. O Ví>conde de 
·ouro Preto viveu, com urna beH~a de gestos, em que o epílogo é 
mais rutiJa.:::te do que o apogm, a desgraça mais attrahente do que a 
victoria, a indignação da autor~dade offendida. Deodoro <aborecu a 
:sua de.sforra sumptuosa. Benjamin Constant materiali:zou a sua dou
trina catbedratka·. Ruy Barbosa lançou pr.ecipitad'amenk num papel 

·C certificado do desmembrammto federativo, motivo de sua separa
çd.o de Ouro Preto. D. Pedro II rcproduz..iu na nobreza e:stoica da 
~ua resignação o exemplo dos reis phi.losophos. E Silveira Martins, 
preso mediante uma orckm telegraphica no porto de Santa Cathari
na gritou o .seu protesto que iria retumbar, de écho em éc:ho, por todos 
os quadrantes do Paiz, despertando as forças de opinião que traV'a~ 
ram, em 1893, a luta grande que desperdiçou todo o sangue poupa
&, em 89! 

O elo9i0 da pugrracidade de Gaspar por esse tempo não figu, 
ra em anthologia de progelytos: está num paragrõpho incisivo de de
c:reto do Governo Provisorio, destacando, .para o exilio na Europa. 
·b'es .personagens apenas do regime deposto: Ouro Preto, seu irmão 
o Conselheiro Carlos Affonso -e Silveira Martins. No carcere, no 
'Rio de Janeinro, elle continuaro a rugir: "Democracia tulel·ada nos 
quarteis! Ironia! Mentira!" Per lustrando as tristes_ estrada.s do de
gr~edo não deixaria de prom.etter oos adversarios um comb<rte tre, 
:m:ndo - a sua voz contra a dktadura do generalissimo, a ~ua P'l' 
lavra contra •a detUr-pação do liberalisn1o que excluía da rua mecam
-ca a violenda. qualquer que lhe fosse o nome. Viajou, tratou com os 
maiores homens do velho mundo, causando-lhe admiração e apren
dendo ddles, soffreu as decepções e tambem confiou no reerguim~,n.
to do seu Po.>iz, quando as liberdade:; voltassem á guarda e goz;o do 
.Povo. Voltou. pob~. ansioso, excitado do appetite de jornadas dei· 
toraes semelhantes ás que ganhára ao lado de Osorio na alvorada 
da carreira. com uma palavra de perdão nos labias para todos os 

.>rancores i.nsensatos. Em Parts, numa reunião dos antigos c:onselhei-
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ros de Estado presidida por D. Pedro 11. mo.strára ser impraticavef 
a restauraç~o. em 1890 ou 91.:. N~ Rio Grande, o sentimento que: 0 . 

assaltou fo1 de confra:terruzaçao, a volta de um ideal comiO'Ium de 
prerogati_vas pop~ares e nstricção do governo. rkssem-lhe o par
Jarn~n :"aw;mo, c Jurava que a crise se di.ssiparia, com a restituição· 
da politica :ãs suas influencias legitimas. Estas, elle a!; punha na Te
presentaç.ão nacional, não no conluio dos grupos, na machinação dos 
interess·es, na elaboração confidencial dos corrilhos. Falaram·lhe na 
çru~rra civiL -Bem que a previra! Tentou conjurai-a_ A entrevi-sta· 
de Gaspar e Castilhos teria -evitado a revolução federalisto·, se o seu 
entendimento ~upp~ a di•;ergencia, cada ve:~; mais exaltada, das 
forças em que a provindo: se dividira. Sem resultado o accordo que 
não visava a pessôas, porém procurava, com a ancora ãos princi
pies, fi:l!:ar a barca da fed·rração antes que agarrasse no tumulto da 
r~saca - Silveira Martim foi um desesperado pacificador. Tudo, 
rneno:- a sangueira fratidda! Não constava do seu crédo nem se lera 
nunca em sua cartilha o appello á rea-cção armada que tudo arrisca 
numa derrota sem compensações e num triumpho <Sem tranquillidade_ 
Só quem ignora a combustão espontaena dos es.piritos nas terras rem· 
que o meio de vida e a paizagem modelam o caracter bellicoso, es
corçam a vocação ouerr.eira, duvida ainda da sinceridade de Silvein
Martins, a cC'n'tr.r CIS .partidarios, e da fatalida·de dos acontecimento.•. 
que lhe burlou~ esforç05. No seu telegramma ao general Joca Ta
vares ha uma exhort~ção que syntheti:ta esse lance amargo de sua 
vida: "Chefe de pa!'tido aconlódho, correHgionario peço riogranden- · 
s~. supplico: guerra civil, não !" 

Desencadeada a luta a despeito delle, enrodilhado o me-ntor dos 
liheraes nos factos que o arrastavam, vencido, de sua alta tribuna
para o campo aberto onde o cavallo farrapo escavava, impaciente. o 
chi!i<J amado - todo o seu temperamento exulta111.te se co~ma"grou á 
victoria federa·lista _ Deu-lhe quanto poude e o que não poude _ Vol
tãra pobre do exilio. daquella pobreza que os estadistas do passado· 
tinham por galardão dos serviços e escudo do nome, numa época em
que os sacrifícios pelo Estado deixavam a perder de vista os bene
ficios quo: o Estado dava. Política outrór-a fõra como guerra: con.~
dam.,s·e os veteranos não pelos bordados. Il113s pelas cicatri:res - - -
En.trctanto ainda lhe sobravam, da farta herança pateTna, seis sor• 
tes d~ c<lm?O . .Silveira M<!rtins vendeu os seus bois, até o ul·timo, e 
vendeu as SU/3S terras. ate nada mais lhe ficar, para com este dinhei
ro alimentar as foroalhas da e-squadra revoltosa e abrigar os e:x:Ha- · 
elos brasileiros no Uruguay. A sua .~strella offuscara-se- Os adoles
centes d"'A Federação" eram agora os seus successores na arena 
politica. Mias a guerra farroupilha tinha sido mais peTigosa no fim. 
e11venenada pelos fracassos, d9 que no começo, tonificadu de espe
ranças ... 

