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Ltda. - 347 .. 

Commissão de Edu~ção e- Cultura: 
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- Parecer da Comtnissão de- · Finanças e Orçam~nto 
Redacção :final - 70. 

N.'' 10, de 1935 - Abe1·tura de eredito especial pa1'a as des
pesas com a visita do Sr. Getulio Vargas ás R-2pnblicas 
do Uruguay e Argentitía - 86 - encerrada a discussão 
- 39 - Redacção final - 51. 

( N." 14-A. de 1935, 1·egulando .a disp~nsB. dos ~:m:p:regad<>~? da 
lndustria e do Comtnercio - 240; Redacção :final - 376; 

N." 15, l!e 1935. providenciando sobre . a 'entr€ga ·das ímpor
tandas destinadas i:l ajuda . de custo e·· subsídios, bem como 
da verba- material aos ·d irectore., geraes das Secretarias 
da Camara dos Deputados e do. Senado Federal e das 
verbas de llUlterial à MordOI<Lia do Palacio da Presiden
cia e Secr etarias da 'Côrte Suprema e . Tribunal de Con
tas - 2.• dise~são - 145; 3.• discUssão - 146, 214; 
emend1;1s - 215i ·encen·ada a discussao e adiada ·a vo-
tação ·- 224. · 

Substitutivo da . Commissão de: Fina~as e Orçamento sobre 
as emendas . em 3.. discussão com declaracão de 'votos · do 
Sr . . Daniel de Carvalho - 4Ó6; · Substituth·o - 412~ emen-

N." 

das- 416. · 

16, de 1935, autori~ando ·a acqutstçao dos livros que per-. 
tenceram a Coe-lho Ne.~ .. ~ Par~~J; da Com.missão de 
Finanças e Orçamento sobre as emendas em a.• díscus
,são. - Discussão unica· encerrada; ·adiada a votação -
224; Votação - 386; Redacção final ; 340. 

18, de 1935. transferindo do curso ~ .doutorado, das · Fa
culdades Jurídicas para· o de bacharelAdo as. cadeirás d2 
Direitos Romanos e' Internacional Privado · '-'- 8.~: · discus
são, - emendas - 172. Continuação da · diseussão, . 208. 

· Encetra~a· a discussão e annunciada a vot:pção!·_ 214.' . 
: .. ·: 

N.o 22, de 1935~ 8-:B, de 1935, dispond~~ sobr~ o imposto do . 
· , seno federal - Redacção final ~ 386:, : ,. ·, 

· N., 2.'!, de 1935·, dispondo sobre a graduação de officiaes do 
. ( 
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-E::x:ercito e Armada Pe.recer favoravel da Commissão 
de Segurança Nacional - (V. projecto n.• 271. de 1935) 
- 101. 

N.• 23-A, de 1,935, estabelecendo _o serviço de transporte ma~ 
ritimo entre as cidades do Rio de Janeiro e Níctheroy -
Parecer das· Comissões de Obras fublicas e de Finanças 

• - 1. • diseussao, 345. 

N.o 24, de 1935 - Redacção para a discussão especial da 
emenda approvada e destacada do proiecto - n.• 7-A, de 
1935; regulando a distribuição de subvenções a Institui
ções de As:sistencia, Educação e Cultura - Parecer da 
<:ommissão de Finanças - 102. 

N.Q 25, de 1935, resolvendo sobre a encampação do Lloyd 
Brasileiro - Parecer das Commissões de Obras Publi

. cas e Finanças ---' 118. 

N.~ 27. de 1935, dispondo sobre a matricula na E. Na\·ai 
Parecer da Commissão de Educação 122. 

'N,o · 28, de 1935, declarando nisubsistente o Decreto de 18 de 
Agosto de 1936 .. na parte . referente aos officiaes do extin
to quadro de Contadori!s transferidos para a reserva de 
primeira ·Unha do Exercito - Parej!er da Commissão de 
Segurança - 2~0; veto ao ..projecto - 263; discussãÕ 
unica - 394. 

N.o _29, de -1935, estabelecendo normas para o provimento dos 
· . ofiiciaes de tabeUiãés de notas · - · Parecer ·da Commissão 
dJu~tiça - 2~4; 2.•- discussão - 441; 3.• discussão - 442. 

N.• 30, de 1936, dando ao trabalhador -e ao ~trão o direito 
de optarem nas questões que moverem para decisão ·de 

· conflietos por facto de trabalho entre a Justiça· do Tra
balho e a .Tustiça Ordinaria -Parecer contrario da Com

.. miSsão de Justiça - IV. Proj . n .• 270, de 1935) - 244. 

N.• 31, de 1935, :regulando · a órgani.zação daS Escolas e Uni
versidades Livres - · Parecer . da Commissão de Educa
~ão e Cultura - 245. · 

N." 32, de 1935, aproveitando os sargentos diplomados em 
Odontologia; _..;_ Parecer da Commis:;;ão de Segurança ás 
emendas em 3." . discussão e novo parecer da mesma com
-missão com . emenda ao subsituto -"- · (V. ·projed:os ns. 
97, de -1934 e . lOl, de 1935) ..-.:.· 264. Emendàs-'- 266. Sub
stitutivo --;.. :268. Emendas - 391. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 08/1012015 11:10- Página 27 de 85 

XIV 

N .o aa. ·de '1985, determinando que os pedidos de abertura de 
creditos sejam e.ncatminbados ao· Poder LegislAtivo, por 
exclusivo intermedio do Ministerio da. Fazenda - 286. 

N." ~. de 1935, auto-rizando a abertura de credito especial, 
pata obras nas linhafl ferreaa e telegraphícas, zto Esta· 
do da Bahia - 28'7, 

N/' 35, de 1935, abrindo um credito extraot•dinarlo, destina
do a lloccolTer as victimas dos temporaes, innundações, 
da' segunda quinzena de Maio, no E . do· Piauhy - 3õ4. 

N.4 72--A, de 1936, pteacrevendo fiança. para o fuw~ionalis
mo publico - Parecer. con eubstitutívtl da Commissão 
de Estatuto e Finanças - 2. discussão encerrada - 52; 
8. • discussão - 53 . Continuação da discussão; emendas 
- 146 . Substiuttivo ao pl'ojecto, 14'7. Encenada a dis
cussão e annunciada a votação, 148. 

N.• 74-A, de 1986, sobre o pagamento de an:rdlíos devidos i 
Senta Casa de Mi.sericordia do Rjo de Janeiro - Parecer 
com substitutivo da Commissão de' Finanças - t.• discus
são - 384. 2.• discussão - 889. Continuação da die
cusaão - 438. Sunstitutivo, s.• .diseussão, ·440. 

·, 
N.o 79-B, de 193&, r~gulando a execução do casamento reli~ 

gioso· - 8. dit~eussão - 40 . Er.,endas, .42. E"'menda s~b
stitlltiva, 4-t. Adiada a d)8Cussáo; 48 . 

N/' 101-A, de 1935, autorizando o gov~rM a apro\·eítar.- 011. 

At'géntoR -dípl4>madol! em odontologia - Parecer da Com· 
missão de Segurança. sohre B$ eme:ndas em 8." discussã~. 

:Aruada a diBCussão. 146. 
N. • 113-C, de 1986, mudando a . denominação do Serviço d~ 

Dermatologia e Syphi!igraphía e dando outras pro\1den
eias - Parecer da Comtníssio de Saude· Publica - Dis
cussão uÍtica enC:errada e ·s.diada a votação, 224 . ./ 

· N.n 139, de 1985, dispondo. sobl'e .a.·' organização, inatrucçio, 
garantia e justiça das Policias Militares - 1. • diacu.ssio 
- 382. 2.• díscussio, 384. Contilluação da.. di&e\Uisâo, 
436. 3." discustJã.o,. 438 ~ · · 

N." 140-A, de 1936, di&pondo ·wbye o aluguel de proprios na
cionaes pe>los !unccionarios publico& - Sub.etitutivo da 
Commíssão de Finanças - 1.• deicuallio encerrada e adia
da a vo~o, ~24. Continuac;ão dâ. vo~o.' 341, 3. • dis· 

. C!U88â01 342. 
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N.• 142. de 1935, coMiderando feriado nacioiul.J, o dia 30 de 
Outubro - Parecer contrario da Com missão de J ustíça. 
1.• discussão, 148. Encerrada a discussão e annunciada 
a votação, 149. 

N." 216, de 1985, revigorando o credito especial destinado a 
attender ás despesas com os serviços de ampliação da 
Usina Acary - 2. • discussão, encerrade e adiada a vo-: 
tação, 224: Votação - 3." dsicusaão, 341. Continuação, 
442. 

N: 217, de 1935, autorizando a azqws1çao de obras de pintu
ra e esculptura deixadas pelo artista brasileiro Decio 
Villares - 3." discussão encerrada, votação, redacção fi
nal, 52. 

N.• 221, de 1935, restabelecendo, como dia de festa nacional, 
o 12 de Outubro - Parceer da Commissão de Educação 
- t.• discussão, 345. 2." discussão, 346. Continuação da 
discussão, 390. 3. • discussão, 391. Continuação da díscus
~o, emenda, 443. Encerrada a discussão e annunciada 
a votaço, 444. 

N,c 225-A, de 1935, indultando os ~nmmosos primarios -
Parecer contrario da Gom1nissão de Justiça - 1. • discus
são, 345. 

N,n 228, de 1935, autorizando a abertura. de credito especial 
para attender a despesas com os e_studos preliminareto 
para a construcção da ponte internacional sobre o rio 
Uruguay - 3. • discussão, eneerrada, redacção ~inal, -19. 

N.• 288, de 1935. Emenda destacada e approvada do proje
cto n.• 212, de 1935. Discuf!são especial, 392, emenda. 

adiada a votação, 3~. 

N." 261, de 1935. autorizando a abertura de um credito espe
cial, para auxilios., á que têm direito, as empresas de 
fiação de seda nacional. 2. • discussão, 3. • discussão, 441. 

N.• 274, de 1085, estabelecendo a competencia do Ju]z de Me
nor{'& do Distrieto Federal, para julgar as infracções· de 
leis e regulamentos de assistencia e protecção a menores, 
e dispondo sobre os e:xámes a que devem ser submettidos 
o& menores pro~smdos ~ 8.' _discussão, encel"1'8da, an
nunciada a votação, 50. Bedscção final, 28õ. 

· N,0 ·227, de 1985, ·dando á Liga Brasileira contra a Tubercu· 
. lose (Fundação) a plena propriedade do terreno' onde está 
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construido o edificio de sua séde social, nesta Capital -
3. • discussão - emendas; 49. Encerrada· a discussi9 ·e 
annunciada a votação, 50. 

N: 278, de 1935, autorizando a abertura de um credito ~~pe-
cial, pará liquidar os compromissos já assumidos, -e con

' 8ervação da~ estradas de NdagetU, no Paraná .. á · carp 
do 5." Batalhão de Engenharia - Parecer -eom substitu
tivo da Commissão de . Finanças - 3.• disCussão, emenda 
- 389. Substitutivo, 390 . 

N .u 279, de· 1935, mandando que os sarge~tos das Policias Mi
litares e do Cot])o de Borbeiros, com. mais de 25 annos 
de serviço, quando reformados, sejam no posto de 2.<> te
nente - Pareceres com substitutivos das -Cómmissóes de 
.Justiça e de Segurança e pareeéx: da Coinmissão de. Fi
nanças favoravel ao substitutivo da .Contmissão de Se-

. gurança - 1.• ·discussão, 2.• discussão - 148. Continua
ção da discussão, substitutivo. 3.• discussão, 345. Encer
rada· a discussão, votação, 442. 

PtocessÔ contra a Dra. Bertha Lutz - 41 'r -24. 

Q 

Quadro de Contadores do Exercito (O) --- 394-404; 

R 

R('ajustamento de Vencinientos ,_ 358-59, &70-73. 

~unc:ia de Deputados: 

Alberto de _Araujo Cu~~ - . Rio •Grande, do Sul --: 254. 

Requerimen~s : . . 
.' 

. Acurci~ Torres e · outros .:_ Pedindo à. volta do. proi~to n.o 10; 
· dé .1935, ás . Conunissões àe Finanças e OrÇamento e C~>n-

s tituição_ ~ J;ustiça, para novo estudo. 31 . · · 

Pedindo preferencia pa-ra o substitutivo do -projecto n.O 793,. 
de -1936, ~-

' ' ' 

N'~· 8. ~e t935,· ~edindo sejam remettidos á C~~issã.o de .Es
tatuto dos -F''Dll.CciOnarlos PUblieos ~~ prolect;os ;ns ·'. 205. 
~ · ~3. ·de 1~35. e 13, de ~1~35-- discuss,ã~ · ·Wliea ; - 14.~ .. . 
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Adalberto Cammargo e outros. - Pedindo que por interme
dio da Camara sejam enviadas ao proletariado argenti
no· saudações de seus innãos brasileiros, 269. 

Arthur Bernardes e outros - &N." 7, de 1935) - Pedindo 
seja levantado o balanço de todas as operações do activo 
-e passivo do Departamento Nacional do Café ~ 32·33. -
Discussão unica, 123 . 

Pedindó ..a constituição de uma Commissão Parlamentar de 
inquerito para. apUl'a-r qual a applieação que tem sido 
~dada ás rendas do Departamento N acionai do Café, 373. 

Arthur Santos -'- Pedindo a volta á Comrnissão de Consti
tuição e Justiça do projecto n." 793, de 1935, 11ara cor
Tecçõés, 48. 

Barreto Pinto .- Dispensa de interstício para G projecto n." 
72-A. de 1935, figurar . na Ordem do Dia da Sessão re
~inte, 53. 

Para que seja- nom'eada uma comm1ssao de einco Deputados 
para transmhtir ao eminente Embaixador argentino . o 
·especial· regosijo dó Po-.+o brasileiro, ao commemorar-se a 
data da; Independe.ncia da grande nação amiga.., 278. 

I 

Dispensa de interstício. para o projecto n.• 221. de 1935, fi· 
gurar na Ordem do Dia, 346 . 

Pedindo dispen~~ de interstício para o projecto n." 74-A, de 
de 1935, figurar n~ Ordem do Dia da sessão seguinte, 440. 

\1 
\\ " . 
'Barros Penteado e outros - (n.• 8; de 1935) - Pedindo que 

.. ~.. os proiectos ns. 205 e 213, de 1934', dispondo sobre apo-
. · \~: sentadoria dos funccionarios publicos, e bem assim o de · 

· ·-n.<> 13. de 1935; (1.•· legislatura), sejam enviados á Com
nussão Especial · do. Estatuto dos Funccionarios PubYi
cos,. 33. 

Barros Penteado· - Pedindo'- seja designado um ·substituto 
.··· parS, r·a= ·-"com:miSsão. · de Obras . ·Publkas,; "TransporteS e 

Communicações, por se acb3r ausente o Sr. ·Lauro Pas
sos, memb~o da citada . .eommissão·, 149. 

Cândido Pessôa e· Óutros :...._ (N. • 10, de t935) . :Pe_dindo 2. 

' ·nomeaÇão de uma Commissão Espec~l de 9 membros in
cunibl.da. de ·elaborar a: Lei Organica do 'Ddstricto Federal, 
116 ... Dis.~são unica, 122. 
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XVIII 

Claro Godoy- Pedindo preferencia para o projecto n.• 77-B, 
de 1935, sobre cs ,demais da Orde:rp. do Dia, 39. 

Dorn.ingo·s Vellasco - PedinóÓ a ~olta do projecto n.• 101-A, 
de 1935, á Commíssão de Segurança Nacional, afim de ser 
melhor esclárecida á•materia, 146 . 

Edmar Carvalho Pedindo dispensa de impressão da re-
dacção final do projecto n.• 20, de 1935, afim de ser im
mediatamente votad·a, 49. -

Dispensa. de impressão da redacção final do projecto n.u 10-A, 
de 1935, 51 . 

Laudelino Gomes - Voto de pesar, 15. 

Eurico Souza Leão e outros - Voto de Pesar, 14. 

Para que sejam enviadas á Argentina e ao Uruguay affe
·'Ctuosas saudaçõe-s no momento em que os navios da' nos
sa esquadra, se encontram 'nas aguas do Rio da Prata 
e a representação brasileir~ p.isa o solo .das Republicas 
visinbas, 11'5. 

Jair Tovar - Pedindo seja inserido em ac;a. um voto. de con~ 
gratulação, pe-los fes~ejos do 4.. centenario da coloniza~ 
ção do Espírito Santo, 158 . 

João Heraldo - {N.• 9. de 1935) ..:... Nomeação de duas' cc-
missões especiaes para o esttldo e reforma dos codigos 
de "Minas" e de "Aguas " , nos tenilos dos requerimen
tos feitos · na ultima ·le!Pslatura, pelos Deputados Barros 
Penteado· e Ribeirq Junqueir9, 116, 342. 

'Çafé Filho - Votos de pe~ar; 247-48 . 

Pedindo que em homenagem ·a epopéa do Tuyuty, seja con
signada em acta um voto <le congratulação ao Exercito 
Brasileiro, 249. . . · 

João Mangabeira - (N.• ·1~, de 1935) P~indo que sejá · 
· ereada uma commissão, afiin • de pesquizar ·as condições _ · 

de ·vida no Paiz e apresentar um relatorio contendo me· 
.. . didas á . s~rem tomada.S na Pl.'é~te sessão, 337. ·· 

Joã~ M:angabeira e outro~ .- J>edindo se.Ja creada uma com
missão de inq~ento para pesquisar sobre ·QS condições · 
reaes dQ tráb~Ip.ador uTbano e ··~~ic'ola; em todo o Paiz,. 
303 . . 
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XIX 

I 

João Simplicio - Dispensa de interstício, 'afim-de que o pt·· 
jecto n.o 15, de 1935, figure na Ordem do Dia da sessão 
seguinte, 146. 

Pedindo a prorogação do prazo pn1·a dar parecer sobre o ,·et-:; 
a;, decreto de 1·eajustamento de vnecimentos, 370. 

José Augusto - (N." 11, de -1935) - Inserção, nos Annaes, 
da conferencia realizada em Buenos Ayres, pelo pr·ofes· 
-sor Rodoipho Rivarola, a respeito da Constituição do 
Brasil de 1934, 167. 

Odon Be-zerra Cavalcante - Inclusão na Ordem do Dia. c., 
projecto n ." 139, de 1935, 302. 

Nogueira Peniclo e outros - Urgencía para votação do re
querimento n." 10, sobre á elaboração da Lei Organica no 

. · Districto Federal, >122 . . 

Pan-American Airv:ay Inc. - Pedindo annexar uma folha do 
"Diario Official ", ao aviso do Tribunal de Contas, rdatiYa 
ao aero-porto do Rio de Janeiro, 259. 

Pereira Lyra e 6utros -Voto de pesar, 289. 

RaÜI ~tencourt e outros - P~dindo seja levantada a Sessão 
em homenagem á grande data que se commE:mora da · 
Independencia da Argentina, 278. · 

Raul Fernances- Para que seja ouvida a Conunissão de Ju•;
tiça sobre o projectó n.0 28, de 1935, 4p3 . 

s 
Santa Casa de Misericordia (Auxilio á) - .'384-89; 438-40. 

Sar-gentos diplomadGS em Odontologia (Approveitamento dos) 
' 146~ ' 264-68, 391-92. 

Sar-gentos das Policias· Militares e do Corpo de Bombeiros (Os ), 148. 

Secretarias da Camara e do Senado Federal (Verba material par:t 
as) · - 145-46. 214-24. 

Seda Nadr.oal . ('A) 441 . 

. ' 
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XX 

Senado Federal (Instituição do) - 17-32. 

Ser.viço de Dermatologia e Syphiligraphia - 224. 

Sigillo da correspondeneia (O) - 69 • 

Substituições de Deputados nas Commissões . 

Lauro Passos pelo Sr. Manoel N ovaes - 149. 

T 

Telegrammas : 

São Paulo - do Centro XI de Agosto, pedindo seiam comba
tidas :pela Assembléa as escolas .livres pro-moralização 
do ensino, 154 . 

I 
Fortale7.a - Communicando a eleição da ~[esa da Assembl~'l 

Constituinte, 352. 

Maceió - Communicando haver sido installada a Assembléa 
Constituinte, 353. 

Do Presidente da Camara Argentina - agradecendo as mani
f~·stações dos Deputados brasileiros. por occa sião· do anni
versario da l!ldependencia de seu Paíz; 406. -

São Paulo - Communicando á Cam. de Finanç&s e outras, 
conside;ra~ões sobre o tratado comm~rcial com os E s
tados Unidos,. 353 . 

3 de Ontubrô feriado nacional - 148. 

Temporaes e innundações n~ Piauhy (Os) - 354-56. 

u 

Usina Aeary (A) - 224, 341, 442. 

v 
Visita do Presidente da Republica eis Republicas do Uruguay , e 

Argentina ...:..... 36-39, 51, 69, 115-16 .... 
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/ XXI 

Votos de congr:atula~;ões: 

4."• Centenario da Colonização do Espirito Santo - 154. 
Marechal Manoel Luis Osor.io, Marques do Herval - 227-30. 

Votos de Pesar: 

Dezembargador Abdias de Oliveira - 14. 
:Major· Hemrique Sil,va, director do "Informação Goyanna" 

IS. 
Sr. Francisco Casado - 247. 
Ex-Senador João Lyra Tavares - 248. 
Dr. Francisco Seraphico da Nobrega 289. 

·, 

.. . 
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A 

Abelardo ~:tarinho - (A. M. de Albuquerque Andrade) - Pro~ 

fissões Liberáes - Commissão de Saude Publica - 149. 

Abreu Sodré (Antonio Carlos de A. S.) - São Paulo - 128. 

1Acurcio TorreS (A. Francisco T.) - Rio de Janeiro - Vic~ 

Prseidente da Cornmissão de Estatuto dos Fun·ccionarlos pU~ 
blicos - 35-36. 37, 38, 40-41, 48, 140-41, 169, 170, 171, 212, 
213, 223, 237. 238, 247, 248, 311, 326~28, 330, . 335-36. 337-38, 
343-44. 358-59, 362, 370-71, 372, 375, 393 . 

Adalberto .Cam1trgo (A . Bezerra C.) - Empregados - Commis
. ão ·de F inanças . e · Orçamento - l05, 269-70. 

Adalberto · C.~rrêa - Rio Grande do Sul - ,6, 312, 321. 

Adolpho Bergamini - . Distrícto Federal - 337, 424 . 
. • 

Agenor Monte - Piauhy - .Commissão de Segurança Nacional -
152•53, 355, 356-58, -396;434. 

Alberto Alvares (A. A~ Femandes ~ Vieira) - Emprégad~res 
Com~issão dê Constituição e ·Justiça - 244, 246 ~ · 

/ 
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.XXIV 

Alde Sampaio (A. de Feijõ S . ) - Pernambuco 
do Codígo de Aguas - 271. 

Alves Palma (José A . P.)- Sáo 'Paulo- 19~ . 

·. ,· ·.· 

Commissão 

Allipio Costallat (~osé A . ·de Carvalho C.) - Rio de Janeiro -
262, 267. 

-
Amaral Peixoto (Augusto do A. P. Junior - Distrícto Federal 

- Commissão de Finanças e Orçamento - 105, 138, 271, 338, 
361, 362, 364, 365, 367, 368, ~372, 399, 400 . . 

Anthero Botelho (A. de Andrade B . )- - Minas Geraes - 338 .. 
, 

Arnaldo Bastos (A. Olyntho B. ) - Pernambuco ,..:__ Commissão 
de Finanças e Orçamento - 105, 

Arthúr Bernardes Filho - Minas Geraee; - 33, 138, 139-49, 336, 
373. 

Arthur Santos (A. Ferreira. dos · "S . ) - Paraná ...;_ Comntissão de 
Constituição e Justiça - 48, 112, 244, 245, 321. 

Ascanio Tubino (João A . de Moura. T.}- Rio Grande do Sul ·-. 
Comnüssão de Constituição e Justiça ·--:- 244, 245, 366. 

Ao~liano Leite - são Paulo .,_.:_ · Coinmissão. Espeéial para o es
tudo da Orthoçaphia da :Lingua. Nacional. - 271. 

B 
· f 

Bandeira Vaaghan (Raymu~do B . V.) 
• 

Rio de Janeiro - 358. · 
. . . : ·. . . . . 

Baptista Ltuardo (João B. L. ) - Rio Grande do Sul - Commis
são de Saude Publica -'- 364 . 

Barreto , ~n~o ' (Edmund.; lL P.) - Funccionarios Públicas· .....,.., 
. • . . . . I . · . . . . .. . . 

Commissão ·para elaborar a Leí Organica · do Distrieto F EM! e- · ·, 
:ri} .- 40, 41-42, ~. 53, 54, 55, 56-68, 148; 248,277, 278~ 337, 
338, 339, 342-:343, 346, 370, 371-373, 389.; ' 391, 393, 425, ~8, 
439, 440, 443,444. - . 

. . . . . 

Barros Penteado {Antonio Augnsto de B. P.) ....,.. ·São . Paulo ·- · . 
-~onimisSão · de' Obras Publicas, .Transportes e Cóllllntmica-
·ções - 33; u9. ..-, 1 

• : • 

Bías Fortés,_ (José Francisco B . . F . ) . - - Mir.~s ·· Geràes "':':"'. :l9j · 41: 
· · 48, - 281~83, 21s, ·at9, .soo,· szi~s25, .335, _344, 36i. · . . . · .. · 

·.. . . 
. ~-. 
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XXV 

Botto ·de }J:enezes (Antonio B. de M.) - Parahyba - 290,291, 
364. 

c 
Café Filho (João C. F.) - Rio Grande do Norte - 4." Supplen

te de Secretario da. Commissão Executiva - 248, 249: 

Candido Pessôa - Districto Federal - Commissio para Elaborar 
a Lei . Organíca do Districto Fe.derai - 117. 

Cardoso de Mello Netto (José Joaquim C. de M. N.) -São Pau
lo- Commissão de Finanças e Orçamento - 37, 38, 128, 132 .. 
133; 136, 365. 

Carlota de Queiroz (C. Pereira de Q.} .:_ São· Paulo - Commls
. ,· <são de Saude Publica -:- 247, 276. 

CaTlos Gomes (C. G. d'e Oliveira) - Santa Cathal'Ína - Com
. missá()"de., Constituição e Justiça ~ 28, 29, 30, 208 .. 210-213. 

Carlos .Reis (C. Humberto R.) - Maranhão - Commissão de 
Legislação Social - 182, 186. 196, 208-210, 212. 

Carneiro de Rezende . (José C. de R. ) - Minas Geraes - 29, :n, 
105, 138, 144. 

Castro Prado (Cid·Bierrehmb de C. P.) - São Paulo '- Com
missão de 'Agricultura, Industría e Commercio - 365. 

\~ar Tinoco (C. ·Nascentes T.) _: Rio de Janeiro - 122; 

Chry~tomo: de Oliveira (Antonio C. de O.) - Empregados 
. '54-55, 27.L 

Christiano Machado· (C. Monteiro, M.) ?\finas Geraes - Çom-
. _ir4ssão ... -para' é-laborar a. Lei Organica do Districto ederal 
17, 129. 

Cincina~o Bra~a (C. Cesar da Silva B.). :_ São Paulo - 17, 3eO. 

Claro Gocioy (C. Augusto ·G.) 
va- 39 •. 

Goyaz. - Commissão Executi-

Cle~ente · Mariáni (C. M .. Bittencourt) -'- Bahia - Commissão 
· _'.àe Fi~anças e ·Orçame~ - 105, ·123-127, .129~ 130, 13_1. 132, 

. l ,S:i, 136,. 137, 138, 13~, 141, 142, 144, 278-279, 310. 312. 313, 
8~4.·~&2~, 328.,331, 323, 333. 335~ 377-379, 381-382. 

Corl'ê8: ::d!l Costa fYttrio c. da c.·) .- Matto Gi-~sso -·Commis
§.~:de -~ed.aeção·~ .- 49, s2, .75, iot, 223,. 243, 285, 340, 397. 
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D 

Daniel de Carvalho (D. ~erapião de C.) - Minas Geraes - Com
. missão de Codigo de Aguas - 105, 176, 178. 189, 190-194, 
. 195, 415 . 

Demetrio Xavier (D. Mercio X. ) - Rio Grande do Sul - · Com
missão de Segurança Nacional - 112. 262, 267, 320, 321, a:n, 
362, 363, 366; .367. 

' . 
Diniz Junior (Leopoldo D. Martins J.) - Santa Catharina -

Commiss_ão de Diplomacia e Tratados - 154, 179, 213. 21.5, 
252, 278, 318, 366, '378 . 

Dommgos Vellasc:o (D. Netto de V • .). - Goyaz - 151-162, 179, -... 
262. 267' 394-400, 436-437. - . 

Domingos Vieira (D. Matques V .. ) .:_ Pernambuéo ·- ·c _ommissão 
de. Constituição ·e. Justiça - 244, 245 . . 

Dorval Melc:hiades (D. M . de SoÚ.Za) .. - ·san~ Cathá.nna :..:_Com
missão de Segurança Nacional - 267, 341. 

E 

Edgard . Sanébes . (E. Ribeiro S. ) · .:.;.... Bahia ""- CommisSão ·de · Edu
c.ação e Cultura ..:...... 246 . - · . 

Edmar Carvalho · (E. da Silva C.) - Empregados - L~ Supplen
te de $ecrf:ltario da Camara -:- 43. 49: 51 . . 

···. · : . . 
EtLgenio Monteiro· de Barros - Empregados - 245. 

·Eurico .Ribeiro (E. R .; da Costa) -'- Empr~gàdo~ ...:.... Commissã~ 
de 'rnquerito para Pesquizar , as Condí·Ções de · Vidá dos 'rra

.· 't!alhadores UTbanos e ·Agrícolas - 105, 107. 

· .... 

Felix Ribas (F. Bulcão R.) -L São Páulo - 325, 326, 365.·· 
. . . . . · j 

França· Filh() (Antonio Ribeiro de F. ·F.) .....:... Empregadores - COm-
missão. de Finanças e · Orçamento - 105. · 

' ·.·. 

Francisco Moura'. -----'- Empregadós ......-' COuimissao -' ·~ Educaçã_o e 
Cultura - 100, 246, 252, 2!i3 . 

:.~ ... 

Fi'ancís:Co. Pereira. (F . . FerÚira P:) -- ~raná . :.,..:.... C~missão de· 0.: 
• •• •• • •• ...: • 6 • •• 
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Ob1•as Publicas, Tram.;-portes e Cemmunicações - 113, 161, 
163, 310. 

Francisco Rocha (F. Joaquim da R. - Bahia - 14, 283.. 

Frederico Wolfenbuttel (F .. João W.) - Rio Gra.n~ do Sul 
Commissão de • Tomada de Contas - 162 .. 

·Furtado de .Menezes (Joaquim F. de )l.) - ;\!linas Geraes __, 17. 

G· 

Genaro Ponte (G. P. e Souza) - Pará - Cornmissão de Codigo 
de Aguas - 253. 

Go1ofredtJ Viann:l ( G. l\lmdes V.) Marànbão - Vice-Pre~i-
<knte da Commissão. de Constituição e Justiça - 244. 

-Gomes F~rnz (João Baptista G. F.) - São Paulo - 105-269. 

GratUuano ·de Brito (G. da· Costa B.) - Parahyba - Commis
são· de Finanças ·e Or.çamento -·(Guerra) - 105. 

H 

Heitor. Maia (H. da Silva M.) ~ Pernambuco 
Redacção - 49, 52, 75, 101. 243, 285. 

Commissão de 

Henrique Couto (H, José C.) - Maranhão - 399. 

\ Henriqae.Dodsworth (H. de Toledo D.) ·Districto fedi:!ral - Com-. 
missão de -Finattças e Orçamento - 14, 35, 105, 158, 163, 180. 
182, 186, 267. 362, 363, 392, 439-440. 

Homero PiF~s :-- Bahia - Commíssão de Constituição e Justi
... ça -..: 132.· 

Hugo Napoleão (H. N. do Rego) .- Piauhy - Commissão de Di
plomada . e Traia-dos - 40, 44. 

J 

Jair Tovar - Espirito Santo - 154·158, 271. 

J~ãn Alherto (J. A. Lins de Barros) - Pernambuco --'- 266, 268. 

João: Heraldo (J ,-;Tavares Corrêa B.) - Minas Geraes Com-
_missão. de Legislação Social 116, 400. 
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João Ca;Jos. (J . C. Machado) Rio · Grande do Sul - .304, 
316-323, 359, 361, 36õ. 

João -Cleophas (J . C. de Oliveira) Pernambuco - 369 . , . 
João Mangnbe~ra - Bahia - Commissão de Inq~rito para · pes

quizar as condições de vida dos trabalhadores Urbanos c 
· AgricQ~as - 303, 379. 381 . . . 

João Neves (J. N. da Fontoura) - Rio Grande do Sul - " Lea
der" da Minoria - 127, 128, 129, 130, 133-139, 143, 144, 176, 
177, 179. 182, 292. 301, 309-316, 328, 329, 331, 361, 363, 364 
366, 367, 368, 377. . 

João Simplicio (J. S. Alves de · Carvalho) - Rio Grande do Sul 
- Presidente da Commissã~ de Finanças e Orçamento -
105, 146, 218-224. 286, 370, 412, 416. 

Jorge Gu€des (Henrique J . G . ) - São Paulo 
Codigo de Ag;ias - 318. 

Commissão de 

José Au~usto_.(J. A. Bezerra de Medeiros) - ~ Rio Grande do Nor 
te - COmmis_são de Inquerito para pesquizar as ·condições 
de vi'da dos trabalhadores Urbanos e Agrícolas - 17, 32. 167, 
185; 205, 206 291, 319, 320, 321, 362, 364, 388. 

José Bernardino (J . -B. Alves . Junior) -'- ~finas · Geraes'- 154·,. 
156, 157, 346 . 

.José Gomes (J. ·G. da Silva) _::_:_- Par aliyba - 290. 

JOsé do Patrocinio · (J. João do P .- ) - Empregados - . Commfs~ 
são de Obras Publicás, Transpor tes e COmniunícações - 251~ 
253 .. 345-346. 

Julio de Novaes (J . . Oscar de N. Car·.-aiho) - Districto Federal · 
Cómmissão de Saude . Publica 425~434, 445-450 : · 

L · 

La.erte Setubal - São Paulo Gommissã'o de Legislação Social 
- -15-17, 125, '126, 127-132, 133, 136, 140, 306-309, 310, ·311, 

. 312, 313; 315, 317 322, 325_, 361, 365, 367, 368, 371, 372 . . 

Lau.delmo Gomes . (L. G. de Almeida) - Goyaz 
· de Educação ·e Cultura - 15, .. 246. __ 445. 

CommiSsão · 

Lauro Lopes (L. · Sodré L: ) __:_ Paraná. -:-· 3.0 Supplente· -de· Sec:1·e-. , 
. ··. ~t.arió . - 113.· . . . . . . . \ . 
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XXIX 

Levi Carneiro - Rio de Janeiro - Commissã.o de Constituição e 
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1s'• Sessão. em 21 de 1\faio de 1935 

PRESIDEN·CIA DO.S SRS. ARRUDA CAMARA, 1° VICE,P·RESIDENT.Ej 
tEUV.A.LDO WDI, 2• VI!OE-!?R\ESIDENTIE; CAFE' F'UJHO, SUP. 
PLENTE DE SEJORJET AAIO. 

A' s !4 horas compareceram os S rs. : ·Arruda Camam, Euv:.ldu Lo di, 
Pereira Lyra, Agenor Ra.beUo, Caldeira Al'Va.re~ga, Claro de Godny1 l.auro 
Lopes, Deodoro de Mendonça, Acylino de Leão. Abguar Bastos, Joaé Pln
prilho, Agostinho Monteiro, Clemencino Lisboa, ~n.aro Ponte, Henr\'tlue 
Couto, .Carlos Reis, Eliezer Moreira, Adelmar Ro~ha, Freire d~ Anrlrnde, 
Democdto Rocha, Humberto Andrade, Montes Arraes , José A~1gusto, Joaé 
Gomes, Mathias Freire. Botto de Menezes. Ruy Carneiro, Arll;ltdo Bus
tos, Antonio .. de Góes, Domingos Vieira, . Heitor Maia, Teixeira. Leite. Oa
wnldo Lima, Siinües Barbosa, Severino .Mariz, Emílio de Maya, Vale11tc de 
Lima, Amando Fontes, Pedro La:go, J. J. Seabra, João Mangabeira. Alfredo 
M:tScarenh3:S, Oatavio Mangabeira, W.andedey Pinho. Leoncio Galriio, 
Edgard Sanches, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Henrique Dodsworth, Ama
ral P~xoto, Julio de Novaes, ·Candido Pessôa, Henrique Lalge, SaHes 'Filho, 
Sampaio •Cor~êa João Guixrarães, PradÕ K\illy, Alipio C('stallat, Acurcio 
Torres, Lemgruber I:'ilho, CardiUo Filho, Artbur Bernardes, Noraldino 
Lima, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins Soares, Clemente Medrado, 
Levindo Coelbo, Adc:lio. Maeil!l, João Beraido, Polycarpo Vie>tti, Carneiro 
de Rezende, Christia.no Machado, Vieira Ma:rqu·es, Celso Machado, ]o1é 

: Bernardino, .Matta Machado, Rezende Tostes, Anthero Botelho, Defphim 
'Moreir:1, Pereira Lima, Theo.tonio Monteiro de Barros, Waldemar Ferreira. 
Barros Peateado, Moraes Andrade, Laertoe Set:11bal. Alves Palma. Jorlíe 
G'Üedes, Teixeira Pinto, Meira Junior, Aureliano . Leite, Justo de MoraeR. 
Miranda Junior , Jairo Franco, José Cassio. Domingos Vellasco, Llludelino 
Gomes, Vicente ·Miguel, Plinio Tourinho, Arthur Santos, Oetavio da ~11 .• 

\•eira. Pau~a Soares, Francisco Pereira, Diníz Jun:or, Dorval Melchiades, 
Jollo Ct~rloa Vespucio .~e Abreu, Renato Barbosa, João Simplieio, Frede
rico Wotfenbttottel, Ascanio Tubino, Barros Cassal, Dario Crespo, Adalberto 
Correa Ermano Gomes Sebastião Domingues, Abel dos Santos, PedTo 
Jorge, 'Franc~eo di Fio~i. Ab!lio de Assis, Antonio Carvalhal, Arthur da 
Roeb:~, Silva .COSta Martins e Silva, Adalóerto Camargo, Alberto Sure!<, 
Damas Ortiz, Chry~ostomo. de oliveira, José do Patrocínio, Ricardíno Prado, 
Martinbo P rado, Ferreira Lima, Ricardo Mac:bado, Oliveira Coutinho, Li'IJ13. 
Teixeira, Vicente Galliez, Vicente Gouveia, Baeta Neves, Abelardo Mari
nho, Sai gado FiJJho e ThoirQson F'lores ( t4 t.) . 

O· Sr. Presidente - A lista de preseDça accusa o com.parecimento de 
141 Srs. DepUtados·. 

·o Sr. Generoso Ponee (3" SecretarW, . >e,.;,.;,ndo de .2°} proc~e á 
kttura da Acta da Sessão. antecedente, a qual é posta em di:Sc'uas.ão. 
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O Sr. 'Domaingos Vellaséo (S()l/re a Acta.) - Sr. Presidente. faço 
uso da r.:davra, para explicar um ·aparte que tive occasião de proferir ~011-
tem. ao discutsar o nobre collcga, Dqutado CaM ~ilho. !Quando incrimi
nava S. Ex., a minoria, 'de conter em suas fileiras elementos que haviall! 
cou:ioatido a revotução de 30 c outros que ~ apoiavam, tive oecasião de de
clan~ que tambem o Sr . Medei ros Netto; um dos ornamentos da maiot'Ía, 
no momeoto preside o Senado Federal, apesar de haver confessado da tri
buna qae fõra adversario do ~resmo movimento revolucionaria. AO fa,ier 

. esta declaraçã.o, não me moveu nenhum ·intuito desprimoroso para com o 
illustrc b~asileiro que dirige os trabalhos do Senado, tanto mais q'Uanto' sou 
de S. Ex. um modesto admirador. Aparteando daqueüa forma, quiz sali
entar que se é um mal aquclle ~ontado pelo Sr. Deputado -- Café Filho, desse 
mesmo mal tambem soffre a maioria dos Deputados dest a Casa. Foi ape.. 
nas isso. · 

o· Sr. PolyearpO Viotti (Sobre a A cta.) Sr. Presidente, o'!Windo 
hontem, eon: a maior attenção e apreço, que sempre me mereceu o nobre 
Deputado Sr. Aureliano Ldte, dei' um aparte ao dl; eurso de S. Ex.; aparte 
que saiu truncado por um erro t)'ll)Qgraphico. · 

Dis~e e'U: "'V. Ex. é um luetador; é homem que tem responsabilidade. ·· 
Da.hi, esses ataques, muito con:ununs aos homens de sua tempera" , E no 
DiM'fo do Podl!r I.égislalivo; se lê : · " .•. muito communs aos homens de 
~ua f~a", e não disse isso. 

IE~a a rectificaqâo que pediria a V. Ex. determinasse fosse feita. 

O Sr. Levindo Coelho (Solwe a .Ácta) - Sr. Presidente, rogo á 
V. Ex. fazer' consignar na Aeta ·dos trabalhos da Caniara dos Sn. Depu. 
tados. as lt'inhas vivas ~ngratulações com a egregia magistratura do Es
tado · de Minas Geraes ·e mesmo~ eam a magistratura naciona! pcio desfC:. 

• che> de numerosO$ casos ~ Cõrté de Appellação de Betlo H9rizonte, co_m 
a applicação do efíit:~z · e .heroieo r_emedio do "mandado· de segurança''.. ve
rificado em memoravel Sessão daquelle Trihtmal, de · maior repercussão nos 
ultimos tempos. 

IHa pouco, foi o Promotor de ]'ustiça da comarca de Palma, Dr. Alei~ 
des Rodrigues Jtu~ior, remoVidll á sua· revelia. por acto do Sr. Governador 
do Estado, para a comarca de Basrbuhy, declarando o· Governó ser esse acto 
"a bem da boa admi~st:~ção àa Justiça" • 

- Não se eonf~<_!, ·eo~ o acto de sua remoção,. o Promotor, · ~pe
trou o mandado de ·Sfgittrança· que foi julgado agora, sendo U=imCit'ente 
cc:>ncedído em favor da causa do ropreseil~e do Ministerio Publico. 

Como aecentuóu ·o d~o desembargad~, relator . do feito, . "os pro~oto
res ~ó ·. :P-f;)3em ser . ren:ovidos por meio de represen-tação fundamentad-a· peln · 
Procurador Geral, o que não 5e verificou' no caso". · - · . 

Err- outro voto longamente fundamentado, a .favor da concessão do rc
'c:urso impetrado, lê-se : "Esse acto se justifica pelas razões de facto e de 
direito ~resentadas. E auida mais, porque o acto -do Gov~rno .constitue 
um, péssimo precedente". ' . . _-

Da:tdb seu voto' .no · j-ulgamento ainda observa um dos dignos· ~agistra· 
dos: "A causa invocada 1)Cio _Governo, só ~.rvia para desmora!i%ar· a Jas-· 

:>--
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tiça; desprestigiando-a, e nunca poderia ser entendida como um acto capaz 
.de beneficiai-a". E' o que annuncia hoje a i~prensa desta Capital. 

..,_. A solução desse caso, considerando illegal o acto do Governo e asse
g'uràndo, áque11e orgão da Justiça, sua permaneocla na comarca, é justo 
motivo de sa.tisfaqão geral pela víctoria do direito e de grande conforrJ 
para o Povo, que vê _nos tribun~s <l.e Justiça o amparo ás victimas dos 
erros ou da prepotencia dos governos . 

.E' que um poder na terr:J. ainda se ergue praa a defesa dos direito5 
conc:Ul<:ados. 

Fiq~:e traoscri.pto nos Annaes desta casa a conclusão da defesa do it
lustre o rgão do Ministerio Pu bEco : 

"Srs. De5embargadores, o brasileiro, nos dias de hoje. assemelha-se a 
urr na~frago que lucta para sobreviver á desgraça das ondas afogadoras, e, 
o seu grito de esperança é quando, ao debater-se nos ultimes esforços, al
can~a um arrimo que o salve e o retorne ·á tranqu1llidade. 

Esta ultima esperança do brasileiro, Srs. Juizes, é o Poder Judiciario, 
. que a seu serv:ço tem os ~ais sabios e acatados j'Ui:;;:es, formando uma 
magistratura independente, serena, elevada, p&ra fazer justiça e distr.llbiur 
justiça, que das ·missões da terra é a mais sulilime. E da magi.strat!lra 
de Minas Geraes, que sempre se realçou pelas tradições de culrtu{'a e inde· 
pendencia o impetrante espera Justiça, mesmo pesando em um dos braços 
da balanqa o P-oder Publico. " · 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Salles .Pilho (:Sobre a Acta) Sr. Presidente, a C!sa já co-
nhece pelas noticias 'IJUblicadas na imprensa, os termos de =a reclamação 
formulada da tribuna do Senado pelo Sr. 1 o sé Americo, a proposito da 
c'tecuçao do decreto n. 159, de 14 do eon-ente • 

A Camara, já conhece, ~almente, a ma.ueira pela . qual foi solucio
nada essa · réclamação, constando que, de entendimentos entre o Presidente 
da Repuhlica, o Presidente do Senado e V. Ex., ficou accordado que a 
Co111missão, de que trata esse decreto, serla desdobrach em duas partes, uma 
com o objectivo. de examinar a orgamzac;ao do ,plano economico nacional, e 
outra ,adstricta, exclllSivameote, á questão do r eajustamento dos vencimen
tos. -dós funccionarios publicos. 

Fun.iamentóu o illustre Senador pela Parahyba, sua reclamação, Iros
trando 11,ue ao Senado, a despeito de tudo, cabem funcc;ões de s11per-poder, 

aa ~pressão de S·. ·Ex., e nessas c:oodições, .assistia a: S. ·E:lC.'., desde logo, 
o .direito, como membro daquella coflloração, de reivindicar taes preroga
ti'Vas. 

"Não quero apreciar a questão . desse ponto de vista nem inda.go se isso 
está, precisamente, na nossa Constituiçio. Se estivesse, eu · extr.mharia que, 
no período Clll que todos os paizes proeuram f~rtaleecr o Executivo, a pou'.o 
·de a-té . ca Suissa, . que .suppunhamos. um seio de · Abra.bão, o seu Presidente 
solicitar .UIXIa - reforma constitucioaal afim de ficar o Governo, em condí-
4ies·. de enfrentar o grave momento político univresal, aqui, no Brasil, se 
tenha ·querido attribui_r ao Senado o .papel de Super ..poder, ení~aquecendo, 
:~ssiJI', o- Executivo. ·Mas .não é esse a..J)edo da questão que me traz á trl

buna..' .... :VÍm aqui. para fazer ~odestas obíecções á reclzmaç.ão do Senador 
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pela ParahyJ;!a, cujas consequencias parece-~e vão ser contrarias a~s de
aej{)s de S. Ex. 

-Não julgo tenha inteiro fundamento na reclamação, pois não figur:. 
entre as attribu!qões t~rivatívas do Senado, mas entre as attrib'niçóes d.:> 
Senado, a. el;:~boração de plano de organização de eeonomía nacional, o que 
logo faz crer que essa elaboração comporta o concurso de outros orgãos 
além do Senado. E na propria Constituição, se prescreve effectivamente que 
tal elaboração se fará de accordo com os conselhos technieos que se reuDi
rão em conselhos geraes. A collaboração, portamo, com o Senado, era per
feitam~nte eonst;tucional, pois, elle. não estar1a excl'uido no final dessa ela
boração, ao ser ella convertida em lei a ser approvada pelo Legislativo. 

O SR. ADALlllô!t'tO CoRRÊA - E' ponto de vista muito acccitaveL· 

O SR. SALLES F.r.LHO - Ainda mais: as proprias "Disposições 
Transitarias", falam nesse l'lano sem o attril>'Uir, siquer, "ao Senado da Re
pUblica. o que faz acreditar que a Constituição, tendo em vista a urgencill
do assumpto, figu;rara a ]>OSsibilidade de ser feito antes da fonração do3 
conselhos, que te~ão de ser regulamentados e só podendo vir a funecionar 
da-qui a muito tempo. .. 

O que se depre.hende, a meu_ ver, do episodio, ã que o governo da Re-
riublica, verificando a urgencia de resolver o problema do reajustamento dos 
vencimentos do Íun<:ci0.na1'ÍsmO :tJUblico, e tendo em VÍSta as difflculdades de 
chegar até ahi pel;os camíDhos constitucioaaes a serem de. fuituro adopta-

·. ~ 

dós, fez o que se faz na nossa vida parlamentar, sempre que as circumstan-
cias e:dgem: lançou rrão de medida de ·urgencia, .creando um Conselho Tech· 
nicó ·de eme11gencia. 

O SR. ADALBI!R'to CORRÊA - E que poderia ser presidido por quem 
fosse designado :pelo Presidente· da Repuhlica. 

O SR. SA[JLES FrLi!O - Dividida como ficou. a Commissão, a hy
pothese do reajustamento de V"encimentos do :fuccdonalismo publico está 
inteiramente sacrificada, pois não acredito que o honrado ministro da· Fa
zenda, que não sendo um technico 'de flnaJ!çaS, é todavia banqueiro com 
grandes responsabilídades e conhecedor das e::ógen~as do Deve e o Haver, 
vá ôe submetter ao papel de vir aqui apresentar ann~mnte propostas de 
orçamentos cada. vez mais deficitartos, porqtl~ a questão do reajustamento 
dos vencimentos do funccionalísmo opublico, settt adopção das medidas . pre
vistas no Regulamento 159 citado, -Dão pPderá ser objectivada sem infrin
gir clara e precisamente os fc:t"mos categoricos da Constituição, por. attri
buir ao ~ario publico encargos que não estejam ·cGmpensados com a indi
caÇão, ao mesmo tenJpo, da r~Dectin. receita. 

Nestas =ndições, quero, desde já,. consignar o meu· protesto contra· a 
idéia. de se dividir a Com.missão ~ ou ella fica incu!l'Mda d~s attri&uições 
prescriptas nos artigos 5° e s·o do .regulamento impugnado pelo eminente 
senador pela Parahyba e nos quaes se estipula respectivamente: "art.igo s" ,
O estudo sobre a revisáo tributaria por fóm:a a. melhorar o apparelho an-e
c:'ldador e assegurar mais proficuo 'desenvolvimento das fontes d~ produ~Ção 

·~~--
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nacional, deve ser orientado no sentido da methodização e símplificac;ão dos' 
processos de lançamento e arrecadação das rendas publicas, adaptado um ri
goroso regime de sancções para os delictos e infra.cções praticados do!osa
nlente contra a Fazenda Nacional; arti·go s• - Deverá a Corrunissão, apre
sentar, além do plano de reconstrucc;:ão economic:a e de restauração finan
ceira. s~~ggestões tendentes a reduzir as despesas publicas, ainda que en
vol"\'endo reorganiza~ão administrativa, sem prejuízo, eDtretanto, de urvi
ços .publicas de necessidade permanente, podendo considerar como inexis. 
tentes quaesquer equipa:raqões de repartições, vencimentos, cargos, serviços 
ou vantagens". ou então não se fará cousa aJ:guma e va.tl'os uma v~ mai~ 
promettcr para não cumprir. .E digo prometter porque o que teremos feito. 
se c-hegannos a adoptar em taes condições uma lei de reaj:~stamento do 
funccionalismo publico, será vã. promessa. No final de contas. iremos 
incidir no que já foi adoc>tado para. com os vencimentos dos milltares que 
se promette augmentar por meio de operações de credito . .. 

·Mas que operações de credito serão ~sas ? Ao extrangeiro não pode
rexros mais recorrer. Fazel-as, no interior, muito menos. Teríamos dt: 
a'Ppella:r portanto para emissão de .p_apel-moeda. E é por isso que digo que 
faríamos promessa vã, !llusoria, porque iríamos augmentar os vencimentos 
do funccionalismo, ,pagando-lhe com papel-moeda mais depreciado ainda do 
que. o .•JUe se acha actualmente em· circnlação. 'Entendo, e assim concluo, 
S1". Presidente, que filigranas constitucionaes não podem e nem devem em
baraçar a solução urgente dos problexras que se tem em vista e nem se jus
tifica levarmos ao funcc:ionalismo publico a desesperança de serem :reajus
taCios seus veclmentos ás exigencias da sua subsistencia. (Mu.ilo bem.) ; 

Durante o discu.:so do Sr. Salles Filho o Sr. Anuda Camara, 
1° Vice-Presidente deiJca a cadeira da presidenci.a., que é occupada 
pelo Sr. Euvaldo Lodi, 2.0 Vice-Presidente. 

Em seguida, é apptovada a acta da Sessão ant~edente . 

O Sr. Presidente - Passa.se á leitura do E~ediente. 

O Sr. Agenor Rabello (2• SecretarúJ, sei"V'itulo de 1•), procede i 
leitura do seguinte 

EX..PEDI®NTE 

Officios: 
•:Qo Sr. Depu-tado Ver.gueíro Cesar, de zo do corrente, nos seguintes 

tennos·: 
.. ~. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 

Nomeado para membro da delegaçáo brasileira á Confe:encia Pan
Ameri= · de Commercio, que. dentro em breves dias, se vai re'Unir ·em. 
Buenos Aires, ve~o pedir, nos tenros do art. 33, § 2°, da Constituiçã<) 
Federal, ~e a Camara se digne conceder-me uma licença para acceitar 
aquelPa commiss~o. 

- ~roveito ·o en.sejo para apresentar a V. · Ex. os proteStos de meu ~to 
apreço. · 
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Rio de Janeiro, ao ~e Maio de 1935· - .APJI/Grdo VerQrunro Ce.so", 
Deputado Federal pelo Ettado de S . rP.aalo." 

.....:.. A' Commisúo Executiva. · 
Do Sr. Deputado Eurico Ribeiro, de 20 do ·corrente. communicando ,que 

por motivo de aaude, Dia compareceu âs votaç5ea do dia 18 do corrente. 
- lDteirada. 
Do Sr. DeputadQ Abel dos SaDtos, de .ao do corrente, communicando 

que deixo"U de COJn9arecer :1.!1 sessões de 17 e xB do corrente, por motivo 
de ttolestia. 

-Inteirada, 
Do Ministerio da Fazenda. de . . do corrente, remette.ndo a seguinte 

KitNSAC2K . 

"tS=bQres Membros da. C:nnara dos ·Deputados. 
•Como auccedeu em outras lUiidades da Federação, houve t10 Estado do 

Rio Graa:ade do Sul, em 1930, uma emissão de "bonua " , destinada a attendcr 
encargos imperiosos e atraordinarios decorrentes da sítuaqão anormal em_ 
que se encontrava o Pai%, 

Conforme já expo% o Gov=o daquelle Estado, nio lhe foi possível, 
até hoje, proceder ao respte total dos "bonus" ~ittidos, por isso que, os 
recurll06 ordínarios · da arrec:àdaq,ão Dão· snpportant ell!le excesso de despeza 
determiJlando assim o retardamento da liqaid.açio dessa divida. 

~Dada a 'l:lrgencia .. de providenciar~ae ~obre o · res,gate do saldo ainda 
eléstente da. referida emiss!o, e tel:ldo em vista os ponderosos motivos apre~ 
sentados i)clo Governo do •Rio Grande do Sul, - '\'enho submetter .o \s
sUÍDjlto á esclarecida ap:rcciaçli.o dessa . Camata, para· que &e disne · de hatli
litar o Govemo com a neeesaaria. ·atlttorização 110 sentido de acr dada a aa• 
rantia do Th~o Nacional. pai"a um credito na importaucla ma.xhna de 
CÍtlCoéAta. mil ,j:Ont4S .de réis (t6s So.ooo:ooo$ooo), que será aberto ao 
mesmo 'Estado, peJo Ban::o do Bra&iL mediante cont:racto regular, run mot. 
des do que !oi celebrado para fim identic:o com "o :Estado de São Pa'alo; 

A :relevancia do usumpto ·me penríttc encarecer a · a.ttenção dessa Ca
~ra para a tteces&ídade de uma resolução urg~te, afunde fazer cessar. ~ 
teni!OS: da so'l).c:itação em apr~; 'o regimen detetminado pela mencionada 
emiSslo. · 

·Rio de Janeiro, t6 de Maio· de I935· - Gehdio 1/argas. , 
· -A' ComiDJssão de FinançaS. 

•Do Ministerio da Educação e Sauâe Po'bliea. de zo do corrente, remet
tendo dóis a:utographos da resolu~o legislativa, sancclonada, autorizando a 
«ffspei:ider os recursos constantes da verba ~2a, stlb-c:on~ignação· 1, do o~ça
inento vigente. 

- Ao Archivo, remettendo-.se um doS< autographos ao Sellado. 
Do Ministerio da V~· t: Ob"tU Publica&~ de 18 do corrente; remet-

téodo .a seguiDte · ', 

XtNSAC::Itliot 

.. Ê~o; ·sr. · Prestd\!Ute da ·.ca.mara dos Dc$utados: 
TnutamittilldO .. a 'lf, Ex. para o .11eçeaaarip . estudo- c; 

·gress.o os . ~apeis · _reiativos i" :tevisão do eo21trac:to da 
tesoluqio . do em,: 
Ita.bira Iro~ .· Ore - ' · 
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Co. Ltd., cabe-me eschreceT que o assumpto foi tratado e detidamente 
e:Jwdado e por determínatão do . Governo Provisorio, por uma commiss.ão 
revisora, e, em segoJida. cpela <:ommissão N acionai de Siderurgia, pela com
missão .j11ricWca do Minísterio da Viação, pelos consukores technico e · juri
uíco deste Ministerio e, finalmente, por wna outra commissiio, liOb a pre
sídencla do Generat S i!vestre -Rocha. 

A minuta, elaborada por esta 'Uitill'a eommissão, aproveitaDclo todo o 
trabalho anterior, é o que ora eubmetto á apreciação desse Congresso. 

-Esse contracto comprebenderá duas .partes distioctas, mas corre!:~. tas : 
a sider11rgia e o ttansporte dos minerios ~ productos síderuTgicos. 

Quanto á primeir.i., a minuta .(chu!!Ula X.IX) toma facultativa a cons· 
trucção da usina siderurgica, por considerações ponderosas que constam 
do rela~orio da commissão . 

.Relativamente á questão dos transportes, está prevista a construcçlio 
de uma estrada de ferro partindo do porto de Sar.ta .Ctttz, no ;E;stado do 
Espírito Santo e attingindo It~bira, no de Minas ~raes, com uma difíeren~a 
de nivel, entre es~es.yontos extremos, de 7X5m,z6. 

Essa via ferrea, que terá uma extensão de soo kms. approximadamen
te, apresentam condições technic:;~s excepcioZlaes. . 1E:m tra~do : curv:~.s 

amplas, cuio raio minimo é de 564 mts. ; e, em perfil, linha sempre <i·escen
dente, no sentido da exportação, havendo, apenas, em sentido· contrario a 
esta, ;uma rampa de o,o 15 %. 

Será uma estrada de ~onstrucção c~rissima, não pesando, entretanto, os 
onus sobre a economia nacional. 

·Imposições. tech~icas inevítaveis encarecem-lhe, sobremodo, o custo ; 
mas o barateamento das - tarifas, que resulta da capacidade. muitas vezes 
~ior do tra11SP<Jrtê, o justifica sobejamente. 

S6 assim, com mr. apparélham.ento tecbnicamerite -perfdto e, por isto 
mesmo, dispendioso, se -poderá enfrentar, resolvendo, o serio problet!la que 
immobiliza. no hinterland a som ma ·fabulosa de .13 . oóo milhões de tonela
das ~ . minerio de ferro, do mais alto teor, até agora desvalorizadas pela 
inefficacia 4e meios para o acc~o aos mercados consumidores. 

As condições techt~ica.s, estabelecidas no Sentido da exportação do mi· 
nerio, attendem aos requisitos do barateamento do transporte <l"e maneira a 
mais ~onveniente á concnrre!lcia mundial, compondo um systema indefor
mavel que deve ser mantido para. que ~ssam .ser a.ttingi.das as finalidades 
collimadas. 

Assim exposto, tenho a honra de su.bllletter ao estudo e considera
ção dessa ill-ustre Assembl~ tão· relevante assum.pto. 

Rio .de Janeiro, 17 de Maio de 1935 - Getulio Va!"g~" . . 

'li:xnio. Sr. .Presider1te da Rcpublica : 

Em exposição de motivos dirigida a V. Sx.1 no me<:; de Nov.I:Iribro de 
I 933, o . meu · an.tece5$0e-, . transmittindo os papeis relativos. ao estud'o. do 
caso ~- ·Itabi~a Iron Ore C0 • \Ltd;, procedido pela ultima (!Ommissão, :ao
meada de ordem de V . ~. por este ·Ministerio e da qual foi prêsldente o 
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Se:nhor general Silvestre Rocha, o;.poi resumidamente o ponto de vista 
sob o qUál fôra considerado as~umpto. 

Foi, então, prestada a V . Ex. a in~orm:ição de que a maioria da Com
missão, se orientira no sentido de reduzir o contracto da Itabira Iron, ao 
da concessão de 'llliia estrada de ferro, que, pelas suas rigorosas condições 
technicas, pudesse permittir transport~ de mínerios a baixos preços. A 
grancle distancia que ~redeia das jazidas ao littoral, o e:-içado do relevo, con
duzindo ás difficuldades do traçado e · definindo o vulto dos di5pendios. não 
eram ainda elementos que se de~·essem tt'mer, porque, para compensal·o!~ 

se contrapunham os t~nnos de um problema economieo fundamental objecti
vando dupla finalidade - a e:'l:portação ào minerio ezn grande escala e o 
estabelecimento da. grande siderurgia entre n6s, para bastar a todas as 
necessidades de consumo, da ind!ustria nacional e a todos os reclamos da 
defesa do \Pai:t. 

•P.ara att~nder aos direitos do privilegio de zona da •Estrada de Ferro 
Victor-ia a Minas, a commissão suggeriu, o;:. clausula XIH,' § 1.0 , o paga
mento á Companhia Victoria· Minas, por parte da Itabira lron, de "Úm~ 
compens.1çiio equ.ivalente ao proveito que teria recebido a Victoria-Minas, 
no caso do trafego publico ser feito. em seus trCJ1s". 

A mesma clausula -prevê, findo o pra:~:o do pribilegio da Victoria
Minas, a fusão, mediante aceordo desta via ferrea com a da Itabira Imn; 
para constituírem uma só estrada com a mesma finalidade industrial. 

]!Ulgou a coauriissão que, com ·a adopção dá mínuta · de conttacto por 
ella concebido e formulado, o Brasil consegcirá um instrumento de tr~ 
porte eíficiente, em optilras condições technicas, alliás, as necess.1rias e in
díspensaveis á sua finalidade, ficando. o interior do IPai:~:, com excellente 
meio de cornmunicação que, sem crear embaraços á peQuena iÍldustria side
rurgica, antes conc:orurá para animal-a e desenvolvei-a, provendo-a da ~ 
teria ?rima necessaria . 

Por fim, S!Jggerindo a · audiencía do Ministerio da Agricultura, · par.a 
que dissesse, quanto ã. parte relativa á siderurgia, . sobre a conveniencia de 
ser 13vrado novo contracto com a Itabi:ra Iron Ore C". iLtd., o então mi
nistro da ViaÇão, Dr . José Àmeríco de Almeida, aC«ntuou que estt . Mi
nisterio se pron:unciaria, . opporrunamente, quanto ao problema de t:r.uls
porte considerado na nova minuta de contracto referido, (folhas 13 a 24) , 
<i o relatorio impresso, allllexo).. 

Examirumdo agora o que respeita o . aspecto ferroviario DO problema da 
installação da grande siderurgia nacional, cabe a ·este- Minist~rio, em face 
do projecto estudado pela Itabira ·Iroo, entre ·o poi:to de Santa Cru:t, no 
·Esta·do do :Espírito Santo e · as ja:ddas em •Itabira, no de Minas· Geraes, com 
uma differença de nivel de j J sm,:26, apresentar a V. Éx- , em ligeira syn-
these, os seguintes esclarecimentos. , 

.Precipuamente, o problema da gr.~nde si·denugia no Brasil, demais. no 
caso especiallssimo da exploração das jazidas de · ~tabira, impõe e não dis. 
pensa, .cuidado, meticuloso estudo do pontO de vista econOillico do . trans
porte, sob pena de, enca:ecida por consequente ·applicac;:ão de tarifas eleva~ 
das, não poder competir com os p!'oductos de ·outras procedencias··-onde 
avultam ás facilidades~ ~ -.. ·-
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·Essa economia, não é, entretanto, a que resulta de tarifas proteccionis
tas, mas a que permitte, 'POr perfeitas condições de um bom traçado das 
linhas ferreas de jlCCesso, a applicaçiio de fretes, embora baixos, mas com
pen.qadores. 'Nos estudos da linha industrial que a Itabira Iron, projectou, a 
execução, para poder ser economica na sua finalidade, é. dispendiosa, <liga
mos mesmo àispendiosissima, pelas condições geogenicas doa- região, pe!a 
exigeneia das -condições do traçado e pelo longo percurso a ·vencer. 

•De facto, considerada a viação ferrea existente, actualmente, na regiãu 
do minerio, constituída pelas ·Estradas Central do Brasil,, VictOria, Victo· 
ria·Minas, Leopoldlna e Rêde Mineita e observado que as duas ultimas ain. 
da não attingelll directamente aquella região, é facíl concluir, pelas des
vantajosas condiçõt's de perfil e de traçado, que nenhuma dessas ferro-vias 
poderá, nl situação acl:Ual, permittir um transporte economico du minerio 
<:apa:~: de enfrentar as exigencias da concurrencia nos mercados mundiaes. 

Agora, de _que -devem merecer specialissimos cuidados os elementos in
dispensaveis ao estabelecimento da exploração industrial das jazidas de mi
nerio de baixo teôr, ou de pequeno cu$to, sujeitos ás subtilezas do interesse 
commereial, basta referir que, nas condições actuaes do traçado, nos limites 
de capaci~e de segurança da via permanente e com o material de trans
porte em serviço á Viação Bahiana, só é pe:nnittido conduzir nlinerios de 
chromo ou de manganez das jazidas de .Santa i,luzía ou de Campo Formoso. 
em tren~ de t5o a .:zoo ts. de peso. 

'Emquanto isso, nas condições project.adas e criteriosamente .previstas 
peia Itabira Iron os tr<:ns de mineiros poderão ter folgadamnete :U~ra ca. 
pac:Wade de 3. ooo ts . Dabi, a economia indispensavel que se procura 
conseguir. 

Por isS<>, o projecto de via-ferrea elaborado pela Companhia Itabira 
apresenta condições technic:as excepcionaes : em traçado ,curvas amj>las, 
cnjo raio minlnlo é de s mts., e, no perfil, linha sempre descendente no 
sentido da exportação, havendo, apenas, em sentido contrario a esta, uma 
rampa de o,rs %. 

A simples en'Unc:iac;ão dessas condições evidencia a s11perioridade do 
projecto sobre qualquer das vias íerreas existentes, o que é e.:ocplicavel, por
quanto, ~rojectada 'Para o fim especial a que se destina. o de se:r '\lm íactor 
preponderante na industria siderurgica, haveria íorçosame:nte de superar as 
antigas vias ft'rreas existentes nessa região accidentada, que foram · proje
.ctadas e construídas com a preoecut~ação, quasi sempre, da maior economi:t 
no primeiro estabelecimento. 

1E.x:posto assim, este ;\{inisterio nada tem a objectar, antes se manifest::. 
íavoravel, á revisão do cootracto da Itabi:ra Iron, ua parte relativa aos 
problemas de transportes ahi <:orrelacionados. V. ~x. resolverá sobre 
aqueUa revisão o que lhe pa.recer mais conveniente aos interesses do Paiz. 

· •Rio de Janeiro, tz ·~e Abril de l935· -Marques dos Rl'is. 

- A Commis~o de Ob~as Ptttblicas, Transportes e Communicaçóes. 

Do Ministerlo .do Trablàho, ·hl<htstria e Commercio, de 20 do corrente. 
remettendo as seguintes 
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INf'OlUIAÇÕJis 

Sr. Secretario : 
<> 

JEm sol-ução ao assumpto de que trata o officio de V. Ex . n . SI 8, de 
20 de Março ultimo, tenho a honra . de transmittir·lhe, por copia, os pare· 
cei:es do Serviço Technico Actuarial ~o Conselho .Nacional <io Trabalho (' 
do Departamento Nacional do Trabalho, relativos ao augmcuto de despeza, 
que decorrerá para a -União, com a approvação dos arts. z.•, 3.0 , R.o, §§ z.ft 
e 1.2, do projecto n. 9. de 1934· 

Aproveito a opportunidade -para renovar-vos os protestos de millha. es-
tima . e consideração. - Agamemtll)n M agalhiles. 

Ao Sr. IDr. José :Pereira Lyra. Secretaria da !Çamara dos. Deputados . 
- A ' q.uem fez a requisição. 
Ministerió do Trabalho, Industria · e ·Commercio - Actuariado - Ser- . 

• viço Tec:lmleo Acturiàl do Conselho Nacional do Trabalho - Assumpto: 
Requerimento do Sr. Deputado. Clemente .Mariani,· pedindo ·informações aos 
diversos Ministerios sobre o a.-ugmento de despesa que decorrerá para a 
União da approvaçã dos arts. z.•, 3,0 1. S.o, § 2.0

1 
e u.o do projeçto numero 

9 , de 1934. 
·Este Serviço Techníco Actuarial, só poderá informar quanto á parte 

referente .;i previdencia social realizada pelas !Caixas de Aposentadoria e 
Pensões e que lhe está directameiÍte affecta. 

O art. 2.õ do projecto manda app!iear integralmente aos serviços pu
blic:os as leis, deb-etos e regulamentos que . regem as Caixas P,e Aposenta
doria e Pensões. 

O art. 3·" considera "serviços publicas", para os effeitos do de::rft' 
os serviços de utilidade publica de luz, força, calor, telephones, portos, aguas 
e esgotos, e transportes c:olléetivos, c:omprehendendo a construcção, _a C(ln
servação, a renovação, a manutençlío e funccionamento de todas ·as ínstal
lações, l:J:em ~mo· a. administração e d.irecção desses serViços.· · 

Ora,_ o art. 1,• do decreto n . zo.4()s, ile r de Outubro de 1931, dispõe_: 

"Os servij;OS pub1ic:os de transporte, de luz, força, telegraphos. 
telephones, portos. agua, esgotos ou outros que venham a . ser -cOnsi
derados como taes, quando explora-dos directamente pela União, pelos 
·Estlldos, M;ulicipios ou por empresas, agrupamentos de ·empresas ou· 

·particulares, terão, obrigatoriamente, para os 'empregados de diffe-
rentes duses 011 categorias, Caixas de Aposentadoria: é -'Pensões, com 
personalidade . jurídica, regidas pelas disposiÇões desta lei e dire

. ctamente subordinadas ao Conselho Nacional do Trabalho" . 

• o\ssim, com. excepção apenas dos serviços public()s de calor e de parte 
dos de transporte collectivos (omnibus), todos os demais considerados no 
projeeto já estã~ _abrangidos pela legislação das .caixas de _Aposentadoria 
e Pensões. Entretanto, conven' friu.r que os empregados das empresas 
que explor3lll serviços de gaz para· íllu.m.inação e aqaecimento já. ·estão asso
ciados ·dessas Caixas, o mesmo succedendo aos da Viação· Excelsior, desta 
Capital . . 

1 Não . explorando os serviços de calor e de transporte -_(:IIJ omnibus, a 
União não teria onus directos com a extensão da legislação ~ Cains . a 
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esses serviços, IN o entanto, sendo preceito constitucional a contribuição tr:
p1ice e egualitaria de União, ·do empregadÔ e do empregador para as Cai· 

· xas, eHa teria de cobrar do publico a parte ~om que esti obrigada a . con
correr .para o fundo das mesmas. Quanto á · ímportancia necessaria para 
constituir es~ qu6ta, não ha presentemente elementos i)ara determinai-a, 
vistCJ111ão ser coDheeid.o o numero de empregados em taes serviços, nenl ta:n
pouco o valor dos seu~· salarios. 

oQ.uanto ãs empresas -de omnibus, em geral, - c:wnpre notar que pelo 
Governo Provisorio foi designada uma commissão incumbida de elaborar 
wn ante-projecto de Caixa de A1)0sentadorla e PeiiSÓI!s para. os seus empre
pdos, ten<lo a mesma verificado a sua inexequílibilidade dentro dos moldes 
estabelecidos no decreto n. 20 .465, i>eta imposibilida.de da cobrança da 
quóta de previdencia (ou contribuição do Estado) directamente ~o publico , 

!Quanto ao5 arts. S.o, § 2 ,0 e u.• -do projec:to, como se referem á du· 
ração do trabalho, cujo estudo compete ao Departamento :Nacional do Tra
balho, escapam á apreciação deste .Serviço Tec:hnico Actuarial, convindo 
onvir;.se sabre elles o S . T. A . do D. N. T. · 

S. T. A. ~o C. N, T. iRio de Janeiro, n de Abril de I935 · - Pa,_ 
lo Leopoláo· .Pereira áa CanuJra, aet.u3.rio chefe. 

IMinisterio do Trabalho, ilndustria e Commercio - Actuario - Ser· 
viço Tech:nico Actuarial do.. .Conselh9 <Nacional do Trabalho - Assumpto: 
R~uerimento do Sr.· Deputado Clemente Mariani pedin.do infonrac;ões aos 
diversos 1Ministerios sobre o a:ggmento de despesa que decorrerá parn a 
:União· da approvação dos arts. z.•, 3.0 8.0 , § z.~. e u.• do projecto n:U· 
m~ 9, de I9J4· 

O art. :z.•. do projecto n. 9, de ·· 1934, da. Camara dos Deputados, é 
omisso; não manda applic:ar aos .. serviços publlcos" definidos pelo art. 3··, 
a reparação pelos aceidentes do trabalho e molestias profissionaes, cO'!lfir. 
maudo ou revjgorlli!dO o disposto n oart. 74 oo decreto n. 24.637, de Jo 
de Julho de 1934, que determina a inclusão, nos orçamentos dos "serviços 
publicos" feduaes, estaduaes e munic:ipaes, das verbas necess:uias ás re
partições, devidas em consequencia do risco profissional, ou ao custeio de 
seguro. . 

~ssa o;russão, porém, não invalida a d isposição citada, do decreto n. 
J-4.637, cuja 'applic:ação acarretará, em média, um àugmento global de dois 
por cento na importancia da verba "''P-essoal,. dos referi-dos serviços . 

Quanto ao estabelecimento do horario ·de oito horas· díarias de trab:· 
lho não existem dados para a fixação i~ediata do aÚgmento de despesas 
da União, relativamente a varlos dos "serviços industriaes" que explora e 
dos· quae.> a E. F .. Central do Brasil. 

-Nesses SCr'liÇOS
1 

de vias ferrcas, Unla grande parte dO' pessoa) das SCC

ç!)es' de. trafego c locomoção trabalha normalmente mais de oito horas di:~
rias e, no easo da Central do Brasil, foi avaliado em quatro mil cootos de 
réis a · importancia a:nnual necessaria á lÍDÜtação do trabalho a oito horas 
diarlas, sendo tal importancia dispendida em remuueração pelas ho7as elC
t raordinarias e na de novos--empregados. 

Com relação ãs demais via-ferreas que estão sob a responsabilidade 
da União, não c;xistem dad_os que permittam . qualquer c:alc:ulo, cumprindo, 
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porém, notar que, com bôa organização, é possível a fixação da duração do 
trabalho em oito horas diarias àem augmento ameivei de despesas. 

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 1935 - Clod~n~t!u d'Oliveira, :tctuario 
chefe. Confere com o original. - C. Romano, a.wc:iliar. Visto. - Tho· 
mt:.'l J. Salgado, director de Secç5o. 

- A' q'Uem fez a requisição. 

O Sr. Presidente - .Estí. finda a leitura do ·Expediente . 

O Sr. Francisco Rocha - •(Pda orllcm)'- Sr. Presidente, com
munico á V. Ex. que os -nossos collegas, .Srs. Arnold Silva, .Pedro Aleixo 
e José Allanim, não têm -compar~cido is $CSsões por motivo de forÇa maior . 

O Sr. Presidente - A Casa fica inteir:ld.:!.. 

O Sr. Henrique Dodsworth (Pda ordem) - Sr. 
§ 2 . 0 do art. 58 da Constituição diz, no capitulo relativo á 
do Presidente da 'Republica : 

Presidente, o 
responsabilidad~ 

" A denuncia será offerecid.a' ao Presidente da Córte Suprema, 
que convocarã logo. a Junta !Especial de Investigaçã_o, · composta ée 
um Ministerio da referida Côrte, c!e um membro· do Senado Fc:_deral 
e de um representante da Camara dos Deputados, eldtos annualmente 
pelas respectivas corporações". 

!Estou informado, Sr. .Presidente, dé que até este momento apenas a 
Cõrte Suprema, .deu cumprimento ao. dispositivo-- constitucional; designar.do 
um Ministro · daquella alta eorporaçãó, para fazer parte da J:unt;; Especial 
de Investiga~âo . 

Recentemente, organizou-!le o s ·enado !Federal, que, -talv~ Jl·)r não ter 
ainch Regimento, não pôde C'Wnprir o preceito constitucional. 

E ' extranhavel, ettretanto, Sr. P residente, que formadas· as Commls
sÕes da Camara, · ainda não· hoitvesse constado da Ordem do d~a a eleição 
do representante desta 1Casa, para a alludida Junta. 

Vinha, portanto, solicitar a V. tEx., ' Sr. !Presidente, fizesse · incl\li r, 
na proxima ordeDt do dia,· a eleição desse rel>resentante da Cainarn. 

: ' ;. 
O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submettter a .·atos 

o seguinte 

· •Reque;:emos que, ouvida a Cam.ara, ·faÇa a Mesa inserir na acta ·dos 
trabalhos de hoj-e · 1Jtt!. voto de profundo pesar pelo passamento do ·desem. -
bargador · Abdias de Oliveira, em Recife - E10tado de ?emambuco ~ 

.Sala ·-das Sess'ões, :z.I de Maio de· 1935. ::,... ESM"ico Souz!J -Leão. 
Acurl."'ia Torres . - He12riqu.e .DodS'IJ!orlh , ·-. . Botto d_e Mqnozqs .. - Rego 
Ba"l'ros: · 

Appro-v:ado . 
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O Sr ~ Presidente ......., Vou. ouvir a Casa sobre o seguinte 

Requeiro que na Acta .da Sessão de hoje, seja consignado um voto àe 
pesar pelo íallecimento do illl:!stre brasileiro major Henrique Silva, pri
moroso jornalista, membro de varias sociedades scicntífícas e dirc.:tor clo 
"·Informação Goyana". 

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1935. Laudclinc Gomes. 

·O Sr. Lattdelino Gomes -t O meu pesar, Sr. Presidente, é que, 
falando pela primeira v~ na Camara dos Deputados, venha annunciar 1.1m 
dos maiores d.esastres para o meu ·Estado, a per.c:Ja do Sr. Henrique Silva, 
in.àjor reformado do It'<-ercito, histodador, geologo, geographo, e o que mais 
posso dizer alto e grande amante do Brasil c:entral. 

'Henrique Silva foi um jornalista invu.lgar porque cuidando das cau
sas diarias da vida nacional teve em vista a grand~a do -Brasil. 

Goyaz, rep~éselltado por Henrique Silva, em varias commissões d~ 
marcações, teve o s~ momento elCPonencia.l. Entretanto, Senhores, Henri
que Silva - essa a ve>dade - foi quasi um goyano esquecido pelos seu~ 
proprios · patrícios. 

'Com gr;U'lde. sacrificio, ntanteve na • .Capital da Republica. o jornal "In
formação Goya.na", em que tratava de todos as problemas economicos e fi
nanceiros ~o Brasil, de accordo com as possibilidades invulgares do planalto 
central. ·E'- pelos trabalhos de Henrique Silva, que vamos verificar as inex
gotaveis riqueZa.s do Paiz; por e!les sabemos que o trigo e o café, são qua.si 
nativos, que as minas de ouro são as lll3Íores e mais ponderaveis conheci
das no mundo. As minas de diamantes, os amianthos, os crystaes, a pis.. 
cic':ll~ra, os rios invadeave_is, a na,·egação do Araguaya, constitniram tam
b~ \assumptos tJalpitantes ventilados pelo grande genjo que hoje :fecbou 0" 

ólhos''- de partida para a eternidade. 

0'\,voto ile J?C:sar z-equerido á Camara, '!)ara que seja incluído na Acta, 
é uma ·homenagem que esta Casa rende ao gt'ande brasileira e jornalista 
goyano !Henriq.11e Silva_. lEra o que tinha a dizer. 

·Em seguida, _ é approvado o requerilllento. 

O Sr. Preside_nte- Tein a palavra o Sr. Laerte Setubal, p~_~ro 
orador insc:ripto. 

·.O Sr. Laerte Setubal - S.-. Fresi<ie:ote, coube-me a honrosa tare
fa de_çncaminhar a votação do rcquerimellto apresentado á M~sa, pela mi
noria· pil.rlantc:ntar, para que seja instituída uma co=issão c:spec:ial 4:om o 
fim de levanta~:, pela respectiva escript1lração, o balan~;o · de todas as ope
ra~ões do activo c pas.sivo do .DepartanJento Nacional do Café, de modo a 
permittir o conhecimen~ exacto da situaçao financeira d~ m~mo Depar
tamento. 

· Tenho,- .Sr. \PTCsi~c:nte, . que o requ'crirnento vae encontrar franca e. t'\e
cislva a(olhida por parte da Carnara, que assim demonstrará propositos sin-
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ceros de se impõr á Nação como · legitimo expoente da vmiadéira e· sã de~ 
mocraeia. 

Já se tem dito, Sr. Presidcilte, que o D. N. C. é uma def~nnaçãÔ l\0 

eomple,;o <lo quadro administrativo brasileiro. O 'Departamento, é uma 
Ol'8'2nização especialissilJia, que se ~ustittl.i-u _em · Esta<!o dentro do F.~
do. . . Como tal· essa itlstituição ou foge das ·malhas da lei, ou se sobrepõe 
a todas as leis, inclusive se sobrepõe ·á Constituição Federal. As!im, o D. 
N. ·c., depe21deucia que é do Mi.nisterio da Fazenda, tem pt-erogàtivâs ·admi
niJtrativas q_ue o proprio "Ministerio <la FazeD<l.a não tem. O D. N. C. 
não está sujeito a nenhum controle, nem me5mo ao Tribwsal de .COntas. Os 
dispositivos dos arta. 99 e seguintes da Constituição, regulando o futlc
cionatnento e attribuições do Tribunal de Contas, aujeitaúdo a reristro pr& 
vio oe contraétos ~blieos, são letra ·morta para o D. N, C., odiosa ·e pe
rigosa . excepç5o: o Tribunal não julgará as contas dos responsaveis · pelos 
dinheiros publí~ arrec:ad:ados ou pstos pelo DePartamento Nacional do 
Café, pela obvia. razio de que este 1láo lhe ptCSU. contas, como nio presta 
contas á .Nação, Dem a niDgucm-1 · · 

<En.trdanto, tem ·o D. N. C. a ·íaculdade de pstar como quizer. · de 
• eontr.lhir as dividas que entender, de nomear funecionarios, de pap.r-lhes 
os ordenados que estabelece-r, num regime de arbitrio integral, ac:m dar sà-
risfaçõe!J nem mesmo, . talvez, ao Sr. !Ministro da IFazeflda... · 

Sinl, porque 9c o :Ministro, ti-vesse o Controle da D. N. C. a elle com
petia dar contas á •Nação dos dia.heiris publieos e aubmetetr seus contra·. 
etos a regístrn no Tn'bullal de Contas, cumprindo preceito constitucional. . . 

Todavia, não ha ~emplo de -uma divutgaçSo, de w:n esclarecimento se
quer, sobre os {:Ontractos celebrados com o D. N. C. ·e sobre a reali:ia~ 
de de sua -situação financeira. 

!Entretanto, Sr. - .Presidente, como denunciou desta Tribuna o eminent~ 
Sr. tCini:inato .Bnga·, o &erviço do D . N. C. tem operado em alprismos 
approximando de 3 milhões 'de conto$ l 

Esse inunénso montante tem 5e escoado ·sem se saber por- on4_e. ' nem 
com.o, neru aonde •• . 

E o mais grave é q,ué ~ denuncia contra. o D. N. -C. como sendO o 
"aiqQtã() "flqr · tm4iz se esgvnro"' d.t. de&tesa.s NS/Ieitos OI' ·. -escuscu attriki-
da.t t1Q (;M,i!Ynq • . . 

'Em face de tall!aiiba anomalia, vimos ~. os da opposição, trazer ·para 
o goven~o, .para os componentes res_po.DSaveis dC> D. IN. C.; para. o Sr. 
Ministro da !Fazenda, a grata opporfunidade de se defenderem ·de semelhante 
labéo, eselarece.n<lo ao Pai% a verdadeira situação fi.nanceíra do D. N~ C.; 
os patos effectuados, o · volume da arrecadação, CJ11Íçi. OJ b=efieios r~
lizados .. ; 

Ahi está, s;s. da maioria, Ullla das contribuições que nós os •a cp
posição q.ue;remos ofíerecer ~o (;ov~o: - o exame ilnJ)arcial. de uma 
coumús11ão instituida pelo proprio_ pOder.- legislativo. Então, ·a -ver-;b.de ap
parecerá confundindo os que àggrediram o (;overno oa esclarecerido o Go-· 
vemo ·sobre as Rilponsàbilidades ·do 1) . N. C. 

De qualque-r fórma cumprir-SC1i .o preceito democtatico; verdadeira
. mente republicano, da pubHcldade dos act()S do governo, da .sua fisc:aliiáç.ão • 
. da -presta~ de ·coutas. 
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- IProc.lamar-se-á tamQeln, ao ·waiz: iÍlteiro, que os princípios de moral 
administrativa que foram· arrastados pelo turbilhão dos calamitosos tem
pos presentes, já se acham de novo enthroniz:ados no seio da Assembléa. 

!Eia, Srs.' da maioria, a~eitae a nossa contribuição desinteressada i 
vo~e pelo . nosso requerimento. 

IN esta altura, Sr. fP~dente, faço um appello re!peitoso e muito_ ~
pecial aos nosso8 adv.e!'sarios da bancada paulista •. 

· ÉStá com responsabilidade .no •D. 1N. C. 'Lim paulista, indicado ·pela 
situação politica dominante, o que significa a responsabilidade directa de 
meu 1l!;stado 1105 negocias desse Departamento. 

E' natural, :pois, que o orador concite os &e\UI conterraneos e os cha
me nominalmente p~ra que venham ao encontro da ~oria, formar com 
ella em fa-vor do requer~c:nto que Íiltereesa de perto o bom nome de São 
Pa~Io. 

tEia, Srs. da maioria, vamos dmonstrar com um _exame. profundo nos 
livros do D. N. C. que essa entidade não é, como se assoal!ia, o ·Molocb 
devoradqr ·dos andrajos da lavoura. .Para tanto, votae pelo nosso reque
rimento. IFaz:ci mesmo com que predominem. na 1:ommissão especial o~ 
nomes da opposiçáo para demonstrar O 'TOSSO amor ?cla Ver.dade e O VO!S~ 
orgulho pda dignidade da Re,publica! (Palmas. O lWador é cur111/Jri!Jfe1Jtailo.) 

O Sr. Presidente - Tem a. iP,alavra o Sr. Moraes_ Andrad~. 

O Sr: Moraes Andrade - Desisto da palavra, Sr. 1Presidente. 

O Sr. Presid~nte - Tem a. :palavra o Sr. Salles -Filho. (Pa~o.) 
Está ausente . 

. Tt:~:n a_ palavra o Sr~ Christíano Maehado. 

O Sr. Chrlstiano Machado - Desisto da palavra, senhor Presi-. ' dente. 

O Sr. Pr~idente - Tem: a. palavra o SI". Cinci~ Braga . 

. ·o Sr. Ciitc:~to Braga -'- Sr. Presidente, ·desisto. da palavra. 

O Sr; Presidente --.:. Tem a palavra o Sr. Furtado d.: Menezes 
(Pausa..) Não está f-resea.te. 

Tem a palavra o· Sr. José Augusto. 

O ·Sr. -Josê Apgusto - Sr. Pre5idcnt~ no discurso pro~tUDciado 
na· ses!lão de iS de nl3-io, no Senado F~deral, pelo eminente repre5entante 
da Parabyba; ·Sr. José Augusto, ha · uma· justa e fundada reclamação con~ 
tra á exclusão da ·Casa a que pertence· na participação, que lhe é c:Onsti
tucionalnlente delegada e que assiln lhe cabe indec!iuavclmente, na ela
buraçãcJ. do plano .de reaj-ustamento, .para a qual o Poder Executivo d~i
g:nou, ·-.S{'otlle .sua, uma colmllissá~ numerosa e i:cco:ctcstavci.inCJ.Jte seleeta. 

Vou~servir-:rne do justo protesto,_ do represcnf:ante .da Parahyba para 
bordar":. algnns ~entarios em ton!o da. instituição do Senado- Federal. 
tal. c:omo foi traçada pela Constituição de 16 de Julho de I934· 
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Devo a:qui diur, · Sr~ Presiamte, ·quê sou revi.sionJsta, partidario .da 
revisão da Carta de J6 de .}I)Jho; muito embota do téslha el!a · ail>da um 
lillno de vigt:1cia. Sou partidario da revisão, mas o meu reviSionismo não 
implica em susteirbr que devamos 1'~\..o desde. já. Ao éontrario," achl) 

- que a Consti_tuí~ tem mil fa~:es, offereee . muitos aspectÕs: pelb:J Qua.es · 
. preçísalos wmba~l..a ·e devemos : proeurar modifiçal.a., mu que a teviilo 

Dão . deve 5er effeetuada : a.iora.,- lellio Quando, exp~h:nentados «eus dis
positivoS", pader~.cu1, ~oin acerto e aegurança, íudic:ar 01 re~t~edíos que 1uas 

falhas porvt:Dtura -a'Uftiram; 
Sob este !JOnto de <~iata, venho examinando detidamen~ 'de muito 

teonpo, t-· i~o do Senado em filce do re~ detnocr&tieo; em fate 
do · Tegime· federativo e, poeteTiormeate, em face da Conttituiçio Federal, 
tal come> _esta ~ oc:eupa do 3ssumpto. 

Sou sabiümente parlamentarista ; pertenço notoriamente á. ecit'rente 
dos que su-.tam que dentro do ~e preeídeocial- !l!o ha. i!Olução pot
sivil 1)al'a ~ tránquillidade· e j)ara a ~ da família bf'allileira. ~Este -é pomo 
de 'lista que ·teslbo ·defendido reiter&datt~ente, em livros, em conf~ci.as, 
em .artigos de jornaL -

Partindo des.a orientaçlo geral, eou, já·· se vê, adversario ~a · Cáría 
dt t6 de Julho: 

·Mas, r~pito, dev~os examinar . a Constitu:Íção, tal como · a pratica 
.llol-3 vae . revelando, para ' que possamos, ~ :evWo futura e illevitavel, 
·moldal..a em hanno.nia_ com as exigenci.as e os imperativos da. vida nacional, 
della' expurgadas as partes· que se revela.tém i=Pia.s. aoj ·· fins . a que se 
destinam. . . . . . _. .· . 

Quanto á instituiç5ó ' do Senado Federal, a.nalyset-i, já, longa e _cn.i
l!adosa.meni~ c:m -livro que ~n.servo inedito e que -_ese-revi h.:t. trC$. a:~~s. 
intitulado "Porque sou parlamentarista' ', d~pois em obra que publiquei o 
anno .. passado - ·"O :uite,proieciõ de Couatitlli~ em face· <b. demoeraeia" 
- -~tbn de faze1..0 taaibein em ·artig~s t1Q ]o·rn~ tfD.: C~~ ~ Íu)Tem. -~o, folha que existiu nesta Capitat -- . :. -·· . . - ·: . . . · . :· -

Tenho aqui - e de certo não irei ler tudo QI.Wito .a respeito. eserevi 
uma sy»th~e do~-. meus pontos d~ Yista sobre.. o . assuqno, das -Úléas 

que ant~ . da' eiabo,.;Çã~ de . nossa .COnstituiÇão defendi, . id6ss- q.ue, em 
res~mo. são :as. scguint~: ., : 

-.: . Na impoS$ibiliWide prati~ · de -r.iliu..r-se o · .gov~ ~o· do _PoVO, 
o q~ é rec.:Jnbecido por . todos os esc:~tores do direito .puhlioo', ~' dean.te 
da: íeneraliuçicl' do systema ·representativo,. que ·a llciencía.. r~.Qlitiea t~ 
G5'-c:\'Üas vae· a.perfeiçoandQ; ·: flâÕ pÚece possivet ac.onselhar .OUtr-o retrime • 

. dentro :da·, pura.; doutrina dem~ratiea, qÜe. náo seja o do pánan:u:.ital'ÍliJ!lO. 

· :~ E; .iluec ~menté· este -tem flexi.bili<lade . sufficiente -para:_ ~ttir. e 
c:Onbc:to 'pc~te da: titular "'da:. &óberania, ·-tueo é -·Ó povo, 'l:om os --a 
deléga.CfO$--' e;-'litravés ·destes. -com o: .. govemQ, afastando~ .por. Pt'OCfSSOS ex..: -
pcdietoti e'.' ~in~les; dos postOs .dé direeção política, quattto$ .·11io estejam 
~dO .Ji:iais -as aspiraÇISes ·e a :c:oofian9t~ popuhres: 
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Th exacta é éssa affinnação. que os proprios escriptores de tendeacias 
contrarias á. pura representação politiea, e inclinado.a á participação de:> 
syndic:aJismo . na direcção estatal, são obrigados a confessar, como . fez 
Duiuit : "Com os defeitos · .Que não é possível negar, o regime parlamentar 
é alnda o ·menos Jllau · dos regimes po.ssiveis, porque, a ex,periencia o di
monatrou, é ainda o que melhor -<:OII:Cilia as necessidades governamesitaes 
com a garantia da liberdàde;· e, não é demais repetir, a fôrma de govel'llo 
qúe perniittht ac:; · Pait: (a Fr~a) atrávessar, sem embaraços e serr sobre- • 
5altó~, iem golpe de EStado . . e sem revolução, o periodo tragico de 1914 11 

l9t8; é U.f\\ regimé QUe jâ fez ~ SUU J)TOvas". 
Parece, assim, vencedora, dentJ"O da democracia, a doutrina parla

mentarista, contra a qual -só se insurgem .logicamente o reaccionarismo. 
com o corporativismo fascista;. o co=unismo, com a sua. finalidade de 
díctadura ·da el3sse proletariá, ·e as· politicamente atrasadas nações latmo
american.as que, no presidencialismo mal copiado d05 Estados Unidos, não · 
IaÚm· mais do que legalizar os yelJios habitas ooloniaes do caciquismo, qual
quer da.S tres ~õrrentc5 nitidamente anti-democratfcna . 

.Democracia · representativa e ..,parlamentarismo ·são, pois, termos · que 
se eÓdlpletam, decorrendo um logica ·· e · nec:essariamente do outro. Não é 
possível ter duas ~opiniões a . r~eito. 

· ÓnÚ a · di':er'gencia começá. é nõ assentar se o parlamento deve cora. 
por-se de UIII:1 ou de duas camaras. - As razões invc~adas em favor de 
quaiqú·er das duas soluções' são para ~nsidetar, e reclamam detido. exa.m~. 
já ·Cj,ue praticament~ as na!WÕe5 ~optam ora uma, ora outra, em obedien
cia ' a motivos .Peculiares á époea. ou a condições locaes .. 

:As· principaeg raz!ies allegadas contra · o sys tema bicameral resumem
se· · Úo seguinte : a) ·a C amara Alta · nasceu em ~=a historJca já supe
rada, e ' para represcn~ categoria! sociats privilegiadas que ·a democrácia 
desc:Onbece .e não :têm mais . ra~o de ser nos tempOs presenteS; b) a v~n
tade liaôonál é uria e indivisivel e não• se comprebende que a tràduzatr. 
duas Camara~ ·distiilttas, o que poderia eonduzil:.a á soluções contradicto· 
rias: . c) a existencla\ de duas Camaras multiplica c()nflicto!> ~onstl1!ucio
naes, · àggravando os deieítos dO par'lalllentarismo ;· · á) o processo de pre
paraçio · da5 leis~ que' o mundo modt!nio · reclama · celere e breye, torna~e 
imemediave!mente lento ·e tardo com ·o bic:~meralismo, ·etc. -

~ sen'tido · contrario, á~gumentalll os adeÍJtos do dualismo parlamen
tar: · o) a esmagadora .ma.ioria das nações inclin.a..se para à selução dual, 
o que .indica c:Oí:T~ponder ella, n~ senso prático dos pov(!_s, a ~a. -~eéessi. 
dade indeclimvel; b) a:. dualidade tem funcção . moderadora \ servindo a .. . . , . . 
Camara.._ Alt.a 4lara. sopitar os pruridos innovadores da Camara popular ; 
c) a ~ualid:We premu12e a NaçãD contra o despotismo do parlarilento; d) 
pennitte mais . reflexão e madureza na. el<:.boração das leis. 

Qu2esciu~ que · sej~m as preferencias doutrinarias do . e.Studioso dessa 
questiO, o. fJU~ é forçosa .confessar é que a tendencia ~vã ·da · democracia 
é nó -sentido ·~ <Canuira uniC:a. . . · · .. · . · . . 

. A í.iistitciçaO &,· Senado, ~u · C:unara Alta, pe~ 'de· fo;ça c. p~estigui 
tOdos ·& ·diaS;·.c.ra: ~do radica~en~ elú1Íina<4: ora soff~do uma evi
d=te<tapii.t dimiiu~Uo . em· :~ funcção, e ~ . suas attt,ibuiç&!s cOnsti~. 
donaes . . Desse . ponto 'de vi~ é interes5a.lite uaminar . o que occorreu. 

· ·~ 
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nas Côrtes Constituintes Hcspanbolas, ao elaborarem, ha um anno, apenas, 
o. estatuto republicano da Nação. . 

: O primitivo .projecto de 'ConstituiÇão, regígido l)or um~ c:ommissã(, 
de juristas, sob a presidencia· de Ossorio y · Gallardo, previa a instituição 
de wn S~ado, se;n funcçã; política, intervindo na confeeção das léi~ 
COI!;IO elemento de moderação e ref-lexão, mas ·sem poder decisorio, sem . a 
{acuidade .de votar 011 negar confiança ao governo, . sem rpoder ser dissol-

• vMo, e rcnovavel por metade, dos · seus membros de quatro em .quatro aunos. 
. Tratav~se de um Senado corporativo, ·integrado J,ior el!!mentos recru

tados ·exclusivamente .me assoc:iaç6es . . patronaes, operarias, profissiona~s . e 
cultu_raes, dift'crente, assún, do ty.po classieo de Senado conhecido nas . va
rias naçõeS. As razõeS dessa preferencia da .commissão deu-as. _ Ossorio 
y. Gallardo; u Os inconvenientes de uma Camara popular sem fre!os, as 
DeCd!Sidades de znaior apoio .para o governo e os ex~plos .d:l únmensa 
maioria . dos povos". 

<:amo se ve, os · .tl.'otivos são de fundo essencialmente conservador e não 
po~m· :prevalecer em !Um ~arlam.esrto, como o que elaborou ·a c:onstiroição 
da.-HeSp;Lnha, de_ feição radicalmente · esquc;dista. 

As Cõrtes Constitutionaes não acceitaram ·o projecto da commissão 
de juristas mandado ·elaborar 1)Cio governo- provisorio $Ob o fundamento 

de· que sómente ellas tinham poder emauado directaDlente do povo não só 
para votar, tnas bmbem para elaborar um proj~cto de Con~tituição .. c a 
seguir ~esignaram uma . comm!ssão db Deputados .para fonn~ nova .prO.. 
posição constítuicional. 

Nesta jã não apparec~ ,O instituto do Senado, adoptando.se, aesse . 
llllldo, o principia da. Camat-a 'IJDica de origem · popular • .Jimcnc.. de Asúa 
eJal)lanou cleti~ente aa razões pelas qu~ :r. com.missão parlament;ar, 
po~ elle presidida, desprezira .a . instituição senatorial, " un .rccuerd~ de 
antano -que e1 ticmpo bà~rerá". "Não é possível .JDanter o velho Senado, 
~~ .AsW. tiOrQue se quizosse11105 resuscitar, com o Senado, ·o logar onde 
as cxçdlencias -d:!. . edade, ·.da · eu.!tura ou da riqueú . estivessem . ~:ep.resenta
das, . estabeleceri~os um .conceito díverSQ, · anti~igualitario, incoJN>átivei 
com o systema demoaatico ; e .se o que Se pretende faz& com o Secado 
~ estabelecer. dois. elementos entr~ o. capital e o trabalho, longe d~ · encqntr~ 
uma solução, surgiriam mais profunda, mais forte; mais ~ondavelmente, 
ós · antagonismos e:ttre esses dois elementos. Não admittimos, pois , o Senado 
.senão úma. <:amara só... , . , . 

Em plenario o assurnpto foi larg2Illente debatido. A • velha ~nstituição 
obleve ad~gados notaveis· e prestig:Íosos, êntre elleS Al~lá Zamor~ o fu. _.... 
tur.o primeiro presidente ar.~stitUcional. . · . 

Não ho~ve ariurnento · de- 9-ue se· não soccon-esse . Alcalá Zamo~ : -
a c:strU.ctu~ social, o ·,cri~ío fe.deral.ista, o da dupla deliberação, a· possi
bilidade do retrocesso . politic:o, . caso ·o futuro viesse a -constituir uma ca. 
mara de tendencias ~reitistas, a . ~erie~cia, historiéa. e até a propria: 
bi.o~, tendO:..~e em vista ·que ·a '\-ida ~ c:Outiiluidade. e · r·~ção. .;. Com 
a Cam:ira unica, duia. Alcalá Zamoia, a continuidade se rompé, só. . oo;n·-à . 
. Camara- d~pla a c:ontÍnuiaade . Cxiste:E eni. uma republica dc:mocratk:a; tJD 

unia reiiubli~: tia.sceute," só o ·Senado. pôde ~carna~ .~ . con~uidàd~ · êa 
Vida," a _ cõntinuiibde sem ·a qual a vida se d~onj~ta, assim :Co~ se 

. - '·-. 
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entttmece tom a renovação". E, logo .a seguir pergunta vá : " Ew u~ re.. 
publica dewpcratiea e nascente, na q'ual a .Camara eorresponiie á renov~ 

ção, em que não ~stew nen1 a continuidade das tradições hostis e hos
tlliudas, nem a continuida<:le dos interesses acobertAdos e disPerso.s, se se 
supprime o Senado, qual é o or-gão de continuidade na vida dessa re~ 
publica?'' · 

A substituição do Senado pelos conselhos technicos foi utna das sug~ 
gestões apresentadas; e a dia quero fazer refereocia, porqUe no Br~iJ 
tambem ha quen~ defenda :! peregrina idéa. Eis como Alcalã Zairiora · res. 
1Jon(leu_ á .proposta absurda : " O conselho technico ján1ais póde substituir 
o Senado; póde coexistir com · elle; póde supprimirem~se ambos; póde 
eristk ~m e outro não, porém a equivalencia é tão arbitraria como. aqueila 
a que nos familia.ti.:tou a imagem de ensino das línguas vivas. São duas 
cot~sas totalmente distinc:tas: o conselho technico tem funcções antes da 
deliberação do CoÍtgresS<' ; o Senado, n~ tempo, procede e delibera d~ois. 
O co~selho teehni.Co a!ldu.:t argumentos de ordem intellectual, o Senado . 
contrapõe o seu ~criterio de. vontade ; o · primeiro prepara, o outro contra
diz. O conselho t~chnico é a visão -parcial e unilateral dos problen.'as; o 
Senado, a informa~ão total e synthetica ddlcs". 

Outros çonstituintes falaram em defesa da mesma these, advogada tão 
brilhantemente por Alcalá Zamora, que .Para salvar o Senado procurava 
dar-lhe moldes novos c democratkos. 

Prevaleceu, porém o criterio adaptado peia commissão, parlamentar, 
expresso nas palavras de Jimenez · de Asúa, criterio que teve a àefesa, 
entre outros, do leatler 5ocialísta Indalecio Prieto, em discurso em que 
se accenruam os traços dominantes do novo estatuto po1itico hcspanhÕl : 
" No ' ·caminho da fraude, da deformação e da trabição interna da Repu
bl~ca, diúa Prieto, é um passo consideravel a criação de um: Senado que, 
fosse. qual fosse sua estructura, só serviria para dífficultar, entorpecer 
e,' ·por vezes, attraiçoar os desígnios da democracia hespanhola, plasmada: 
no ;nffragio -aniver.sal e representada .pelos deputados na unica AS8em
bléa que tem· <plena legitimidade em uma democracia, funda, séria e hon-
tadanii:nte sentida : ,, . 

A oração de _.Indalecio Prieto, um dos cliefes da corrente mais nun'le-
~ . - . . . . Q - . 

rcsa e Java.nçada das Côrtes Constituintes, dcci•liu da sorte do Senado, 
q\le fó.i, . 'd~_;;sa Jt.talleir.., ~. conjuntamente com os couselhos . technicos, in~ 
sinuados pelo. reacciouarísmo, e contTa os quae~ 110 mesmo discurso se 
insurgiu Pri~to, fulminantm1ente condemnado. · . . 

Venceu;· assim, na' Hespanha, a nova doutri11a democratica: c:ontrari:l 
ao systema · Ncameral. _ 

Penso (i1.1e a questão da unída~e ou d"a dua1id01de · d'e CamaTas ~ 
!ativas· não affecta i!: substancia da democracia. ó que é. éssenclal é que·· 
esta seja re:présentativa, 

Se .a_· represeri.taç:ão deve caber a um -ou a dois col')pos collegiados, 
é um éa.So relativarneote secundaria. mctbodologico, processua~ adjectivo, 
e n.ãÓ .attinge á doutrina etll .sua sub:Stantivida-de, em . suas necessidades 

. 1ogj~~- e .cimceituaes_·· E tà."to assim é que .is democracias mais prestigio. 
sas· do inundo, em sua grande' e esmagadora .maiori<l, .. adoptam e pratica~ 
o systen~a bicamernl. 
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Mas o que é. cezto, e por isso meslliO . cumpre declarar e , confessar, 
é que -ha, ua revi.úo ~~ . que os ·tempos novo~ estão fazendo pamr a$ 

instítuiçt>es aemoc:ratiéaa~ -uma tenilenci~ mar~da ·par~ cetcear ~- func• 
ç~ da C:un.lra· .Alta, senão rara' eliJJÚn:tl-a t~talinentto como ainda a8or01 
fez · .~ recem.nascida Rfl~Íublica da Hespanha. . . ,. . · ' 

Trat::we muito :nais . · d~ uma birr:l, de U1113. ogerísa de espidto novo 
contra uma instituição que, nas &aas origens, teve sal'<lr e cõr aristo
ératiros, do que ' mesmo de 'Um eonseetarío ·logicamente dedu~Ú:Ío. da pura 
tJ:teori3 política. 

O Scnadc c IJ D e t110C1'1SÔ1J Brasileira 

. Feita eFsa necessariá e-"Cpla~ação . p:-eliminar , .-;cabe ~gora . examiuar a 
questão ·em faee da democracia brasileira. 

· · ~ ÂIÍtes de tudo: será mesmo o Brsil uma democracia? ·li!! muito quem 
procure négal..O, ou appel\ando para o nosso g rande coefficiente de mass.'l 
-~ulai anâlphabeta,· o ra attendendO-se aos tropeço'! e falh.:~.~ que . as ins
titciçõcs representativas e republicanas, por nós ensaiadaS, enc.ontraram· na 
pratica . 

. .Não obstante, çabe af firmar q'úe ~ Brasil é realmente ~rea democracia. 
TOda a sua ·historia., todo' o · :seu . modo de ser como Nação, tod06 OS! seus 
ide3es políticos reve1;un sua vocaÇão democratica ·e iiberal. 

As pugnas em que se (:mpenhou no pass:ad.,, as aífinnaçõcs _constan. 
t~ .de sua iudivídualidad;!. nacional demonstraram sempre como o . Br.asi! 
só· .comprebende a vida civiea ·em ,; sta de conquistas libera~ 3l! .mais per. 
f~tu. Pr~iifto c . confiançá p~b!icá só conSeguem em. nosso Pais . os bo
.mens· que euê:arnam '~irações de liQe.rdide. Despotas. e ,tyrannos j~mail! 
a Nação os süpportou. ou tolerou. .· . . . 

Seremos · uma . democracia rudÚnentar, ainda · taeteante, · em m;sca da 
Perf~~ qu~ siJ O futuro nos Pó<fe 1~, : m~ ÍDÇontestavelmente. sÓ. nos . 
ieD.ti:JIOs . bem lio re8im,e democn.t'ico. .. . · · . · · .· · 

. . ,Voltand~; porém, á qustão que· nl?S Ínterc;s~, cabe. exammar como 
· deve ·11e· c~rortar a deínocrac~ braSi-lei:-a em fac~ da ques~o ~: !:Jn.idade 
ou dualidade da.s Camaras · Legislativas. . 

. Já vimos . que ha: em ·,dbutri• I)OQs' argU.mer<tos . con'duzindo a ' uma .. 
ojl. outra . so!Úção, qué a maioria das naÇões d'emoeraticas se io,clina Jl~ra 

a . dualidàde; :que a ·:mais rel:ente dellas, na elaboraçãO de sua carla política; 
a Hespanha,. adoptou a C;ir#ía unica e que· es'!a attitudê ~obedeceU: á in
ftnenCia ·dos theoricos mais avançados, . todos elles no séntido mon~~ 

• ·'Xo 'Br~sil fie;~, ássim. li~re. o passo para ~scplher q~lqu~r~·dos _dois 
caminhos,. sem ferir 9s pontos .es~iae.' .da doutrina democratica, e eou
sililtaúdo. a~as as su~s 'tendencias· e as pe:uliaridades de aua vida. politica. 

. ., · "" .. · . ' fi . . I • 

·. De5se ponto· ~e vista, teriamo11 a allegar desde logo em favor da. d,ua.lidade 
· ·d~ . ~esnbléa . a no;sa· tra.il.cçãd já &ee!llar • .,, servi_Ço:l que ~- Senad~: so~ 

ti:ebic;<i. o dÓ . I01perio:. _pr~~oa á Na~., as. g~u~s fig\tr~s: nàci~aes, ~o
. ~. ?~.haria,. TQ.rrei Homem, Nabuco, Ale.licar, C~s. .$<lraiva, . Ruy 
Barbéisa~ (~_'já.·. no Senado · republicano), ~ue . de aua tr ibuna, · se .servira01 
~:·íi.éf~d~ . os . gt;;uide.t ideaes, de liberdade e justiça, que sem~. aru, maram . o 'pc;vo brasiteir~. ' . . . . . . , 
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Não. ha como deixar de confessar a verdade de tudo isso, 'mas a 
simples ·tradição ?e um in~otituto, por mais cheio de serviços que se de
:IJlOnstrc no tlassado, ·não 'Pode, por si &6, justifil:ar a sua manutenção, mor· 
tnente .se ~ condições doa· tempos novos revelam a desnecesidade do seu 
papel. 

·Cabe : confessar que o Senado republicano brasileiro estava todos os 
dias perdrnllo força e prestigio, abdicando cada vez mais da· mia são que 
a. Com;tituic;ão lhe rcservára. o que denota para o observador,. collocado no 
terreno das idéas e nlio apenas llO ambl.to estreito do persollalisnio, JJão 
correspoa.der mais elle a. uma. exigencia da llossa. vida legislativa. 

O SetkSdo e o regirnen ·federativo 

·~arge aqui utn outro argumento, a merecer exame detido e sereno. 
O Brasil é utna Federação, e· nas federações tem-se .. considerado in

eispensavtl que coexistam duas Camaras para a forma~o da vontade do 
Estad.o. uma representando tod~ a Nação e· outra representando a vonta
de das unidades federativas. Escriptores ha, e são muitos os dessa th~o
ria, que apontam mesmo- ~sa. dualidade legislativa tomo . a caraderistica 
do Estado t"éd~al. Mouskhél, por ~eniplo, que é aut<lr recentissimo e 

· de valpr, aífirrna: " En-contramos sempre em todo Estado federal duas 
Camaral\, Ulll<!, <!' Camara ÍJDpular, que representa o povo em cónjuncto; 
o~tra; a Caruara Alta, que representa o.S Estados ,particulres.' ' 

'Não é-outra a. opinião de Borel, para quem o Estado federal é aquelle 
.err. que se ~onc:cde participação na forinação da vontade soberana ás col
lectividade pÚblicas inferiores; que assim ,se distinguem dos municípios 
ou ·'Pf'Ovincias do Estado ordinario. Tal ~articipação, conclue Borel, dá 
ás collectividades a condição de membros do Estado federativ~. . . 

·A. participação dos Estados federados· na formação da vontade sobe
rana do · iEstado federal, atTavés d~ assembléas e corpos legislativos, que 
lhes sejam -proprias e peculiares, é ·assim, ao ver desses e muitos outrós 
es~nptores>.U:na in-declinavel exigencía ·do regime federativo, e onde· falta 
~ particip'a.ção . não ha nem , pode haver uma. · federação. 

O . exame ·das ·Constituições de todas as Ilações federaes pa:r:ece con
firmar, ) .. p.rimeira ~sta, . a· these tão convictamente sustentada. Todas 

ellas adaptam o Criterio .dual. Apenas a Austría e a Allemanba esC3.$Jam á 
regra as5entada, i)lstituíndo Camaras· representativas -dos Estados mem
bros com · func.ções' limitadas, de modo que dellas. se póde affirmar que de 
Jnodo afgUm participam da formaÇão da vontade íedêral. São de tal ma
neira; berrante;· as· excepções opopostas pela Allema·nha . e pela Austrià · á 
tliese da.sooerania de fonte dual como carai:teristfca do federalismo, que 
Mou~khel se vê na eontingencia de. affirmar, para manter de ~ a su1 
opi.niãO, que aqÚellas duas nações · não são authenticas federações, e sim 
Estados unitarios çom ampla autnnomia local. 

.. · Em geral,- nos paizes íede1;ativos, a Camara Alta compõe--se de nu
mero eguàl de ·representantes' para cada tmidade federada, indepelldente
. Íne~Jte · de· ··sua popuhiÇão, riqueia ou outra qualquer consideração. Dessa 
pratica tiram Los -adeptos da · theoria de · que Mouskhei é um· dos ·melhoro 
expositOres, argu!llentos para. robustecer a affirmação de que a Camara 
Altà não é a represenb.nté do pOVO total, mas ·a dos Estados particulares. 
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Sabe-se que o nos,O Ruy Barbosa .chamava os Senadores de embai. 
x.adores dos Estados em <iontrÍI.posição aos Deputados que eram verdadei~ 
ros repr~tantes da Nação. 

A histeria da; formação do ·Senado Norte-Americano, no qual os pai.. 
zes federativos foram procurar o modelo para as suas Camàras Altas, 

• mostra que a. solução de egUaldade ~ara a represelltaçiio senatorial de todos 
os ·Estados membros surgiu alli como uma tra.nsacção imposta pela situa
ção política, na qual a pura dqutrina federativa de oegualdade das unida-
des federadas em q,uasi nada influiu. ' 

Por outro lado. e bem examinadlls os termos da questão do federa
lismo, não 9arece verdadeira. a opinião QUe lhe dá como característico fun
damental, ou como um dos característicos principaes, a participação dos 
Estadas membros, por intermedio de um orgão especial, na fonuaÇão da 
vontade nacional. 

O· SeJJado •Federal; que as tlações federativas, a começar pelos Esta~ 

dos Unidos, tem creado, não é um orgão dos :Estados, é um orgão nacio
nal, ·exclusivamente ycional, só tendo çompetencia em materia lcgi.slativ;~. 
naCional, e, na generalidade, recruta& ou eleito da mesma maneira e ·em 
obedieucia :1s mesmas raiões po!Ític:o-.partidarw que o.s demais represen
tantes da. Nação. Se nas suas deliberacões e votos os Senadores co !locam
se ·muitas vezes no ponto de· vista dos intéresses reerame1te locaes que 
representãm ou devem representar, fazem-no ~elos mesmos IllOtívos, por
que de maneira identiea procedem os Deputados que se dizem represen

tantes dirécto~ de toda a Nação. Nem por ísso deixam de ·ser Senadores · 
nacionaes, desde, que é para a Nação inteira que vão legislar e falar-. ' E 
quem contemplar o panorama das Camaras Altas de ·todos os paizes federa
tivos, sem esquecer o . nosso, o que ve~ifica desde logo é que nellas, · nessas. 
Camara Altas, talve:r: !llaÍS do que 'nas populares, o sentido nacional sobre-
puja o interesse estrictamente regional. · 

Accresce qu,e a noção de federação, talv~ porque quasi todas as 
que a hi;;toria conhece ·(os casos do Brasil, M=ico, Austria são ~ce
pcionaes e aberrantes) tenham vindo da Confederação, anda por ahi muito · · 
exaggerada e adulterada. A Federação é wn regime de transiçã~ é utn 
passo~ para a U!lit:ade, "'11ll estado .federal'', ·disse Ortega y · Gasset, "~ 
un co'nfunto' de pueblos que ~nam hacia su 'Unidad, la historia del fe
deralismo · ha representado siempre una torrente de concentración.' ' 

E:i:n fa~:e desse conceitQ, que é o verdadeiro, não ha como · justificar, 
.senão a titulo transitorio. ·e emquanto se conservam resquícios de Confe
deração, a doutrina que dá aos iEstados memb;Oll .a . attr~uição de ·!Parti
cipar, at~avés de delegados que llles sio p1:oprios, da formação da von
tade federal que acaba por ser sempre . tradu.zida pela soberania nacional 
una e indivisível. . 

·Assim pensando, não vej~ ecimo ju~tificar, mesmo em iac:e. :da· 'orga
nização. federal, a impreacindlbilidade de . ~i'stencia de um Seriado . 

. Se es~ orgáa deve subsistir no Brasil, ~om a . feição . legislativa Qut 
sempre teve. ou sob differeDte modalidade, razões outras devem sef' in
V!Jcadas para. justificai-o. 

·~ :S' o. ·qú~ passo a. examinar. 
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O Senado na Fe4.oração BrasileirtJ 

A. federaqão foi inaritu.ida 110 Brasil de maneira inteiramente original. 
Por toda parte ella eurge como um phenomeno de aglutinação e unifW:a
ção, reunindo-se esn collectividade Estados até então separados e sobera
nos, que passam a formar uma s6 nação. Foi assim nos Estadas .Unidos, 
na Suissa. na Argentina, na Allemanha, onde o facto federativo surgiu e 
revelou- ~Se. 

-•Dessa Maneira a adopção cio regime federal entre nós foi um caso aber
rante da evotução politica normal e eo=um aos .outros .povos. 

Pouco importa, ~:ré:m, a forma regular ou irregular pela qual insti
tuímos o federalismo. .Q essencial é Q.tK: elle, ha ntais de 40 annos, rege 
os nossos ·destinos ; e, nesse longo espaço de tc:m,po, criou em cada 'Uma das 
unidades federadas interesses particulares e caracteri!JI:icos, já agora diffi
cMs de contrariar ou eliminar. 

O DOSSO exaggero federativo, ao elaborarmos a catta de 24 de Feve
reiro de 1891, cllegou ao =tremo de nella estatuirmos que a çcmpetenc;a 
estadual ~eria a dgra·.geral e a nacional a excepçíio, esquecidos de que. 
se disposição identiea existe nas cartas politic:as de o'Utras nações fede!'aes, 
isso r~Ita 'de (lue em. taes naç5es o facto historico preexistente é a com· 
petencla. dos Esta<los membros, anteriores á iO"rmaçã.o nacional, em favor 
d:l. .qual aquelles cediam parte das prerogativas e attribuições de que eram 
titulares. 

No Brasil~ onde as razões h!storicas eram inteiramente diversas, outra 
devera ser .a regia constitllocicmal. 

Como quer que seja o certo é que o :cosso federalismo criou raizes já 
agora de difficll ~rpação. 

: ;puando o cuidado de todos os povos é estabelecer suppor.tes cada vez 
~i.s ·. finres para a u.Oidade nacional, o nosso foi criar uma diversidade 
de · interesses que não p'Uderam nem podem deixar de ter serias consequen
cias sObre -a nossa vida e s~bre a nossa evolução (lOlitiea. 

Uma_. dessas conse;ruencias foi possibilitar o ~redominio das unidades 
maiores, .~ais ri~ e mais :POder= sobre a mais desfavorecidas, que 
"iram, assim. os seus intere~ses ·relegados para um plano secundaria e 
subalterno. sómente attendidos, e qualldo attendidos, co1120 que pelo favor 
ou pela condescendencia dos chamados Estados leatkr.s. · 

.Ha, dessa ni:meira imi>ostergavel necessidade de criarrros na carta 
coostitueional -um apparelho, um instituto, uma força que defenda e am
pare os E;stados menores e mais . fracos, collocando-os em egualdade de si
tuação com . os maiores e mais poderosos na defesa d~ suas prerogativas e 
dos seus. interesses superiores. 

&$e instituto p6de e deve ser o Senado, q'ile assim se transformará 
rm · SeJJado .·dos Estados, não mais com a- funcção de Camarll. reviSQra, par· 
ti~ante da fonração da .vontade -estatal, poré:nl. <OJn essa o'Utra de impol"· 
t:u~cia. ~. reie~an:cia. não menores·- a de- guardião do regime federativo, 
• de . defender da igualdade. de _prerogativas e attributos de_ todas ·as )."!ni
dad~ .fedeTahs ·_dentro. do regime constitudonat. 

.Tod;i a _ _tar~fa legislativa ~=um será ex:ercida,_por uma Camara uni~. 
de _aceo~~ -co'm_as. novas tenÚncías da scieneia politica, mas aquellas .me-
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didas que affeetarem a a'Utonomia dos. Estados e ·a essencía do regime feâe
r:rtivo, ,·enham do parlamento ou do Governo, só poderão se transfonnao: 
~m le:i!I ou actos 00m força obrlgátoria. se obtiverem · o coilseiiSo · do Se· • 
eado dos :Estado! • 

..Claro está que·· a ne.:eseldade desse Senado· dos :Estados é· determinada 
apecas 'pelo inevitavel facto federa.Ci.vo, tal como o condicít>namos no Bra
siL · Sustento, potlém, que a federação é um regi'me · de transição, e nosso 
Paiz terã. de retoil\ar o fio de evolução seguida pelos outros povos," lnllr
cha.udo· para uma tmida.de politic:a se=pre e cada . vez mais accentuada . . 
Quando tal · acontecer, quando chegarmos · a ~ssa .phase . de unidade,· eertcr 
hnpo'!'-se-á llJ21a revillão constitucional, e então desawarecerá por desn4:ces
SQ.ria a instituiçã-o que agora preco:~izo. . 

Dt:vo pre~ melhor a n.inha opjnião nesse- caso: - tenho, «>111., 
Jimenez:-.·de As\1a ~m ·tauta ·segurança mostrou nas · Côrtes. ·Cons-titUintes 
H espanholas, que tanto o federalismo como o Wlitarismo estão em crise que 
:resalta aos olhos de todos os obs~rvadores attentos, · · 

A crlse do nnitarísmo de;:orre da compliexidade crescente das· tarefa~. 
que o. &ado moderno é .chamado a desempenhar, o qÜ-e impossibHita· _a. 

ac:ção eentrali~dora e exigé um desc:ongestionamento, 1ima descéntralização 
de serviços que o 'UI1itarismo Dão penni~, e" a entrega da . supérintendencia 
desses serviços a organ:smos . in~eriores distrlbuidos :em. categorias varias e 

.pelas diversas regiões que formam a hnidade geographica estatal. . 
A crise do federalisu:o :revela-se; por sua vez, na tendencia observad:1 

todos os dias, nos paizes. que a . tal ·regime recorreram, no sentido do ,refor
ço.mento político dos poderes nacionaes etn prejuizo dos locaes. •· · 

Note-se que fala d'e ·reforqamento politico e não adminí.strativó, por
que é evidcnt~. e já. ficou 'dito, qtte a administração, aetUalmente, só pôde 
ser descentralizada. Sut1ge, assim, a noção do Estado ·a • um . tempo; intégral 
c pltíritari~ ; integral porque coord=a ':todas as directivas geraes .ta vida 
politica, !! pluritario, porque· distribue as' · funcções admini9trativas por ar.: 
ganismos varias . e multipl~. · . 

, A noção de Estàdo integral;· assim entendida, em nada se assemelha a 
'de . Estado tota.lttario, tentacutar, absorvente, contida IIO 'idearia fascista' e 
'incompatível com a doutrina democratica, q'ae fôrma o 'w.bstractum ·üko!o
gico de q\lasi toda a civilização occidelltal. 

.Emquanto - não· chegannos no Btasi.Í a esta ~o:ocepc;~o· 'do Estado .. inte
grai e pluritario, enquanto· permanecermos. no falso federali.stno. a que aUudi 
ac~ indispénsavel se me afignra, ·e para os ÍUlS indicados, isto .é; res
guardar o equilibrio f~ativo e os ·mteres9CS superiores das peque!la!l 

. c fracas unidades federativas, a instit~ção por. .:tn.im cham. o . Senado do'S · 
F.stados, coi:n. o papel que--lhe t!'acei em linhas..,geraes e com as ~a;raoteris-
hcas ·apontadas. " . · 

. • O SeDado dos EStados deveria:· ser romposto de ~Jm numero egual de · re
presentati~ para . cada · unididc federativa, . escolh!dos pelo voto de Utl"· 

· eleitóradq ; 'especial, as AssembM5as estad'uaes e. ·os conselb.os munici:Paes' · 
Ni'to ·se trata propiiàmente · de' lUDa s.~ Camara legislativa,· 110-

sentido em que a theoría claisíca. ·ade~u .a fórmula cbitameral . '!'rata~ 
·de itm ~pparesho, - com deiçlio espécia1' .e propriâ, tendo especifica .funêção 
il!stltuciocal:, · intervindo na vid'a · :legislativa. ,como -na administ:ratíva1 .: em 
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casos ~tivamc:nte .de!enninados, e na defesa do principiO federativo 
que o Brasil ainda vae mantendo~ em virtude .da formidavel sonura de in
teresses .e prej'aizos que o erro da Constituição de ~~·. no seu ultra
federalismo artificial, gerou e a pratlca de quuenta annos radicou. 

·C.reio . qÚe- a insti.tuiçãa do Senado dos Estados, tal cQmo venho de ex
põr, não póde debtar de m.ctecer o apoio de todos, notadamente dos que estão 
afen-ados aos princípios fundamentaes do federalismo. 

. O que não é possivc:l deixar de reconhecer é que, mantida a federa
ção no . Br;lsíJ', inilispensavél se torna -c:riar um supporte, 11o%JI am;,aro, !Uma 

defesa. para . as· pequenas unidades federativas, c: esse supporte, esse am
Pa,ró, . essa · defesa bem. delineados est~ no systema que defendo. 

· ' · ,oe oqwm~ deixo (iito, decorrem as. seguintes conclusões: 
o) ~ face da pura theoria democratica, é indiffçrente que o pÓder 

legislativo seja formado por 'Uma ou duas camaras, i>ois trata-se de um."l 
Guestão puramente methodologíca e não da substancia do regimen ; 

· b ). a · quasi totalidade das n·áções deniocr:~ticas inclinou-se de começn, 
t•or mo~vos varias, para a so!uqão dual; 

c) -a ·tendc:ncia nova é, ent~etanto, no sentido monista, e essa tenden
cia · jã -~ to:"llOu victoriosa na ~is moderna das constituições européas, a 
da Hespmiha; ·- ·• · 

d) o feder;_listno não reclama COtnO eonseetario logico o poder legis
l::.tivo dual, e_ niío é .. verdadeira a theoria em face da qual o Senado deve 
participar da formação da vontade . estatal com• representante das unida
des federativas, tanto assim que ha federações nas quaes as segundas c:a
maras. qcasi não têm íuncção legislativa, como a Allem.anha e a Austria; 

e) no Brasil, onde. o federalismo se fe;: por uma evolu~ão á rebo1~r.;, 

não u ~rtumentos espe~aes a reclamar um poder legislativc;; composto -lc 
duas camaras ; 

f) mas necessidades praticas, decorrentes da fórma pela qual ~ ·nossa 
artificial fed~ra~o está se processando 'exigem a instituição de wn :~ppa
reJàp que mantenha o . equ-ilibrio feder~tivo e resguarde os interesses e a 
sor.te. dos Estados pequenos e fracos, e esse a1>paré~bo bem p.S.!e sl!r, e eu 
ereio··que deve ser, 'Um Senado dos Estados, com a finalidad-e e Ú•m a for
mação · caracteristic.as. 

~staS. Sr. Presidente, as. eonclu.sõe·s a que cheguei nos 1neu; estudos 
elr· relac;ã~ ao problema da instituição .do Senado em nossa Federac;ão, eon
d;l~es sobre as quaes, em livro ·que pUbliquei o anno passad:•. "o ~ 
p::ojea;o da ·Constituição em face ·da . demo::r.Jcia ", eu. insh;<::t no ssoguin
t~i ter moa: 

.. -~·enso que 1113ntida. a federac;So em nos~ 'Pai1:, tal coiuo existe na . . . 
nossa pratica institucional, com o 1)redominio inconteste das unidaór.s íc:de-
::-adas mai.ores e mais . rieas sobre as menores e ·de reco.rsos· mais frsco9, ~n- . 
~~v~l- -~ · ctc:a.r ~- a~relbô, ~m- instituto, um .. orgão que defenda ·e 
ampare. os Estado9 opequenos e fracos, dando-lhes posição · egual -aoa maia
_rc:s Da defeSa e guardá de SUas prerbgatiV~! C de SUa autonomia. 
~- aP.Par~ho, esse instituto. esse p~o, póde e aeve: ·s.c:t" o Senado, 

um Senado dos . Estados, trausmudado, assim, de representante do: vontade 
dos .E;~s . .na c:la.boraqão da vida legislativa normal; de ~ara re.1•jsr.r:1, 
4e ~~~ ·. d~ fo~ação .da· _vontade estatal, em . guardião do ·regime 
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federativo, defensor da egualdade de prerogativu e att:ibutos de ttJdà u 
Wl.idades kderadas. De accordo com esse ponto de vista, toda a tarefa 
legis!ati va c:ommum ficaria enttegue á Camàra unica, mas toda , vez que se 
tra.tasse de -uma medida affe.:taDdo a autonomia 4oa .:Estados é a _essencia 
do regime federativo, quer essa medida· parti:sse do poder legislativo, quer 
proviesse. do poder executivo, a !l'l'la. valide: pratica dCS~enderia. em absOluto· 
do voto e sancçáo desse Secado dos :.Estadós. 

Claro está que tal instituição,. que d~eria ser . ~lqlasta. 'coiuo o an· 
tiio Senado, por numero egual de represetttantes para cada. EStado, esc:o. 
lhidos j>elo valo de um eleitoradO especial, vigoraria emquántO o federa
lismo ·no Brasil · tivesse as Sl138. aetuaes caracterlstieas, duja ~ção 
aconselh.1. a sub-eommissiio coJJstitudonai. · . 

. Retomado, porém: o fio de evolução historica seguldo peila. ·federação 
em toda a parte, e a que o . Brasil mais dias menos dias retornará, o ins
tituto por n:im. preoo!lizado desappareeeria, por Jbe faltarem. _condições de 

. e:-tistencia, objectivos e func:ção 

Man~r a federação, e . não amparar os Estados- fracos e pequenos,- com 
·uma institu!ção que assegure o equilíbrio indiapensavel -á firmeza doS 
laços de alliança que ella pressuppõe, é o que se me afigura tudo · quanto. ba 
ti e mais illog:ico, inc:onsequente e contra iD.dic:ado; " 

O SeMdo em face da Con:stituiqão d~ t6 di! Julho 

!Como vê V. Ex., Sr. Presidente, deféndo a instituição de wn Senado 
dos Estados, não propriamtllte 'Wll appareLho legislativo, mas appat"elho a 
1:1n tempo legislativo e admiiústrativo, destinado unica e exc.I11Sivam.ente a 
f:,zer a defesa do regin:_e federativo . toda a vet que fosse affettado em ' s'Ua 
essench!-

.. .. O SK. CAJU-OS •G.o)(]ts - Pare<:e-me que foi essa a orimtação· que do.. · 
c1inou na Constitu.ição. adual 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Diz o nobre Deputado que foi, no se~i 
entender, o ponto de vista q~oe dom.ind'lí na Constituição ·vigente • . Ditiei ;," 
S. · Ex. que, sóm.ente em parte; assim realmente silccedeu. Effectivamente, 
examinand<Me a Lei Magna de t6 dé' Julho verifi;:a...se que a preoec~a. 
ção . d'Olllínante . entre· os legisladores foi a de eriar, não · apparelho tegjsja.;, 
t ivo, segunda camara, mas a de instituir ~arclbo conto eu imaginava, · 
destinado a fa~er a defesa· do regime federativo~ 

O S~t. Ci..JU.os GoMes .,--!- Sobrerudo por essa raz~o é que o Senado 
subsiste. Aliás, el.le só appareceü com o DOme dé Senado,- á. ultin:a' hora' 

. ua · redacção-: final. :- . 
,· 

O SR.: JOSE' AOOUGTO 

o Sa. CAII.I.OS GOK:its - .A Jra . vontáde<a~ Cons(ituinte. contra Q Se!uào ·. 
fr,i patente. Manifestou'-se em t:>das· as accasiões~ ,._, . , . . . · 
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O SR. JOSIE' AUGUSTO - Sr. Pteside~~te, aqui é que entro pro
priam=te na analyse do assumpto. Quero dizer <(ae a nossa Constitui.. 

· ~ão, ao definir <!S attribuiçõe:; desse apparelho IJUe, · á ukima hora, coiPo 
muito bem lembra o illustre Deputado Sr. Carlos Gomes, pas:;ou a cha· 
mar-se Senado Fede:al, ao definir as suas attrilruições e ao caracteri
za~s dentro do a~pparelho hartnonic:o da IC!nstituic;ão, foi 1nfeUti85i.ma. 
DiJ..o-ei J)O~ue: · 

Primeiro, porque ~ chamou de a.ppardho de coordenação de podere:! . 
. Se ex:uninarmos todas as attribuíções . do Senado. tal como se enco12tram 

rui Lei Fvndalnental, verificaremos que não ha nella nenhnma das de coor
d~ação dos poderes; verificaremos que ha, em primeiro Jogar. um appa
relho de funcções legislativas restriçt:ls, cirC~UI~Scriptas a dctcrminad~ 

.• a~wnptos, em segundo logar, um appar~lho de contrõle <1e poderes, de li
tritaÇão desses poderes; e, ainda, em terceiro Jogar, um appare:lho destinado 
a traçar planos. politicos . . . · 

O SR. WliLOS Go.u.es - E administrativos. 

O SR. ]:OSE' "·AUGUSTO - .•. os grandes pianos politicos, de qu~ 
a 'Nação precisa para encaminhar sys-tematioca e organicamente a ~ua po
litica ....,,..a - oríenotal~ sa-tisfatoriamente. • y- . 

O qne não encontro en'· nenbtim.a das attribuiqões do Senado, é a 
fune~ de coordenação de poderes, a que se referé o art. 1 30 da Con'l-

~ituiçlo: : . 

O .SR. PAULO So~àEs Mas, quando V. !Ex. admitte que ê appare-
lho de oontróle, :não está, tambem, i.n-Ípliei:tal:nen~e, ooma>rebon<lido q1;a; seja tn ~~ coordenador? 

'· :_ Q. SR.. JOSE' AUGUSTO - Absohlt:unente. não. 

: Q SR. PAuLa SOAUS - De facto concordo com V. Ex. · que de coorde
naçãO te%11 muito pouco. 

O SR JOSE' AUGUST() - Quasi nada subsiste. 

o s .. · CuNnlto D2' ·lUZ~ND~- - Se o Senado q"uizer eilmprir rigorosa
mente o seu dever; será um ~orgánismo que entrará. em choque com a auto
ridade do Presidente d~ iR~ublica. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - chegarei lã. 

O Senado, como · está ittstituido, limita attribuição de o mos i>oderes. 
cl>ooa as 61laS Com essas .attrlhuições, mas, não tem funcção alguma coor
dellad.ara ; ~Clll. funs~ de contrõle quando, em face de determinadas dispo 
siçSeis ~nsti~ionaes, ':POde ir . até a ânaullar actos de outros po<ieroS. 
·' ~ás, ~o ~rdena, não. . põe m~ orcJelll esses poderes, . nas suas "relaçõe.-. 
e:;tre ·si. 

• 
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O Sat. PAtrl.O So.uss - Como V. &. comi>rehcnderia a · functt.iio · coor
rlcnador& do Senado, se ti.,esse de pôr·' em ordem -:às varias ·attTibWÇõe$'?· 
Como ee proceuariam? · · r ·· • 

O SR. JOSE' AUGUSTO · _.... Sou contra a denominação · de "coorde~ 
lladora" •. 

·.O SR. JOSE~. AUGU,STO 
dor a • 

- · ;. . 

. O SI!. PAULo SoA~S - Penso que· tem. A propria iuncçáo ·de -~con
uõ~ a que v.-®x .. se refer.e, já é eoodenação • . 

O Sr. Pre5idente - Advirto o nobre orador de que á hora está .finda. 

O SR.· JOSE' AUGUSTO - ·Sr. Presidente, mais alguns momentos e • 
terminarei. 

ESte, 'portanto; é o primeiro reparo Q:Ue tenho a fazer á instit~içã~ . do 
Senado,: tal como . citá iia CoDStituiçãO. . ·- .. . . . .. 

O .segundo, é quanto ·ao que se enContra iio árt. 9z, § 1•. que ' reZa. o· 
~lute: . . c: 

"No inte~allo das · sessões legislativas, · a metade dti ;S~ 
•Federal, con~tuida l'lll . fó~ ctue o ltetím~to Interno isidl.iár; 
com representação egual dos Estados e do Districto F~eral, func- ·· 
cionará ·como Secção .-p=~····;; " · 

Nos· paizes que : àdoptam. o ~ parlamentar, pj,r ·isso qae "i 'di~ 
recção polití~ da ·Nação cabe ao Podei Legislativo;. ·as ~stit.ii-~·:.e_,tac; 
bele<:cm a instituição de ConlioiSSÕes parlamentar~ pcmnanentes. para que, 
nas féri:~S do Poder LegislaM-o, ·ficass"em ·como . que - assistind:~~ . em · Jiome 
do· Parlamento, cuja "funcqão directóra na vida politiea, com!) disse, é es
sen~I. fi cus~. repito, assistindo á' obra. · ·administrativa · e á ·obrei" go
vernamental. · · .... ·:...:. ~: ; , ,~ - = 

Isto é um conseetarlo logico do regime parlamentar. . No re-~iire presi
dencial DãO é assim; porque a· <lliecção. pOlítica . não· cabe . absolUtamente 30 

: Pàriamento; cabe ao Poder E~~cutivo, : C<lbe ~o ·Presidente dá 'Re;,ru.blica . 
. A . . insti~~ção da , Co~.!!sã~ Pennanen~ .. -é. desse . modo. ~.d-ecoue~ co 

~~e parla.pléntar, t; !!á9" se .comprehl!nde. 'no- i>resideucialisÍno:. . ' • ·d:: . . 

·. · . ·Mas, . admittindo que _ mesmo no presidencialismo, sei a ao ··Pod~( ~~ 
gislativo que aasista a funcção· de direcção da vida · politica, esta secção 

~ perDWlCnte então . deverá ser ~e~tadà .. . ~tre os D~utados; ·:qu~ ·são arem
bras do Poder ~ÍÍislath·o, e · não ·entre ·os SenadoreS, que pela · no·ssa C9nSU-
tuiçãci, não <Perteii~m áo Pcaü . ~~siatí~o. · . ' · · · . ·. ·. · · · . - · . . · ·- ... ·"~ ··.. ;~ ~-·' - .• · - -~ ' .:: .. ·.· · :· ;:· . .. . 

·o '5il:. ·cA-.ws Gow:Es - ··-v. Ex. · ne~ péssoa: aigU·ma." d"Uir~ :ij :~€t~i~1 
Scnacfo .:BraSikiro -'em·· qua!Q.uer :dos tjopÕ$ c!a~sicos d!l' . rea-ili?~";.ijó~~"tr 
uína' i>'rigiD:Ilidade nossa ·~ iior ~50 V : ~ •. com . esses ·argUm.eilíos, n~ i~c-
g~J:i . a uma conclu~, dentro do régime.; · · · ·· 
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O SR. JOSE' AU.GU!STO () Senado, tal como está no estatuto ba~ 
~co, é l'ttla inatituição de difficil, senão ÍD!possivcl cla&8ificaçlo daltr~J de 
qualquer r~me. 

O Sa. CARNEIItO n~ REzJ::Not """"":" E' -uma instituição burocratica • 

.. O SR. JOSE.' AUGUSTO - V .Ex., Sr. Presidente, já me advertiu 
qlle·a.hora-~á esgotada. ;v'ou concluir, mas antes de fazeJ.o, l)recillo clia
llK!.t · aillda ·a attenção dos estudiosos para un:a tercdra anomalia, que aife
cta ao ·nosso Senado: este não pertence ao poder legislativo, diz. a Cons
tituiçió. é um appatclho de mera coordenação. Se assim é. não pos90 com-

. l•rehendcr:'o -que se cootem no art. 28, da Constituição, no qual se pre
ceitua· que, ~o se abrirem os trabalhos legisiati vos {refere-se, nat:ural:merÚ, 
á Camara, pois esta é . que é o poder legislativo em face da Cons~ituição) 

a ~irecqão parlamentar }ica entregue não á Mesa do Poder Legislativo, não 
á Mesa da Camata, mas á Mesa do Senado Federal~. 

Para concluir, Sr. Presidente, volto ás observações feitas no Senado 
pelo Sr. José ·Americo. Tal como instituimos o Senado \Federal," I! ainda ba 
pouco o· nObre Deputado Carneiro de Rezende fazia referencia a esse ponto, 
tal como · instituímos o Senado Fcde:ral, vae elle ter choques continuados c 
inevitaveis col21 os. outros poderes, core os quaes ·se atriotará de continuo. 

O S;. CARN:etRo DE R:eztNDt - Apoiado ! 

O SR._JOSE' AUGUSTO - 'Vou precisar um caso de possíveis cho
ques e em -materia q1:e em breve debateremos nesta Casa. A Constitui~ão 
Federar.dlz no art; 91; n.: V; " 

--~ Com))ete _ao Se.nado orgattizar, com a collabóração dos a>n· 
selho.s· ctecb'ilicos ~u dos. conselhOs gcraes em que elles se agru
parem, os · planos' da solução. dos .problemas nacionaes. " 

'·<Pois -bem. -a~ mesmo tempo, a eonstiwição. estabelece, de .. ~eira ta
xativa. que ._compete privativamente ao .poder legislativo - e o St'!nado não 
é ·poder legisJativo . ..,... o . seguinte : 

• .- "legislar sobre todas as materias da corepetencia. da. União, 
c~iistantes ~o art. s", ou d~pendentes da lei {ederar, por· força 
da· Co1Jsrituj~o~ • .(art. 39•. !l· ·8, letra e), e inc!Úe entre essas 
.01ater;!as, ~- CJll~ .. :s~· refere ·o art. 5° : 

· "Traçai as dir~~trizes da educa~ãd nacional." 

Isto .quer:-, dizér. Sr. Presidente; , qÚe di ·privativamente co01petencia ao 
Setlado para traçar ·os · planos -que sol acionem : <lS .problelllll'l nacionaes, do 
mesmo. ,Jliil5SO qpe: estabelece a -competencia· ptjvativa da .Camara · dos Depti
tados:,. pau .:traçar -as,. direçtriOteS da. educaçãO nádonaL .ao .sentir. de. todos o 
principal~. problemas nacionaes:. a ser abordado, ou, pw-.1· usar da expres
s:io: côristitttcioD.a,( a ser reduzido a um plano -or:gani.co .e :systemart:ico. 
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- sãO; . portanto, -Sr~- Presidente, . fae~ varias dO. prObfemà do Sé!iado, tal 
como élte foi · eaboc;ad~ e traduzido em textos expréssoa da DDsaa Coultituf· 
~o. -!Íue prcclsaftl ser desde .já estudados e esmiuÇados. para que a •iDJti
tuição -não venha a ser. um instrumento de pertllilbaçio da . vida· 12aclorlal. 
0 a.sswnptO eleVe ser e$hldado desde já de modo qtle_ D,a obra rma.IODiata 
qae temos que fa=er, Dão hoje. por>que é- inopportuno, 11181 em breve, po•· 
sainos enquadrár a· instituição : do Senado, que eu ·preferia. chamar SeD&clo · 
âos · Estados e q'lle a Constituição Federal denomina. SeDado Federal, desltr\• 

.. da ·Federação : BrisUelra, não como : um elemento de de10rpniu.çlo e ~

cl:oques, mas como úm inst:rumento ao ·serviço daa' nossaa·laatituiç~ demo
era-ricas' · ~~ libera~.· ·que devemos propugnar todoa 116.!- por ver ·cadli · 'vez 
tna.iS_ ~tada.s, queridas e · amada• J)elo povo · braailciro, (M•~. ~
muit~ . b,em.) 

vão 
-o .. sr.. · Presidente - Tenho sobre a mesa 
ser lidos. 

São, successivamente, lidos, apo:lado_ 
.eussão . os ae&uintc8 

. UQ~RUU!X'l'OS 

N. 7 - .. t935 
(z.• · legislatura) 

B:eQUEIUK:!MTO . 

doia requerimeDtoa -. que. 

um e ·postos etn . di~-

.I 

. ' Considerando que o Departamento NaciOnal do Café, é .uma .das -maio.. 
res . .repartições anecadadoras da União ' fu!íccionando com attribuiç!le!l -:es~ . 
peciaes e autonomas que autorizam a realização: de . despesàs, sen1 a pr·~~ 
dellcia de qúalqui:r ctmtrok. ou . fiSCalização dos-. orváo!l. :coro~entes; •· 

· ·· Mas, ccinsKÍ~Ddo que: o . Departame!it;, -Naéio~ · det Café,, ~ca tem 
p!!blica<lo seus balanços :·referentes á ' receita e· 'á.s . despesas, o .• que liáo se 
confâl:ma -com o systeuia de. responsabilidade e publicidade, de aeeõrõo. CO!II 

os priÍlcipios repub~eanos-; . · .. - . . - ._, . 

. I 

oUtrósim, con!iider~dc) que a ilDprensa já· .. denun.ciotÍ a Wst:eslcla de' 
gastos .110 Departamento 'Nacional .d_o Café, eXtr:mluis à sua · finalidade ·ieaãl: · 0 

. · ~inda, ~nsiderando q:ue ~- tribuna da Camara; já foi ·dito que ·-O De~ 
partame~ito NaCialw do Cafe' reálizou "desPe-sas,· que se' ·riso justificam, e 

. ilor tim, · · · · · · · 

. . CGDsideia.ndo . qce., para ~ hOm' uomc 'd~e · ~esito ~ dos ~o
~em5 que o dirigem, ;3%-St: nus~r a:nplo 'e.sclateeüi:ierito .. aos . C:ontribtiin-
tes e - ã INação: · · . . . 

__ ... . 

Os ·DePutados, que repr~tam ·as · correntes da minoria · parla.~ 
. meDta.r, abaixO. assi~os; . ~s temioa. dos' arts: ~ e seu ·Par.laraplw 

... ..,uu~~- e ari '34 ·eombiuâdoS;·COII!" o · art.· 175' • . , ., ... ; le~ .. e·~- do ~ 
: . gimeuto . Inter-Do ·da ·Camarà; : requerem 'iteja· ·co:lstit:uida · uma com~ 
-·:21t!asãô -es~ <:ompOsta .de rin%e' ~embros; entre c)a quaes<dnelli 
· estat ·-re~âs J)ro~cionalm.ente·· as.- diversu··-~rienets ·de: oifi,-

·.~ ~ão~ ··;u4 ·a tt111· fie·: -·· · . . :·: ··· .· ·· ·.,.:: .:- · , .. 
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.. 'Levantar, pela respectiva escripturaçãe>, o balanÇO de todaa as 
opera~ do acli'Do e ~IJisWC1, do Departamento Nacional do Café, 
diBCriminandc>:-se, em devida fónna, a receita e a despesa de cada 
anno, de' modo a permittir- o ~nbecimento exacto da situação finan
-ceira do mesmo Departamento". 

Sàla daa Sessões, :z t de Maio de '935· - Arlbr Be-rtWdes. - lodo 
NttJt#. - CiNiJUJIO Brtl{lo. - Octa.vio Ma"Oabeira. - le1sé AKgusto. · 
s-,~ CDrrcia.. - Daniel de Corvolho. - Loerte Setu11aJ. - Domingos 
V ellMco~ --:- José Al'll4f Palma. - Pinheiro Chag!JS. - ·Christiano M . · 
MaeMào. - CGNII!iro de Resende .. - Le-uirrdo Coelho. - Pol~orpo V wt
ti . ·- Lu~ Vicnna. - AhtiP'O Tej:çtrirtJ Bnto Filho . - Artluw F. S~s. 
- ~edro CalM. - Barros CtJSsDl . - Acfi.rcio Torres. - Alberto Ro
selH. - Plínio Tourinho. - Wanderle:y Pmlw>. - João Mangabeirrs. -
/Of'ge Guedes : - lo4o Cleothas. · - Eurico Souza Leão . - Bw Fortes. 
- Alde Som/Hlw. - Botto _de Mene::e..•. - Pedro Lago. - J. J. Seoln-11.. -
Hétlrique DodS'Wonll; - Macedó BiUrmcourt. - Rego Barros. - B~Ma 
Lus/W4o. - Arthrw B~rde.s Filho. ,_. 

·. 

( 1... legiglatura) 

N. 8 - I935 . 

Rcqueren:os que · os dois projectos JlS. zos ·e· z13, de -1934, dispondo 
sobre ai)osentadorla· dOs func:cionarios publi<:o!l e bem assim o de n. x,:r, 
de · X933S (t .": legislatura)', seja.l!l envia-dos á Commissão .Especial do Es
tatuto ~ Fuuec:ionarios Publicos. 

· R~~eiro mais, . que quali}Jlcr projecto futuro, disopondo sobre o func
ciollalismii~ublic:o, seja; pela CDIIl!t!issão Executiva, remettido á referida 
Commissão.\ . 

A · Cannra · passada, Ja havia nomeado uma comm1ssao especial para 
cuidar do Estatuto ão& F®c:cií.carios Publicos ; al)i:sar disso, e!la appro
vou o projecto sobn: lieenç~premío, promulgado e publicado sob o de
creto D. 42, ãe JS de Abril: de t'~3S ; se eila continuar a 'VOtar leis avulsas 
sobré o assw:npto, termiDa~os por t~r um Estatuto; . que será unia vet"-
dadeirâ cólcb de. retalh'o~ · · · 

Sila daS Se!lslies, 2o' de ·Maio de 1935. B"""s Pente#t!Q. - Ed.. 
mundO Barrei;, PWO. . . 

. Eitcmi{da . a ' dis'c~ ti adiada a vÇtaçâo. 

· , 

O Sr.:·Presideute - Está f'mda a hor'l 'destiuada. ao Expediente . 
va:e.:se i:l:ím~ á·;·oril~ dó dia. · (Pa~UG.)' 

. : .... ... ·:· ~. . . - . . .. . . ·. .. . . 
~~ú~~ ·milis; -~ ·sá:·~~r c~rV-àlli~ ·Genei-oS<> Ponce; Café 

Filht-, Ribei~o .J_unio:o-, _Mario Cbetmoiít;· .Fetiil:10o''.Perdigão, · GOdofi-cdo Vi-
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anna, .1\genor Mo11te, Hugo Napoleão, Pires G11yoso, Fz:eire de Andrade, 
Waldemar Fal~ Figueiredo Rodrigues, Martins Veras, Alberto Roselli, 
Gratuliano Brito, Herecti:mo Zena.idc, Odon BCJ::crra, Souza Leão, João 
Cleophas, Rego Barros, Ozorio Borba, Adolpbo _CeJ.so, .·Mario Donnngues, 
Arthur <:avalcanti, Alde ·Sampaio, Humberto MoUra, MeUo Machado, 
Izidro de: IVasconcellos, Decxlato Maia, Melchisedec :Monte, Manoel No
vvaes, Oelllente 1.-Iariani, Luiz Vianna FilhQ, Prisco Paraíso, :Arl~ 
Le!>ni, •Mag-..!1-hãc& _Netto, Francisco Rocha, Pedro Calmon, Arthur Neiva, 
Rapbac:l ·Cincorá, Hornero Pires, Nogueira Pcnido, Eduardo Duvivier •. l,ev1 
Ca~uc:iro, Bento Costa, Hc:rm.ete Silva, Cesar .nnoco, Nilo Alvare1lga, Ban
deira Vaughan, José Braz, Arthur Bc:rnardes Filho, Dani~ Carvalho, 
N egrão -de Lima, Abreu Sodré, Santos Filho, Oscar Stevensol11 Gama Cer
quei:ra, Cardoso de Mello Netto, Cinciuato -Braga, Macedo Bittencourt, 
Meira Junior, Horacio W.fer, Fabio Aranha, Corrêa da Costa, Arthur 
Jorge, Carlos Gomes de . Oliveira, .. .Baptista LuzardQ, ·. Demetrio Xaviell. 
Annes Dias, Raui Dittencourt, João Ne\·es, Fa~fa Ribas, Aniz lladra·, Eu
rico . Ribeir.o, .Francisco Moura, Paulo .Assumpção, Pedro Rache, . Gastão 
de Brito, Leoncio Ar~ujo, França Filho, .•MoacYr. Barbosa; Arlindo Pinto, 
Augusto Co~sino. Cardoso Ayres, Sylvio Leitão, Paulo Martins, Moraes 
Pai va, Barreto Pinto (88). 

Deixam de ·comparecer- os Srs:: Plínio Pompeu; Lino .Macha-do, Fer
nandes Tavo.ra, Pedr~ Firllleza, Olavo Oliveir-a, José de Borba, Jc:hovah 

-Motta.. S~uel Duarte, Barbosa Lima Sobrinho, Motta Lima, Odando 
Araujo, Sampaio Casta, Altalllirando Requião, Lauro Pa·ssos, Pinto Dall
tas, Arnold Silva, Attila Aniaral, . Asdrubal Soares, Francisco Gonçalves, 
Raul Fernandes, Loritra. Costa, Carlos .. L'UZ, Pedro Alcixo, .A.ngust•:~ Vie
gas, Juscelino K11bitsch~ _.Furtado de Menezes, José Alkmiin,, . João Pe-. 
nida, Simã.o da Cunha., J<1ão Henriqne,. Bueno Brandão,. Jaé~es ~~nt2.Jl
don, Paulo Noguejra, Car!ota de Queiroz, Joaquim 53Jil'J)~ .Vida!; Ver
gueiro Cesar, 'Ca3tro . Pra<io, · Bias . Bueno,, Hyppalitl:) do ·Rego, Felix Ribas,. 
Gomes ·Ferraz, · Roberto' Moreira, Trigo ·de Loureiro, PÜnio . TourÍllJI,o; 

.Rupp Junior, José· oMuller, Abelardo L-:.~z, Pedro Vergan, Victor: Ru!!SO•. 
mario, Vieira 1\lacedo, AlbertO Al~res, Roberto Simon~cn, Gastão' Vi

. diga! (71). 

ORD~~- ,DO }~IA 
~· l. 

Q Sr: Presidente - A · lista de :presénça'. 3COUSa o ~mpareciniento 
de_·1'~9 S~s. •D.ePittados. . · ·· .. 

· :V àe:se · proceder á · ~otac;áo da .ma teria coDstar.tc da, .. Ordem_ 4o ·d.i~. 
_ yut~ão · do req~to n. 6, de -~I93S .(r~~ legiskJtura);. ·do 
Sr. ·João SimPliâo e Otdros, M sentit:lo de ser .iwmeada' U1114 Ço!fl

mis$C.O Pm-lam-tar de . Estwlo.s -à<J -Mariori.M : M.er~te, Parf.J.. ~rmí-
nar o estfUlo já m~.:'iad~ (~iscussão unica); ' . . 

_Approyã.do. . . . ': .. , _ _ ., ,.;: 
j .• discussão do projecm n. ~o. dJl.. 1935. ,'(f,J~a. kgislatrl.ra), 

'ooriruJ.o o. er-cdito especitli. de ·r o. 4~o :~~$ooo, .. pa;-" ait~ef. · 6$. d4.s
, .• . ·. f1e::as .a . .serem_ realis:a.das .com .ri "llisi~. do,.Pr~~te .4a- R~11lica .k. 

, lf~~~ic~ .. d~.'j!~Q~1.:e ~rgérs:~;,,-, --_ . - ; . ·-- · _ 
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O Sr: Presidente - ~Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Acnrcio Torres {.Pela ordem) - Sr. Pr<!!sídente, venho á 
tribuna, apenas, pà.ra j.ustlfícar um requerimento meu e de varies dos "di~ 
gnos collegas da minoria parlamentar. 

O honrado Sr •. Presidente da Republica, vetando o projecto, que a Ca
mara lhe enviára, àe reajustamdlo dtos vencimentos do funccionalisrno 
civil e mílíta:r, fulminou de inconstitucional, nas razões do véto, o artigo 17 

da medida que melhorava a situação dos servidores <lo Paiz. 
Disse, _exercendo C1 véto · parcial áquell<!! projecto, o digno chefe d<l 

Executivo: 
"O acto legislativo (art. 17), apenas subordina o custeio das 

·despesas ·autorizadas á realização de operações de credito até a 
unportaocía de. I Il mil contos. Trata.se, pois," de disposição, evi.. 
dentemente, inconstitucional. 

NestaS condições, não é dado ao governo. sa.nccional.a". 
:a• bem ·verdade, que- o Sr.. Presidente da Republica, que usa e abusa 

de não fazer com que seas actos correspondam ás suas . proprias palavras . 
não vétou o artigo 17 do .w:ojecto de reajustamento, que deixava os n r mil 
contos, . montante das despesas com augiilento de vencimento, a operações de 

. creditas a .-que fôr3: _ a.utorizado. · Mas . se o P.residente da IRewbÍiea, a quem 
càbe . colla,bo:rar san_ccionand·o . as resoluções legislativas; diz que é inconsti
tucional uma -disposição que a.u~oriza o governo a fazer operações de . credi
tos, justo não-me parece, nem mesmo :razoavel se me afigura, que a Cama
ra, Jogo depois, vote· outra disposição, deixando .que o erodíto de ro. 400 

contos a ser aberto. para a _visita faustosa do chefe da INação ás Republi
cas do Pi:ata fjque condicionado a simples autorização para essa operac;ã(l . , 

o s~ . . ·Getulio Va~gas, diz que é inconstitucional () art. I7 dei 9t'O

iecto._ d~- reaj_ustamento, porque S. Ex., no mome~~:to de vetar o mesmo 
projecto. -,querendo respeitar a !Constituição, de que se não tem lembrado 
em out~, opport1l;llidades, vi11 que o ;E'acto. Fundamental da Rep'Ublíca. 
estabelece') ie. moào claro e in.sophisD131'7e), no art. 18,3,- que .nenhum encargiJ 
se creará ao · Tbesouro, sem attribniçâo de recursos sufficientes para c 'US· 

trarem as desp'esas. _ · · 

O Sx. H:ENJUOUI! Donswott:a: - A proposito da interpretação do ar. 
t!go tSj da -Constituição, .ti botwe um pedido para o pronunciamento da 
Con::míssão dé Jus\:i~ da . Cam~ra, porque. é materia controvertida. saber se 
a autorizaÍ[ão para realizaçio .de operações de credito · satisfaz o disposí· 
tfvo .,COI:i.stituciona!. . "Ag<1ra : JlleS!DO, tive O · ensejo de SUScltar novamente 
a questão no seio da Coiiiiilissão d..: Fínanças; ba.s~do no véto opposto pelo 
Presfderite d:i Ré~lilirii ao "àrt; X7 Cio -projecto de reajustamento. 

O Sa. ·PAuLÔ MAltriNs - Operação de credito para despesa pe:manent'! 
" uma · :be~e·sia> · -' · · · 

O SR..· I;i:I!NJU2UE DoDSWOR.'l'H - As mesmas ·ra.zôef> subsistem contra o 
~redit.O. relativo .. á'> :viagem · visto como· o ·· hesidente· da Republica, declarou· · 
que não S'anecio~va- o -~-< :t7·· por. igual moti,;'O . . 
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O SR. AlCUR.CIO TORRES O Chefe da. Naçio, vetando o projc-
eto de ;caj"UStamento e fazendo referenda especial ao art. 17, declara 
que é ineonstitucional e .que a .Camara, votando o ar.t. 17,. cria uma: des
pesa de u ~1 contos ao Thesouro. sem. attrJbuir os recursos sufficiente1 
para seu custeio. 

O Sa. p,..tlLO MARTINS .__ E' uiL"a contrapartida na receita. 

O SR. ACUR!CIQ TOlt&ES - Sr. · Pres!dente, se é inconstitucional d 

c>peração de credito para attender ao augmento do funcci9nalismo, co1t10 
admittir seja ·constitUcional a não attribuição desses mesmos rec11~sos 'pat'a 
a visita faustosa do Presidente da Repub1íca? 

·Sendo assim,. precisamos ouvir o orgâo technico da. Casa, que é a Com· 
missão de Constituição. Se o projecto, como. tenho procurado sustentar de 
outra feita. houvesse sido votado pela Camara, elll primeiro tu mo; se " 
rcaioria, data 'Venia, não nos tivesse furtado ao opron\1Dclamento sobre a ·m:t
terla em prüreira disCil&Sáo, pedindo a· retirada do proieeto para fazer su:1 
substittéção .por outro oriundo da .COnunissão - esse· reqtt~ento u1;, -te
ria cabimez~to, porque <li: elle qu~ a primeira discussão de> projeeto- e sua 
ccuscquente· votação se destinam a dizer de sua utilidade e de saa coam. 
tucl.,Jl3.1icbde. Otie&O seria outro requerunento para que, sobre materia já 
l"esolvida. .pela Camara. ainda fossemos ouvir a <:ommissão d~ Co()nstitui
(.·ão e Justiça. 

A Ca1nara, Sr. Presidente, approvou o proje!cto em segundo turno. 
Nãe> conheceu de s'lla c:onstitucion;üidade. .Votando-o nes!fl discussão, a~
nas disse de ~11: tuetito, o q,ue vae fazer tambem na terceira. 

Pois bem, quer a rl!inoria, · em· face das 'palavras incisivas oo Presi
dente dâ Rei>ubliea, no veto a.o projeeto" <de reajustamento dos ci-vis, ctue a 
Camara, não vote o projecto- em -terceiro turno sem que sob~e sua cons+J
mtionalidade opin~ a Commissão cm~te da . casa:, 

NestaS cOndições, passo ás mãos de V. Ex. 11III requerimento para que 
seja submettido ali exaMe e ao voto da cámara . 

Vem á Mesa, é licio e submettido a votos o seguinte 

Nas _.razões de vél:o· ~o projeéto de reajustamento de vencimentos .disse 
o Sr. Presidente da -R~ublica : . 

"'O acto .legislativo· (artigo 17) apenas subordina o c'llsteio das des
P~ autorizadas .á rn!i.zação de operações de credito até a importancia 
dé :· t n. ooc>_ ·conto~ 

Trata-se, pois, de disposiqão evidentc:IL"ente inc:onstitllcíonal. Nestas . 
condições não é dado ·ao Gov~o sa.nccional-a ". 

o·. p~ojeoto n. lO, .de· .1935; que -~r~ o ·credito de r.éis. ~~-40<>:ooo$ooo 
para ·at'"...cnder. áa; ~- a serem realizadas ~um- a visi1a do St'. Presidente 
d:.t ~epublica ãs ;R.cpublicas do•Uruguay e Ar~tin:i, diz no art. :z"· 
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" ·Para occorrer ás-dc:9Pesas deconcntes do presente credito fica o Pre
sidente da Republica autorizado a realizar as necessarias operações (!;, 

crédito." 
Nestas condições, incide o artigo em objeção de egual naturua cons

titucional que levou o Sr. Presidente da Republica a manifestar-se contra 
o artigo J 7 . do projecto de reajustamento. 

Requeremos, pois, â volta do projecto n. 1 0 , de 193S, .ás Commissões 
de Finanças e Orçamento e de Constituição e Justiça para novo estudo. 