Fõra, na mocidade. advogado de David Canaharro: o que sou- · 
hera perder ! Acceitou. com a velha rigidez de animo. a derrota .. 
Commandou ao.s amigos: "Nem s~·paração n~m restauração!" E ~
perou que a pa::;: descesse sobre a Reopublica: proseguirÍI2', falando, e 
convencendo_ , _ 

Morreu no ostracis-mo. Coherente comsigo mesmo. n:!.o se ac
.colll.Odara nem cedera. Transm!ttiu o alento do verbo creador ao· 
partido federalista. que organizou com as reliquias do ;,-~imento li
brn~l que tin~a: disciplinado sob as vistas mardaes <ie Osorio. E á 
Nação inteira ensinou a crer sem desfalecimentos naque-lta liberdade 
para ., qual viver-a C()lD. a resonante impetuosidade de um prégador
de I"eligiões _ Permane·ceu, á margem da mentalidade lllOVa, de brê
ves materialismos, jâ extranha lin'(luag~ que fanati.:zára a ge13-Çãc:. 
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da 1862 - de Castro Alves, I(uy e Nabuco, de O ctaviano, Ottoni 
e Silveira Martins. Pos.suido d.e sua doutrina, não a corromper~ 
as h.eresi~, nem a devastou o s ceptícismo. O seu discurso da pha~ 
se fmal c um complemento do 3eu discurso de estréa oarlamentaT' . 
Na celidosa ingenuidade da sua ideoJog;a pulsam os mesmos poe
tas que escreviam as cstrophes ao clarão das barricadas, os mesxno.s 
tribunos que reivindicavam a revolução francez.a contra os generaes 
de Bonaparte. O meu amor ao Brasil integro tinha um s uave tom de 
idy!li..:>, uma grave- convicção mystica; era a Patria, mais :segura e 
mais querida se ma~ livre . Dissera que os homens são como os ar
roios !Da nando da rocha, crystallino.s, c que se tornêU!l cauck:.:s to
mando a cõr e o sabor da terra irrigada, até se sal<;Jarem no mar 
que lhes sorve as aguas e tira o nome . . . Era no mar ~a ·dignidade 
humana q ue se confundiam todas a:s idéas que defendera. Assim tam
bem desappar.ec~ria o sulco de ·~ua ~xist-encia . Corno na ondulação 
eterna dn oceano o tributo do arreio <}a:ucho que no espelho das 
aguas refi, .ira as verdes campi:!las, a sombra dos bosques e o pro
fundo a2:ul do céo ... Não foi assim! No "mare nostrum .. da cultu
ra politica do Brasil, ptarte ~te calor que no coração :lOS reavjva 
a coragem para as campa-nhas ásperas e honestas pela::; prerogati
vas civis, provém das correntes maritima:s que ainda fazem rever
descer tantcs recantos da alma nacional. sem ellas gelados e eSté
reis, improductivos e lll<lrtos! Entre essas occultas fontes de te-oidez 
bem.dita, de primavera sempre r.:novada, de optimismo qu~ re~e 
dos grandes abatimentos. de civil.ismo que se soergue com a propria. 
imperecive-1, vocação de .liberdade do Povo, rio de fogo ela eloquen
cia e da -democracia rolando a sua divina ebulição pelos proru:1dos 
pégos <la hiot-~ria, arde gloriosamente a palavra de Gaspar da Silvei
ra ·Maxtins! (l./luito bem. Palmas prolongad,?:s. O orador é cumpri
;nertf~do e abraçado). 

O Sr. R ibeiro Jnior. - Sr. Presidente, tenho a nítida con-
~ciencia do contraste: doloroso que me impuz succ~dmdo nesta tri
buna á voz: elegantemente eloqu<?nte do nobre Deputado qu~ acabou 
de n'rnemorar em s cintillat1tes ~pisodios historico.s a flgu.-a. gigant~s
ca de Silveira Martins. 

Habituado, entretanto a volupia da luta, não me furto aos aza
res desse contraste para trazer a este plcnario a modesta hom~agem 
do rtpres.znta~te amazonense nesta commemoração do .;:~ntcnario d~ 
Silveir.>. Martins . 

Àos oradores que me precederam nesta tribuna, devemos a r~· 
t:nemoração fulgurante dos epi~odios historicos que marchctarilm a 
vida do grande: lidador. Evidentemente, não lr~i recapitulal~s para 
Jlle nw .sujeitar ao deslustro com que iria rcprodu:z:ir esses mesmo:. 
episodios aqui proferidos. Quero, entretanto, sobrdcv~r na vida d~· 
se grande coropatricio as caracteristicas ess<!nciacs da sua ~rsonal~o
dade. Para mim, o facho extraordinarlo que illuminou a vida do 
grande gau.cho foi preliminarmente a fé. Elle a recebeu ainda na 
puericia. sob os ciciadolu conselhos affectivos de sua· progenitora, 
que lhe ensinara a invocar os nomes dos martyres da revolução, ba· 
fejando-os com as bé~s da misericordia divina. 