·sala das· ~ssões, 2r de Maio de 1935. - Ac-urcio Torres. - José Au· 
gusto. - Chri.stianc Machado. - Sot,::o LciMJ. - Baplista L11:a1·do . .:..... 
Barros CassoJ. - La11rtc: Sct-u.bal. - Arthur ·sa~'tos-. - Bias Fortes. - · 
0!7ta'11W Mangablrira. - .Pedro Lago. - Macedo Bittcncourt. - Pi11hl!iro 
Chagas. 

O Sr. Cardoso de Mello Netto (Pela ordem) - Sr. Presiden· 
te, na '-- quaHd~de de relator, na Commissão de Finanças, do credito ora em 
discussão, cabe-me dizer · das razões pelas quaes ~ntendo não ser caso do 
proje;to ir á Commissão de Justiça, neste passo do debate. 

Não conheço, ainda, os termos da mensagem do honrado Sr. Presidente 
da Republica, a respeito do véto ao reajustamento de QUe trata ·a lei nume

ro 51. 

O SR. Ac-uRCio ToRRES ·• Posso affirmar a V. Ex. que o Sr. Presi
dente · da Rec;ublica, declara inconstitucional o artigo 17. 

O SR. CARIDOSO DE MELLO NETTO - Se as infor.naçõe> do il
lustre. colleia Sr. Aourcio Torres são verdadeiras, . declaro, sem. que possa 
ser contestado, não ter o caso semelhança ou paridade com o que se acha 
-em dc:bate. 

A opini~ dei Sr .. Presidente da Repubtica es tllria, naturalm~te, - é 
uma hypotbese - baseada no artigo 183, em virtu<!e do qual nenhum en
cargo sê! creará ao Thesouro sem a attribuição de .recurso suffidente !)ara 
lhe cust~r as -despesas .. Sendo o abono · provisorio aos civis e militares en· 
cargo ainda nao existente, ~eado em virtude de lei, entende.se, n:lturalmente 
- contin~li· a hy1p0these - .que incida na sancção do artigo . 183 da Consti

tuição. 
No tocante, · porém,. á viagem do Chefe da Nac;ão, não tem ·cabimento. 

em absoluto, o artigo 1S3. d~ nossa Carta Fundamental. O encargo, . quer 
· sob pont~ de vista moral, quer sob J)onto de vista ~atericl, está creado . Tra

ta.se . de visi~a deretribuição ... . . 

.O_ SR.. AcvRcro ToRl!Es ~ Oh .! .Pelo amô~ dé Deils ! 

O SR. CARDOSO DE MEllO N·ETTO - Não é pelo a môr de Deus. 
-é a verdade. O mais é pura chicana. · 

O SR. AcuRcio ToRREs - Não apoiado. Não faço chicana. V. Ex. não 
·P:óde-assim qualifi-car a nossa attituâe. •V. •Ex : ha de _tratar-nos oom ~ res
peito a que temos direito. 
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O SR. CARDOSO Dlj'. ·MELLO NETTü - Não ha paridade, absolu~ 
tamente. 

O Sll, ACUliCIO ToRRES - E' absurdo - pennitta-me a ,exprossão 

- o que V •. Ex. está affinnando. Quando o Presidente da Republica man
dou a mens.lgem, tratava-se tambem de ellCargo a ser creado. Se a Camal':l 
Jbe negasse o credito,_ S. Ex. não iria viajar. 

O SR. CARDOSO DE MELiLO NETTO - V. 'Ex., Sr. Deputado 
A<!u.rcio Torres, negou licença ao Sr. PresideD.te da Republica, para viajar, 
ma.s a Camara a concedeu. O encargo estava.,· pois, cread~, porquanto não 
era 1)0ssivel que, concedida a licença, o ·Legislativo deixasse de fornecer 
ao Sr. PreSidente da Rej>ubiica os meios sufficientes e condignos para essa 
viagelll. 

O SR. AcvRCIO T oatu:s - V. Ex. parece estar esquecido. A mensagem 
pedindo licença chegcu no mesmo momento em que recebemos a que soli
citava o credim. 

O Sll.. ·Mo~U.Ss AND!<ADE .:._ Mas a solução da •Camara não foi dada ao 
mesmo tempo. 

O SR.. AcuRcio ToRREs - Quem considel:".l inconstitucional a creação 
de encargos se1t1 a attribuiÇão de recursos necessarios é o proprio Sr. Pre
sidente da Repub!ic;;.. 

O Sa. ·MoRAes ANDliAD~ - Pouco mworta a opinião pessoal de S. Ex. 

O SR. CAR:DOSO DE MELLO NETTO -. Sr. ~residente, já de
clarei, c penso que me tornei claro,. não haver .paridade de natur= aliruma 
entre o caso· do reajustamellto dos funocionarios civis e militares ·e o que 
ora óccupa a nossa attenção. 

O SR. · MolW!s ANDIIADE - Ademais, tratar.se~ia de opinião meramente 
theori~ do Sr. Presidente da Republica, que, no caso. não interessa. 

O SR. CARDOSO DE MELLo NETTO - Sr. Presidente, neste pas
so, concedida a liceD.ça ao Chefe do Governo para retribuir as visitas de 
cort~ feitas !pelos Srs. Presidentes do Uruguay e da Argentina,. estando 
já em viagem S. Ex;· c figurando o proieeto· em terceira discussão, apprO'
vado, não s6 pela maioria desta Casa, coll?O por grande parte dos membros 
da minoria., entendo, Sr. PresidentQ.. que, além de não hav~; em absoluto, 
raúo alguma rpara a i!h do .proje~ á Commissão de Cotistituição e JUS
tiça, esse acto importaria, 3lcima de tudq, em innegavel deselegancia. 

Em seguida, é dado como rejeitado ·o requerimento . 

.... 
O Sr. Aeqrcio Torres Wela ordem) requer verificação da vo

t.~r.ão. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11: 10+ Pág ina 71 de 85 

-00-

l~roeedendo-se á verificaÇão de votação, reconhece-se terem 
votado a favor 32 Srs, Deputados ·e contra 142; total , I74-

O Sr. Presidente O requerimento foi. rejeitado. 

Continúà em discussão o projc:c~o. 
Não havendo mais quem queira usar da palavra sobre o projecto, vou 

declarar ex:eerrada a discussão. (PaU$a.) Está encerrada. 
Vou submetter a votos o projceto. 

E' dado como approvado o seguinte 

P~JEC'l'D 

' 
(r• legislatura) 

N' IO - 1935 

O Poder Legislativo Decreta: 

Art. r.• Fica aberto, ·.desde já., pelo Ministerio das Relações Exterio
res, um credito especial de 10.400 :ooo$ooo (dez mil e quatrocetni)S contos 
de réis) para attender ás despesas a serem realizadas com a visita do Pre
sidente da Repu~lica ás Republicas do Uruguay e Argentina. 

Art. 2.• Para occorrer ás despesas decorrentes do presente credito, 
fica o Presidi!Dte da Republica autori~ado a realizar as necessarias opera
ções de credito. 

Art. 3·" Revogam-se as dispo5ições em contrario. 

Q Sr. Bias Fortes (Pela ordem) requer verifkação da votação. 

Procedendo-se á. verificação de votação, reconhece-se terem 
votado a favor 155 Srs. Deputados e contra ZI; total, r76. 

O Sr. PresideDte O projecto foi approvado e vae á Commissão 
de Redacção. 

Tenho sobre a mesa e vou submetteT a votos o seguinte 

Requeremos preferencía para o projecto n, 77-B, de 1935, sobre os 
demais da Ordem do dia. - Cksro Godoy. 

Approvado. 

"O Sr. Presidente - Em obediencia á deliberação da Cámara, vou 
submetter á "immediata diseoosão. o projecto. 
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J!discwslío do pr()jecto n. 79-B, de ·1935, regul~mdo a exe
cução do casamento 1)71ir;ioso. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Acnrcio Torres (Pl!la ordqm) - ~as para dizer a V. 
Ex._, Sr. President~, que, com o avulso· distribuido, a Cartlllra, a meu vê r , 
não ~oderá. deliberar sobre o assumptó. E V. Ex. ha de :me dar razão. 

Desejo fazer dois reparos quanto á publicação da materia. O ;.vulso 
está errado. 

Se qualquer Deputado lêr o n. :z do art, u ",· veriíic:arâ que er:t!. ve:>: dt! 
redigido, como se enoontra. na fôrma affirmativa, deveria esbr de ma
neira negativa ... 

O Sa. HuGO NAl'OLSÃO - V. Ex. t em razão. 

O SR. ACURCIO TOR.R;ES . • • porque o citado dispositivo in-
clue entre os do~mentos que devem ser -levados ao ministro religioso. para 
c:elebraqão do casamento, uma certidão em que se declare. não constar ex
pressrunente impedimento legal para effeetivação do acto. 

Quanto .ao outro, data 'll~ia, affirma que é erro de tec:bnic:a, Prefiro 
mesmo admittir (!Ue seja erro de impressão, pois o n . .2, attribue ao juiz 
a expedição . de certidões, quando todos os l)apeis, em matc:ria de habiUta
.;ão para casamento, são ex.~idos., não 11elo ;uiz - que apenas examina 
o processo .. _ 

O S:a. BAmn:To Pnho - Ma$ pelos c:artorlos. 

(J SR.. ACtJ.RCIO TORRES -
hid.-s ess:~s certidõe9 , 

O 11. 2 diz: 

- de cujo julgamento são extra . -

"~resentação, pelos nubentes, · ao cclebrante, de -uma certidão pas
sada pelo j-ui.z ••• " 

O Sa. BAR.tro PIN'l'o - Deve ser ~1randada passar ~lo juiz". 

O SR. AOURCI:O TORRES - Pnfcitamente: ~lllaudada. pàssar pelo 
juiz.,. 

ou extrabida pelo escrivão, perante Q qual se processe a habili
. tação do casamento e da qual conste declaração expressa ... .,. 

Digo, eu, agora : 

da inexistencia de qualquer i~imento legal para sw effe-
ctivação". 

Isso quanto a erros no avulso. 

No mais, . é apet~<Js meu desejo chat~~at a a.ttenção , ~ Camax;o, nesta 
. hora em que se inicia a diSCII!SOO ~o projecto, 113ra . quaesquer emendas 
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que por ahi appareçam, estabelecendo para os proces~os de habilitação ou
tros emolume~os- .•. 

O SR. B.ul!.~'l'o PlNTO - Apresentei emenda nesse sentido, te11do em 
vista a explor-ação do Registro rCivil. 

O SR. ACURCIO TORRES - . . . Que não sejam fixadO's no Regi
mento de Custas de varios Estados. 

Assim falo, porque, segundo me informam, ha emenda a este proje;:to, 
prefixando uma determinada importancia para o custo do processo de babi
)itação. 

O S!l. B,.,RilltfO PtN'I'o - Que actualrnC!nte variam de accordo com os 
nubentes. 

O SR. ACUR'CIO TORRES - O registro do casamento será abSIOlu
tamente gratuito e ns de~~tPCBatt do processo de habilitação se regerã-o _pelo 
Regimento d~ Custas de e3dn Estado. 

Po!'que, Sr. Presidente. e"lltabelcccr determinada importaocia para o 
processo de habilitação de 'casamento, dando a celebraçáo, não obrigatoria
mente aos officiac:s ·.c:fc: c:.asamento , mas tambern aos ministros religiosos. é 
matar á fome os officÍ<les do regi~tro çivil, pelo Br:1sil em fórn. 

O SR. Bu.s FoRTES - Muito bem. 

O SR. AOURCIO TORRES - V é V . Ex . • Sr. Presidente, q~e ha er
ros 110 avu-lso. 

· Asosim sendô, pediria a V. -Ex. ouvisse a Camara - e mandarei á Mesa. 
por escripto, na fôrma regin:ental, o meu reQuerimento - sobre o andamen~ 
to; por 24 horas - ou por 48 horas, como me 5uggere em aparte mimico o 
'nobre Deputado Sr. M'<lraes Andrade: - da. 3" discussão _do projecto 79-B. 
afi~ de que sejam impressos novos avalsos . 

P proieeto, nos doios outros turnos, foi acceito pela_ Camarn., que ddSeja 
approval..o .oom as modificaçõe9 indíspensaveis. E' uma questão delicada, 
que precisamos rc:9olveT - a do casamento. Nlo haverá, entretanto, pre;ut
zo,_ t~esse adiatm:nto, pois temos aindn cinco mezes de funcc;ão. se não houver 
prorogação. 

· Peço â. V. Ex., Sr. Preaidcnte, não veja no meu requerimento qual
quer .proposito de obstrucc;ãAl ou intuito• de ,procrastinar, mas apenas o obje~ 
ctlvo de p~oporcionar á Camllr::l o ensejo de votar o projecto em face da 
avulsos impresso~. ·na devida f6rma . 

.Mandarei á Mesa .o requerimento. (Muito bctt~.) 

O Sr. Presidente - Informo ao nobre Deputado Sr. Acurcio Tor
res que ha sobre a· Mesa um requerimento nesse sentido e, bem assim, va~ 
rias emendas que vão ser lidas, algumas lias quaes corrige.-n . eDganos aponta~ 

dos p,or s .. Ex. 
(l . Sr •. Barreto Pinto. Sr. Presidente. Não v.eio necessidade do rc:-

querím~to do nobre Deputa<lo Sr. Acurcio Torres, porque, _havendo emen 
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das, o projecto terá que voltar, forçosamente, á Commissão . Tem razão o 
illustre c:ol!ega quanto aos enganos _verificados no avulso, pois foi até es 
quecida a propria .data em que foi assignado· o parecer pela COIDIIÜssâo r~
pectiva, mas as falhas poderão ser reparadas quando o ·proeesso '!Oltar com 
o par~ da !Comxnissão sobre as emendas ora apresentadas. 

Feitas estas ligeiras considera~ões, peço a attenção da Camara para 
a emenda que· apresentei, mandando fixar o custo do proce!lso de habili
tação, que é v ariavei, conforme as condiçõe:~ de viJ.a. de cada um dos 
~ubentes. · · · 

IE' que, - todas nós sabemos, - o regimento de custas não é cumpri
- do nem observado em parte a:fguma. E quem vae discutir custas e emo

lumentos quando se vae casar ? (Riso.) 
Sustento, pois, a necessidade de ~ fixar o custo do processo de ha

bilitação. Não desejo que esse processo seja gratuito, mas afigura-se-me 
índispensavel determinar uma quantia modica, como meio de cobibir OI' 

abuf.õos indisfarçaveis verificados actualmente, nos cartorios de r~o 
civil. (M(4i to bem.) 

O Sr. Presidente - Ha $Obre a mesa varias emendas que vão 
ser lidas. 

São, .suoeess ivamente, lidas, .aPoiadas e enviadas á Commis
são de -constituição e Justiça as seguintes 

EMENDAS AO PRO]l':C'l'O N, i'9·11, Dll I-9,3S 
(3• discussão) · 

N. 1 

x) ao art . I 0
, § 3°, após a palavra " aggra\•o ", accresccnte-se "de 

-petição" e substituam-se as palavras "·Côrte de Appellação" por:- "iostan~ 

c ia s_uperior" ; 
~) ao· art. -2o, § 8°, a.pós a palavra "aggravo", accreseente_~se "de 

petição" e S11lxstituatn-se · aspa lavras "Cdr:-te de Appellação" por "instan
cia superior" : 

3) ao art. s", supprimam-se as palavras " ou com omissão de quaes
quer d:is formalidades exigidas"; 

4) supprin!'am-se os arts. ~o e 7°; 
5) aO 3l't; go I substitua-se a feÍereiJda U arts 245 e 246 a :z83 .. 1 

.pela seguinte " arts. 251 a :Z~4, 257 e 283"; , 
6) ao art. ro, substitua-se a expressão "Côrte de Appellaçáo" 

por· "instancia superior" ; 
7) ao art. u, aP6s a palavra "aggravo .. , accr:-escente-se ·"de peti

ção'' e· substituam-se as palavras "Côrte de Appellação" por "instaneia 
superior"; 

8) ao a rt. u , substitua-se a expressão ."-cõrte .de Appellaçáo' • 
por "instanci.a s~ríor"; 

9) substitua-se o § 66 do art . :zo pe1o ~inte : 

"Caso_- o termo avulso do casamento religioso não tenhá sido 
levado ao registro até 35 dia.s depois da expedição da certidão 
d'e habilitação, o officia] do retistrto'- civil requisitará~ do mi
nistro religioSO a s seguintes in.formàções: I) se O ·casamento foi. 
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ou não, celebrado; 2) se foi, em que data e qu.:ü a pessôa que. 
na f6rma do § I 0 deste artigo, se obri8Qu a fazer a i.nsc:ripqiv.l, 
além de UfM d6Pia authcnti::CJ do termo original do casamento . 

. \Essas informações c a c6pia c.uthcntic:a serão prestadas den
tro de 48 horas do recebimento do pedido e, em seguida, enmsrnitlí
da.s ao representante do Ministerio Publico, para requerer o regis. 
tro civil do. c/J$amcnto reaJi::ado e protrwver IJ rc~jJDMIJbilidad!! d•• 
qutmt cOflbcr. (Sublinha-em-se as alterações do texto do suhstitu
'tivo). 

Sala das Sessões, 21 de Maio de 1935. - Moraes Andrade. 

N. 2 

!>ISPCSIÇAO TRANS11'0RIA 

Art . Serão registrade>s, par:t todos os effeitos legaes, os casamen
tos religiosos eífectuados entre J 7 de Julho de 1'934 c a publicação d.' 
presente lei, desde que ·possam provar que os nubentes, na occa:sião em 
q-ue foi levado a effeito o actc. réligioso, achavam-se livres c desimpe-~i

dos," = fõnna do Cod . Civil. ~alquer interessado pod«á requerer tal 
registro. · 

Sala das ·Sessões, zo de Maio de 1<935. - Edrnar Carvalho - Silva 
Costa - Ricardit~o Prado. - Francisco Di Fiorl'. - Aniz Bcu!ra. -
Chrisostomo de Oli'llcira - Artl~ur diJ R(JCha. 

J usti/icQfiio 

Após a publicação da nova Constituição, muitos foram os casamen
tos c:ffectuados por ministros de confissões re'Jigiosas, com fundamento n'" 
sel1 art . J4Ó, 

E' fóra cie duvida que, não só os ministros religiosos, como 06 nu
bentes, agiram de bõa fé, j'U!gando agir em perfeito accordo com o citado 

, · dsipositivo constitucional. 

Entretanto, o servent-uarios da Justiça e, mestl'O, os Juizes, impugna
ram varios registros, como por exemplo : 

No DJstricto Federal, o de Laudelino dos Santos Femande!>, que se ca
sou a zo de .Julho com Belmiro Martins Fernandes, na egreja de São 
João Baptista da Lagóa. 

Fallecendo Belmiro após o casamento, Laudelina, munida de uma cer. 
tidão dz. . egreja, requereu o necessario registro, que lhe fc inegado pelo 
Juiz da. 4• tPretoria, por não tprem os twbe1úas f"rocusatk ar.tes a habilita
ção· nc offú:iaJ do Re{Ji.stro Civil. 

A Infeliz moça aggravou para a <:ôrte de ~pella~ão, como se vê do 
aggravo n . ;n6, entrado na Côrte em 26 de IFcv«eiro dD corrente an.oo. 
A s• Camara de AggravQS ·da COrte de Appellação, tomande> conhecimento 
do aggravo, manteve o despacho do Juiz da 4• Pretoria e, entretanto, não en
.ttO'Il na apreciação de ser o .casamento legal ou .não. Dos debates havi
dos no seio da .alludida Camal'?t, nada podemos trazer. aqui; eUes foram 
secretos. · 
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Isto, . na Capital da !Republica. !maginenJOs 1!06 · logares ·longínquos! 
O ca.samento .não interessa ·apenas aos nubentes. ~Ue íntere56a muito 

mqis a prole, roxno ~guardo ao nome e bens, e á propria sociedade c~m~o 
suá celi!Ua mcier. 

N. 3 

Substituam-se os di.Jteres <to a.rt. 4q l)eloos sguintee: 
.. O. regjstro e C"elebração do casamento serão absGlutamentc gratuitos 

e as despesas do pr_ocesso de habilitac;ão reger~se-ão pelo Regimento de 
Custas de Cada Estado e . .do Distric:to -Federal. 

Accrescente-.se ao art. 4" o seguinte paragrapho : íN cnhum Ministro, 
de qualquer religião, devidamente licenciado• poderá r~usar-se a ceie~ 

br<tt casamento citja habilitação se enCQntre processada nos termos da pre
sente lei, sob pena de cassação, cm definh·o, da licen~;a a que se refet>e 
o art. z". 

Sala {ias· Sessões, ~1 de Maio de 1935. - Hugo N-apoleão. 

IN. ·4 
Redija-se assim o art. 4~ • . 
"O registro do casamento, sérá absorutamet~te graruito c as despesas 

àb processo de habintação em hypothese a]~ poderao exceder de quinze 
mil réi.s, incluidas C!Ustas, emolumentos e sellos". 

Sala das .Sessões~ ··,,p de Maio de 193S· .--:-- E~o Borreto Pineo. 
- Albérto S!lf'ek - .ltdmar Carval/wl. 

(A .emenda Í<Ji justificada, ·da tribuna, por occa.sião de ser- discutido o 
. projecto.) 

Sala das Sessões, J!I de :Maio de t98S. ~ E;dmu.11do Ba.rretrJ Pi11t<>. 

N. s 

Art.. 1.". O casamento religioso celebrado perante ministros da Eireia 
Calholie;~. e dos 'Cultos protestante, grego, odhodo:.co e israelita, e outros 
que não infrinjam a ordem publica e os bons costumes, prod-uzirá os mesmos 
cffdtos ~o cas:únento ch-il, d~sde que sejam observad<tS as seguintes prcs
cripções: 

I, prévia habilitação dos. nubentes ]Jet'ante o re~ectivo Juizo 
de cas~euto ·ou. a autoridade que =s vezes fíier, para a,. verifi
cação da í.ncxístencia de impediinentos ou de opposição exn face 
da lei civil; 

II, l'eqt~emnento rloo .Ilnb~ntell ao jníz, independente de sello, 
do qttal d~Ve . constaT O nome OU -cargp. do ministro da confissão 
religiosa que vae celebrar o casamento, pedilldo ao mesmo que 

.:au~rize ·o. escrivão a ~e,dir a r::retid:úl de h~bi:Htação, da qua! 
. eonsta:rão a inve$tidura e a sédc do .Ministro es<:all.tid.o pa~ <::~
lebra:r o casamento; e . as mais· i.n'dicaÇõcs. dos ns. 1, II e III, llri
~eira .parte, do .W, V e Vill do a~ t95 do Ccdigo Civil ; 

, Ill, entrega da certidão de habilitação a ~· dO!i·· nubentC$ ou 
·Pe,ssôa por: ~lk · a'Utorizada para esse· fllll, ·;mediante recibo fir~~~a

do nos autos do: processe de habilitação. 
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§ I.
0 Pela· co::rtidão de habilitação pagará o interessado os 

emolumentos de s$ooo, unicamente, sem· qualquer se!Jo. 
§ 2. o A certidão =Pedida valerá para o casamento durante 

trinta dias, contados de sua data; findo esse pra.zo, será exigida 
nova certidão, ainda que ex.trahida <lo mesmo prQcesSO de ha
bilitação. 

§ 3·0 Das decisões do Juiz, nos casos a que se refere o pre
sente artigo, cabet-á recurso <!e ag&ravo para o Juiz de !Direito 
ou para a Cõrte de Appellação, respectivamente, interposto por 
qualquer dos nu:bentes ou pelo representante do Ministerlo Publico. 

Art. 2.0 Exhibida a certidão de habilitac;ão, a que <se refere o artigo 
precedente, e preenehidas as demais formalidades que possam ser neces
sarias, oonfofiile o rito religioso ado~tado, realizar.,se-á o casamento peran
te o ~~:~inistro religioso indicado, ou outro expressamente designado pelo 
mesmo ou pela respectiva autoridade religiosa superior. 

§ I • 
0 'Do casamento que celebrar lavrará ou fará lavrar, o 

ministro religioso, no mesmo acto, o devido termo· em. lingua ver
na.c:'t11a, etn duas vias, o qual, acto continuo, lerá em voz alta aos· 
nubentes e tes!'t!!l1111nlla:s presrmtes, com elles assignando. A via 
avulsa será logo entregue, mediante recibo firmado no livro em 
que se exarou o termo, á. pessõa designada pelos nubentes no 
proprio termo ou a um d·ene.s, declarando-se ~ressamente que 
se obriga a fazer a inscripção no competente Regi-stro Civil, den
tro de 7~ ho:ras, 3e o -cartorio tiver séde na mesma localidade, ou 
110 mais curto prazo, nos dC~:~~ais casos. 

§ 2.0 !Em se tratando de asamento de menores, <:abe á pessôa 
que tenha dado o 1:onsentímento a obrigação de J)romover a ins
cripção no :.Registro !Civil, no prazo do § x,0

• Se a autorização 
félr dada por a:utotid'ade judicial, designal'á etla, para esse fim, 

~fficial do seu· juizo .. 
§ 3.0 Do ter.no lavrado constará referencia á certi~ão da 

habilitação judicial exhibida, o nome 'da pessõa. que a exhibiu e 
as indicações da mesma certidão, assim como as do dia, hora e 
logar da celebração do casamento. e a exigida no n. VI do art. 
195 dQ Codigo Civil. 

§ 4,0 0 official do Registro Civil, osendo-lhe exhibido o ter
mo avulso a que se refere o § l.", lavrará Sel!l. demora o assento 
do casamentO no li'vro de registro, que as.signaci com o apresen
tante, archiva·ndo· o termo referido. Do ;USe:Oto -constarão as indi
cações exigidas no art. 195 do Codigo· 1Civil: a cl'o ministro re
ligioso que· . celebrou o casamento; logu e hora da. celebrac;fio 
e o numero de onkm do termo archi..ad<~. O assento no 'livro de 
registro será gratuito. -

§. s.o Ao faz.er a. inscripção do casamento religioso no Re
gistro Civil, poderá o apresentante do termo cxigh-. a expedição 

. imtt'ediata da ~ertidão respectiva, . pag:urdo por esta; unicame!lte, · 
s$ooo como emolwnentos do. official, sem qtsaesquer sellos. 

§ 6. • Caso o te.'"Jilo av-ulso do casat!letlto religioso hão tenh:t 
sido levado ao registro até 35 dias depois· da ex!ICilição· da ce;· 
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ti dão de habilitação; o offícial do Registro Civil reqt.li sitará tlo 
ministro :N:ligioso· as seguintes mfonnaçõcii : z) se · o c:1samen• 
to· foi ou não celebrado; :z) c;e foi, an que data t ctua1 a peuôa 
que;; na forma do § I .e deste artigo,· sl! obrigou a . fazer a ins-
cripção. · · 

Essas informações serão prestadas dentro de 48 horas do 
recebimento·. do pedido e, em · ~guida, éormnanicadas ao repn
se:~tante iio Ministerio ?ublic:o, para requerer o que fôr de tlireíto. 

§ "J." ·Os officíaes da .Re~stro .Civil conserl'arão arc:hivadas, 
nUtneradas · seguidamente e ero bôa ordem as- certidões de b;tbi- · 
litação e os livros de termos, assim. como as copias e tennos avul.. 
$OS . dos casamentos . religiosos . As certidões de!!ses actos . e. do
O!Unentos .serão pagas na confonnidade do •Regitneoto de custas 

· 4a juStiça loc:al, sa!vo quando caiba a ·Stla requisição gratuita. 
§ 8." Contra a recu.sá, ou · detnora, da inseripção-· do · casa.men~: 

to religioso c:abe reclamação a.o . Jui~ reapectivo, e da decsião dest~. 

que osera proferida em 48 horas, caberá aggra,·o :para a . Cõrte de 
Appellação. · . 

Art. 3.• O prazo fixado para o ·registro não impede que "éste· se Iaça 
ulteriormente; sen prej.uizo -das s.ulcçi>es em ·que tenh::tm' incorrido· os tes
"POn$3veis pelo ·refardamento. O re8'í.stro feito de]lois de findõ ·o prazo 
.:~.Uudido, fÍ!troage ·ti) dos' os · se'US à.I!ÚltÓs á·.; <lata da· c:elebraÇão do calJa.. 
mento. · . . 

Art :- ·.D . A éertidão 'de' habilitição; . dé Que{ ti-ata o···~rtigo .1\ . não será 
uma :J.utorizaçã.o ao ministro da confissãO re1igiósa: paia celebtar·' o casa
Tilento, snas, apenas,· uma · <ledançio · da intiistenda de· impedimentos~ nos 
termos .da lei 'civil, : pén stia. · eEfectivaÇão. · · · · · 

.Art • . 5·" )~os ~~~~f:o~ a . QuC sé ~ftie .a .P~~ ·_rei; a .inscfÍ11Çáo 
ilO Registro Cívil revalída o acto praticàcW . perante . ~a i.ncompet~te 
ou cQIIl on:issão de. quaesquer das formalidadea ' a 'igiãas, -~~v~â ap,ena'l, 
a nullidaile cri· .muunação nos u s:ó.s «<os . àrt.s. · 2~7 e ::o9 e · seguintes do 
coc:ii&o ICivii e sem ·ex:~luí; a applicação daS :~ ~ ou discipli· 
nare$. cabíveis . : · · · ·, ' . . 

. Art. 6.• O ~mento religioso celebrado . eoiifÓnne c:Sta Ú~( eonside
rar-6C-i pes;feito, ainda que não tenha sido. r.eÍÍstrádo,. ·para" dar· legar. tl 
applícação oo ·art.. :!45. dá ·consolidac;~o ~ ~~ P~es.~ ' 

Art. 7~0 .. Os casamentos in enremis· será~ : l:egistrados indepéi\den~· · 
ment~ .da h-.bilitação civil e seu r~ivo .. eertíficadi:). · ~ . 

~\ - . ' . ' . . ' ~ . . '. . ·: 

: . Art. 8," A.S penàs <los crimes ·de ;~lygamía •e .de . falsidat:ie,.·de titt)!os 
e 9apeis,: ora ·reguladas· pdos · a~:st. · 245· e z.c-õ··a· f.:S.3·,·da oConsolidã.çã,o das 
Leis 'P~, ser;ão applicadas: ·.eaz: ~br3 semp:.;é ·Qile · commettiào. o crime 
afim de. COG~~ír' a webraçá() do casamento . 'fdia)OS0.: '113. ·ÍÓtn\a.· .da pre· 
sente les. , .. .. ·· · · ·.· ··· · '··' ·· ·, ' ··; · ··. .. c 

· : · .Art~ ··9.a. QUem-. deiur de promover,;:.ou diffirilt:ar,~ ' rét~dar 'cu. impe· 
dir: ,o· ~!itro ·~do ~to' :religi()$0. proçessaê:o· ·J)ara:' dat' : ~ffeitOs civis, . 
llO · prazó : fixado ;. efú:etuar; optivtt· :Ou. ·.procurar. .-o1Jter o·:.registti:J.:ci't>iL sem · 
as.: "elrige.ncias··,Q.esta· 'lei; : kcorrerá. · nã-S .. penaa • ·de. mliliu· ·: de: : so.o$ooo a 
s :ooo~6,~ .prisão- CdWJàr:;cte seiS m.~se:.a dois . anno~. .,. < ··.' ; - . 
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Art. I o. Quando o juiz respectivo traO'S~rt"edir ou tolerar a trans
gressão <le dispositivo desta lei, poderá qualquer dos nubentes, o Minis
teria ;Publico, o official do Registro (;ivil ou o ministro religoso reclamar 
perante a \Córte de AppeUação, que decidirá sobre a r~clamação :co prazo 
improrogavel de IS dias, ouvindo o j'Uiz accusado, podendo impor-lhe a 
pena de multa de 2oo$ooo a .2 :ooo$ooo, e de ad\'ertencia, sem prej'Uizo do 
.procedimento criminal cabível. 

Art.. I I. A simplPJS omissão no prompto e exacto cumprimento de 
qualquer das formalidades ou encargos que esta lei lhe inc:wnbe sujei
tará o· official do .IRegistro •Civi"l á multa de :zoo$ooo a · .2 :ooo$ooo, além 
da suspensão do cargo por um a doze tnezes. Estõls penas. serão decre
tadas-, de plano, pelo jui;~: respectivo, cabendo, da decisão sobre s~.~a a.ppti
cac;ão, reourso de aggravo para a Côrte de Appellação, interl)osto pelo 
official do registro, por qualquer dos nubentes ou pelo Ministerio Publico. 

Art. ~ z . A imposição das penas constantes dos arts . g• e · I o poderá 
6Cr feita pe1a 'Côrte de Appellação, no julgamento de rec.urso re~erentc 

ao caso em que _tenha occorrido a infracção. 
Art. 13.- tRevogaiÍl.-se as disposições em contrario . 

. Sala d~s.Sessões, :1:4 de Maio de 1935. - Os-.oaJdo Lima. - Deme
tric Xavier . - .Maria Domingues. -Arnaldo Barbosa Mari::. - A.sca
nicl Tubino. - . . ve~o de Abreu. - Barbosa Lima Sobrinho. - Do
mingos Marqll<!s Viiira. - An:onio Góes. -Abelardo Marinho. - Dario 
Crespo. - J. Almeida Dias. - Frederico Wolffanbuttel. - Reaato Bar
bosa. - ·Humberto Moura . - Generoso Ponce Filho. · - Martins Soarés. 
--Iuscelmi) Kubtschek. - Christiano MeChado. ---,- Ncgrão de Lima. -
José Alvt!s· ·Palnea • . ._ Vieira Marq~~es. - Morae.~ Andra<k. - José Ber
?Uirdimt.· ·- .Eliezer Moreira. . - Joã~ Beraldo. ~ Carlos Reis. - Edmar 
Caroalho. · ·- Henrique ·C()Ut<>. - Ricar/Jino Prado. - Armando Fontes . 
__,; . Sslva Costa . ......., .José. Augusto. - Arlindo Rocha . - Albi1!Yto Rose/li. 
_:_ Frencitco di Fwri. - Pedro Lago. - Ft~rtado Me1W::e.s. - Celso 
MGChaáo. · - Victor Russcmtano. ·- João Cleofa.s. - Walclemar Fàlcão. 
- Fanfa. Ribils. - Arthur Bernardes. - Monte A.rraes. - · Amaral Pei
xoto. - Daniel de Carvalho. - Figudrtdo Rodrigues. - Agostinho Mon• 
feiro . - .Pol,car/'o Viotti . - Nogueira ,Pemdo. - Acylitlo L eão . -
Caldeira Alvarenga. - Canu!iro Re::ende. - Valente · Lima. - l.ctrincio 
Coelho. - Deodato Ma.ia. - Mafta Machado. - Alberto Surek. - An
thero Botelho. - ÉmiÚo de · Maya. - Pinheiro Chàgas. · - Codútredo 
V~tià. ~· 'Smi.::a i:.eao. - Pires Gayoso. - Laerl~ Setuúal. - Bias 
Fortes. 

N. 6 

:AJt. ·. l.?, D. 3, diga-se : ·iascripção do casamento religioso do \Regis
tro ~ivi.l feito pelo, offici~,~do regi~o · presente. ao acto - sendo o . regis-
tro ~ssignado pehts teSteill'tinhas . - · 

Sala das Sessões, 2z de .Maio. d~ .. t93~ .; Wanderley Pinho. 
. Art . S·" Sapprimam-se as palavras "óu deixar de leval-o ~ registro" . 
. · ·,Sala: das .. .Sessõe$, .22 .de .Maio de :1935· · _,· Waruier1eJ1. Pinflo • 

. : . · :J?;u.ran~~:- · a~)eitura das emendas; o.: Sr. Arruda Cama.ra, I
0 

~~..tes,ident~, ~!f~a a. ea:deira·,_.~ . Pre~denda, ._que é oc<:l,li)ada 
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.pelO Sr. ~afé 'Pilho, supplente · de Secretario, e novallleate pelo 
Sr . · Arruda: .C;unarã, r.!· ·'Viee-Presldeilte. 

O Sr. Piesidente - Ha sObre a -mesa e vou aubmetter a votos o 
StgtUnte 

Sr. Psuid~e da ~ dos Députados: 

Requeiro ·.volta. á Coinmissão _de ·Constituição· e Justiça di> ·projeeto 
n. 793, de 1935, afim de ser corrigida, não só a viciosa redacção do ieà 
art. 1°, n. ú, como ~ra ser modificado o recur-so Últet;posto da. con.Ces
são ou deneg'ação do a!varâ ·para a celebração_ do ·casamento, além de ou-
tras .in~cias. · ' 

Sala das Sessões, :n de Abril de 1935. - Arthtcr S4ntos. 

- ~· dado como rejeitado o requerimento. 

O Sr. Bias Fortes - (Pell.l ordem) reqUer verificação da votaç~o . 

. O Sr. AetUeio Torres (P~la cwdnn) - Pediria a V'. ex., Sr. ·Pre
si~te, que antes de fazer a verificação ~larece!S!e a Casa sobre o con-
teudo do requerimento . · 

O Sr. Presidente - O requeTimento já foi Udo . 

· O . .Sr. Aeurcio Torres- Sei disso. Não estou, Deus me-livr~; celSU·· 

rando a Mesa. Não disse que V . Ex. não houYebe lido o requerimneto. 
Lell.o e deu;.o como - rcjdtado.. Ape111L8 · peqo a · V. Ex. que, anteS óe 
se faze-r a verificação àa· votação; maia· uma ve:r: esclareça os Sl's. Depu
tadi>s. E pedir C$clareeunentos rião é ~uere'l' susceptib11izar ~ Sr. PRSi-· 
<tente.. . · · 

O Sr. Presidente - V. Ex. -seri atte:ldido· eom a mestna eonside-. 
detaÇáo <le semPre· 

O Sr. Acareio Torres .. - Obrigado. 

O Sr. Pr~~ - IVae-ose proceder á verificação. 
· ~.rocede~. á - verificação da vQtaçá(), recímhece-se ter~ vetado 

a favor u:z Srs. :Deputados .e contra 3.0 ; total xsz . ·• 
. . 

. O Sr. Presidente -. O requerimento ·foi aJ)provado e o projecto vae 
á tGOmmissãO~ l!e .Coll.atituição _e Ju~Ça; ficando' adiada a disCussão . 

. ·Êrit ~irtüdê dà approvaçãô do re<iue~tÓ . do·· Sr; . A~r·. Santos fiéa: 
prejudicado o seguinte- · · · 

R.eq11~remos l'Sref~cia ~ o' iubsittunv~- dÕ· Ilrojecfu· n-. 7!13~ di:· tgSs • 
. Salâ .. dis êsiiõés~~ 2Í . de· Abril ~e~. a 93's. :~ ActirciO Ti{rres. :- Bi4s 

Forli.i:' - Tifil!i,.fi · p;Jrte,;'-~ CNIÍ6: P'iim.ui. ' ..:-:. Arlliür Bmttwcfà Finto. · . . 
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J ... discu.ssõo dó p,ojedo ~; . ~28, de I!}JS · at41..~riza~ o 
Õl>rir o credito especial de 3'IO :ooo.$ooo ;aro alender a despe
sa& ccna os . estvdos tnlimUI4res ~aro a eotulr»ef{W da Jlow.le i71-
iet"$~ .w~Jr~ .o .,-w Ur~ • 

.Encerrada a .discussão, ·.sendo, ~ seguido., approvado o Jtrd· 
.j~o. 

O Sr. Edaat .Can.idbe · (P.ehJ orlkm) ~er e obtean di$peD.aa de 
.imp~esaão ~ :red;lc.ção fina! d4) projccto nwnero :zo, de .1935, x'": J.eri.ta,.. 
tura, ·afim de se&.'.imme~CIIte .votada, 

E' lida e, - obeet:vaçóel, a~o.vada a &e&Uinte 

. ~cç.W 

N . ~ - X935 · 

R~~õ,o final do praecto .11 • .2:z8, de 1935. qv.e autarü:a a t:brir o CTedi..w 
· · ~~cilll de- po;ooo$ooo ·PtJTD IJ#eteder a desfJeS4S "'D' O$ u.(.«ia& ·IK•~ 

Ü!lr.in4TCS ~G O COJUÍniCÇÓO d<J .. Jion,k int~ .Sobre O rÍD U-· 
1/~. 

(F"UI. e. :rç. 1636, d Cl93'5) . 

O PQder Legi6lativo decreta.": 
Art . x: • Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito es

·pecial de "trezentos e dez cautos de 'réis (31o:ooo$), para attender,,liO IIIUlO 

~e 1935, a desp~- com : ~s estudos prelimiuares :Para a construcçãc> 43. 
ponte· inte~cional sobre · o ·rio ·. ú ruguay, ligando a Argentina ao Brasil. 

Art. :z ;• Para ·p,t-.,vimelitr. do c:redito esp«ial I!!enclonado no art. 
x•, :fica o Poder ·Executivo . a'lltorizado a retirar recursos financeiros das 

' . ' ' ·' . . 
· C?peraqõ_es de credito concedidas pelo art . 2•, da lei n. s, de l~ de Ou-
t$r~ dé 1,934. · 

Art. J.0 -ReVogarii. se as disposiçõeS em contrario. 
_ ··sata: da .Commissão, em :u de Maio de I39S · - Valente· de Lím9. 

Presidente. - Heitor Maio, - CDN"et:r. da Cost11. - Mathia& Freire . 
I 

-0 Sr. Presidente - O pl'Ojecto vae á sanc:ção ~ 
'·\ 3·~ ducu:s4t:l .do f#ojecto .. "77," de r935, tl.Gado· ci LigrJ Br4-

.ri!l!irtS contra " · ";fvbet"cu/Q.te, (~uwJaçiil>) • -~ #09ristlMU ilO 
terreM flfJde est6 ~tf'f'ido , u edifício ~ de . .Qia side ' socWJ' ·:nç.ft4 

'C,apitol. 

O :Sr • . Presidente . ....:... . Entra ere- disclJssao o p..-ojecto . 
Ha 90bre · a m.esa emendas que ~ão ·ser lidas. 

·. São, ' .su~cesivamente, . lidas. · apoiàdaa c· éariadas á Com
. · · ·.·· mi~o . de .CO~o e lua~ u .!IC!€Uintes 

...... . EK1:NpAS AO Pll.OJÉc'tô N. 277, 'D~ 19,35 
(3° ·cUseusSã~) 
N. I 

·suP.prima4e. ,.110 t · t•,'·.·do art. · 1~", ã .palà11ra "<ilienados ". . 
· $ala - dõJS: :~s.j~~ ~ii!e· · .Hpço ~ .1935 · ~~·~e~ Pimo. 

I 
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·.. iE~~em. nesta. .~tal, : vat:ias . associaçé?es de assístencia aos tuber
culosos, que teln denominações . _mais .. ou n-eztos ,se%IIelhapte!l, .Quasi . sein
ll.rt n~llas.,pne<!OJJ~ina o .mesmo vocabtdo - a. ~rióJ!rt:ulose. Dá-se isso nlo 
só ·qllailto a aÍBumas instituições privadas, eor:no, . até, çom relaçãp á com-. 
petente Ditedoria d~ ·Depatt="~:.t\~ Nõ\d<mal de_ Saude Publica. ~ssa 
Belb~ha11ça. de nomes .gera c:ooíus6'es .preljudiciaes. ao coo.hcc.imc:nto. exa
-cto. -~ dÍteito 4~-- associações, as q1:1aes.. aliás, . ~ -..'ida proptia. e ~ee
ções exclusivas. Os doadores, isto é, aqueUes .q~ querem . acaso ooo.cor
rer com o $eu dbolo em benefic:io. deS$8-1 sociedades . plüla1l.ttopicas, tnu\
tas vezes em embaraço, sem que possam-dístingu.ir aqueiia q'Ue sue
reec ser- alvo das · ~s predileç<Se11 h~as. deixando a~im de prf'
tar o conca:rso <rue o seu &It:ruisn:o lhe.s ditára. Jã têm havido casos, tlM 
raros, de legados · deU:ados em verbas t~tamentarias que sãO COtJSL. 
.derados ·perdidos e. sacrlfíc:ados pot<[v.e a expressão .do te!tador, d~o
JLb~;cendo. a. v.erdadeira d_enominação da asSQciaçlo escollúdi, nlfu . coJnci
dia . c:om. a. signiúcac;ão ~-cta de Qualquer .dellas. Por outio ~ado, -a eor
respondellcia pqstal, pela confusão de nomes, vive troca~ c des:viada de 
s1:11 "Vudad~to destí.nl),_ ~ç:\SÍ.o'l:l;mdo, egua\tn.~te; .enr.baraços de serviços e 

atralP!o ~s pro<~id.encias que convém .sejlU!l sempre pratic~ c~m a ce
lebridade ~ urgcncia que as casas requerem. A propria requerente -
liga: . B:r~siÚ.ira CÓnt.n a Tub~rculose, s~do a ~s .UÍtiga d~'sa~ as
sodaçõCs; contaJÍdo ti-in~. e dtlco. anno! de-e-xistc\lcia, -~o . foge a:\ ~ · 
difficutdad~,. · e · uma · opesqtúsa oobrc . ;sa ~ir~mstancia rev-~Ía que. de 
sua. convenicncia 'sei-ia, para . oikt os alludidos prejui~os, qtie -wna nova 
denominac;:âo lhe íosse. dada, agora que se traJlSfonnoll eb · em ' funda- -
Ção, de accorew r:ozr. as dispol;iÇÕes .do Codigo Ci\.il !Br;~sileiro. Eis pot~ 
que (; pÍ:ojccto · c:onslgua uma-. dí$posíçãà dando .ao Covemo a faculdade 
de .JnOCiiíjc:ar, quando cnte:ttder opport=o, a actual · denolllÍnação da "Lfga 
Brasileira Contta a TUbereulose", de aecordo CÓl1': os .interesse!· e regalias 
ddS:t ~daÇão. . 

lirtig~ ou p.aragrapbo : 

MFic:a o Governo. autorbado .. a modifi_c:;u- uma vez a actual· denomi
na~o .dn ':'L,iga. Brasileira. ~ntra. a. T)JI?erculose", de . acr;ordo <:om o~ 
iilter~el! e _:regalias i!essa Fundaqão. " . . .. . . . . . . 

.. .Sala d:ls SeSsões, Maio de 1935. - Ne{frãf1 lle Li~na. 

·. \" .. ·. 

E.ncerl'ada a discussão, íiçando adiada a. votação até · que 
a referida Commissá~ dê ~areccr- sobte as einendas offerecidas. 

. . 3~discwsiio. ·do. Jwoiecto. Pl. -274, ·de .. 1935·., .estabe~endo a. com.
~ Plrleflclo do lu~- de Me110res. -~- D4tr$c$o. Federal · fJ~Jia. : julgar as 

infracções . Je leis ·-~ regula.trr.ffltos · fie as Meneia· e protecçãiJ a .se
'M/1'~, e: ii~o 'iohre os_ ~~ames a ~ · tleo~ ser ~ettidos qs 
meirares jWQCt'$StiÔ(1S; 

' .·Encerràda · a di:Scu_s$áo -e. annUllciada a ''-vo~c;ão.. _. 

Appr6vado c enviado 'i ~a:inisdo de · Rcdacçáo -o seguiote 
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l>ROJ"ECTO 

N. 174 - 19J.S 

Art·. 1.• Os exames de edade ord~ados .pelo Juiz de -Menores do 
'Di.atrlcto' :Federal, serão procedidos por tuna junta ·de dois peritos, com:. 
)'osta ,. do medico de Juizo e :lc: o'utro, dcsigna<io tlelo Juiz, dentre os me. 
discos que cxerÇ<lm fun~ção em serviçO de assistcncia a. menores. 

Art. ::i. 0 O medi~o do ] uizo, · será substitui do nas, suas faltas oci:a
aio.oaes e férias, por uni ~edlco da assistenc:ia a menores designado pelo 
juiz. , 

Art. _ 3·" Ao art. 147 do Codigo de Menores acc:restente-se, apóx 
n inciso I•I : 

Os enmes de sanidade J>hyslca e·. mental, anthropologico, psyobolo
tico e pcdagogico poderão ser procedidos J)Or technicos de comprovada 
iéoneidade, designados pelo juiz . 

· Art. 4.· 0 S'U!bstitua~ o inciso VUI do mesmo art. t47 do Codigo 
de ·Menores pclo seguinte : . 

·vili - Processar e julgar as infracçeõs de leis e regulamentos :!e 
assistencia e protecc,;ão a menores de q'Ua]quer edade. · 

Ai-t. ·s.• Ao art. t47 ·do Codigo .de Menores; a.ccrescente-sc, :apôz 0 

inciso XVII : 
Serrpre que entender n;:~;::;sario á instru.cc,;ão do julgamento sobre o 

destino do meÍior, consultar eni conselho "os technic:os que o haj~m =
minado e o director do estabelecimento a ({lle tenba estado · recolhido . 

Art; 6.• RevogaJn-se as disposições . em contrario. 

O Sr. Edmar · Carvalho (PeltJ ordem) requer e. obtem dispensa de 
impr_essâo da redacção final do projecto n. IO-A, ·de 1935 (1 .. legislatura) , 
afim d~ ser.· illlmediat:unente votada. 

E' Eda ·e, sem observações, approvada a seguinte 

N. to-A - 1935 

Primeira Legislatura 

liltlkçlio jÍ114i do projecio n. I o tle I 935, fJrimeitYJ legislott~r~. que: àbre 
pelo Ministerio deu Re!~ões E.s-terWte.r, o crtct;fito espec,'a! de 
lO .4oÕ.:ao;$ooo,. pen-o- attender ás tiespe.•ps _o- 3erem . reoli:rados com -

·tJ iMita tio s,.. Presidente dtJ · R~v.blka ' ás Re?Ub.lic~ do C'r:<gurts c 
AtyN:tim. 

· (\Finanças, 4· de z93s z• legislatura). 

O Poder Legislativo decreta.: . . 
. Art. I • • Ftea aberto, desde já, pelo Ministerio das Relações Exte

riores, wr. ·credito· -es.PeciaJ de. zo.4oo:ooo$oao : (dez . ·mil e• ·q-aatrocenw;; 
&,ntos ·de réis) para. artender ás. de,spe$as a serem reaiii:adas com a ,-isi
ta dO· Pz:esfdente. da· . . Republic:a. ás .Repulllieas. do. Umguay _e Argentina. 

Art. · :z. D ·Revogam-~e as disposiç~ em . contrario. 
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Sala da Comrnissão, "!I de Maio ·de l93'S· - Valente d,• LimD, Pre
sidente:. Mathias Freire. - H(!itor Maill. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á ~ancção .. 

Ja dtsc~ão do Prr>i~cto n, :ill?, da 1935, CJUtorl6Mldo ·a 
acqui..<jção. de obras de pinlt.,'tl e esctdtsms deixadas ~elo ln"ri.sJa 
brasileiro. Décw V~llare.s . 

. Ence{rada a discussão e annunciada a· vota~ão. 

A"Pprova<lo o projecto .. 

' O Sr. Raul Bitteneourt (Pelo ord~) requel" e obtem dispe11aa de 
impressão da re<lacção final do projecto n. ::r, de 1935 (t• !eghdatura), 
afim de ser 1mmediatamente votaqa • 

.E' lida e, sem cbserva.ções, ap.provada a seguiste. 

ll.UIACÇÃO 

N" • 2I - 1935 

Primeira legislatura 

Redacç&J final do· projec~& n. 217 ~ de t9Js, qt«~ autoriz~ · q acq1dsiçQo · d-t 
obras de pintura e e.•J:UEPtura dei:rodM pelo artista brc.rileiro Dkio 
Villa>:.t. 

~EducaçãO; 29, de 1934 - Finanças, 8r, de 1935}. · 

O Poder i[.egislarivo decreta: 
Art. I. • E' o Poder Executivo autorizado a adquirir par.._ a .Eseo·•~ 

Nacional de . Bellas Artes, apóz a necessaria avaliação. e devido ajuste, 
as obl"l!S de pintura ·e esculptura deixadas pelo falleddo artista brasileira 
Décio Villares em poder dos seus herdeiros, · 

-Art. :z.• As despesas respectivas cotterão ·[)Or conta da verba 3·.•, 
alin~a 4Z. <lo Orçamento do :Minísterio da Educação e Saude P-:~blica, de· 
vendo para tal ser divididas em varios exer~icios, de accordo co!l' .:as eon
veniescias financeiras do· m11mento. 

Art. 3. 0 Revogam-se as dl..9posições em contrario. 
Sala da Commissão, :z• de Maio de I935· - Valente- de- Lima, Presiden

te:. -Heitor M~ - Yttrio Corrêa da Co.rtiJ;, Ma~,'IMGs Freire. 

( 

O Sr. Presidente·- O projecto vae á san~. · 

. :z•. dis,C14ssãc do projecto n •. 72-A, !le 1935, P,.escr~em!o fi
ança para o /urrcdÕMlismc publico;" tend~ parecer, · com .sw!l.slitr.
tfuo, da Commi.s.riio de Edatuw e par~~er da' C~ião ·de. Fi
n<mÇas, fcvoravel ac sub.slitulivo. 

Encerrada a dís·cussão e am1uncíada. a votação." 

·o Sr. 'presidente· - A este projecto a CQD'iini.~ de. Estatutn 
Offereceu um ~bsti'tativo que vo'l1 . submefter a. 'VOtos. 

~do~. s~aste. ·oS ··~& ~~~s · do· se: 
guinte 
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: l'JIOJECT~SO;BS'l'lTU'l'l"O 

Art . F ica portrúttido aos · fu!l.(;ciona~' publico.11 consignar e111 

fol.ba doe pagamento, -de ac.cordo <:om o · ~ec.reto numeto 21.576, de 27 d., 
Julho · de I9JZ,' I'Jlais · 20 ~1°, para os fins "<:xcl'usivos de acquisição de pre
dio de residencía propria ou de fíança·s de · alugueis de casa, estas eom o~ 
juros maximos de r "1° ao mez, qtJ,ando essas consignac;ões se fizerem ~
favor do Instituto de Previdencia dos Funcciosarios Publicos da. Uniá<•, 
C~ixas E.cono_mioas F~deraes, .Ciub Militar., d'Uo N~va~. ~Jontepio dos 
s ·ervidores d9 'Estado e B~nco dÓs Funccionarios Publicas. 

. O Sr. Presidente - O pmjecto substitutivo passa .á 3 . • discussão. 
hando 11irejudicado o Inicial. .• . 

O Sr. Barreto .Pinto (Pela. ordem) requer e obte~r. dispensa de 
inter~icio para o projecto n. 72-A, de- l935, figurar na Ordem do d;a da 
Sessão · se~uinte. 

O Sr. Presidente Nada mais havendo a tratar. ,-nu levantar .1 

~ssão, designando !Iara a de amanhã a ·seguinte 

ORDE!IC DO DIA 

VotaÇão do requeri.mento n .' 7, de 1935, ( r• legislatura), do Sr. Ar· 
thur Bernas:\ies t · outros, no sentido· de !ler nomeada 'Uma i:ommis&ão de 
on~e membros para estUdos do activo e passivo do Dep;1rtamento Nacio-
nal do Café (àlscus.rão unica) ; · 

· Vota.çiio do reoque~mento ·. n . 8, de r 935 ( 1• legislatura), no sentid? 
de irem á Comm.Íssão de Sstatufo dos .Funccioriaribs Publicas, os proje
ctos ss . ; ·as e z'IJ, de 193·5, e 13, de '935 ( r• legislat'Ura) (discU-ssão 

Nnica) ; 
•
1 

.:•. discossão do prnjeéto u . ~:s . de 1-93.5. ( t • \e~ \atura), providen- . 
·. Ciandó Sobre a entreg::. das importauc:ías destinadas a ajudas . de custo e 
' iuhsidi~~. bem como '. da verba rcate.rial aos directores · ogeraes da,:; ·Sc;:cre-
tar,:i.a.s da •Camara dos. .Qeputados e do · Senado Federal, e das verbas . d~ 
material á. Mordomia do :paJaeio da . Presidencia, e Secretadas da -cõrte 

Suprema e Tribunal de· Contas ; 
3" ~iselissão dÓ projecto n. ror-A, de . 1935, autorizando o Governo 

a aproveitar os .sargentos diplomados em odontologia ; . com parecer da 
· Commissão de Segurança sobre as emesdas em 3• dis.cussão ; 

3" discussão do .prójecto n. 72-A, de •9-Js, prescrevendo fiança p~ra 
o .func~ionalismo publico·; · · 

.za discussão do projecto n, 279, de 1935. mandand~ que os sargen
tos das Policias Militares e do <:orpo de Bombeiros, com mais de zs 
annos · de serviço. quando reformados, se.ian: n9 posto de 2!' tenente; te~:~
do pareteres com. substitutivos das ··Commissões de J~tiça e de Seg:urasç" 
e parecer da Commissio de .Finanças, íavoravel ao substitutivo da ·Com-
~issão de Segura.uça ; · 

Ia discut.São do projeeto . n . 1.412, lk; "L93S· c<~n-sideralldo feria<!.o tl;lcio
nal o .. ~~a 30 .de Outubro; com:· parecer con~r,ario da Çommissão d~ Jus-
tiça. 

' -Levanta-se .a Sessão ~s r6 horas e 40 min-utos , 
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16• Sessão, em 22 de Maio de 1935 

PR!ESIDENCIA DOS .:SRS. A.RIUDA 
DEN1lE; PEREIRA I.iY.RA, L • 

•LODI, • • ViDO&-PRESIDEN'DE 

· A' s X4 horas comparecem os Srs. : 

J:.AM.ARA. x.• Vl!CE-:PWl~ 
SEORETARliO, . E· <EUV AI.DO 

Artnda Camara, Pereira Lyra, Agenor Rabello, Generoso Ponce, Cla- . 
r.:· de Gtldoy,. Acylino de.· Leão, Abguar :Bastos> José Pingarilho, Oeu:en
tino Lisboa, Genaro .Ponte, Het;rlque Couto . Cados Reis, God9fredo Vian
na, Humberto Andrade, Alber:to Roselli,' Gratuliano de Brito,_ José G<lmes, 
Matbias ,Freire, Botto de Menezes, · Odon Be:u:rra, SoUza. .Leio, Antonio 
de Góes, Domingos Vieira, Heit..Pr Maia, Teixeira -l.eite, Oswaldo Lima, 
Humberto Moura, Severino Mariz, Val~te de Lima. Deodato Maia, l.ulz 
ViaJ!na Filho, J. J. S~abra, Prisco Paraiso, Francisco ·&cha, Wanderley 

. Pinho, Leoncio Galrão, ·Arthur Néiva, ·Homero Pires, Ubaldo Ramalhe
te, Jair Tovar, Henrique Dodsworth, Amaral ·Pei:(oto, Henrique :J..age, 
Sampaio ·conêa, Lemgruber :Filbo, Nilo Alvarenga, Noraldíno . Ltma. ·Pi
nheiro •Chagas, ·Martins .Soares, •Levindo Coelho, Adelío Maciel, João Be
raldo, Polycarpo Viotti, Daniel . de Carvalho, Carneiro de Rezende, Chris
tiano Machado, Negão de Lima, José Bernardino, Matta Machado, Re
zende Tostes~ bélphim Moreira, Theotonio -Monteiro de .Barros, Walde
mar FeTreit:a., Oscar St~v=sÓn, Barms Penteado, !Laerte Setubal, Jorge 
Guedes, Teixeira Pínto, Meira Junior, Aureliano ·Leite, Justo de Moraes, 
Miranda Junior, Fabio .Afanha, José Cassio, DomingQ.$ Vellasco, Vicento· 
Miguel, Corrêa. da -~sta; Arlhur Jorg~. Arthur Santos, Octavio da Sii
veira, Paula Soares, 'Francisco Pereira, Diniz J unia r, Dorval Melchia~ 

des, Carlos ~me.S de . Oliveira, J<~áO Carlos, ~ato BarbOsa," Den:etrí(l 
Xavier, Joio Simplicio, Frederico Wolíenbuttel, Victor Russomano, Adal· 
berto- Correa, Eurico Ribeiro, Ennan:o Gomes, sebastião Do!J!.iJJ.gues, Ar
thur da Rooha, Siwa !Costa, Chzy.sostomo de Oliveira, José do Patrocmio. 
Rtcardino Ptado, Martinho Prado, Rietrdo · Macha<3o, Oliveira_ Co'Utinho, 
Lima Teixeira, Pedro Rache, Augusto Corsino, Vicente G<iuvea, Lourenço 
Bacta. Neves, Paulo Martins, Barreto Pinto, Thompson Flores (xu). 

O Sr. Presidente - A iista d~ pres.ença ac:cusa o cmnparecimesto 
de XIJ Srs, Deputados. 

!Está aberta a :Sessão. 

O Sr. Agenor Rabello <~· Se•reJrõr.o) procede· á leitura da Acta 
da Sessão antec:edente, a qual i pcsta em .discu~são . 

.0' Sr. Cry.sostomo de Oliveira (Sobre a A ela) ~ Sr. Presidente, 
para c9nhec:1lnénto da . ~. desejo kr requerimentO·· _que· ÍIZ :io Superior 
Tribwut de Justiç·a Eleiwral, redigido nos· seguintes termos: (lê). 

Ora, ·Sr. ·Presidente, vou. IZ:'C ver, ·no cxtrangeiro, 'C3m difficuldid-es; 
simplesmente ~porque o Superior Tribunal" de Justiça Eleitoral, JlOt' 'IJtn.'l. 

questão ~di:: ca))richo, se ~egou a devolver· os · doe11mentos requeridas~ 

O 5'1. B~oRREro PINTO ...-, Capricho não;- -dispositivo. upresso de lei .. 
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. O. SR. ÇH'RYSOSTOMO DE 0UWELRA PUirWlto porque o:J-
tros .companheiros. obtiveram seus do=mentos e eu, tio Deputado quan
to elles, ·-não os consegui. 

. "Meus cou:ipaDheiros fizeram rt~qU.erimentos ao •Presidente do SUpe
rior Tribunat de Justiça Eleitoral. e. ~ate os deferiu, desde que fosse passa

. d:. -uma . certidão, aos documentos originaes eram -devolvidos. A mim,. o Su
perior Tribunal nego'U a devoluçio. E' ·uma injustiça, ~a-visslma, e, exa
ct:amente para lavrar o meu protesto, li o requeri!Dellto e o despacho obtido. 

O Sr . . Thompson Flores (Sobru a Ada) - Sr. Presideste, peL'l 
leitura da Aeta que ora se ·fu ficaram consignada& 11011 .A-nncus desta Ca
.mara as palavras justa11 e · muito Qllportunas :~~ronuneiadas, na sessão ·de 
hontem> i)elo nobre Deputado pelo Districro Federal, o iUustre Sr. Salles 
Filho - enc:erraDdo natural revolta contra a deturpação que Be ;pretende 
faze~ DO acto do Sr. Preside~te da Repdbl1c:a, constante do Decreto nu
mero 159, de 14 de Maio ultimo, que estabeleceu oorma.s para o func:cio
na.men~ da Commissão ereada pelo artigo 1° da Lei n . 51. 

· E' eo1r. a maior satisfação, Sr. Presidente, que venho, na miuha 
qualidade de ~~resentante do -func:c:ionalismo publíc:o, applaudir a atti· 
tude . daquelle· . eminente .parlamentar-, cuja intelligencia . ·brilhante muito 
honra esta Casa. 

Post:i. ein pratica que seí:1, .segundo já noticiaram. os j!)rnaes, a reso
l'Ução . de se CU1nprir apenas .pel:a metade o referido a c to do Sr. Presi-' 
dent~ da Repub!ica, 1iando-se á .Commissão mixta. sómc:nte as . attribui
ções de . cuidar do rea:jusbmento dos vencimentos do funccíoualismo civil 
e militar, ficará implicitamente essa únport.ante Com.missão incapacitada 
"de attingir os seus fins, pela - absoluta impossibilidade de, concomitan
temente c:om a revisão d~s quadros e vencimentOs, elabOrar ·a ·parte e!Y 

f:encial -do reajustamento, que é a de mdic:ar o~ ~reios indlspensaveis de C:O• 

brir. o · eugmcnto -de despesa, em cumprimento da e.xpres5a d!sposiçlo .do 
artigo ... 183 dá "Constituição Federal. . · 

\ · E isso imPo~. se~r duvida, em desfenr mais um po)Jle sorrateiro 
eontr:l as justas aspirações do · funci:ionalismo civil, que apenas e:rige, prin· 
cipalmente depois do véto parcial do Sr. Presidente da R.epwliea, om 
tratamento equanime com relação ás outras classes de servidores ·da Na· 

· ção,- . que tiYeram, por Ull'a excepção verdadeiramente berrante, majora-
dos ~seus . vencimentos. . , . 

:Não .. sei. Sr.. P~esidente, qual será a deli~raçãiJ desta oCas3 
.quanto ao véto parcial do Sr. Presidente da "Republic:a á ·Lei numero sx. 

Acredito, .porhn, e . ·espero, manifestàndo o pensar dos quarenta e cin
~o. ·mil. funccionario& public:os, a ~o serviço. aqui me . encontro ,que. ~ta 
C"iiJDara, sem diStineção · paf1idaria, nem qualidades de representação; agi. 
rá "c:Olll· justiça e equidade, confirmando in~te .a. Lei ·n. 51, ve?da 
pàrciaJmeníe. pelo ·Executivo com a . condeumação. forma:!- · de toda ·a · Na
ção; .inciusi"ve elementos 'da maior . ·~ressão 'do glorioso -Exercito Na.:. 
ciona1. . ' 
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O .&R. 'llHOMtPSON Fl.OR!ES.- .Ma~,. Sr. Pl'eSid'ellte, se ca&eUit Dão 
acO!Jtecet" ~ se. infdizmi!Jtte,. p!lédoú.'ina<t a.· .-1~ tfe~egU~tt de dei! peses: 
'c de duas medidas: ao menos lill.e se dê ao funccioAiiamo civil: :-. ·a· esse 
p()b~e funcc:ionalislliO que .. é l!elllpre a p1illleira· . rictima· de todos os . piaDos 
de· salvaçã.p naci~naJ --;· o . conforto· do çilmJJri=ento . integral da. lei . q'ae 
l'be. accc;na cqm _tut'a possibilidade. remota de obter., . afiDal, o almejado rea
j~;Stam~t~ dos seus yen<:i~tos .• 

Por ·tudo isso, Sr .. Pr-esidente, militddo · nas meamas· eomtdera~ 
expeudidas pelo ~obre Deputado Salles •Filho, quanto á sem razão da• sus.. 
eep6bilidaile9 dos . zelosos e dignissimos ~e~~&dMCS; -ém · defesa · das suru. 
zlfas p!'tragativas, peço seja desde já consignado em Acta- o· mea vehe
Mente protC!f!to, · tm nome do fun~il)naii.Jiro brasileho, Có1ltra qtialqta~ 

aeeordo ou tl!solução qtu! se tenha feito ·ou se '\'e!lh~ a tomar, ·Q1ie ·impor
te lia inobservancia integral do decreto nllmero 1·59 •. a que me . referi. 

() _Sr. Teixeira Leite (So&re a .Acte~) - Verifico, Sr. P~idente. 
da leitura do "Diario- do Poder Legis:]a(iYo ", .que no snh!titutivo 1t. s. 
deixaram de figura:,O as · aseignaf:l!ras à os Srs. Depntados :&tto de Me
nt:es. B~ta Neves, Noraidino Lima. Thompson· Flóres e Cteml!ntú!o Lil!
tlôa, os qu:a'tl!, · mtretu1o, o subscreveram, poilf diSso- te!!ho ··eonhecimemo·. . . 

Nestas condições, ~eç<_> a V. 'Ex. mandar fazer a necessaria iecfi
_fic~ão. 

Durante o di&~urso do. &r. Teixeira ·Leite, o Sr. . ArrDil:! 
·Camara, r . 0 Viee.IPresidente. deixa a cadeira da .presidencia. . qae 
é occapada pelo Sr. Pereira Lyra, ~o Secretario.· 

O Sr. Levindo Coelho (Sobre o Ac~) - Sr. Presidente, h~ 
q'Uando occ:uPci a tribuna congratulandq~ core a- mag:11l:ttatura. miDemt 
pêra eon_c:essão tk um =da~ de ~g"Utança a 121D- dos protrotOres da ju8.,. 
tiça do Estado, não disse; conforme está publicado no "Diario do PcrJer 
Legia!ativo;,, que era o "desfecho de· nu~erosos casos Da_ Côrte de 
À!J)PCllação"·; aifi·rmci. ·sim, ~ue era o '"desfecho de um nunoroso ca~'> 
na tó.rte de A.pJ)ellaç~o . ·" . · 

' . . 
, . Essa a. rectífic:ação que peço seja. feita na Acta de hoje, 

Dunnte a -rectif2cição d1, Sr: · Levi~tdo' ·CoelfrO, o Sr. · Perei-" 
' rei~ 'Lyra, r,"' Secretario, deixa a, ca~eira cfa- tn'esidencia,. cjue' ·€ 
occuJ)ada pelo Sr. EtWaldo Lodi, ·zO ,Vree-Presidetrte. · 

. O Sr. Barréto Piato (PeltJ· ortl~} ~ - Neste P.aiz." Sr: Presiden
fe, dilic:u~se . pelo simples· ·gosto de ~- . disevctir; Em regra. não se. pro
c:un ~ê? Cl qtle. está escriFtO e se ·tecem· cOmin,.mtarios ·sobre aqmllo qQe '11e 
~ece .. Espiritos ~alevolos estão. deln'irtuando o .. que dec:laron o. illuS
tre 'ur .. Pedro· Ernesto. · zto ·se11 diseur.so-progrmma, proit'tlllciado ·. :aa -da.tot 
d~; . .s'tla J)OSSe·, como Governador. do Distrlcto. ·, Do mmo mOdo, em %e

lação ao documento lido por S. Ell'. na União Trabalhista Hl12llariitaria.. · 
A entrevista concedida :pelo digno Prefei~ cb cidade~ ao Co'rrno à4 Ma . . 
~-. e pDblicuia- :n3 .edição de :tiS-. do, ~te,,.é utu Gtlt~ i!~fO de 
i;Tande. valor, que precisa ser ouvido i~ela ·ean.ta,~. JIOÍIII," ol}e. mÍ!Ido .in-e .. ,. 

; ' 
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f:ngav~i. vetn. destruir as tendenciasas interpretações dadas aos discttrH•l~ 
proferidos pelo digno Governador .. 
. Não .sou .político; Sr .. Presidente, nem quero fa1:er política. Por isso, 
si;!to•me perfeitamente •bem e não tenho o menor receio de Iêr, da t~ibuna, 
os doctut~e~Itos a que <Venho . de me referir, para que fiquem constando." in
~gralmente da. Acta de nossos traball:tos . E' .que tudo quanto disse o Dr. 
Pedro . Ernesto .precisa ser bem -coshecido, para evitar explorações, · qt:~ 
sempre a-ppan:cem nos meios onde impera a inveja e o -despeit!l. {Mvito 
bi!'IIJ.) 
. Eis, em primeiro Ioga r., o dis::-àrso programma; 

"Aca!:.o de- ser empossado no cargo de Prefeito eleito desta incon:
Jlllr~n~el cidade, .o primeiro · :lctG que indica a realização da grande aspi
ração de um povo: a soo· antonom.ia. 

E' de grande significação _ -historica para o Districto Federal o dia 
de hóje ; é de grande jubilo para o seu povo. ·Pelá .primeira vez o pov.l 
desta grandê terra tem o direito de escolha do seu · governo. Não era pos . 
sfvel que a ·eapital do 'Paiz não .tivesse· este -privilegio de indicar o h01rem 
a _guem entregasse os se'Us de.Stinos. 

Ao i11vestir-me, pois, das ·funcç6es de primeiro goveoradot' constitu
cional do' D'.stricto 'F-edet'al, sinto, mais uma ve2:, como são pesadas as res
pc:nsabilida!fes"•c graves os deveres ·<!ue decorrem dessas Íwtcções. 

As attribuições que o poder. confere justificam-se ,porque dellas pre
cisa o--Estado para servir o bem collectivo. Nossa. !)reoc:.c:u'J)aÇâo "ll:axima 
consistirá. em não . consentir que essas· ·attribuições constirucionaes .se des
v!rtuem de sua verdadeira finalidade. · P-ara isso-, é mister· que a politica .1 

que-.o .pÕder .serve-8e apoie em bases· iseontestavclmente populares, de motkl 
qoe -o publico veja e sinta pela ideologia e pelos actos, -qne os seus fnte-

'· resses e as suas · aspirações éstão sendo promovidos e de'fend.idos. 
Uma ·politica nova, de amplas directrizes reconstructoras, bem mere

cia. ter como =ario o Districto Feder;u, cu.ja Papuiaçlio intelligente e 
culta constitue, no Brasil, a mais ·segu!a garantia de exito dos praposi
tos _renovadore _q'tte nos-. animam . . Esses propositos são os -que, em bre-

\ ves palavra&, !)rocuraret reSumir para o vosso ·conhecimento e como pe-
nhor da futnra acção a que o Gover'Dador da cidade se dedicará . 
· Apesar d8 relativa difficuldade de extra.bir das dotrtriuas politice>-so

ciaes· contemporazea&, ·o que ·seja rc:abDente incontrovertido, duas ob5e1'
vações, peiG nienos. escapam a quaesq'Uer duvidas. A primeira é que ·o 
a~ei~~ dos ·meios de producção tornou .possível. 1)do . augmento 
da rique= · social, uma redistribuição .de -bens e commodidades mais .. equi
tativa . e mais compativef . com as necessidade& do trabalhador moderno. .6c. 
segunda. é a de que o · Estado não se póde conservar na: attitude de sim
ples es:pei:tadoi . ou _policiador do prog!'tscSO hmraso, .. 1ll3S ·deve ser nessa 
.phase de sua _evoklção historica o :rcg-Wador da vidá da communidade.. 

A natureza soc:iai .da J)roducçãQ -e a · é!fficiem:ia dos inst:r'UmelltOIS qu~ 
eh maneja. já . n3o se· en~ .dezrtr<> · do ' systema ·· em . que á capacidarie 
do .Este.oo -para.·ser.vir . ào ·pubiicio, isto é, a Jftaiot'!.a, se encontra ~trawda 
pelo. RrJ.tído mdMduaHsta dos setl5 ·methodos . 
, · .- :Jor. ·iào-:·mesu:-o, . f.rlvãndiêaçõc:s; · proeessadas .:em siJd!Cio,· durante largo 

. tempo, formu~-~li.oje ~s sua&.~~ciall, '~ aos· \oatens ·e ·aos ··.Co-
. . ~ ~ - - ~ . 
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vemos aoluçi5cs para o mU:Ddo. de problemas graves e· inadiaveis, qua exis
tem . dentro do; que chamamoa a q-atão social. . 

O viKOT das reinvjdieações revela, de facto, ·o presentimento popula.r 
.de. que - fossem as aetividades eeonomi<:ae e $0CÍaia devidamente dirigi- · 
das _:_ outras . seriam as oJr.I)Ortunidades para O& direitos ~n:s. dê' 
subsistencia, trablllbo e conforto humanoe. E mais não é preclso para que 
as reinvidiea~es asS\UIWil o Qtacter de intimação e de ameaÇa que só o 

• jasto attend~ento .poderá deter. 
Esse estado eoeial resulta de amadurecimento de problc:mu, euja .im•. 

portancia as coadiçõe& modernas de vida e producção acabam accentuaodo · 
de maneira critica para a. civilização presente •. S~ja o p!'Oblema do pre
paro technico do homem, aeja o problema social, . no seu aspecto economieo, 
seja o problema da organização e racioulUaÇã.o do trabalho,, todos etles 
sempre existiram e sempre exigiram soluções. · 

Taes soluçÕes se desenvolviam, porém, dentro das ~adições ambien
tes, de verdadeirc e accentuado CID,1lirismo. A indigr:ncia de meios sciea
tifi<:O!I e. technicos obstava que as laCilDas, desacertos ~ . .iniquidades. reinan
tes fossem consideradas eomo males ~ ordem social., Eram consideradas 
como . -rontingeneias fataea da condição humana. 

IBoje, tudo mudou. Grande já se vai tornando' o no9SO poder· de 
construir a socí.edade pela. sciencia e. ,pela t~hnica e, !por conseguinte. de 
eliminar do seu seio a · miseri~ a pobreza, os aspectos degradantes da l.nfe
rior.idade social. Na.d,a disso pode ser mais ·recebidc.. e acc:eito como imposi
ções da destino . 

. Temos, ·por isto, a . necessidade indissimulavel de enfrentar os ·velhos 
problemas hW'la.M'l com soh~ões novas. · Atrtes, ~ara a socit.dade· ~iriea., 
nos: seus methodos de ·!PfOdlicção, bastavam soluções· de Governo; e direeçiQo 
tambem. empíricas. Desde,. ·Porém, que. os Dll:ios ·~ producção se. desenvo1-
·veràm até o nível em qÚe hoje se encontram, a vida hlttlla.na revt\stiu-se de 
. I.Íma tal ~lexidade qne as solilções__do passado já ,n\0, .se ajustam a! ne
nhiUÍl . dos SI!US grandes ·probÍemas, . 

· A prapi'Í<! justiça e :equida<le . social conquistaram, ero iace desl<BS no
V oiS <i:ondiçées; nova8 possibilidades e, por menor que seja a nessa pruden
cia, t~os que admittir · «Ue taes possibilidades não podem ser esquecidas 
pelo . .Estado, pois em vão CS9Cfariamos que ellas· .se rea~ por ·sf. mes
~s. · E ' a ;propria r-ealidade social que impÕe, assiin. aos Governos é aos 
partidos políticos 11ue os formam ou os apeiam, novos deveres. 

' ,.A velha formula glef'SOI)a,listica ·Por· que se earcateriuvam · as organiza-
ções. · partidarias já· não pode preva~er. · · 

. ~anam-se os. ·que ~ que no movimento revoluciona rio de 1930 

.. não . ha homens disposto& a. sentir os ·ilroblemas .nacionaes · com a . mesma. ve
'hemencia conÍ que . ·elles se denunciam na vo1- ·dot radi~iismos contem.
poraneos:. 

A natural e ce~eira prudesÍeia do poder. nãO intimidara aqueDes 
·que :o conquistat"alU por.· waa revolução é foram nelle c:cmfinnadoa. 110r· de
~ :v;!. manifestáção "'k confiança. do ~vo·. T~s que ~~ 'O sentido 
. ~olu'cionario da o~ra )Ublleà · q~ae. · devemós. ·iniciar, . dar.lhe definitivamea~ · 
~_ ,apoio <)e principies. basieos de .o~· polàic:o-Social e ·-desenvolver-lhe o 
PI'J)grauzma_ -eQm,._v.erdadeira dec:isão id~lo8ic:a. · 
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· A fraqu~ot:a systematica <:las organizações ·pohti.:as, chamadas liberaes, 
sempre esteve . em não ·se terem ~erábido de que os tetnpes actúaes exi
gem lfUe êllas sejam homogtneas e eohesas e que· bo~rog=eldadf! ·e cabe
são só existem <>nele existe uma comprehensão commum e um pensamento 
cornmiun. e justo a respeito. do hom.em, do caracter de sua. vida eoonomica, 
financeira e política e dos seus problemas de ordem geral. 

· Os partidog Q.ne se estão organizandçi com a pretensão de conquistar o 
futuro, seja o da extrema esquerda ou da extrema direita, vêem poerféi~
mente esse novo aspecto e cogitam de organi1:ar-se na base ode uma' apren
dizagem. e llma doutrinação mutuas, que fa:zem de cada um dos seus mem
bros, quando definitivamente acceito, um pequeno sacerdote activo e ope. 
raiite das ideias e soluções do seu ·partido. · 

A -situação actual do holllero e de seus problemas exige inevitavelmente 
~ara ·qualquer organização politiea que tenha .por fim ~ctuar profundament<! 
no Paiz, esses ~racteri~tieos de ~studo · obj ectivo e de forma<;5.o de 11m a 
mentalidade esclarecida e coherente. 

A' medida q1le progredimos, que ·se renovem os conhecimentos huma
nos e que se desenvolvem os protessos e teehnicas de producção e de novas 
a!PI)licações · da. scienda á vida brasileira, as I'IOssas possibilidades se alar
~lll; mas os nossos . problemas complicam-se - prim$ro, ~orque o ~ro

prio melhoramento envolva um novo estado de complexidade que· torna dif
ficeis os ajustamentos oonsequentes, gerando necessidades de planos e pre
visões, antes {}ispensaveis; segundo, porque differentes forças de ordem· in
tellectual, e material, empenhadas no $tatu-quo, oppõem-sc ás. Jllodificaçõe.~ 
necessarias para a implantação real do novo procesro .. 

Isto posto, a primeira necessidade de 'Wl1 Governo que vise incorporar 
á politica nacional todas as ·conquistas modernas da technica e da sciencia 
é a ·de diffundir, por todos os modos e ·meios, a ct!ltu.ra correpondentc a 
esses ·u1timos progressos hwnanos. . 

Não basta, entretanto, promover essa cultura indirectamente. Urge 
tomar a si a tarefa de preparar e. divulgar ~ literatura propria, honesta e 
objectiva, destinada a levar o lllaXimo de esclarecimeuto ao povo, em geral, 
.com relação aos problemas brasileiros em si msmos· e ;nas suas relações .;om os 
problemas universaes. 

Todo esse esforço Ít].tellectual deverá 5e.r acompanhado de ·Uma rigorosa 
~iberdàde de palavra e. de ilnprensa. Pondo em pratica ·os processos -claros e 
ínsophismaveis da 'argumentação ·scientifica, a obra revolucionaria· não preci
Jiaria :nem <ie censuras nem de segredo, 

NenhllD1 obsticulo seria posto á livre ·circulação de· idéas, afim <ie que 
se ·não casasse a org:anij!:ação · partidaria com as demais forças que . actuam no 
sentido de fazer predominar os interesses a que os seus grnpos se acham 
ligados. ·· · 

As idéas deVem triumphar pelo seu próprio me rito. 
· A esse · traballio, ~ue será · .diréctamente desen~õ!Yido e promovido para 

fonilação '' ~SclarecúD1lto . e mobilização do pensamento moderno e scientifico. 
se seguirã. ~. plano aé· raciorialízaqão: das ~tividades p'tlblleas e· privadas, 
não impc)'sto, ..• ~as .pr~:essivamente desenvólvido ')Jor meio da persuasão a 
qucdevari~ .os i:nqueritbs; investigações e julgamentos dos· competentes. A 
essencia dessa organização de governo conden!la-s~; 'em ' ampla ·e syste.mâtica 

. ~ . . .. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11: 12+ Pág ina 7 de 96 

00-

cliffusão de cultura e de saber, e na direc:ção pelos mais capazel:l. A distin-éção 
está em Qlle, ainda ~bedeceodo ás melhores regras da seiencía, este ~ao 
se apparelhafá com· todos os recursos e todos os methodos de eetudo e e:x:;uue 
dos problemas-. cuja soltlção pretende encaminhar. 

As virit~des que se encontram, por vezes, nas organizações partidarlaa de 
extrema-esquerda ou exuema-direita:, integram-se, <le5se modo, em um pro
gr:amma de ·Governo democrati<x> e . poJl'lllar, dado a essas palavras o s~tido 
real e profundo que ~em •. 

:F:m face dessas consid·erações fundamentaes, promoverei, por todos ·os 
, modos e meios possíveis, a implantação dos seguintes princípios dírectos de 
política e de Governo:: 

a)' a liberdade, com 7esponsabilidade, de ~t>en<;a, de palavra e de im
prensa:; 

b) o apoio a qualquer !Govet"no honesto, com·petente e renovador. de
íendendo-G contra tooa e qualquer pt"CssãD legal ou illegal de interes~e de 

-in<iividuo~> QU cle grupos; 
c) a manuttllçáo da tranquillidade eollec:tiva pela ~robibiçãa do uso pri

vado de annas ; 
á) a sGciaÍizaçáo progressiva dos serviços que into:ressarem ao bem c:ol

leetivo do povo, de aeeõrdo eorn as c:ondasõês a qoe forem chêgando os ·or
gãos technieos eotnllet.erttes ; 

e) o melbo~o das condições para assegurar a todos uma organiza
ção sã dia de família·; 

f} a formação, pelo conhecimento de nossas eottdições reaes. de uma vi-
gorosa eonsciencia brasileira. 

E garantirei pelo nteu governo : 
g) um pad'ráo minimo de ed'\}cação para todos; 
'h) wr. minitno de informação imparcial e tanto qnanto possivel sclenti

fica sobre a vida humana e os pr9blemas da h1m!anldade, e,;pecialmente !lo 
Brasil; 

i) defesa e melhoramento da sacde ; 
j) os direitos socia·es elementaTes do homem, como os de ~ubsistenC'ia. 

trabalho e conforto t"elativo. 

~pois do que acabo de dizer. tooos comprehenderão que ·o governo ·41ue 
vou ini'ciar será llm governo de o::-iêfltação tecbniC3 e scientifica ; que pro
curar~i resolver por. esta forma os probleDlás de ordem economica, .qaet" a 
D:-dem economica, digamos. humana, quer a cTdem eeonomica material, 

'Para a reali.za~ão deste 11rogranuna ~ear-me.ei de homens de notoria 
capacidade intellectttàl e -de idoneidade mat>al, que oonstituir5.o um conselho 
technico do meu~governo. 

·Povo! Se as\ forças c:onttarias com que terei de lptar forem de tal forma 
poderoilas qne me impossibilitem .de ro:aliiar este pr<lgramma, convocal'ei .a 
todos.vós, a todos vós. a quem interessa esta realização e f!m praça publi<=a 
.entJ'eg:Jtei o cãrtro. para que torneis a resolução que vossas consciencias di-
ctarem: • ., ' 

;p.:t3So a ler, agora, o .di:sctlros pt>OI'InnciadD pelo !D-r •.. Pedro Ernesto. na 
União Trab:dhista Humanitarla: . 
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~iMcus Senhores . 

A associação que hoje aqui se insta:lla solennemente e de que tenho 
a honra de ser presidente é o primeiro nucleo de mobiliz:ac;ão das forc;as tra
balhadoras ~~ Rio. de Janeiro e do 'Brasil para 1\lrna coUaboração e approxi
mação mais estreita com o governo. 

Não se trata de um partido político, como desejam fazer crer certos 
adversarios disfarçados da approximaçãa entre o poder e as classes popu
lares. Trata-se de uma associação livre e independente de trabalhadores e de 
intellectuaes, que se dispõem a orga.'llizar-se para mutuo esclarecimento. e 
mutuo beneficio, como aincla para a defesa e f fica:z dos seus interesses le
gítimos". 

Dentro· do 1'egimen actual" c sob a ConstituiÇão de I934· 

O regimen político em que vivemos não é infenso, nunca o foi, aos in
teresses populares . A Constitouição qt!e estamos com o devu de executar 
fazer cumprir é de um largo e esdarecido liberalismo, que nos compelJe, e 
não apenas aconselha, a sentir a questão social e a resolvei~ dentro das 
possibilidade do regimen. 

Os governantes, que deante desse imperativo constitucioila!, que é tam

bem o imperativo universal da hoTa presente, cruzam os braços, julgando que 
nada de~em fazer, estão collaborando expressamente na obra de demolição 
republicana, l_la obra de demolição do regimen que se está concretizando sob 
os nossos proprios olhos com a arregimentação reaccionaria. 

Aque11es que insinuam que a fundação de uma assoctaac;o trabalhista, 
. entre nós, é indicio de extremismo, já lá estão arregimentados no reacdona
\ rismo que nos ameaça, e com isso nos vêm a-peflas revelar até· que •limites 
<iesejam levar os seus propositos de opprimir o !Povo brasileiro e de lhe im

pedir o livre direito de se associar· e se 01'gani%ar, sealo 31'! de pensar, 
1E'. indisctltivel, com effeito.- meus sen~ores, o alargamento de funeções 

do governo, no momento presente. ·E' indiscutível que o mesmo ;não se p6<le 
hoje restringir á sua ~rimeira funcção de. mantenedor da ordem. E'" indis
cutivei que deve ir mais longe. Deve manter a ordem, mas, sobrefudo, me
lhora!-a, porqllf! melhorai-a é, hoje, ~ unico meio de· mantel-a. E como que
rem que façamos isto? 'Cons~and'o os mesm()S orgãos e as mesmas activida
des e as mesmas funeções anteriores? On; pelo contrario, abrindo ao go
VC!TI!O novas possibilidades de contacto· com o lPovG, <:OIIl a maioria do Povo, 
cujos interesses,. acima de tudo deve defender, sentindO-lhe as necessidades· e 
as aspirações para que as mesmas possam influir e actuar sobre os rumos e 
as directrizes qlle ao governo corepete seguir, em fat:e de suas !lOvas res
ponsabilidades e novos dfflres?'' 

O Brasil sempre_ foi. govent4Jiiq ol'Y,garchic~e 

-Os. males dos governos brasileiros .sempre se· eneoutraram no· :feitio oly
~rcb.ico que os dlraeterlzofi. OtyRUclW:o, no· sentido de que ás Jln)lJle-
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•mas q:ue os ;nteressavam e as soluções que buscavam e acceitavam eraiD pro 
blemas e sOluções para um pequeno .grupo de brasileiros, eSquecidos ()5 

ir-andes problemas populares ·que affectavam realmente a grande massa do 
PÓvo. 

iRompcr com esse espírito de olygarchia e de casta e ' ir ao encontro dcs 
problemas c:conomicos e politicos da ·massa, não é fazer extremismo, não é 
ameaçaT as instituições, rnas respondeT á vocação . já .ecular do Brasil por 
urn regimen de justiça social que sempre esteve. ~ suas leis e foi seiÍlpre 
· ,.;egado pelo~ ~ovemos. E' ~ealizar a verdadeira obra constructora de fazer 
viver as instituições para que ellas possam · ser mantidas. Não adtDitto que 
um governo se sinta extranho a nenhum problema economicó ou technico que .. -
;nteresse á 1:11aioria, e desejo, sinceramente, encaminhar as soluções publicas · 

para q.ue as mesmas affectem sempre o maior numero e não IJ meuor numem, 
e isso é, apenas, procurar realizar o regimen poliitco em que vivemos. 

Houve quem achasse · vago esse p.rogramma. Elle só é vago para os .que 
não sabem o que significa <Um programma de amplos serviços sociaes e .po
pulares em -um paiz que, até hoje, uunca realizou taes zerviços, senão· para 
~ pequeno grupo de beneficiados e -com o caracter disfarçado ou de~oberto · 
de mystificação ou de piedade caridosa. S6 é vago para esses ou parn os que 
desejav~m, intencionalmente, que defendess=s prindpios extranhos ao 
actual regimen poiitico para ahi encontrar o preteltto desejado de nos ac
Ctlsar ou · de nos enfraquecer. 

C olloco.~o-se na encruzilhada tlo.r, regsmt!?IS 

!Entre os que favorecem a decomposição das nossas instituições, trahin
do-as todos os . dias e rectJsando-se ·a o:xecutal-as, e os que as buscam ·destr'nir, 
directamente, ccmr· a propaganda su&versiva da extrema .direita ou extrema 
esquerda. nos éollocarims nós, dispóstos a tudo euvidár para a· objectivação . 
das instituições que ,jlOS d~ a revolução e para a realização do seu pro
gramma. 

A União. Trabalhista é, apenas, um passo para ·a consecução desses ob
jectivos. -N-em·; o· :r~men; .nem . o -~rtido .politico .:tue :apoia o. nosso ·go~emo 

estão em jogo, a não. ser para qÜe se sintam mais á vontade na . obra· <:om
mtim a que ambos 3t: propõem de· realizar, plenamente,. ·a obra revolucionaria. 
consazrada ~a Constituição .de 193~.. · . 

. .Com effeito, meus senhores; é preciso .ver claro nesses dias .. inqueietos 
de consolidaqão df:finitiva dt> regimen 'legal. Não será possível que teuhamos 
feito uma . revolução. par.:l·. entrar. em u:rn· 'pericdo .. lJiaÍs .. reaccionario do·· que 
aqudle .de-' que .sahimos, Não será possivel que DOs acumpliciemos, ·assim. 
oom· ·os inimigos da revolução, . e~r~hados em não deiltar da mesma, -nem 
sequer ·os · vestígios ·e;;pirituac::s de uma· nQva: . attitude para· com a coisa publica 

,e para i:Om o •Povo. A exploração de nossa -attitude revela () desejo .secreto 
<fós -adversarios da - r~volução . de lançar sobre as iniciativas mais· sadias: e 
znais puras do novo regimen a pecha · de ·extremistas, -pan. q·ue mais facil
mente as possam destruir. 

. " . 
· Dispostt>s, ~e o , qUe C".l.rtar 

Bu5camos, assim, muito intencionalmente, esclarecer de lima· vez por · 
·tOdas; a nossa attitu~e, porqoe estamos dispostos a ctlntinual-:J,, cu'ste h . . que 
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custar, dando ao Districto Federal .um governo realmente renovado, com no- . 
vos orgãos de acção para ferir os problemas novos ·do trabalho e bem-estar 
de sua pàpulaçáo. 

A approxilllaçã.o que, hoje, se i.Dicia entre o governo e as camadas ver
dadeiramente p·opulares, vira dar fontes de inspiração e de apoio ás inicia
tivas do governo,. rasgando oovôs rumos .para maior justi'ça eCônomiea e· maior 

·justiça social." 
'Eis, por fim, a entrevista concedida ao "!Correio da Manhã", em 8 de 

Maio de 19~5 ~ 

''A SXTt1AÇÂO 1:; Os PKOIILJ:;l!AS POLI'tiCOS 1:; ADIIiiNIS'tRAC'rXVoS DO DIS'tll.tCTO 

FElllÚtAL - O P~F!ll'!'O PEDRO J:l\N~'l:C) Jl11.1 J,.C) "CoRQIO DA XANHÃ" O 

·NOVO PllOc;.KA.Il:U:A · Do PARTJDO AU'I'ONOIIIISTA E AS J'ROJECTADAS REA!.IZA

ÇÕ!lS DO S:t;U GOVERNO 

A disparidade de commentarios que tem surgi.do a proposito da tr:msfor
ntação .por que vae passando o .Partido Autonomista do Districto Federal e 
dos 11!anos a-d~nistrativos do Dr: Pedro Ernesto, levaram-nos,, honrem, ao 
seu gabinete, para solicitar esclarecimentos e definições. 

O Prefeito lttunicipal promptificou-se logo a attender á J:Jossa curiosi
·dade, declarando-nos que formulassemos á vontade as npssas intreJ'9~-

cões. 
, 

De inicio apresentamos tres perguntas, assim ~ressas: 
- - Está. ef!!, elabora~ãó o programma definitivo do Partido Autono

mista? 
Quaes os postnlad~s ba.sicos dessé programma? 
Como pretende conciliar os pri.Dci.pios socialistas a seTem introd11l!.idos 

com todos os preceitos da Constituição. de 16 de Julho? 
O Dr. Pedro Ernesto ditou-ll()s, . assim, o. seu pensamento : 

- "l.~uito se tem escripto e falado sobre o. novo programma do mell 
2overno e do Partido Autonomista. Todos esses commentarios se tecem, en
trelrult~, sem a· leitura dos unicos .documentos existentes sobre .o assumpto, 
que são o meu. discurso na posse de llrimeiro ',Prefeito constitudonal do 
Districto Federa!. e .o discurso que pron'llnciei, na segcnda-fe.ira ultima,· ·por 
occasião da inauguração da União Trabalhista do Districto Fedearl, 

· · Q.Uem lei: esses dois do=entos, verá que· em nenhum delles se trata 
éle socialismo, como regimen politieo-social, mas,. silrplesmente, dos meUs pro
·po:;Üos, como revo~ucionario e detentor de uma parcella do poder pUblico, de 
tudo •=viàara para que se. consolidem, 'entre nós, as reivindicações reVolu~ 
:llarias, em grande parte conSagradas na. ~onstituição Federal, que está apenas 
decretada e (!'tle deve ser executada P.elos qce têm, neste mmnento, a respon

. sabilidade de poder_ 
-.Emquanto 9erdurou · o governo discricionario, ·não chegou a ser· possivel a 

con~reti.!ação definitiva de um progr3lllllla uniforme para todo o ·P3.iz. Vo
tada, poréin, a: <Mlstituição, _passam~s todos a ter. as grandês nonxias ~1!:-aes 

·por que- deve se -reger O· novo regimen · ptiblico, social e politico, que nos Qbe 
implantar no ~rasil. . 

· Esse l'egÍmen. pbde nã:o sér · perfeito nem sr irle;d. O' que rião· ~. pó~e, · 
·· e:ttretanto, discÚtir é que elle abriu ·novas possibilidades para a :acção; do 
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.iOvc:rno. O Que~ .se póde negar é g;ue eUe .encarou ··o .p~obtema· sacial e ar
moll o poder publico .de .direitos e .pretogativàs f)ara estabelec~ mais .j~tiça 
economica .e mais justiça social. 

Ora, uo momento -em que assumia ·a·· tbeíia do governo le.g;s.l, ,no· Disb:icto 
Federal; eu .não me transtnudava de revolucio!Ulrio cn· .. reaccionario· c(lnset'
vador .para collaborar ;na obra de süencio- e' de absteuç~· em. ~t'UO das J!T:.· 
des reivisdicações que a Y~volução nos trou;xe. Muito pelo· contrario, ~uei 
em um di5cursQ programma: ·reinvidicar para a -nova·· época legal que se inau-, 
gurava as eara.cteristicas legitimas que lhe havia dado a revoluçãor 

'Distingui, então, nesse discurso os oponros por q~ me bateri~ .como po
lítico, como político ·.revlllucionario ·no .Brasil e os pontos que procuraria ga.. 

·rantir J!ekl meu governo em u~a. das unidades dlt Federação. 
Os objectivos de uma nova política brasileira eu- os procurei resumir nos 

sesui;ntes itens de programma : 

1. A liberdade, com responsa~ilidade, de crença, de p~lavra e de · im-
prensa:; . 

:a.· O apoio a qualquer governo honesto, ·competente c renovador, dcfen
dendo·o contra toda e qual(!Uet' pressão 1~ ou ·megal d'e int~:ressé de i · 
dividuos ou de grupos ; . 

~-- A ~utcnc;ão da ttanquilidadc ~llcctiva. pela prohibi-c;ão d~ uso·.pri-
vado de armas; . . . . · · · 

4· A soc~ução. progressiva dos serviços. que interessarem a~ bem ~ol
lectivo do :Povo, de accordo com. as . .collClUSÕes a.. que forem .chegando os or-
gãos techllicos competentes ; · · ' 

s. O melhoramento das .condições pari assegurar. a .todos ·uma ori:uii
zação sa<lia de familia; 

6. A formação pelo -conhecimento· · de. :nossas · condições reaes, ··de ·ulllla 
vigorosa consc:ieDcia .brasileira. : 

E logo a seguir, disse q;,.e .ganu.tiria. pelo· ·meu governo :· 

·7. Ura. :padi:ão ·minimo de .edue:tÇão ~ tOdos;· 
8. Um. minimo de informação únparcial e tanto quanto pos$vel ;Seienti

fica .so~ a .vida .humana e os .problemas da .h~m~anidade, t:SPeeialm.=lte ~o · 
.arasiJ; 

o.· .Defesà ·e •lhor:amentci da· sa'Ude~ ' 
·: :to~ · O:i ."direitos· sociacs elementares• do ·.bOmem, ·como ·os. de subeii!tencia. 

.. ~ •e conful"b;) -telativo·. . ' . . . . 

. :Está ~ dato· que .os pri:ncipioo acüna. .esboçados "não -~ •.-Q9~r 
.:aénhmn, 5ystt:í:nà !po!iticG-$0claL Co~nciasn,.. ~ ~;.::~ .~ 
gras :geraes de plm9ainento e · aec;ão. :polltica<, compativeis .. co=,·. •·IUD:; ~eBimea · 

· .demDCratii:O c .anti-r~onàrio. ·Ora~. outro não:. pode ser o· regimea:. ·.b@.:. 

sileiro. · Não estamos, feliz~ente. cn~rralados em · n~ , Co~tituiçáo . 
.-dtaci:miana ·.-qUe 1P'IUCSSe obiee$. aO: ;c:fesenvolvnnento .. do :Paú:· 4J3:l'a .as ~-eraztdes 
--rcivindkaçõcs · sociaes e :políticas. Estar :ao •semço .d~ · n;i~tticaçóes; 
· ilO ~Braei1.: $Ígtlitit:a··pleitear· que as.: instituições ,br.asileif'3S. n,ão. cOJ!lp~ 
,õ·:-,ct)OYO, mzs ·tJCmlitta.Jp. .e _atié;.,f~tem. a . .sfla eo.r.o"'-çjp, .. o ·.5$ , PrO:'· 
gr~110, a. sua. mat"cba pa~~ um regimen· progressiva~ .mais· li~ .;mai-s 

··. J~>·:.á·:d!stribuição.>do$ ~.e·~- ··~ta()o ~·.itOdas".iiB ~istas 
· :ta~ateóacs ~· ~to~;.' _ .. .... . , ... , : · 
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Nada disso é in:compatlvel com a Constituição de Julho. Ns com 
a democracia social e economic::a que. alli si: àcha. esboÇada, já que o Qool~ 
fusionisriÍo· brasileiro feriu· de morte o tenno libe,-al, julgando-o syn~nymo 
do regimen- de pequenas oligar.chias com que; entre nós, temos constante
m~te trahido a democracia. 

Nunca a democracia apoiou a política de. gTUpos sociaes e economicos 
pa·ra que, de factO, tem sido feita a nossa Re.publica. Nunca a democracia 
apoiou qlle ·o· seu regimen fosse o de benefi.cio exclusivo desses grupos. 
E' da mais p!Ira doutrina demacratica, que o 'Seu regimen é um regim,en 
para beneficio de todas e nao de alguns. Se alguma coisa defendo de modo 
i~ci.sivo e .fundamental·, é es5;e principio. Isto quer dizer que sou contra to
das as formas descobertas ou veladas de oligarcl:iias e de privilegio, em q'Ue 
as governos tê!m transformado a den:ocracia entre nós. 

·ora, um partido ~olitico na~ _poderá viver e perderá a sua signi
ficação se não basear a sua acção ness~ principias de reorganização 
~ocial. O P~rtido Autonomista, como · todo partido politko digno . desse 
nome, preciso possuir- um conteudo ideo!ogico. Esse conteu·do ideologico 
não será . obra de uma pessoa, mas surgirá da ,propria massa C.os seus 

_componentes eschireci~a. a massa, quanto ás suas reivin'dicac;ões e ~nteresses 
legitimas. Do contrario, nem elle nem outro quillquer seria um partido para 
governa~:. :~!{as um Pil-rtido para benefici:-.~..se das posições e das vantagens do 
Pod:er", 

Havíamos de facto al~ancado o no»so objetivo principal e como notas
~mos franca disposição do Prefeito municipal para outras investidas avan
c;ámos .. 

- Tem em vista . immediatacs realizações COili:retas que visem a pra. 
tica d<>s .principias sacio- políticos a sermt estabelecidos? 

A respOsta fo1 esta. 
Í\ - "'·A primeira. -reaÜ%ação amc=eta, peh qaal viso a · r~nstrncçãa 

do;-. me\l governo pat"a a~der os se11s novos objectivos de _acção plane
jada. para· o. ·bem estar econamico e social da ~pu)ac;ão do Districtn 
Fer\eful,>"está M. CPDSelho Te.::bnicó dD· Distrlcto Federal. já creado por 
-lecreto'··. do periodo discricionario . 

.Esse Conselho Teéhnico, que desejo .contpor ,..com altas figuras repreJCil· 
. "tatlvas ~a 'ntel!igetícia. e da -cultura, DO ~Paiz: de-'erá e'studaT·· e 'j)l:J.nejar 
todas as -'50hiÇõe:s pardaes e globaeS que o . meu g0vemo a&ptar. Serã 
um_, 'orgão "de est!ldos.. de planos e de contr-ole geTa1 da administração. 
rn~tendo, inicialmente, tres escri'ptoriós ewecializados, de org~ni:ração de 

·: trabalbo; de· racionaliZação dDs serviços publicps e de selecção e· orientação 
profissional, para O fim de estabelecer a:5 DaSCS' em que PosSamoS meJboTar 
a· 'distribuição' de ojl])ortunidades 'de tTabalho e o bem estar geral do tra.. 
ballíãdor, ·-como a :sua àlime:etação e. a· .sua habitaçãO'( reé>rganizar inter
namente· ~~. -serviços mun:i:ipaes· ·para maiOr'. ~onmnia · e . rendimento; e; 
finalmente, !l.os ~ccuparmos çom o problema do desemp~~o e dos. se;a 

trabalho~· 

'Hav~. 'a •. não só'· op~idade para uma .t~:COÍlsttu~ . • dÓs 
ob~ctivos ·-e :do~ -processOS' da. âdmitiistraÇão mnnicipal; ·:eõmo uina' mel~ 
d:e •n<WO!; . p·robkma's nas eógitações penllllDellf:ê do ·~Dó. -
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E6R Coneclho Technico é que na. virá dar-, em todo o seu ·riaor, o 
DO\'O 9J'oar:unmn · de :u:ção para o meu goveroo " • 

. Dahi por deante ·eatabeleceu.se eDtre o repotter e ·o Prefeito o .te• 

guintc dia:ogo : . 
- Julga que não hllve·r.l divergenclas entre os actuaes diriaentes do 

Partido AutoDomista? 
- Não creio que venham surair diveraencias entre os actuats diri. 

gentes do. Partido Autonomista. Não e!tou mais do que a deeenvolver c 
coordenar mais :solidaz!lente, a íormular, 4igamol, os ·fundamentos dou
t-rinarios de minha xção como rC\'Oiuc:ionario. 

Os membros do Partido Autonomista sabiam que eram membro~ de 
uma organização r~oh1cionaria. Minha eleição a governador . da cidade 
confirmou a confiança que a minha admitiistração revolucionaria metece2l 
do eleitorado. Não .seri. possível, portanto, ·que rompa.Ir. com pontos de tu11 

. progta~a. qne não. corollarios de tOda \1I1la acção :mterlor conhecida ·e 
j~gada. Os que diver-girem, porém, rev~l:arão tão sómente, que não se 
achavam identificados com a obra de renovação que sempre me propuz 

. re.tilizar. 
~ E' re:tl a . e:~peetativa de fusão dos actuaes quadros po!iticos que 

,_seguem . sua orientação, · com o da nova corrente que se levantou sob a 
, banddra ~cial· .• hllllllltlitaria ? . · 

- Não ba, propriam~:T~te, nehuma fusiio a se fazer. E' ,pi>SI!Iivel, tão 
~mente, que fosmplemos, nova.Irente, o progriunma do J;>artido Autonomista, 
uma vez que o seu objetivo. ce.ntral, no periodo .preparatorio, ·o da auto
nomia do DistrictG, joi foi ~seguido. 

A. Vnião Trnbalhista, conforme disse, no meu discurso do dia 13. 

que valeria a ~a transere-..~r. não é um partido :I)Olitico mas uma asso. 
ci.Sção visando arregimenbr forças .para a direcção e formanção da opiniãil 
publica. · · 

C<Jmo ·sabe, não é' possivel. governar e, m'uito m~s. governar reno
vando, sem cuidar ele org:uri%at nncleos de opinião solida e esclarecida 

' para.·O ·apoio ~.s ·medülãs ·noVà:a ·que· devam · ser levadas a effeito. . 
- . Qualido espera que · &eja sanccionada ·a lei or,ganica· Jo MwúeipiD, 

em elaboração na · Camara? · 
P6óe citar. os fundamento& que serão ~resentados pelos Deputad09 do 

.P:utido Autoriomista, para a feitura dessa . lei organic:a ? · 
- QuandO á !ei orgmdca do Di.stricto Federal, é a n!CS!nôl. da com. 

petencia da Assectbléa. Federal. Para o · ~do do projecto foi nomeada 
uma conunissão que -se acha, aetualmetlt~ ·em trabalho. .. . . . 

.-,;. Acha que pode ser realizada a creação das cinco ·secretarias sem 
··augu]ento do ·quadro do pessoal? 

-' Uma o11tra transfo~ão · consistirà . na · c:reaçáo das aecretariá9, 
F..&tas s~rão or~i:1;adas ·cilm 9 d)essoal ·actualmente -existente, de mimeira 

· :c1ue só · para .. os car&os 1:echbnie,os 'e e'specialüadO)> ~- farãO· ··n.omeaç5es 
novas. .. ' . . 

A ol:'ganízação das secretarias lhes tirasj o · caracter simplesméme 
hurocratico • . Serão verdadeiros :orgãoa c\e acçio, a.pparelhados pa~a preen

' .cher funcc;;ões claram~e definidas -~ lei, .ml!t:liante as quaes entrarão 
em contac11o directo .:._com · UJXl , éonj~o . de problemas . de1tre o• ·quaes -se 
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destacam os de natureza jurídica da administração, os relativos á educaçá? 
popular, á formação de quadros profission;u:s ci tcchnicos, ás questões d~ 

assistencia. medica, hospitalar e social e defesa da saude do povo, aos 
problemas do· desenvolvimento c extensão da cidade do Rio de ] aneiro, 
ao melhora~to dás ~ondições materiács e economicas d01 babit.ação ~ 
do 'trabalhl' do Districto c. emfim, ás quostões rdativas · á receita. e 
despesa. 

, ~ secretai'ias c'orrespondem, assim, á necessidade de dividir o . tra
.balho da administração, de tornai-o mais responsavel, mais effk:iente, 
moús objecth·o. 

- Pretende reformar o a~tual systetna tributario? 
- . A reforma do systema tributado será uma das preo=co.Jpações 

(undamentaes do meu govem<-' . Não desejo, -porén1, realizai-a sem e~tudos 
prévios · sufflclentes" para dar ao systema bases racionaes e equitativ...;;_ Ain
da uma ve% q'Uero accentuar que não pretendo, de maneira algu~ra, reformar 
ou fazer cOisas novas sem o conhecimento seguro dos probleuias. Pretendo 
fazer administração Sobre bases objedívas. Não é possível governar sem co
nhecer. Não basta se~ patriota e bem ·intencionado para fazer bom govel'ilo. 
E' preciso ter segitrança de aeção. - Esta ~egurança . só se alcança pelo conhe
cimento objectivo das f'Calidades . ·Sei que tenho grandes problemas . a enfr-en
tar, e o da refortna ,do sstema tributari4? é um ·desses. Por isso desejo eollo. 
car o governo á altura <la situação, tornando-o uma organização techniea para 
servir os interesses, eollectivos. 

- A P.refeirura poderá arcar COrt' o serviço de dividas externas, 
cJeante d3 _crise cambial ? 

- Á · Prefeitura fará o q:.~e' estiver na~ suas forças par honrar seus 
compromi!:Eos extern.os. M'13 o seu esforço neste sentido depende. é claro. 

das coifliiçêks ·geraes do · Pai%. · ·; . · 
....,.... E ' . ~'erd:lde que vae promover um reajustamento geral do func. 

cionalismo municipal? · 
- E. outro problema que o governo espera resolver . Não o farei, 

, segundo ;~, orientação ohjectiva e .technka que darei a_ m,eu, 's-o:verno, sem 
\.exam~ detido de todos os ~eu!i · aspe~s. 

'· O reajustamenh de · que fala ' vir.i a seu tempo, mas informado 
. PeJos estudos géraes a :JUe iremos proceder sobre a racio~alização do,; 

~viços da Prefeitura. E' necesario n.ão tomar medidas dessa · i;npor
fan~ sem a:ame . acurado <ios 6omplexos ·elementos que nos permittam 
~· obra hó.mana c justa, para attender necessidades e merecimentos. 

_;_ Com a creaçáo da Unívet'Sidadc, · as c:nthedras serão preenchidas 
por concttrso de títulos ~ de. provas ·e titui~? 

- A UníverrsHiade d., Districto F~eral será .installada, gradual
~ente. mas com .firmeza e .contin'uidade; e os . sêus piofessores; no inicio, 
ser~ · ~n~aetados no: exttangeiro ou .. no iiaiz . O! . contractos de pro f~ 
"sôres. nácionaes -se ferão, p0r um ánno, 'mema.ritc · indicação .fundamentada 
'do' ·Q,~sélho ·univeirsitario.'· o. pr~.chimento . ~finitivo . das :eaihedr.i.s . se 
faÍ'á .PeJá fonra indicada na 'cQnaUtuiÇão' de 16, ciejulÍlo.' . . . 

. Pelo dcsenv(Jlvimento e expansão dessê gr.i.nde orrgão de cultura com 
que d~e;'amos dotar o Río de Janéiro, não poupará esforços o governo, 
nem. transigirá. com obstaeukls ~u diffÚ:uldades. 
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, - Deantê da· accentlla.da . cat'~tia da vida, pretende a volta d<> . func. 
cionamento da ComJilis$ão Míxta de · TaJ)Cllamento de Generos Alimen
ticios? 

- O gc>vemo não .pode· ser· insensível ao problema da carestia: da 
,·ida. Precisa enfrentai-O sem demora.. Mas não é possível fazel-o sem 
estuda~ medidas C:aQiazes de favorecer os interesses elo povo ·nesta questão 
Pt'ilnordial. A Olmmissã.o de . Tabeltamento é uma providencia. Mas bastará 
~sa providen'cia? Não te!.'á o governo necessidade. de tomar outras m~~ 
di das. aconselhadas pela natureza complexa do · problema,. que é de pro. 
duc:ção e de transporte, de orgaJlização de . meios adequados para que o 
-consumo dos gener~ não soffra· a aeçáo ,dos multiplos · fa.ctores que o 
encarecem? . . . 

O Dr. Pedro ErnestQ,. como· que C'Jl1 trepliea, termiilou a· entrevist:l 
com. duas .intert'ogaçõcs bem sérias, que nos fez. Um3 IJlujtidãQ· de .iJlte
ressados nos negocias I!lUnicipaes esperava ainda ser recebida 'pelo : Pre. 
feito, a quem ~mámos D'ais de. u~ hora •. Tínhamos, no emtánto, fuiQ.o as 
princ:ipaes q'uestqes que agitam a vjda política ~ admi.$Jistrati~a 4a cidad~; 
pelo que nos despedimos" . . . 

Era. Sr. Presidente • . o QUe tinlla à · dizer, pcdíndq desculpas por 
h;n:er' occupadq a attenç~o· da ·camat'll por ~to tempo, no uso da palavl'll 
pela ordelll. 

<·' 

Em seguida.. é apJ)rQvada a Acta da Sessiio 
. antecedent~ . . 

O Sr. Presideu~ - Passa~$.: á leitura . do Eltpediente. 

O Sr~ Pereira Lyra (t.• S.Zcr.etat"io) P.ro1:1ede ~ !c~ra d(t .nte.:. 

EXPEDIENTE 
. OffiÇÍ?s .: 

Do Sr .. Arthur Cavali:ante, de (.~) .4o corrente, co~~ni~<Jo <i~. dei
xo~ 4e ~mar .part~ ~"!!! vq~ções ef.fecta.~·d.a.s -ila.· Sessão, ~e . ( t) ·do andaz:te, 
~r motivo de ~].l,de. ·' 

~Inteira~. 

Po Mwiste.~ 4j!, . J~~~ 
enviando . a$ segu~ : . 

· ...... 
fi, Negoçips Interiores, d~. 2Q do· i:orren~e; 

',1 . 

IlfFORMAÇtJES 

.. : .. Sr. Séc!"e~f!~ <4. ~~ ~os . D~uÍ:!.t\os. - Exit. referc:ncia ~ qfficiQ 
~h ·· ~85~ .4t ~ ~·. ~t'~::' ulti~ . .. ~.~u.~:~i~x~~ . ~u~~: ~·. iofo,tii;~ .; 
Chefe d~:,P91i~. ~.~íflci.(! .P,~Q: '.-!·rQ9,, ~ . zQ:, d.e, J\!>ril fin41?~ · o . pr9-
c~~ in.~~Q ~ 3·~ · ~~Ien.çi:l . 'A~r · coDtr~ , Qll a~çusali.Oft IJel'D,les 

· Co.ssio . e Ertc ' Loth~; ~~;· Co,~o ~~ ~ó·· 11rt, :J s~;_:. ~.,·s.-ele .4 ~·, 
• • . 1 ' ' • • .~· •.•• • • • •• • . . . • . • • . • •• ,} • . 

, .. . ··.·:. , · 
. :-·:···· . :.. .. .. 
. · .'(I) . Não foi publicada a ·!i,at4. ·.· . . 
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7·" do Decreto n. 2.591 , e c.onhecido co~ro o "caso da Banha", foi re-
mettido ao M. -M. !Juiz d.a J." Vara. Criminal, em 7 de Junho do anuo 
findo. Os documentos referentes ao •cambio ·Negro", na ·ftiesma ooeasião 
"noontrados, · no archi"·o do accusado Hermes Cossio, por füncciotiaríos. dd 
Fiscaliz_ação ·Bancaria: d& B;p1co do Brasil, foram remettidos ao Dr.· Con
sultor Geral da Fazenda. Publica, em .21 do mez de Julho,. com, o ·Officio 
n. 770., daquella ·Delegacia Auxilia r . 

Saude e Fraternidade. ~ O Mirüstro da }uStic;a · e Negocias I nte
riores, Viccn:j-: Ráo. 

- A quem fez a requisição. 
Do mesmo :vlinisterio. de 21 do corrente. reinettendo a seguinte 

MENSAGEM 

Senhores Membz-os do Poder l.egisliltivo; 
Tenh~ a honra de accusar ó recebimento e de agradece'!" a remet;sa 

do Decreto Legislativo n. 1, de 16 <lo . corrente, que ~re:atrtoriza a ausentar-me 
do Pai :r:, peh wrazo de I d.ois mezes, afim de retribuir as visitas officiaes 
di>s President~. da Arg~tina e do Uruguay . . 

Rio de Janeiro, ·-,7 de Maio de t935·· - Getulio Vargas. 
- Inteirada. 
;"Qo · Ministerio da Viação e Obras Publicas, de zl do corrente, remet

tendo as seguintes · 

INFORMAÇOES ' . 

· Ao Sr : Presidente da Camará dos Deputados : 
\ ·F..m resposta· ao Officio de rv. Ex., n. 279· de I de ·Março ultimo. 

solicitando. a este Ministerio, a requerimento do Senhor ·Deputadoc> Vasco 
d~ Toledo, · o teor de todos o:; telegrámmas . expedidos no penodo de r .I) 

a ';3 1 de Dezembro de 1-934 pela InspeC:toria Regional do IMinisterio do 
Tral?allio, Industria_ e Coliunercio,. com. stide em Bello Hori2onte, relati
vametJle .ao. Syndieato ~s:;ociáção dos Empregados no :commer.cio de Sete 
Lagõa.S, Estado ~e . Minas Get:ac:s: tenho- a honra de communicar a v: 
Ex. · que este •)iiúisterio deixa de attendet" ao ·pedido por ser . " invi;,~vel 
~ sigiU~ d a corresix>Odenda ;, (art. I l ~, ·n. s, da Constituição Federni). 
postal e telegraphica. Quando muito, ~- face do. que -dispõe o § z.v do 
~~t. r.6 d~ re~lani~to approvado .peh d~creto. n ~ 11 • s:zo, de t o de Marc;o 
de ·• sn s, .jx,d~r.ia ser achriissivel o ·fornecimento ·da .copia dos tde&nmmas, 
a que allude aquelle Sr D~do, · porétn, á autoridàde JCol!lpetente para 
reii\iisitaJ-a, pélÍ· .éon-V~ienci~· 'do :~e~Ço; urna ,..,e.;_ "que ~ trate. com::r faz 
c;ei- aqudle officio. de · co~r~denda official. . 
' · ·'iemrinatido, eiunpr~é l~inbrãr á <:amara d~ Seóhores D~Putarlos . 

(J'Ue a ~ioli~o . do si&itio da corr~sPóndeiicla; pOStal e t~legrapliica éon;.ntur 
I)aci· i fÚnc"ciciÍi:ario ·dc)s 'COrTelÓS e "'fe!~a.phos, ~i;rlme. ·ddfini<fÕ DO § I !' 

do··art . . i 9z, dá. Consolida~ó das Leis :Pélia:c:S; a~ovada )ielo dec:reto n. 
zz. z IJ,· de j4 de Dezein~o J~ · r9j2. · -~ ·_ ~· ' : · · · . . 

. · s~ib,e: do- ensejQ · parà . reiter.ir. : a·· V.. El(; ·os· rneus.- protestos · dr; ele-
vada ' ~sti;;;a. ; e distinéfa conci<Úrá"çãó: · .. -'-'- ·!-f atl[úes dos "Reis. - . 
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......; A Q~. fa.. a ·requisição . . 
Do mesmo Mil!isterio c de eguat data, enviando dois dos . autographos 

de r~~ telisJativa, $lll1Ccionada, autorizando. ~ ~ até a . quan-, 
tia de· IS&q.867 :.o68;~2, esm .~upplementaçio 3 verba .g•,. eonaipação '.111,. 

sub,.ooDSigoação n . . r.o,,art. 9°, .éla lei n; s. de .. ,I3. !ie ~ovempro de 1934. 

- ArJ .Arrchivo,. remcttelldio-se um dos: autoiraphos ao Senado. FederaL 

E ' lida e vae· imprimir a seguinte . . 

RED;AÇÇ;ÃO .. · 

N. Z2- l9JS 

(Primeira Legislatura) 

Red4cçiío jWu:J do ~jecto n. s .. B de 19:35, qwe: dispões sobre. ~ . 

imposto . do seUo fede'l'tJJ. 

(Financas e Orcamentos· .2, de . 1935 

' - . -
Art. 1 • O imposto a que estão SUJ ettos, .ÍlXa ou ' 'PO~rociona:mente, 

actos, c.ontractos e documentos: .especificados nas tabellas: desta .lei~ ; serb 
arrecadado 1>Cia União sob o titulo de ~ello de papel. por . meio . de · estam
pilhas ou· por verba, · podendo tambem ser utilizado ~ procesec de sella-
gettl meca~ica e. o opa.pel 6dlad?· . . . · 

· Art. 2°. O sello .de folha ~ devido por · dua& paginas da . mesma folh.a. 
ou menos, manuscriptas, impressas ou da~tylographa~; · e não excedendo 
de o,33 x . o,22. Excedendo qualquer dessa5 dimens~, cobrar-se-á o ·dilbro. 

'Art·. · 3e O sel.lo· proporei~ 9eÓ calc~do pelO. · ~r .do5 'actó5 · e 
oontractos, · consíder3:ndG,.se valor a. -~ do S)riúcipal; juros, · CQmmisscie!.: 
lucró!!l e vantagells ·.esti11u!a.d!as; attêndido · ó ·,-tempo· de ·duração. 

§ '· I 0
• Quando . o valor, totâl .ou .~rdatmeDt; ~ão . pclÍsa iler d~er- . 

minado, ,pOr depender de ·apu.ração ·~r,' a:· cObíailça· -do . sello ~ faril 
por estimativa · do contribuinte, à '·c:lual pOder.i'"' ser: impcgi.àdà Pda estação 
arrecadadora local, sendo 'paga ' à' differença., .sem ·nvalidâc;ão,. quando ~fi-
nal se v~ ficar 5er 'maio i- ~· valOr. exacto. · · · · 

t a~. - Os docum'entos; nas coudi.c;ões: do pai-agraph~ ~e.-ior, deverãõ. 
4er 'apr~tad~ á estação ·arrecadadora ·toéal p'ara . • to . e WCalizaçió, . 
na 'fórm:i ~ae fõr estalbelecida: no reguÍamento. . . ·' ' 

. . 't . 3•: .Nos ~~ctoS. de · ~p~es~o~ 'de d.tllheir.o~. mdÍlsive . ~ · abe:!'~ 
tur~ de C!edito Clr· éo~ OO~r~te, ~-~.:s~ 'garantia .e. á ptam. i.ad·~ 
te..-miD.ado, ·o .sello será pa~· no acto de. ~ua. ass~tura. ilobi~ o · ~r do 
empi-~~ ó'u credito aberto, e_· ao sm ·de, Qdá · semésti-e · de ~cla~ ou 
.;_ntcs,· no ~o-.d~ lwtuidá~ 4o. ~~pr~~. ou. da coÜta., .será ·satisfeito .. o· . 

. i~po~o ~orr~~~. :á ~rta~ia . dos. Ju~s .. ; ~ - ·~~~~ · ~ff~V<I:-
men~ debitados ou Jl811tis. . · ~ .. . tQ. . · · . : : , : . : . • · ·:. 

G 4". ·A Pt:orogaÇão, em, con;Ta~s . ~ enipc~tim.O:S- ,de· dinhei~ · e de 
abertura . de credito . . em. eo~?ta . cinT~e, : :~In ... ou. ·sem. , Q'a~tia... ·g~.ii@: . a . . . . .. . .. ' . . .. -. ' . ' . 
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novo imposto, sómcnte ·sobre a i~portanc:ia dos juros e commissões rfec
rentes ao pr320 _dilatado. 

Art. :4,. Nas obrigações condicionaes só será devido o sello qt~ando 
verificado o impl:ementp da condiç!lo. 

Art. s~. Quando a obrigação . fôr ga.rantida por fiança ou cauçãO 1ie 
qualquer · especie, prestada por terceiro, cobrar-se-oi, al6m do sello devido 
~la .obrigaqiio-, mais o relativo ao valor da caução ou · fiança. O sello 
da. gar~ntia não poderá ser s-u.per1or ao da obri-gação. 

Art. -6•. Onde fõr · estipulado o ·pagamento em moeda. extrangdro, o 
· c:alculo "para pagamento do 11ello devido será feito pela taxa contractada e. 
na sua falta, pelo cambio da vespera da data do pagaUlento. 

Art. ., • . Ncs contractos co~ as repartições publlcas, nos quaes não 
sêja declarado o valor total, o sello será eabrado em cada conta por occa-
sião do- respeztivo pagamento. · 

Art. 8•. Nos contractos em que se convencionar .s>agamento por pres
tações de quantias cujo total não se declare, o valor para cobrança do 
sello será o de uma annu.idade. · 

Art. 9"· Nas permutas o sello incidirá sobre o valor do contracto, 
e se houver differença de valores pennutados, sob.re o maior delles. 

Art. rq. Nos contractos ou do~entos, em virtude dos C('Uaes se 
·passem titulos ·.de credito da snesma data. o valor para pa.gamenU> do sell•i 
&i-á a differeitça entre a impOrtallcia da.quelles actos e o destes t !tuJos. · 

·_. § ~... Desde que feitos por eseriptura publica, o tabelli!l.o deverá de
clarar ·qual . a impo~ do se! lo pago nos .titulos: e no c'aso de .· escrí
ptnra particular, egual declaração será lançada pelo. tabelllão, qitando ,au
thenticat: o · documento, ou- pe-la estação arrecadador:a local, a que fôr ap:r::e
sent:ádo -o documento, ·dentro ·-de x 5 d!as de sua ass.ignatura. 

: ·§· :z•. Caberá egualmente .ao tabel:lião certificar, nas ·diversas vias de 
cont:ráctos, lJ&peis e documentos 'por elle authentlcados, o pagamento do 
scllo- fede_r:!l devido e pago na primeira via, formalidade ctlle tambem po.. 
derá · ser ~tisfeita pela estação arrecadadora, no . :Prazo estipulado no para-
grapho .. anterior . . 

Art. u. ~.' vedaàa em q ualquer hypotbese a bi-tributação de actos, 
.<:ontractos e do~entos. suje:.tos a sello- de p3ipel e· em consequencia nul!la 
qualquer · obrigação tributaria, decorrente de q~quer dis!)Osltivo le8al, :e
gulamento ou actó ·administ rativo contrario a e~se preeeito. . 

Art . ~ ~. Sã o isentos do imposto de sello de papel : 
.. a) . actof administrativos· dos · Est:ldos e Munic:pio~ . expedidos pela~ 

respectivas alltOridades ; 
· b)' t1.1:tos -· Ob. negocios de sua- economia, assim considerados os ~ in

teresse niedia_to ou immediato, . ·directo ou iudirecto, dos Estados e Muni
ctpiOs. 

Art. 13 . .' Os· papeis passados no e.xtrangeiro que, por motivo de-. fol"'.,a 
maior, deixarem de .s~r legali~dos nos ConsuladoS, não . pr~uzii'ão effei~o 
,;o . ·Brasil sem o : pagaznento, em !Repartição: Fiscü COit"petente, ckls eniO-

. lun~'entos que_':'d~ pagar vos Consuladóa. · • . 
. . Ari. 14. A!J isençõeS: ~ón~ignadas em Ieis e regl!~entos aJ1t~i~r,es. 

serão :COÍ!sólídadas-··no· : regu!ament~ . desta . lei, . ~clusive· · as ·. ~ençio~:~oadu 
ti~ I;)eer~ ~.i 34·. sor; ·d~ ~::!9,-~,· ·J~nho . de, x_.934- . .. ,.: :;;. :.). . ' .. 

l . •. ·· ~ · ', ' . ' .. ' . ' . ' • . ) . . .. 
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A.rt.. 15. São i5t;nt:rs __ de ~llo ~s quitações _ pro:ven!ez!tes de çoutra
c:os que tenham pago sello proporc:imal, desde ~ o eolltribuinte possa 

~Jdlibir . c;> contracto. !)ri~al, !ievi,iia~e aeilado, excepto as que . compre
li~d~~en~ pagamento de jurvs o~ 4e quantia· t~ãq _oontoptttnda no tiMo 
~rincipal e que pagarão o sello do a.ccresclnlo. 

Art. 16. O (()ntribuiute que tiver dc.vidas sobre a _sellage!r de ·.do
e~entos ou contractos. I".Jjeitos aÓ im&x>sto do se1kl não soffrerá pena
lidade .ie qualquer especie ae, dentro do. pra~ de oito dias da tua ae
~:ignatur~ o5 submettei i a.ntoridade competente local, pam ·que esta verl-

. f;que. o sello appoato. . Eote!ldendo a a\Koridade haver ·defic:lencia de aello, 
detc:'rminará sej~ paga por verba a · d\fferença. do impotto devido. !.."':'1 
· fi11alquu hypothese, será ~pposto o -c:1rlmbo da repartição verificadora, 

. Art 17. N~bum procedimento ha~erá contra o contribuinte que tenh.~ 
p.lgo o seUo de aee4rdo eom mterp:-etaçlio offici&l ainda que seja posterior-

.-

mente m~ificada. · . 
Ar-t .. r8. A falta de pagamento ou. insufficiencia de .sello não deter- , 

n~inará :1. suspensão de pro~ésso admillistrativo ou judiciario. dev~do-t~e, 
· pe~érc, _9agar o sello ~te;_.de ·ser · proferida a decirio final. 

· Em. se tratando de processo de liqnidação de divicb pa,ss!va da União, 
será.. exigido o _sello. por .occasião · do pa~ento. 

Art. 19. Os estabelecimentos agricolas, bancarias, commerciaes e in
dustriaes. as' companhias 4e seguros, os . corretores, os . leiloliros, os taõel
li.ães . de notõis c! os demais se:rw-entuarlGs i)ublkos . federaes 011 estacfu.aes são 
ob~j,gad~ ·a · ~ihir para. exame, aos· -~arre-ga?os ·da . fis~z.ação , do selh. 
oJ; papeis e livros _exigidos por lei. .. 1 

. · .§ 1°. :N o ~.de ·r.ecusa, a . !:hefia d.a. repartção providenciará jWlto· :a.l 
procurador da Rc:pUblica, para .que seja· solicitada a exbibição jtidiclat · l3S&:~ 
~culdade só abrangàã. :o exa.me dos· livros, pa:!leis -ou dociunentos, até ·cinco 
annos anteriores. á data em que a diligencia se effectuar. · • 

~ ~0• Verificada a . infracÇao ein t ítuios de . credito . em poder de esta
~~ment9s ~~- OUi Cl)ÍJlmerçiaes, o porta~ será· inthra.do . a gita-1:- · 
dal-os como fiel deposita rio, para, após o. pagamento, a1)resental-os . ;í. :auto.: . , . . . 
ríd:Jde ~-cmpetenlt!, . 

Art. zo. -Ao~ contraventorcs das disposições deste Regulamento ·.serão 
applicadas as . seguintes f)enalidades: . . · · 

. ~) . pagament~ . de nov9- sel:JoJ quapdo inUtilit~ ·em_. f~nna diversa .da 
·que fót ~bde::itb no. Regu\amento; · 

b)._ pagamento de _seUo em dobro quando se .effeetuar: •á cobrat~ça :lo 
-:sello em telllpo dlve:-so do qae íôr estabelecido -no Regu.lmnento,. bcr assim 

. nos ~qs de z:as:wa ): de emenda .. de: -esta~iiba. 
.t · 1~. ·N~ casos ~e _falta. total de-. sello, cobrar~ . ~ulta de ~tos 

mil réis (:zoo$ooo}, quando a · impor tailcia do sello devid-o fôr inferior 3. 

~t.l .u;il réis .(40$o;oo), e de .cirico--~ezes o iDlPQ6tn.. de.Jido.: ~Ddo su.
~:ot: · a essa ~~~tia. - . . ·,· · · - :·· 

. · ~ · z". Se. o·, -seuo tiver ·sido . pago- por .v~rba -e: posteriormente .:se- . veri
ficar que n- foi in~~icir;ntemente- ·e . im_. div.e:rgencia -~ :-mterpreta~o 6sca.I 
~te, c~~~ _1!4mmte ~ diff~ença dcvid~ : . . · 
;_:: _:·l ·:}\· Quàn~_. - .se .. ,tra~· d~:.-~lllJ!-pilha- · ameriotsen~ Utilizada. e: ·de 
novo . apr,v~tada, .ou- de ·so~ção; cat:aeteri~ ._. pela . . evàsão- dQ;.· üapost? 
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l!Or •.. mei<l. dt; artificio11 doloso.s, cobrar-5e-á mulu de dois contos de reis 
(.a ':ooo$~0), !I~ o imposto devido fór inferior· à cem .mil réis (t oo$ooo) , 
e de v!ntc veze-~ a importancia do imposto_. devido, se este. fõ r st1perioT 3 

cem .m!l réiiS ú oo$ooo). 
I 4"'· Nos easoa de que tr:~tam as letras o e b, o proyrio contribuinte 

podera npplic~r o novo ~ello ~m- estampilhas, inutilizancb:l~as na forma que 
fór prescripÚl no rei'!"ilamento, ou se o prefedr; levará o. docwrento .á r~ 
pBrtic;ão competente para o pagamento do sello por verba. 

' § s•: Os que emittirern, <Sacarem ou llegociarellt, acceítarem ou paga
rem notas promissorias, .letras de cambio ou cheques, sem o ~llo federal ,"~ 
ser5o rc:sponsavds ~la multa ile 5 % sobre o 'valor do titulo. 

· 1 6°. A's {lessoas naturaes ou juridicas que fiz.erem entre si operaçã'l 
a p~v;o de compra e venda de cambiaes, SCIT.' o pagamento do sello federat; 
será imj)osta, a cada uma, multa de dez. colltos de réis (to :ooo$ooo), 

§ 7", . b vendedor de cambiaes que acceitar · o respectivo contraoto d~ 
v~da . a ·· pta%0 com interferencia de terceiro, sem o sello fed~ral, . i ncorrerá 
n., mufta de · dez: vezes o valor do sello devido, nunca inf~rior a um conto 
de réis ('I :o'oo$'), ~ o intermedi~orio na ~e cinco vezeS o mesmo valor, nunca 
menos de' quinhentos mil rêis (soo$ooo) • 

~ 8°. Ficam sujeitos á n:'Wt.a de duzentos mil réis ( zoo$ooo) : 

a) as :pesso.as nafiiraes oU: jurídicas que derem curso ou · conservaren1 
.::m seu pod~, i;>or mais de ~ito dias, sem os apresentar á repartição eompe
ttnte, os papeis· q~'e não tenham pago sello. salvo motivo justificado; 

b)- OS fun~donarios pubticos (}Ue attenderem, informarem OU . eneami· 
nbarem papeis nas condições da letra. a, supra, sem que representem ou in
f~nrem no ·sentido de ser cobrad9 o imposto ou a revalidação cabwel, res-
veirn(fo ~ · dispoSto 'no art. r8; · 

c) {)s 'magistrado~; autoridades civis e .militares, chefes de .repartiçõe.~ 
e de serviço.·que despjl.charem proeesso q~ ~ntenha qualquer acto ou, pape! 
Dio . ~ellado ·ou sellado iÚsuffici~temc:nte." - ou.· que lkspac:harem, M:ligna-
·rem," fiz.erem g'ttardar~ mandarem cumpr!r ou concorrerem .para que p~oduza 
effeito, papel · em tacs oondições, respeitado o d~posto rio · àrt. I8; 

d) . os tabelliães, escrivães, offidaes de registo c ot.'ll:ros serventuarios 
· ·que t13-Ssarem, lÍI.vrar~. subs.ct·éverem,' ou· regista'rem Pa1>e1 ou· docUu:ento 

n;\S . alludidas cl>ndições,' OU ·nelles reconhe~er~m finl1:ls; . 
:41) . á~ pessoas- que, . nas Qtlit:~ções dé quaesquer quantiaS. nã'o ilidica~ 

rem .o valor . recebido, se esle nã-o estiver dêclai'adÓ nci pa~l em qg,e forem 
· . pa5sadas ta,es quitações : · · · ·· · 

- ',> .. f)' . · o·s ··, leiloeiroS: ::QUe. não· arêhivarelh ·as . seg'ut!das vias das suas· CGn • 
tas de vendas ; · 

.-: . .. IJ)· · os- li%:enciados • para- venda ··de · estampilhas que-- não man-tivetem em 
. · Ol'dem; sém ~enda~ ou·· rasu.ras.- ··o lwro fiscal ;·.'· 

. la) : 'QS . jtrizés, as ·a'u-torldades civis oU m~litares, os sererrtcs do Monte 
de Soccorro · da· L"n\ãÜ qtie derem posse <n1 ·exercido ·a emprega.dQ que nâr• 
tenha veitcimemos page·s :pelai!- oo:f res ptib~os,· -:: sem que o ··ti t'.tlo · de· Dó- · 
m~. es:teja ·. sella.d~ · Ol': contenha if . verba d~ paga.mento do · sello, fiéando 
ac· esse., diSpoSitivo. tam~m sujeitos: ·. os · presidentes. · díreCtores- ou gerentes ·-!e 
~::ieda<!,es , auonymas-, : pelos · ti't'UJoS:· ·de· :nome:l~O dC: e-mpregados . que , ex:.:. 
pedi~:;. < •.. ;. : '··. ., • ·,:•!. •.. ·" . : . . '· 

-.. ~ . .. . : --



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11: 12+ Pág ina 21 de 96 

.- ·-· ... 

-74 

i) os . presidentes de juntas ccmuretciaes e oiltt'liS instituições conge.. 
· neres, que mandarem ·retristar contracto .que n5o tenha· -pago· o seno devido, 

bem COJ]l() os secretarios de taes instituições qUe fizerem o regi11to sem 
terem levado 110 conhecimento dos presidentes a omlasio do 'imposto verifi. 
cadn Tio documento ; 

j) as pessoas referidas na letra antericr, bern coino os JPIZe5, qlle :1:1·. 

tbentic:arem livros colnlr.erciaes sem o p~vio pagamento & sel1o : 

k) as caixas de ·liquidação. que regista rem as oJ)tra~;ões a terr.10 . ~em 
p:~gamento do sello devido. 

§ g•. Incorrerão na mui~ de dois contos' de réis (2 :ooo$ooo) : 
a} o:~. que escreverem no àoc:umento v-erba falSa ; 
b) c>s que, ·pa·ra s~megar o doc;umcnto ao. pagamento do im~sto devido, 

deixarem de. fazer. as necessarias dec:laTaÇões _Tdati-vas á tram;~cção n~ne 
rderidâ, ou ·as fizerem falsamente ; ' · 

c) o f'unecionario <jUe ante-datar ou alterar verba, cosr. qualquer fim: 
á) ils 'não licenciados que venderem estampilhas, perdendo . tambem o 

direito ás que forem encontrada~ em ·seu poder, não se apoplicando esta alínea 
aos estabelecimentos e officios q'Ue cederem aos seus . eüentes estampilhas 
pâra setlagem dos papeis, nos l'roprios estabeiecim~ntos ~ cartorio_s. 

§ to. Incorrerão na lll'l.ll.ta de cincoenta mil réis (so$ooo) os que 
ap~esent01r~ papeis para averbação ·de sello, -depo!s de trinta ·,dias da sua 
a9Signat~:~ra, salvo motivo j-ustificado. Essa reulta se a!)pHcará em dobro 
se não houver a aprese~~tac;ão do contribuinte e este vier a sú atttuado 
pela lnfracção. . . 

§ I I, Incidirão na multá . de cinto contos de réis (s :ooo$ooo) os li
cenciado:. para· a venda· de ~mpiThas, em cujo poder forem encontra~;.~ 
u:tna ou mais estam!)~lhas falsas ou. que;, embora legitimas, não procedam d:t 
:repartição :fo:necedora.. Em tal ca..<:O será tâmbem cassada a ·licença. 

Art. :.~r.. Quando sê tr.tur de infriu~ção continuada, niío será imposb 
11ma. n:~lta para cada papel ou .doeutnento em . falta. mas se· adoptarâ· o se~ 
gtiinte. criteTio ~ até dei: papeis, 'Uma vez a multa e!ltabeleeida nesta lei 

· e o dobro, nos demais. 
Paragrapho uuiro~ !Nos. casos · de reiocidencla, as multas serão !lPPli

cadas ell.'1 dobro, eonsiderandP-se r~cldencia . a 1'-epetição da mesnu coo
tray~c;ão, pela mesma pesSO:l. ou finna, depois de passada . em julgado :l 

saLtença condemnat<>rla de contravenção anterior .. 
. · Árt. · :.:z. ,Co.!lStitue crime, .previsto e puni® no art. 16. do dccret? 

n. 4· 780, de ~7 de Deze:nJbro de 19.23, vender, comprar, empregar ou ,110s.. 
soir/ solt;ts ·ou applicadas, estampilhas falsas. 
·.. . Art. . .23.. As penalidades de ~ trata. est:á lei. serão impostas ·pelas 
autoridacks cam~tentes, mediante representação ou auto lavriu;lo por func
cionario _que· tenha essa. attriir-lição, e processo em. que sei<~- assegu:-:Wa ao 
contritJuinte' ampl~ de(esa . e os ;r-ectJ.rsos, com . effeito. · $Wipellswo, para ll~ 
autoridades ~penoref;,. u~ vez i.D~ado e!ll ·forma legal. o, autuado_ 

·. § i 0
, ·Os. ncÜrsos. serão êi-"otfi_cio, ou· vÓ1u.ntarios, processados de· ac-

·_ ·. . .·. - ~ .·, •l 

cordo . cODl, a Jegislaqã.o , :vi€= te, e terão efíeito .s'\l!lpen.sivo, devendo . ser en" 
caininl1a~~s · á. jris~a. ·su~ior .inde~d~te .. de ,d~to, cau~ão. fiança 
ou tenno de 1-~sPonsabilld:i.dci;· saivo eu: se tratando de ~~s superio.7es ' . 

.:--.. 
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a cinco contos de réis (5 :ooo$ooo) , quando será exigida u~rut da.quella.s 
garantias, á eseolha do contdbuÍnte. 

§ Z'. Das de.cisõe!' que julgarem idoneas caucão fiança ou não admi:
tirem a~signatura de termo de responsabilldade, cab~ ao contribuinte r.:
curso para o Minilltro da Fazenda, com effeito suspensivo do processo. 

§ 3°. A cobrança executiva das multas só terá logar depois de decor
:rjdo o ·prazo de trinta dias da in~imação do julgamento definitivo. 

§ 4". O ,producto das multas será integralmente recolhido aos cofres 
publicos como renda federal. uma vez · decorrido o prazo de trinta dias dn 
\ntimação ao c:ontrlbuin te, sem oue este tenha usado os re~u:rsos fac:ultad.1s 
l!" lei e no Regnl:ur.e..9J.to. 

Art. 24. O procedimento fiscal .vara illlp()sição de multas, presc:rcv~ 
c,m um· antlo, contado da data da infracção, podendo, porém, ser cobrada 

.·a hnportancia cio sello e respectiva revalidação, nos .casos em que essa fôr 
. devida, tmquanto não de~orrido o ·praw a que se refere o art t 9 desta lt!i. 

·Parag:rapho u11ico. A ímportancia do sello é devida a todo o temp•l, 
Gbser\·ado o disposto no art. r 7. 

Art. 25. Sempre que o sello ti.,·er sido pago por estampiLha ou por 
\·erba e posteriormente se verificar que o foi insufficientem~te ou en. 
di vergencia coxr. interpretac;ão fiscal do Ministerio da F atenda, eobrar -se-:í, 
~o contribuinte, sómente a differença devida. · 

Art. 26. Os títulos onerados por usofructo, e que sômente l>or morte 
•'o usoftouctuàrio p.assarem á 'plena propriedade do herdeiro ou legatnio, 
pagarão o seilo em vi-gor ao tempo em que tiver cessado o u.sofructo. 

Art. 27. Nos compromissos para emprestimos ·hY1Jothecarios feitos peb~ 
so:iedades a -'l:Ue se refere o decreto. n. 24.•503, de .119 de j'lm.h.o <Je 1934, <• 

Sl."lio será cobrado sobre os mínimos regulamentares admittidos para a o'bten
<;ão desses emprestitros e o restante quando fôr lavrada a escriptura defi-
n;tiva da hypotheca, . 
\ .. Art. zS. IEmquanto o imposto de vendas mercantis estiver sendo c:o

bndo · pela União, ficam em · v1gor· as dis,!)O'sições referentes ao sdlo du 
PiPe~. : c:onstantes do decreto n. 22.o6r, de 9 de novembro de l'91J2· 

Art. 29. O Poder Executivo decretará, dentro de 9D dias, o Reguia
:uoento para· o cumprimento desta ·lei; e nelle, não só garantil1á a cobranqa 
do. imposto, com<l facilitará ao contribuinte o c:umprimento de :mas obriga
ÇOes fiscaes, tendo em· cons:deração a natureza das Qj)Crações tributadas. 
podendo estabelecer fornks cspeciacs de cobtança, de modo a attender aos 
LISOS. e Costumes, conciliando. OS interesses do fisco com OS dos con
tribuintes. 

Art.. 30. Revogam-se as di..<;}:losições ·em coatrario. ·. 

Sala da Commissão, em zr de Maio d~ I~35· - VaJeme de Lima; Pre-
!idente. - Heiter· MaiG. Ccwrê~ t1G Costa,:_ Ma:hias Freire. 

TARELL~ A 

· T~ ·.os .iitulos e actos enumerados nesta tabella; e que não teDbam 
bxa estip'Ulada. . paga cio: 
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De 1l'Jais de .zo$ ·até 'JOo.jjooa ....• • •• . .• ' •.. : . .•....... . . : •• : · 

De mais de JOO$ até 6oo$ooo ......... ; .... : . . : . .... . .... . 
De mais de 6c·a$ ·até r :ooo$Ma ... ~ ... : ..... ............ . 
De mal;., de ·z :oo<l$, Pór conto de ré:s ou fra:;:ção ........... . 

r$ooo 
2$ooo 
3$ooo 
;l$ooo 

T. Âct<is ti-anslativcs de einbarc:ições extrangei~as, q"Uàndo adqu~ri<ias 
por nacion<i.es. · 

"'~· Cartas de credito~ 
:; . Cartas ou contractos de. fretamento de embarcações' : 

Fn:te até soo$ooo ............. · ..........•.... , •........... 
De mais de soo$ at:ê z :ooo$ooo ....... .' ................. .. 
De .. ma:s d~ 1 :ooa$ooa· .....•...................•.......... 

~$ooo 

3$QoÓ 

4$000 

e assim :por diante, collo=ando-se mais 4$ooo por- I :ooo$oot~ ou fracção de 
cont<>. 

4· Ca.uteias ou contractos. de em!)restimos oobre p~nhores. 

5· Ch~;ues: 

a) em moeda e:.tramgeira. ; 
b) em moeda nacional, ernitti.:fos-- no exterior, ou sobre 'o e:otterior e os 

que tendo sido emittidos a favor de pessoas naturaes ou jt1ridicas no Paiz, 
forem por estas endossados a entidades do exterior. 

6. Contas correntes sómente quando ajuizadas . .não estando, consequen
t~ente, sujeitos a sello os extta.::tos. <ie ~ont3!> e documentos de s1mples 

conferencias .e respectivas confinnações. 
7. Contas de venda :prestadas po:- leiloeiros aos ·seus oomittentes. · 

ll- Contrac:tos ··~ : 
a) afo~amento ·ou emphiteuse, ar-rendamento ou· locao;ão, suh.emphi

teuse · Otl • sub-:Iocaçãó e outros. não ·designadcis eSpeci~mente,. e'JII. que se 
trarismittirem o uso e gozo de bens immovets, moveis ·au sem011entes, in· 
clu:das a emphiteuse e a ~m;:.biteuse de terrenos do oott:inio da União 
ou da Municipalidade do Distri<:to Federal.: · 

b} eornpra· e venda de càmbiaes ·a praZ<i de· cinco dias tJteis; contados do 
dia da operação até 30 días : · 
Até o· ~ivalente, i. ,.,ooo •.. : . .......... · ....... ·......... J$0<ll'-

cobr~ndo mais s!fooo. C11l cada par,cella . de i r. o~(l ou ~racc;ão; .por pe-
ríodo·: de. jo dias. · 

c)" construeção por empreitada, cobradO: o sello no instrumento re<;.. 
pectivo" e '6alculado sabre o valor- total a.fi;.sta.do, e. nas <ruitações sobre ú
cres::imos; (j'uando, por administr.u;ão. nas· (!citações. ·parciaes; quando ver

. h~. na quitação final ; 
cl) emprestim()s cu abe~tura de credito em conta · cOt'rc::nte .. <:om ou 

~cw. ~~antia ~ '--:. 
c) sociedades ~Ot.llliJ!et'cia~tS, · qualqaer q\lC: seja Sua forma,. 
9. Da~~Itentos . .que .oontiv~cm promes!13- ou obrigação de:: pagamento. 

ou de entrega ou transmissão de bens ntoveís ou d~: valores de qualquer 
eepecie, feitos em escrl@to de qt:'alquer natureza (incl'uida portanto ~ hypo. 

tbcse. ·de corrdJ)Olldencia 'et)istoia'j' 01.1 ·teletrl'at>bica)-. e . sob qualquer inoda~ 
!idade, ainda mesmo sob a forma de recibo, e destinados a !l'l'odu:tir effeito . 
it!ãêtiendentemente di!. oi.ttros itisttumemos · ·pubEeos · du pa'l'tícül:IfeS:; · ~ 
·como os Que conti.;,erem' distracto. exouerac:ão,· subrogic;ã<CcatÍi;ão·. garantiâ, 

---,__ . 
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signal e Hq·uidação de sommas ou Yalort:S, cxcluidos us !>~idos d~ ll)erca
cio~ias e suas confirmações. 

to. Distrac~os ôu liquidações <le s<>=iedades conunercia::s ,qualquer quo:: 
seja s~a fónna. 

xt . Emprestimos de dinheiro. por meio de obrigaçõe:; (debenture~) 

cmitti~as por sociedades anonymas e em commandita por acções. 
r :z. 'Encampação -de uma Eociedade anonyma por outra. 
13 . • Endossos: 
t:) ou repasses de cbequ~s. letras de camb:o e notas promissor ias em 

moeda extra11geira, excepto o primeiro endosso e o endosso-mandato, não 
-.podendo tles endos~os ser feit'ls em b~an~o; 

b ) de qualquer titulo de credito, doepot,; do vencimento e quando e<'''· 
- vaior declárado, os dos títulos referidos no n. xs. da tabella B ~ exceptuado, 
em qualquer caso, o sim,:>les cndosso-n:andato; 

c) de warran~s. quazido destacados do conhe:imento de deposite>. 
t4. •Es::rip!Uras de hYr..othecas' ou antichreses. 
xõ. !Fianqas por escriptur;t publica ou part!cular e termos lav:-ados mo 

j dw federal, na justiça do Districto Federal, no juizo estadual, nas ro!
partições publi~as federaes em · geral, - e nas municipaes do District.1 
'Federal. 

. I6 , Fnsões de · sociedades mercantis de qualquer na tureza . 
Letras de cambio~ sacadas no · B~asii ·c as que. embora sacada~ t:JlL 

paiz extrangeiro, sejaxr acceitas,- negociadas, .protestadas ou exequiveis em 
· praças· brasileiras. · 

t8. Notas IPTOmissorias, exi-gindo-se ·o sello das emittidas em !)ai i: 
ext::-aogeiro, quando negociadas · ou cobradas no Paiz . 

·19. : Ordem de pa~ento; trilnsferencia ou credito .de q1JaJquer natu~ 
re.u., de gara;ttias· em moeda nacionat .p~ovenientes do ext:rior; excepto: 

a) quando se ·referirem a pagamentos ou· lança_mentos de despesas .~e 
.a.dmiuistl'ação de bens sit-uados . no Pai2, per:enc~tes ao titular da cont:l 
ãebitada; 

b) quando se referirem a cambio romprado, tendo· sido pago sello prô· 
porcio!lal relativo á operação ou vendido a estáoelecimenm bancaria no 
Brasil 

20. Papeis ou documentos declarando val()r, recebidos por· conta .rlr 
xssoa differente da que ordena o· pagameÍrto não consideradas como taes 
matrizes e SU3S fi)iaes, agencias, SUCC'.:::-~es, do mesmo estalJeJeciment·J, 
exceptb ·35 de.!llais vias dos recibos. . 

· · _ 2·x. Procurações e substabelecimentos com a· clàusula in rem yropricm 
ou outra equivalente. 

z:i. Recebimentos ' ou . tr.lllsfer-m-cias de quantias em moeda nacional, 
· c:ífectuados no Pai% -~ credito de- pessoas naturaes ou jurídicas dom.ieil iA
das_.. n~ exter:il>r, -excepto :. 

: . c)· quando se z:eíerirem. a cobrança de rendas feitas · no · Paiz, Q)Or oon1a 

óq pco.J){io cliente;'· 
b) · . .quapdo · se r~fedtem . :t· cambio comprado du vendido .a . estabe!oeci

ll!ent.Q .. ~cilrio no· Br-.1sU.· 
: :_ 23; . RecibQs · de generos rç(:ólh\dos a . arreazens .de · depo·sito; com v~r 

d~efa.r•do·· • 
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.:24. l«'gistro : 
a) do capital das sociedades anonymas ·e nn commandita por acções 

c os actos da sua dissolução ; · 
b) de firmas commerciaes, inscrip.tas em nome individual . 

.zs. Seguros - Capitalizdção e congeneres: 

O sella proporcional relativo a esses contractos · é devido por occ.asiih' 
dz a::ceitação das apolices ou do tituio de cap'ltalização, e será pago por 
verba no T~~souro Nacional 0:1 nas Delegacias Flscaes onde as companhia~; 
tívetem séde, :1a mt!Sma oi:casião e pela ~nCSma. f6rma estabelecida. para c. 
pagamento do imposto de fiscalização de que trataiJl os arts. 42, § x•, e 1-.3 
e 44 do decreto n. x 5 . 589, de 29 de Julho de 1922, e art. 11 do detreto 
n. I9-9JCl, de 30 de Abril de I9Jl, rectificado pelo art. x• do de.creto 
n. 19.957, de 6 de Maio de I!lJI. 

a) apolices ou qt:aesquer contractos, índi:víduaes e coilecti vos, de se
guros d~ acddentes pessoaes, ~eus semelhantes quanto i· t<:chnka e fõnn~t 

das ·i ndernnizaqões. .'Ficam sujeitas a novo seilo . a!' reÍOnna$, renovações 
ou prorogações <ie taes contractos, bem como modificações nos mestllOs, ·saas 
reformas, ,-enovações O'U prorogações, desde que importem em novas res
flonsabilidades por indemnfzações ou em majoração das primitivas • 

.COm e.:<cepção. das. a.polícc:s e contractos de ·segu.ro. de a-c~ dentes pes· 
soaes étn transportes collectivos, cuj~ sellagem eslii.. maJs abaixo ~íi.:ada. 
o. sello seri calculado.: 

I) - sobr~ a importancia total a que se obrigar o segurador, seja c · 
seu pagamento -ode uma só vez oú parcc:liadamentl: ; 

'J:I) - sobre a prestação de am ·anno se ·o cont~acto obrigar· o segu
rador ao pagamento périodi.:o de certas quantias, por tempo que seja inde
tl-rnrinado, duran!ê a vida do ~egurado ou de seus .benef\l:iar:os, constituind.:~ 

. desl;a fórma .. renda ou pensão •·italicia ou tempor..ria; 

nn - sobre a ími>ortancia ~rinima promettida, . se o contract,o con
forme a Sua nature~, estabelecei" differentes inde!IlDÍ2ações; verifícanda-:se, 
porém, Hna :ndemnização maior, ser.í applicado o sello sobre a diffeferem;a 
na resl)e:tiva .quitação. 

Qu~ndo o contracto abranger diversos segurados, o sello será corres· 
P<>mknte ao valor total das indemnizações a que o segurador se obrigar 
pa~a com os -mesmos, observado o disposto nos ns. ·l,. U. / III. 

~: mà.>s: de':. ;;!oljjooO'raté ·:3oo$oao. · ............................. , .... · 
De, maiS:~ de .Jtm,$ooo. até. 6oo.$ooo. , ...... , ............... · ...... . 
De mais 6ooSooo até I :ooo$o0(1 ............... : . ....... · ... : . . . 

;J-$ooo 
2$000 

3$ooo 
c assim por diante, cobrandCH;e· mais 3$ooo sobre eada co~ti> de rêts suh-
.seqnente, ou fracção. . · 

b) Apolices .e quaesquer contractos de seguro de fogo ou ·o"iltros damnos 
materiaes; de roubo;·.:~:quebra·ae ~idros; ·de"'de5f~loques;·<te lncros; de 
tra.t~sportes · eno geral; marítimos, flu-viaes, ferroviarios, · 'i"Odov~rlos. ou 
aereos; de responsabilidade civil; apolioes 0'11 .quaesqver· cotltra:etos indivi. 
dllaes ou collectivos de se~ros de auto~ eis, 4uaeSquer ·que· ·seiaíll Õ5 

riscos nelles · w3sttmld0s,: ·i:: demais mOdalidades' ·não previStas cn as 1.:
tras a e c, sejam os contr.act.os por prazo preestabelecidos 01.'\1 de averbaqão ': ' 
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Com premio até zs$ooo ......... . •.........•.•..• : . ....... .. . 
De ma.is de zs$ooo até so$ooo .. . •....... .... •.••••..•....... .. 
De ~is de so$ooo até Ioo$ooo ... .. ........... · .............. .. 

t$:zoo 
:Z$400 
·4$80(' 

e assim por diante, c:obrand~ ~ais z$400 sobre cada so$ ou fracção d~t3 
quantia. 

Fü:am suje.i·tos · a novo sello, pela mesma fórma acima estabeleci~;)' 

as reforma& · ó"u renovações prorogac;~ea de taes contractos, bem · como 
suas modificaÇões, reformas, renovações, prorogac;õcs, &:sde que h~tja no,·o 
premio ou majoraçã.o de1Ie. 

Nas é'.poii:es abertas con• ~·alar declarado, o 11ello será c:tlculaclo sobre 
<> p•e:nb contr-actado e se o !•remi., <!na õlVerb:lçõtll u ce<ler- ao convencio
nado, e1r.boro os seguros a"erbadoi' nlio attlnjam o valor declarado no 
ccntracto. O . selio so\lr!" !lt:ae&C]11C'r elCt'C!SICI ~~~~ ca.IC1!):!.do mensnlrnente 
sobre a total de ~s premios-~:~tcc~so!l ~·~:ificadu1 no fim de cada mer.. 
. Na:~ 3!JOiic~s abems setn ,•:llor ~ec:lar.u!t', cukula-se o ~e];o de cada 

averbação separad~ente. 
c) Apolices, títulos ou quaesquer contractoa de seguros de vida, de 

capitalízaçãn, p~C:!llios, rencb.s, dotes, annuídD<!eH e ro~~.P.ci>eres, calculan
do--se o selto : 

(; sobre O valor t o:aJ do C:Ontracto, sej01 O pagamento de Utn;l SÓ vez 
011 parcelladamente; 

J.I, sobre .a da prestação de um anno se o contracto obrigar ao pa
Gamento periodico <le certas quantias. por tempo que seja inde~rminado 

aurante a vida do -contractante ou de .seus b~ficiario"s, constituindo des.s<t 
furma renda ou pensá() vi:talicia oU te:III4X>rari~; 

IU, sobre a i~portancia mínima pro~ttida, se o contrado conforme a 
sua · natureza estabcle1:er · differentes capitaes · a serem pagos ; fazendo-se. 
porém, õ pagamento de _um capital ·maior, será cobrado o sello sobre a dif. 
ferença, no respectivo doeumenro de quitação ; 

IV, sobre o menor valor convencionado "ela vida de um dos segura
dos, nos contracto5 de seguro em a-rupo, Verificandoo@e qua...lquer sinistro 
~rã applicado na respectiva quitação o &ello proporcional sobre o total dn 
pagamento. 

Havendo clausulas a::ccssoriaa ou supplementares uta.belecendo o pa
gamento de capitaes em virtude de eventualidndea que possam ou não occor
rer, o sello ·!Proporcional, . calculado conforme os nu:nero• acima, será satis
f~íto, ·quando . verlficada a . condiqã_of 1l.aS quitaçõea reapectivas. 

Havendo lucros a. !)algar aos contractaotes ou seus beneficiarios. no 
c'Utso do> côntracto ou na Stl.l liquidação, cobra~-setí · o seL!() no · ·respecti v<' 
documento de quitação. 

As refo~as, renovações, prorogações, rehabilitações ou quac:squer mo
dificaÇões nos c ontractos. acceitos, só estarão sttjeitas a novo sel!o pro-. 
porc:ionai se forem emittidos novos . contraetos ou, em caso contrario;· Sf' 

1JIUlor.tarem em maJoração das. responsabi.lidacles pnm~thllls. No ult:im:> 
caso o sello será· calcub.d~ sobre a differença. 

'De mais de · zo$ooó até 300$000 ,·. : . ........... ; . •... .. .. • · · ·· · · · 
De mais de 30o$ooo até 6oo$ooo-,.; •. •.• · •.. · ....•..••..•. . .••... • · · 
De" .rrais de. 6oo$ooo até r :oó~ooo • . ·; ... , •. , .. , ....... ..... .... · 

1$ 000 . 

2$ooo 
J$000 
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e assim por diante, cobrando-Sé mais J$ooo sobre cada conto de réis sub
seq'Ucmte ou fracção. 

d) Apolices e quaesQ.uer contractos di! seguros de a cclden tes do tra
balho: 
Com premio até a importancft de ·I :ooo:j;ooo. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 4$ooo 
e assim -por diante, cobrando-se 4$0oiJ por 1 :ooo$oGo de premio ou fracção 
desta quantia. 

Hàvendo ai:cresc:mo do premio depois de vencido o contrncw ou den
tro do período da sua vigencia, tal accrcscimo fica :Njcito a novo sello na 
!'lesma razão. 

26. Taxa de recurso pau o Consel:ho de Contribuintes· (independen
temente do sdlo. de petição ~u do termo de responsabilidade),.- I. % da 
impcirtancia integral exigida ao recorr~te, - ·111ãO se cobrando reenos do:: 
J0$()00. nem mais de ·loo$ooo. 

zj. Termos de: 
a) responsabilidade nas alfandegas, para deslJllchos de reexportação, 

cal :uJando-:;e o sello pelo valor . dos direitos aduaneiros ; 
b) transfer~cia de acções de sociedades anonymas e em comma.ndita 
-' por- acçoes ; 

c) .transferencía de títulos da. díyida publica inter:~.a <la União ou da 
Municipalidade do ,Distr:cto Fede:-al, excepto por transmissão CQusa-murtis 

ou. doação Ü!ter-'Ui.v~s; 

d) transferencia de titulas da divida. publica da União oU· de: acções 
ele sociedades anonymãs em commandita por acções. inscriptos na Repu
blica, quando se: operar por fallecimcnto do de cujus no extt'llllgeiro,· embor:t 
não residam no Paiz os seus herdeiros ; 

. cl o selio será. ~lcula:do IPCio v.alor da tra.nsacção _nos casos das le
tras b, c, .d e, não s~ndo estipulado. esse valor, pela cotação official, ultima 
dentro de :um semestre e na faha ]>elo valor nominal. 

.zS. Tran!X:ripção, em registro de immoveis, de' títulos não su'jeitos 
ao sello proporciooal : 

Até 1 :ooo$ooo ....... ·......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . n$ooo 

cobrà.ndo-se I $ooo, mais, de cada. conto de réis subsequente, ou fracção. ~ 

=9· Trnnsferencias ou. remessas de quantias para praças d~ exterior. 
em moeda· nacional· ou extrangeira. , · 

JO. .. tUsofructo, vitalício ou temperaria_ 
No usófructo vitalício, o valor para ·pagamento do sello será o producto 

da renda de un1 anno. multipticada por · cinco; no tempora.:io o mesmo. pro
dueto multiplicado por tantos annos qt!antos o do. usofructo, nunca excedente 
de cinco. 