Foi illumínado por esse facho de fé que dle prestou hO!Illenageti;S 
ao trabalho, no qua l ingre~ll menino ainda, dedicando-se a actt
vidade cornmercia . . Depois de fazel..o. Sr. Presidenb~ • .: que pro
curou formar a sua cultura, fazendo o 6eU curso de humanidades e, 
mais tarde, ingressaDdó oa Faculdade de Direito. Foi na Recife, 'tra
dicional, porque nella tantos compatridos illustres perfizeram os fui~ 
90res de sua cultura, que Silveira Martins iniciou os sens estudos 
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de dir~ito, e os terminou na de São Paulo, para onde tantbem deze, 
nas ~ compatriotas illustres nossos ac.orrerant, na intenção de soli~ 
.:l!,<•cat o;. zeu:: ccnbecimcnto.:; . 

J~, desti!. tribuna. Sr. Presidente, foi dito e repetido que Silvei
r;:; W.d.-tl!l$ pnderiu os azares das iutas politicas ã macsuetude da 
~i~a d.- 1:•r'.sconsu.lto. E' precisamente nas paginas ck sua vida po
llt!ca que ·parece !nteressante rememorar os factos curiosos -e empol
gadores d8 s••a existeni:ia. Realmente. a adversidade lhe emba-rgára 
cs ç.ass~ quando, pela primC:ira vez, tentára fazer eleger-se. E' que
Sr. Pr~1ck!IV, a e"~se homem. nascido :no anno rem que a historia 
riograndense havia de registrar tu:n.a das mais bellas pagina s de he
roismo e de co.mbatividade. nesse a.nno de .35 é qu~ via· a luz do dia 
.o gigantesco tribuno, cujo centenario co:mme:moramos hoje . Ainda 
sob c signo dessa fata'lidade que parece acompanhar com;>u.lsona
mente aquell~s predes~ados para &:s ~randes luta-s no taboleiro d:a 
vida, Silv~ira Martins teve a sua nacionalidade discutida. Histo
riadores honestos comprovaram, entretanto. depois, que a naciona
lidad~ de Silv~ra M2rtins. era i-vHiudiveJ.ment~ brasikira. E esse 
homem. Sr. Presiderxte, que s::>ffreu ()S embates no de6~ino, qtrn1do. 
em 1865, foi eleito Deputado Geral, teve o ~ pr~tigio mais tarde 
assignal.adc. elegendo, sob o gabinete Rio Branco, um<1 deputaçEo 
liberal da Provinc:ia, composta do ViscOD.de de M:auã, Flores, Pic
rer.do d e Abreu, Ccnselheir.o Brusque e Coode de Porto A lellr.:: . 

Foram aqui, Sr. Presidente. refl!emorados va:rios dos aspecto-; 
cia person-alidade <!esse grande c:ompatrído. E o ora'dor que me pre
cedeu declarou. mesmo, que nós deverlamos constituir urua antholo
gia para a infancia bra-sileira, com aqueUa$ phrases primorosas pro
feridas pelo groo<ie tribuno, e das quae:s os nossos futuros concida
dãos viriam ·tirar en:.inamentos de civismo e de amor ã Patria. 

Acho, entretanto, Sr. Presidente, que .este catheci.sm.:> de civis
mo, deveria. antes ser offereddo a nõs outros, homem pubhcoo, para 
que apreroessemos não sémeate a 11e-petir a·s phrases laopida res, enu
mera'das em brilhante artigo da autoria do n~ nobre collega. ~
putad,c. Vktor Russomano, e nos quaes precisamente ·eu vou encon
trar a phr.a:!IP. c.om que pen-so prestar a melhor homenagem á figura 
d~ ~i]"!! ira Martins. 

De facto, Sr . Presidente disse e11e: "Os homens passam, como 
sombras, pela superficie da terra, porém a liberdade. e c!emocracia. 
os bons e grandes principio:s são immortae.s ... 

E' precipuamente. Sr. Presidente, em homenagem a essa dou
tric.a de sadia liberdade, que foi ~nci<tlmente o Jábaro d:s~ralda~ 
do, pelo grande comhatedor. que vim a esta ·tribuna, em nome do 
Estàdo do .Amazonas reve-renciar a memoria de Silveira Martins. 
oão só como o Dem'osthenes rio-gq.m!en.se, mas ainda, Sr. Presi
dente, como a figura gigante'Sea • .a mais gigcmtesca, t~ve% que ter~ 
passado no scenar:o da Nação braSlile.ira. (Palmas. Mu:to bt:m; mur~ 
to bem. O oriJdor é vivamente cumprimentado.) 

O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra ao orador imcri~ 
pto vou ouvir a Camara sobre as demaiS ho:mengens reC!ueridas. 3 

saber: telegram:ma ã A.ssemblea Legislativa do Rio GraaCle do Sul, 
solidarizando a . Camara com as homenagen:s que estão s~ndo presta~ 
das a Silveira Martins; telegramma ao Go~I1110 daquelle ~::lo, de 
congratulaçõe3 com a data cívica: DOI!Ieaç:io de uma Commissão de 
trinta membros, para re-presentar esta Ca.sa na sessão que. p~o rnes~ 
mo motivo se reaH:z:a hoje no Instituto Historic:o e Geograpbico Bra~ 
~~. ' dia ' 
· Toma-se necessano que a Cama.ra. SI: pron~cie imme tameD--
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te .sobre essas homenagens. afim de que a Commissão possa cornpa~ 
t<::<:et· â sessão, que terá inicio às 17 hora:s _ 

Os Srs. Deputados que approvam o nquerimemo queiram 
con.servar~se -sentados. ( Pansa. j 

Foi approvado. 
Em cooo~quencia do voto da Camara, <> Mesa fará expedir os 

telegrazn.mas, e rncmeia para cortStituirem a alludida Commissão, os 
!(!guintes Srs. Deputados : . 