PECRI;TOS, POR't/I.RlJI.S Oü TtTüLOS, C.\I.CtiLADO O SlõLLO SOBllE OS VlCNCU(I;N'to; 

DE: C!ol: .1-NJII'O 

3 r. Côncessã.o de : 
a) aposentadoria, dispens:1 de serviço actiVo; dispcitibilidade • 

. jubilação, r-eforma e outros, de func:cioaarios. federa.es, ~ivis· ou mili
tares, inclusive officiaes da Armada, :Brig:ida ·Policial, Corpo ~e 
Bombl!!ros, E~ito ~ çlasses anuexas •.....•..•......... : ... . . • . · :z % 
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~ 11) gratificaçfJes por serviços cre:ldos em virtúde de !leis e re-
guliunentos federaes ...... • : : ..•. . . :, .. : . . . . • . . • .. • • . • . • • . . . . • 7 % 

32. Nomeação para: 

_a) empregos effectivos, federaes, com vencimento dia rio.. . .. 5 % 
ó) empregos federaes, de''' exercício eventual, com vencimentos 

pelos cofres jro,blicos ou não ...... .. ... . ....... .. . ............. 7 % 
c) •interinas .ou. provisorias, por motivo de licenqas ou q:uacs-

<tuer ilrpedim=tos, e· _para commissões Íederaes de . quaktuer espe
cie, inclusive •as· nomeações interinas ou .provisorias ·COl\feridas pelo." 
juizes da justiça local do Dlstricto Federal e pelos juizes e tri-
b'unacs federaes • . ................ .... ·-.. .. .. ... .. .. .. .. • . • .. 7 % 
· · . d) ministro de Estado. do Supremo Tribunal Federal e do Tri
buna.! de COntas;' chefes de serviços , directores de repattic;ões fe
d_sraes ·e de estabelecimentos officiaes de ensino; juizes í~eraes e 
da justiça local do Districto Federal : auditores de guerra e de 
marinha·; offi.ciaes da "Armada, da Brirada Policial, do Corpo de 
Bon.-beiros, do Exercito e classs annexas ; os de nomC3ção fe
deral, de tabelliães. escrivães, officiaes · de registro de titulo, de 
hypothecas e o'Utrns; sub-di redores e .. chefes de secção; empregados 
das cai:ocas ~ooomi~s e mo.ntes de soccorro; administradores de 
~as d~ r=das, collectores\ e escrivães; lentes, professores, do
centes, inspectores e auxiliares -de ·estabelecimentos officia~ de en
sino; funccionarios e err.pregados publioos, em geral; quaesquer 
outros não s u.jeitos a sello fixo ..... .... .......... : .• ·".;.. . .. .. to % 

33· Titulos: 

.a) declaratorios de meio soldo e de pensões especiaes . ..... . . . 3 % 
't>) de empregos de sociedades anonyma$.......... . ... •• • . • • 4 % 

TA1J.mJLA B 

ACTOS V. PAPI:IS SUJF.ITOS 11 SF.LLO ~·1x0 

Para.g~a,pho primeiro 

l. Acto~ de . t'ehabilitação de ·c.ommercian tes ..•••......... • . 

;;: . A rchh·amento de: 

a) actas de sociedades anonymas. que nfio importem em mo 
dificações de capital, e de cooperativas, respeitada, quanto 
a estas,: a !senqão que gozam as que sati~façatr. todas as 
exigencias do .decreto n. :112..239· de 19 de .Dezembro de 

I9j~ • . " · • • • . ... • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • .;. •. • • • • .. .. • • 

b) estatutos de socied4des anonymas ; contractos, altc:ações 
e prorogações· de so~des oommerciaes ; . transferencias 
de quotas de sociedades de r~nsabilidade limitada; re
.gist ro de ·firmas commerdaes, ·em· nome itiQ;vidti.al e bem 
assim estatutos -de cooperativas, respeitada. quanto a estas 
a isenção da· letra a., supra:· 

r oo$ooo 

20$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11: 12+ Pág ina 29 de 96 

-82-

/l.té 5 :ooo$ • . ...•.......••.•..• , ... , .•.... 
De mais de s :ooo.$ até 10 :ooo$ .............. . 
De mais de 1 o :o o o.$ até .::o :o o o$ .•........•.. 
De maios de zo:ooo$ até 100 :ooo$ ........... . 
De mais de Ioo :ooo$ .......... _. .............. . 

3. Autorização, mediante carta. ou de<:reto, quando exi!Pda' 
por lei, para o funccionameoto de firmas, individuaes 
cu collectivas, de s~des ou c:mpreza~, naeionaes ou 
extrangeiras - bem como approvação de estatutos, quando 
dependam dessa .formalidade: 

a) de. seguros terrestres, matit~m-os, de vida e as!Jimi!ados .. 
b) · de m'IN:ualidade, /PeD sões, pecul ios, capitalização e seme-

lhantes . . ...•.....•.•.....••.••.•.•.••...•.... 
c) de -esta'beteeimcotos bancarios ............. ; .....••. : ..• 
d) de sociedades. de eolonizac;ão e imtiDgi-ação, de pesca. e 

outra.-; que tiverem por objectivo. o conurer.::ío ou. fome
cimentos de gencros alimenticios ..•..••.•• , ••. : .••..•.• 

e) de· outras sociedades =cantis e ind'llstria.es., .•.•...... 
No ta - ·Estão sujeitas ás tuas acíma as <artas de autorização 

rp;;.ra ~cianaren na Republ~ca su de~rs'aes e filh~ 
de sociedades ·extraJlgeiras. Nesse caso, cobrar-se-ão 
tantas -taxas qua.ntos forem os estabelecim,entos. 

. 4. Artigos, allegações, l'azões finaes para sen:m juntas a . 
autos, na justiça federal e na justiqa local do Districto 
Federal, por folba. , . . ....•.........•.•.•.....•..•.• 

5 . Attest'ados de qualquer .1atttreza, exduidos o5 de ind.i,. 
.gencia ou pob::e.ta, !>QT foiha ......•..... _ ............ . 

6. Autbenticações de: 
a) cópias de plantas ou ma.p-pa.s .•............•....•.• · . 
ó) reprodueção pbotograpbica de docwnentos, por folha ..•.. 
7. Autos de qualquer especle, sente:nças extrahidas de pro

cesws, prccatorias, rogato&s, de in<tuirição, arrecada
ção e adjudicação,_ provisões. instrumc:nt'os, editaes e man
dados j·udidaes, m1 jusoti<;a federal e na justiça lo~al do 
Districto Fodernl; :por rolha .......................•. 

8. A ve_:-~ações de: 
a) embal-gos e penhoras, nos livros d~ deyOl;itos publico~. a 

Catlg'o de .-epartições fecll!raes ...............•.•......... 
b) quitação lk irrpostos federaes, nas guias apresentadas ás 

repart:qões fiíscaes ~tes do Districto 'Federa.!, 
por anno . . .... _ . : . .....••.....•........ ' ....• · · - · - · · · 

c) registr<! dos tit'ulos de n~cação de serventua~ios, de offi-
, ciaes de justiça, no Distrido Federal .. ,.; •.•.•.•..•.... 

9 . A vis os <:los es.ta:belecimentos b;mcariQs de lançamc:Dto a 
d'edito de q:ua~e~ ~ntas-c:oirentes ou de deposi-te e 
seja. qual fór o numero de operações, da mesa!Q · data, 
deiles constantes, de mais de 2o$ooo ..•......•......•..•. 

Nota - Não estão sujeitos a ·sel!o os avisos provenientes de: 
. juros da propria conta, estornos, tra.nsferencias de uma 

··--. 

.:ZO,OOQ 
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Pa,ra outra conta do mesmo <:red~tado COill o mesmo cre
ditador e de operações que tenhan~ pago o sello de re
cibo. 

ro. Cartas: 

a) de cczrme!1C:iante m~lad<JI: de fircla~ commc:r.-ciaes 
, registradas • • .....•.•.•..•.•..•...••.• , .. · •.•.••.•... 

De socios de fii'JilaS registradas ou de negociantes com firma 
registrada em noJne individ11al. •................•....•..• 

b) paten.tes a -consules honorarios, .................... . . 
c} ~tentes para a venda de mercadorias .por sorteio ..•... 

d)· testemunhavei.l da justiça federal em todo o Paiz, e tambem 
da justiça local dc> Districto IF ederal, por fol-ha ...•..•... 

r r . Ccdidões. 

a) e cop1as não desiglladas em outros para~raphos desta ta-
lbella, por folha . • .•• , .......................•.....•. 

Sendo subscriptas por empi'1:gados que não percebam custas. 
pagarão mais, de rasa: 

por linha manuscripta 
por linha dactylographada 
e de busoa, por ar.no •.........•.•..••••...•... 

./J) de papeis relativos ao :registro Torr~us e aos nascimen
tos e obitos, ex.trahidos dos respectivos livros, estando err.
bora, os serviços a cargo de autoridades estaduaes, por folha 

c) procurações pas~s em notas· publicas .....•.........•. 

d)' de quitação de itrpost<Js, ou taxas, devidos á Fazenda Pu-
blica (de~reto n. ::::.g57, de 19 de Julho de 1933) . ~ .. . 
·(decreto n. 22.957, de 19 de j:ulho de 1933)_., ... · ... : .. . 

xz... Certif:cados: 

a) de aferição: 

De c:ada akoometro ou de cada contador automati co ........... , 
De eada .thennometro ....................•..•........••..•. 

b) ·De ce!isura de fiims cim:matC~Srap.lticos: 

. . 
Pela oprimeira via .. .- ...... ................ • ..•............•• 
Cada uma das demais ..• · •......•.••.•..•............•••... 

c} de regiStro; na Dírectoria Geral de Indu.stria Animal, dO<; 
-diplomas de veterinarios e me&<;os veterinarios, ..... : ... 

d} ~echnicos passados por p:rofissãonal!.'l:, nos processos de isen-
qão e rcducção àe di~eitos de jmportação, por via ...... . 

400Sooo 
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13. Cheques: 
Emittidos uo Brasil, sobre praças nacionaes, excepto os. refe

rentes á <:ollta-corrente do liu:ite de lo :ooo$ooe> ou de· 
posltos particulares com o n:esmo limite .•.••••. · . ...• . . •.. 

14 . Concess~s de: 

o) · entrepostos particulares e de trapiches alíatviegados .. . . • 
b) honras e .postos de officiaes do Exercito ou. da Armada : 

(\ 
:·. :l,0 tenente · .. .... . 

1.o tenente . . . . . . " ... ,_ 

Capitão o:u capitão.-tenente • • • . 
Major ou capitão de <:orveta . • • ·. • .• 
Tenente-coronel ou capitão de fragata 
!Coronel ou capitão de mar. e g1ld'ra- .• 
General, contra ou vice-almiránte .• 

·.· 

Nota - Quando esses oíficiaes forem nomeados pa~a o 
exercício de funcÇÕ<;s com dircit!J a vencimentos m1· 

militares pagarão sello proporcional. 

·o) regalias -de paquetes : 

J.>or paquete, entre I . ooo e J. ooo tDneladas 
Por paquete, entre 3 . ooo e s . ooo toneladas 
Por paquete, entre s.ooo e 10.000. toneladas 
Acima de to.ooo toneladas -•. 

15. Conhecimento : 

.a) de carga, por via marítima, · fluvial ou acres, sellado 
apenas o original C?U docu.mento , que. o . substitua, desde 
que as demais vias contenham in-pressa a expressão "não
negociavel" em c.ara<:teres ~estacados .. 

b) -de r~ibos de mercadorias depositadas em armazens ge
rae.s, de _estradas de ferro, de companhias de docas, de . 
alfandegas e trapiches alfandegados, · desde que não con
tenham valot declarado -. . .-. 

-. 
16. Contas: 

· Apresentadas ás reparitções publicas e não provenientes 
de contr"actos, sellada sómente a · primeira · via .• · .• · 

'., 
a) Commo<iato, por folha . . · • .• · •, . . · : .- • • • .-
b) ·Operações a prazc, de oomprz e venda de titules públicos 

ou nã~. cotados em bolsa, ;e de metaes preciosos 
c) · Operações à termo, de mercadorias. , . • . . .. • , • :. •• 

\' 

. ' 
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t-8. Copias de contraetos de : 

a) Operações ;t prazo, de compra e venda de títulos ~ubli.::os· 

. ou não, cotados em bolsa, e de met.aes preciosos, cada via. 

li) OperaçÕes a termo, de mercadorias, cada via ·.• . • . • 

19 . Declarações : 

17. Contraetos de: 

!Declarações iJ·os tabelliães nas diversas vias de contractos, 
,papeis e ·documentos, c:ada via . . . . • • 

zo. IDel:retos : 

·De perdão e c:ommutação de pena pelo Governo Federal, 
· nio sendo pobre o agraciado • • . • . • . • . . . . . . 

21. -Deposito: 

•Prõvísorio de parte do capital, para orga.ni:ração de socie
dades àn'oriymas e estabelecimentos bancarios 

22. Diplomas : 

De -privilegies, que · não fo~ê:m de in.venções, .concedidos 
pelo Governo Federal : 

Até 10 ·an'Q'OS . . 

De mais de _I o .a,té 20 :mnos· . . ·.· ••.. 

:De mais de jo irmos 

23 . Dispensas : 

De lapso de tempo, concedi<!as -pelo. ·Govreno Federal 

.Por outorga de pae ou mãe ou por sentença do j uíz 

zs. Escripwras: 

a) inte-nupciaes, com separação de bens . . . • . • • . 

b). -de -adopção, tantl;IS -vezes quantos · forem os adóptados 

c) ·_de autorização 1lara . eommereiar, exigi-das no artigo · t.~. 
· .: ns. 3 . e 4, do .Codigo -Gonimerdal· . . . • . 

.. . z6. Favorês :. 
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Isenção e redueção de direitos, por desPachos : 

Dos ins~es daS alfandegali ou -administradores · 'das 
·mesas de rel!das. •... ~ ••••••.. ; .•••••. ~--- .. 
. IDo .Ministro da •Fazenda .• 

·· De .. qualqu~ ·outra autoridade 

!Não especificados: 

.. .,;. . ~ . 
·' 

oPor .decretos dos pÕderes legislativos ou executivos fe~ 

deraes. • • .•• . •• , , . • • • • • • • . 
. .Por aviso ou ~rtaria 

De partilha, no Distri~o \Federa~ ~or fo~bá • , 

~s. Guia: 

De · trnpsferen<:ia de alumnos 

Z9. Inscrípções pan : 

a) concurso. de: jui;es seccionaes ; de juizes de direito, Jlr~. 
tores e cargos do Minis teria Púbüco, no· Distrlcto Federal ; 

' de professores e. livres doéentes. de.:. faculdades, esCGlas,. 
gymnasios, collegios feder-aes ou __ eqnípa.rados ; de interpre-
tes commerciaes • • . . • • • • • • ·· • • • • . . 

b) · conC'Ilrsos nas repartições federaes ·• ~ 

c) exame~> de admissão e em provas· finaes~ de prim.eira. 011 

s~ época, nas escolas superio~es resoi.vada. a hy~ 
opothese de letra e , . . . • . . ; ~ • • ·• . . · . • . . • . . . . . 

.Ji exames gc:rae:, de 'preparatorios, no Collc:gio Pedro_ II 
e em estab~i,J,e<:imentos equiparados ou ·fisQlizado$ . • . • . • • 

c) · ··exames, em' segunda ·época, nas escolas· S12J)eriores, de_ 
. cadeiras de que o alumno esteja· dependendo ~ dO anno 
em que seja ouvinte 

30 • Licença: 

. ' 
<%) a aposentadoS, pensionistas e reíonnados, que per~ern· 

so$o~ 
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venc:imelitos •pelos cofres. fedmes. pan muohr de ~~ 
· dencia :· '·' 
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IDentro d'>. •Paiz:, , <ll 'IUil pata_ · outro .Estado '· .; ~- . '\_ . 

. \Para o exterior ._. • • ' ~ .: • -~- · .. .", ; •.. •-•- ~-;. ; • ..• , 

b) a cidadãos brasileiros .para· áecc:itarem de governo c:Xtran~ 
geiro empreg~ ou i)enSão, inclusive cario de consul ... . · -~ -. · .J 
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C) · ~~das a emprepdos publicos por aiJtori4àdes muni• 
·'cipaes do ~stri<:to - 'Federal :-

·Até trea me;o;es •• . .. . . •·.· . . .. . 
·Por ma.is 011 sem â~laração de tetnpo •• 

d) ~ncedidas pelos inspectores de alfaudqas é ·admi.oistra• 
·dores de mesas de rendas para: Qllalquer fun • • • . • . . . 

e) ·oouc:edidas pelo Ministerio da JustiÇa para casas de pe
nhores, ·no Distrieto .F~eral ; • ; ; • .' •. .•.... ..• • 

f). em virtude de ÍD$Pe<:r;ão de saude ou -não, a civis e mili· 
tares por , qualquer. autoridade federal : 

Até 'IIm mez . .•. . • • . • •• • •.•• • ~ 4 • • • 

~~_.mais de utli me: até tres mezes • •.•..•• 
De mais dé tres mezes ou sem declarac:ão de tempo 

ó) ·não espeeif'~das, concedidas por ~toridadcs municipaes 
.do 'Districto Federal .. • . .. .. • • .. •. 

11) não especificadas; de a:utoridade9 federaes : 

• 
-: ·IPor·.detreto -•• . . .. ... . 

iPor aviso ou portaria • • .. • • .-. • • • ' • ,. • r • • • • • 

i) para a ida a -lxirdo de ·qualquer embarcação , por pessoa 
-e de cad'a -véz ,, . ·,, .> .. ... ·· .. · .. ... .. ... .. .. .. 

i } 'para i~stilla<:áo~ e funccionatnento · de fabrieas de muni-
ções C. armas. de iPJCrta .. .. .. .. ... ... . , .. .. 

k) par a ·v~d~ bilhete$ . de loterias fcderaes 011 estad~es : 
A ~~ja e qoaesquer outros estabelecimentos •• 
A vendedo~ :únbul•mt~ • . . . . • • : •. . 

. ·1) · ~~ente de ingresso .ll bo~d~ · validas sõmente durante 
. . ' . ' . · . . 

; o auo em que forem emittidas {não ineltlidas; ·as offieiaes, 
··'· bem .. <()tnb as dos ~enteS ou ~presen~tes das comPanhias 
' · de :navegação e seus fun«ionarios) • . . • ._. . • • • • • . • 

N ql:a ·. - · Não 'estão ~jeita· ta --'sello ·a licença · dos . -. qae 
ti~em que-iniressar a botd6, a serviço, qualquer que sejà. · 
a ·'ll.a·.-natnreza óu·"dufl!-Ção: 

• •, ~-c-:- : ~ • 

~. m ) } remio · -concedido -a serventuario dos ofiicios de justiça : 

·· -''I'or seis r mez:es .. .. .. . . . ... . . . . . . . . . ~ . :·: ..... -
-_-;'Po'r doze _mezcs- · . • . .. . .. .. ;._ . . . .. ~ . -- ~ . .. . . . . . 

---. : ;. . ~ 

• 3.1. ·: 't,ivros exigidos por· lei excluídos os fiscaes ': 

a) J:oncern~tes· âo~ ·r~stros - J)ub1i~o6, .estnbeleci<fOs peló X::o- · 
· ''d· · :c· ·1 · · ~ Ih · · · · · · · -- --. __ . · : __ lgo _: l\~ ;_·P.!)s: _o a· ; . -·· · ··.· . . -.. .. ;·,· .• . .• . ..-

·\. __ . 
:··:· .. · ·· .. ·· 
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~ . . 
·' b) ~ 3'11diêllcia.$, de rc:gístrJ;~ tua jWic.iarí~ c ·do--depo&ita- · .. :. 

rio geral no Pistrict; ,Federal, idém . .. • :; o.·.i : •• , .... , " : · :· 
c) de ~cos, Casas ~e pe;ihores, companhias d~ seguros e 

:-as&eme1hadà.s, idem · .. . • . ." . .• · • .. .. • . • . .•.••...•... ~ ..• · .. ,., 
d.} . , ~s c:o~c~tes, . corre~es, ·leiloeiros, . tJ:api<:heiros e ad-

.ministrado~es de annazens de deposito, idem • • . • • , $Jso 
e) .dos despaehantes' .federaes, - ~ém do krmo;· idem· .•. -~.; .,_. .. ;: ·. ·: · .·.-·.-$1so 
fJ ·.:a: cJitr~ . ~ · Saiiida de &ospt!del; élll bOteis; éas:as 'de pen·- · 

. ·&o 'e h~rias; "110 Districto · Fedeia.J, idein ·.;. · 
_g) · ~ e!ic:rivães, <1ffic:iaes de -registro,. ~istrlb~idore!í; 'tabel· 

·:: liães e dl!lt'ais serventliarios · da justiça, · id·c:in · : ~ .' ·.: : ·. :· $300 
· }.r.). .. dias fabri~as. d'e productos suj~tOs -~o imP~Sto <d~ · 'éOhsl.i.;. ·· · ' ":·· . 

mo, idem . . . . . . . • .. •• • . .. .. . . .. .. .. .. .. . t1so ' 
i) ' de pbarmaceuticos e ilroguistas .no Distncto F.éderal e nos 

l::stados, que não "?ssuirem l~~~bç~o · 9u . · reÍu4m~tos : . 
. ·cspeciaes, i~em • • ~. .. · , . . . . .. •. · . : . .• ; '; • .. • , .•.. . 

í) .de sociedadg anonym;~~- idem· . ·. ... ·: .' • • .. .· . ·: ;· . . c . • , 

Ir) de termos~ bem ·vi\:er, ... de segurança -e· ról ·dos .. · cul,. 
pados, no Districto Federal, idem .• •• 

l ) . dos ven~edor~s liceac!ados .<le . estampilhas, . idem· . .• 
.-

3cZ •. Meinor-anda dos corretores de merêad<lrias .OU de fun
dos pablicos ~ que·· hajã referenda ·á · liquida~ de· 

·qualquer operação a . termo de .m~cadorias ou .a pÍa- .. 
zo de titulos ·e noetaes -preció5os :. ~ • ·• . ·, ·~ .... . ,._ • : • 

_.. -~ - -·· . 

{ . . 

. 33 .''··-.:Meinoriaes- .apresentado~ b · autoridades :· fed~ac:S,· aii-· · ·• 
-ministrativas ou j;Micia~s; . . bem. co~, á~ :1ocaes . . d9 .. 

.Districto. F~eral por folha' e qualquer q~ seja .o ··:: ., 
mmiero d'e sigpatarios : 

· ' ··.: . 
Dirigi~cis á .. autoridáde ju<!iciaria .-, .. .. ,-.•. ; • • • • 
Dirigidos i ·~toridad~ a~nistrativ.a • :. .. · .. · .: . • • . . . - ·•. - - . •. . . 

. ·-
14. JNóme;aÇ~ O~ 'Jl~rllOÇ~ . DoS quadr~ de Officia~ 

das a.~ e servi~· · da ~· .. classe . ~ : ~~vi'-~e .i.~, 
ou 2. a; :lihlla, J10· ·:Exer~to :ao ~ · Annacia: ; . · . -. 

...... 

: ' · 

$ISO 
. ~,. •: $ISO 

( 

.·· t$ooo 

' f ' 

.: :.z$ooo 
..:z$oóo 

8o$ooo 

z.• tenente .• ·' .·' • . • • .. · • •• . . . . •.. ..·. ~ . •.• • ,. ··:-·· 
'Ca1>itão- Ou capitão~tenente . . . : . ~ ' .. 

~-· . ·:·Major ou. ,~pi~o de·. c:o~eta .• .. .. . • . • ; .. 
·: ... . Tcn~te-coronel · ou capitão de fr,tgata 

... -... · :: ~ _, . 

.: ... · .9~$00(} 
roo$_ooo 

··. , :·• . us$ooo 
. oQ 

; ' .', '1.,5'0~000 
. . . 'iorond ou' ~tão d~ ~; . e gu~ . . • ' • 

. - · ·.· : .. . . . . 
~ -, · .. , __ ; :. ;;. . , __ . •. _- : ::. : : ... ··;":._. ·.~> ... ... .. ·- ·· · ·. 

. -:- . · ·~ 

. ::.-
35; . ~oti!.s pelas, quae&_ si: . fizcron. desPàchos de qualquer . 

. , .. . '=~~ .f::··.;~~~,:~ :;~.:-::~~. -~:;~·; .• ~a::·. ::· i ' ·;:~:::,'~o 
·::~I : ~ ,. •; • 
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36. 1Papeis não es~ificados, nos quaes não íôr devido 
o· sello propor:cional, nem mais de z$ooo de sello fixo, 

quando juntos a requerimentos, exhibidos como· docu
mentos ou· apresentados a autoridades ou- l'e!)attio;;ões 
feõeraes, por folha • . . . . , . . . • 

37· Pass9.portes brasileiros 

38. Pa~s: 

o.) embarcações 011 paquetes mercantes e extpedidcs pelas 
alfa1!àegas e mesas de. rendas : 

.,tDe longo cul"SS • • • • • • . • • • • • . • . , • • . • 

. De grande dbotagem . _ . . ·. : . . . . .. .. 
De ·peq1lena cabotagem_ • • . • • • . •.. • • • . • . 
De navegação interior . • . . ·. . . . . . . . • . ; . 

Nota. - -Nas :tonas limitrophes desde que seja possível 
uma viagem de ída e volt; dentro .de 1'2 b~ras a . . 
:riavegaçáo se fará mediante simples licença da au-
toridade· ad'!larieira. 

·b) ·de. viag~s ou· despachos de sahida de paquetes, expedidos 
pelas repartições Polic:iaes e· postaes •. 

• 
.. 39. !Petições :. 

4) apresentadas em qualquer repartição da União, do Dis
tticto F~eral ou do Aere; por folha • . . . · . . . • . . . . 

b) para inicio de ·qualquer proeed~ento em Juiz-o. c:~tencioso 
ou administrativo, fei:ier.tl. e pennte · a just!c;-a Iocat do 
Districto •Fedetal, po1" folha .. ·.. . . . ; . . . .· ; . ·.. . . · 

c) ··(rue- não sejam inidaes, apresentadas ás autoridades refe
. ~idas DO numero anterior, po; foJha , , , . , : ...... , . , . 

~). ou reJITésentacões··"aO Poder· Legislativo, solicita:ndo·· con-
. cessões, indem11izac;õés, · isenções· · de· dir-eitos, privilegi:Os .. 
prorogaçóes de pra:zos, · .relevação de penalidades, subven
'çqes ou_,quaesquer.,,favores onerosos ao erario publico ines-

! mo que ·sejam varios os signatarios . . . , . . . • . . . . • . 

· 40. !Portarias conceden<1<> ex-eqw:~t.ur ás sentenças -e 1Jre
categorias de· jurisdieção extrangeira .• · . • . . . . . . • . 
4r. ·proeu:rac;ões, não havendo a clausula i~ rem. pf'~riS/WI. 

ou: qu.a:lque:- outra que torne .exigivel o · seJio pro
.. . 'poreicmal ... :. · ••.• :<L.:;·, •• , •. , · ;. ·", •·• • ; •.• ~.-.· 

4.2. Propostas· p:u-a ·.o: registro ide. =oper'ac;üu a ·ter.í:no, de 
" . ·ni~r!=adoriàs, . , nas .caixas de. ·liqni&.~ão,. ·=da via 

_.,_.'. 

·· r$ooo 

10$ooo 
'7$500 
s$ooo 
;!$soo 

r$ooo 

2$000 

.2$ooo 

r$ooo 

so$ooo 
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43 . iPro"·isões; , 

_go...:_ 

G) para advogar perante a justiça •Federal e local do Diatriw 
cto Federal a quem n3o !eja formádo por alguma das F~ 
:culdades da. Republic:a: · 

... . : Sern fixação de tempo . • • • 
Sendo temporarlas, cada anno ou menos •• 

b) de cauções d~ opere dcmolie?Uio • . • . • • • • • • . • • • 
c) de soliãtador, na 'Justiça local 'd[) · Distrieto· :Fedcr..l ou 

nos -auditorias federaes: 

·Sem fixáção de tempo . .. •. . .. • . .. .. .. 
Sendo tcmflorarias, cada anllo ou menos . • • • • • 

44. 'P'Ilblicas fórmas extrah.idas de livros, proeessos e do
eum~tos, por folha •• 

45· IReci~ : 

G) • 011tras declarações equivalt:ntcs, qualquer que 
ma· empregada para expressar o recebimento 
cada via :. ·. 

·. 

seja a for
de quantias; 

De mais 'ae' :zo$, até ' IOO$ • • • • • • .. • • • • 

\De mais de Illo$, até soo$ 
1De mais de S00$1 até I !OOO$oOo 
De mais de· I. :ooo$ooo . . • . · . , 

· b) · passad~s opelos eStabelecimento~ · badcarios, ·.para C!'~ito 
de quaesquer ~ntas~correntes, . excepto os . depositas po • 

· putarcs nas contas-correntes do limite de dez 'contos · de 
. réis, 'de JD!lÍS de 2·o$poo • • • , . .. • ~ . ; • · .. .. •. • • : .. • • 

c)- . de titulas .e valores depositados em. c~stodía ·e · os relati~ 
tivos á devoJuc;ão dos .,lj:tesmos aos ·respectivos depos~tc::s; 
cada via:. ; ~ · - · ·· .... ·: •• · . .......... . : ..... .. . 

d) de m~s transportadas tpOr via marítima . ou ·aérea, 
quando passados 'fóra- dos· respectivos .. conbecinif!lltos .. 

46. Reconhecimento de firma_ de· agentes consulares bra-
sileiros . • •. .. •. -·. .. . . . . ............ . 

: · )',1 , 

. s) ·ru: obras üterarias, scientificas''-.e art_!stibs '.. . .. 
b) . n.a Directoria. Geral ·dod:ndastria Animal; ·.dos ·diplomas · · 

... dos veteriuarios- e-·medieos . ~inarios · • . • • · , • 

3oo$ooo 
so$ooo 

so$ooo 

tSo$ooo 
:as$ooo 

$6oo 

$200 

$500 
$6oo 

" 1:$000 

~soo 

I$$00 

·. I$000 

:z$ooo 

:ao$ooo 

' zo$ooo 
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ou transcripção de papeis a requ-erimento dos interessa-
.. dos, el!l! . repõlrti.ções public2s f~es ·c11kJs .cm~es;a.dos 

11ão percebam custas ou emolumentos, (excepto' o registro 
ou transcripção de fés de officio de funccionados), por 
linha ......•.... •. ..•.... 

· 48. Substabelecimentos de . procuraç&=s não havendo a 
clausula in r~ prt>Prüsm ~ qUalquer outra que torne 

exiQivel o sello proporcional . . . . . • 

49 · Termos : 

b) 

de abertura e encerramento tios livros a 
.n. 3·0. por livro . . • . . • , • , ~ . . , . 

de enttad.a. e sahida nos livros dos oofr.~s 

que se: refere o 

de deposites p u-
blicos, à cargo de repartiçõeS íederaes . • . . 

c) lavradcs nas repartições publicas, inclusive os relativos 
á arrecadação 'das impostos de consumo de energia ele
ctrica, transporte e semelhantes, ~de que não encerrem 
a ctos sujeitos a outro se11o, por linha . . • •. . . • • • • . . 

d) de! responsabilidade, ass;gnados nas repartir,;õe:: publicas 
federaes, ·para interpos.ição de . recursos •. 

e} de responsabilidade, assignados. nas alf:wdegas .. 

f) de approvação ~ nomeação dc·.p~postos e adjunct11s de cor
retores· de fundos publii:ós. sendo : · 

a.) 

Para os prepostos •. 
· ~ara _çs adjttnctos .. 

Testa1rentos e codicilios, por folha 

SI . Títulos de: 

approvação de alterações de estatutos de sociedades que 
ê(ue dependam de ap.pr~vação do governo . . . . . . . . . . . 

b) bacharel em letras, a~onomo, ·electricista·, cngenheiro
geogra.pho, . <U"cbitecto, pl!annaceutico e . dentista 

G') contador; guarda-livros, · parteira e outros de habilitação 
' . scientífica e de profiss~ .. • • . . .. . . .. .. .. . • . • 

à) -d~utor ou de bacharel em medicina, scieneias jurídicas 
. e sociães, physicas e naturaes. mathematicas e de enge.. 
·nbeiro civil, industrial, mb:hanico e de mlcas .. 

c) empbyieuse · e irrenda'mefi'to · de terrenos do ·domínio da 
U11iã~ (independ~ntemente : do scl.io proporcional a _que · 
está. sujeit{) o contraeto) .............. :· • .' ... 

f) . · macbin!sta, :Pilotns).arraes, p;a:tico. mestre de pequena ca
:· .' ~:'llotaBem .· • • ~. . . . . • . . . . . • . • . . • . . 

z$ooo 

ro$ooo 

sSooo 

$200 

zo$ooo 

I 0 $ 000 

so$ooó 
3o$ooo 

1$000 

6o$oo&' 

uo$ooo 

so$ooo 

zs~ooo 

zo$ooo 

.2o$o.oo 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 11:12 • Página 39 ae 96 

92· -

:Not:1s -!Pelas · apostillas e nos. tituJos sciea#iicos codt;- . . -: . 
ridos por estabelecimentos e"trangeiros, · qllando· :per..o 
mittidos por -lei, cobrar-~e-lÍ .em dobro o · sdlo . do · 
titulo •. 

g) · nomuçfu> de: 

I) administradores de annazcns de · depositos, de leiloe:ros, · 

li) 
H I) 
IV) 

Corretores, interpretes ()01J)!Íierciaes, ·· ·traductores ~bli-
hlkos e trapicb~íros . • . . · :; · · .;. ; . 

avaliadores cammer(:iaes e pedtos :rva!iadores 
caixeiros despachantes . , . . . . . . . . . . . 
despachantes das alfandegas e mesas de rendas e , de. 
seus ajudantes . . . • • . . . 

V). · despacllantes das Recebedorias do Districto F.ed~~l- e · 
de S. Paulo, da. Estrada .. de. ·Ferro <:cntral do Brai il e 
da Prefeit'ura Municipal do Dístrieto Federal .•... 

ldetr. de seus prepostos • • . • :· . 
•• • •• •• ao •• •• 

VI) 
Vl.l) 

.YUl) 
IX) 

esc~e11entes jur~tàdos no ~~~rktá Federa_I · ·: . : . 
officiaes do EJCercrto ou· da ~rmha para emprego acl
ministrativo em repar:ições · ou" es"tabeleeim:eotos tnili- . 
tares, exceptua.dos os · cargos adstr1'ctos aos seus pos
-tos c sem augmento · de· vantagens pecuníarías . • · .. 
prepostos de lei ioeíros • • . • .. • • .. . . • • • • • • ; •. 
para COJt!missõ~. do Governo Federal oll .de . qu.aes-. 
quer fun<:cionarios da União, inclusive. ·o 1Prcleito do 

Districto Federal: 

Sem vencimentos . • . • . . 
C<lm vencimentos até 4 :ooo-$, por anno , •. · . . • • . . 
Com venocimtlntos de! mais de 4 :ooo$001). por a.tmu .. 
X) ... reconduc(ão e remoção de emprego ou novos 

·' 
tituios 

para cont:ouação no exereicio do cargo, sert:-'. melho
ri!l de vencimentos pelo Governo Federal e pelo Pre
feito do :Districtn ;Federal . . • • • . • . . : . • • • . . 

S2. Traslados e~trahidos ~é livros, prócessos e d~ . 
. comentas existentes Jlos carto:ios -~s ~rivães da.·.· 

J nstiça : ..Federal. - b~ ·-como, nô ·Districto · Fe
deral, OS extràhidos de 1ÍV1'0S~ • processos : e do~ 
c:umC!:ltos dos. cartor1os .. dos tàbelf~es e escriyães 
de justiça e .de póllcia, . por . folha ·, .: • . •• 

.. I ~~..• ·. , •·. • !' ' • • 

), , 

;:oo$o.oo 
.30$000 
ao~ooo 

· 50~000 

.. zo$ooo 

30$000 

'5$00.0 

50$000 

-$6oo 

JUNTA DE ';OlU~J:TORES. DJI . :M!';~CADOII~S . _!lO_ OIST_IIl<."''o . P.~.f:~i; 

. 1. · ·Arcbivamento de: 

a) . amestras de mc:rçadorias . a, requerlim:nt<1 ~s interessados :: 
o) 'qualquer do;:umento ou li .... '1'o .. 

'l$00(! 

5$Óoo 
-:.-...:............_:. 
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·;; ... Att~tados de qw.ntidade e .de classific.aç:l.o de mer: · 
udorias, po~ especie .. 

3. •Busca nos livros findos ou papeis .arehi vados : 

·De .. mais de seis metes até . um anno 

De ·mais .de um anno· até dez annos 

"De . mais de dez. ;lnnos até trinta' annos 

.. 
Se a parte in<.!icar o _anno, tl~".. mai..;, . de trint:1 até cincoenta 

annos . •.. .••. · • •. ••••••••. •.• .•••••... . 
Se a parte não _indicar .. ~ -:~~no, de mais de trinta até ~incoenta 

aonos .... . . . . 

De ma;s de cincoenta annos 

4. · (.;ertidão de: 

.. 
a) ocértifx:ado . de ciuaJidade ou classificação de qualquer 

reeí:-c:ad!>ria . • . ·•· • • .• 

b) · e~:>tação lllédia semana,~ por semana. e ppr e~e de 
mercadoria : 

Até seis mez.es . . • . • • • • . • • • . 
De . mais de seis mezes) por semana 

c) • qWllquer cotação ~ 

. Registrada dentro de 'Utn periodo de ·doze mezes .. 
D'e mais de doze mezes . • . . • . •. · . : • . . . : .. • • . . . • 
b) . verbo lld·· vlir~r11- · de quakju~ · documento arcbi.vado .na 

Se~etaria da }Ullta dos Corr:etor.es, por lauda · de p·:~~pel 
d19 33 x 22 eehtimdros . . . . . . • . • . • • . .. 

s. Certifi-cados de: 

a) · ela,ssif~c.açãÓ - de· ·café · e :issucar para entrega na bolsa · 
· b) qualidade · de me:-cadorias para exportação . • 

6. Portarias· de li<:en"as concedidas aos oortetores, pot' 
. tres . rnezes . . . . . : • . .,. . .... 

7. Reeistro dó laudo da . cominissão de vistorias · 
8 . Tenno de, coml)romisso de: corretor de mertadori;~.s 

'·e de approvação ·e ·· nomeação de ."p rep(jstos . . • • . . 

9, :Verifkai;ão de · · qualidade- -de · -merca.doria~. pela 

• 

, ... .: ... . 
confrontaç~ co;n, . 0:. tylpoS •' otfidacs," . devidamente -.. 
al'Chi~dos. de · operaÇões,.·:·nãb realizada, por . . in-, 
,termedio_ · de- cor.retor. de mercadorias, por . ·especie' 

.:··· de mei•cãdorf~ .. .. . . . .. . ... . . . .. ; : .-. '• ~ .. ··.• 

10$000 

· .::$ooo 

·4$ooo 

1o$ooo 

40$000 

Ioo$ooo 

5$000 
'6$ooo 

s$ooo 
I o$ooo 

2Sooo 

1$ooo 
s$ooo 

6$ooo 

s$ooo 

1o$ooo 

.30$00.0 
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1 • ~rtas de .saúde a emban:ações : 
11) de cabotagem nacional • . • . 
b) eztrangeíras • . • . .. • . • . ; • • . ~ ~ • ! . . 

c) ~onaes. q~~e trafegam p;u;t o extran11eíro 
z. Certificado de cXJ)llrgo. • • ·• . • ; . • ·• : •· 

3 • .Occia~çõcs · das · · autond:Úie!õ · 'i;anir'aria.S, pem:lÍtindo 
L ·a ·habitação · de · predio!j, no DistriCto ·Fede~ 

... Lirença: 
11) : iniciàl para : funa:ionamento de pbarmacias; ·laboratorios 

_pharmaccutic:os, laboratorios de analyses. estabeled.ttu:n
tos industriaes phannaceuti~os, drogarias, deposit011 de 
drops c cspcciali<lades pharmaceu:ticas e estabelecimen
tos congcnc:res valida DO ·e;o;crcicio de ·usll·' anuo • • • • -

I;) . -9."'!a expor á vCS~da ~alidades phannàceutieas, val!-
da por 5 ·anZios . • · .-. ·• • . . ; ·• ! .tl . •. 

5 . Reval,idaç.ã~J: 
a) :IIIII.Dt:lal daS J~ dos estabelec:"imentos c hcrbanarios 

. Já _exilteJJtcS .. ..... · ..... ... . ·; •. · •• :'• . ... . , ... ·•·•· 
b) de Jkeaças de especialidades · pharmace!lticas, valida por 

s annos • • • • . • • . . • • • . . • • • • • • • • . .•• ;.: .. ; 
6-.· Tsansferén~clc . rc:$pou.sa6iiiàadc ·ou .de ·prop.ricd2~ - : 

cie ou de «SponsabiUdade e . prop:riedade, . ao JnesJn-1) : 

' tempo, . de li~ças de· ._~~speeialidadcs · pbannaceutic:as 

I. 

e desinfcctantc:s • • . • .- • ·.. • ;·:. .. . . .. . . ~ · . 

~ -
. II~PAJITAll:f.N'M. NAClO~.AL DE_ PIU~PR!ltJ)A~~ lNDUS'l.'IIIAL ,, 

Averbação, oo . r<:gistr<> de tran.~fer~cia de qualquer 
patente· ou . gaTanÍia de _prio~d_a~e, .. • · · ~ . .. 

2. -Ceitid~o ·de transferencia· . de ; . 

11) · marca de indu~;tr!a: ~ de coremer.cio_, nome_ c:pmmerci!lL 
· e titulo de. e;Stabelecimenlo ... . .• : · •• . : .• • , • • . • • _ • • 

b) . · qu~lquer patente O\J. garantia , de. : .. ,P:~~d4arle · . .' .. . , • • · 
3 . IC)pia t>hotostatica de d<tCUm~tos · de mar~ · ou í>a- . 

-tente .. . .. . .- ..• ··. • ·."::·· -.. .-~ . --... -

4 - De'PositO ,de pedido . de::·- . . . 

J$oOCI 

. ::~o$ooo 

. . J0$000 

~-()()() 

. 1$000. 

-~oo$ooo 

·S$ooo 

lOO$oo'o 

· _I00$000 . 

• 

5.0~000 
· S~$ooo 

. . s$ooo 

a) · garantia de.'p:-opri~ade· , · •• . .-. :· •• . ••. . ; .• , ..•• . r •• . ; ~ -' ·•.•. · '.zs$ooo: . 
I') .. ilatente ·de;~ .- in~~~. . mdho~mcnto . . ~~o o' ide .·: utili~ .. _,.- · .. ···.r; , ·· 

; ·~e. e>desenbo ou -~rnodeto··itid~str~_al :.: .. ; . . • ~ ·., ::'"';: .~ ·.: :::--:-...-.5-<t~ · 
~· · 

.~ 

: . 
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·.para reaistro de marca de ind~trla Oll de commercio 
' · (por classe), nome commerc!al e titulo de ~taj)e. 

leeimento . • • • . , • • • • • . . • • . , • • • • • . . 

.S • IEX~~ediçlo : 

111) elo . certificado de reaisto.' de srarca de. inctuatria ou de 
commercio (por clatae), e nome commercial •. 

b), <!e certificado do titulo de estabelecimeDto· e 111ais 10$o~o 
. por clauc:. Clut aceder da primeira . 

c)- . de patcte de lDveDÇáo, moddo de utilidade e ~senbo 
oa ~& . industrial 

d) d·o titUlo de garantia. de. propriedade .. 

6. ltl$cripção :. 

Para . exam.e ·.á J1latricu4 de agente officia.l da Propriedade 
indo11tríal . • • ~ . ·• • • .. • • . • .. •• 

7 . lt~terposição : 

De qualqller ree'l:lrso .· ..... . ~ .. 

·· .. • • 

Solicitando . certidão de e.xi.stencia de marca i81Jal á que se 
·· i>r-etende. cegista-r .. ·•• . .. •. _: • . .. .. .. •• 

.e mais · s$ooo por classe que accre5cer . 

. J,o_. ,Re~~to: ._ 

Oe·· ~rc.a de U!dustria ou commercio, notre commercial e ti-
tulo de e!ltabelec:imento. • • . • • • • • • • • • • • 

' . 

so$ooo 

;oo$ooo 

l00$000 . 

6o$ooo 

roo$ooo 

so$ooo 

Io$ooo 

z~ooo 

zs$ooo 

O' c<incessíonario ·ou · ~sionarlo de patente de i~~enção e modelo de 
utilidade. · fica~á.-: ,tliJjei;to . ao pagamento das · seguintes annuidades : 

" . ..... ·. 
a.) · de so$ooo ·pelo primeiro l\11~0 ; 

.. . b). ' de ~o_$oop ~lo: s~do a.DDO; 

, ~: · <ie uo$.o.o!': : ~o te.r~~iro· anno, e .mais , 3o$ooo pol" anno que 5e 
segllii- Sobre. a 'anll!lidad~ :_ ~\ori~r..: _ 

. Pela patenté .de_.melhOrnmeoto:.•® ·P,apria' i~venção. o inventol· pagará, 
· de. urna .só· vez.;-'·::t·,:Quántia , c:arrespendente ' 'á 'õlnnaidade q~:~e ~ . tenbp. de 

. veneet: da ~atenté--..,mi.Cipill: :~ · aléni.: 4as· tintas ' do· deposito . e . da-· -éarta-pà-: 
tente~ ; ·: · : .• .. · . ~ . < • -- . · . .· . ' . . . 

,,,_; -, ,~,.,o :·concc:sSiónario . ou. cessionario de IP:lteDto. d'e . •~<>' ou JDC?delo jri
. d~tri~l; ficar.á. · suieito aq .pagamento .•· das · ·s~~t~ ·~:o·n'tribuições: .. ·· .. ·.• " . . . --- : ....... · 

:y 
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' ·- .·· . .. 

a) so$ooo pelo r.• período tciaUu..~; 
b) .:Joo$ooo pelo .:3,0 periodo trjcnnal; • · 

~-·c) 300$ooo. pelo 3·-;, período .trienoal; . 
d) 4oo$ooo .pelo 4-~ período trienn:d; e 
e) soo$ooo pelo S-0 pedodo triennal. 

A contribuic;io do . r.~ .periodo- tricmnal :terÍI': lJBBII adclnhld:unente com 
. a taxa .de eJOPe(iiçi() ~- ;:J&U!:Dtl:;: · ·· . ·· ,. · -

·Em ca.so alpnn ~- -e- taxa&• ierio :deltitttidu . 
. O paramento das taxas e · _annuidade& .acima ·ata-beleddas 1erá . effe
~o FtJlcdj.nte- ·oppaaiçlo do• .ellos:-as 1Jetições; livro• e dDcument06, e 
inatilizado• de accordo -com -a pr'l!lente iei. e -sempte· (lue· posslvel, pór per
furll.çlo pelo Departamento. 

I s-· 

. ' ~ 
1. Alvarás : 

.:~~) expedidos ás repartições fll(11licipaes do DimictO .:Fede-
· ; ral; em •virtude de termos de - T~ponsabilidá'de, a5sÍ'~a- ··- ' 
. ~os para o_ cornmercio de armas, de infl~vei.s e_ p:Í.ra· 

a exploraÇão ·de · Jiedr·e~ra·s .'. '.'. .' • • • • . • ; · . . • .' . , 
11) de entrega de · · vebiculos recolhidos ao· deposito p~blioo .... · 
c) ou ordens pau a sabida de pessoas r~eolhiilas. em eustodia ' · .. 

; e para a soltura: de presos po'r qualqu~· n::otivo . · .. 
• ' .. .. ·, ·.· . . 

:z'. Averbações: . 
. .. ·. : .. ·:. 

;~$~00 
. . s~oo 

. ') ..... · .... .7$ooo . .. ·· 
1 - 'o o" , • I o • 

· . 3 . l.arteira.9 : 

De conduetores de vehicu1os, motocyclistas, ;;ycl_istas e 'g~-
nbadores .· . .-.. · :: . .---- .' :•.\\ • ; • , . , .; · ... . •• · •• 

-:- : .·. :. 

4 . ,/Licenças · parâ: ·. 
:, . ~ 

a) abe~ra · -~~ ·flloc:eionamentõ ·. aottuà:t· .de · thea:tros -~ cinetna- ·•. ·.· 
tographos, concedidas .· po_r · ;·autoridadó !)Olicia~ na: • 

area urb3ri)l •• , • .. ~· •. : ~··~' ' '•. ·>· •;·>: •• _ >;:.; :;·.-. • -;- ·, :. · 2oo$ooo. 
,· ' roo$oo~ 
· . . · roo$ooo · . ·b) ' fu~c::::::n::~:::c;i·c:,~:·_' .. : ... · ~--.~·>, ·-:· ~-\::.': ;· :·;_: :.~· ·~ ·, : .. ·~: ~ 

·c) ·. fuJ!ccioriaPlênfD de -párqu~~ · d~· ~div·l;riJJ;s{ -~~i~ks:, ::~ _·: 
._, ·bljreta : ·.~ . . semelh~tt:S -;: : de :.sociedides·:: r.eereati)IU . e · des.,.;::,,; ;: .. ·., 
· \.pj,rtlvas, _,· c!)m-... ~trãdas · -re~i~; die~ o~s . ~;pecta.. 

' : '- . ; <:ltlloS :publico1ti ~ quê: ~<auferir:.-. mcr.<l$, .qualqner ·-qu.e, seja 
. '~-

o .ouníero de fun~ções. denttchto eiereic%of' · . • , .. ·" 

.•• .c, ,t ::.":":;~~;>: : ... ·; ..• :-::~;:. ~: · : ;• : ~ ~:· :: • ' <~ 
·, 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em OB/101201 5 11:12 - Pêgina44 ae 96 

.r 
d). f:lmccionamento de sociedades recreativas, sem entradas 

retribuídas • . . . • . • • • . • • . • • . _ . 
e) . ensaios carnavalesc'os' .. :. ' • .' ~. :-. .. ; , · .. 

f) praticaaem de motoristas, -motocyelistas e cyclistas 

g) qualquer fim que não se enquadre em nenhum dos itens 
acima (bando~ precato tios, etc.} • , . . . • . • . • 

h) il~ida de collectiv1dade na época dos folguedos .car
navalescos, quer se trate de associação já _licenciada paril 
· funecionar, qger- dos agruplÚI!e,zitos,' que, ·se fonnem põ\ra 

· aquelle fim, ·na época indicada. • • · . • • .• • .. 

i) . ·. ~h!da ~para propag;u~da conuiiercial ou não, em qual
quer época do auno; de -um ou mais lndividuo.s caracte-

rizados . . . . • • • _ .• · • . • • • • • • ' . • . . • • • • . • • • 

j)' sabida de sociedades rccreàtiv38 ou não . • . • . . 
k) · sah1da de. vchiculos annuncio na- época ·destinada aos 

fotguedos carnavalescos, - condu:r.indo uma ou mais pes
!oas, fantasiadas ou não • • . • ~ • . • ·. . . • • . . • 

S.. .Matriculas : 

De ajoudante de motoristas . . ~ 

4 .. •••••• 

6. Registro : 

De licença de -vebioulos em geral .. · .. .... 

7· . Termo : · 

. 'o) ' ~ fiariÇa . para . dt'!Sembarque ·de · extra.n~reiros 
·;,Uás ~-- .. -:; .. _.: •·. · .. . : .... . · ... 

b) d~ responsabilidade para· exploração de pedreiras ou para 
o cominercio de arinas; mo.niçôcs, inflamm:weis, productos· 
éhimicos e explosivos .... 

8.' Titulo: 

.De ,habilitaÇão de carroceiros, cyclistas, motocyclistas, co-
cheiros, motorneiros e motoristas · . . . • . . · 

9· Visto:. 
·, 

r · 

20~000 

:zo$ooo 
2$000 

:zo$ooo 

,.:~(}$ooo 

:zo$ooo 
:zo$ooo 

:zo$coo 

2$000 

.::~ooo 

" J5$oÓo 
r-s$ooo 

_Io$ooo 

·2$000 

20$000 

.. . . · • JÓOR'tt_ , U"NSlTO, PRoPaJI!~~-- F.' COMPilA Dlt A& lotAS, ~UNIÇÕI:S 
' Í! ' . JlXPLOSIVOS 

io •. - Compra :· 
- • .j . 

· ... . . · . . . 

,• 
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u. Guia: 

De J)ermissão para embarques, <lescu!barques e entregas de 
·explo5ivos, arma~; e ~nições, em ~ada BllÍa .(qu.a:tro 

guias) ..•.••. · .......... •• .... •• .. · • ·• 

12. Licenças: 

a) es~cie.es c proviso:rias . . . • . . • • • • 
b) para q)leima de fogos em festejos publicas 
c). -~a~a ~tirada da Alfandega de ~plosivos, 

' nlções . . . .· 
armas e mu-
,· .... 

àt .. ~ara transito com arma de caça, por partíc:ula:res: 

.... ~ .! .. 
pela ·primeira 
pelas I!Rlbsequentes 

· .. .... 
13, Multas: 

a) armas brancas prohibidas (secretas) encontrailas, ou ap
. ;prehendldas em poder dos re,pecti~os p~rtadores: 

em residencia partidlllar ou estabelecimento com
mercial: .-
peia primeira 
pelas S4lbsequentes 

na via. ou logradouros publicos ou em vebicu1os, por 
unidade de armas • • • • ..• . • • , • . . , • . • • • 

b) armas de foge> não 1c:gist:radas (clandestinas) entf"adas ou 
··apprchendida~ em .poder, dos, respc::cti':os poitadore6: 

em resic:Íencia parttl.eula~ oo e:;tabelec:i~nto com
mhcial; 

pela prlÍDei ra 
. pelas su.bsequentes .. 

na via ou logx-adouros publicos ou em vehiculos, 
~or unidade -de armas . • ... • • • • . . • • , • • . • . . 

c) explosivos em ger2l encontmdos e apprehendidos Qtlando 
:. portados Ql1 vendidos clandestinamente : · 

pelo ])rimeiro . ldlogramma , . . . . . , . . . • 
' ' !Ílelos eubsequentes: .. • • . .; .. .. .. .. .. 

d) fogos. de' artificios prohibiC.os, encontrados e app.rehen., 
di dos quando portados, ~endidos ou . em queima, por es-

-:.ljie"oie de ,fogos,.. . , • ... • • • • . . • • . , 
·'··· r' . 

J$000 

.:r$ooo 
30$000 

~$ooo 

Io$ooo 
s$ooo 

20$000 

I0$000 

too$ooo 

100$000 

.2tJ$ooo 

~oo$oo~ 

. ID0$000 

.:zo$oo-o 

zo$ooo 
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e) ~çao ~ qualquer especie e calibre encontrado e· ap
. ;.:prehendida e cuja· exi1;tenda seja clandestina: 

Bela primeira carga • • . • • . • , .. 
Pelas subseq'llentes . . . . • • . • . • 

14. Porte de arma de defesa: 

... . .. 

' \ 

·a) individua1, por arma • • • , ··. • . . . •. . . •·• 
b) ;para proprietarios de automovel, quan<lo em viagem,. por 

arma' . • . : _.. . . . . • • . • . • . . . . • • . . • • . • • • 
15 . iRqistro de arma em resideneia particular ou em es

tabelecimento comme-rcial (licença pennanemte) 

INSTITU'l'O D:S 1DSITlFICAÇÃO ll 1-STATIS'l'ICA CRIMINAl. 

r6. Attestado d·e bons 'antecei:lentes .• 
17. Authenticação de documentos .. 
r8. Cauccllámento de nota • ,· ,·, . . . . .. • . • • 
19. , Carteira de identidade; 
a) commum •..... 
b) :Para func~::ionarios publicas • . • . 
c) internacional . . • . . . . . . . • • . . • • 
d) para servic;o domestico . . . . ._. . . • . . . 
20 •. ·Cilchés d'e pbotographias judiciarias, de zo$ooo a 

21. 1Fo!ha .corrida . . . . . . . . . . . . 
21. -Iodemnização de- maten~l. de sSooo a .. 
ZJ •. Pl,"ovas photographicas, de 5$ooo a • : 
24. Recoohecimento de Í!npre5W.s digitaes . • • . • ••. 
25. ·Rectlíicação de assentamentos . • . . . . . . . . .". 
oo. Visto de careiras ·de estabelecirnentQS congeneres 

§ 6." 

I. Arrolamento de embarcação nacional não sujeita a re-
gistro . . . . . . • . . . . . . • . • • . • . . . . . . ••. 

. :~. Averbação 1ançada no registro ou no arrolamento d"e em-
barcação . . . . , ... · . . :~- . . :. • . , . • . :; .•...• 

3. :b]!edi.;ão. e cad~:rneta-n:atricu:la correspondente á inseri
.. pção marltlma individual' . ; .• ~ . • . • . • . • • • · • . . • • • 

4.. ·I:nsoripção em exames a serem prestados para o exer
. '"Cicio de 'llt'OfiSsáo ~ exija: a• upedição de- titulo, carta 

· ' · 0\1 d-iploma • • . • • . . • . . • •· • . . • • . •· .. '· . 
s. -· Licença annual concedida a~ 

B)· embarcatão · airolada: · 

Atê Io_ tooeladas liqlllidas de arqueação 
De. mais de 10 . até 25 •4., ••. •.•·. 

.20$000 

lo$000 

I0$000 

20$000 

sSooo 
s$ooo 

.ao$ooo 

10$000 

s$ooo 
ao$ooo 

5$0QO 

150$000 

ao$ooo 
Io$ooo 
70$000 

sSooo 
1o$ooo 
IO$ooo 

2$0 00 

I$ooo 

10$000 

s$ooo 
-~0$000 
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ne mais de ;zs até' so ;. · .. ~ ..... 
De ma.is de ·SO até 75 . . . . . . : . · . -
De mais ~e 75 até roo ......... . 
Por tonelada que exeeder de 100 liQuidas ~e 

b) embarc.a.ção. registrada : 

Até 30 toneladas liquidas de· arqueação 
• De mais de 3.0 até so ·. . , . . . . . . .. 
·De mais de 5() ati 75 .. •• .. • • .. .. 

.·· 

arqueação 

De mais de 75 até ·1-oo .. · ' ..... · .... · •• 

· .. 

Por tonelada que e,; ceder 'de s1>1> li~Í'lidas de 2. rq.ueaçá~ 

c) de qualquer natureza Dão especificada 

6. fPasse de sabida c~odida a: 

a) embarcação de coberta 011 de boc:ca. aberla para viajar 
entre portos de um mesmo Estado, ass~ se considerando 
o Distr:icto ~Federal e o Estado do· Rio de Janeim 

7 . :Registro de : 

a) embarcação ~cional • • . . . . . • . . . . • . 
o)" titulo, carta ou diploma 

.. ·'· 

~- !Revalidação de titulo, carta ou doeumento· expedido. 
por escola c:xtrangeira . • . . • . . . . • . . . • . . 

9· Termo de: 

~) abertura nos li~ros de embarcação . • . . • • • • • • . • 
o) en.cerranxento nos mesmos, por fo-lha ..•.•.•••••... 
c} vistoria procedida em embarca~. com e:oc:copção dos· 

que se referem 'ás empregadas na pequena cabotagem 

§ 7-0. 

r< .Buscas no!! livros findos..ou. "p.1.peis an:hivados: . 

De mais de seis· 1t'e.z:es até um anso 
De -um até dez ann~ • ~ . • . • 

.De de:z; até trinta -anoos 

r 

Se fôr intiiCa.do' o anno : 

· De 30 ati 5o anoos . • • , •. 

~,. . •·. 
. ..• . . ..... 

t's$ooo 
zo$oGo 

;~o$ooo 

. $200 

l0$000 

15$ooo 
~o$ooo 

3o$ooo 
$zoo 

roil$ooo 

2$ooo 
$1·oo 

lo$:000 

3$ooo 
·ts.$oóo 

.zs$ooo 

<"3o$i>oo 
::>~. 
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Se: não fôr indicado . o anDO: 

.. ' 
De 30 até so. allllos . • . • . • • • , , • . . .. .. . .. . . . 
·De mais de so annos ·• • . . ·.. .. • . . ·• 

;:. 

3· 

4-

Certióão verbo tJd vcrbum de qualquer docum~to 

ar~ivado, ~r lauda de papel de om,33 de compri
meuto por om,22 de largura . . • . . . . . . . . . 

Reegisbo de conomunicaç6es do exercido de agenda 
de navios· .. . · ·• •.••• : .. ._ .... - ... · ..... 

Tenno de com_pt'omisso de corretor · e · de approvação 
e nomeação de prepostos ·, ~ • • • • • . - . . • • . . • • . . 

6o$o~ 
15o$ooo 

15$00u 

~al;l <la Commissão, 2·1 de maio de 1935- - Valente de Li~, ·President<:. 
-Heitor MN.. - Cor,.éa da Cost11. - Mach;as F,.eirç._ · 

· São; successivamente, lidos e vão a imprimir os seguintes 

·' I'ROJ.ECTQS 

N. 23- t93· 5 

( x.• legislatura) 

Dispõe sobre grtsduaçiW de officiacs cl~ .Ezcr.cito c Armada 
.. com parecer fQ.fior~el ·dtJ. ComWüss(jq de Segu~ança. 

(Vide 'proj. n. :z7J, de 1935 - Segrrança 3 - !·"' Íegislatura) 

-: Du7ante 37 annos, vigorou o § 1.• do art. J.0 do Decreto n . ·407, de 27 

·de )~nbo de 1891, que i:nstituiu a graduação no posto immediato dos offieiaes 
dÓ EX~cito, da Armaiia. ou das classes annexas qu~ attinitsscm o n.· t da 
respectiva' e:Jõcaia ~ não contassem~ lia sua f~ de offici~, nenhuma nota .' que 
lhes. ~esabonasse a condueta . civil .. e militai~ Ao official' assim gi-aduado con~ 
cediam-se alguiriaS 'vantagens, . taes como o direito de melhorar o _montepio 
militar : de l!!Õmente ser corn~IS3.do na edadt limíte do novo {)QstO e de con.:. 
tar :i antlgU~de; _quan<io effectivado, .desde a d~ta de sua graduação,· 1 Alva
rã de 2 de Janei~o de .. 1&7; Lei n. 3.6,!5, de 3 ~ -de. Dezemb;o de J91S, .De-
creto de zS de Agos~ de. 189o, art. ,3 .~). · · · ' 

. Era justo premio aos . que sem. tnaucba. na S1la carreim militar •. attín
gissem nonnal~te á posição~de ~ffic;;es _ ~~ :anti&~s ,_ de :>CUS· pc;sto~, -·- . . . . 

. · · · A)ei n~ .. $.6;p,de: ~r <ie Deze!!!.~T~ · de . . 19:i8 extingu:u. ~sa graduação, 
sem . que pudessemos anbar com os seus · motivos, · : · · · · · 

... ' _:_ . • - . . . ,.-- . ': ·c· . ' . . . . .. ~ • . .· . . . • . 
· · E ó ·-projecto ·que relatã.inos 'pretende restabéleccl~a. Não temos du v•d:t 

em· aconse~r sua approvação, tanto mais quanto não trará nenhum au_gmc:Rto 
~e· 'deiiPcsaj :nem -ai~ : a .. orpnizac:ã9. da9· forças armadas. 

· E; :~ _nosso p~reca- . ' . . . . ' . 
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·Sala da Commissão de Segurança INacioual. - .Pii"io Toarinllo, .Pr·:· 
sidente em exercido.- Domingos Yellosco, Relator. - Htuflberlo Mo11a. -
D~tnetrio Mercio ~avin'. -;' Antonio Pereins Lim<J; .....;. ·Ribeiro Jwniur • 
.DOfTitJI Mclclliades . 

. '. Art . 1 .o O ofiicial do •Exercito e da .Armada, combatente .e· de classes · 
annexas sem· no.ta ~ue desabone . S\líl CQJl~u.cta :civil e . militar., il9 at\ingir • 
JJ •.. . l da r~ectiva escala, será immediatame~teg .raduado no- 9osto superior :: 
em que se ac~1 ~~~. porém, d~ lim!~es do quads;-o a .. que ,pertencer. 
. . .Paragrapbo ucico." .-No posto de general_d~ i!rig~lb.- comba_tente a g-ra::h•:: 
ção só será éonferida ao n. I da respectiva relação geral -d~ coroneis con:-
batentes de _t9.çias _as armas. •c 

·Art. z.'; Revo~-Se ru; _disposiçõe~ .em contrari_o. . .. . . 
-'sata das Secções, 212 de Abril de 1935. ~ MM-âmo Fe'J'f'eira.. - Freire 

de Andrtide. - Alfredo Pacheco. - Adollrlw SOGI'_es. - EdmM' Carvrslho. 
- i.~ M='luulo. - Lu~ Sucufi'Íra. - Fr~~ tk Moti,.a. - Gwilllermc 
Plizster. - -4lberto Surek. - Carlos R~. - Morlins --Yn'a...._ 

N. 24- 1935 

( x.• Legislatura) 

Redacrão para disCMssão especiat da emenda ap{>rovtula e destacada d.q pro
jecto .. ·1-A, de 1.935, 1.• Legisl4ivrts. re{lwlai.do o · dist~~ de .nW. 
vcnções ·a Jfiititu"ifõts d~ _Assistencia, · Edu(;a,'tw 1 e Cvlhl~a: 

. (·Emenda. n. · x ~. Finanças 44, de x9as- ~ r·.• · ~egislat:.:ir:l) : · · 

O •Poder !Legislativo decreta : . 
· Ait. r.o A diStnõuiÇão das subvenr;:õés e auxilios à.. que se ·rêf~~ 

· Décrews ·ns. ~-3sx, de' -3x- <k .Ái~·d_~· xgj~, do ~ 597:•. de 3· d~ Novcinhro 
de I9Ji; .21. I4J - (~rt. n), de-· lO de MarÇo de igj2; 2.Úo, ·.de JO dé Mar~. 
ço de 1932: e ~:i.o7f, de 1~ de" Agosto de 9J3 e · de outros ~reditos J,w;li~s 
que se destinarerit a· ~nstituições Partic-ulár~ de A~siSten~ia: Educ~c;ifo. · ·e 

. . . . ' · . . ;: . . · : .. ·. :· .· ' .. ' '' . 
Cultura, obedecerá .aos preceitos da presente lei. · · : . 
. : Art . . 2.0 Só podei-ão ser contemp·l~das .institiúçõ~s qÜ~ se. destinem . :1 

' alllfarar 0$ desvalm~, - ~_u- enfermOs, a --~terni~de . e ·a : ida:icm;:'·esti~ul:ir 
a e®c:a~o eugcnica,-_socc:Orrer as ::fàmilias de prole ·numéro~ e proteger :' 
juvenbide contra toda exploração, bem . COmO contra. O • àbant:Jono ph}>sico, . mo- -

ral1e intell~etual;{:lrt 138. Íetras: i -a c;· da Constitui~o· ·Federal) , animar o 
desen:Volv.iinento .'<las sciencias, · da:s· ·ane$, das tetr~s e da cultura em ''geral, 
pr:ot_eger -ós· ,objectos: de . in~resse:_hist?rico .·e:_. o_ patrimon~o· art5ití~o do Paiz, . ' . . ,. 
bem c:omo ps;-esur· assistencia, .;to: . tra~aeor .inteUectual .(art. ~48, da Co_ns-
tituição), e incorporar. o selvkola ~ . communhão· nacional {art. 5.0

, -XIX, , 
letra m): · · · . · ·· '. · · ·-_ -- · ·'' · · '· ·. · . · ' 

·. : .. Art~ s. • As iDS~ituiçSes q~ tiver~ _-~~ . recéber. s"u~ei1çã0 ---~ - prl_mei~ 
vez, :deverão habilitar-se ·Í>erante o M:~nisti-0 -d~ Educação. é Saud~ ::.Pühli~~-
provar_~do coo doc!Jmento3-: . · .. ' ·":""::~ . . 
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1.0 , que se acham ~a.lmente constitUMas c~m pérMltiàlidade jurídica !!' 
com funccionam~to permanente· !ia %Jlais de Uil1 anno ; · ·· · · · 

:é; que o ileu fim se Cllquadra em um dos easos previstos no art. · z.o; 

3.0, que não reeebero. outra qualquer subvenção ou auxilio. da União, 
neá:. iiispõem de· reeur!o5 proprios su'fficientes para · o· custeio das su'as des-

•pesas e desebv.olvimento dos seus -servic;oS ; · ·r ' 

4<0
, que prestam serviços gratuitos, segundo os fins a que se destinam, 

indicando o numero de beneficiados durante o ultilllo anno. 
§. 1.0 Além: dos documentos acillla indicadJ)S, deverão as instituiçÕes jun

tar ao~ respectivos. requerimenfus : estatutos, re!atorios. regul:u:nentos; bõ~.bn
cetes relativo~ ao ultimo semestre de sua actiivdade, e outros qiJl!eSquer 
elementos gue eomprovem funccionamento reguJ<tr- e util. inclusive attes
tados · das a-utoridades judiciari<ls e administrativas a c!.!ja jurisdicçll.o ou 
fisealização estejam directamente sübordinadas. 

§ z. o Em se tratando de instiiuic;ões de proteccão a menores, provarã<J 
tamcem qual o nu_Illero ~e acolhidos no ·semestre anterior pc>r sc>licitac;ão da 
a-utoridade ju'diciaria ·.competente:· 

· § 3·" As instituições de ensino, à~ q11alquer grâo e ramo, provarão 
mais: matrie1;bo, frequencia, aproveitamento do pesosal discente, idoneidade 
<lo pessoal docente, annexando exemplares dos programmas, quadros de mo
Vii:nerito de todas as' suas dependencias e outros quaesquer . elementos de:t"on-
strativos da efficiericia e normalidade dos seus trabalhos. · · 
. §i 4·" AS. ~vas exigidas pr::los numerso I, 3, e 4 podem' consi'stir ém 
attestados coni firmas rei:onhecidas de autoridades judiciarlas ou adminis
trativas · da comárca ·ou municipio em que tiver sé de, ' sendo necessario que, 
para validade desses attestados, taes autoridades não façam i)arte _da Di-
,-~~ria de instituição. ·interessada. · · 
. . ~ '5,0 O requerimento p~ra a· habilita.;áo ppdcrá . tambem ser en~minha~ 
do por· íntermedio de qualquer :mtoridade federal;. estadual ou municipaL 

.... ..... ' . . . . . . . . 
:Arl~ 4'~ Aquellas .que já tenham sido contempiada9 ao anno ante;ior , 

.dev'erãa·· ·apr~e!ltar, ape;~as~ . os. seguintes documentos: 
I.~,· relatorio .dos seus trahallios. no anDo anterior, mostrando que conti

=am ·a 'prestar serviços gratuitos, devmdo decla.rár se progridem, se se acham 
estácíon~rios. ou 'se âet:aein ; . . 

z . .o; · quadro demónstrativo dos beneficios prestados, com indicação ·do 
mo\.fmênto ménsa1 ãos oo;_eficlados ~atuifumente' {pessoa ou failli1ias) 7 em 
sê tr:ifunao âe idstitui~~ · de educação· ~ beneficencia ; · 

:3.~>,. ; balancete do a!Ulo; que dem~nstre ·a applicàção d~ renda, c;om·. ~ 
discriminação do destino dado ás subvenções anteriormente . COP;cedida!?. 

Paragràpho üriicci. · Todos · eSs:cs ··'dócwnentos de-Verão ser visados por 
dUas .. aúti:>ridades : j~di~rias'. ou admi~istr~tívas 'da· l<icáudade em que a . iils
tiniiçãó 'tiver a s~ ~éde ou~~ ·falta: désta:s, 'Pc:Ias "iklloeatldade l-nais proxima, 

Art'. · 5.• Uma ~onimisslio nomeida , pelo' Presi!Íeiite ·da IRepub!ica, constt 
tuida ·de dez pessoas verdadeiramente devotadâs ·á assísten~ia . social e~ ·d.~ n'o~ 
tona ·~oxri'petenêlii néSse ··a~sinnptô,'· exámii:l'àrá .õii do~méhlõs e eniíttirâ o seu 
~reêei. :sobie~·as 'instituiÇõeS • á .. serém . 'ben~ficfadi.s, ··~n:(t!cá'~ qua'Dto. j l'ilio; 

dee..i;e conceder a ·~& · uhJii:. ·N~~Sâ :á~re~Ção devem · ·~ê~''i~f~·êz#.' ,i=<>nb 
à>c:Xtensão é' a'1m:Po[tiuiéía S'ócW<<Ibs .b~e~~s pf.es~~os .F,Ia _-~rrsti~,i~~.i 
Corieltiíào. pelo ·hiélefenmentci ·;'dê'Ve 'à' 'i>aiéeer ser. !tinàaiil'erltado: . 

' • ' I 
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Art~ 6.e Tomaudo conhec:imeDto_ do· parecer da Commi~,- o Ministro 
fro!lluJará, d~ ·..accôr~ com elle, a "propoetà -definipva de .reCtlioai reducção, 
~ção ou augn-ento de . s-.Wvenção.,_ e a. ~ .. á deli-beração da Ca-
mara dos . ~eputadO&. . . 

~rt. . 7. o. A proposta . do , MinÍstro · abmaerá as . iMtituições. que, em 
virtude de COLtracto ou lei anterio~, . tl:llham direito á percepção do auiUo, · 
m~ionados, explicitamente, a. ~:~aturezà dtsses cômpromiaaoa .e oa actos. que 
os <tetermiDaram . 

. Art. · 8." IN enhuma subvenção a.nnual .Poderá · ·exceder de 200 :ooo$o oo • 
Art . .9 .· 0 

. As subvençSes só pOderão ser. ~. 2. iustltuiçÕes de iniciati
. va particnla,r ~ .que se achem· habilitadas Dos ~ermos da preaente lei. . 

Paragrai>ho unic:o. Os serviços . officia.es·.· acmalmente DISllti.dos • por. 
qua~squ~r vc~ cuja appli~~o é regulada .,pela presente lei. e ~e não hajam 
si~ attendidos no orçamento da Despesa para: o. exercjcio de I935, :POderão 
ser, exclusivamente para este e;x~rcido, incluídos na ;distribuição dos· au
xilias. 

Art. I o . Não serão concedidos auxílios a . :instituições· que restrlngire;m 
os beneficios aos seus associados. 

Art. u. Os 11ag:Ünentos das su~venções . serão feitos ere duas .prestações 
semestraes. 

Art . 12 •• No seu pedido de pagamento, a instituição deverá. declarar . !le 

este' deverá. ser feito ~irectam~te pelo . Thso~ro, ~u 'pela Delegacia Fi9cal 
Do EstadO em .que tiver. sé,de. 

Art .. 13. A's . instituiÇõe:~ que . em q9alquer . tempo . hajam· sido: subven.;: 
cionaàas, .não podefi. ser eQDcedida outra · subvenção_ sem qne hajam prestado 
ccntas da ,applicação dó auxilio anterior á Commissão de que· trata o .art. s.o. 

·. Art. 14. A'-distribuiçã~ do~ ~uxilios e subvenções de que trata a pre-. 
sente será' feita obrigatoriamente ; dois ter.c:o~ .da .!NÍl · importancia . . total, a· 

in~tuições. particulares de naht~a das ' :indicadas :nó art . . 2,~ • · .e .. !laS . con
dições estabelecidas _pelo àrt. 3.•, o t~ restáD'te poderá ser tambc:m appli
atdo 'em aWdlios ás associações civis, que se encarrtBuem. d~ ~vi~ .offi-
ciaes de assistencla e enltura.. . · . 

Art . · 15 • . O -Ministro . cb ."Educação .e ·saude 'Publica, . tendo : em. ~·ista :
natar~ da instituição betleficiada e· de accôr&. co~ o parecer da .Commis,. 
são a que se refere o art .. s.o, fixará annualmeni:e o -~~mero .• rl~.;v~. (!lle 
devem sU ,postas á disposição ·das autoridades. jndiciarias ou adnlinistTnti
vas ~arregadas· dos ser.f~c:os de ássiteDci3. . sÓclal, deveGdo ser ·.para. ÍY." 

levada. e~ c= ta a . imi>o~Dcia. ·dà sub~enção . concedida ·e ~ cfq,aci~~ do 
cstlbeleeUDeDto. . . . . . . .. . . . ... :. ·c 

Art . ~6. Não será ~rmittid~ com, os recursos . das . ~bv~çôe!;.,.f~era~s 
o pagam~ to do p~soal . -superior . da .· ~dministr.ação do estabelecime~to . e .. ~ 
deSpesas · f~tas ~ a acqui~i~ ·de. ·proprled:ld,~s des~s i . ~etid~. ap~
nees, ,aC5ÕCS.. . titUlaS, Óu:. êoin: gràtií~ç~~ •rej)~s~Ç~; : fesbs· e .: h~-· 
men:1~.s. · · .. 

. Árt,. •ir• . P~etão . taes r~~s · s~ d~didos .. em :unpliaÇ~ . d~ ~ 
veia, acqJt.isiçio de material~ .deede que visem a~tar .. o nuirero, de ~ne~ 
ficiadoS ~ a effiC:iencia_·d~s··~rriçOs o prstado~ ~-.instit:lri~.· · . . . .. · . . ~- . 

-. Art. x8·.-· . .O GQyeni~ .. ~~· me!~. de Í~spec:cio:Dar : as. lástituiç~ ·, 
· &;~ficiadas, baixà~~O' ,\pa~ . ~ .' os·_ regulam~to~· ~ ·. i~$ncçÕ~ · .. P~~~~s.' ·. 
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de acronla' com ~ presente lei. A falta de inspecção, desde que não -se .ve
rifique por .cur.pa da administra~ão da ·sociedade, não .será .. causa de se lhe 
não conceder ou não pagar subvenção. 

Att. 19. Os saldos ponrentura verificados no ·'fim do exereicio ser5" 
transferidos· e iricorpO!'ados ao exereicio seguinte, de accôrdo com· · o· dis~ 
posto .no art. 188 da Conl!ltitaição Pederil. . 

Art. ~o·. Serão ineluidps na disttibui'Ção a ser procedida em 1935 os 
saldos da Caixa de Subv~nções, as rendas da taxa sobre embarcações e das 
quotas de loterias nãÓ appli cadas no exe.rcicio de 193 4. 

Art.' ~·r·. Rev~iam~sc as disposições ett; contrario. 

- J oã.o Simpl~k,, '!Presidente . - W ~Idem ar F a.lcão Relator. ~ Adalberto . . . ' . . 

Catriaf'go. - Ff'~ 'F~Jho. ~ Cl1!11rênt~. Ma.Yiani. - Çra~liano Britto. ,-
Dtmiei >lU Carvalho. - Arnaldo Bastos. - Am~ral Pei.rot(). - Henriq14c 
DDdswOrth, com r.estricçõcs. . . \ - . 

O .Sr. Presidente - Está finda ~ .lc:ltura do Expediente. 
Tem a _palavra o Sr. Polyc:arpo Viotti. 

~ Sr ~ ~qlyearpo Viotti -:- Desisto da palavra, Sr. •?.residente. 

'1\ Sr ~ Presidente - Tem a palavra o Sr. Samuel Duarte. (Pousa.) 
Está auSente.' 

Te~n a palavra o Sr. Cal'lleiro de Rezende. (Pa.wsa.) iNão está presente. 

Tem a ·palavra o Sr. Gomes Fenaz. (Powa.) Não se encontra no 
retinto. 

-Tem a palavra o·Sr. #Eurico \Ribeiro_ 

.·-. 
o. Sr. Eurico Ribeiro ....:... , S-r. 'Presidente:, ao c=begar a esta tribuna, 

para attender ao· primeiro d!amado. daqueltes de: que· sou delegado nesta Casa. 
a V . . El<. c: á !Mesa ·da <:amara, a minh mais alta e :mais respeitosa saudaÇão! 

Que,• Sr. JPresit!;cnte, no eJtercicio do mandato de que ·somos ·portador,.r 
·t~bamos sempre deante de nós. acirra de tudo, os altos interesses da . nossa 
:Patria r 

·Próc:edente de um dos grupos 'file se fazzm representai-"nesta Casa. cuja 
exiStcneia tem sido ignorada pel~ legislativo brasileiro, ·tfu> ausente· tem eile 
vivido · dos f.avo:res · da lei -e itão inexplicavelmente ·esquecido . daquelles que o 
opportunidade de. -dando notic!as suas, põr, nos devidos termos os motivos 

. exactos e pree!sos em que awta· :a falta de braços na lavoura de todo o 
Paiz •.. assum!)to de ,cfne .. ~ occuPa.m, no momento, differentes · orgãos de pu
bllcld.ule desta. :Capit&l .. 

·Uma das· informações . trwdas. a publieo,' aprc:senta..nos o trabalha
dor -~ ~ b~etn. mstave~ ·e .impen;istente. causa qne traz ·sérioso em
ba~acós aos serviços em q\le se· empregam • 

. IVindp.:;:omo já_. di~se. Sr. 1Pre~- ·<Io· con\'ivio inquietx> d~s hu~ 
mildi!S. (l!:leranos,- onde a miseria se ·installda como todo o -~ tetrloo 
cortejQ>·:.JÍO&so_ assegurar· á Camata, conio aa ,Paiz, q.ue a ~igracão -desse9• 
nosl!()S · . pitf:riclOs e· meus companh!!iroS', priliCipalniente .para os -rreios · gratl-
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des. e para as grandes· ·cidades ·populosa~,' tem a sua. nasc:tmte na situa· 
qã,o qe angustia em que. vivem..' . · · . · 

O homem do campo que, pela sua profunda humildade, _pelo seu de. 
votamento ao. trabalb.Q e. pelo .. ~eu .grande. anio~:. a esta terra constitue uma 
.das· nossas ~ais s~bUme~ . ~eliqui~•>•Y.iYf, ~r. 'J>r~~i!iente; c~m .reulhc:r e 
filhos na estreiteza impres.sionant~ .. ~~ ;Z$O.Qo :~!arios· c, a <5ecc~, sem o di
~~to de qualquer cria~o 1110 _terreiro de sua casa. Dahi a vi.da de mo
larnbcis e de fome, de insocc:gO e de· intraoqbillidade, dabi, Srs. Depu
tidos, .o · ~ 'remove!'~· tánto (j.uanto ipossivel ~ara ~s meio~ g:r=des. ern 
busca, muito hiu:r:nanaineitte, daquiUo que o lavrador, P't'Q'Priame:nte dito, 
criminosamente .lhe nega como' principal~ente .uma diaria que bastasse, 
ao me~õ~OS, ;para a alimentação i~rescindivel, a}ém das prelimi.nares con
dic;õc:s d.; h.ygicne, <»Usa de qÚc ~ têm a mais remota ·noç:i.o. 

·P~ndo providencias ·aó Govetno afim de que ~ sltua~ão seí~ no:-
llializada, os jornaes guggerClll modificações nos dispositivos constitucio
naes concernentes .,i iminigração no •Paiz. Gra:nde1 immensa,. inestimavel 
têm 'Síodo a col'laboração do braco e:d:ra:ngeiro no concerw da ~da na
cional.' Asse&'l!-rÓ, entretant!;, meuS setlhores, ,que o dia" em qu~ -~ nosso . 
colono se v'ir 'cercado das mesmas ogar:tiltias, da mesma assistenc.ia e dos 
mesmos direitos que as n.ossa.s leis primam. em conceder ao iiiUJÚgrante, 
dll'; neDhw:it outro ·concu-rso precisaremos, já pela dlpacidade' dê trabalh'> .. 
dos .nossos patricios, já pela indole d'e profun·clo respei~ que vot~~ ~s leis 
~; aos ixxleres . .. . . ., . 

Sem saber quando começa o dia nem Qüa.tldo termina á. noite, . ao 
homem.' da lavoura são: '"exigiàa·s 14 e· I 6" horas de' .trábàlho, numã':recu~a 
assidlla··d~ ·tudo que é natural, e !lessa vída de durezas .incessantes. "'O ·nosso 
trabalhador vem se tomando um hometn doente e depauperado; 

AiMa ha · pouco· menos de -trés mezes, · !á ·'no- meu:·· afastado· mllilici
pio da Zonà da Matta de Minas ~raes. occorreu 'Um ·facto rle q~: ·lhes 
devo -dar · conhedmerito • para · bem:· se ajuizar da situação · desses- ·patriotas 
que · vivem eternimente envolvidos no · anonymato e ~o esquecimento . · · 

·O. S~t. ·. !F.RJ.:NCI$Co MouRA - Os verdadeiros Í!'-ctores da grandez:. 
~~acionai. ' :.·-: 

O SR. EtJ\RlCQ ;~IBIEI~O - Um ·pobre en."tadeiro. já pelos moti-
vos que não mais· são ·da ignorancia desta Casa,.~ um enfermo .. Sem re-

. eu~s para· se tratar :e .com a ,responsabilidade, de wna ·divida de so$ooo 
çom o patrão,· elle, ·por exigenda ·deste; deixava nas primeiras horas do dia, 
a esteira· Qnde seu corpo 'Pedia continÜar. 

·Certa . noite, depois de :ma1s <\1lll dia: de tr:igedia :intima,. ;); inquietação 
que a ausencia de· tudo traz a ·esses lares, juntou-se a da 41imorà do re
gresso_. á. choupana do .. chefe da . familia. · P~vendo nma anormalidade, a es. 
posa ·e filhQs servidos da escassa N:z de u·ma lamparina, sairam. â prooura 
do enferyr.oo. EncQntraram-no, . S:. Presid~nte, mOrto entre a enxada · e o 
serViço.. Depois. de difficu!dades insupi:rav~; conseguiu a viuva que o 
proprietaric fizesse· ~sporta:r o ·.corpo '!)ara baixo ·de' te~ OJ1de ·'9i-viam 
. e, 110 'dia ilnmediato .... n.wri caixão . sem fei-tio o· ê sem ·gal~o~ denunciando o 
.eftteuo de um indigent~; ··.passava . ~ela . delegacia de ·. pOlicia · ·da ·· cidade, 
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o corpo dó ttabalhad.of' desa.m'j)llra-:lo. Coovida a des~oocupar as quatro 
paredes onde vivia, ·a viuva, com os filhos e seus molambos., era lembrada 
a liquidar· a conta que o !l'lorto· havia deixado, 

Quando, Sr. -Presidente, depois de enfileirar .os commentaf'ios que ve
nho de fuer, ch~ga-n:e ás mãos Q exe!l'lplar de um diario local "A Manhã", 
de hontem, · que, denunciando um· facto typico dos latifundiarios brasi
Jeí:;os,· estall'lPa um Mdiché', q.ue nada mais é .senão a confirmaç:W da
quíllo : que· tracei com a ausencfa das cõres vivas de uma realidade do
lo·rQsa. O interessante,. entretanto, é .que. esse verdadeiro attentado aos. di
reito~ dessa família errante, processa-se lá na terra paulista de onde se 
~nharam os -:pedid'lls de provid.en.cias á falta de braços ~:~a lavoura. 

,A.q>ui está o ~uadro. Apenas mais uma familia que, depois dé longos, annos 
nas .propriedardes. de latifundario preponf.te de consdoncia adormecida. e 
cujo ter~eno ingrato, sacrificadamente transfonr.ou numa melhor seara, 
vê-;e ao relento a sucoumbir de fome. 

Ernquanto o trabalhador e sua família entregavam-se ao afan para 
. \lma. colheita mais compensadora, diz . o jornal . q~e o proprietario nã<:~ 

da\·a signal de vida, esper~ndo, entretanto, o mom~]lto .pãra iocupletar-se 
com os proventos do camponez confiante. A opportnnidade se approx:i
mava á p~oporção que se approximava a colheita·, e na . hora preclsa, e 
com o :ruxilio da •policia, essa -policia . nri'lit(! noSoSa conbedd'a, crue de-s

graçadamente nunca deb:a de responder á cham'ada; ouvindo sempre o poder 
ma:s alto, foi o homem posto na estrada com mulher e filhos, sem norte 
e sem destino. Está nesta Capit..l, mere~ondo talvez '!- caridade public:o. 
~ssa · familla expulsa: Pergunto eu, Sr. Presidente, poderá esse homem 
~·oltar aos ·serviços da lavoura? Fiado em que e esperando por quere? 

·Sr. Presidente. esta a· situaçlio muito commum do operaria·· da la
voura, est05 os I]Y-)tivos muito justos .que levam meus companheiTos· a 
abandonarem a vida de privações Q\Je lhes reserva o campo. 

A. Constituição de· Juiho, no capitull} "Ordem EC:I}nomiea e Social' 
pr-omette solucionar esse importantissl~o problema. Pois bem, Sr. Pre
si.1ente. :Parte integrante dessa familia de abandonados, liu.cta;n<io ·e sof
fnitida quotidianamente C<>m~, elles, aqui esto'\J conltante na realização dessa 
promessa . com que nos acen'aram os homens da nova Repu.blica. Oxalá 
não seja um . mytbo •. Oxalá, Sr. Pr-esidente, que, para a reali:r.ac;ão dessa 
grande ob!'a de· humanidade não !l'le falte a collaboração effi<:'iente dos 
meus 'Paus (lue assim farão tambe!!r uma obra eminent~ente · 1lacio;aaJ, 
pois qut:i, das mãos calejosas desses martyres anonymos depende tambem 
a · grandeZa economica de un1a patria. .(O ()f'ador é cumPrime11tado) . 

· O· Sr: ·Paula Soar és ·...::.. Sr. Presidente, ·inscrip(o já h a muitos ·dias 
·para trazer á·· Casa o meu esforço de estudioso, em pró] dos nossos grandes 
problemas 'c:cóno~icos . eu vou" abordar. corno representante qtie sou de um 

' - ' ~ ' . ' . dos Estados . CafCeirQS, . justamente . aquelle <tut:: mais prejuizos tem tid~ 

com I}S ac:tUae:s convenios; -a sem.vre· momentosa 'questão do café, :i grande 
columna: de nossa economía · • ' 

IFaçO-o ~m · a ·emoção . .de ·· éstreante, q= se. aggr.;~.va q'U'ánda ·vem ii 
mente que -ideatico ·:assumptc>, -·ao qu·e.·.·ahotdo, ·'foi h-a2ido a esta Casa pelj, 
illustre Deputado por S. -Paulo; ·Sr .•. Cinl!inato Braga, . cuja cultura· ex-. 
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cepcional seria melhor aproveitada ~ b~efieio do l'ai:r. ae ~. ·Ex. pu
des~e agir em .. 'Um .ambiente mais sereno, menos accessivcl. ás paixões po
liticas, num daquclles Se~ados, typo franccz, ttue o Presidente: Zamora; 
na Constitui

1
nte H-espanhola, l'cr::ommendava nece~rJo a todos os. pai.zes 

p:tra ·q.ue nelles se c:ollocal!sem os seus gt"andes homens. 

Eu penso, ao pa.ssar uma vista de olhos, um· baian~;o na nossa vida 
e1:nnomiea, ter 'Urna visão reais ampla, mais totalitaria · de seu. eonjuncto, 
encarando não só a exportao:ão, que conc:ordo · ser uma questão de vida 
e morte para () :Brasil, mas mmbem ·a importaqã() cujo volume nos . dá 
valioso indice da situação. 

Com effeíto, encarada cada uma de: per si, !lenso que, se a exportaçi;) 
nos conduz a condnsi'ies · .pessimistas, ·., mesmo não podemns dizer da · im· 
portaÇão. 

Isto' nos n:ostra, ao contrario, que o Brasil pelas condições fa.\'oraveis 
de forma~;ão industrial e agricola ])Ôde atravessar 'essas épocas de 'd-ise 
'l'l'e, abi, ,!)OT toda a parte, vão im-pondo a todos os povos à autarchia, re
d:u~:ndo· consideravelmente as compras no estrangeiro; não sendo exagger:) 
a\'a.liar em dois· terços· o montante da dirníiutição d~s 1mportac;-õ:s nesses 
ultimes annos. 

Seniio vejamos. 

·Em l9Z9 importavamos: 

Carvão .... 
Cimento .• . • . ....•.. 
P.roductos ma nu factura.dos .. 
Productos alimenticios 

To tal da ireporta~o . . . • . • . . . . . • 

a::m 1933 a Jlos52 importação era: 

Carvão . . • . • • • . •• , . 
Ciment() .. · ....... . 
Productos mannJac:ttll'adCS. 

Productos alimentidos .• 

Total •. '··· .•.• ·' 

.;,. 

Libras 
3·S88.oo-;. 
I · 5.J9.000 

,S2.0J5-000 

• l7.osS.ooo 

8tS.6sJ.OOO 

Libras 

9- r6z .oov 
I74 .. 00C. 

lS-309-ooc. 
s .. 84o.oc;. 

::8 .. tJ:Z. 0()(. 

algar:smos esses que são mais e:xpres.~ivos quando confrontados em tone. 
Jagern. 

Isto quer dizer, ~Ue o des~'•olvimc:nto do nosso . parque industri.:d 
e da nossa agTiC".x-ltura vem attingíndo . a ties pro)::Orções aue forçoso f.: 
coo~iderar que a .orientação prot,eccio~isci. seguid"-desde ~o, inicjo ·da . :Repu· 
blica, ad contrario do que eu :PeJ:Jsava, foi 'Um bem . .para o .. :Brasil. . 

JBcm ou mal. .á. ~sta. de mil .:: um· 1:Sf.or~, as ~ssall princi~es in. 
dt,strias ahi estão <:o:nsolidadas -supprindo as grandes nc~~ssida~es . do Paiz. 
Que ser.ia do Brasi).. hoje, deant~, da· quéda .enomae de sua. exportação. s~ 
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' lláo- tivesae appa.relhamento industrial· e· se se tivess~ fixadO . num livre 
cambismo, lyrico,- para a época actual? · ' ·.. · · 

A nossa -grande vizinha do Prata está· soffrendo · cs amargores decor
·rentes· d~ nãO ter. envet<edado ·peJa mes;na orientação e ·procura·, agora, ~ 
pressas, formar uma organização industrial de · euu:I'gencia, sendo frcq.uettte 
obsérvar-se, em strus prinpipaes jornaes, l! citação do · Brnsil· como urr 
e:x:empio a ser seguido. 

·se somos· assim ·optimistas· com relação á· importação. já ·o dissemos, 
não c o podemos· ser com reícrencia á ·exportação : ,, 

Aliás, se nós · podemes .. reduzir · tanto as importações, impedindo um:~ 

fuga enorme 'de: nossas r.q.uezas, é claro que os outros !)ovos naturalmente 
terão procurado· fazer o mesmo . 

Além · disso; os grandes paizes da Europa collocando em seus protecto
rados :e possessões os seus !)roductos manuíacturados tinham evidentemente 
que proporcionar vantagens tarifarias aos .productos agrii:olas das· colo

- nias. -alcançando, no· caso particular do -café. .proporções immensas, como • 
. adeante; fllostraremos.." 

O café, nunca.. é demais repetil..o~ não experimentou diininuiçã9 sensível 
em seu con'sumo, coito o mostrou cxha.ustivamente o .illustre Sr. · Cinclnato 
Braga, mas forçoso é convir que esse consumo não tem augmentado á alt:t
ra da }.'rc;:·aganda Qtie se vem fazendo. e do proprio desenvo}vimento da po

.puiação mundial. Factores varios · tém concor.-ído para isso, além da ten, 
dencia· geral de limitação das impo:-taqões. 

iNos Estadas Unidos, a quéda da lei secca, em outros Pai~es. os chamados 
s~ -< que, diga.-:se de passagem, não preterem o café tanto porque se

j::.m :trais barato, .mas porque ha uma., grande população que lhes .prefere o 
gosto · e que se· convenceu, .• bem ou mal, de 'que os SC1i5 afíeitos . não são D ':)

c:i;o:o como o do café - e .por ultimo na Europa peJo consideravel accrc:scí
m~ tias taxas -de entrada. fruto das penarias orçamentarias locacs e da va
l~rizaçã~ fic:ticia de que fomos ·cul!lados. E~· todo ~ ca.so, calcula-se, e e:1 
_acbo:.muitt>, ~ soo,oo~ s;recas, o a-ugrnento a cada aruto <io consumo-mun-
dial de caf~. ' 

E,(~~inando · cuidadoS{lmente ~ ®adro da exporta~ão do café d~s ~i
zes concorrentes do Bra!!il, verifica-se <rue têtr. · tido realmente au~ento, .:t 

Colombia q:ae, embora. em · r 92 r já exportasse' 2 . 34'i. 6.33 saccas,. realmen
te de 1927 a I93J v~m ~Portando na 'média· de z . sso.ooo a 3-3Is.ooo;. :LS 

c0lonia51 fran~ezas que teiJd'o expOrtado . em I921 CentO e noventa. C 1JOUC2'3 

n;;l sa.ocas, em 1~.3'3 tiveralll 'esse n~ero accrcsddo para quas i um milhão ; 
o Cong-o :Be!ga; ,q.ue passou 'de srS . a ' 136.666 sac:cas- n~saes ultimes :de,z 
annos, e alg'u~as colonks ·da Aírica Oriental Tng!eza QUe no mesn:o pra-zo 
ti~eram .um augmento de .-soo.oo sacca.s. 

As demais nações _e oolonias productoras de ca~. cerca de dc::cesete, in
'chrindo toda a América · Central. Venezuela, · ·etc., se mantêm · na: mesma al
tura: de 1925, pprqu:ritto nesse ·anno eXportaram S·19LOOo saccas e em 

. 1933. 5-967,0:00.. -- ' . . 

O· ·auginento na producção colombiana' · ~ o mais· grave, teniio-se ·em vis
ta. QUe é o ·R_rÔdbcto cnfonibiano o qUe '~sco lucta ein: nosso principal mer
cado :__ Estad-os Unidos-- com: a vant311'em de apresentar a rnór parte· de 
cafés finos, devido·:· como_ já se está · fa.rto· ·de saber:: 
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a)· á orientação· ·rlhs· pequenas fa2endas, pois Irá· o· grosso da plantaçã(l 
e em propriedades contendo m~os de s . 000 pés, geralmente dirigidas pelos 
propr_ios . 9roprietarios e sua5 · fumilias ; • 

b). _pelo 1empo de: fenrentação ,se -processar em .ama:durecimen1o su-ec:es
. sÍVOii; o ,qlie· faejlita a el;COI'ha na ocolhât.a, ao . co::Jtrario do que acontece nas 
nOSoSaS. lavouras, onde o _amadurecimento é quasi simultallco, difficultando , o 
selecção e a colheita. 

· · ·Para esse grande· çoncorrente que é a Colombia, impõe-se primordial· 
mente a campanha pelos · ca:&;s finos que já:· vimos fazendo com exito em 

.São Paulo, sendo apenas de Jaroentar q_ue ~Ha tenha ·empolgado mais nas 
zonas de red-uzida produeção. Quanto ao progresso dll$ plantações nas co
Jonias francezas e· !Jelg;l$ é s'Uperex:plicavel.· . 

· •De l9219 até agora a odifferCilÇa de taxações sobre cafés de proce:iencia 
extraogeira e colonial é,. na Fra11ça,. ·de S3l.ZO francos por 1 o o klios de c a f é 
qtre recàem a mais sobre os ca.fés extrangeiros. 

Ainda= ha ·a consideràr· que ambos os cafés pagam um_a taxa de· r o fran
cos por roo kilos, chamada de protecção (:o]oniat, a qual produ~iu em 1933 
r S milhões de. francos e que· é. distribuída pelos governadores· respectivos, ao5 

prOJ)'I'ietarios c::oloniàe.s. 
oNa •Belgii:a, ·a: differeno;a é. ·de" 250 f=cos ba~ por roo kilos. a favor 

dos cafés do Congci~ 
Ora, protegida por 'eS!e& enormes direitos· de entrada, é natural que te

nha prefet"encia o café colonial, deixandO-nos na posição· effectiva de for
tJecedor s'upplementar~ 

Não· ~credito mais na posst.bil.idade ·de rehavenuos o mercado francez, 
augmenta~do o . nossó medio -~milhão e meio que lá c:olloc:uros·. A baixa do 
preço do nosso . caie; nessa alturá dos .. acontecimentos seria compcsada por 
novas 'taxaÇões, J"edÓn<Iõmdo erri prejutZo ni.ís5o e favorecendo a França. Os 
deputad.os coloniaes não "pi:rmitiriam nõvas conquistas 1iossas. 

!Fique-:.Dós apenas a ~~ça de manter .a proporção actual pelo au
gmeuto progressivo &· eon~o q~ ·~ 1913 era de ·2 ks,90 por cabeça e 
em 192-9 de 4,Ii"S e em 3'3134 de 4,5-6 e quicá pela diffiruL:3'ade de braços 
para ~liação <Je _ nova~ i~vouras ~ de ter:ras. de rendi~en1o -compensador. 

iEs_sas observações se attenuam' em 'seu pessimismo quamlo se-' olha a situa
ção d~s GUt~s I'; ipt"00uct0t'CS. egua'Jmente 'estagnados em sua exoportaçã~. 
ha já um ~~~ennio, C()mo q~~- tend~' attingidO ~- s~ capac~de~!irclte. 
- . ·O.probl~ do café é por: de~ais .eotl:llJlex() p;;ra ser _bitolado em fornnrlas 
precisas •. , Aos. que apresentam a solução simplista de irrundaçã.o dos mer-ca
dos . a p.r~Ços baixos:· se <:amtrapõ_c:m. ,os que observam ~e- ~ questão do cu'ito 
exerce tanta influencia, .porquanto etn.- 1924 .para .red:uzí_r o. coll'Sumo nos 
Estados /Uni.dos .de s% foi J)I'eciso. ~pli!:ar .o pr~_ço. 

Nelle é preciso levaz: ei!1 linha de conta a pro.paganda.e- bem assim o gos
to e- ex_igencias- -de . ca,da consum..:<Jor, as .. tarifa$> prot~ionistas .e o grande 
facto que é a S1J,perprocl<ucçã!) e que a todos excede eB) gravidade. 

Esse· ultimo {lhenomeno irifelizmente- ·é .. ap~ • brasileiro,:.cm os nos~os 
dias, porquanto.'-phenomeno:·mWMHal;·-os nossos cODcOt'!;entes- que têm até hoje 

·. escoado . suas safrns, .. ·assim não- -o- . consideram, recusan d'o · o estudo · de Ull\;,l. 

solução de cooperação. . .. · 
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Tcmoa que arcar com a superproducção s6sínhos e seria tomar tOdo o 
prec:ioao tempo desta Camara 11a explanação da noBBa politi~ de valorÍ'
zaçi5ee, calcada aobre a ·retenção do nosso producto ~r~:pi>Iementar. 

O que ha. de positivo, porém, na média doa erros e dos acertos da· pO
litica dD caf6 ~ q,xe: 

o) 11 actua1 taxa de 15 shillings· não fechou ao Brasil mercado algum·; 
b) nllo aobrecarri!EOU ao productor e sim ao consumidor de vez que 

bouV<l augmento nas .vi!Ddaa e 2/3 da taxa reverteram ao primeiro, permittin
do compmaaQ6es. para as despesas das colheitas. · 

Tenho como vencidas e o são consumadas as razões que lévarani o Go
verno, premido pelo encalhe eonsideravel, a lançar a taxa, redundando disSo 
desafogo senão total, ao menos eviden~e. 

Extineto a 30 de Abril o -pra:z:o de quatro annos esta:belecidc' pelo Con
venio aos ' .Estados Cafeeiros, fica, e ~ o que agita os nossos dias, o pro
blema da extincçl!o ou da eor~servação da taxa. 

Minha opinião• sobre o ' assumpto, franca, leal, Jiza, despida de qualctner 
preoecupação subaltern:a é a ~guinte: 

Q) Em face dos ·tenn.os claros do 'convenio e das dÍsp()~iÇões transito
rias --da !Constituição tão ~iuçadamente e:q>lanadas pelo il1lstre Sr. Cin-' . . . . . . 
cinato :Braga, a taxa está ·atineta a contar de 30 de Abril. 

~) IPor outro ~do é ' preciso considerar<, co~o facto positivo que o The
~ro 2-lacio~l. que 'll:Í.O é um corpo extranho no seio da' Naçã~ - em,Pres
tou ·ao 't>ep~rtunent~ •Naci~l do >C~fê ·.cifra ~rto' de r . soo.ooo contos e 

que ~se dinheiro lhe P.~ctsa ser restituído. . . . 

c) ~ .face .d·isso, prímordialmet!te, .para estabelecer novos rumos em a 
nossa .política caf~ra. impõe-se .um . novo e urgente coiJvenio entre os Es-
tados interessados. • 

. ·Elle· é que- deve -decidir da:. rraneira comó será levada para f rente a 
questão --do .. café. .MaiS do· que .uma connnis:são d~ inquerito da Camara, 
que serVi-rá precipuamente ;~ara estabelecer celeuma e COII:eorrer pa-ra ma
nobras . ba.b:cistas eu. entendo que . por occasião desse ·novo con•·enio a União 

·. . 
.deve .proporcionar aos Estados interessados um exame cornpleto dos negocias 

·a cargo do ~partam= tO N acionai do Café, cuja acc;ão Dão póde ser con
demnada, por simples interesses politieos, sem as referidas pesquizas. 

· Realizado 6 convenio. balanceadós os stocks existentes, esclarecido de 
ver se cbegàmos ao equilíbrio sonhado por oecasião das primeiras indn~ 
rações, êsta?e~ecidas; : se ,Itecessarias, 'IIOI'~s Q:ueimas; como ora reclamam ~ 
parte de São Paulo-, de· ·mais •de oito 'milhõés de saccas, ·fixadas va não nova 
quota de sacrlficio: ás quaes~ . ao qu~ teriho percebido, se .parecem desejar 
esquivar- os .productores ··de ·cafés f'Ülos - ·ou· então; . reso?vida a entrega da 
lavQUra á sua propria sorte e o ~fé · ao imperio da 1iberdade· de commercio, 
ahi l!lltão, ca~rá o· estUdo da fixação· da taxa; seja · mais ampl~ de finan
ciamento, sejil apenas 'IJ.m;l. taxa . mais modica de indernni:.:ação ao Th~uro 
do débito existente; revertendo os sa!dos ~o montante· da divida - repar
·tida em 'I O ou 12: an.t1Õ~ - · ao ·necessario revigoramc:nto ou formação de <::lr
tcira~ bancarias ·d_e credito agricora 1 1111e favoft:Çam re:llntente a lavoura, 
pondo-a.· a 5atvo ·.do;--juros;; .da ·;igiotagern 'deshmnana . . · 

- ' !Qual- ~lução pr'l!d~rtüharà ~âtão? O · i)roblerna é· evidentemente -difficil. 
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. ·Te!!ho . para mim, e é nease ponto que. noais adeante V1nl enquadr-ar 
o ca~ do Paraná, que o que mais agita e afflige a N:~~;ão, ·o· que pt'oduz 
e conduz a ·vaeitlac;ões de todos ·os governos, o que fa~ pos seus ~lo
rizadores e outrance, outros favorav~is á liberdade do comtriercio, o que 
aindâ 1C9Bcorre para. tornar mais nacional, como querem ·os nossos con
ooneurrentes, mn problema que é ·mundial, u que constitue emfim, o 

drama do ca.fé brasileiro, é a profunda deaegualdade entre aa lavouns 
velhai!l, pan as quaes <:hegou a hora de morrer e .não o querem. e as 
plantações novas, cujos proprletarios certamente não verão phases autc-u 
como uos dois .primeiros decenios do seculo, mas l)raa os quaes· o negocio 
do café .ainda. é lucrativo. 

O Sr. Demetrio Xa-vier - Essa é a verdade. 

O Sr. Paula Soares.- Umas ::zs .a 30 arrobas por mil pé~, outras 
JOO, rso, 200 ·e mais arrobas no mesmo numero de c:afêzaes. 

O Sr. Arthur ·san~ - E' o ca!lll do Paraná.. 

O Sr. Paula Soares - Justamente. 
Ha di.as na Constituinte Paulista, o Doputado ·Romã.o Gomes, com 

·a coragem de attitudes . que o distingue na pa% e na gue~ra preconizou 
a destruição de 20 milhões de <:afeciro5 e o -seu a~roveitamento · como 
lenha. Tenho para mim aopenas nu~ o numero· é muito paqueno .. Pois 
afinal O abandono OU a d-estr-uição das velhas arvores não é O 00 j)T!)prlO 

cydo do caf~? Senopre para d~ante, na sua ancia de• terra, o café varou 
o Estado do ·Rio, no Iroperio, e se alastrou pelo N oni~ste de São PaJUlo 
e penetrou no seio de Pi:ratiniga e fel~a oc:onção do B1'asíl. 

Mas endquecendo ao hÕmetn, s~pre impr-evidente; empob~eceu. a terra, 
tr.:msfonnou ·de sertão .. bruto em prosperos centros de civilisação, como 
Presidente Prudente ,e outros. 

Lá.. atraz, ficou Sorocaba dando exemplo e rumo ás terras que o 
café devastara. 

Pois· bem, Sr. Presidente,; nessa procura de to::rra:t roxas foi que 
se descobriu o norte do Paraná e se verifi.cou que nos espigões entre 
e Cinzas e o L;l.ranjinhas os cafézaes davam zso a 300 arrobas por 
mil pés. 

· Em r927,- já. o café entrava = uma bõa pat1:e no orçame11to do 
Estado e . a valqri:t:lçáo_ das t~r~s era tal, os negocias . de vendas e os 
novos plantios de tal fórma numerosos, que, dois annos. ·depois, o . P1'e
sidente Affonso Camargo calculava a renda do Paraná em 19~ em cerca 
de roo .·ooo <:ontos! . . 

Compellido a entrar . no i)rimeiro conv~io, apesat' dos protestos de 
seu governo., .; Paraná ainda conheceu e eproveitou a. valori:tação de 29. 

Quando o dinheira. dos .financiamentos findou, apressando a· revo
lução, ainda o EstadA:. não 1)odia . desanimar -contemplando ·o rendimento 
de ·seus cafézaes~ 

As decepções .para o. Paran~ só vieram com o Convenio de r9-3T
A orientação. ~eral era considerar a 5trpet'.prodúeçio, lünital-aL- ext_in~ 
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guindo os excessos existentes nos reguladores ..,- mesmo que muito fosse 
lixo e pedra, pagos a xoo$ooo a sacca - e impedir- n~>vos plantios. 

O Sr. FrM1cisco Pereira - O convenio de 3•. ~om duração d~e 

quatro annos, previu a expansão normal dos caféeiros, no Paraná, cal
culando o maximo de so . ~ de .pés. · Quer d'ize>:. que o govemo dO: 
Estado, na occasião de assígna>: o convenio resalvou o direito do Paraná, · 
dr:.rante aquelle p~iodo . 

. O Sr. Paula Soares - Essa probibiçã.o cahia de um m<X!o <{uasi 
ab~Õluto" sobre o Paraná. 

. AD IP!Sforço do Delegado Paranatense e á vtstta de S. A. o Príncipe 
de Galles, que f~i . pessoalmente visitar a Paraná Plantations e como 
que ..aavertir que não cotnl)rára terras para não aproveitai-as - deve 

o meu Estado ter. ~nseguido autorização para -plantar até so milhões, ~ 
elle já tinha 3"4 milhões de eaíé.:a.es. ., 

A medida que apparentemente resolvia o caso não impediu porém, 
que os interesses do Paraná •fos~ profundame:nte feridos. 

Seguindo uma orientação .errada e injusta o Departamento do Café, 
em ve:~: de ir apenas annotalldo as novas J>lantaç~, até quando com
pletassem o limite rtxado, entendeu estabelecer· certificados de plantação, 
obtidoos previamente mediante requerimento. 

O Sr. Lanro Lopes V. Ex. permitte um aparte? O Paraná não 
viu respeitados zruitos dos direitos que tinha, decorrentes desse convenio . 
Ha dias, tive occasião de diz~ a~> Presidente do Departamento Nacional 
do Café que o Paraná pedia apenas lhe dessem aqui !lo a que fazia j u.s. 

O Sr. Paula Soares - Perfei~ente. 
Uma meia duzia apenas se favoreceu com C$a medida valorizando 

o preço de venda de suas terras em detrimento do grosso das propl"ie
dades do Norte -do Esta de e o facto é q'Ue · os certificados de licença. não fo
ram em .gl"ande parte aproveitados ,para os seus fins precípuos. 

As transa~ções de terras diminuiram, desfallcando as rendas do Estado, 
com a pterda dos impostos de tranmissáo, ek. 

Ainda grande parte do café colhido não .podia e não póde ser escoado, 
como seria o ideal, pelo porto de Paranaguá, hoje apparelhado, porque não 
foram construidos. vinte e poucos kilometros de estrada de ferro neces
sarios a !i'gar a S. P. Rio Grande com a Norte do Paraná em qualquer 
ponto desta ultima.. 

O Sr. Lauro Lopes - Pelo o::om·enio de· •tue o Paraná é signatario, 
o Departamento Nacional do Café obriga-se- a fazer um deposito no 
Banco -do Estado, de 'o o/o de 5e11 .capital, no in.iriimo, para financiamento 
da lavonra. Trata-se de uma obrigação que ó Departam~rito assumiu 
para. com o Paraná e não cumpriu. Tão sómente por iS5o o Estado 
~ri ta. 

O Sr. Paula SoaTes AsSim; .cer~ad~ o ,Estado em suas .po3si-
bilidades de novos plantiQS, sem ter consegUido a ligação ferroviaria 
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atima '"·Cita.da. encarando dentro' . do seu particularismo ;espdtavel os" Con
"11ellÍOS do · Café como oraãos . de oppressão das suas lavouras novas ás 
ne<:essidades de ·vida dos vel1lQs c:afézaea, considerando que sem convenio 
e: sé'm ·lírititações, o seu ·café se escoaria como se escoará todo porque 
:hinguett. .com. elle poderá competir em preço, foi que a opinião pt:blica 
do Par:i.nã, desgostosa ainda por não ter sido proporcionado á sua la
:.:.;•:.r:;. uni vinte~ para o credito agricola, levou o governo Paranae~se 
a deoiUlciar o Convenio Caféeiro, alliás extincto a 30 de Abril. 

Tenlio para mim que o honrado g<,>vernador do meu Estado evidente
mente não poderia ignorar a.s difficuldades vindas da ex.tincção da taxa 
de 15 shillings. á União pela per~a de t milhão e 400 mil contOs a_d~
tados ao Departamento, ao · Estado pela 1>erda dos fun~s decorrenteS 
.da restituição que, embora, abusivamente eu entendo, ·o facto é que con
correu .para o orçamento ordinario de I935 com 4.5o0 con"tos. '"· 

-A. esse respeito C'll ousaria "fazer um appello aos Poderes Publicos 
do Paraná, hoje:' em · pleno fnnceioDamento, a que masmo lançando mio 
de indispensaveis -compressões na despc:sa, procurem entregar á Lavoura 
essa sobra dos 's shiHings, ·seja redistribuida ao.s plantadores, &eja :reando 
uma pequena carteira de credito agricola. ·no 13anco do Estado, :ão in
di~pensavel dia é ao desenvolvimento da lavoura. 

Mas, voltando á denuncia do convcnio pelo Sr. Governador do Estado. 
a sua attitúde não deixo'U. fechadas as ·portas a novas · negocia~ões, en
quadrando-se nessas a suggestão que a~i de fazer de um ·novo ··<:<m
venió. 

Todos sós do Par.ma temos bem fixado este ponto: o ideal para 
o nosso Estado seria a libe.rdade do commcrcio do café, porquant<l S<) 

temos lavoura novas de rendimento espantoso e por conseguinte :linguem, 
friso, comnosco competiria em pr~os. 

Mas os nossos particularism~ regionaes não \ ':ÍO :10 ponto de esque
cer o aspecto nacional do problena do café, por isso um novo- convwio 
em que se .fiJ:masse lmla orientação nacio!l.al para desafogo de toda 
a lavoura e mais ainda em que se resguardasse o interesse do The
OC:uro seria .acatado pela opinião publlca d-o Paraná, com a qual e~:i1:o 
aqui t.:~dos ~s seu.;' representantes n;.. 'bro ou na :ná fortuna' 

O que será justo, 'POrém, é · que ao desprenáunento do Pa#aná, 
compense . a :União fazendo a ligação fet"rovia.ria tão i::~dispensave! ao 
progresso do ·Estado e que os demais Estados interessados tenham em 
mente ·<ltte o Paraná não pode conse11tir t'm :~0vas iimitações :.~ su~s 
plantações. · 

Se todas as declarações ofíiciaes frisam · que marchamos par~. um 
regimen . de .colt'.pleta liberdade do commercio do café é justo que vivam 
aS 1~.vouras .ie grande rendimento: 

Só ellas pOdefão manter no extrangeiro a lucta ctue o. Bra~il tem ·de 
travar para, senão melhorar, ao menos susten)a-:- ,, !'ua posição a~'-•1a: . 
(Muilo bem. : Palmà. ). 

Durante o . discurso do Sr. Paula · Soares, 8 
Sr. Euvaldo Lodi, z.n Vice-Presidente, deiXa a ca
. dcira ela · · presidencia; ctne é occ~-ada ;~elo Sr·. Ar-
roda Ca~n, I. • Vice-Presídenfe. . 
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Tc:nho sobre: a mesa, e vou submetter a votos 

REQUERIMENTO 

Requeremos ~ que,. ouvi ela a. Camara, sejam enviadas ás Carn;ras da 
Argentiaa e do Uruguay as nossas m~is affectuosas saudaçües no momento 
t:m que os navios da nossa esquadra, em missão de fraternidade continental, 
se encontram nas aguas do ·Rio da Prata e ' a representação brar.;ileira 
pisa o sólo das grandes republicas vizinhas. 

Sala das Sessões, z~ de Maio de 193.5. - Eurico de Sou::a Leão. -
Aeurció Torres. - Lui::: Vi~nna. - Carneiro de Re::esde .. - Christian.o 
Machado. - Dan:(:l de Carvcrlho. - Polycarpo Viotti. Botto de A-fc
nc::es. - Pinheiro Chagas. - Octavio M a1r{Jabeira. 

O Sr. Souza Leão (Pela ord<"m) - Sr. Presidente. não anima a 
minoria parlamentar o proposito de toldar o ambiente político nacional; 
não queremos provocar ·dissídios; não sos interessa fomentar animosi
dades; não é do no'sso in~ito agitar a ·Nação. 

Mas no direito de fiscalizar a acção dos poderes publicas nas suas 
diversas modalidades, na administracção como na política, queremos, acom
panhar a vida .nacion~l em todas as suas vibrações. 

Foi precisamente ,pÔr isso, Sr. Prosidente, que ~·e11cendo certos me
Jisdres patrioticos não poude a mlnoria dar o seu apoio á visita inter
nacional emprehendida pelo Presidente Vargas ncsté momento de yivas 
apprehensõe~ para a vida economka e financeira do Paiz. 

Combatl':ll'los essa ''isita por tOd0>5 os meios ao nosso alcance, mos.. 
trando que o seu adiamento,, ao invés de diminuir o Brasil nas republicas 
vizinhas, ás quae5. nos estreitamos· por laços de affecro já hoje indes
tructiveis, r.:levaria no seu conceito a. nossa prudencia e nosso criterio. 

Màs desgraçadamente não fomos ouvidos. 
Por fundamentos que ainda hoje se ignora, o nosso governante se 

·obstinou em não attet'!der aos :elamores da Nação. danda a impressão 
de que, não realizada immediat=nte a visita. as conti_ngencias do meio 
internacional nos obriga riam a rude:; sã<: ri fi cios. 

O professor Annibal Freire, cuja palavra .aind~ reboa nesta Ca.s.1., 
com· scintilla<;ões admiraveis ('Muito bem), disse certa vez: 

" A Ameri.ca do Sul tem dado ao 'mundo ~ e;oc;em
.plo de uma. sequencia jámais interrompida de actos 
inspirados nos estiinulos e a'lliSeios fervorosos da 
paz:, e os deuses dos nossos destinos hão de per
mittir sempre que possamos resolver nossos litígios 
dentro do regimen da cultura e da ordem''. 

Sr. l>resid=te, a minoria parlamentar quer servir-se da opportuci
dade para dar um grande exemplo , de cultura e de transige~:~Cia. Não 
deseja rnédir sacrifir:ios para estar com o Brasil onde quer que elle .se 
encontre e por isso mesmo vem aqui, neste grande scenario, fazer uma 
tregoa em homenagem ás .duas grandes Republicas císplaÜnas, · que fes
tejando o Presidente Vargas não desejam outi-a cou:sa senão homenagear 
a nossa l'>atria. 
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Desincumbindo-me da alta missão que os meus collé:g~ . me. c:onfi~ram, 
devo accentuar, para· que duvidas não haja, que esse rnovimento~e com-
1JOStura politica não tem outro objectivo, senão a frat~midade conti
n'imtal. 

Continuamos em relação ao Sr. Getulio Vargas na:. mesma situação 
de Voltaire de referencia ás suas crenças: - tendo· $)assado em com
panhia de Bossuet em frente a uma ·l!greja, descobriu-se respeitosament~
Interrogado pelo seu· velho amigo se se havia convertido, apressou-se 
em responder: "CumprL-uento, mas não ten·ho relações". 

Festejamos assim, Sr. Presidente, no momento em que os acrordes 
do bymno brasileirOo, sobem p~ra os céos de Buenos Aires e de Mon
tevidéo, a gloria, a galhardia e a grandeza de dois Paizes limitrophes, 
legítimos orgulhos do continente e que estão dando provas do seu ~va
lheiristro, da sua cultura e de sua amizade. nas homenagens feitas ao 
Brasil. (Muito bem). 

Em sl!lgUida. .; aP,provado o req~erimento do 
s~. S01.1za Leão e outros. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre. a mesa dois requeri:nentos que 
vão ser lidos. 

São, SUCCClSSiv:unente, lidos, apoiado um, e pos
tos em discussão os seguintes 

REQUERIMIENTOS 

( 1.a Legislatllra) 

N. 9 - 1935 

·Requeremos a nomeação de õ:uas com.missões especiaes para o estudo 
e ;eforma <flls •Codigos de ."Minas" e de "Aguas ", oos termos dos 

requerimentos. feitos, na ultima legislatura, pelos Deputados Barros Pen
teado e Ribeiro Junqueira. 

Sala das Sessões, z;z de Maio de 1935. - João Beraldo. - Barros 
Penteado. - Th. Mtmteiro dr: Ba.rr.os Filho. - Miranda . Junior. 
Cinci1!oto Braga. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. xo - 1935 

( 1. • Legislatura) 

.Para execuÇão do disposto na alinea c, do inciso n. · 8 do art. • 39 
da Constituição 'd.a Republica, requeremos a~omeição de uma Commi.s
são Especial de 9 (nove) membro$, incumbida·. de elaborar a Lei Or
ganica do Districto. Federal, nos termos do art. 8. da lei federal n . .29, 
.de 19 de Fevereiro ·da corrente anno. 
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Saia da~ Sessões, em 2::1 de Maio de 1935. - Candido Pessoa. -
Nogueira Penido. - Edmvttdo ·Barreto Pinto. - J. J. Sr:abra. - Hen
rique ·Dodsworth. - · Leão Carneiro. - Hr:ariquc Lage. - Amará/ Pei
xoto. - Julio NO'Vae:.. - Manuel Caldeira ác Alvarenga. - Arm.mrdo Fon
tes. ~ Clem:ente Jfariani. -João Cwlos Machado.- Generoso Ponce Filho. 
- Barbosa . Limll Sobrinho. - Waklemar Falcão. - Prado Kdly. - Ribeiro 
Jvnior. - Sampaio · Corrêa. - João MCJng(l/Jeira. - Domill{J(J.r Vella.rcó. -
Agostinho Monteiro.- Agi!1Wr Mon-te.- Eá11144ndo Duvi-uicr.- Pirc.t Gayo
.ro. - Pedro Lago. - Salgado Filho. - Linc Mac~ado. - ScsUcs Filho. 
AU{lruto Corsino. 

Transcripção da legislação ~itada: 

Art. 8 da lei D. .2:9, de 1'935 : " Emquanto a Camara dos Deputados 
não votar a Lei Organica do Districto Feder3.1, . continua·rão em vigor 
as -disposições consolidadas peio d~reto n. 5. 1·66, de 8 de Março de 1904, 

em. tudo quantt) 'não contTariarem á Jegíslação vigente". 
Constituição Federal: 
Art. .39, alínea c do inciso g : " Compete pri \·ativamente ao Poder 

Legíslativo: c) a orj!ani::ação do Districto F~e~l ... " 
· Enc:errãda a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destin:HI;t ao Expediente. 
õVae-se p:J.Bsar á Ordem do Dia. (Pau$a.) 

Comparecem mais os Srs. : 
Caldeira de Alvaren11a - Edmar Carvalho Lauro Lopes - Ri-

beir? ]tmioT Mario Chermont - Deodoro de Mendonça - Fenelon 
Per-digão Agostinho Monteiro - Elie~r Moreira - Agenor Monte 
- Hugo Napoleão - ~delmar Rocha - Pi' es Gayoso - ~Freire de 
Andrade - Waldemar Falcão - F igueir.,cJo Rodrigues - Caté Filho 
- Martins Xeras - José Augusto - Herectiano Zenaide - Ruy Car
nei~o - João. Oeophas - Rego Barros - Osorio Borba - Arnaldo 
Bastos - Adol'pho Celso - Barbosá Lima Sobrinho - Mario Do:tnisgues 
--: Ar-th'ur Caval~nti - Simões Barbosa- Emílio de Maya - Mello _Ma
chado ...,... Izidro de. Vasconcellos - Mclchiscde::: Monte - Amando Fontes 
- Manuel Novaes .:.._ Clemente Mariani - Peóro Lago .- João -Mangabeira 
- Alfredo Mascarenhas - Ar lindo Leoni - Magalhães Netto - Octavio 
·Mangabeira - Pedro Calmon - ·Raphael .CincoTá - ~Edgard Sanc:be3 
- Nogueira Penido - Julio de Novaes - Candido Péssõa - Sa!les 
Filho ....... João Guimarães - Raul Fernandes ~ Levi Carneiro - Edu. 
ardo Duvivier -'-.Bento Costa - Hermete Silva - Prado Kelly - .Cesar 
Tinoco ....... Alipio Costal!at - Ac:ureio Torres - Cardillo Filho - Ban
deira Vaughar - ·Arthur Bemard~ - Clemente Medrado . - José Braz 
- Theodomiro Santiago .- Arthur Bern:~rdes · Filho - Vieira Marque~ 
- .Celso 'Machado - Anthero Botelho - Bueno Brandão - Abreu 

·sodré ..:_ Pereira Lima - Moraes Asdrade. -· Gama Cerqueira - Car
doso de Mello Netto - Óneinato Braga - Macedo ·Bittencourt - Alv~s 
Palma. - Horacio Lafer - Jairo Françl) - Laude[jno Gomes ~ Plínio 
Tourinho · - Baptista .Lúsardo :..._ Annes Diàs - Raul Bittencourt 
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A9canio Tubíno .· ~ Barros Cassai - .Dnrio Crespo - "}oAn 1\iiCvt• -
Fanfa Ribas - ·Ani:z: Badra - Abel dos Santos - Pedro Jor~re - llr!UI
ctseo di Fiori .- Abilio de . Assis -:-- Auton:o ~rvalhat - F'ratlcCICO 
Moura - Martins . e Silv~ - Adalberto CamargO - Alberto Surelr -
Damas Ortiz: - Ferreira . Lilt'a: - Alberto Alvart$ - Pnulu A••umpç~o 
-,- . Gastão de Brito - ·Vicente Araujo - França Filho . - Moa.cyr Bar. 
bosa - Arlindo Pinto - Cardoso Ayre!; - Vitente Gouv~r. - Ahelardc 
Marinho - Sylvio Leitão - Salgado Filho - •Moraes Pnlva. ( 117), 

Deixam de comparecer os ~rs. : 

Uno Machado ·- Plínio E'ompeu - Democri~o Rocha - flernandl'!f 
Tavora - Pedro' Firmeza - Olaw O liveira - Monte Arr.;l!ll - Jo•~ 
ele Borba - Jehovah ·Motta - Samuel Duarte - Alae Slln'!H'lo -
Motta Lima - Orlando Araujo - Sampaio ·Costa· - Alt11mlru ·RetiUÍio 
- Lauro Passos - Pinto Dantas - Arnold Silva - Attlll\ Amarat -
Francisco Gon~alves - Lontra Costa - Cark•g· Lu:.:- - Hl41 forte.t 
- Pedra Aleixo - A11gusto Viegas - ]u.9celino Kubit•c:hek - Fur• 
tado de Menezes - José Alkmim - ·João Penido. - SimAo da C~mba· 
·- João Henrique - Jac:ques Montandon - Paulo Nopelta - S~mtos 
Filho - C:lrlota de Queiroz - Vergueiro ·Cesar - Joaquim Sampaio 
vidal - Castro Prado - Bías Bueoo - IHppol:fto do Rero - Felill. 
Ribas - Gomes Ferraz - Roberto "Moreira - T~igo de Loureiro -
RtliPP· Junior - Jcsé Mulle:r - Abelardo Luz - Vespucio de: Abreu -
Pedro Vergara Vieira Macedo - Roberto Simcn!len - GutAo Vi
diga\ (72): 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista <le presença accuaa o· comp11reeimento de 
.,28 Srs. Dcpntados . 

'Vae-se _proceder a 1 votação da materia que se encontra lltlhre a meu. e 
da. coostaDte da Ordem do Dia . 

.Vão ser considerados objecto de "deliberação dois projec!DI. 

São, successivamtnte. lidos e· julgados objecto de delibera~ão 
O$ seguintes 

PROJECTOS 

N. 25 - I9J5. 

(-t.• legislatura) 

(Obras 4 e •Finan~s 4S, de 1935 - . x~• legislatura) 
··'. 

An. I.
0 !Fica ;rutorizaüo 9 Goevrno a declarar immc:Watamente e at-é 

que se resolva sobre a definitiva · reorganínção do Lloy4 .Brasileiro, a en-
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c:ampação d~ referida empresa, assumindo a responsabilidade do seu activo 
e passivo. 

Art. 2.~ ·Para occorrer á despesa decorrente da_ liquidação das dividas 
passivas dll' ·Lloyd . Brasileiro, o -Go;·erno :Utilizar,á as verbas orçamenta
rias actualmente ~oasignadas á subvenção de 20.000 :ooo$ annuaes até a 
extincc;ão total das alludidas dividas, subvenção essa a que se referem os 
eecretos ns. rS.Sas, de 4 iie tTulbo de r-gz8 e zg.r98, de 2 de Maio de 193o, 
devendo o ·saldo ser appticado na cobertura de eventuaes der{icits entt"e a re
ceita e o custeio dos serviços da al!udida empresa, até sua definitiva reor-
ganização. a 

Art. J.0 Revogam-se as disposições em castraria, 

Sala das Sessões, 22 de Maio de I-935· Ricczrdino F. Prado. 

I u.stifkaçiio 

Considerando que varies decretos do Governo Provisorio, entre os 
quaes se .podem citar o decreto n. 19. 68z, de -9 de Fevereiro de 1931 e os 
decretos da Pasta da iVi.1ção, de 1-9 de Dezembro de 1930 de 1930 e 5 de 

Janeix:o de 19034, já reconhéceram, que a Companhia de Navegação Llllyd 
Brasileiro " tem o seu fundo social formado quasi t}Ue exclusivamente de 
bens da União ", ern y"ritude de ser esta possuidora de 149. S<Hl acções do 
total de xso.ooo que constituem o eapital da eompanhia; 

Considerando que .pelos motivos .retro referidos " e por serem os ser
viços ex!)lorados ,pela citada 'Companhia de interesse vital para a N açiio ", 
fo~ os se~ts serviços e bens <:o~sJderados de 'natureza federal (art. r.• 
do decreto n . x 9. 68~ cit.) e o Governo Provisorio da Republica ncmcou 
por um acto de imperi'o, a!Hás plenamente justo. e justifi-cado, · um \mico 
diredor .para a administração do 'Lloyd B~isileiro; 

Con~iderando que desde x 9 de Dezemb;o de r 93 o o Lloyd Brasileiro 
vem sendo. administrado como ·.Patrimonio N acionai por um delegado do 
Governo F~â~al; 

•Considerando. que toaos esses actos do Governo ·Provisorio determina
ram . inequivoc,;·~ente a e5campação de facto e de direito da Companbi'l 
de Navegação Lloyd Brasileiro ; 

;Considerando que o recente pedido de fallencia. formulado contra o 
Lloyd ·Brasileiro perante o Juizo :Federal cla z.a Vara do Districto Federal 
trará como c:onsequencia ixnmediata o sequestro de .todos os navios da Em
presa , que se acham em . portos estrangeiros· -coxo enorme darnno moral ao 
bom' . nome do· Brasil e incalcul~vi!!Ís 1)rejuizos á economia nacional e ao 
propri'o erario -public~?, pois que ao seu .patrimonio pert~cein os navios pe

nhorados; 
Co\lsiderando que a dita fa!Iencia trará outra consequel:!cia de egua! 

serião maior relevo qtial seja ·o desemprego em massa de. milhares de · tra
balh~dores brasileiros que VÍVe!r .dir~a O'U fndirectamente da actividade 
da alludida. emp;-esa malgrado a vitaliciedad~ e demais garantias: ' que: lhes 
foram assegÚradas .por btl:lcmeritas )eis $0Ciaes decretadas. pelo actual !P.-e-

Stdente da:· R._t"PPlbÚcl~·quando. Chefe. ·do. Gov,ernó; Prpvi~rio; . ~ 
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.Considerando que o Lloyd Bra.Sileiro representa tre& quarta& partes da 
:Marinha Mercante· Na~ional e ~ sua fallescia importa!'á em ser hurlada a
finalidade das Jcjs sociaes na parte .-eferente á quasi totalidade dos· nta-
ritill10s; e 

.COnsiderando que o Poder Legislativo não póde cruzar os brac;:os deante 
de uma falle:nc:ia que terá o caracter <!e yerdadeira · ~lamidade com reper
cussões cwnomicas e sociaes que se prognosticam as. · ma.i11 negra& para os 
tn~balb:uiores e para o intercambio commerda1 do- >Brasil. · 

Tenho a . honra de. submetter a delíbera<:ão da Camara do_s Srs. Depu
tados o· presente " ·Proj ecto de lei". 

Sala das Sessões·. - R. F. Prado. 

l.llGlSLAçlo Cl't-'P;. 

Di.arit> Official- Estados Un:dos do Brasil- Capital Federal- Quin-
ta-íeira, 1'9' de ]'a lho de J9:z8) . · 

Actos·do. Poder Executivo 

Cópia_ do rlecreto n. t8.JOS- de 4 de Julho de J928: 

Autori:r.a a -celebração de contracto com a Companhia de Navegação Lloyd 
!BraSileiro, para 1lm serviço de navegação ~steira, fluvial e transa
tlaotica~ mediante a subvenção annual de 18.ooli':ooo$ooo. · 
O P.residente da·· Republi~a dos Estados Unidos do . il3rasi1; · usando da 

autr:riz:ação eantida no a.rt~ z .. " ào d~rd:o n. 5.4z4, de 6 de Janeiro ào cor~ 
rente anno, e tendo em vi~ta o. decreto n. T 8- 25 i. de 18 de Maio ultim~' 
deereta: 

Artigo unico. Fica autorizada a celebração de confra'cto com · a Com~ 
panbia de .Nav~ção l.loyd Brasileiro, !'ara um. serviço de navegaçào cos
teira, fluvial e transatlântiCa, medían~ o .paia,inentO de uma sub...:enÇã~ an
'llllal até réis l8.ooo.ooo~ ·(dezoito mil contos de réis), (Je a~~- com ac 
cl:.usulas. que · com este b:tix3II'I, ._ assignadas p~:lo Ministro <le ,E-Stado dos 
Ne~cios da Viação e Ollrns Publicas. · 

fRjo de Jandro, 4 de Julho ·de. l9.:z8, 10>7." da lndependencia e 40.G da 
'Reilubtica. 

W;.sHIN~ToN ;LUJS P.· DI! Sous;._ 
Vicltw Konder. 
F. C. de,_()livt!iia Botelho, 

· (I>io.rW Offi:ial - 7 ·dê Maio. ·de 1930). 

Actos do Poder ·.Exectltivo 

•COpia· do decreto n. 19.198 -- de :c• de Maio (;e 1930: 

Áut~~i:z:a a ~ror~çã~ por 1S ,annos do ~tracto .ceÍebrado ro~ a Co~'panhia. 
de .:r-l"avl!8ll~ i.loyd.•B,..;sileira· ~virtude, do decreto.~.: . .J8 .. 3os, de 4 

. de (Julho de. 1928, . c dá outras providencias':' . . . , . 

O Presid~te , da R.epublica· do~ Estados· Unidos ·-do Brasil, .att~ 
ao que requereu. a Compa'nhia: de 'Navegação· ~yd BraSJleiro,· :de. ac:OOrd;. 
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com as "iriforinaçóe:; -pnstadas ~a . lnspectoria de Navegação, e, usando da 
f\ • • •• • • . • . o 

autorização eon~a :no art. s.o do decreto legislativo n. s. 75 x de 27 de 
Dezembro de 1 !>29, decreta : • 

Artigo unico. Fica autorizada a prorogação por 15 annos da duração do 
· c:ontracto celebra<Jo com a Companhia de Navegação •Lloyd !Brasileiro. em 

virtude do decreto n. tS. 305, 'de 4 de' Julho de._192S, elevada para,2o. ooo :ooo$ . 
a subvenção annual de t-8 .ooo :o~$ . a que se refere o cÓntracto em 
'v1gor, e concedida isenção de direitos da importação e. de expediente, a 
partir de 1 de Janeiro de 1929, pdo tempo em que de identico favor adua-
11aro gozar qualquer em,presa de navegação do Paiz, ·para os combustivei~ e 
mais obiectos de 'llso dos passageiros e do Jl<!Ssoal de "bordo, destinados ao 
serviço do cootractante. 

lParagrapho unico. A despesa com o ·augmento da suhv~ção contra
ctual, relativa aos exercícios de 1 g:zg e 1930; correrá no vigente exercício, 
a conta do eredito especia~ de 4.ooo :ooo$ aberto pele decreto n. 19 .199. 
desta data. e nos c:xercicios subsequentes, pelas dotações votadas para 
ess~ fim, pelo Congresso !Nacional. 

!Rio "de Janeiro, :z ae Maio de 1930, 109.• da II.ndepende~la e 42,• da 
1!Cepublica. 

Cópia: 

WASHIN.C'I'ON óLuis :P. D!l SoUSA. 

' Victor .J!,tmdcr 

fls. 23.002). 

O ~hefe do -Governo Provisorio da Reyublica dos !Estados Unidos •dn 

Br~s\1 :-
·.Considerando . que ~ Companhia de Navegação ·Lioyd Brasileiro tem o 

seu Patrimonio intimamente .ligado ao patrimonio da Naçã.o, em virtude de 
ser estot· .possuidora de 149-SOO acções, do total de ISO .• ooo- que c:Onetltuetn 
o c:a4litât' da Coinp:mhia ; 

Considerando que os · serviços · explorados pela companhia s:io de 'in· , 
teresse ~tal para ·a iNação; 1 

• . 

<::onsider,asdo que, o5o-...Gbst:mte .tratar-se de uma sociedade anonyma, os 
inte-:-esses da Nação r.ão -permittelt', no momento, a obseniaJlcia das pres
cnpe~ estatuarias para _a designação dos seus abinistradores ; 

Resolve nomear o Sr. :Mario de Almeida director da Companhia de 
Navé~çãci ii.,.Ioyd Brasileir~ reunida$ .no Si:u cargo todas as attribuic;ões éon
feridas pelos estatuto~ . . á dí"rcctori·a em conjuncto e se.P~ira~amen~ ·a cada 
~ dos- directores. 

·Rio de Jaoeiro, .. ·t9 ·de · Dezmebro ·~k t)l3o·; da· ~~~epe.ndencia e 
42 .. , - d·a :Republica:. ·. ·· :• 

:GETQLIO VARGAS. 

José Amcrico de Almeida. 
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- A's Commi~ de Obras Publkas; · TranSportes e :<:ommunicaç"ões 
e de Finanças e Orçam.entD . . · . 

N. :z; - 1935 

{ t.• legislatura) 

(Educaçã,D, 19,. de· 1935. - 1 .a legislatura) 

Considerando que doa . 25 candidatos já roatrioulados no 1 .• an:to do 
Cun~o Prévio da .·E~col,a Naval, no corrente ans(l, os ultimos lnclu!líve tres · 
do :Collegío Milib.r, obtiveram, no respectivo coneurso, pontos q11e c:orres-
pondem apenas á :média global de s·. e fracção; . 

.COnsider~ndo que a média s constitue ~ mais ~lev:ido e rigoroso dos 
mtnimos eStabelecidos, no eo.-rente at11'1o, para os exames vestibulares ·de 
nossas. escol~ superiores ; 

-cotlsi~erando que 17 candidatos, classific:ad~ ·em ·subseque!Jcia imrne
diata .áqu!!llas 25; alcançaram, no mesmo ro:tcurso, pontos êquivale.,ets. á 
media global s ou s e íra.cção ; 

O •Poder ·Le~slativo decreta : 
Art. ·r.o O <Governo mandará admittir á matricula no 1.0 anno do Cur

so Prévio da Estola Na.val, nD corrente annq, todos os candidatos Zinda 
nao contemopladDs nessa matricula e. que lograram, n() respei:tivo concurso 
ae .provas, • classifi, .ção até o total minimo de 135 pontos, (:(t~,tívaleri.tes á. 
média global s. · . 

Art. 2.0 !Revogam-se as dispo.siçi)es em contrario .. 

Sala. das Sessões. - C~sar Tinoco . - Victor Ru..tsománo . .. 
O Sr. Presidente - Tenho ·sobre a mesa, e vou submetter a: votos 

o l!eguiDte 

~edimos urgencia para a votação do requerlirtento numero i~. sobre 
a elaboração da: Lei Organica do Distrido · 'Feci.eral , 

Sala <ias Sess<3es, em .22 de .Maio 4e l93'S· - N~ra Pn.ido. 
Eámutr&o · BlUT'eto .Pinto. - Prdtlo Kelly. Cqjdeira de Atvareni;a. 

Approvado. 6 

O Sr. Presidente - · Em. obedien'Cia á· 4e1iberaçáo da Casa ,·ou sub
.metter a v:ot()s.? requerim~to. 

Vota'ao do reqúc:rim.mto . n . 10, de 1935, 1(x.• .Legislat1U'4) á& 
Sr , ·.Nogue!ra Penido e -.7os, 'tuwa que ~ja ·Mmeada wna CM11ro 
~o. Es-peci4l dmqve ttleSJIIbros' fJB.rá: 'tll4bortlfilo drs. Lei. :Of"tttJ
nica tio Distrlcto Federal ( dis~ uniea) . (em . 'uirtude tle tw~ 
g~). . . . 

. A.pprovado • . 
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VCitDÇão do r!!qUeritn<!Dt& n. 7, de I!JJS, (x.• Lcgislautra.). Jo 
Sr. Arthur B~des e outr~, "o sentido. de s~ npmeada· ttmo 
cDmmissúo· d t• cm.:c membros para c.sludos de> octivo e prsssivo áo 
DetGrtomtmto Nacünl4l do Café (discus!láo unica). 

O Sr. Clemente Mariani - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
oraem. 

O Sr. ·Presidente - Tem a palavra o nobre Doputado. 

O Sr. Clemente Mariani - (Pela ordem) - Sr. Presidente, com 
a oevida venia e sem infracção do respeito qUe me inspiram as decisões ,la 
:\~esa. parece--me que V ; Ex . , admittmdo e s·ubmettendo á discU.ssão o re
<t~erlmcnto ora posto em votação. não interpretou, com a c:ostu:nada segu
rànça. o~ dispositiv!lS legaes que de,•em reger a especie. Trata-se, de fa-· 

· cto, c'Oidentetreu~. de uma Commíssão de Inquerito, vale dizer da eonstí
tuiç:io do poderoso orgão usado nos paizes que adoptam o systema patla
mentar; e que a nossa Assembléa Constituinte, na sua tendencia para apro
vei~r desse · regis,nen --tu4o ·o qu~ ~udes~ ser util ao erpfeito funcciona.
mento do ~ysterna ]:lresiden!=ial,. resolveu inco.rporar ao texto da nossa ·Lei 
M.agna. 

Agindo . nesse presupposto. mas sabendo que, pcla. falta de educação 
política .é padamentar, que não haviamos obtido na .pratica de regimen dif
xerente do hosso. .poderíamos nos não ,utilizar dessa grande arma com a 
mesma prudencia com q'Ue della se utilizam os pai%es nos quaes a pratka 
a•utilrna do ~y~tema ~rlamentar já i~pregnou o. p,roprio pensamneto dos que 
o ~ercitatn. A ~ssembléa, atravéz da . Su~~ommis!láo dos Tres, sabida do 
Seio da Cvinmissão dos Vinte e Seis, modificou, no particular, a orienação 
que 1,ilós tinha sido propostà' pelo ante-projeeto de · Constituição. 

D.e facto, Sr. Presi~ente. se e~rarmos o· que se passa nos regimens 
parl~'=ares, veremos o immensó cuidado com que a.s assembléas se uti
lizatil' 'di:ssa autorização que f.tles é concedida e, assim. por exerepio, nós 
verif!caresbos que,_· nos ultjmos tempos, no parlamento francez, du?-s com-. 
tn1s$ões · dé: · inqaerito . a-penas se constituíram: UJ]la, para tratar do caso 
Sta'wisky. dtia repucussão . fôra tão grande que se chegou . a dizer que em 
conseqilencia . delle estava inteiramente 'fracassado o regimen democratico 
na lii:uropa; e outra para exaniinar o caso das mortes o;:corridas em anti
gos combatentes ·da <lrande Guerra, quando a policia, reprimindo movimen
tos: .popula'res, occorri.dos na capital · Ít"anceza. atirára . contra o povo inde-
t~o, na 11ra~ da _ Concordia . · · A repercussão de taes . factos, tamanha, . ~ue 
aeterminou a demissão' <le . ministros e -do chefe <le ,P,Olicia, com reflexos e 
constituiu verdadein crise da democracia1 bem autorisava a creação das 
r.eteridas duas c:ommissões. de ioquerito ·' · 
- -·E,.;pliea-se, . neste particular, a prudenci.a. .d~s .:.parlamentos. E ' que . 

atrav~ dessu commis5ões de :·.,inqiterito · as · attribuicões do. P~er Legislativo, 
~r. assàl: . dizer, /extravasam do· ieu·: ambitll nat'Ural ·e abrangi:m as j)roprias 
Í;let~ldades .do: .. Executivo'.; NeStas condições, se nos pai.z~ de reginien parla
mentar · ba. muito~i<Jado em evitar· 'os ·melindres· do Podér ExCC".:tivo, que sob 
c:i .seu proprio ~i o, muito maior . CUidado deverêmos . t~r no regimen presidén~ -
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~ial, onde fQi fixada a illdependtru::a, se bein qae não possMrJos deixar de 
adnti!tir a interpretação ou a 00ordenação dos 11oderes; · 

O S2. JosÉ AuGusTo - Penso, ao contrario. que no regimen parla
mentar. onde a· acção do !Poder 1.eg)slativo se vae tornando hyperttopbia.da. 
essa~~ Commissões são mais ou menos · desneccsSa.rias. ·No regimen : J!n:lliden. 
cia1, .porém. onde a hy~pertrophia é eX.actamente_ do .Poder Executivo, n6a, 
?ooer .Legislativo, legitimas representantes da ·Nação, devemos atmudar 
cada ve:t mais o uso desas commissõcs de inquerito, porque através dellas 
escJa~e=os a Na cão.' A democracia vive de ~larecimento á opinião publi
ca. e ·estas, os governos não devem temer. 

O .sR. CL®M.E:IN1'~ MAI'R.IA-N•l - •Não nego a "Utilidade das Corn
JIIlssões de inquerito," inaS entendo que constituem 11m apparelho a ser llti
íís.aao com grand~ 'cuidado: e . esse· pensamento que aqui estou exteriori
zando foi o ll!eSmo qa.e dirigiu a Assetnbiêa Con.stit1linte q~ndo ·-se .. oee'Upou 
oa materia. 

•Com effeito, Sr. Presidente. '? ante-11rojet:to · da. Constiruição elabo
rado no Itarearaty, e que nos foi enviadO como elemento para a elabo'ra
çao constituciona~. clizia o seguinte. n~ artigo ::g; paragrapho 1.": 

".A Asscmbléa -,pOded. c·rear 'Cotnmissões de Inquerito: e 
fa1-()-a sempre' que o ri:queret" um quarto .. dos seus. snení'bros" .. 

. Havia, portanto, dõl.:iS normas nesse artigo. Uma, (jue' da\;a fa~'uldade 
a Assembléa de i!~stituii as Comrnissões de Ínquerito ~ outra que lhe de
t~rl\)inava cri:il~a sempre que .!4 dos seus ll1etnbros o ~xigisse. 

o' project~ foi á Commissão . dos 266 . Apres.enta.das . emendas, poste
rionn~nte, em . ccmsequencia das difficuld.ades ·de . . fun~ciooames~ ~ ap
-pa:relho que .se havi.a . Ct;'Cad"O, constituiu,.se. a Sub-Commissã'o dos. ·3, da. 
qual em um dos mais. illustres m=bros. o. Sr. Dep;,tado Levi Ca~eiro, 
aqu• .presente. ··Essa C<>mmisSão dos 3 ,apresentou substitutivo, . aA,fJrova<:lo 

'pela ·Comtnissão dos .:~6 i v.~i~ a piena..-io ~~e saffreu no vás . em~jas, trans-
~nnartdo-~~ endim., ?l~ Constit1lição. ' · · ... , .. ·. 

·Encarando o assurnpto de maneira difí.uente1 dizia. esse. substitutivo, 
no artigo 34 ;, 

" As ··eoma.ras erearão commissões de 'Inquerito sobre ·factos.· 
determinados, sempre que '.:! -requerer a ·terça . parte, pelo menos; 

- dos membros''-. . . ' 

. . 
Veremos . qae_ o substitutivo fe:z tres ·modificações ao dispositiva do 

ante-,projceto : . · pela primeira, supprimin a faculdal!c ..»ncedida á · Ç~ra 
·ae . CTear · CommissõeS de Jnqiíerito . .sempre0 qDe; ~tendeSse ·necessarias; pela 
segunda', .ruodificon de ~ ·JJara. 1 ~ : o uum~o de l'epl:esenta:ntes do povo q-ue 
deveria :asSign~r o. r~uerimento, pai:'a que a Coítnnissão -~ Inquerito. fo9K 
'!lmneada ;· jiela terceira ' exigiu· 'a· deterromaçã.o. do~ fac:ios· soõre que' devia: 
mcidir ·~ exame- de c:ommíasãÔ·.<' 
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:Vê. V. . EX. r, Sr. . Presid~te, a tcodenc.ia · para a restric:ção w . CoUl
mxssões de · Iuqucrito, · que v~o adaptando a A~léa Constituinte desde 
o pruneiro lllOmento; 

O SR. Lt:Vl .CAitNIÜI!o - De inteiro a<:cordo com V. Ex, 

.UM Sa. DEP.UTADO - .En~to, a CO~tituíção: no artigo 36, · esta
Ílclcceu. ·que com a a.Ssignat.ura da tex.ça >Jartc dos membros da Assembléa, 

j;i. esl'â creada a Co~r~ssão ; de fôrma que não é preciso a maioria &bsoluta. 

,u SR . .cLEMENTE -1MAR!IAiNI 
· án:cndo • 

E' justamente isso o que estou 

O SR. Levx CAllNIUIIo - O ante-projecto facilitava muito mais . 
' 

O $R. CEMIW.q:"·E( MAJUANil - tPennitt:ia que a Asse.mbléa, crn 
quruquer bypothese, . c:onslituisse a COmxnissão de lnquerito, e desde que 
a quarta j)arte cb Assembléa apresentasse requerimento, teria de ser :le
fend~ e; assim, ·organwi.da a Commissão. 

Es5e .dispositivo do Proiecto da Sui>--commi:ssão dos trcs foi appro
va<lo, náei sof'4cu cméndas .. em nenhum dos tunlo.9 ulteriore!!, foi adopta<i" 

· na emencb n . . 1. 945 de co.ot·denação, que .tive a · honra de redigir, e não 
ior . alterado n'WJla unica . palavra pela Cormnissão de redll~ã~. de modo 
que foi incor.porado á Constituição como o ridigiu a .Commissão dos tres, 
CUJO il=saJDeoto, se é que podemos . aqui adaptar este systema de inte~
p~etação, acaba de ser expresso .pelo nobre Deputado, Sr. -Lcvi Carneiro, 
confor.IUC o ~~to de vista que vcsho sustentando. 

O 's.R. uvr CARionttRo - Dei apenas o nieu testemunho . 

"' U &R:· . OLEM!ENTE rMAR:IA'N:I - · Se houvesse necessidade de um 
outro el-emento d~. interpretação pat';l corroborar a evidencia a que se refere 
.o . i)~. •Levi . ~rneiro, i riamos encontrai-o,... no_ 

1
art • . I 75 do Regimento, im

procedentemente citado ,pelos autores do requerimento, qu:u!do nelle pre~
aeram se· funda~~ ~a a creaçãO · cb . Comnlissã.o . . 

Realm.enté a letra: e' do § 7.0 ão art. 175 traça as no:-mas par:a a dis
tÚssões e votação dos · requerimentos de "ncmeGÇc'io tk C~ões eJIJ>ecic•U 
Ou .mis'tM .... 

. ora, · o :Regí:inento, rio artigo . em que se refer-e ás commíssões; dístin- • 
~c . as co=íssões ·espec:iacs das · c:or.unissões)dc· inquerito • .Determina que 
as cotn.missões podem ser especiacs, ·militas e de inquerito; de modo que, 
se estabeléc::cu a fónna da .votação para approvação ·dos··.requerimentos re
ianv.os ·ás commissões ·~peciáes e mixta& e nada· disse relathramcntc ás 
c:ommissões de jnquerito; é que, evide.ltementc. entendia que essas eomDlis
sbcs- são_, :formada$._ por. ~ProCesSo especial, que não· é outro senão o estabcle
cmo· na ·..Constituição "Federü. 

· ·· O' s~. ,~s~:s . s~v11..u. 
commissão sepec:íal .. 

O rC(juerir<JCDto P,C4e a instituição .de ~n~ 

a 
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U SR . .. -GtEMEoNTE "MARIIANI .;_ S6 poderia, portanto produzir 
resultado se fosse !lllsc:eptivel d~ a~provação pela .Cas:1 .. Mas · o que veri
itcamos é que o proprio .Regimtnto exclue a possibilidade de d.íscuasão c: 

aJIIPtovaçilo do requerimento relativo a c:ommissões de inquerito. 

·u· SR;· LAI!II'l'E S.Jt'l'u.DAt. - Quero· el!C:luectr· que o requerimento é 
para a instit11ição de .uma com111is:!ão e~ial. 

O ..SR. GJ...E.MFlNTE MARIANI - O reQllerimettto inde~eria de 
c:u.scussão e votação se pn~enchesse os requisitos constitucionaes .•. 

. O .SR. I .... ERTI!: St.TUBAl. - Seti:.. uma imposição ·da terça parte da. 
Camara. 

i. 

O s.R. ,QLEJMiaNTE MARIA'Nl isto é, se fosse assígnado pel:1 
to:rça parte da Camara dos Deputadas. ·Desde, poréot, que ·!Lii.o o ·foi e · desde 
que· o Regimento da Camara não estabelece o processo para· discussão .e 
votação .dos requerimentos .relatvíos ·a commiss5es de · i:nquerito, ao contra-· 
no do que f e:: · para as espeê:iaes e rnixtaS, o que verifi=os. é 'que o. Rég}- · 
meoto .;,;s!vehnente quiz submetter a <:reação das eoannissões de inqtterito 
exclusivamente . ao dispositivo do art. 36 da ·eoustitui~ão . .Q.uer dizer, o:; 
mteressados - no caso a terça parte da C:unara - requere:ão, por esc::ri
pto, á Me5a, a formação da commissão de inquerito, e a Mesa terá de 'no-· 
nu::u-a . 

. o SR. c:n:.E:MENTE MARIANI - .Ye, portasto; V. Ex., Sr. Pre· 
siaente, que .a questão. de ordem é esta, 

• O requerime11to não podc:r~ 'er recebido · nem discutido e, consequea· 
.temente, não .pôde st:r· votado . . ·se assignado pela terÇa part~ -da Camara, 
·v . · . .Ex.. não teria que f azer' ma.is senão nomear. a eom:nissllo. · 

I - • , . 

.Fonrulada deste :modo .a questão de · ordem, devo,' entretanto, accreS-
~-.:ntar· a lgumas palavras, · ~;que ·o assumpto não ·se. a-presenta a.pcnas · ·~ob 
o aspecto jundic::o, mas sob o asP,ecto mo·ral. 7a1vez · :paJ'c:Ca, · qniC nós. da 
niiuoria, . em CtJjo · nome ..falo • . preten.demos. ·.acobertar, . sob ·a negação · d.essa 

·cc,inimssão de inquerito, •os factos · es.:abrosos . que .algun.s ' jomaes · e .. parla
mentares têm at tribuido ao Conselho 'Nacional do Café. Absolutament·! 
não, Sr.. IPresi~entc. ·.o . q~ n ão .poderiamo$ .jámais era·. permitt.ir que :1.tra~ . - . . . ' . 
ves dos nossos v'ot05, 'se foSse ·doesaatorar o rts!)()Jlsavel directo · Pelo· que lÁ 
~·e pa~a .. a quem contas sãe> pre&a:da - o · Sr. ;Minitro ·da Fazenda - - <: 

" resp.nosavel indirec:to ·- . o Presidente . ~ Repúb1ica· - , porque contas ~ 
eSte .tem de ·~testar' o .seu·. au:diiar. · . · 

'Não trancamos; entretanto; as :portas á minoria para' que ella.:.salba ·.do 
qúe se ' tpass3! tiaquelle dePanam;m~o: Dev~ dizer . Ql1e; como membro , da 
-<:ommissão 'de .Finanças, foi-me,' ba· dias, distribuído o .. ~ojee~ do· 'mustte 
DePntadÓ. Sr. · Cincinato .. Braga sobre ã· aboliÇão . da · .taxa de r 5 shiilings._ 
sua>~'bs&ifu~ ·.:pela ·de ::a . sbinings e libél:a:çâ<);~do · ciupb!o, e ;~Uma ~ pri-

: rueltaS .providencias que ac:bei necessarias para me collocii~ int.ei1-amentl1. M 
# · .· 
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.conlÍecimento do as!rilmpto e pode-r' relàtal-o perante a <:amara foi solicitar 
i~i'ormações. ao senhor IMimstro da Fazenda sobre todos os P<mtos relativos 
ao Caf~, r~la~ionados com: o projecto do illustre Deputado paulista. . 

!Em conve·rsaç~ com -o digno .Pr~idente da <:ommissão de· Finan(:as, 
j.a estavamos a combinar os pontos sobre os quaes tínhamos necessidaae de 
eec~.arCclmentos e devo dizer a ilf. Ex., Sr'. 'Presidente, que, se a minoria 
rranstormar seu · reqtJerimento de .commissão de inquerito em requerimento 
de informações sobre postos determinados, requerimento formulado, em 
termos> sobre as:mmptos que de_ facto interessem á opinião nacional, não 
tet'eí' duvida em lhe -dar o meu voto e até a minha assignatura. 

O .SR. LAl::ll':tE. S:e;TUBAL - Já foi ·apresentado .pelo Devutado paulista, 
Sr. 1M.ario \Vhatelly, um T~Equerimento de info:nnações,' o qual, entreta~to, 
nao teve andamento ·na Camara. 

\Ü SR. GLE!MEINTE M.AiRJI.AL'I'I - Não tenho noticia desse reque
nmento. 

I P~ a V. !E~. ·que conclua seu aparte : ·esse requerimento foi ou 
não approvado pela Çamara. 

Não teve seguimento. 

o' SR. MORAÉS DE: f\.NDRADE - Se foi aj)Jlrovado, . !ilada ba que recla!l'ar 
da tamara. 

O SR. -CLEME'JNT.E ''MAiRUA!Nll Se foi approvado,. significa que a 
Camara ~ quer. acobertar o q,11e se ~ no ·De~rtamenro do Café; se 
não é o caso de V. Ex:, ou pieítear sua approvação no momento, ou re

noi.r~r a materia eni outro r~erimento, ao qual - desde .já declaro -
se \formulado em terjnÓs, darei o me'u voto e, se quizerem, a minha assi
gnãtura; (•Palmas-) 

O ·Sr. Laerte Setubal-.,..- Peç~ a .palaVTa .pela ordeni. 

O Sr.. Presidente - T~ a palavra o Sr. Laerte Setubal. 

O Sr. Laerte Setubal (Pela· .:mlem) - Sr. .Presidente, p_retende. o 
iii-nstre leder ~ · bá-ncada bahiana não seja discutido o requerimento que 
a mirioria . j,arlamestar apresentou, :Para constituição de uma rommissão 
especía.I ·e ~ão uma· <:om~issão de ioquerito .• . . ,.. 

I 

O SR. C~M:F.J'!TI! ~AN"r - ·c r.~erimento de V. Ex. diz fran
can:tente: «co,mmissão ·de inquerito" • 

. _O SR. -~A~R~ SET~- V. ·E..x. está eg~ívocado. O reque
"mento diz ~ ct)mmissãô especia~. · .. " · 

o-SR.'JoÃo -lNllv~s _:_ ~· questiio d~' lana,'caprina .a CJ:Ue se apeg:>;l..a· 

ma, i o ria ·para: ~o -'ap.pio~:i~ ô requ~rimerito. . '~?: .. ~:;'.;..: 
~· .. ';·. ·;~. \~· 
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.• L) S·R. LM::RTE .S.ETUlBAL - Subscrevo o aparte do nobre kader 
da lt'inoria, Sr. João Neves: e questão de l.aDa caop.rina, que, de eerta.. .f6r
ma, não dignifica a Ca~ra... (Protestos) .ma~ por~ se trata tam.
bem de uma questão de ordem . :moral e appeJ.lo para. a moralidade de todos 
u~ m~bros da C2mara . .Todos e:lles, individ:uabnente,. estarão a se. ins~r
!iir contra a crise de ordem moral que atra.vessaDlos, e, no entanto, 'por. 
cs)'into de disciplina partidaria, ("ilo apoiado$).· cxckt~ivameote P;;. isso ... 

10 S11: ABIIEll SoDRt. - Sempre protestamos contra ~nalbaratamne:W .de 
dinne1ros publicas, a começ.ar pe:lo do Instituto do Café · ctUc financia ...a 
ate eleições. 

L) &R. I~AER'IIE SETUBAlL
tra o requerimento. . 

é q!Jc a. maioria se ~nsurge con-

O · Sll. ABREU SonRÊ - !Auvo o cuidado . que V. Ex. tem agora com 
.i appücação dos dinheiros publicas. 

U S~:. ]oi.o NJ!VES :....:... Isso· inter~sa a todo representa)lte da Nação, 
venha de· onde vie:r. 

U SIR. ILAER~ SETU~BA·L '- 'Somos todo.s defetJsores ·ex:tr~clo;: 
dos dinheiros· da Nação.: Sempre o fomos. Agora, vou provar que a ar. 
mení:açã.o do nobre DePutado Sr. Clemente Mariani .não é. proeedente. 

o· Sa. Allll.~u SonRP.: - N6s temos as ~ litnpas! 

U Sa .. JoÃo ·NEVES ~ 1Não duvido. Isso,. ·Porém, não. está. em cau~. 

'O Sa. :CAJU>Oso DI> M~ Nttfo - São PauÍo tem,, a rc=speito, uma 
Óecaaração de· voto · que · vou lêr .' 

L) SR. IMORA!l:l ANDRADt: -'- .QUell'l poz: C111 duvida a moralidade. da Ca~ 
mara foi o nobre .Depu~do ·Lae~ · Setubal. . 

u SR. ·LAIERT.E SETUBAL - Não -apoiado. Referi-me i moralida
~e <la Cama~ para a.pregoal-a. V, EX. Clnpt'CSta sem nenhU1Il fundamen-
to segulm.s Intr:sções ás minhas pa!ayras; · · . ' . 

s~ ,AEn:u sooDilt 
.:untas a qualquer hora. 

'. O. Partido . ·a qu.e pêrtencC!I.'IQs poderá· 11restar 

. 
O s·R. LAERTE S·ETIU'BAL· ' O meu ~qo já as pres.l~u 

Nação. 