Raul Fernandes, Sampaio Corrêa. Cardoso <ie Mello Netto. Ubal~ 
do .Ramalhete, João Carlos. Daniel de Carvalho, Pedro Alei:o.:o. Pe
dro Calmon. Barbosa- Lima Sobrinho, Castro Prado. Clemente Ma
rian-i, Prado Ke])y, Díniz Junior, Lauro Lopes, Ga.stão de Britto, 
Edmar Carvalho, Salgado Filho, Nogueira Penido, Café FUho, Pe
·re~ra Lira. Ribeiro Junior, Lino Machado, Age-nor M-:mte, Pe<!ro 
Firmeza, Laudelino Gomes, Amando Fontes, Barreto Pinto. Emilio 
de Maya. Genaro Ponte e Barros Cassai. 

Tem a palavra o Sr. Deputado José Augusto . 

O Sr. José Augusto - Sr. Presidet.'l.te, venho á tribWl·a, <>m 
nome <!e companheiros de credo parlamentarista, para associar-me 
ás hom~nagens hoje prestadas em honra de Gaspar da Silveira Mar· 
Iins, o itliciador, no Brasil republicano, da grande corrente liberal. 

Começarei por uma rernioiscencia de ordem pessoal. Eil~a: 
Ha 20 annos passados. exactamente em 1915, est(eava eu, nes-!J. 

Canrara, .debatendo a reforma de ensino. feita pe-lo Mi·:listro do In
terior da época, o eminente Sr. Carlos Maxímlliano. 

Membro da Co=issão de Instrucção Publica, de sua maioria 
divergira, em companhia de Augusto Ptstana. Npresentante gaucho, 

..e Flavio da SilVIeica, da bancada carioca, suhscrevenido os tres um 
\'oto em separado. redigido, se não me falha a memoria. pelo ulti· 
mo, contrario ao ponto de vrsta da maioria da comrnissãt:> de que 
fõra relator Augusto de Freitas, grande parlamentar, orac!or d.: raça. 
cuja üoni.a c.ontundenne a todos nós apavorava. 

Bent se .póde comprehender a timidez com que subi â tribuna. 
moço, p rovinci-ano, e estreame, para defrontar tão alto c temível 
contendor. 

Fal:ei em um fim de Sessão, fiz um longo discurso. que só pude 
concluir r:o dia "Seguinte. 

Pero Moacyr, então D cç;utad.o pel" Rio de Janeíro, ~ com quem 
não tinha eu. ainda relações de qualquer ~specíe, !'o?não as do bom 
dia ou boa tarde:, cer.imo:lioso entre <:ollegas que não tiveram oppor
tu.nidade de maore.s approximaçõe-s. veio de perto ouvir a n:mbii ex
posição, em obedíend;~. talvez a um habito muito seu de assistir á 
estrêa dos DeputadOs novos, para poder aquilatar do merito de cada 
wn delles. 
· Moacyr interrompeu por wzes a minha arenga, com apartes de 
aJ)provação ás idêas que desenvolvia, e no fi.til aceroouJsc dos chr~ 
nistas parlamen·tares, no .seio dos quaes tinha d-ecisivo prestigio:) e 
inf!t.tencia, para dizer-]~ que noticiassem :a lllinha inte.rfarencb no 
exame do projec:to com palavl<IS de ~i:ma_ção e estitnulo . . 

No dia seguinte, procurou~me para di:~:er~me da sua sym.path1a 
peios meus pontos de vista, dos quae.s dissentia- apenas em um ~e:lles. 
este joddente. não :relativo propriamente ao assumpto educa::tondl. 
objecto principal da minha critica. 

Refetiarse ao r~~im~ parlame11tar. eD3 que e11 de e_assagem to 
-cara, repetindo phra.se muito conhecida I& Andrade l:'!gue~rn. que 
.taxara 0 nosso parlam~mta·ri&no do segundo rem·ado c!e regun~ ar.J 
-jes pa~a llltne~ar. 
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··voe~. ;foram as palavras de Moac:yr, disse que a democracia e 
o analphabeti·smo são expressões antitheticas. Rea·lm.ente, do ponto· 
de vista social. assim é, mas do ponto de vista politico, :se você de- . 
morar o espirito do e:came do presi~nàalismo sul-americano, t.:ota
àa:nente c brasiL'!iro, não tardará em verificar que aqui, como em 
toe!a a America latina , democracia e presilden<:ialis.rno são tambem 
t'xpressões antitheticas, termos que não se conciliam. in!tituições que 
se .entredevoram ." 

Contestei como pude ao já naquella hora meu novo omtyo. 
T ead:· f~ito meu curso jurid:co n a vigencia da Con.~tHuiçll.:> de 

1391, tendo preparado minha educaç~o republicana ouvindo dythi
rambos á nossa carta política e a-prendendo nas liçõ~s dos seus ex
positores, n3queJia êpoca Soriano de Souza. Aristide-s Milton. João 
Barbalho. Ruy Barbosa, outros mais, conhecendo da litt~ratura es
trangeira sobre o assumpto apenas os panegyristas das instituições 
norte americanas, qu,~ 11os serviram !.:l'e modelo, l!lOtadame;;te Toque
v:ille, e Bryce. naturalissirno e ra que: as minhas i.ndin3çces fossem 
(' ntão. to:las. ellas. pelo ~ystema presidencial. 

Tudo i.sso eX'PUZ a Moacyr, que não concluiu :a· nos.-;a ,palest~Ca 
s.zm aconselhar~rne a ler os Annaes parlamentares do lmperio, -e a 
meditar sobre as palavras e ensinamentos de alguns dos home:liS que 
foram guias d-as aspirações liberaes em nossa Patria, em épocas an
teriores, principalmente Tavafl:s Ba:stos, Joaquim Nabuco. e Silveira 
Martins . 

C:mfesso que as observações de Moacyr, tanta era a fascinação 
do s.::u espirito superiori.~:;imo, me deixaram imore.ssionado, 1nas tal 
era o poder da minha educação anterior. da mi.Ilha pregressa forma
ção mental, juridica e civka. que ainda me -conservei por muitos 
annos addito ao presidencialismo, repetindo mecanicamente que o 
parlamrntarismo era o n?inado do verbalismo, da instabilidade, da 
inefficien cia·, os vícios e as tachas que contra elle atiram. repetindo
se. ele modc a ?..turdir. os ~us inimigo.s impenitentes. Certo é q\!Je' 
n ão deixava de observar .por mim que algo nos faltava para a per
feição da.1 :no:s.:sas irutituições, que aprendera nos livro.~ a consid.crar 
modelos de democracia e He liberdade, :pois eu mesmo verificava que 
as melhores iniciativas. propiciadoras de progres-so e pa::: para o 
Brasil, adormeciam e morriam nos archivos da Carnara " do Se1la
do. onde sómente marchavam os projectos de lei oriundos do gover
no e all!1>a:ados pe'lo s~u representante no Congresso, essa origina
líssima figura de leader; que, pertencendo embora ao parlamento e 
sendo do .seu ~io recrutaldo, não é, entretanto, a sua palavra e não 
representa o seu .pe!Niamenlo junto ao governo . mas ao contr.ario 
traduz as .instrucções deste junto ás maiorias con•;~ressuaes. de ordi
nario doceis e obedientes . 

Tudo isso eu lobrigava, começando a descrer das vi1·tu.des do
\)residendalismo, e lembrando da palavra de Moacyr, mas sómente 
muito mais tarde, investído de hmcções admnistrativas, é que pude 
de perto verificar a justeza da observação do grande parlamentar . 
quando me chamava a atten.;iío e solicitava o exame paia a incom
patibilidade, realmente viso~ral, e..'!tre a democrada e o presidencia
lismo, tai como es.!:e ultimo regime é entendido e praticado na Suí 
America . 

Tão grande é, de facto. a somma de poderes que e!ie permitt~ · 
se enfeixe nas mãos do Chefe do Poder Executivo, que esle se tran5-
form;J, queira ou não queira, de1eje ou não deseje, meca.1lca e au!x>-· 
maticameote, em um verdadeiro dictador, embora sob apparentes ves· 
t~s legaes e amstituàonaes . 

O phenomeno não se verifica apenas 110 Brasil, mas rm todos-· 
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os paízes latino--~ericamos, regidos pelo systema presidendahst'l, 
0 

que levou Joaq= Nahuco a affinnar que "empreherdera a dieta
dura para eleger o ~ srx_cessor-_ e ~incular: a preside~ch dt! Repu· 
ca ao seu nouo plirtú:lo. E a h1stona toda sul americana 

Celeb,-a hoje o Brasil o centenario de Silveira Martir..s. um dos 
grandes mestres de liberalismo e de democracia que Mo.~c·-r m~ 
apontava 1e me ir*licava. ' 

Relem.bro agora, e opportunamente, o episodio da mit!h~ C'.strêa 
na Camara. do meu encontro com P~~:dro Moacyr justamente para 
proc!c:mar quanto o conselho daque-lle amigo me foi provci~:>so .n.a 
mod1f'..cação da minha orientação republicana e das minhas convk
ções, cada vez mais nitida-mente democ>aticas. 

Li Tavare-s Bastos, li Joaquim Nahuco. li SilveirJ Martins, e 
aprendi das l.icções que os tres grandes mestres nos d~i::;.Jram. em 
paginas im.morredouras e etemru;. de profunda sabedor;<! umas, d?. 
invu~gar belleza outras, de empolgante ~ rara ei(X!ucncLl ~:.nJ:fa cu
tras, a amar sempre e sempre m:ais e mais a iiberdadc t' a justiça. 

Interessante e util seria emprehender uma exposição swnmaria 
de quanto pregaram aquellas tres figuras exponenciaes do nosso pen
samento poütico preterito no que entende com a organi=;?.ção da de
mocr<!cia brasileira . 

O trabalho, por~m. .exigia demorado esforço, e nãú posso fa· 
zel-o nos poucos minutos que me são dados para essa curti! oração 
de reverencia a um àelles, a Silveira Martins, porvPntura aquelle que 
mais ,precisamente ex.pnessou as 'aspirações demo~~atica~ de nossa 
Patria, e aquelle que, adoptado o systema presidend,d ~o Paiz, foi 
o primeiro a coo·tra elle clamar, não sõ por palavras r•las por actos. 
fundaddo um partido político, cujo programma, no seu ar'.l~o mkial, 
visava a propaganda das doutrinas parlamentaristas. uoic-~s no seu 
sentido, compatíveis com o im~rio da verdadeira demo.:r:lda, id~a 
hoje dorni_nanre entre o s maiores doutrinedores do dire;!o publico 
contemporanco, um dos quaes·, e dos mais ·universalmente reputados, 
Kelsen. affinna categoric<a:nente o seguinte: 

"Sem ouvida, democracia e parlamentarismo não s~o theorica
mente uma só e mesma coisa. Mas, a ldemocrco.cta directa não s~ndo 
praticamente a:pplicavel ao Estado moderno, n~o se podP-r;a duvidar 
seriam.mte que o pa:-la.mentarismo seja hoje a unica fónna verdadeira 
de realização da idéa democratica, e que, por cons.equend.a. o desti
no do oarlamentarismo decidirá do da democracia .·· 

ASsim, se s.inc~ra a nossa adbesão aos ideaes que a democracia 
consubstanoia, approximemol-a ào systerna parlam'l'ntar, que tantos 
annos de paz e tra.nqcilliàade proporci0110u ao Brasil e que tantdS 
figuras de inconfundível relevo trouxe á tona para a direcção da 
noss.a vida publica, algumas das quaes. Ruy Barbosa. Rio Branco. 
Saraiva, Christiano Ottoní, Nabuco. João Alfredo, aind~ outros. ti
veram os seus serviços utilizados pelo novo regime, ~om evidente 
prcveito para a Nação. . 