O SR. JoÃo N~~ Acho extranhi';qué .. 9l,le!ltão <le _inb:f~e.uadó-
lllU resvale para o terr'eno dos partidôs:. Não parece raz:oaveL 

' ~ ,. .. f ' . . .. 

·· ' :- . 

?re~t;, 
• • •••• - .#' 

reclama· aJtenção) .-
:·-. 

/ 
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,:Q .SR .· LA:ElRTE BE'f.UIBAL.- .A.i>Pe.llo,·Sr . . 1"rcsidente, para :a se
renidade. da Camara, afim .de ·que po&sa-arulazír meus · argumentos, ·de 
accordo com os. preceitos- c:onstitucionaes c regimentaes. . : . . - .. 

O SB. SALGADO ·Fn,uo 
oros da maioria. 

Des.de (lUC V.. Ex. não offea.d;~. _os· m~-

O SR. CtUtiST~O MAc:IUDO - Nem o orador, nem os membros da 
niulo:ia. tiveram 121· attitt.tde. 

1l) SR . . :.]oÃo NEVI!S - A Camara não é composta de sensitivas .•. 

O . SL Mov.u . .luto~ . - lba-não é ·eonstinúda de homens qu.e podem 
ouTir-apodos impU~~et~~CUte. · 

O SR. ;LA:ElRTE SETUBAL - Sr. Presidente, o artigt> 36 ·da Con
sntuição estabele~- . que sér.á crada ulila commissão de inquerito, to ~a 
-.rez q~Íé . a terÇa j>arte, pelo meaoa, da CaJnara o illlpuzer. 

~ 

t~ãg depende, dlQrtanto, ~a: . deliberação do plenario tal decisão . Ora, 
o rcquerlznento não está fundamentado com o art . / 36 da CoõlStituiçáo, -lhas . 
com o ut. ' _.::8 do R~ento Interno. . . 

l.!llotem bem Srs .. DePutados; A minoria . ~ucrcu a instituição de uma 
mmrx."i,do -~ d: inquerlb,, mas a de - commiSsão es~l; po~ isso, 

:J:Jll110ecorrl:li. do_ · dispositi~o do ut.. j6 di. ~stiruição que cria. aum-
~te • .. à .. cQIIlDliaaão de iaquer:itD, qaalldo~ requerida com apoiamento 

aa· t~ça· Pàrte .da:.~; .mas . SOCCOZTtU•lN! do art. :z8 do Regimento .in
•erno'·que znibmettc ao pkDario a votação. -Pois, o rcqueriniento da minoria 
e r~tal . 

O Sa. Ta:r::oTONI:> MoN'l'atao . Jlit &nos - Tnta-se, na v_erdade, de 
uma eommissâo de inçuerito a que V. Ex. dá o nome de colll1tlissão es
pécial. 

O SR·. CLS:MJ>N'Í'e MJ.atA,IIIt -:- As comuussoes .especiaes sã!J orgão de 
eianoração legislativa, e não ~e ·_inv6tipç:áo. 

O ST . .MoRAES ANDVADY. - Apoiado. Ni\o são IY.gáo de de-tassa, como 
quer o orador. 

O SR. LAERT'E SE'l'U\BAL - Conheço a differença que existe en
tTe conimissã~ de mquerito e commissão ~pecial. 

u. Sa ~-~~~ ~. - O ·aobr-e . ~lado . .não se deu ao traba
rno de estu~• o RQ'i.au:ntD 4a c.m.ua. 
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O SI,{. !l.Al&RTE SETU.BAlL .- Acredito, Sr. 1'.-esidente, ·que ain~la 

eou .muito iporantc em ·assumptos ;rcgjmentacs . 

., 
() Sll. JoÃo iN~s ·- O :nobre collc:P. responde assim com elcgancia 

aoB sabios .que o pertaiam •.. 

(Trocam-se apartes. O s,.. Presidente recltnnG auençiio) . 

O SR •. LAElR.T.E .SET.ll>BAL - Embora as minhas. defic:ienciaa· sobre 
cultura r~gilrcntal, CQm o diplom:J. e as prerogativas que me foram -CODce

diáas, julgo entretanto, . poder emíttir miiiha opinião, pOSsivchncnte ·errada, 
mas sincera - como verão VV. EIEx. {Apoiados). . 

.. Y oa.. mostrar que, apesar . os meus . falhos :CODhecimcntos do Rigimento, 
ainda assim. o estudei e o illterjlretei com justeza .. Falei :p.a monlidade. da 
Camara e repito, pedindo um instante de attenção e de serenidade - para 
enaltecel-a, na certeza de que a disciplina partidaria não obnubilaria os 
espirit.os serenos dos Srs. da maioria, o que aprece, vae acont=do. 

' O S:t .. IR!Ill:I:RO -}'ONioa. .-o Moralidade dSa. <zue nunca deve ser posta 
em duvida. Presume-s_e que todo individuo investi!fo de alto mandato seja 
~igno deUe • . • 

O · SR. LAERTE S~TUBAL Certamente. 

Appellei para os iUustre5 membros · da m a i o r i a af~. de 
6obreu,pcy:OrtM shrdl shid cmfpy shrd cmfpy shrdl cmfpy c:mfpy cmfpy c 
Porque, dentro da Camara, vamos impôr a disciplina partid.aria, Todos os 
programmas dos diverSos partidos qu.e · conheço fazer dos- assumi>toÍI in"stitu
.cionaes questão aberta,- daria para decidir de 'materia regimeritàl? 

Sr. !Presidente, o art. ~8 do Regimento, qu"c; submetto á preciação da 
ma1ori:t e minoria, pois quero que, certa ou errada, essa in.tcrj)retação ve
nhia a publico, para disrussão;·diz ·o seguinte: 

.. As Commissões especiaes ... 

o· SI!. :Cr.EHENT:S MARIAN I - E as de inqaerito. . . - continúa· o artigo. 
V. Ex .. vê que o Regimento distingue. 

U &R. 1.AIERTEI SE'DUIBAL - Diz o artigo: 

"As ICommissões Especiaes e as de inquerito serão consti. 
tt:idas ... 

poderia supprimir a eJCpressão "e as · de inquerito " . A copulati
JigaÇão entre "~es;, e "ibqueríto", por

uma, quer outra institue.;.se pelo,- ~esmo "princiJ)io reiimexrtat. 

• ·· CueHJtN'l'lt MAWNI · ;.._: · .S~ifiéa : que · são 'C:ousas · ~stinctas. 
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_ ·.O i:i!R, LAIERTE sET•UBAI. - .Perfeitamente, mas ambas se r<·sru
wn pelo mesmo dispositivo .regimental . Vamos cmtã.o examinar <1 inciso do 
RtfFlento. 

"As commlssões esp~:ciaes e as de _ inqueritl) serão constituí
das iKJr determinação da Camara para ·os casos erit que se tania
rem necessari:uo, segundo o disposto nos artigos scguinttes : 

Paragrapbo unico •. O rcq~Urimcnlo paro con.rtitl'iç® de uma 
.commis.são especiol, ou de inqucrito, será escripto e indicará, des
de .logo,_ o 4$stAfrl/'to. de que a me.rma haja de tratczr, bem cotnQ 
o ""'"""'o de rnembro.s que a deverão compõr. 

~ão s~ fala portanto, Sr. Presidente, que deverá ter apoiamento de 
urua terça parte -da <:amara, :Para que a commissão possa ser institui di. 
(f'roie.stos). E' claro: o requeriroento deve ser submettido ao plenario . 

·O Sa. Cl.:EK:El'T~ MARIANo - A Constit·uição estabeleceu que, quando 
o requerimento fôr assignado por um . tero;;o da . Camara, será dispensada a 
man1testaç3o do · ple:1ario.. · • 

. I.J .SR, LABRT-E SE'!·UBAL 
niío estab.elece <rue seja defeso ao 
comlnissã9. especial. . 

.Perfeitamente. t}.1as a Constituic;ã" 
pJenario votar pela. instituição de uma 

Sr. Presidente, desolado, profundamente, desolado, .sou forçado a tra
zer e& tas queixas . á {;asa. O espirito ~e collabo:ração da minoria é since
ro, leal, élevado e digno. Mas a maioria .obstroe os sãos proposítos que 
nos animam. 

A Nação inteira· sabe que existe dentro do quadro ad)Jlinisttativo da 
União ·,uma repartição arrecadadora. que é a maior fonte de am:cadac;ã· • 
do Brasil. Essa -repartição arr~ora, Senhores da maioria, aillda não 
pre$10U . coÓta.s a .$8\lcm • . 

\ 

O S.c: . . Çz.S.r.&NT.E ·MAJUANr - Tem-nas prestado ao Ministro ·da Fa
zenda, a quem ~ve remetter mensalmente balancetes, de accordo com a lei. 

. 10 SR. · :GAERTE SETUBAL __ _ Se 9 Ministro tem ~eeebido essa' 
contas <!everia Ievai~as .ao Tribunal-.!fe ··eonta!l. O Sr. iMinistro da Fazen

da,. se. eu ad!llittisse ·~orno verdadeira a iofonnao;;ão de V. Ex ... 

O SlL •. ·CJ..l;:MEN't'i: .:11ARlAKI ,..;__. Meu .. a.parte. funda-se em lei. 

u S'lL LA,IEIRTE .SETUBAL - R~tiÚco a palavra verdad~iro, Se 
fosse ~acta a infromação de· que . o Depa~ento Nacional -do Café tem leva
do suas ~ntas ao ' Sr . Misistro .da :Fà·~~da, S. Ex. estaria adstricto a 

.· . . . • . . . . . ' 
Jevar es~s . ~ntas · a~ "!-ibanal r~o . 

. . • . . . 
. - . 'Ú . : Sll. 'CJ;:Elol);~t MA1UANJ _ - PeçaJnOS então taes infonnaÇ~s :an 
TnDW!al de Contas-. · - : . · . 
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O Sa. Lul1: · VI/o.NN~- Fxt.J:{o - Eat3mos, ··no caso ·do Departamento 
Nacional do Caf~. deante de utUa ·verba seeretá. ·-

O S11. . .Ct.~;MEN'n: MAalÃ.Nr - A Camara pMe pedir ~nforsnações :~o 
::;r. Mi-ni~u-~· da ·F;u;enda. 

•(Hts t1Uiros apartes . O Sr. Pr~sidt:'llte, /tJII~nl!o . soar os tympanos, rc
clanw insúte'lltmu!'nte at~o.) 

O SR. LAERTE SET•UIBAL - Sr. Presidente, fiUmos um appello 
~mcero á nobre· Ca.tnarà, que não il0.9 qaei' comprehender. Antel, desvian
do a questão o nobre leádizr da maioria da bancada bahiana, ~ na xepres
são <to meu nobre letuler Sr. João Neves, 91Jscita argumenl?s -de lanG ca-
iwina ..• · 

O S:R., HoMtRo Px~ ~ E' colist~tucionat 

10 SR i.AERT:e S'ETUiB.AL - O asp_ecto constitucional foi debatido 
por mim, ligeiramente, deiido á .exignidade do tempo de que disponho. 
Pennitto-me dizer, porétn qu~ l~tima, é judd!ca, é l)e1'fei~ é clara · a 
mll1ba interpretação. A maioria, infelizmente; preferiu crea.- unia ques
tão • que. não existe .para negar á reiooria os meios de controle da ·maior 
repa~ição arrecadadora do Brasü; e, negando essa medida i1lsta imperati- _ 
vamente exigida pela opinião publica, veio demnostrar categoricamente ··qUe 
o Departamento Nacional do Café· são é s6 o que se· assoalha, ·uma t"epQr
tição suspeita., é desiraçad:imente o Mol~ch devol':ldor do.'! andrajos da 
ia\7oura e do bottl nome da ·aàmioistração do •Brasil. 

.12-a o que tinha a duer. ' 

O Sr Cardoso d& 'Mello Netto - (PekJ Ôrdem} - Sr. Presiden- -
t~ é com a mesma s incérida'de do· .nobre representante de Sã.o P aulo, Sr. 
Deputado .I.aerte Sctubal, que a bancada paUlista eleita pelo Partido · Coti-
sutueionalista traZ, rlesde já, a seguinte declaração de voto : · 

"Ao apresentar, em . nome da minoria .parlamentar, o . pedi
do de coutituição de uma "<:::oDllrjssão EspecW_de Deputados" pata 
wlevantar pela "re5pcctiva escripturação, o :balanço de toda3 as ope
raç~ clo aetivo e passivo do -Departamento . Nacional .do Ca.fé", 
o nobre Deputado, · Sr. Duarte Setubal, chamou nominalmente Jl\J 

debjl.te a representaçãa paulista . 
Eis porque nã"o .nos 9odemos lil)litar ~ votar ,Pela rejeil;ãfl. 

do alludido. requerimento, ·baseados em: 5113. manifesta inconsti. 
tuciorialicbde. Sob outro aspecto", o qu~ . ·se pediu, na ·Tealidade. 
foi a nomeação de uma "Comtt~issão de lnquerito". a Qllal, na 

· f6rma do artigO 36 da Constituição, só póde 5er "requerida peh 
terça parte, iicJc . menos; . d~; ·membroS: ck -catnara ·dos DeputadO$". 

Oumpre~.cos affimlaT que os sa1tt41dos interesses da ~voun 
e do C<>in!neteio do dfé ·- base e ,fúndaUterito dá ecol:iom!a- na~ 

,.- . cional - estão sendo, por parte de São .Patt10;· e · na· pes!ôa · do 
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seu. digno ftll>tr:seJital:lte. no D. N'. C., Dr. Candido Coimbr:~ 
(citado no alludido requerimento), devidamnete defendidos e !'!!i o 
aerão, por fórma alguma,. sacrifiead65. 

De outro lado, as recentes e eategoricas declarações do hon-· 
rado .Sr. :MW!tro da "'azenda, sobre o assumpto, entre as quae:: 
cumpre resaltar a da manutenção do equilíbrio estatistico d.' 
café, dão aO!! legitimas interessados a ·certeza de que todas 
providencias estão sendo tomadas para resguardo da posic;ão do 
maximo prodccto nacional. 

Está cottstituido, outrosim. objecto de acurado estudo a 
orientação do D. N. C. , cujos erros e falhas; porvenutra ex:is
tentes. serão eDl teMpo devidam~te verificados e corrigidos. 

O recurso prec.onizado, de simples levantamento de balan
ço, .por se 'limitar ao eltallle d:t " respectiva escriptural;ão ", seria 
contraproducente. no momento, por Iançu a perturbação e incer

. te%a, por tempo indetermin"ado, nos negocias do café. a6 mesmo 
passo que viria protellar uma . bem ponderada· orientação da po
lítica c.afe~ira que deve ser .procurada fóra e acima de q ua~s
quer competições partídarias, por. mais ~egitimas que estas pos-

.sam ~r. 

Sala àas Sessõ<:s. 22...-de .Maio de I935-- Ca.rdoso de Mello 
Netto. :._ Th. Monici.~o de ·Ba:-ros Fillw. - Gama Ce1'~i'1l, -
Wcldemar Ferreira .. - Justo. de Moraes .. - MiraJida l~~rtior. -
José Co.ssio de Mctceào Sod1-es. - C. Mor~s Andrczdc. :- Bar
rós Penteado. - .J. Meira Junior . ...,.. Oscar Ste'Uenson. - Au
reliano Lei.!!_. - Abr~ Sodré. - Horacia Lafer. -Antonio Pe
reira Li1Jia, - Jayro- Franco. - Fabio de Camt:Jrgo Aranha n. 

O Sr ·: J9io Neves (Pela ordem) - Sr. Presidentd. não c()nt:av:>. cu 
m tervir na discussão do 'requeritnento. A sua defesa est:ava confiada a um 
aos .mais brilhantes representantes· da op.posição parlan1entar. o qual. hon
tem e hoje, da sua tarefa se desincu~biu .. com a galbarõia e a elevaç.'io, 
que lhe são ~liares • 

. O SJ<. l.AER~I! .. SS't'PJIAL - ·Muito agradecido a .V. IE:x:. 

O . .SR. JOÃÓ. NEV~S -:- Não quero. porém, exilnir~me ao deba~e. 
tnenos ,.pi!J!o dever do meu mandato ·e pela. representação dos meus compa
nileiros da esquerda parlamentar do que ·pela comprehensãp nitida dê que o 
easo · não foi disc-.1tido no ~· verdadeiro terreno, naquelle. em que se d~
vena.m eollocar na tneSma situação os membros da maioria e os ria mino
na - .o terreo.o .do. interesse nacional. 

Qua.sdo, S!:.- J>residente, f:ilo: em interesse na.c:.:onal, refiro-me ao in te-. 
resse nacional bem comprehendido, áquelle:. que :ema-limita a orbita dos 
vartidos, ·c:n:i ·tão mã hora·· invocada· na declaração· de .. votos do meu nobre 
amigo--e preclaro leaàer. 'da.inaioria .. da baneada paulista,. cujo nome declino 
com a sympathia de sentpre, o Sr. Cat-doso de· 'Mello !Netto. 

-...._ ,.__ 
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Ouvi silencíosamente as brilhantes coll&iderações add.uzidás pelo ellpi~ 
rito subtil do illustl'e lcrsde'r da maioria da bancada bahiana, e a impressão 
em mim produzida pelo discurso de S. E:s:. é a meama ~ue salta iquell~::~ 
que. f6ra dos canc:elloa dos tribunaes, vêm como· os sopÀill=as dos eausi~ 
me os opor vezes proterrem .e cobrem u faltas da justir;:a. 

O S11.. Cuuu:r:u:~ MAIUANl - Com a interpretaçi!.o das leia e niio c:om 
sop!usmaa. 

O SR. JOA.O NmVES - .Niio quero, porém, eXlmlr-JIIe ao debate me· 
nos pelo dever do !XIe\1 mandato c pela representação doa meus companhei
ros da esquerd;. parlamentar do que pe:.a tompreensi!.o nitida de que o 
caso não foi discutido no aeu verdadeiro ter:eno, naquelle em que se de~ 
veriam colloc:ar sa mesma situa~ão os membros da ma:oria. e os da minoria 
- o terreno do interesse nacional. 

Quando, Sr. Presidente, falo em interesse nacional,_ refi~o..me ao inte
res~~e nacional bem corr.p:reendido, áquelle. que ext:~limlta ~ orbita. dos par~ 
tido!i, em tão má hora invocada na declaração <le votos do meu sobre amigo 
e preclaro leadcr da maioria . da bancada paulista, cujo nome declino com a · 
sytÚp~thia de sempre, o Sr. Cardoso de Mello Netto. . . . 

Ouvi silenciosamente as brilhantes considerações add~~idas pelo espírito 
subtil do illustre leoder da maioria da bancada bahia.na., e a impressão eth 
mitr produzida pelo cijscurso de S. E:x. é a mesma _qüe salta áquelles que, 
fóra dos c:ancellos dos tribunat;s, \éétn,· como os sophfsmas do~ . causidicós por 
vez.es protegem e cobrem às faltas da'_iustiça. · · . · 

O SR. CuMENTE MARIA!H "7" Coni a. "interpretaç~o ~a.s leis e não J:Om 
- -sapbismas. 

O SR. JOÃO 'NEVES - Comprehendo., Srs. Oeputa<los, que deva 
1.1a1rar, acima de todos os debates e de todos. os casos o respeit-a' quasi. feti~ 
<:hlsta, ao texto da Lei Magna. •Mas.. Senhores," não transfonnemos a hora 
trepidante que Vivemo~, · na velha escola sabiniana, atreita á letra da lei, 
com sacrifício . do seu/ espírito. . . 

O SR. OcTAVIo •MúJCABF:IAA Apoiado. 

O SR. JO,AO NEJV,E~ - Foi isso ao que assistimos, hoje, aqui. O 
nooie Deputado bahiano, com a autoridade da ·suâ intdligencia e com as 
resrevas do seu conhecimento na feitura do texto da Magna Carta, baralhou 
ós naipes dentr~ da CanÍara, com o unicG objectivo de cÓbo~esbr. a ·~ejei~ 
ção de !:'equeriinento: · · · · · ' -:: _ .· . _ . . 

o SR. Cr.~MllNn: M..uuANí ·~v.· E:x. nãõ tem ~o. 

O SlR. JOÃIO !-OE•V'ES - E' . essa.,. Senhores, sillc:erànient~, "a minha 
t:npressão. · Não vae nisso, o em·· ao nobre •Deputado, nem aos sellS ~mpa~ 
nneiro!nle !.IlaÍori.a., o minim6 desdourO.. . ' . 

· Entqua.ntó ·-eu puder. fa.l.lli- nesta Camara, ha de ser ~a 'Ciefetider· os' 
interesses da <Nação, ·e, .encarando--os, não·-distinguini ~os meus -adver~ario~ 
aos meus correligiuharios , .. '(ApoiDàD.r) ~ 
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Vejamos, pÓrém, Sr. ·Presidente, o caso na ~ua. precisa. e eQCta feição. 
Não quao entrar outra vez no. emmaranhado · dos texto~ ~onstitucio

naes e . regiJDentaes ••• 

O S11.. THJ>QToNio MoNTEIIiO o~ BAJtRos --:- Porque elles não soec:orrcm 
a ttlese de V. Ex .. 

O SR. JOÃO INEIVIES · - . . . para cuja iDterpretação se . vaieu o 
eminente Deputado ba.hiano das luze$ do preclaro Deputado pelo Esmdo do 
Rio, o illustre mestre de Direito, Sr r Levi Carneiro. 

O SE.. L~vz CARNJURO - S. Ex.- se soccorreu apenas do m.eu testt:
munno .. 

O SR JOÃO NEV;ES Dois testemunhos foram, em verdade: ·o da 
sua per~na· i:nte!Hgencia e o óa sua oooperação na ·elaboração da Carta 
Constitucioual. · 

·O S!l: LJ!vz .tARNI!ri!O- 'Muitq agradecido. V. E-,c. obriga-me a di:rer, 
daqui a pouco, mais algull!a cousa. 

i 

() S·R. ]OkO ·N·EJVES. - Sempre teremos encanto em ouvir D nobre 
DeputaOO que, ainda hontem ou ante-hontem, vimos ;>leitea:tdo uma cau
sa esposada pela minoria e mostrando que S . Ex. não será, :aesta Camara, 
representante estrl!ito ·de correstes partldarias ••• 

O. S11.. Levr ÚRNJ!nro - Nunca o fui. 

O S~e. R"Pf. BITTI!NCOUII.T' - Neste particular, o Sr·. ·Levi Carneiro 
não fará excepçáo. 

O SR. ]OÃI~\';I'EVES ~ ... agarrado ás injuncções de defender ou 

combater o -.Governo. . .. ....... 
Respondp · agora :W nobre collega de bancada spl-riograndense, Sr, Raul 

B1ttencourt. •Não digo que qaem ~cr qae .seja, que fonnc nas filas da 
tnaiona esteja 1Jreso. cxelusi':amente ás injuncçõe.9 partidarias. Mas não 
venham apenas as palavras .para ·definição de attitudes. Quero attitudes. para 
illustr.u;ã0 de palavral!. (Apoiados.) 

' b SR. RIBF!Il«l ]UNioli - Tenho a ufania dé declarar a V. E.x ... I'J.Ue 
me considero tDNÚ, sotu.s et unus dentro da doutrina que V. Ex. acaba 
·de expôr. 

·O ·SR. M!i.C:At.ll.\1\s Nano'-;- unu:r, não poiado. (ft.iso)-. 

O SR. JOAO N&VES -·Vejam, Srs. Deputados, o aparte do nobre 
eotiega · ~)Cio Amazon3S. Ne5ta. orientação S. E-x. . e~ co'nsidera :rolu el 

U11US; Pe.,.o licença. pata~ ··ülewpoial-o 'á miriórl:a. . A ti'aj eetoria . está .. à~erta 
.\ 

pelo i !lustre ·rept"esetante alllaZoneD6e. · 
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~ ..... -~. ~:·. ~. ": ~- -- ~-:~.~:.~:;~·:>:'t:~:: ~:;·=~-~ :{:·. >~.-: ' . :-~: ·· ·~;-~;;:~~~':,;;'::;~·;<.J!S:~:-;~;l:t~~;: 

. . . -~---i3~ç_· 

'J'e~ J)emÚsdo .t .Cua ~ contin!IP", -'~a o tempo -urge e ·não ·quero 
deixar. ele tocar-11a ~ do 'aNDmpto. . .. 

!l'erm.itti, snett8 Jlobres oollegas da maio~ a da. &nCá.da Pâwiiitâ; · · ~
minha profu!Jda extranheu quasdo, nos albores dos trabalhos parlam.en
taru, si.~:~to como que subterraneamente ciue as diseriçlíes · Joé:aes ' pó~&am 
influtr· -na decisão de aasumpto desta magnitude. (A~t>iMO.r e nllo ~os): 

. O Sr. l.aerte Setubal mio falou aqui em ·»ame de. interesses gr~a
rios de aoaa ~ão. ~ interpret~~ o pensamento effecti~o ·de t~ · aquelles 
q~e . desej~ eseJ2recimeDtoS sobre a ·appl~ção .dos' ~hiro9 ·~t'recachulos 
pelo Depattunento NacloDal do Café. 

·( . 

O SR .. JO.Ã.O (NEVES - Não vamos, .. Scnbores, re11iver a ::Passado. 
a\e porque ha. dois passados : o de hOJitem e o. de .. ute-hoatem . $eu, que 
m~ prQp~ daqueUa tnõuna a correr' sobre o; dois um v~· d~:_di_scriçã~ 
com preferenc:ia . á mtuação ao~ bam~. não serei· aqueUe q~ levante aq-ui -
2%(). SDeio dos colléga. a bandeira da disc«dia, qae, mere~ de Deus, .só foi 
agitacb wr . a~to da Claioria e não da ~inona- p;.r~entar. 

O Sa. CA11DOSO, ·Dlt .•MELLO. NET"\'o ·-:- .O voto cda:·-. banta~a paulista rl~· 
~ra .QI1e o,.Q.M! deve. ser .r-esolvido fóra ~ a~~ .das . questões partidal:~:. · 

O SR . JOAO N-FJy'ES .--:- Vou _çoncluir . . O ~obr~ leoder da mai~ 
da bancada. baláana procurou estabelecer o diagnostico · dífferencial entre 
'O regimcÍI . pusiden~l e .o regi~ ~rlamentar ,com U%113 subti!eza . que ~a- . 

· leria, se :fosse · verdadeira, e com · ~o dÔUtrin~rü,. :l idéa de que entre 
o, dois regi!!le:us e:riste um 111uro -jnf:rans.POnivd. · · ' · 

... , "' . .._ .. 
Ora, ÍSilO não ~ v =ia de. -Ha presidcncialisruo mà.is. oi:t "nief!OS •'ápurndo; 

como ha parJamentarismo mais ou menos présideneia.lisu; · . 

O · Sa. CUMENtt MAUANI - Declarei que a. nossa Constituição "prO:.. 
·<:-trr~ .aproveitar, do systeroa parlamentar, o qÚeelle tinha d~.:titil. 

o" SR. JO.AO NEVES Extrasb~ ' i ·que um. e~p;lito da eul~ de 
V> "EX: tiv~· cru~ sust~tar ainda à vênia :e- re~tfvi. ·these da.- di:, 
. visáo dé . !.!on~uieu, isolando Ulls doS Outros, co~ ·se fossem.· ~~Par
timento estanqtl.es. "1\ realidade é Q~e · hoje, . na .lll()derna te~hn1t:à eonsti
~6oriai ... 

O SR. Cl.lt:MENTi:: MARIANI - A mim .~ue v:: Ex. o di2:? A mim. que . 
irii:s-oduz.i ~- Cmlstituição .a CoordenaÇão <kls : Poaê~ e· á, ~reação de: .org5os 
para ~Ji%at..a ? · · ·. · · · . · · . · • · •· 

~ . ' .. . ·.' ·. 

:: :·'J~ ' s~~.")P.A:o. ~·BvE$.· :-:--:···· n~. -~ q~r - se podaa ~nai~rar :islt.ei-
-~~ .~oS: , Oii _div~~ .e>r$âos ·qu~ ~am. ~rôl.. ,realiza~io .,.c!o;; · 
fiDs• d.o . Estado, ... · ·, . 
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. O ~11. rCt.~M:ENTit MA•~JI.J'II ....:... Por -esse priocipio ' bati-me na Consti
mmte_ e tiv~ · o 9razer de vel-o victorioso, · contra a nsisttricia de brilban
tíssunos espíritos . rc~resentatívos do classiciSlllO j·~ridieo . 

. . : ;"-< ·;. 
· . . J SR. ]O"A.O N!W'ES ....:... Não duvdo qtte V. · Ex· .. se tenha batido: 

m;~s,: V .· Ex; se soc;çor~"e ãgora de 1ltna velharia.- para imp;edir que o Pn:
tanu:nto, dentro· d~ proprio tu to· eonstitucionàl • . 

· · · , O . SR. 'JOAO· NEVES . ~; . • solicito ao Executivo 
da applic:ação de. fundos ._ arrecadados pelo_ Departatt'~to 
Care. · 

contas exactae 
Naeiotiat do 

· O Sa. \Rrnrao }umoR - · V. ElC., ·por sua vez~ recorre ·ás ri-.aiore-5 
velharias, citando .doutrinas que não se: . usam mais nas sebentas da Uni. 
midadre 'de.COímbra: .. ' (Riso). 

· O SR. · JOAO ··NJEVES -.i iRc:sponda aci Jlobre c:ollega · a bilaridade 

· O SR. Riuzao ]tJNroa Hilariclade que me é syinpatbica. V. Ex. 
esta. cavalgando sebentas que llã o •e usam ·mai~ em Coimbra. 

~ . ,;· 

., . o SR • . )<)AO N~~S ---' .E' possi'Qef que V. b. posSa. caVaJs3-r ani
maes mais . nnnes, de . ·puro sangue. - Cumprimento-o por essa ' fêliekf~ 
que . nio tenho; Ainda: monto 'Um pobre· petiço, mas ·chego sempre ào fim, 
a que ~ero, ·me8mo · mal mo!it3do;- porque .. c:ónfio· mais em mi~· do q\le 
:na montaria. . . . .. . . ' . . ,. 

Wo)l, Sr. Pre:Si~t~. · c:onehiir, dizendo· qu~ não . vejo o meno~ des
dou-ro moral para a maioria e muito menos .. quaquer· infraeção do texto 
consti~ícional; . ná approvação do recrileritnento: . 

. . 'Se devessemos ~ se!);lfa~ o Execu.tivo, ~ sua: acção, d~ .Legíslati
v<l, quan'to , á ·.com~tencia,. perguntaria· como a .. Cantara tomaria . contas 

. , ', •, \ . ' . . . I , ,,. 

ao; ~ecuti~ 4as . des~s ~ fv: •.. · -. 

o s;. Mo~ A~~~J; ~ : NãO. ·.é . esta ·a qu~o .. . 

. ... , 
O Sá~- Cu'.l'IUI~t: - MwR~ANX ~· t···UDJ;t fllllc.ção _ c:osstitucionai· da Ca· · 

mara. 

·,=, o SR. JOAO N:.EI\l'ES 7 _ A,qai :vem ~, voz .da mai~ia. uma v()z 
i'n~spciU·· aÔ; -·CO~~lbo~ da revolução, .Pa= .sw;tentar, C01Il. a eloquend,a ~'
Oe u111: aparte, ~e desdQurÓ ha.veria .,na--.;~ =.e ·IIIÓ -~· -·aecei.~ção • 
. ~ Sr ./P~Íd~te, . ·~ora, . a~: pon~, :·'ê que desejo coll~r a qu.est5o. . . . ' . . . . 

. . . _. --~ = ~ . .. · ... 

r -.e S~to . Cu•P1'!: . ·-~N { : ...:..; N1o récusalliDs · os· ·~~fárediaentl:is .ne. 
c:esearioa •. .'E• :éma ·ques~ de- fomaa.:" · " , ·. · / · .·' .. ;., . 
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' O. S11. CA!tN~ai!o ne .l_tc7.UIIDE ---' A duvida ~~e ·o , .texto constitucio-
nal não tem fo_rça ~br~ oa p~cipioa de. ordem moral. 

O SR. JOAO NBVES -; i simples p.restaêão de contas feita .pdo 
Depas'l:alne:~to é aeto que pode ·bastar. · á administração. mas, · não · aõ par
lamento, . porque, -.. se. .fosse. ~~m . - . e_ todos ~s a~eates da. autoridade · 
prestam conta$ aos chefes doa ... seus Minist.erio ou ao iPresidente- 4a - lle- • 
publii:a - por que a ·Nação · ~berana haver de tomar contas ao proJ)rio 
Cllefe em Exec~ttivo? - . . 

. . . .. 0 . Sa. Cu::w:PTE -MAJtr.un - · Esta~os pro_mptos· ·a pedir infonrações 
~o. Milibterlo da' F~~da.:·. • 

- O Sa . CARI'iEtRo DE IR:I!Zl$NPE - Trata-se de um Departamento q~e 

_responde por . uma. di~da . foi'nxidavel ~te:.a N'açãÔ~ · 

O S.a. C~E~~It M:Ur~N'J -'- A Camara poder_á . ser informada atra
vés a palavra do _Sr. Ministro da IFazerida . 

O S.a. BERNAiJ>ES FILHO - Se a . maioria não recusa a devassa, 10r 

que não assigna, com a minoria, o reque-imento, amstando · os obices· d~ · 

nature2:a ~stitucional? - · ' 
'I ... 

O SR. AWARAL ·PEX'toT-o - .Faça- a minoria um requeri!J1e?tO dentro 
do tc:~tto· constiucional que,- ·na .. .qualidade . de . :~embro .da maiaria~ estOu prom. 
pto a firmal:o. ~-. . . .. _, .. ·.• · - · .· -~ . · · · _. · . _. . 

... .. .. ·.:· .. • .. 
.. '() S.R_.~ J,0Ã0 .. 1'N!EIVES __ ...,.:_.Não podelll03 fazér UIJI. reciue~.:imento _'d~ 

iluormações, i)Orqae tíio ' temo3 os elementos · precisos para caracterizar 
011 . de&~ de verbas de qúe é aocasaoo _aquelle Depari:unmta. . . . . . . . . . ... ~- .. ~ . . . . __ .... . . . . .; .... · .. . . .; . ~ .. . . . . . . 

o SR. :CiiJoUNTz. MAaiAtfÍ .:.:.. s~ \r .' b . ~r os el~entos- informa-; 
ti vos,.· o M~tro da ·Fazenda . ~; dâ~á . · ' · · . :· . · . - : 

:.- . . -.: . . ....... ~- . . ·' . . .. . 

·:. : .~ o SR. JOAO N·EViEs --.:. --N~~· 'ma.is . dõ ·ittie ~-~.- ;yi:npat~ia · 
· pessoal e profundo respeito pela honoràbilidade do. Sr.· .'MmiStro da Fa

zenda, · meu aDligo pessoal de lOngos . annos," amiza~ que teuhó tido 
· ventura de ·coci!mar, ·s. E:~t·. ' no Goveruo ·e éu ná ~pposiÇãd. . 

. · ~N'-o ·5e trata, porém, .âas pessoas . NãO estão :em· eausa o Sr. ipr~idea
·te' •aa : Repul:ilicil,' o: Mmistro da FÜ.tz;;da. e os,·nihctot-êS 'do ·Dep.;rtamento 
NaciOnal do Ci.fé. · · . . . · 

.O"SII: CARlfJ!tRo PE- Ri!ZENÔt' -~- Muito bef!i·. e• ' :0 'facto: 
':.~ ' '- :-' · . • • ' , ·:. : "'- • • ' " ,•• • ' ) u ' •:•," :'' :.;~ ''.' : ~~J ~ , ;, ,,, _,:' ~ · .. ·.:· 

o '··&R: ·JoA.Q:. N'EViEs,-~ ·-E• ' o :.fieto ''qÓé:'in~sa':; X"Nã'çãO :,qüe1-_. 
· !!3De~ • quC:. déstino _, têln·'as formidavéB • qàa>iltias <'Ur~i. 'Por: esse( -Pe- · 
··paitamento_. _::.Essa é_ a q~~ .. ··... . · · ; . - ~ · . . ·. 

:_::'~-,~n;r~ç::r~:-,:=~:~=~~~~~~~-~;: 
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Ine dirige um • awe]lo; reforçando-o com a · autoridade ~do Sr. Adalberto 
.COrre&:· '.FaçamoJ o inq~to: 

.O Sa; • CUkJtKra:' .lrfAkiANI 

tantO, o .. a.uumpto. 
lnquerito, não, · 2&Ciare<;aiQQs, · entre-

· . -O SR., JOÃO· •N·liJVSS · - . Não. revivam09 os dias pa~s; em que se 
negava inqüerito no ·Banco dO Bratil; para. averiguar ~~.e~ções : feitas peta 
minoria parlame21tar, de . entlo. 

IPor estas e outJ'38 ó · <rUI.\ voltãmos a pagina da legalidade, fazendo uma 
t'eVO~uçSo • . · · ; ' 

~olloq1:emo-sos, portanto, dentro do espírito- da época, e prestemos 
«U~tas. · mc:DOs a Dós ·mesmoJ, do que á Nação, ' que nos ouve c nos julga. 
-· ·. Sr •. :. ·.P«siãesite.· esse .. o appello que . endereço á maioria parlamentar, 

·com _ C3pecialidadç. á· baneada ·paulista, C:l%1 cujas ·poltronas vejo · alguns <!o ; 
.bomen.s .~ue me· .aeostumei a apreciar na :vida publica, out:l'os que aqui in
Kt-essara.r ha po'IICO, no inicio da· Stl:l carreira, esperando eu que seja dia 
wn· feCho· digno : da entrada; pelos sacrifidos · que : já fizeraM e · pelos sa. 

· -crificios que ímpuzft-am ao Br~. (Polmas). 
' • . ·· .. · 

. · :()- Sr . . Preeidente . - Vou resolver a questão. de ordem auscita.da . 
OIW!do · a ·Mesa recebeu Ó1'equefimento . que consta ·da OrcWn do Dia; foi 
na per.suasão de·· que IW! ·trata!SC da n.omeaçãc de uma· coQlDlis·!áo especi:~l . 
F()Sterio~te. ~. · veri~ que: se aJ.gitav<L, .em verdade. de nma 
c~trimissão de inquerito mcumbida de aPurar i~gularida~ em d-ctennina
cio .'·~ni.m~to ·; · A-c~ .que·: ú leís · de ·~cepçlo. -devem ser intttpi:'Ctadas 
~te e, .de l"tst'Ó, :o art. -36 de •IIQIIISa <Ãrta JMasm. é ~ lei de 
excepÇão, -pOrque estabe!e"ee· um dispo5itiYo de ioterferencla do Poder Le. 
gi:dativo · nas; -attribuições -do -Poder ·E:xecutivo, ·110 regime preSidencial. 

· : · : E~; · j)C)rtanto-,- · cóndiÇão ·. ~I:W, para a · acceitação · de requ.e:-imento11 

de · :noméação-; d~ ;commias:ões-. de· i~erito, que' dles sejall!· assignados 'POJ' 
.uina terl;:a .-parte ·"cia Camara, -isto é, j,or toa senhores Deputad9s : A' vista 
dl:;to,i ·.a. Mesa. ' jalp precedentes .·as r.i~<?es :addu%idas' ~lo Sr. Clemente 
-~i' ·ce , decia.ra que a C~r<L · rião -rótará o ~erimento constante da 
oi-~eux do · d~. · 

.·. ~ .. : 
O _.Sr. Artlnar Bernardes (Pel12: ordem) -~ ·.Sr. Presidente, acabamos 

de assistir a uma mdadeíra tempestade em copo d'agua. 
A núno& ~~lam~tar· r~ebeu : apPéllo da maioria, no sentido· de' com 

ella eÓlhbOrar para que a àdmini;tração bTásileira marchasse de modo pro. 
v'eitoso : :lo~ · iz:teresseà · naclo~es. ·· · · . 
. ' :;:' -De que: ella· está': diçosia- &; dar:--~sa . coape~ação -em terreno elevado, 

· àciina·: d·os·· .. ~s . . a: ·eon:mis9ão' .de ::Ftnánqas aca!)o.U·.d.e. ter, hoje,' a.prov:õl'. 
c.oiil as -sUggestões -.f~~s-. .pelo Sr.· ·,Deputado· Dá:Oiel de Carvalho, lembrando 

· .Va~as médídás d~ postasi;em "Prátiea; viriam,· sem sOmbrà de duvicta, bene
iieiar -a:-·NaÇão• ··' ,~ ... · t • ; , -'· • •· · • . ._- .. · ; 

. :: ·' 1'o~ ·ge'4~ ~b~ saÍie-o ;{Camara-·m:c;b~;· tàlvez. ·dt) que-a opinião pu~lica: 
· qiÍ~·: páir~--,~~~~~~;,~~~tas ,~br~ ·. ?' ' P_ep~r.U;n~to · NaC:Ona-l ~o :Ca~~. 
::n;C~Qado' ~=es··tlesvtos: de· di'nbímos dos làvràdores e ' <:Ontnbtnntel. .. .· ' .. . . . . . ... 
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. Será :nesta bora, Sri. ·Deputados,- CU.· que a miDOJ"ia vem {l_edir 'UJIIa · con'l· 

mi11sáq ce -Ín(juerito para apuração dos Ca.etos; · que a maioria:. irá fugir ao 
seu dever, recusan~o-lhe mia (:ollaboração? 

Sr. Presidente;· se· ·se · trata ·· .de. inconatitllc:onalidad~ nci requerimento 
apresentado, eu o retiro ~ nome da J:Dino~í~; in.a.s _ dirijo um appello• -á 
maioria 1)ara .qui: ella subscreva 00111nosco outro _rcquerimcoto, pedindo, nos 

. termos da· Constituição e o =Regimento; a uoml!aÇáo de. uma'. conuriisisãó par
laiJli!Dtar que,· d~i&- de pr.scrutar o .e&t<:.do d~> Depal't3inento .NacionaLdo 
Café, ve:tiba informa~ á C=Fra ·com nitidez, á· opinião.· p~lic:a ·com cla
r~:za e ao Governo con1 a •L'la:~tima. ieaJdade ·o que encontrar, afim de prover

ISe como convi~ e da não continuàrem sobre os suvic;os pUb\i~t>ta Mlçmas 
como as que pesam =bre aQuelle instituto .. 

·:Em :nome- ·da- ~inôria, · -n!:pitO; -.peço: a retirada ·<i~ requerimento, ·ma:s 
deixo· ·de pé o appello. á· maioria, 'J)ara ·.que· esta ~stão se.· esc:Iare<;a·; pois 

- r;ão é'C'-possivel qaelra a Camara que . o Governo· continue nesse .luscofusco 
de ·administração: financeira-. {PdlnaGs). 

O Sr. Aenrcio 'Torres - (Pe'lc. 'Dr'dctti) -,.E, r. Presi :lente, a Camara, 
ha pouco, c:Qmo acaba -de accentuar' o eminente · Dep.ut:ldo, Sr. -Arth'Ur 
Eemardes, apegada á letra do art. ;;6 da Constituição, em materia de .1poia
mento pela primeira· veZ · stm:itada neste: ~cinto, não; quú;,·acee.itar : a- co tia
.boração que, de>b&L.fé ;·c:. Pa,trioricamente, quer dar aoS.. nossos trabalhos a 
mi.noria padammtar .. .. .. , 

Venho· ·agora, _Sr. Presidente, ainda em nome .dessa minoria, .e p_ara 
que toda· a Nação -fique ést:Iarecida quánto··ás · a-cc:usaçÕes ·serias· ·e gravea que 
~_sobre o ··Depa!tliilento.Nacl011al dO e:i.fé- aoeusações que-.~ do· deS
vio .criminosó .dólr·diiilieim de-·110ss0& 1:Jtoduct~G.----'··.veiho: neSte: izlstante, 
em·· OOr:se, repito, 'aà-·mhlo_ria• 'parlamen~r. cuja · actuação parece tnecnruno
dar aós'quti ~ e·aos:qtÚ: góveow.Pl. propor_ :i c~ \l!D outro reqUeri
.mento,\ilio-~do comíniliSBo:de inq~erito ou. C'ommisSão ~c:iàt; mas con
vocando o Sr .. M.iJistro da Fazenda, nos' termos claros e pUclsos do artigo 
3~ ·da. Cnta - oC~cional~ para qtl.e. S. Ex. venha di~r ao : Pãiz, da 
tribuna .do Partan!ento; '(!ual a applicãção que :·t~ sldo dada 110s dínheims 
re;:oibidos· e arrecadados pelo malf.ada;CJo · Departamez~ta Naeiona.l do· Caf~' . 

. (Muita -bem). 
Esperamos, Sr. Presidente, que a ·mawna, .caso não :encontre uina 

nus:a-.- pot"qtie járitais direi ebic:att:J.- ·:-- ..... .. : :. . ... . .. , .. ' ' 

. ···.· 
.... ~· .... ~ : 

0 5-R;·ACUR.CIO ' TORRES- .:-.no ·Regjmento-· · ou nas. dob'ras..da 
.Constituição; esperamos~ S~. Presidente;. Que a· m&Úoria; calma;,. · trariquilla, 
seren;~, .. f~o,• tão : só, obra -~otica, . mostr~ áq.uêlles do& cqa~aes o IFiaeo 
:irrant:l. ôs . ultímo9 ' vinietis; · que estes ulti'mo:. wintens · têm applieação ha:... · 
nesta'.. N&: di miil'oria ·pariamentãr dqletalll(IS · que' os &e!Íhóres · da ·maioria. 
approvcri -o reqnerim~to· q'ne ora .enviamos' i Mesa, sem .prf!.illizo' .de. :eólD-· 
n!;ss6es.; .:q~ va!Jlos,'pedir;: ópportuuaDldlte-, 'para que. ó ·· Sr :. '2\.rthúr· Costa 
vettb'a. ·dizer .. á .e~;- .OU seja:, IJO Paiz, -qlle ~: dÚllleiros ' .recolhídos . pelo 
ÍJepai:tilt!énto · N«!~l-de i;;afé: não ~têm · tído · ~~tmo :dcilhoués!_o : gne.· as '-
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aceu!at;:ões fazem c:rer; · que S. Ex;, o Ministro da Fazenda . não· admittiria 
desses dinheiros o'Utra applicação que não fosse proveito~a para o . bem 
publico. 

Ahi está ·o requedme~:~t.o. 
Não é um .desafio á má vontade da maioria; mas um appello patriotioo 

que fa:r:en:~os áquelles <tUe constituem a corrente parlamentar que apoia o 
Governo.· (Jhdto bc,.) . 

O .. Sr. Sampaio Corrêa Peço a palavra. 

O Sr .. Presidente. -:- Tem a palavra o nobre Deputado. 

o. SI'; Sampaio Corr-êa ·- Sr. Presidente, não pretendo torear parte 
na disf·ussão sobre o requerimento apresentado hontem á Mesa e a respeito 
do .q11al esta j?, : tomou 'uma deliberação definitiva. Tão pouco tentarei, Srs. 
Deputados, impugnar a ~eliberação do Presidente da ~ra, que· me não 
parece firmada na boa interpretação da Carta· de I6 de Julho. Desejo, 
apenas, re~;u_iar uni principio basico,' a interpretação que é, a meu vêr, 
a unica verdadeira para o dtsposto {_lO artigo .36 da Constituição. 

Attentae bem, Sr. Presidente, para··a forma da redacção dada a esse 
, dispositivo : · . . . , . 

. :..A C~mar~ d~s D_~utados - diz ·o artigo .;6,- repito, - creatá com
mis~es ~de inqUerito 30bre . fa~10s determinados, sempre que o requer a 
terça parte, pelo menos, dos seus membro,s''. 

Isso quer significar, Sr. Presidente, de acoordo com a boa doutrina mo
.derha. que. a· ·COnstituinte conriderou que . cem representantes da Nação 
constituem ou' têm as características de idoneidade sufficientes •.. 

O SJL ,_RI!co BAuós-· - Essa a verdadeira interpretaçã<!_. 

O SR. SAMPAIQ CORRBA - ... para pedir á Camarn ·a designaç~ 
de uma ·commissão de ''inquerito. e, nesse caso, tal pedido não terá de ser 
s·ubmett:do il votação em' ..,plenario .. O· que se quiz foi .precisamente collo
c;~r a cavaHeiro ,dos votos:. da maioria todos os requCrimento:> de inquerite · 
firmados pelo terço da Cam~ra. 

O SR.· SouZA LJ;Ão·- Essa a bôa i~lligencia do texto. 

O SR. SAMPMO CORRBA - Esta é a .,.erdadeira interp!'etação. 
Mas o citado· artigo 36 não impede, em absoluto, que qualquer reque

rtmento, pedind~. a constituição de uma eomt11issão de .inquerito, sei a· assi
gnado por · menó~ de = De~utados. 

· O SR. Cr.~:r.~.eN~- MARIANI - Dá licença de um aparte? 

O SR. SAMPAIO CORJU!.A - Pec;o, antes, pennissão para concluir 
lrl!u argumento .. 

Ne!.sa·· hY,Potht:Se, Sr. Presidente, o requeri~to. - e é o do caso 
ora. em-apreço, - terá ·de· ~er ~1:mtettido á discussão e votação 110 plena rio, 
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podendo ser rej c:itado . pc:la oCalna r a, se não obti vc:~ ~ . maioria de -votos dos 
presentes. 

SR. CLEMF.NTF. MARJANJ - De accôrdo .com que dispositivo. do Rc:
:gimento~ 

O SR. SAMPAIO CORRBA - Não estou tratando d~ dispositivos 
n!g'imentac:s. Commento um :lrtigo da Constituição.' O regimento de,· e 
estar de accôrdo com os princípios constituc:ionaes. 

Pouco importa que o Regimento não tenha interpretado fiel.n:ente, o 
pensamento do .. leg!slador constituinte, e, . no caso, ,mais do que isso: n 
!Jro.pria letra do texto constitucional. 

Pouco · izrporta que o Regimento não unha interpretado, fielmente, o 
!l<lmento do legislador constituinte ..• 

O S• •. CU:III:eNT~ MiulrANI - Interpretou muito bem. 

O SR. SAMPAIO CDRR.eA - ... pensamento que· outro não foi se. 
não ô d'e doc:!arar que o terço dos Dey.utados está livre da opicião e <lo vl'lto 

da11 duas terças partes testante5, em matúia de commissões de · inQO.erito. 

O SJI. Cu:wsNTE MARIANI - Como explica V. Ex. a suppressão -la 
prireeira parte. do § ·r. • do art. 29 do ante-projecto, onde se facultava a 
qualquer numero de Deputados requerer a commissão de inquerito? 

O. SR. SAMPAlO·CORRM - A Constituinte proc:u.~ou. c:n~ontrar uma 
-fórmula que satisfi:;esse ás duas =tes que, então, ~ formaram. 

Ao env6i de tornar obrigatorio o inquc:rito, . em consc:quencia do r~ue· 
r!mc:nto de qualquer numero de Deputados, ella o fixou em cem c:, por isso. 
quando o requerimento é . apr=tado á .Mesa, com a assiguatura de cem· 
Deputados. sequer a dise'ussão poderá ser travada. 

Mas não impedj.u os re'querimentos assignados por- menos de cem De
putados,' os quaes terão de ser discutidos e vGtados como os demais ... 

,o .s~ .. CJ.EM~N-T:e. MARrAPiJ - Ate. ahi, de inteiro a~~ordo. 

O SR. SA'MIPAl.O COR'R~A - Se V. Ex. está de accord~ .•• 

O SR. Cl..F:M,ENTE M<~,RIANl -.·Não quanto á faculdade, porque ~ afasta., 
:nento da facllldade ·importa em Interpreta-:- e a Constitu:nte não a quiz dar 
á .Camat:a., 

•· 
O, SR .. SAMPAIO CO&RU -.Se o' art. 34 é imperativo, pergunto: 

Qual a dispo.soição constitucional QUJe lj)l'Obibc. a _apresentação do· requeri
mento? 

O S11. CLllM:ENT:r> MAiirAJ'II - Qual a que a ;~.utoriza? 

o SR :SA!MIPAJO OORIR~Á·- s~ oã~ .ha im-~ent;o, é, qae, ent~o. 
t~dos. -ello::s estão. aut.odzados.. Esta a verdadeira e -onic·a. doutrina libera!., 
(M,.itiJ .. ~m). · . ·. . , : 
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O Sr. Salles Filho (P6la ordhtl) ·- Sr. 'Presidente, pedi a palavra 
sómente par.a ~elarar qae, ~ o re<tuerimento -nwrero 7 houvesse sido sub
metti.do ã ae!iberação da .Clsa, teria tido meu voto . . (Muiro bem) ; . 

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem.) - Sr. Presidente, vejo-me obri
gado a intervir neste debate 51elas citações nominaes com que fui hon-
rado. . 

Realmente, ãdbiro ioteira:ale.nte á interpretação constita:lonal -que ex
pendeu. ha pouco, . com o · brilho costumado, nosso eminentíssimo collega, pre-
claro Zeader da. bancada bahiana, Sr. Deputado Clemente -Mariani. · 

!Estamos c.m :-egilrc pres_idencial . E' eertci que a .Constituição de x6 de 
~o apn'!Senta varias infiltrações de parlamentarismo,. i:nfiltrações essas. 
porém, . modcradás; _sopitadas p_clo rigor do texto constitucional. 

Toda a Camara .sabe (l'ue, mesmo nos paízcs de systema parlamentar, a 
tendencla é, hoje, no sentido de cohíhir, de limitar, de restringir as mani
festações a~ das maiorias . parlamentares . 

.COnsidero irrespondivel a a.rgumentaçãc> do ~re11 · eminente coll:ega da 
Bahia, q.úando lllOstrou que a modificação, introduzida pela Sub~Commissão 
Constitucional, no texto do ante"i}rojecto do Itam.araty, significava o desejo 
de restringir os éà50;1 de creação das .Coxnmjssões de ·Inquerito. .E aere. 
~ito que não se pódem confundir essas comtllissões com as especiaes· da Ca
lliara, visto qae as de 1nquerito visam actívidade extra-parlamentar, ao passo 

· que · as CO=issões Especiaes se referem apenas a epísodios da elaborac;ã() 
.legislativa no~l. . . 

Se assl~ é, em face do te JCto constitucional, devo dizer que não me dei
xam de assaltar sérias du·1idas, em face do p roblema de ordem moral que a 
minocia acaba de abordar. 

: \ 
O SR. JoXo N~s .- Nem outra coisa esperaríamos de V. Ex. 

·. \ O SR . LEVl <:ARNEH~,Q - A verdade é que, 6e a Ccinstit'uiçáo de 
1 ( .de Julho manteve, apesar de algumas iníütrações parlamentares, o sys
temii p!'eSi<fencial - QO que, ~rc:io, o meu eminente conega, leadcr da DJÍ110 ria, 

que ainda ha' pouco defendia aqui a necessiaddc: do Estado forte , é sympa-
thico .- · . · .. . . · 

O SR. )o~o NEv.Es - Sou Sll,Cr-~residencialista • 

. O S:R. LEV!r ~R:N®tRO - Vejo que V. Ex. ainda ne. mais longe . . 
que eu. 

· . · • .• a verdade é que, i pat" disso, a Constituiqão Federàl instituiu uma 
oUtra nomia imperativa a quê não há fugir : o controle rigoroso dos dinheiros 

· )lublicos. Este alto pricd,pio de moràliõ:adc publica foi sagrado pela Cons
tituição :em ·t erlllOs inequívocos . 

·O SR. JoÃo Nl!VES - _Regime de responsabilidade. 

O SR . . LEVI CA'RNE!RÓ - O.ra, a s· taias sobre · -o café · hão d~ se 
·en~~e- regüne 'constitucional . .já dis9e .QCle as ~s sobre o 'café 
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subsistem em vü:tude do- diapositivo do ·{)aragrapbo J:• do "'rt. ·-6. 0 dae Dis
posições . Transito rias. Se ÍI60 se di, não ~ po55ivel qu.e a arrecadação destas 
t::axas fique subtrahlda por eompleto ·ao regime rigoros~ de eontrõle que 3 

Constituição instituiu. 

O SR. CL~I(J!NT!t MJ.IIlAtU - E' a .Ópinião de toda a maioria. 

O SR. C.UNeiao DE Rl!z.tNOE - Não_ póde prevalecer o regi111e do ano
n~~to: 

· ú SR. LEV! CARNEI!RO ...:.. Conseguintemente; estou de ieteiro accõrdo 
com o ponto ·de vista que o· ni>Í>re Deputado Sr. Cte:mente Mariani ·acaba de 
expender, apoiando . esta8 considerações. Estou . :nesmo de áccotdo c0111 o 
par~cer ·do Sr~.:- ·Sampaio · Doris, eminente' jUrisco~Ualto ·e -profcs:ior- da··F~ 
euldade de Direito de S. Paulo, · que considera inconstitucional a actnal orga • . 

... ... 

·.-
O Sa. Joio Nttvl!s- Razão a mais de se apurar. 

O SR • .u:EIVl Ç.A!a!NEIOO-O facto~ que estamos !Deaado aQQi.no au:iago 
da ecoDj)mia nacional·. ·Temos aqui os llláis a-utnrlzados represe!lt:aD~ dos 
altos H:lteresses em -Causa ~!i ma.nento aa brilhasltissima. ·representação ·de 
S . Paulo. Ouvi a declara<;iío d!l nobre ka.tlw dá 'bancada que declarou. inoj). 
portuna esta· investigação e allllunc:iou que se processa neste instante 4 .remll· 
dela~o do Departam~nto. Nacional do 'Café~ ~e declarou que o Govenó -de 
S. Paulo e seus representantes na· direcção desse Instituto lá estão .do 
os altos .interesses da Nação e .do .Estado .•. . 

Quero fiar-me Jlesta affin:nativa. Não votaria o ~ da Com· 
m\ssão de Inquerito nos t=ós em. que se acha formulado. porqUe o . çonl\Í· 
dero inconstitucional. _ Apo.iarei, eomo o nobre Deputado Sr. Clemente- M~ 
riani, todo e · qUalquer requerimento de ·informações nesse lle!ltidet · e apoiã:
rei, em breves .diQI9, ~ proprla: -Commissão !Parlamemar de lnQ:uerito, se 
:1 remodelaqão annunciada ·nãO se effecti var, não !IC. ultimar. · 

.O SB._ JoÃo N~tvxs · .- Muito bem. 

O SR . LF.iW .éARNEI·RO ~ Vamos, portanto, Senhores Depu~. 
por amôr aos al!tos imcresses nacionaes ~ -;oiió, sobrepondo-os ~ tucrD, 
como, aliás, todos desejamos. em 'Uma <tUCStio de . tàt · transoi::nd~cia . e 
relevancia, em que entra,, . a par dos ·m,a.iores illtes-esses da ecionomia ~ 
cioual, a propria dignidade . de nossos· homenr;' publico, -. vamos, por um· 
momento, retardar a deliberação que devessemos tomar. . ·Agua;dc:mos . ·;~ 
reDlOde!ação a.anunciada. Se ella. falhar, .se ella não vier, ou apesar. ddla, 
prome~vamos· então . o inquerito, a .a'ldienda do . Sr:. Miaistro da· Fei!ellda.. 

;Esperarei, em ·consequençia, eonfianté · nas · declarações do • nob're leodet 
da bancada de S. Paulo, a ultimação ila· reforma que se annuncia. 

Nesse .sentido .será :meu voto . Essa vae ser ltliuha ~ttitude. 

O Sr. Presidente Ha sobre a .me~ . rê(lueririiento do Sr,·. Ar.hur 
Bema!"~ .. . ~o a . retirada do. ·requeriml:llto ·IL;• ·?; .·obiec:dw :oe9$e .·que 

. está. ·de accô~ · coin a decisão <rue a Mra· : a~bolt . de ·proferir Jia .poueo. 
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Votaçao do requeri1t1e11to "· 8, ele 1935, {I .• lcgislollwa), 
M sr:ntido de irem 6 Commissào de Estatutas dos FuncciontJo
rios ~ublii:o$,- os projectos numero.r 205 e zr3, de I~JS- c 
IJ. ãe 1~5 {x.• /egislalura) (discu$SCW rrnica): 

• Ap,provada. a z. • parte. 

,z.•discu.s.são do. projecto n. xs, de 1935, (1 .• legis_la
tswa), providenciando .sobre a entrega das importancias des
tin<Jdas a rsiuár;r,s de C1'-Sio e subsidio.r, bem como da vwbtJ 
f71,4terial aos tlirectorcs geraes das Secretat<ias da Cam11ra dos 
DeputQC/()$, e do Senado Federal, e das v~rbas de material á 
Mordomia do Palacio da Prcsidencia, e Sccretc:ritJs da Côrlc 
Suprema e Tribunal de Contas; 

!Encerrada a disCil.Ssão ítÔs artigos x • • a 4. • e ann·uncia
da a votação. 

Approvados, succe~ivamente, os seguintes aTtigos, do 

l'~OJ"f:CTO 

N. • 1 5 ( 1. • legislatura) I 935 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1. • As ÍIDportancias referentes á ajuda de custo e ao ·subsidio 
dos Deplltados e Senadores serão entregues r~ectivamente aos dirtetore:s 
geraes das Secretarias . da CaÍnara dos Deputados e do Senado Federal; as 
de aj!Uda de c:usto de .uma só vez, !DO começo de cada sessão legislativa; e as 
do ~sidio, pela se_"úa '.parte, até o dia z8 de cada mez d'e · se9São, observ:~da 
a divisãO por doze m~'zes n~ tocante aos IDembros da CorriDissão Pennar~ente 
do Senado Fecjeral. ._ . ·· 

Art. z... As dotações· ,para material, constantes das leis de orçamento 
e referente 'ás Secretarias da Camara dos .Deputados, !::>enado Federal, Pa
lado da Presidcncia tia ·RepDblica, Secretaria da Côrtc Suprema e Tribunal 
à <:ontas serão entregues aos direetilres ~es da :Camara dos Deputados 
e · do Senado íFedernt; Mordomo -do ,p~Jacio da Pres~a, Secretario da Cõrte 
Suprema e Direetor-Seeretario do Trib'unal ·de Contas em qÚatro prestações 
e~. aileantaJdamente, coo começo de janeiro, abril, . julho e outubro, me-· 
diante requisição coliJlletente, .e integralll!ente ~s · concedidas em credlt::>s 
con<:eroentes ás mesmas verbas IDaterial. 

" . - I' 

Paragyàpho unic:o. As prestações de janeiro e abril referentes · a<> 

Senado Federal serão no corrente anllo entregues de uma .s!> vez: . 

Art. 3. o . Os direetores . g;;rnes <b. Secretaria da tCamara d:os De
putados e' do· Senado Fede~ prestarão·· contas .ás Mdas dessas --ça~s do_ 
Poder Legislativo, o tMotid.Omõ· dO ·:Pa.Ia.cio da .Preside'l)Cia ao •P.residcnte di 
_Republica, ou opessoa qué elle desipár, ~ os Secr-etarias -~ Cõr:te · Silprema_ ·e 

.... ..:. 
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do Tributt&l ·de Contas, ·ao Presidente da Cõrte Suprema ao ·Presidente · do 
Tribunal de Vu1taa. 

Mt. 4.0 Rcvopm-sc as dispo:~ições em contrario. 

O Sr. Presidente - O pr~jecto passa á 3.• discussão. 
Vou submetter a votos o ·seguinte · 

Requeiro dis~sa de interstici.O, afim de que o ~rojecto n. • r s, de 
1935, figure na ordem do dia da ses~o de amanhã •. 

Sala das Sessões, ::12 de Maio de 1935. - loõo Simplício. 

Approvado· . 

• J . a discussão de p1'0jffclo n. 101-A, de 1935, autorizando 
o Gwenw a ojWO'llt:itar os sargentos qipkmlados em odo11to-· 
lcgia; com ptzl'ecer § COfflmiu{i() de S~gurQnfts sobt'e os emen-
das em 3· a dúcrusão; . . · 

O Sr. Pr-esidente - Teftho sobre a mesa, e. vou submetter a votos o 
seguinte 

·Requeiro a volta do projecto D . 0 IOJ~A. de 1935. á Com.ão de se-· . 
gura!'ça Nacional, áfim de . ~r melhor esc]arecida a inateriâ .. 

Sala d:i.s Ses~, ;:z ·de. Maí; de I9JS . . ~ Domí_ff.{J(is Ve1ltssco 

Approvado . 

O Sr. PreSidente - O projecto volta á Commissão e fica adiada a 
discussão. 

J.•dücus.ido do /n'ojecJo n. 72-A, de 1935··' prescrevl!'tl4o 
~o . par: a o funccimuJIÍS11!t? ~lico; . 

O Sr. Premdente- Entra ~ discussão o. pr.~j~o. 
Ha sobre a mesa~ emendas. que :vãó ser licba. · · ;.. · 
São, suc:cessivàment~ • .lidas, apoiadas ,e cnvia.das * .. Comnitssiio. de FJ • 

. -oa~ça.s .c Orçiimentfi as ·segUintes 

l!.WEN_DAS AO PJIOJl!CTo N. 72-A, D~ 1935 

(3 .• disCuSsão) . • 

Accre~te-se ·autes. de Bane~. dos .Func~s p,b1;.-cé : . ..:..:. "ai&Ô
_ eiaç~es de . classe . q~ já ~l:uun em se~ ~taiutos, app~v.uios__.:peio . Go-
.verno, _ Secçã~ predial já _em pl~o funccioname~~to•.• . . . · · · · 
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.Sala das Seasões, .a.a de 'Maio de 1935· -· PGUki Marnn.s. - TlsomPsõn 
FI/Wez Ne~to.- EdmvWJo Barreto Pinto. - Acurrio Torres. 

Justi.ficaçãc 

A . emenda visa c:xtendc:r a bculdade outorgada no projecto a outras 
ae8odações. de classe que. possuam, nos respectivos estatütos, autoi!pc;ihl 
para funê:cionar, no cxacto r.entido do que se~ pfetende uo proje<:to. E', 
portanto, uma nec:essidade que 'Vem :urparar os proprios funccionarios, assim 
possuiDdo . ma:or marg~ para a respectiva cot~signação. Pfi.Ulo Mar
tins . 

.... 
Onde se lê: ··~a favor das Caixas Econoinicas, Club Militar, ·aoo 

Naval, Montepio do11 Servidores .do Estado e Banco dos F11nccionarlos· Pu
blicas", etc., 

ac~e.scente-se; "a favor das Caixas· Economi~s. Club Militar, Cl'ub 
Naval, Montepio dos Servidores do &tado, Banco- dos ·Funccionarios Pu· 
blico:o e A.tsociq.ção dos S!lb-officiaes ~ Af'111a&ei", etc; 

A Associação dos Su~fficiaes da Armada tem çerca de .28 aDnos de 
e:xiste:ncia, 4>0is foi fcnda.da a 2'9 1ie é2ezcnbro de I 907. . IF.' instituição. de 
ufilidaõc: publica, . anim · CW!siderada pelo de~ legislativo numero 4. 844, 
de s de agoato·de 19Z4· Tem. séde p,-oju·ia, doada pelo GOverno, á rúa Con
selhe:ro Saraiva numeros · ~o e zz. Arregimentando. e:r seu seio a grande 
maioria dós sub~offlciaes ê sargentos da Armada, além de consideravel nu· 
me:-.o de offíciaes dos quadros de ·-Jnten<lc:ntes, Patrões-Mores e do Corpo de 
F11zileiros Nâ.,vaes; assinl eomo. de reformados, distriblle beneficios de ·varias 
especies, taes 'l:~mo :· fulletal para os so:ios e pessoas de .sua famí-lia; auxi. 
tio pecuniário ·aos enfennos ; assiatericia judiciaria c: assistellcia medico·
cirurgico-hospitã.la.r ; emprestimos em dinheiro; cartas de: fiança para a lu- · 
guel de casa; habilitação d0s herdeiros do soeio ao Montepio. Militar e ao 
pecu'Jo do Instituto de Previdencla, etc. Teve e~r funccionamento até bem 
pou.:o tempo 1.1ma "·Caixa. Predial" que varies predios distribuiu d:ltre <>s 
associádos, a· qual foi s)ls!lensa preciliamente pelg. difficuldade de con-signa-
ção q1le o projecto visa remediar. ~ 

··E; a Associação dos Sub-Officíaes: da Armada; .cÓmo se' vé, uma insti
ruição absolutamel!te · idonca, puramcnt~ bencficc:Dte; c: ·merccédora, por c:on
segui.nte, de ser mcluid~ na lista CQJlStante do project<J. em . debate. 

Sala das Sessõ~, .. 22 de Maio de J~js;.;...:, Marlins e· Silva. - E!Jm11ndo 

Barr#tO Pinto ... 

. SUB~!._~'O'l'JVO DO l'KOJMC:O l'J. 72~A, D~ 1935 
~ . '. . ,~ :. 

Leia-se o : artigo l·: . ·"'~Fica :Pennittid~ aos· fUnccionãrio~J:Publicos coDsi
gnar em folha de págametlto; de accordo"·eom o"de'cr~f.Õ":iz,o 21 .• 57~; de 2.'1 
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de . J.~mho de I9J::z, mais ::zo % ·até o maximo de 6o %, obilervad.as todaa as 
suas exieencias para o9 fins exclusivos de acquisiçAo de predio de residenci.'\ 
propr!a, o'\1 de fiança de aiuguels de cas.a para sua habitação, podendo essas 

. consignações ~er feitas a favor dos consi~tarios enumerados no artigo 3-. 
do decreto citado." , 

Sala das Sessões, ::zz de Maio de I93'S· -A· Ed,undo Bar,.~to .Pinto. 

Pretende a emenda evitar ::z legalizaçãÓ de ~ taxa de ·juros extor. 
siva e _que a fia-nça seja utilizada t>Qra OU!J'O predio que não o da propria 
habitação do fuuccionario~ e alo.da. que se não restrinja o favor da lei a 
'Um <UDiéo · estabel~cimento de credito de caracter privado. -

Sala das Sessões, 22 de Maio de 1935·. - E,dmamdo Barrekl Pinto. 

fEneerrada a discussão do .projecto n.• 72-A, de . 1935, 

ficando adiada a votaqão :lté que a referida Commissão dê 
parecer sobre as e~endas offerecidas. 

1. • discussão do projecto n. 279, de I9J5, manda-r1do. que 
à.~ sargentos da.s Policias Mililares e do 'Corpo de Bombeiros, 
com mais de .25 .anttos de 'serviço, quando r6{orrnados, sejam no 
posto do 2.o tenente; lendo pareceres com .nbstitutivos das Com
missões de Justiça e · rf~ S,guro~c é par1cer do Commi.ssilo de 
Finança.s, fa:t~orrwel a.o .nw-Sititutivo d~J Commissão de Segu
rança . 

Enc.erra\la a discu.ssão e annunciada a vota,ção . . 

Approvado o seguinte 

l'ROJECTD 

Art. I." Os sargentos aj t1dantes e intendentes •.e ·os sargentos em 
geral das .Policias Militar.cs e Corpo de. •Bombeiros serão reformados o.o 
posto de ::z.• tcn~te, ~om. o respectivo 50Jdo,. desde. q~ i:.énham: mais ·d·e zs 
annos .de senrÚ;o, •. ,. sendo. pelo menos 6 an~os no·· poste) ·effeetivo . de sar. 
&ento. 

·.-AX:t . 2.• : Revogam~e as disposi~ões eni contrario. 

o-· Sr. Presidente ..;_ o projecto pas9a á z.• discussão. 

I ;• discus'sao do projecio n. 142,' ~ . 193'5, coft.Sidercndo 
'terialo rWciUnal o diQ. ao de o li rubro; com fJat'Jl~ co:ntrcrrio 
do C~~o M 1~~ 

.. ,.. . ~. " 

,; 
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f.nc:crrada a discussão e ann'Unciada a votação . 
J!' dado como rejeitado o projecto: 

V ~:rr á Mesa a seguinte 

DeCI.-'R/.ÇÃO l>ll VOTO 

Declaramos <)'Ue votamos a favor do projecto n. • 142 de 1935. 

Sala das Sessões, 22 de maio <le 1935 . - Allekrdo Marinho. 
beno Surck. 

AI- ' 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordem) requer verificação da votação. 
IP.rooedendo-se á verificação de votação, reco:1bece-se -terern 

votado a · favor 28 Srs. Deputados .r. contra 127; total 155. 

O Sr. Presidente - O projecto foi· rejéitado. 
Tenho sob·e a mesa o seguinte · 

Requerimento encaminhado á Presidc:ncia <ia Com::nissão Executiva; 
;F;.stando auSénte, íóra do P.aiz, o Sr. Deputado Lauro Passos; membro 

da Comm.issão· de. Olnas--Public:as, TransJlorte e Communicaçóes, venho, na 
qualidade de seu· pres~te c 11os . termos do Regimento pedir a designação 

. de um subStiflllto, <Wrante o impedimento do ef~ivo. 

Sala da.s- ~ssões, z:z de Maio de 1935. ·.....:.Barros Penteado> 
•Nomeio o Sr·. iManoel •Novaes pan sub"rtituir, !nterinamente, ~ St', iLau~a 

Passos • 
.Para Constituir a .Co=i&são Especial que deve elaborar .a Lei .Orga·

nica. do Distr.i~to .Federal nomcio ·os Srs. Candido Pessoa, Nogu.eira Pen:do, 
Augusto .Corsinô, 'Barbosa Lima Sobrinho, Demetrio Xavier, Pedro Al~ixo, 
João Mangabel~. Barreto PintD ~ Christiano Machado. · 

Nada .mais ·lll!-Vtndo a tratar, vou levantar a Sessão, designando para 
. amanhã .a seiuinte . _. 

'/ 
OIUlElol: Do DIA 

J .• ÕJSC'.IS$'ão tlO projectO D. 18, de 1935 · (t .' legislatura), transferindo · 
o cursa : de doutorado .das Fz.caldades Jurídicas para o de bacharelado as ca. 
deiras de DiT'eito · Rcmàno e ·Direito Internacional Privado ; 

· J ... discussão do ". projecto n. tS·, do 1935, (1,• legislatura), ~ro\.idenci'
ando sobre .a .entrega das ímportan.cia:s destinadas a ·ajudas . de custo· c sub- · 
sidioS; ·bem como . da·•~ba m;:terial aos direetores genes das Sett~ri~s da 
~amara dl>s· Dc.putados e do ·Senado Federal, e das verbas de material á •Mor
donüa do Palacio ·da·· ·Presidencia, e .Secretaria!< da Côrtc: Suprema c Trillu
·nal de .Contas; 
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Discussão unica t;l,o. p~jecto n, 16. de 1935 (J.• ~slatura), autorizando 
a adquirir os livros,· etc .. ,. ~ae pertenceram a Coelho Netto; com parecer da 
Commissão de Finança's e Orçamento, sobre· a emenda de J.• discussão.; 

Discussão unica do j)rojeeto n. ua-C, de I935· mudando a· denomíilaçã.o 
do Serviçlf' de Dermatologia e Sy.philigraphia e <lá. autras providencias; com 
parecer da Commissão l!e Saude Publica, . rejeitando a disposição do art .. 
1.0 , vétada pelo Sr. P~esidente da ·R~ublica; 

2.• discussão .. do .• proj~to n .. n6, .. de 1935, revigorando o .credit;o ~ 
pecial de 507 ;953$6oo, aberto ,pelo dec.reto n . .24.3I7, de 1 de. jlinbo ·de 
1934, destinado a attender_ ás despesas com os serviços de ampliaçãa da 
Usina · Acary; proiecto <la Commissã'o de Finanças e· Orçamento ; 

I,Z, dísCU!'sãO do projecto .n. 140-A, de 1935, dispondo sobre O aluguel 
de proprios nacionaes, pelos funccionarios .publi-cos, com substitutivo . da 
Commissão de Finanças e Orçamento; . 

Levanta-se a Sessão 3s 16 horas ~ 45 minutos. 

17 SESSAO. EM "3 DE M:AIO DE •935 

-.-.. ·· . 
PR:ESIDE-NCIA DOS SRS. · EIUVALDO LODI, .2:• VICE-P'RESIDENT:E, 

E -A:RiWDA . •CAMARA, r .~ VICE-PRESIDENTE . .. , . 
· .. 

A's 14 ·horas compareceram ()S Srs. ~ 
IE)Jvaldo Lodi, Arruda ·Camàra., Pereira Lyt:<L, Agenor RabelJo, Claro 

de Godoy, Lauro Lopes, Café Filho, AbiUar ·Basto,, José Pingarilho, Ge
naro Ponte, Henrique .•Co-~to, . -Carlos Reis:, Eliezer >Moreirà, Godofredo Vi-

. an.aa, Ageno~ •Monte ... Adebnar R'ocha, Freire d~ Andrade, Democrito Ro
Cha, Humberto Anci~e. Botto de M~ezes, Martins .V eras,· .OdOn Bezerra. 
Adolpho tCelso, Antonio de .. C-ães, Arthur Cavalcanti, Heitor 'Maia, Emílio de 
Maya, Valente. de I.ima, ·. ·D~to· M;tia, P~.ro Lago, .. Luiz Vianna Filho, 
]. ]; Seabr~. João MaDga.beirn, Ji'ran~iSco :Rocha, Ólctavio · ·~a.ngabeira., u.
oncio Galrio, Home~. Pires~ .Ubaldo .·R.amalhete, Jait'To~ar,_·,~en.r!.que . Do
dswt:)rth, ~aral Peixoto, Sampaio .. Corrêa.' Arth~r B~a!'d~. N~raldino . 
Lima, Bias Fortes, Pinheiro ·Chagas, Martins ~ares, ~rido. Coelho, Me
lio ·Ma:ciel, Polycaq,o Viotti,· ·carneiro de .R.ezeDde, José Bemardino, -Matta 
Maçhado, -Pereira Lima, Theotonio ·Monteiro de Barros, Barros Penteado, 
Macedo Bitencourt, ·Alves Palmas. Gomes Ferraz,. Aureliano . Leite, _Fabio 
Ara~ •. J.õ!-.iro. Franco, ] o sé· Ca5sio, . Domingos . Vellasco, La.udelin.o . ~e!!, 
Vicente ·Miguel, Corrêa: da Costa, · Arth ttt J OTgfl,-. Artb.ur · Santos, Paula Soa
res, Franciseo Pereira, Dlniz Junior, Dorval ·Mélchiades, João Carlos; J~o 
Sim.plício; .. Frederico Wolfenbuttel, .Victor RussoiDano, Raul Bittencourt, . As-

. cani~ .Tubi~o •• P~rf:o . Crespo, A.d;llberto .. ·co;iêa, _Fanfa Ribas, E~ Go
mes, Sebastião Ponnngues, Francisico di · Fiori, Arthur di RÓCha, :Silva 
Costa, ·· ~rancisc.o . M:o1.1ra, .Alberio . Surek, :Martinho ·Prado, Ricardo Macha
do, . Lima T eíXei,.a, .. Pedro Rache, Viec11te Galliez, S~lgado. Filho, Pau.l,o 
Martins. (9:5) ' 
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O Sr .. Presidente -A lista de presenca accu~ o comparecimento 
de 95 SrS. Deputados. 

Está aberta a ·sessão. 

O Sr. Agenor RsbeDo - (2.• Secretario) procede " leitura da 

ACta da Sessão antecedente, a qual é 'I>Oib esn diac:ueão. 

O Sr. Domingoa VeDaseo - (Sot>rc a Aclo) - Sr. Pre~idente, 
pedi á palavra para enviar li oMe5a a seiuinte declara~lio : 

Sem embargo do acatamento q,ue devo á decisão de V. Ex., retirando 
da Ordem do dia da sessão de hontem o requerimento da minoria parla
m~tar em . que se pedia .a nortleaçáo de uma Conuníssão que .procede~se áo 
balanço das ,openções do D. N. C., ~b o fundamento de que não 4!l'>tava 
o mesmo requerimento subscripto .por um terc;o dos membros da CamaTa -
que!:o deiur -coii.Signado nos An~UJe.t desta Casa minha opinião contraria 
ao acto de V. Ex., no dever que ·cada um do nós. tem. de prestar contas 
de suas attimdes i Nação. 

· •Divirjo da decisão de- V. Ex. por motivos de ordem juridica e de 
ordem moral. 

J) Juridicamente, o · caso me paroce claro. A creação de Commissões 
de inq~rito que a Constituição (art. 36) facultou á Camara. dos Depu
tados, foi UDla da~ provid~cias destinadas a combater a hypertTol)hia do 
Executivo, ~ que :;c; degenerou o .presidencialismo rigjdo da Constitllíção 
de 1891~ Por meio delles, o Legislativo exer-ce funcções peculiares ao Exe
cutivo, inquirindo sobre factos determinados ·que, not:malmente, escapam á 
~a fiscalização. E' um freio imposto .. ao arbítrio dos agentes da pul\'Sca 
administração, com · o qUàl se procura vitalizar o parlamento. O intuito do 
art. 36 é, pois, ortalecer o Legislativo. E de tal maneira que a Constitui
ção não eXige-sequer a maioria dos. -Dep11tados para que se crie a Commi~t-

. são, bas~do que um terço delles a requeira~ Ora, se a U:mstituiçáo tem 
C?IOO creàdà. a ·commissão sempre ql'C 11 requerer a t~ça parte, palo menos, 
dos seus .memlwos, ind~dentemente da a.p!>rovaçãG do ;~lenario, · isso não 
pode ilupedir qnc a Camara dos Deputados :i .crie 90rl. sua ptC\pria delibe
ração, approvando um pedido qu~ lhe faça ·qualquer Deputado. O bom 
senso está a gritar que,, se a ·Constituição ordena a. organização da's Com
missões quatulo um· terc;o dos seus membros assim o' quer, com mUito maior 
razão· e!lalt poderão ser creadas,. quandO a maioria se manifest'.a.r n o mes
mo: :sentido, vot:an"'do pela sua ·creaç'lio·. · A limitação constitucional de um 
terço foi ·. para bcilitar a :i.cção fiscalizadora do Legi!1ativo, sobr~ o rExe
cutivo, por meio daquellas Commissões e não para a difficultar, como agora 
se pretende. Nâo me pareoe, pois, .acertado . o acto de y, Ex.., Sr . . Presidente, . 
que impediu a Cam.an de votar ·o requerimento da minoria, retirando-o da. 
orcienJ do dia., ;:.peuas 'PO~ não estar · ~s~ipto por· ceiili •D'epo.tados, quando . 

· isto ·não é eXigido pelo art .. 28 do Regimento . 