Quanto a S.i:lveira Martins, na hora ,em que todo o Brasil, com
memorando o centenario do se.u nascimeo.to. relembra a· sua larga 
projecção naciooal. cabe aqui accentuar que foi elle. na pfutse de Na
buco. o primeiro a bater- ás portas da politictt b~asileira, ~m nOJTIIil 
de um direito até então desconhecido: o c1c Pouo. 

E ' assim o precursor dos nossos democratas. o mais authentico 
dentre todos.' E não vejo que melhor homenagem ~vamos redlder 
ao:; seus mel'itos invulgares, que recorda!' as ~u.::;s lições e os seus 
ensin.ame:~tos, as suas .palavras e as sua'S doutrmas, das quaes anda
mos tão apartados e- tão distantes, na pratica de um. presidencialismo 
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que ~;:;.da vez se torna maL~ persona.Jista e mais inimi'i:JO óas pub~ 
<a~ liberdad'es e dos irnpre.scriptiveis. direitos do Povo brasileiro. 
. De que precisa a nossa democracia, .senhores Deputaclos, para 
mveredar de vez pe1os largos caminhos q\l'e, nas regiões ~ civili
zadar. do globo, co!:'duzem os povos á liberdade e ã j'Ul>tiça? 

- A organização de partidos, que can·alü::em as varias correntes 
dco. cpinii!lo nacional, partidos que o parlamentarista monarchico ia 
acn pcuc~~ ('sboçandc c que o pr~sidencia!1smo re'Oublicano et!.minou 
ddinitivamentc ? -

. - Pois. ahi está a lição .de Silveira Martins: ··os partidos .pre-
cu;am org~mz~r-se, porque a democracia .precisa da lucta de parti~ 
dcs, que f1scah~m os gov.:mos e equilibram o jogo dos grandes in~ 
teresses da soci·edade ... 

- A posição do Chefe do Estado acima dos inter~sses de par
tido e de facção 7 

- E' ainda a .palavra do grande tribuno: "Q chefe de um Esta
do deve ser ebto por um parti.=o, em ncme de pri.ncir~cs e de idéas 
mas. de posse do Governo. não pode ser mais um cbée de facção, 
porque elle não vae alli advogar os inter=::s do seu partido, e ~im 
os do pcdz que o elegeu.·· 

E' 2 m~sma l:ção de Nabuço: "O Presidente é um homem qu.: 
o partido ced.~ á Nação ~ não tem mais o direi~o de redãmar dt>lla". 

-· o ~f2:Stamento das forças armaoos das bctas politicas e par
tkiarias? 

- Ouçamos ainda a palavra de Silveira Martm~. "O cra.Jor 
te:n siào victirca d:: calumnlas e de intrigas qua!lto ao seu modo de 
penS<:r sobre o exercito. Tudo se tem dito e, cntretmt?, ni.io haverá 
r.- f.':.:::: ~·c1cm ~eju mais amigo d~ EAercito do que ell?, orador. que 
upen::ts o que quer é vel~o fort~. disciplirrado, r~3peit~do. que seja o 
mimo. a gloria, o orgulho da Patria como na França. 

Chamam-no de inimigo do Exercito, quan:.iu c c~rto qu~ o orador 
não s~guiu a carreira da:s armas unic2mcnte p<h· falt<: :ie vista. ro;s 
nascet! cégo . 

A França tem sido por nós imitada em muita c.oisa. Não foi, 
porem, no tocante â organização do Exercito, pois é ~:<.bido que alli 
o militar não pode votar nem :ser votado. 

O orador t= recebido muitas adhesões Je mili:are.!l nesse ~en
ti<lo. 

Não querem e-ssa medida os rhetoric:os, os que y1·d.nem viver 
nas Camaras a viver nas filei'ras. 

A's pr0cas de pret não se dá o direito de votar. ac p'lllSO que 
o têm os offictaes constitui•ndo isso uma exdusão e um privilegio 
que não se c:ompreh~nde. porque a Republica não adimitte pri vilt:ílio; 

Se a praça n:ão põde votar por md:!"ida de disciplina. ent~o r.or 
-que não -fazer o mesmo com os oHiciaes quando é certo que a dt:~· 
dplína deve vir de cima para baixo ? 

A .política. é o regimr~ da discussão: o Exercito e o regime da 
discipl!na, incompamvel com aquella, para que tenmtes e ca~itães 
não andem interpell:ando e cen.surando Mi11istros e outros funcaooa· 
rios que são os s~ superiores hierarchica.s . 

O Exerdto deve ser forte, disciplinado, afim de que na occa· 
aião precisa, a Nação po&Sa fundiJ...o, COIJlO .se fos;e uma bala de 
<m:lha.ria, para atiral..o ao peito do illlmigo. 

Tudo mais é a anarchia, a desordem. 
Ainda agora mostraram ao orador um .protesto firma.clo PQr 

quatro alfiere.s do 8° de cavallaria. 
Explica o incidente cllzendo q1.1e, em Pelotas, seguia coni o con· 
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selheiro Maciel quando um desse~ alfere5, muito excitado, acercou
se-lhe, di:z;endo-lhe qu:e não podia contar com o a· regimento. 

O orador, por consideração <;o commandante desse corpo, que é 
um distincto official. não perguntou ao alferes .desde quando estava 
elle com.mandando o 8•, para · assim falar com tal autoridade . 

Disse-lhe, .~ém. qu:e não contava com esse nem com qualquer 
outro regimento, .porqu:e entende que só o Governo. qu(! só o Paiz 
deve contar com todos os regimentos, com todo o Exercito , que é 
da Nação e não dos partidos" . . 

- O apertar dos laços nacionaes, corrigindo-!>e os ex-cessos do 
mal entendido federalismo, qau.l· confederacionismo, que caracterizou 
os primeiros dias do regime republicano? 

--Cabe mais uma vez a ·pa-lavra a Silvei-ra MMtins: "Diz que 
os organiz«dores dê\ Republica fizeram a <lescentralização, idéa que 
não era nova, porque o partido liberal já a havia agl.tado no tempo 
da monarchia . 

O orador nã.:> quer que se tire aos Estados o que de direito lhes 
com~te. tvla.s quer que se corrijam os excessos, para evitar os males 
que podem. provir. 

Fala-se muito ·na patria rnin~ii·a, na patria pernambucana, e prin
cipalmente na patria paulista, ao passo que pouco se fala na Patria 
Brasileira, que é a de todos nós. 

E' preciso vivificar no .espírito do povo o sentimento de amor 
pela nacionclidade ccmmum. 

No passado. a P~tria unida e gra:~de foi libertar o Estado Orien
tal da tyrannia de Oribe: a Republíca Argentina, da tyrannia de 
Rosas; o Paraguay, da tyrannia de Solano Lopez. 

Foram conqul&as de todo o Paiz, em commUDhão de esforço e 
sacrifícios . 

Pois é preciso qtr. continuemos a ter uma grande Patria, em 
vez de termos vinte ~qu.enas -na.cionalidades. 

O orador quer a descentralizaç~o administrativa com a ce.ntraJ.i~ 
zação poli ti c a. 

Para isso propõe a creação de delegados geraes que ~rão cs 
fiscaes do Gov.emo da União junto aos governadOTes dos Estados, :a 
exeltlplo do que se fa:z; na Prussi.a, o paiz mais bem administrado do 
mundo . 

Que!:' esses corr.ectivos, que serão de vantagem,_ c~mo h:io de 
coocordar os proprios advers:arios, que o oradOT faz JUStiça de -reco-
nhecer que tambem são patriotas' " . 

_Mudança. de i'rocesso da eleição do Presid~te da R e publica. 
gerador, <1e quatro enl quatro annos, de tantas e tao graves pertur~ 

baçõe.s nadonaes. . . "Ou I 
_E" assi'm que a res~ito se pronunc1a o mestre. tro ma 

a corrigir é o proc~sso da: eleição presiden~~· . 
E' 0 nosso o unico Paiz em que essa eletçao é .fetta pela massa 

popular. Um milhão de ignorantes não faz um sab~o · 
Entende que a deição presidencial deve ser fe1ta . pe-I:;-s assem~ 

blias estadoaes. ou end!o pela Camara e Senado rt!1.11ltdos . . . 
_Novo modo de t'ltCru.tamento dos Ministros, e a sua effeetiva 

responsabilidade? . . M . . "Que tatnbem que os Mi, 
_Eis a receita de S1-lve1ra artns. r d . it , 

nistros sejam resp<lClsavei:s, sahindo das cam-ara.s e ~ 0 SUJe 
05 a 

I i ão porque a:ssim ~- estabelece o reqime dos lllalS capazes_. 
:ree e ç • • d tudo sem-e serao re--Dir50 talvez que os Dlinistros a.pesar e • ,... 

~lei~. oradO!' lembrará que, ~ tempo do lmperio, muitos não con~· 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:33+ Pág ina 66 de 68 

- 462-

segU.::ram ser. como P~t<ira Luiz;, Paula Souza. Portella, e o .proprio 
Visronde do Rio Branco. " 

E~s a·hi, Sr. Presidente, eis ahi, .Srs. Deputados, as necessidades 
es.scociaes da Democracia brasileira previstas, e com as devidas s<J!u
çõ_<?s indicadas, por Sil~e?'a M2rtins na .sua famosa oração por occa
Slao do Congre~.so polltico de Porto Alegre, realizado em Agosto 
de 1936. 

Ali foi sabiamente traçada a rota que o seu genio politico abri.u 
para per ella passar t:r.iumpbalmente o liberalismo patrio rumo <I! um 
futu.ro de garê:.rJ.tia:s dr: direitos cada vez mais amplos e cada wz 
ma}bres para os nossos concidadãos, deU.es carecidos e por elles se
qmosos. 

Sigamo!·a sem hesi.tações, e sõ assim attingiremos a Cbanman das 
nossas aspiraçõe liberaes. · 

Ouçamos, .5e somos sínceramenn~ d-emocratas, a voz do formida
ve! tribuno, que Joaquim Nabuco sentenciou lapidann.-entc talhado em 
formas co!!os!Ule.s. 

Aprendamos e pratiquemos a sua dO'..:.ttina, que bem pode ser 
synthetizada naqueila: ~Cxpressiva phra:.se de Joseph Barthe!oemy em 
J.""C-lação aos politicos francezes: "'procll!.mem.o·nos resolutamente libe~ 
raes, inrocrigivelmente parlamentaristas. indefectivelmente democratas". 
(Muito bem. P<:lmas prolongadas. O oradoz- é cumprimentado e abra~ 
çado.) 

O Sr. Presideníte - Não ha mais oradores inscriptos . 
À Mesa da Camara a.ssocia~se com grande jubilo, a todas as 

homena:gens vo<tadas . 

Prestar o culto da ro.s:sa. homenagem. civlca aos grandes da nacia. 
nalidade é wn de"~r que honra ao Parlamento Br~Hei'ro, porque é 
desse culto que germinam os fraternaes sentimentos e os maU; estre~tos 
e ind~structiveis laços .constituintes do nosso patriotismo. 

Que assim o entendam a juv~ntude e as massas. o futuro de 
amanhã e a terra fertil e perenne, na sinceridade e na emoção com 
que. homenageamos hoje, pelo transcurso do primeiro centenario do 
seu nascimento, a m.emoria do gr.ande mbuno e estadista, Conselheiro 
Gaspar SHvei:ra· Martins. (Palmas.) 

Vou levantar a Sessão, designando para a de amanhã a mesma 

Votação .do projecto .n. 148~ de 1935 (1' legisaltura), abrindo, 
p~1o Miníst.<:rio da Agricultura. o credito espedal de 300:000$000, 
para occorrer ás despesas oom o coiJlbate á raiva em varias zonas 
criadO!l'JS do Paiz (3 discussão); 

Votação do pl"Oj~cto n.. 275, de 1935, mandando incluir. na di~da 
passiva da Uc.ião, çom o credito de 250.000:000$000, as 1ndemn1%a~ 
ções <lo Tratado de Pedras AltaS; co;n substit~ti~o da Co~lssão de 
Fi!lallç.as e. Orçamento, e parecer Qa Comm.tSsa.o de Justiça (com 
emenda (2' discassão); 

Votação do .requerimento do Sr. Gomes Fe-rraz, offereddo ao 
!J)rojecto n.. 1I3~A. de 1935 (l* legi.sl:atura), suspendendo a conce:ssão 
.de i.nspecção prévia a WJiversidades e institutos de. ensioo ~tadoaes 
e ]jvre~. e approvação de seus e&atutos, emquanto não W. approvado 
o Pa1no Naoonal de Educação; te-ndo parecer com emenda da Com- . 
missão de Educação; 
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Votação do projecfo n. 153, de 1935 (1" legislatura), autorizando 
. a Mesa da Camara dos Deputados a requis'itar do Ministerio da F a~ 
ozenda a quantia de 4:500$000. para pagar a ajuda de custo devida 
.ao Deputa-do Xavier de Oliveira; COIIl parecer favorave!- da wmmis~ 
são de Finanças (discussão unica); 

Votação do pare·cer n. 11, de 1935 (J• legislatura), appro~ 
vando o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao te:nno 
de accordo. pelo Banco de Credito Comroercia1 e Constructor, S. A .. 
asswnindo compromisws pela e:xtincta finna A. M. La Porta 
6 Comp. (discussão un.ka); 

Votaçilo do parecer n. 12, de 1935 (i• legislatura), approvando 
o acto do Tribunatl de Contas que nxusau registro ao contracto com 
a Policlinic~ de Copacabana. para locaçáo de um predio no Districto 
Federal (disctt.s.são unica); 

Votação do requer~mento n. 85. de 1935 ( t• legislatura), do 
Sr. Salles FHho, de informações sobre o De~artamento de PropaJ 
ganda ,e. Oiffusão Cultural (discussão unica); 

Votação do requerimento n. 86. de 1935 (1" legislatura), do 
Sr. Acurdo Torres, de informações sobre um decreto de expulsão 

.contra o qual se allega ter sido ~xpe:iido irregularmente {discussão 
rmíca); 

Votação do requerim~to n. 88, de 1935 (1• legislatura), do 
Sr. Pedro Calmon e outros, de informações sobre o edificio da F a~ 

.;;uldade de Med:.Cina da Bahia (discussão unica); 

Votação do req11erimcnto n. 89, de 1935 (1" legislatura), do 
Sr. Pinheiro Chaga:~ -e outros, de informações sobre emprestirnos 
feitos pela União aos Estados ( discu.s5ão unicaj; 

Votação do requerimento n. 92, de 1935 (I' legislatura) do 
Sr. Delphim Moreira, de inclusão em Ordem do dia do p-rojecto 
n . 52, de 19 35 ( diroussão unica); 

Votação do requerimento n. 91. de 1935 {1" }egislatura), do 
Sr. Hendtjue Dodsworth, de infol'maçõe.s, sobne a verba do aluguel 
·àa dependencia do "Edificic Rex", onde funcciona o Mini~terio da 
Viação e Obras Publicas (discussão unicaJ; 

Votação do requerimento n. 93. de 1935 (1• legislatura), do 
Sr. Edmar Carvalho e outros, de informações sobre publicações em 
jornaes de LW>õa contra a maioria da Camara dos Deputad$:>5 hra~ 
sileira, pela apresentação de wn projecto denominado "Língua Sra~ 
sileira .. , o idioma falado no Brasil (discussão unica) ; 

VotaçãQ do requerimento n . 94, de 1935 ( 1 * legisJatura), do 
'Sr. Furtado de NI.enezes, no sentido de ser augmentada de cinco 
.para onze os membros da Commissão que deve rever o d~reto 
n. 24.642, de 10 de Julho de 193i (di.scussão unica); 

2• discussão do projecto n,. 156, de 1935 (I• legislatura), fí
::x.<mLk> as Forças de Terra para os exe~cicios de 1936, 1937 e 1938; 

Discussão especial do :projedo n. 149, de 1935 (!• legislatura) 
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(C!roel!'lda approvada e .Ustacada do projecto numero 56, de 1934). 
abrindo o credito de. 1•.265:000$000. pelo Mlnisterio da Justiça, para 
pagamento do subsidio de Deputados e ~nadores ao Congl'esso Na• 
c::ional corres;.xmdente ao periodo de 1 a 23 de Outubro. inclusive. 
de 1930; 

Discusz.ão uníca do parecer n . 13, de 1935 (!- legislatura), 
approvando o actl> do Tril:>unal de Contas qW! r~usou re9istro a() 
contracto ceJebrad1> pela Rêde de Viaçao Ce<Jrcn~~ C:OJ!l José Qu.irin() 
de Hollanda. 

Lev~nta-:;e a S essão ás l7 horas e 30 minutO!. 
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