.2) Mas a questãô moral é muito tnais tmportante. Durante annos a 
fio, clamaram os· ,revoluc:i<inarios .:entra as deshóccstidades administrativa~ 
e a irresJ)Ousal)ilid~à'e '·~os · govet'llintes. Assumiram e!les · wm _a Nação o 
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compromisso de honra de, no poder, combaterem os desvios de dinheiro 
publko e !J>unirem os culpaóos. Ora, fazem-se agora serias aceusaçócs ao 
Dcpart9ment:> N a1:ional do Café. São procedentes ou não? .Ninguelll ~~abe. 
Mas é possível que os. revolucionarios neguem a nomeação da Oommissão 
de Inquerito, sob pretexto de que será desconfiar da honrabilidade dos go
vernantes, ou porque .o momento não é opportuno? Neste caso comet
tcm o mesmo er-ro do passado que tanto profligaram, utilizando-se daa mes
mas eseapatorias antigas. Os verdadeiro~ revolucionarias s6 devem ter uma 
attitude; -concorrer para que se esclareça a questão, banindo as suspeita~ 
que pesam sobre o Departamento ou castigando os cu1.pados1, se porventura 
·se positivarem ·as aocusaçõc:s. Por isso, s11bscrevi o requeriltlertto, ~ara que 
se nomeasse a Commissão de inquerito.. como subscreverei tantos quantos 
tiverem o mesmo objectivo moralizador, embora pesso~lmente não tenha ne
'Jlhum motivo para duvidar da idoneidade monl dos a quem estão affectos 
os negocies do D. N . . c. 

O Sr. Agenor Monte - Sr. President~, peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Antes de dar a palavra ao illustre Deputado, 

devo -communiear â 1Casa que 'têm cltegado á Mesa algumas reclamações 
co.ntra o faeto de, a proposito de rectificações á Aeta, varies Srs. Depu
tados pronunciarem di!teursos que 1Jrejudicam os oradores jnsc:riptos na 
hora do Ex:pedieilte. 

Assim, appello para os nobres collegas afim de que apenas falem. 
sobre a acta quando tenham de fazer qualquer r~tiíicação á !ll~ma. 

Tem a palavr.l, sobre a Acta. o Sr. Agenor :Monte. 

O Sr. Ageno:r Monte-:- {SobrC" 11. Acln) - Sr. Presidente, acho 

justissima.s as razões expostas agora por V. Ex. 
Sou obriga-do, entretanto,· a fazer ligeiras -considerações sobre . um te

legramma que recebi do goyc:rnador do meu Estado ·e que vou lêr á Casa. 
telegramma este que scientifiea a nossa bancada dos terriv.eis damnos que 
ilcab:l.m de soffrer as populações riheirinhas do. grande: rio Parnabyba, cau
sados pc:lo excessivo extravasamento de suas aguas. · · 

E ontem, Sr. Presidente, ·era o flagello das seccas que asso.lava todo. c;c 

nordeste brasileiro .e gra!lde· •Parte de meu Estado. 

O Piauhy; pela sua posição geographica, isto é, encravado entre a 
região amazoniea e o nordeste brasil.eiT.;>;, soffre du.plaméilte as consequen-. 
das- as calamidades periodicas que açoitam grande parte do Paiz . 

.Dtll"allte as seccas, o meu :Estado, principalmente na 2on« mais popu
losa, que é a: noroente é rudemente attingido e as populações, em,pobredl
dos, são obrigadas a emigrar para zonas Dlais ferteis E o soffrim~to des

. tas populaçõett ainda é mais aggravado pelo exido em · massa da.s po.pula-
ções cearenses, que pr-ocuram meu 'Estado na itlusão de que lá· não existe 
secc:a. 

Hoje, Sr. Presidente, não é a sccca qu~ tortur;~o e devasta o Piauhy. E' 
o cont,rario: o e:lc:cesso de invernia, que transforma os rios, em eaudaes 
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J)C!I'Ígosos, arrastando estes; uuma volupía ~ destruição, riquezas, rebanhos, 
te<:tos, para o abysmo de 6Uas aguas. 

A ciclade de Pamahyba, verdadeira colmeia progressista do · Piauby; 
Li onde se erguem a11 c:.hc:.aminés das nossas fabricas de algodão, de produ. 
cto!!l de babassu', foi uma das mais rudemente golpeadas pela enxurrada 
destruidor:~. 

Conforme bem diz o telegr:lmma do nosso governador, milhares e mi
lhares de O!PCTarios fi~ram sem tecto, sem pão, e agora, na 110breza ex
trema, se acham ;i me:T'Cé das mclestias endemicas, sobretudo do impalu
dismo. 

O Estado, com escassez de verba, dispondo cie precarissimo orÇaJ 
mento de. seis mil contos, não póde attendet" nem minorar os '$lffrimentos 
de tantas victimos, e, desse modo, o seu governador da% um appello :10~ 

podere!! c:entraes1 a esta Camata e á, 511:1 bancada iJata que enviem recur
sos no sentido de lenir o padecimento de tantos brasileiros. 

{) Piauhy, pelas deficiencias de .communicação, é mais ou menos 
in~uiado do resto da Federação e, desse modo. o ía.c.to que golpeia tão prn
fusdamente ·a vida de seu povo aqui apenas Ghega como um fraoeo éco, 
não permittindo a vibração da opinião· publica, oomo occorreu na grande 
c:atastrophe que ~lutou a cida~e de São S:i.J.vador, repercussão esta que. 
provocando a generosidade e o pa~riotismo desta Camata, determinou a 
abert11ra de creditas para minorar os soffrimentos da pobreza bahiana. 

E é na certeza, justamente, de qué esta Casa não negará tambem re
Cursos ás victimas do Piauhy, que a nossa bancada vae apr~ntar um pro
jecto, que será da tribuna ampl.J.mente justificado por um dos seus Depu
t;ldos. 

Passo agora, Sr. Presidente. á leitura do telegramma: 

" Deputado Agenor ·Monte. 
Levo conhecimento bancada nosso Estado consequente grande 

invernia soífreu enormes damnos" verificados &obretudo centros 
ribeirinhos · Parnaliyba atringidas ultimas enchentes. Cidade Pama
hyba núlharcs ~essõas perderam tectos, et~~Contrando-se verdadei
ra situação flage!Io. Centro Agri-cola David Caldas foi considera
velmente damzlificado estando inbabitaveis grande numero ea~:!s. 
Outros ontos rlbeiri~os tambc:m muito sofíreram. Deante es
Cl55ez po$sibilídadés Estado aca-bo telegrophar Exmo. Sr. Presi
dente Republica appellando necessario soccorro. Lembro convení
enc:.ia ~pôr Camara Nacional situação afflictiva povo .piauhyense 
su~gerindo abertura credito auxilio necessario. Telegraphei já ha 
dias Ministro Agricultura expondo damnos sofíreu êoionia aP
pellando medidas minorativM afflkção •Confio actuação repfe
sentantes .povo piaubyense junto poderes centraes •RepubbJica. Cor
<lial abroço. - Leonida.s Mello, Governador Estado; 

Era o que tinha a dizer. 

Em seguida, é approvada a Acta da Stssão antecedente. 
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O Sr .. Presidente ,...-. Passa-se á leitura do :Expediente. 

O Sr. Pereira Lyra- (s.o S~lfarül) procede ·á· Leitura @ se
guinte 

EX:!:'EDtENTE 

Tdlegr~; 

Urbano, :2 maio - Presidente Camas:a Deputados. 

Motivo enfenn.idadc deixo , comparecer sessão hoj c, zz. Sau&ções. -
V~.spwcio de Abreu, 

- Inteirada. 

De São Paulo; 22 •Maio - Presidente Camara Deputados - Rio.· 

Centro XI de Agosto resolveu appellar descortino nobres representantes · 
Povo · Brasileiro nessa Camara. exploração legitima elevados ídea.c:s e nobre 
Justiça no sentido de serem combatidas pela Assembléa esctJlas. livres prol 
moralização ensjno nosso · Paiz, anseio esse toda justiça certamente con
tará apoio energia Camara. - Feniando O. Simões; presidente. 

- Inteirada. · 

O Sr. Presidente -:- Está finda a leitura do ExpesÜcrite. 

Tem a palavra o Sr .. Jair Tovat'. 

O Sr. Jair Tovar - Sr. Presidente, é uma voz, que se levanta· 

pela primeira :vez nesta Casa., desaffeio;oada desta tribuna e talvC% inde
cisa por ·isto . mesmo ; mas nem . por isto reenos . feliz e corajosa; ·.porque a 
sua primeira arti=làção tem .po~; escQPO a· 'JltCStiu;ão de 'llma ·homenagem 
.i teua e ao povo, de onde e de quem procede o_ seu mandato. 

. Na data de .hoje,: Sr. Presidente, c<>m uma· r~ativa differeriça, para 
Os dem.ais recantos da Patria commum, festeja o Espirito Santo o quarto 
eentena:rio de . sua colonização .. 

O -SR. DINU JtiNtoa - A bancada do Santa Catharina a.qu'i está, em 
peso, para render homenagem ao Estado de V. ' 'Ex. 

O SR. JosE' BERNARDINo - Minas está acompanhando· com muita sym~ 
pathia o ·progresso do Estado que o nobre orador representa. 

O SR.: ·J ALR . TOV AR - Será que essa indifferença., co.rresponda o uma 
actividade ÍD.prodúctiva dessa. ~o Ionização. até .nossos · dias? 
. ' .. Our será. que a terra ingnta tenha si& .madra.sta_ da- civilização, qu.e 

hÕje nélla seagita? . 
Vejamos, num breve retr<>specto, ·· a coméçar pelo scenario. 
De uma feita, já ,procurei . a-ccentuar, que -. aquelles. q~ .ãs enseadas 

acolheodras de seu littoral inculto Primeiro . !~POrtaram,_ já diziam maravi
lhados:· pelo espleódot. ,de: sua mattaria: e peita w:berdade· ·do seu solo dadi~ 
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voso; como o m1SS1011ano Antonio Pires, um dos affoit_os colonizadores do 
Espirito Santo, que a sua ~era a ter(a mais bastada de toda 11 costa". 

Os venerandos jesuitas, que for'àm Antonio Nobrega e Affonso Braz, 
testemunhas e comparsas dos .primeiros dramas· e agitações n~ luxuriante 

. palco da terra de Santa Cruz, quando se referiam " álS terras !J)redilectas do 
Senhor", que demoravam no Espírito Santo, narram. as chronicas histori. 
cas, tinham as mesmas expressões de gabo e ·de enthusiasmo. 

Foi o ultimo desses jesuitas, batedores da civilização em I 551, na al
vorada · de nossa historia, ·que .proclamou, com testemunho longevo, cjue o 
Capi~ia do Espirlto Santo (era a melhor e a mais· fertil de todo o Bra
sil", como que acry.solando. ou em miniatura retratando nella, a verdade 
geophisica deste Paiz fecundo e uberrimo em todas as suas unidades fe
deradas. 

E · aquelles qu~. r.os nossos tempos, penetram no -amago das 5113$ flo
t~ta5 gigantescas, estarrecidos ante o· vigor da seiva, que as aliment2! pro
digiosamente, conr::lamam convencidO!%· que não fe:z: mero tropo de esthes ia 
Graça Ara~a, quando a proclamou - Chanaan, e a de~ntou como a terra 
rnar':tvilbosa da Promi~o. 

O espírito de ·privilegiada observação do grande esc:riptor , numa das 
s•as allegorias ·á majestosa usinà ethnica, onde ·s caldeia .uma raça ordei
ra e voluntoriosa, ainda nos seus "últimos lampejos confirmava o martyrío 
de Milk:m. 

"No Espírito Santo a ferra é u_;pa exaltação. Montanhas ~OOlPadas, ai~ 

lucinantés, d~sas florestas tumultuosas, · rios de mysterio selvagem, em 
perfeito .desafio á a vi dez e á energia dos homens. 

Esta natureza é personagem · env~lventc no drama das raças. 

- C~mo ella travam. batalha os homens do Paiz e os ho~ens extrangeiros. 
Ella ·é o premio da conquis~. · 

O "imnUgrante esforça-se por vencei-a, para- "etxer em seguida o bra
sileiro · que, f~cinado ,peJo amor pbysic-;) ~ terr~ maravilhosa, .nã.q é elimi-
nado .n.em. vencido:" ' · 

Dea.nte · ·~ panorama mysterioso dõJ. íoresta inetrica~el, foi ... qne. 
num. dia de Espirlto S~nto: as' ~áts da 'avezitu~ . da .cobiça e da audaeia, 
portadoras do sy~lo da fé, j>an~jando .. para o ·El-Dourado, que sacu!lia 
os anhelos .de riqueza do metropole, amai~ram as s:.~as yelàs cansad-as 'PC-

los ventos de todos os quadrantes. . ! 
E acompanhado dos ' lidalg()S D. Jorge de M~nezes e o: Simão Castello 

Branco, -o donamrio .da Capitania - Vasco . Femilndes -Cautinho, começou 
a tare!a da colonit~ção, e !COm ella a grande · tragedia de sua vida em ho
locau~o á ;civili:ação brasileira. ' 

Desde então- se desenrola o pugilato sem treguas · entre o homem e a 
natureza, frente· á frente. Dentro das 5elvas · primitivas,· no CiJUtacto com a 
féra bruta . e a alma rude dos aborigenes, foi ahi qué Anchieta -t o thau
:rtiaturgo " -d~- Nov.o •Muodo - · tangido por um ambiente, que lhe recordava 
a todo instante as graças do ·Senhor, · =ntrou · -o grande campo para os 
s~ .. suaves _milagres, ._que . o _ materialismo ex:{)!iea como_.sendo o halo di
maneo,te. da suggestiva lw: .. dá cari<~aPe. mas não- j:lode negar.. que . cimen
tiuam as ~e:iras angulares da vida ~iai da nacionalidaãe. -..., 
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-üs ·6etltimento.s de brandur~ c docilidadc do a.pos:o!o JJrojectaram-se, 
esn consequenda, C:Olno um eatacteristico da gente capichaba, Scn:l prejuízo, 
todavia, de sua cooperação decidida, nos 111<nnentos .di ffieeis. · eltl pró! da · 
conservação e da unidade da Patria, ou nos s·eus estremecimentos liberta- · 
dos. 

Por que 11ã0 trazer á c:ollecçl\o, neste seu dia fausto, C1' seu beroico ci
vismo desde as - furioSas . ~çg,rat\\UÇ:!IS recha~ndo o ina~ Cav~sb, e 
das arrc:rnettida.s reaccionarias contra as mallogradas incursões dos hol
landezes no seculo · XVII, sem csq11ecennos a abnega~ão patrioti.ca de Do
mingos José •Martins, até a collaboração dos seus filhos para maior gloria 
d:as paginas republicanas? 

O Slt. JosE BERNARDINo - Não olvidemos o nome de Maria Ortiz. 

O SR. ] AJR TQV AR - Pois, não. Com . grandll! .prazer aoceíto o a c. 
CTescimo. 

Um lance de olhos. porém. nessa lenta adaptação da n3tureza ás nos. 
sas exigencias actuaes, obrigo-nos á meditação de um · conceito de um dos 
nossos .mai~ eminentes hiSlori~dores - Varnhagen, que foi depois vi s.. 
conte de Porto Seguto, - n~ s.= Histotia· do Brasi\, onde se lê: . Se a ..:o
lorização th·eca caminhado- de . ontro modo . . se fôra levada ao cabo ~om 

mais gente, e t:mprehendida .pela Coróa como maior capitalista, á · manll!ira 
da Bahia e do Rio. seria hoje a Província do Espidto . Santo uma das mai-s 
ricas <lo · Brasil c a cidade de Vi.ctoria um 'dos s~ emportos' ' . 

Esta realiclade, que poderemos chamar a um só tempo bistoriea e gco.
graphica, o eminente Sr. Cincinato Braga, um dos nomes de que se orgulha 
esta Casa,· nUll'l dos seus memoraveis discursos, se me não ~traiçoou a, me
moria·, reeónheccu . iml)li<:itament~ salientando (l~e a futun. gn.ndua do 
Brasil repousará irresistive!mentll! sobre tr~.> pil:u;tr..s mestr~s. que são os 
portos do Rio, Santo.s o Víctorla. 

Não obstante_. Sr. Presidente, sem que se eüidc c:om o raciooal inte
resse. desse imperativamente futuro ·baluarte e<:<>t:om\co do Brasil, com a1> 
obras pa:ta melhor aprovll!ita:mento do seu: porto. digamos de passagem; não 
obstante, senhor Presidente, os fructos dessa colonizat;ão, que hoje · re
lembramos. c:ompellém-nos a bcmdizer a semeadura dos nossos avoengos. 

Examlnemol-os em rapido es~rço. 

Co.~ a população esti%1lada ein 75o,ooo almas, o que o. colloc:a em 17n 

lagar entre os Estados da Federaçã(l. e COill um tcrritorio, que o leva ao 18• 
posto quand~ á grandeza, correspcmderuio 3 0,53 'J'OX:. centq d<l. SUpreficíe d(l 
Brasil, o Espírito Santo, sem · embargo, é o. segundo na contribuição para o 
saldo da, nossa balanÇa cotmllercial, ~ é ainda o seiundo no quociente~ fJe1' 
capita_ da. p~odllCçâo ~cional. . · 

Cabe-lhe o terceiro plano, no tocànte á nossa producção do café,' que 
é . actualmente o facto r maximo de nossa ' economb.. 

A porcentagem da ·l213trlcula .escolar, tottÍI(bl .em relação ao n'Umero 
de. Jxabitant6, náo o afasta desse posto JJrceminente: é .o. :terceiro da . F e• 
deração. 
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E aqui força é, relembrar circunl$tanc.ia digna de relevo; sua instr:u,eçáo 
·incorpora, ou incorporava até bem pouco, um n-111nero de professores c:m 

·quantidade superior aos· soldados de sua milicia .. 
O tet:eeiro Jogar u.rna vez mais lhe pertence, no attinente ao valor da 

expo1·tação dos tproductos do Brasi\, contribuindo dess'arte com seu exemplo 
Hsonjei~o para a solução do ''problema de vida ou morte", de que se occupou 
ba dias nesta tribuna o illustre Sr. .Cincinato Bmga, cu,jo notre lJelJ. 
segunda vez declino com respei-to. 

O montante de sua receita assegura-.lbe a setima . collocação entre as 
arrecadações dos Estados brasileiros, • emquanto seu systema ferrovrario 
eonfe~e-ihe a 11.0 situação, máo grado a pequenez do seu territorio. e sem 
esquecermos de esta,. ~ seu solo recortado de rodovias, numa extensão de 
4.oo0 kilomettos, para o que disper~de s % de suas rerndas, gran
geando a s. • collocac;:ão entrO! os federados na solu~ão deste importante 
problema brasileiro. 

O SR. Jos:t .Bsli.~ARDINo - M~ito bem; é um dos mais futurosos Estados 
do Brasil. ·E o reconhe~emos cotr. praze ~. 

O SR. JAIR 110VAR -·E apesar de o recuar a sua· população 
absolu.ta para os derradéiros Jogares, a consciencia cívica de sua gente 
gruin.dou-o a- esse mesmo I t • o degráo decrescente, na consV-Ier.ac;:ão dos elei

torados actuaes. 
Quem assevera e depõe sobre tudo isso. Sr. Presidente, é a estat!stica, 

ess~ "testetnunha implacavel, acima de toda ameó1ça ou setLu~ção. que pode
mos citar ou interrogar com confiança e com proveito, qtrando precis~mos 
de esc:larecimentos sobre os rliffercntes aspectos da civi\i%ac;ao", no sym
bolismo' · feliz da expressão de Chevalier. 

Os\. obreiros dessa tarefa de nosso engrandecimento, os quaes con
quistar~~ silenciosa e diuturnamente estas credenciaes, 'bem merecem uma 
homenagein nest2. ICasa, no dia em que se rememora o termo inicial da co
lcnização do - ~sp!rito Santo, por Vascc 'Fernandes Cctutinbo . 

O SR. UJ!~Ih>O RAM~LHET!l - Homenagem justíssima. (Apoiados}. 

O SR. JAIR TOVAR - Quanto de sacrifício, q1.1anto de dissabor, 
quanto· de horas ama!'gas não se fizeram necessa.rios, para que fos;;c::m ar
gamasgados os fundamentos do edifício ac:Wa-1. 

; E aque!Ie que, ha quatrocentos all!lOS volvidos, no dia de hoje se 
apossaVa d.as teTras do ·.Espírito Santo, com a sua fidalguia e com a sua 
tiq'tleza, abandonando as commodidades da metro:Pole, foi o primeiro tribu.. 
tario do -s~ .proJ)rio ~eal, pagando com a ma.is negra miseria e corroi'!!~· 

de· desíltusões, . a aventura ãe crear para nós 'Uma civilização nova eru 
paragens sob a Jtiz do Cruzeiro. 

Des1:11bramo-nos ante os perfis desses semeadores das colheitas, qt'le 
adoçam as DOssas g-erações. 

. E .bemdigatros,_ nesta · hora immensamen~ grata, aquelles qw:, no ·tu~ 
multo da vidol, t~m dado o se'n braço e o seu pensamento, para que o 
Espírito Santo seja, como· a sua p:ropria feição geographica o ilildica, um 
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traço de un1ao c:ordial entre o Norte· e o· Sul desta 'grande Patría, ligado a 
s~s irmãos federados n~t mais 1$treita soUdari~dack, ll111tl permanente labor 
pela felicidade constante da unidade- O· Brasil. (Palmas.) 

Assi~n, Sr. \Prési-dente, requeiro a V: Ex. consulte·. a ·Casa. sobre se 
perniitte se Insira na acta dos nossos trabalhO!> de :boje ·'Um voto de c:on
gratulaçóe!i e regosijo .pelo transcurso desta data . (M«itt> bem. O orador 
é cum;rime11tculo) . 

O Sr. Proesideute Vc)u submetter a votos o requerimento qu':! 
acaba de ser formulado pelo Sr. De]1Utado Jair Tovar. Os S'l's. Deputa
dos que o approvam, queiram conservar-se sentados. (P~sa.) ~oi appro-. 
vado~ 

· O Sr. Pinheiro Chagas - Sr. Presl~ente, antes de iniciar ·est:~s 
co:~siderações, transporto minha a!lni para o torrão querido ·da minha terra, 
pa ra a bõa gente montanheza. que, nos dias 3 de ·Maio e 14 de . Outubr.:> 
deu provas da sua vitalidade, do seu dvismo . e do seu pat:riOtismo, pois 
quero que ella esteja presen-te no meu espírito, uuma 'homenagem que lhe 
presto no portico da minh;~ ·vida parlamen-tar. 

I 

Libello inepto 

Entr-e os amÍgos do _goveTno, Sr . Presidente, é regra, não sei se eva
siva ou astucla, exi-gir um programma completo ou. . a immediata indica- · 
~:ãtJ·· de remea!ÓS para os grandes males ·que nos assoberb3D1, ·toda a VC% 

que, ainda no prchldio da nóva vida parlauientar, onniprindo im,perio~ 
dever c · no uso do incontestavel direito de critica, a. ·minoria salienta os 
erros e desman<fos · ~ acl!ual sita ação. 

O SR. tHeNnQu:e . DonswoRTB ·- Exigem prograrnmas da minoria 
quando o proprio governo não realiza os · delle. 

O SR . . PI~'HEIRO CHAGAS - Senão astucia nem evasiva, outm 
-conclusão ·se impõe mais pre-cisa: a <h confissão .de que, reahriente, não 
tem o governo um programma defin ido, e não conscg'Ue, dentro dos am
ptos limites qt•e lhe confinam os vastos horizontes; descortilar a rot.'\ a 
seguir : · · · 

Astucia - terr. sua definição no facto de · declinar a· -maioria, pdos seu~ 
mais illustrados elCpocntcs, no. 1lireito, ou antes, no dever de traçar rumos 
seguros, ou dar· -conhecimento á Nação de ·quamtos tenha o governa ada
ptado. · Tr_açar ri:mos, programmas; determinar soluções, é . dever dos· diri
gentes ·que se prezam e que pam isso· são apparelhàdos dos elementos ne
cessarios; ·.dispondo &s estatísticas officiaes e ·dos ·meios precisos para se 
c:ereaNJD od:e techonicos que lhes possam aconselhar~ ou suggerjr, . Re.alm_eilte 
defrontamos um governo -sem·, proa-rarrma, pol'!ltte " o da Alliança Liberal,· ~ 
Sr, · -P~idente . da· Rep'Ublica sempre ·o repudiou : . · Mas. ~e. ainda, ·com 
tlm go9erno: . qÍlé · im-plicita~ritê c:Cnfessa ·não-~---plano · pua ·nenhuu:i do:s 
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grandes má:tes que conhecemos e sentimos, pois a un·to ."vale ·o facto de 
seus defénsores· nã~ j.ustificàrem esses planos, se e.xistem, ma:s contesta;. 

· nos por negação, tecer . hymnos á personalidade ínv.ulgar do h~nrado Chefe 
rla Nação, e concluir .'lançando-nos o llbello de que não apresentamos nem 
silggerlmos correctivos para os males que reconhece-tn e confessam . 

. ,Essa mentalidade morbida, áÍnda ha poucos dí~s. teve no Senado, 
tambem, o seu paladino, na figura do honrado ex-ministro da Viação, o 
Sr. 1 osé Americo, nas seguintes palavras : 

"Ainda ante~ho~tem fui, movido pela curiosidade de wn ambiente 
trepidante · --á Camara dos Deputados, ouvir o dis~rso do leader'' da 
opposição, o meu iUclstre amigo, o Deputado João Nev~ da .!F'o.ntoura .' 

Seu verbo poderoso, ;ua al!t:issüna eloquezacia, exaltava-se na mais 
alarmante expressão demolidora e demagogica, Ao passo que muitas · v e:. 
zes · em apost~ophes incisivas, condenmava falhas da obra revolucionaria, 
deixava de indicar as providencias mais opportunas para o saneamento 
desses es'l'os". 

!Digo tamben\, Sr. Presidente, porque o inustrado leadcr do Rio 
Grande .do S:nl, cujo nom~· ~lino com o respeito que me merecem suas 
qualidades e virtudes, o Scnhor João Carlos Machado, respondendo ao De
putado João Neves, assim se expressou: 

"·E na hora em que nós aqui vimos para esperar a palaVTa luminosa 
que traçarW. · os ruma.t {JartJ onde a ntJJ:íon4lídade se de-ueria mcaminhar, 
ccmtlnuanws na. tnesm<J amtW(IUf'll, porque o brilhante Deputado da oppo
siç~o não trouxe ·.uma unica directriz para corri;Bir os males qu.e no~ 

affligem. 
Já é muito para . a minoria corrseguir que se reconheça a existe!cia 

desses males que tanto am4rQ!Wan& quantos da maioria aqui vieram oa'vir 
a .palavra :huniuosa do 6eU leader . 

Essa attitude, embora em contraste -::om a encantadora .beatitude do 
Sr . Get-ulio Vargas; já é muitO. para nós e álguma cousa para a Nação: 

· Ad!l1ira~oos, todavia, a exigencia immediata de rt"nos ou providcn
cias mais opp.o{tunas,' se só agora iniciamos nossos trabalhos de crlt~a 
geral, sem os elementos necessarios para cada <:aSo em particular, ci~ vez 
que não contamos com as informações officiaes, as quaes, o honrado Chefe 
da Nação, <!té mesmo ao Congresso, prf!Sta erradamente, quando não as 
sonega por completo. 

•Para -que, pois, esmiuçar esse 3$SIUDptO se, para coiocar mal a 54-
tl!açãp que nós i.Dfelitita, · basta ret rucar que · um governo ·que reconhece a 
eltÍstencia de Jrale:s que ·nos affJigem. e DÓS amar,gu.r4m, e SÓ responde ás 
criticas,. não défendendo seus rsmws e prinJedcncit:l.i:, mas pedindo-os·, nã.., 
está · .na altura de suas'· altas f-uzições, muito· aquem· das necessidWles e 
wmprebensão 'de seu Povo. 

Não, Sr. Presidente, não · devíamos acceiia'r · a transferencia que nos 
íaz a maioria com o intuito evidcnte de nos collocar mal perante a opi
nião publica, porque descrente dos ·homens que ·estão á frente dos . nego
<.:010 f1ubliws, ·ella : tudC) · esJ>er;a de nós, no terreno d~~ realizações. 

A al(egação _::'-que · eu. ·não. inquino de aleivosa. pa~a lhe não emi>anar 
a orjge::n - de não: i:ndicarmo9, de pla,no, · rumos, ou providen-cias, sa 
vila despertar "elll n~s . receio de fa.lsa .. posiçã.o qae· nos desarme ·do direito de 
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crJtl<:a, care.:e de fundamentos, _por.quc a minoria não se ·despoja do dircit~ 
de apreciação dos factos, ante o falso temor de 'uma condemnação pubH~:a. 
Pelo contrario, docjamos o jUlgamento da Nação. Estendendo nossa• 
vistas pelo :panorama palitico 111acional, dolorosamente d!>paramos, nos par
lamento, duas correntes que se defrontam, á setrelhança quasi . .,erfeita. dn 
Convenção fraDCeza, quando na pha5e aguda de sua existencia, as i:léiuH 
extremistas ameaçavam o centrC? de equilibrio da :Patria.: E foi - quandu 
o verbo brilhante c .profundo d~ utn de seus oradores, definindo essas cor
rentes, affinnava: - uma grande, forte, que podia mas não queria salv:~r 

a Repuhlica; outra, pequena, fraca, que queria, mas não podia salval-a. 
Nôs somos no pariamento bro.sileiro por motivos sobejamente sabidos 

e~sa pcqu~na cO!"rcnte; q'ue~emos, mas não podemos, no ·momento, salvar 
a Naçiio. Tr1l é, porém nossa coragem, caldeada nas agruras dos sofrri
suentol e renuncias; tal a verdade que pregamos com os lab~os ungidos do 
mai11 puro patriotismo; ta! a fé qtte nos inspiram os destinos de nossjl gente, 
que nos sentimo~ a caudal de amanhã e havemos de salvar a Rcpublica. 

Para tnnto, nào ~:arecemos de nos apresentar, ainda nos porticos dn 
joM1~11 pnrlamentar, .no dizer de !!!.OSSO,· leoda", ~braçanrlo volumoso pru
grarnmll de nunos, adrede, concertado para impressionar . Não ! Ql1ere
mos ser sinceros. Cada caso merecerá, em particular, nosso cuidadoso es

tudo, e iremos apontando as medidas necessarias e por ellas nos batendo. 
Até agora, apenas a criti-ca geral, a QUe <iesvelllda horizontes e em a qual 
a maioria não qlrlz ver ns largos rumos apon.tados. 

Não acceitamos pois, o libello; · não o contestamos por inepto. 
•Um governo, mra maioria, scientc de se'US deveres, não pede uàl 

programma quando criticada: - defende o que executa; e se de!Je reco
nliece a fallcncia, - confessa e muda àe rumo. 

E •:>ara que, Srs., apresentarmos planos geraes? !Nmguem duvi.:la da 
nomeação de uma commiss.ão para ~aminal-os, fôrma a.ckquada de ~e 

eternizarem as (ltlestões, ou relegai-as para o campo -das controversia~. joí 
definida na enc:antadora irrevere:ncia carioca ca phrase: - "ãeilCar como 
e~tá para ver como fica". 

[I 

Defesa do cliaóo 

Que pr~tenrlemos, Sr.· Presidente. , com o programma que preludiou a 
revolução de outubro? Não foi a soberania da Nai;ão .na livre escollia de 
seu supremo magistrado e a liberdade de critica? Não foi a moralidade 
~dministrativa e a severidade na exec-ução. dos orçamentos? ·O respeito aos 
dinheiros publicas, a eliminação dos erros e cri~es ao passad1>? 'Entretanto, 
a ambição do Sr. Getulio Vargas, no desejo de se perpetuar no >poder, se 
r.obrepo:t á soberania da Nação e áquelle direito -sagra4o. 

O homem que 'Ilib fer, mas chefiou a i.n91lrrcição reivindi~:adora, tor~ 

nou-se -cand1dato de si mesmo. E d:utante o processo da elaboração de sua 
candidatura, não raro, á falta de dotes que a recommenda!isem · á opinião 

. ~bli-ca, cobriam-11a, como paLiio prote~tor, com a defe5a d'a dirimente do 
Codigo Penal. A im,prensa, sob o guante· da censura, só Dodia tratar do 
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usumpto para. apoiar; era~lhe defeso divergir. E foi · assim que o can
didato d~. 30 rc:S_péitou _o · direito de critica. 

o Sa. . F~N~I~CO PE~lRA - o . jornal "A Batalha'. creio q'ue criticou 
com bastante· liberdade. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Não criticou. V. Ex. não esti a 
par dos acontecimentos. Tenho ~ meu poder mais de trinta a quarenta 
artigos impedidos ~e- publicação ~la censura e, muitas vezes, ás duas horas 
da mairuga,c!a, o telephone tilíntava ameaçando-me de prisão e apprehen· 
sf-o ·do .jornal, caso continuasse a ~!bar nalfllella tecla. 

O SR. FlV>NC1SCo Pl!tLEIU - Tenho varios artigos de "A Batalha". 

O SR. PINHEIRO CH-AGAS - V. Ex. teve, é verdade. quando. arro
j~c:nte; eu, :pelo telephone, eommunic:ava á censura que iria para a praça 
pub1ica· fazer caÍntJanha, e, nesse caso, prendessem~me. ·Só assim, tres artigos 
conseguiram sahir. ·. 

O · Sx. FRANCisco PUI!lJtA -:- T enbo :trais de tres . 

( SR; PINHEIRO CHAGAS -V. Ex. não terá mais de .tres. · 

O S11. FJtANcis~ Pelt:env. - Possuo varios editodacs da. "A Ba· 
t:.iha" .• ; 

·O ·SR': ·PINH.EIRO CHAGAS- Neste assumpto, V . Ex. não terá mais 
t:e tr-eS. 

tO Sx.· FÍC\.:;cxsco .PERl:lRA • -· ... indusivc· as noti"cias dos me.:tingJ 
reitliz_ádos em Minas p~la candidatura Góes Monteh·o . 

O ·SR. P.INH.EIRO CHAGAS :_ Naturalmente V . Ex. deveria ter 
lido ·isto. 

'0 Sa. ·FIÍAxcrsco Penx~U. ~ 'Fui leitor assiduo do jo~al. 

· O : SR. PINH!BI'RO OHAJGAS - Seria 6 ~muJo que, p<Ír ventur:t, 
appare.:eildo oiitra Çandidatixra no tablado da palitic:a, se prohibisse tambem 
á. írnprensa noticlar os mee'tings qu~ nã'a se realizaram .porque a policia os 
impedia . , · ~ · 

O S11. Os.w.tU.Uo LIMA - Não · fói a ·s·r; · Jóão· JiJeves ·quem· levantou a 
ean~~í-a do Sr. Getulio Vai-gas? 

. ~ .. · .. ~ .... 

. O~ ·sR·. PINHlEI!RO CBA:GAs V~ Ex'.- está . eri8a<iado neste Í)onto. 
·E:, 5e QU~r:. ~crei faz'e't-asiora;·de· mór'nento. · a"·h~storiec da· questão· .. , • · 

. 'Sob 'o .P~t~to ·. dà . . oi-déiií;' ai-v~róu...$e' ~ . barideirá ·dá ·tYraitniá ~- • ·· : . ' 
:. . ·.. . . . . ~ - . . ... .. . . - . . . ; .. . .. . . . . .. : .·· ~. . ': . : . .. 
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Onde a moralidade' adminls~rlva e severidade na execUção dos orça
mentos? A promessa de equi·;ibrio <lrçamentario, coinpriU..a o· Sr. Ge1:1tlio 
Var.gas com defidts que se ddineDl em cifras astronoinieas, só ellas bas
_tando Para · cCirdernnar, irremissi~elmetite, seu nefasto govemo. 

O SR. FRSD~Iço WoLJil!NIIUT'n;L - V. Ex. não confunda deficit or

çaxrentario com dl!jicit financeiro. 

'0-SR:. PDNIHBDRO OHAGAS - V. Ex. ·vae ter a resposta no pro
seguimento do meu discurso. 

No seu profundo e soberano . despreso para com a Nação, para eom 
o éon~sso, o Sr. Getulio Vargas nos dá, ainda agora, em sua mensagem, . 
o dejicil de Í zS. 1o04 contos para os nove mezes do exercicio de 1934. quan
do, entretanto, sua dfra exacta é de I.Ii2.sz8. <::ontos. Ao deficit enunda
~o a páginas :z43 de sua mensagem, cumpre acaescelrtar · 58. 78;:;: contos de 
ereditltS ·sup:plementa.re!; 19._-695, de extraordin.arios, ' 701,740, de· especiaes 
e 264.::1>4, de revigorad'O$, CI).DÍorme de!llOnstt"açáo, não ·contestada, do 
Sr. Assis Tavora,, · em con'íete'!lcia perante o .Conselho Deliberativo ·da ·Liga 
do Commercio. Mas, Sr. Presidente, para a defesa de S. Ex. tudo se tran. 
sfonna e recebe (:Oncc:ituação differente. E)' assim'·que, quandõ discursava. 
creio que o nosso eroinente coliega, Deputado Acurcio Torres, falando sobre 
o ultimo defirit, da maioria. ~ri vi . eu um. aparte · aff'ttmando que o cleficit 

áa mensagem era o orçamentczn'o. Ora, se o jogo entre as parcellas-receít:a 
arrecadada e· despesa orçada são ··os unicos elementos a cari5ider.ar, então. 
não teria~havido áejicit, mas um supera-uit 9e 224.430 contos . 

.Mas o Sr. Presidente da Republica nem· elle mesmo .dá ~ ao apar
teante em sua curiosa conccituação, .eis que, devora _esse .s;upera-ui.t nos ·-dá o 
deficit de 128.104 contos, justificando-o com os creditos de 3'3.2'-545 co.ntos 

e mais I9·9S9, de restos a pagai-. Res'Ulta. pois," e não é novo o processo, 
qne o . Sr. Presidente da 'Republic~. na sua conhecida displicencia, não 
informa eom ~tidão, nem ao Congresso, nem ao Pw. O ~ei;peito aos 
.dinheiros publicos, âs leis que regem sua a,p1;1ic;1çli9, ai~da agora f~i con
firmad'o na ~=-rsão Presiden-cial.: quanto ao · dto solicitado á C:i:m.ara. 
Por elle, por essa coisa futu:ra, que era a ·autorização, S. 'Ex .. ,~ certO da 
docilid.ade do Congresso, e' cmn visível desrespeito ás leis de Conta.bilidade' 
nem· procurou -salvar as .ap~cias ; iniciou os gastos naballescos · . - ·e 
queira Deus, o sacrifício não nos custe ridiCtt1os - com a pompa que só a 
lttesponsabilidade ·pode dar, em contraste. eom- à .miseria da· -sua gente, 
«e. seu pov~, que elle s~nam~ d~pres::: • .E é ;~ que n6~.· el~ina-· 
IDos os erros do passado. . • O mais ~~tar • r.es_peitG·., ao.· Çotigr~so e ao • 
Paíz teria norteado o Sr. IPresidente da Republi!:a para procedimento di
verso. T~a elle obtido primeiro a licença e se munido do crcnito ;- depois 
então ~d:o o dia d'e' sua..· partida. .. , __ 

:Menos reprovavel seria a exaltação·,_ desses eri"os, desses, vicias.: (que 
invalidam, não o regime, mas os hontens qtte o deturpam), á 1:a.tegÔria de 
virtudes, do que justificar-lhes a ·existencia, com .a_s.· 'trcwas do ·:p~do. 
Mas ainda ~. &ãOc elles, ~ menos, · r~<?nhc;éidos- e cOJlf~sa,dos, 9 que 
já é 2lgwra.eo'Usa para a ' ~norla e n:nü,to .para~ Nação. EL.~ que. ,&e tem 
visto, ·sr. Presidente, a evooaÇão dos erros do preterito pâra· Ju~Íicar os ~ 

.- . ·,· 
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crinles do presente. Os papas i:l.a revolução e seus fervorosos adeptos do 
dia da victoria, talvez, não_ perceb~ que _invalidant, aos olhos do iP.aiz, 
l!Jdt!S OS. idcaes:- qne XlO!!. levaram ás annas para a jornada redomptora, re• 
lesando para · a histeria dos movimentos vasios e ambiciosos, os gloriosos 
dias da canipaclla liberal. 

O Sa. F'RANCXSCo i~tru ·Quando se faz referencia aos erros do 
· passado, ·é apeDa.s para mostrar que ha certas questões que residem -até á 
~pac.idade reconhecida de -VlV. iEEx. 

O SR. P.JtNlHEliRO CHAGAS - Não é o· que tem occorrido neste 
pienario. Aqui· os erros do passado, até agora, só appareceram paro ju5-

tiftcar os c~s do presente. 

O SR. ·F~Ncx:-':o P.E:JU:ll! .. \ - E ' uma questão de palavras ... 

O SR. PI•NIHEIRO OHAQAS - Ouvi que o eminente e honrado 
Sr. PresMlente da IRepublica tem o··gostO subtil da:s leituras amenas e que, 
não raro, se inspira na vida do~ varões de Plutarc:ho ou nas dos grandes 
estadi9taS inglezes, dos qua.i:s- S. ·Ex. admira as attítudes, sem, todavia, 
IÍl!:!! cQPiar as· virtude~~ patrioticàs, 

Assim, · quando · S. Ex. :PerCorrer· as cihos sobre a vida de Peel e 
admirar suas campanhas de parlárnentar, ha de . sentir, ao contemplar o 
qt1ad~: que se esboça na defesa que· lhe ·fazem os amigos si~Kéro!l,-' um pro
:fnndo· ·desgosto, e recitará, baixinht>, para si, os vers!ls dé Canning, red~ 
taaos por .Peel : · · 

"Dae.me o inimigo déc:larado; o · luctador ..:__ · que avanee cOn.tra mim, 
que rombaterei destemeroso ;" mas de todos os: male's, o céo, gerados . por tua 
colera; ap:ell:IS mC:-temó ·de· um; --'o amigo' sincero''-· 

: ..Sr ~ -:!Prêsiden~: Ténho ·assistido eom bom ·humór àos appeJlôs· que 
de tentes interc5sadas :partem ·a ·cada .passo, rec:laman<io ·da minoria ·]Xlrla
~entar uma attitttde '-- constt'tlcti va. Não é outro o nosso pensamento. Mas 
Parece q12e· nãõ . dinnos á$ pálavras identico sentido: ·Para os· nossos. 'ad .:er
·5aritos, · attitúde eonstruCtiya: é de silencio persa em face de' todos os <iel>'
-éal:abros .. Irtita-os a. ciitica séreria --e iundamentada, romo 1lm acto ,f,; 

lê'sa;.agestad.!:. : 
- \.:~ _-. .. 

O · SR. HENJI.I2VÉ DoDSWo:aTH ~ Do Governo. Como exigir · planos 
tal111énte, ~o Governo é a falt<fde ·C:oiifiança em sua acção. 

O ·S:rr. Prn:rro R..\e:HS :----"'- Falta de aeção· da minoria 
roeu ·illustre ·coll~·-

deve dizer o 

o· SJi~'lb::N_JI.IQl.JE .DoDSWOR'tH _....Do Gove:cno. Cosno ·--exigir ··pianos 
~ -mmori_a se o Presidente à:a ·-Republica não -realiza· nem os ddle 7 l 

, O SR.· PI-NH!EltRO'·OH~AS .- A .cada passo os revides. -vêm en
castolldos ·em . ~fron~s . co;;]· aqu.elles'., d~ ·nós que: já passar~ Pelo· Gq.. 
~~. Oa !lçtos do . passado . revivem .. n~-~- . Camar;t, .comi> . se . :voltass=.QS· 
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;',quelles dias agitados. Singular maneira de lançar luz sobre os aconteci

mentos! 
:E o mais chocante é que as iras de revolucionarios voltaram-se pre

cisamente contra outros que tambem commungaram nas incertezas da tarde 
rle 3 de .Outubro, dando a impressão ele que foramos induzidos em erro, 
participando da jornada revolucionaria . Para ella nos convidaram, mas com 
o proposito tendencioso de transformarem a victoria em pelouriJ1ho das 
nossas proprias reputações. Eramos necessarios na hora da difficpldade. 
Na do triumpho, aguardaYa-nos uma sêde de vindi~tas, mais forte do que '' 
rtu proprio govenw que combatíamos. O que se deve .perguntar, é se • 
debate sobre o passado aproveita hoj e á Nação comba lida e se são constru
ctorcs serenos os que, reclamando cordura para o Sr. Getulio Vargas, 
apontam o patibulo para homens cujos erros inevitaveis elles mesmos re 
conh ecell' , tendo-se incorporado hravameste ao espírito renovador das ins
tituiçõts. 

JII 

Crise M•mdial 

Não stw · apenas esses argumentos qne aqui ouvimos, illustrando os de
bates para a justificativa do presente. Tambem outro de monta surge 
sempr-e como requintada nota maior, dominando o concerto d-:vs exculpa• 
snnorns. E' a crise 1nundial. 

Se estudamos o chaos da nossa situação financeira, sem cambio, com 
a moeda red uzida a menos de um decimo de seu vaior, :·espondem-nos : 
~ a razão está na crise mundial. Se o commercio interno soff re e as 
grandes firmas vêm a fallencia rondando-lhes a porta, e o externo tende 
a desapparecer; se a lavoura definha , miseravd, escorchada pe1os tri
butos; se o café sem preço: recua dos tnercados externos, - n n1zão ~s t[J 

na crise mundial. Se a indifferença dos homens de governo dá margem a 
(]Ue, pelos seus desmandos, pela inepcia, pelos seus processos poli ticos de 
tergíversaç(ies e rasteiras, se desenvo] vnm con1 as esperanças das n1assas. 
as idéas extremistas, ainda a razão está na crise mundia l. Toda gente, po
rem , sabe que nossa catastrophica situação f inanceira resulta da má adm;
nistração com as competencias improvisadas, med idas as capacidades pela 
intensidade do incondicionali~mp, o r1~1e lh es rouba P.elas transigencias 
accommodati.cias a força moral para a compressão das despesas; toda a gen
te sabe que nosso -cambio envilecido r es·ulta de todos esses erros, e mais da 
errada .politica cambial que, diminuindo a importação, reduz a ex]Yl·rtação. 
por isso que , no cornm ercio internacional, só vende rnui to que1n con1pra tnui
to . ·Pouco impnrt:a., Sr. Presidente, todos reconhecem as causas de nosso ·; 
mnl es. 1nas a ·crise mundial é .. aind:t hoje, uma causa que i1npressiona . ~1 

culpada quP se não defend·e. O que se sabe, po rém , é que t e>Jo s e>s pai
zes que experimentaram to rmestosos momentos. não obstante alguns del
les forçados a grandes gastos com a manutenção de po ~erosos exercitas , já 
se con\·alescera.m. 

No nosso continente, tan1ben• us paizes c(ue. como nós , ti veram seu:'l 
prof11ndos abalos poli t: icos, e .,l~o com suas finanças em ordem, com suas 
1nne ci:l. ~ C'istahilizada~ com :1 prrHlucç:io crescente e comn1.e rcin ex:terno 
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consolidado, . Aqui. c011timiamos agarrados á crise :!llundial·. Para justificar.~ 

mos· a inepcia de um governo gozador, como budbista:t, á. espera de que 
a Provid~ia se apiede de nós e nos mande outra catastrnphe ··para. nos!:ias 
justificativas futuras. 

Estamos na época ®s contr~tes : o cambio baixo - não ha quem o 

negue -. íOIÍlenta. a exportação; entretanto, taxa mais vil jámais tivemos, 
mas a exportáção d~lina de 65.74S.~25 libras ouro, em 1930, parn 
35. 445 ·~5.1, em 1934. 

O grave 4Jara nós, como naç.'io que precisa· e.-.:portar para, viver,. é 
que, se eJD 1930. com 2. 907 mil contos, valor de nossa exportação, adqui· 
rimos 65.745·925 llbra!l, o'Uro, em 1934, com 3·478 tril contos, conseguin
mos apenas 35·445·3·5~; ou sejam 33.300.573, par::: nienos. 

l:ie veri!i=mos qual foi o sacrificio da Nação on suas fontes pru
ch:ctora.s, procurando a tonelagem nec~ssaria de exporta,iio, em t934, para 
obtermos o numero de libras de r930,' sentiremos, não mais a profunda 
tristeZa do descaso do Goverso para c:om as tl)~ças viva~ do Paiz, m~ " 
revolta juita e insopitav.el • · 

Tendo· sido de :z.~7J- mil a tonclag~ de 1930, si:gue-se qu~ necessi
taiiamos de ·4 milhões 269 mU toneladas i)ara, em I9J4, obtermos aquelle 
mesmo numero de -esterlinos. 

!Não é ·preciso mais para a demonstração do quanto nos custa a 
.politica ecolliOrnica. e cambial do ·Sr. Getulio Vargas. 

Soffre -com isso a lavoura, e soffre duplamente·; . a uma, porque as 

cambiaes .obtidas com os productos ·exportados (o Governo dellas se apode
ra pela taxa o;ficial,. muito inferior á real;· a. outra, porqut: lhe escorcha 
de impostos que lhe :oon60mem todos os lucros porventura. obtidoo das co
lheitas. !Dessa medida vergonhosa, que não tem justificatha para um pait: 

que Dão ·.se basta a si :rniesmo, quaes os resulta'àos obtidos? 
A Dão ser as indeeorósas negociataS CCI!Il cambiaes de origens sus'?ei~,!~ 

qne já fo~· aos tribunaes, cu não vejo nenh~. 
!N-em ~o continuar nessa analyse; já diviso a ulula.dora crise n,tm

dial com o imperativo da apresentação immed1ata dos correctivos, co•nn 
se: não bastasse a <política. contraria da liberdade' cal'l!.bial, paga'Ildo o Banco 
do Brasil, pelo ·ouro, o· que o ouro vale. 

· iM:as não ! Para <:orrigir os ·desastrosos effe!tos d~sa . pcR'·itica. que 
arruina. a lavoura, inventou o governo um remedio heroieo ~ o reajus
tamento ~CODomico, bello' a=uncio luminoso de sua candida mnocencia. 

' Não sei, Sr. · Pccs!dente, quaes · ·os clinicas que ;tconselha.ram seme
lhante -therapeutica; a ·julgar pela promessa do :sr. Getulio Varg:1s que 
seu ·governo · seria. de technic<is, e · por quantos iiii:IStraram av;mçados pos
tos da admin1sb·àção, é·· de se presumir quê S. Ex. se tenha insph·ado 
nos cMselhos de seu fitforo. · 

- A panad~a não . ai'Jroveita menos aos bancos· para o descongestiona
mento de seus congetados. Parn .a ·lavoura foi de ef.feitos varias, só re
sultando, segundo -ouvi de 'UIIl qtie- della se 'iltilizou, para o a-balo do cre
dito· de· quantos a~licitaran1: 

Mas, parn· a. _N.àc;ão, o·· 'sacrificiô . íoi enorme. 
·Pois. . .que? Não· seria. pre!~v~ que· o Governo, :em ·VEz· ·de dar 

·so % dos respectivos debites, emprestasse ·aos lavràdorC!s nas condiçõe·; 

..c: 
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ao decretO, sem juros, ou aos juros de 2 ou 3 o/o; para pagamento em p~
tações · sun:straes, arrc!cadadas com o impo~to, em 30 ou so a'nnos? Essa 
.foi a solução llmericana, ·e não se <:om·param as _c:ondiç~es financeiras e_ 
econ~micas dos dois paizes. 

IV Um ~m f eliz 

Mas não obstante tudo isso, Sr. Presidente. o honrado Sr. Presidente 
'c!a Repub!ica · é um homem feliz . Não quiz a revolução, e eila tudo lh~ 

ãe'u. D iz que não foi candidato â sua propria successão, e o forçaram 
a issO, .como o m:ico brasileiro capaz de dirigir a ruiu do tEstado. ·Não qui:~. 
o augmento de sc,;s v encimentos, c a Camara o brindou com elle. E assim 
vae S. Ex.,' sendo seirpre obrigado. . . aos doces constrangimentos. 

TO<ia a gente vê o Brasil em tstado -de penuda, ·acenand-o ao d il-lwio 
como salvação ~nica, e elle o vê num mar de rosas. o' phenomeno do a lt o 
'poder acquisitivo de nossa moeda, apenas no seu curso interno, longe de 
te~ a significação que lhe quer dar o Sr. Presidente da ·Republica, é, pelo 
· contrario, um prenunoio de crise de prodoucc;ão. 1Não tem S . Ex. querido 
ver assim, e nem sei eu por que especie de logica incitou .ás class:s armadas 
o augmento de se\lS \'eDcimentos, se o alto valor acquisith·o da moeda tem 
como eorollario insophiStr.avel o baixo custo da vida. 

Mas não é tudo J 

Ta-I a situação que o -Sr. Getulio Vargas nos creou, que os in~ios íman
ci:iros externos estão aptos a acreditar tudo quanto se diz do B:-asil. . Ain-da 
ha pouco, em artigo publicado DO "Financia! News ", Sir William Garthwaitc, 
tratando de nosso inoménto financeiro, .segtindo narram os jornaes , disse 
q~e . "a ordem e progresso, "leinma 'da Republlca, esti appare'lltemente ~sque
cido, e a menos que brasileiros patriotas e . leaes cont~ariem a ~ctuai ten-

deneiá, b~l será a catastropbe " . •E <lepois de roais alguns commentõl-
rios ·suggere: 

"A reorganização poder:a ser levada a tenro por uma 
commissão internacional, nomeada por um prazo su.fficiente· 
mente longo para a , . r~a~•u;.ii.o das f\na.n.;as do {Í~z ... 
etej. ". 

Oh I manes de Floriano, de Campos Salles e de quantos sollberam 
fazer o . Brasil resp,eitado no concerto internacional,. pela ·energia,- pela mo
ralidade, . pda verdadeira comprehensão das res'ponsabilld.ades, pe:o · res
peito á.s leis. c á_ fortuna publlca e pelo exacto· 'conllecimento dos problemas 
do Paiz, ·'inspirae-n~s nessa h~ra tormentosa da nossa . vida. 

'Dae-nos . ·a corag~ para que - O respeito 305 ho112e11s não D OS detenha 
na ·apreciação dos· factos.' · Inspirae-nos · para que po,samos., nutr esforço 
de heroes, ·soffrer · resignadamente: o castigo que a providencia n os reservou 
sob o sl~o do Senhor Getulio Vargas; l~rae-nos da humilhante tutela 
extran~eira a qu.e QOS cooduz a ifldifferença da situàl;áD que. ante. 35 :nnen
c;as (Jué. nos acabrunham - e 3" m1seria" ·que. nos ronda a porta, sotd: sorri 
com a doçura dos lx:ma venturados -e .dos que . te1'ão o reino dos i:éos; sorri 
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com o beato encantamento de llm Homem Feliz. (Palmas. 
cumprimcn.jodo). 

O orador é 

O Sr. Presidente - Ha . sobre a rresa um requerimento, que vae 
ser lido. 

•E' lido, apoiado e tnvlado á Comm!ssão Executiva o 
seguinte 

N.• n - 13.5 

Requeiro a inserção nos Annoes desta Camara da conftrencia reali
zada a 17. de Maio corrente, em Buenos· Aires, Rep'ublic.a Argentina, pelo 
professor Rodolpho Rivarola, a respeito da Constituição do Brasil de 1934 

(Alguns aspectos so~iacs c políticos). 

Sala das Sessões, 23 de ~!aio de 1935- - José Augusto. 

Justificação 

O s>rofessor Rodolpho Rivarola é, entre as fignras culminantes da · 
Sul-America na hora presente, uma das mais devotadas á grande ca'llsa 
de frntemídade continental. 

·-A Sita acção de mestre acatado da j uventude argentina e de publí
cista de. la~go prestigio inter-americano tem sido toda norteada no sentido 
da approximac;ão c::tda vez mais estre:t:t dos povos latino-amc~lc:anos . 

Quanto ao Brasi-l . em partícula~ •• as suas syrilpathias e · a = affei
ção tê~ sido reveladas vezes sem .conta, de modo que não exaggero ao con
siderai-o um dos nossos mais leaes ami-gos e um servidor constante e desin
teressado do nosso renome e das nossas. causas. 

O estudo, cuja transcripção solicito da ·Camara, e no qual aborda com 
segurança os aspectos politicos e soclaes da nossa nova carta polít:ca, tes
t~unha mais uma vez quanto lhe merecem os nossos problema$ mais altos c 
as nossas q'llest&~ vitaes qae etlc procu~a sempre examinar e esrriuçar. 
realÇando-lhes as facc:s mais signifh:ati-.as e -mais nobres.· . 

Justo será, pois, segnndo penso, que a Camara elos senhores. De
putados faça constar dos seus A"nacs mals essa lição magist~al, ao mesmo 
tempo uma pag:na de sincera amlzadc, do grande ;1rgentino, do grande cida
cl5o d;t Sui·America. 

E' _um testemunho que clla dá . de q·uanto sabe apreciar a ertima do 
professor Rivarola, as n-esmo passo que a admiração que lhe merecem os 
seus profundos estudos de Sociologia e de Din:ito. 

O Sr. Pr;esidente - Tenho, alnda, sobre a mesa dois re'Ju trimentos 
que vão .ser lidos. 
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. São,' s'll~cessi~amente, lidos, apoiado um. e po~tos <"m 
dlsc:ussão os seguintes 

Rl;QUll!UUl':NTOS 

N.0 · 12 - 1935 

( 1 • • Legislatura~ 

Pedido de ínfori7WI;ões 

Requeiro, por intermedio da ·Mesa desta Casa, que sejam pedidas ao 
Sr • .Ministro de Estado dos N cgocios da Educação e Saude Publica, com 
a possível urgeneia, informações do seguinte : 

o) se 'os rnedic~s que trabalham embarcados nos navios da }{arinha 
Mercante Nacional, sob a denominação de ~Inspe;:tor" ou "Sub-Inspector 
Sanitario ·}{aritimo", lliesign~os pela Inspectoria Sanitaria da 'Marinha 
Mercante da Direct~ria de Defesa Sanitaria- Internacional e da Capital 
da· •Republica, são funccionarios publicos federaes; 

b) se os enfermeiros que trabalbao: embar~ados nos -navios da Ma
rinha ·Mercante ·Nacionalo, sob a d-enominação de "'Guardas &lfermeiros ", 
designados pela Inspectoria S:tnitaria da Marinh:t Mercante da referida 
directoria, são funccionarios publ~cos f ederaes ; 

o) se os mesmos ·gosam, por -parte da directoria acima mencionada, 
ou por qualquer outra ~epartição della dependente, de férias, licenças·. e 
aposentadorias, como acontece a todos os ft;ncciona~ios publicos federaes. 
estadoaes e municipae$ ; · 

4) se consta no Orçamento Geral <ia Republica alguma verba para pa
gamento dos m~os de salartos, gratlficações, ~bonos ou vencimentos de 

. qua)quer espccie; . 
e) se ·os lrCStDOS recebem das COJ:!Ipanhias proprietarias dos navios 

em q'lle trabalham, vencimentos, salarios, G;ratificações ou -~bonos de q_ual
qner especie; 

· f) sé a Inspectori.a Sanitar!a _da Marinha Mercante o.rgani,za folhas 
de pagamento !"elativas aos mesmos e destinadas·· ás companhias de· nave

. gaç~ proprlet.;:rias dos navios onde elles servem..; }10'1' ordem de . quan e 
Q'.23l a lei, decreto ou regulamento que a úso. a wtonza ; 

· g) se a referi<ia J.nspectoria or-gazniza alguma folha destinada .ao 
pagamento. dos mesmos no Thesouro NacioiUl; 

J..) · · se os -~ós foram contemplados com a -" Tabella Lyra" e a 
chámada " Gratificação. da Fo::a.e' '. ou ç{Ual~uer outra ~tTatificaçâo con'ce

-a~ <oo:: í~!lcionarios •pu.blioos. -federnes; 

i) se ·os mesmos fo·r~m ,;ontemplciao5 com o atigmento destinado aos 
Maritimos, .eonsequ'encia ã ~tTeVe . marítima:. que 'terminou em '8 . de ja
neiro do correllte anno; 

· jj · se a lnspectoria · Sanita ria da Marinha Mercante · propoz alguma 
vez melhorias para essas duas classes; qual, quando e j'únto a -quem; 
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o 
a) se têm sido desembarcados alguma vez medicas c enfermeiros a 

simples pedido das companhias proprietarias dos navios, . sem que· houvesse 
inqueritq promovido por essa inspectoría; 
•· l) se a Inspectoria Sanitaria da. Marinha Mercante já applicou algwna 
vez .. a art.· x.;U7, do Regt;lamontiJ do Departamento Nacional de Saude· Pu· 

·b!i(a, ·approvado pelo decreto x6.3oo, de 31 de Dez:embro d~ 1933 ; 
m) qual o estado hy~ien!co dos · camarotes dos reedicos e dos enfer

.ineiros de bordo, assi.ro como o dos demais trjopulan-tes ; · 
n) opor que mCitivo navios de passageiros a. Companhia Bahiana de 

Navegação não têm medico embarcado, sob ~ denominação de ·~ ·Inspector" 
·ou ~Sub-inspector Sa:nitario Mariti:no", contrariando a$sim dísposicões ta. 

·xativas do ·Regulamento do Departamento Nacional de Saude Publica, ~ 
· vigor; 

o) por que motivo os inedicos e enfenneiros que trabalham a bordo 
dos navios que trafegam· no R:o Amazonas são desembarcados summaria
mente pelo iospcctor de ~ude do Porto ·de Belére do P:~rá, mesmo quando 
essas embarcac;õcs demoram n~sse porto num pra:to menor de 15 ·dias, 
·quaildo isso 'IIão acontece com os demais tripulantes das citadas embar· 
· ac;;ões; 

JJ) por que inotívo ÕS ~avi'os. da Companhia 1Carbonifera Rio Gran· 
dense n!ío· têm enfemieiro a bt;lrdo, contrariando assim o q'\le dispõe o Re 

: guiamento da Saude Publica;· 
. q) se a Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercante tem organió2do 

··aJ81m' 'quadro dos ins~ctor·es ·e :suà-inspectores sanitarios maritlmos e dos 
guardas enfermeiros e se os embargos obedeum . rigorosamente ao crite • 

. rio 'de nomeação e de antiguidade; 

· r) se todos os .navios de·11assageiros e d·e .carga tem mód'icamentos suf, 
.íícientes para a~end~ aos tri~tes e passageiro~. assim como os indis
pen'sa,eis instrumo!Ítos de · ~irurgia 'de urgencia, exigiodos pelo · Regt1lamento 

' de Sau.de P~blica;. 
' ' · s) . s~ ·o. i~spector ·sanitario da Marinha .Mercante recebi: de álgurn:~ 
•·. COmpa.nhia ' 'ou ·.empreSa de ' n'aveg;1Çâo - ordena.d'o, gratifi<:ac;;ão, abono O ll 

. ' 'v'~kentos -''ú . qoaJq~~r . e!lp~e e; no caso aífínnativ·o, se' essas . fn.ncções 

.. porventura por . ~úe- ~.eXercidas . não o" incompatibilii:.am IllOralmente com o 
~ ,plJblico que exerce, fisca.liz=do essas companhias ou empre;;al; q l<e 

·:têm relações 'c:Otuiner~ia.'~ ·. ~om · o Estado. 
·; . t: •' : . ~ . ~ ·- ._,. . ; ; :· . · .... ... ! . - • 

: ,., . 
Acurcio Torrl!s . 

Os· ''metti.(:os e c!nfenreiros que . trabalham em aa-•ios da. Marinha '?>.ler
cante. em virtude do decreto t6.Joo, de 31 de dezembro de 19z3, passaram 
a ter respeétí vamente as · designações de ·inspect(Jres sanitllrios mlll'i eimo.r ., 
!Jtl.4rd4s mfcnneiros sanitGrlcs m4t'itimos, sem nenhum onus, para o Thc. 
souro Naci_onal, visto e~ continuan:m ·p·ercebendo seus ve:ncimentos · (sa
larlos), pagos exclusivamente pelas companhias de navega~o que, pelo citado 

-'·à~reto;': 'd.evc;:~ · d~~ít:i~ .!'10 Tbesouro .. Nae~l ·os· ·quautitativoS' para ~ 
:::Wáítátrlerito' 'àõ'S'' lÍleSriiÓ~. -:~~k1 ott i;emestral~ente. · · " · · 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 08/1012015 11 16- Página 21 00 75 

.. . 

·-170-

oNunea, entretanto, tal se r~wu, dada a condição de assalarrados 
dos citado.! pr;ofissionaes, pois allegaram os annadon:s ser imposaivel fazer 
a estimativa do "quatum'' a pagar o qutm é j()NUJlcif'(). . 

1 

Nesl!as eoodições os medieos e enfermeiros continuaram a receber 01 

seus vencimentos pelas coJnPanhias de n.av.eaaçiio se,il.lndo as folhas de pa
gamento enviadas mensalmente pela Inapectoria Sani~ria da Martalla Mer
cllllte. 

Dessa época até a pres~:nte data, os marítimos tiveram tres auamen
tos e os funecionarios . public:Os dois, sem que aquelles profissionaes fossem 
beneficiados, pois ·toda vez que elles reclamavam, nessas oecasiões, augmento 
de soldadas, a Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercante nenh'Wra provi
dencia tomava, allegando, conforme a occaaião, serem elles marítimos ou ftutc~ 
ci<marWs publicos. E, -como exemplo citamos : quando o Governo e o Congresso 
N acionai augmentaram os veneimi!llltos d'o f'llnccionalismo em geral, creattdo 

a ta.bclla !Lyra e a· chamada . gratificação da fome, os medicos e os en.fer
meiros marítimos foram della.s • c:Xchai<i-os, sob a allegaçáo .de que elles não 

· eram fwncdo~s puõlicos e sim maritimos. 
Agor.t.. em virtude da greve dos n1arítitnos, de I a -8 de Janeiro ultimo, 

ao ser organizada pela Federação dos :Marítimos uma tabella de vencimen
tos para todos os marítimos brasileiras, as medicos e os enfermeiros foram 
t:urbem della excluídos sob o pretexto de que elles são fsmcciotJ.Orios ~li
cos. e recebem dinheiro do Thesouro NacioMl, .o <p1e absolutamente não é 
verdade! 

O Regulamento Sanitario dá-lhes incumbencias e penalidades de 1Darl

tiJn.9s e nmccionarios publicos. 
A <ar.rcteristica de marítimos não Zhes foi tira.d·a, pois os deveres 

dos medicos e enfermeiros de bordo são ta.~ativos no mesmo regulamento 
que lhes deu funcção publica. 

Vejamos a situação acbual <io mcd'ico e do enfermeiro marítimo: são 
ol:lrigatoriamente matriculados n a Ca.pitania do Po·rto;" estando sujeitos a 
todas· as penas e deveres impostos pelo reg"Uiamento . desta repartição ; são 
dC!Scontados ob~igatoriamente em favor do In.stituto de Apo.rentadorícrs t 

Pensões dos Maritimos; são syndicali:zados. co~ trl%balhadores e são obri
gados ao uso de .uniforme perfeitame~te egual aos dos immediatos, primeiros 
trachinistas e primeiro commissario. 

Por esses dados· e varias outros que poderiam ser at_tendidos justifica
se o presente pedido Ú informações. Os medic:O~ e enf~rnidr<>s da Mari
nha Mercante desejam saber se são maritimos, ou . funccionarios . publieos, 
Pa.ra pleitearem direitos qué lhes assistem. 

Sala das Sessões, 23 de Maio de 135 •. - A~..o Torres. 

Encerra,lia · a · dis:ussão e· acliada a votaqão. 

·N.. O' I3 - .1935 

( 1 . . • Lea-islatura) 

.Requeremocs, de accór.:lo com o art. 37 da C~tuição, que se .c~
voque o s~. Mu;istro Q Fazenda . para que. S. · Ex. , ·perante a . éamara. . - ... · 
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preste infonnações sobre a applicação discrimioada. e minuciosa das rendas 
do Depart:urento Nacional tlo Cafe. 

Sala das Sessões, 22 >d'C :Maio de 1935. - Acurc:io TorriN. - Eurico 
de Sou:r:. Lc:ão. - l. Augusto. -João Clcophcss. - Octcwio MtmgtWitird. . 
·- Macedo Bittencourt. - Arthur BerntJTdes Filho. - Lt:~.erte Sct~bal

- Ulxlldo Ramalhete. - Teixeira Pi1!Jo. - Jorge GuMes. - LC"~O 
Coelho. - Carneiro de Rércnde. - João Nwcs,. - Lui-z Vianm:. -
Wanderley Pinho. - Arlhur Stmtos. - Pt!dro Lago. - Botto de Menc::cs . 
~ Bar1'os Cassai. 

~ncerrada a discussão e adiada a votação_ 

O Sr. Presidente - Está fi.nda a. hora destinada ao Expediente. 
:Vae~se passar á Ordem do Dia. (Pausa) . 

Compareceram mais os Srs. : 

Caldeira Alvarenga, Lauro Lopes; Ribeiro Junior, Ma~io Chermont, 
Deodoro de Mendonça, Acylino de Leão, Fenelon Perdigão, Agost:nho Mon
teiro, Clementino Lisboa, H'llgo Napoleão, Pires de Cayoso, Waldem~r Fat: 
cão, Figueiredo Rodrigue~. José AugUsto, Alberto Roselli, Gratuliano de Brit.. 
to, ,Mathias Freire, Herectiano Zenaide, Ruy Carneiro, Souza Leão, João Cleo
phas, ~ego Barros, Ozorio Borba, Arnaldo Bastos, Mario Domingues, Do
mingos .Vieira, Aldc Sampaio, Teixeira Leite, Oswatfo il.ima, ~Humberto :Mou
ra, Sevêdno 'Mariz, Mello \Machaodo, Izidro de Vasconcellos, MelchiseJe.: 
Monte. Amando Fontes, Manoel Novaes, 'Clemente Marian, Prisco Paraíso, 
Alfredo •Mascarenh34, Arlindo ·Leoni, Magalhães Netto, Wt~j~r
lcy IPmho, ·Po:iro Calmon, Arthur N ei~a. 3ilapbac:l Cincorá, Edgard 
Sanches, Nogueira Penido, Julio de Novaes, C~ndido Pessõa, . Salles Filho, 
·Levi •Carn,eiro, Ed:uatdo Duvi\·ier, Bento Costa, 1Hermete Síh·a·. P.rad<l 
Kclly1 Lemgruber Fil11o, Cesar Tinoco, Alipio Costailat, Acurcio Torres, 
Cardillo Filho, Bandeira Vaughan. Clemente Medrado; José Braz; Theodo
miro Santiago. João Beraldo, Arthur B~::rnardes F ilho, Dan iel de Carvalho, 
Cbristiano Machado, Vieira Marques, Negrão de iLima, Celso Machado, An
thero Botelho, Bueno Br~ndão, Dei;Jhim Moreira, Abreu S~dré, Waldemar 
Ferreira., Santos ·Filho,. Oscar Stevenson, Moraes Andrade, Gama Cerqueira .' 
Cardoso de Mello Netto, Cincinato Braga, Laerte . Setuba1, Jorge Guedes, 
Meira Junior, Justo de Moraes, Miranda JuiJ.ior, Hor acio Lafer, Generoso 
Ponce, P línio Tourinho, Octav io da Silveira; Carlos Gomes de Oli. 
velra, Baptista Lll%ai'do, Demetrio Xavier, . Annes Dias, · Barros Cassa!, 
João Neves, Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Abel dos Santos, Pedro Jorge, 
Abilio de Assis, Antonlp Carvathai, ·Martins e Silva , Adalberto Camargo, 
Damas Ortiz, José do Patrocinio, Ricardino Prado, F~reira Lima, Oliveira 
Coutlnho, Alberto Alvares, Paulo ~pção, Gastão · de Brito, Leoncio 
Araujo, iFrança Filho,. Arlindo Pinto, Augusto Corsi!lo, Cardoso Ayres, VI
cente Gouveia, Baeta Neve~ • . Abelardo Marinho, S:rlvio LeitãD, Moraes 
Paiva, Barreto Pinto, Thompoon Flores; (l:s) . 
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:· ~ Dcixarr ·de comparecer· ·oo Srs.! 

Edmar Carvallo, Lino Machado, Plínio Pomp<u, Fernandes Tavol'a, Pe
dro · Fi!meza, Olavo Oliveira, Monte Arraes, José de Borba, · Jebavah Motta, 
Joaé ·.áotnes, Samuel Duarte, Barbosa ·Lima Sobrinho,. Motta ·Lima, · Orlan
do Araujo, Sampaio Costa, Altamirando Requião, Lauro Pasaos, -Pinto :Dan

·taB,•:Arnold Silva, Attila Amaral, Francisco Gonçalves, Henrique -Lage,' João 
Guimarães, Raul -Fernandes, Lontra Costa, Ni!o Alvarccga, Carlos .Luz, 
Ptodro "Aieixo, Aug'llsto Viegas, Juscelino Kubitschek, F·urtado de Meneies, 
José Alkmiln, João Penido, SiiJláo da Cunha, Rezende Tostes, João Hen
rique, Jacques Montandon, Paulo Nogueira, CaJ:lota de Queiroz, Vergueiro 
Cesar, Joaq1.1im Sampa:o Vida!, Castro Prado, Bias Bueno, Hyppolito do 
Rego, Teixeira Pi.Jlto, .. F:~i:x; Ribas, -Roper-to Moreira, Trigo de . Loureiro, 
Rupp ju"nior, Jose M.~Úér·,_ Â1ber:io Luz:~ Vespuc1o· de Abr·eu;, Renato; Bar
bosa, · Pedro Vergara, Chryso~tomo de- Oliveira, · Vieira · Ma~o. · Roberto 
Simonsen, Gastão Vjdigal, Moaeyr: J3ar.bosa, (6o) . . 

.. ·. ORDEM D DIA 

... ... ~ ~ _" ; 

3. • dis~.slir> .do Pr:ojecto . n .. 18, de.· ·1935 . ú . • . legisla
. tfl.ra), -~ransfMndr> do. ·c"~.ro _d~ doittOr-ocio, dé.§_,iacwldades 

- ... ·Ju,:~iciis· __ j,"a~a o de b«hcveladO~ . a:{ .. c~r~s- q,~·- bi~~ito 
.·. :.:; ··· 

Rom~no ~ Direit.o I~enuu:icn;;l P.r_{vodo; · 
Q 

· 9 Sr. Presidenie · .:..:.._ Ent~ ~- disc~ssão o projecto. 
Ha sobr~ a ... ~à· varias "emendas ·que -~~õ -,S"er . lidas. · . . . . . . . . . .. 

. . • ' ... . . -··· .. . . 
· ~ão; ·: sueeessivamente, lí~s:·~poiadas -~- _enviad~ á . Corn

m:ssão d,: Educá~ão e . Cultura "fiS seguintes · . . . 

Ellll:tNDAS .AO.~IIojÚ:to ~. ~8, Di i935 ( 1.0 u;ciSLA'I'URA) 

. {j ~ ,; ,;~·discusSão) .. '"' •; · · .. . . 

N.• 1.: 
·.-:" ;-o. 

Ao~- 4 o ; .., 

. . . .Sub~-se pelo sepinte ;- · _ ... 
· "A cadeira d~ .. _Sçie~cia . . das Finança:>-. passará ·da segunda ,secÇão · do 

· segundo ~o do c~r~ .. de do~torado pára . :;, segundo·"anno · do curso dt! 
bachuelado. · . , · .. ,_: , .. - · · · ·. 

·: § I • . • ... o· ensino ·de ·Philqlij:p}ti.a .do. ·Direi~ ~da· te~ceira. se~~ão :-do: ~;c-
.· gu;odo. anno ·do . ·curso d~- ,-t!Qut(ll:il:®, . -p~ssará . ~: : ser -mini!'t~ado· na prilpeir<~ 

secção do · primeiro· llnaô do.~ ;ÇU~. . . . . 
·; · · :§. -2· .. q ,. :A ·. ·câdei.rà: :dê· ~DOni:a . oPóliti~ ':C-·Sei~~á d!is .. F~n;llÍç:!a$. ~Jo 
primeiro· -ánno dO · ~rso. c'de· :baéharelado-. 'fiearii derio~r.liladO ~ iaJeirii à1 :.Eco. 
nomiD .'Pclitic.:J". . < ·· · : ·. • ,,.,. . ·· ... , ' ::: · · · · · · ~ 
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- 1 'IIStificaçõo 

A eadeira de Sciencia das · Finança!, .pe~ sua manifesta utiLidade para 
todos quantos se bacharelem etn direito, deve ser rdirada do curso de dnu· 
tarado para o de bacharelado, 

'E' certo que a<:tualmente existe, no pr:meiro a.nno desse curso a cadelr~ 
de Economia Política e Scienda das Finanças. Mas ess:H duas dbciplina~ 
não pódem ser ensinadas numa só cadeira, sob ~na de ser o ensino itnper
Ceito e insufficiente por falta de tempo, mormente sendo reduzidas a trell 
horas por setnana as aulas da referida cade:ra, com<. o penr.itte ' ' art. .3. • 
paragrapho unico do projecto. 

Transferida do doutorado para o bacharelado :. cadeira. de . Scicncia da~ 
F inanças, que o -projecto (art . 4 .") remove para á primeira secc;ão do prl. 
meiro anno do doutorado, afim de occupar o legar da cadei~a de direito ro. 
mano, tambem tra.Jlsferida para o ba:harelado, cumpre preencller a lacuna ; 
foi o que fez o parugrapho unico da emenda, trnsferindo para a referid:~ 
secção o ens:no de Philo.sophw do Direito, ministrado na tere e! r a secção do 
segundo anno do curso de d~utorado . , 

·Com essa alteração, em cada secção do c:ui"so de doutorado ·serão !ceio
nadas du~s disciplinas . 

.Sala des Sessões, 23 de •Maio de 1935. - Waldcma.r Falcão. - P. 
M~lfa M~ht:UID • .::.... FÍO!Uiredo Rodrig!U's. - Abeiardo Marinho; :.____:Ama
rell Pdzoto J •. _:_ H'umberto MourG. - ÂltÚ SamJ)ê.iD. - D~f/i1n Mó. 
flelra. - Actn"cio ToTTe.~- - Domingos Vellasco. 

Documento annexo á emenda eyresentada ao projecto n. 61 B. 

(~ad;o .demonstrativo -da . actual divisão de materias, no curso de douto· 

rado das Faculdades de Direito) . _ 

Primeiro anno 

Primeira secção 

Direito cRomano. 
Direito CiviliOomparado . 

Segunda Secção 

Direito ;Publico (Theori:t Geral do Estado) .' 
Economia e ~açãp Social .• 

Terceira SeeÇâo 

PsychOpathologii Fo/C!!Se. 
·crinlinoiogia. · · 
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Segundo anno 

Primeira secção 

Direito Commercial . 
Direito ·Internacional Privado. 
Philosophia <lo Direito. 

Segunda Sc<:çiío 

Direito Publico {1Par~es Especiaes) . 
Seiencia das Finanças, 
JPhilosophia éo Direito . 

.. Terceira Secção 

Direito Penal Comparado. 
Systemas IPenitenciarios. 
Philosophia 'do Direito, 

N. 2 

Substituam-se na letra (f) do art. 2.0 as palavras_ "Conselho Supc
Not' dCJ Ensino" por Mini.stàio da Educação e Smu!e Publica'•, ou qu:mdri 
a Faculdade se achar incorporada. a Universidade, para o respecth·o CQI~

selho U niversitario" . 

J u.stificação 

-Não · ba Conselho Superior do Ensino ; ha Conselhos Universita!'ios. 
Onde não houver Universidade. ·o ·recurso deverá ser interposto para n 

·Ministro. 
>.. 

:Sa;la das Sessões, em 23 de ·Maio · de l 93S. - Edmundo Barreto Pinto . 
João Café Filho. Martins !: Silva. Thompso!l Flores NcJto. 

N . 3 

No ·art. 3·"' e paragrapho unic:o, onde se lê "Direito intemacionaí 
Privado", leia-se: "Direito :Pri..,ado Internacional ". 

Jus!ifi.ca,ão 

A doutrina proÍ>ende a considerar o Direito Privado Internacional. . 
como um dos rall'IOs do direito privado. (A. Nussbaum. Dir. !nt. Priva
trecht - pag. 14) . 

· A expressão consagrada pelo projecto, · d:ando á disciplina o cal"a(:tl"r 
de ".Direito Internacional", não SI! · harmoniza com • bô·a doutrina. 
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rS::tla das Sessões, em 23 de Maio de 1935. - Edmund() Barreto Pinlu. 
- Ricarciino F. Prat!o. - Prançfl Filho·. - João Café Filho. - Marti'!.f 
e Silva. - Th(}ff!Jpson Flores Netto. 

N. 4 

1S~pprima-se o art. 4,0
• 

Justificação 

·Se o art. 1,• do projecto codere ás congregações a fac-uWade de cr~ar 
e organizar o curso de doutorado, não se cornprebende que, restringindo 
essa faculdade se estabeleça no projecto, não só a existencia da cadeira 
de Sciencia das Finanças, mas até se determine s:Ja collocação no curso . 

. ~ala das Sessões, 23 de ·lfaio de 193-5, - Eàmwmio Barreto Pinto. 
Martins e Silva. - Thomf>son Flores Netto. 

N. s 

Onde convier: ·• 
~Art. O presente decreto entrará em vigor no anno lecti\'O de 

~93Õ". 

Sala das Sessões. 23 de Maio de 1935. - Edmundo ·Barreto Pinto. 

JusTificação 

~Não ;_ mais possível, no .meio do anno, leccionar as <:adeiras de Di
reito Internacional e outras constantes do projecto. A emenda visa, por
tant-o, evitar a realizaçã9 de despesa que poderá ser evitada . 

Sala das .Sessões, ~3 de ,Maio de 1935. Edmundo Barreto Piutco. 

N. 6 

!Emenda ao .projecto n. 18 de 1935 {6r B) que transfere do C'UI'SO <ie 
doutorado para o de bacharelado as cadd ras dJe direito roma:uo e de direito 
internacional p"rivado. 

Accrescente : 
Art. 7. 0 ~ão obstante as transferencias determinadas nesta lei, não 

se alterarão, no presente anno Iectivo, os cursos de direito em funcciona
mento; entretanto, logo que ella entre em vigor, serão abertos os concursos 
a que se refere o art. 6.0

• 

J-u.stifir:ação 

A emenda visa e-:it3·r perturbações no fnnccionamento dos cursos ju. 
ridicos durante o corrente anno lectivo. 

·., 
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Sala das Sessiks; 23 dt! Maio de 1935 .. - Da11iel de Carvalho. 
W arwkrley Pilllw. 

N. 7 

Acc~escente-se ao art .. 6;• : 

Paragrapllo UllÍco. Para :l ioscripção em concurso, alem dos demais 
requisitos legac:t, de\.'el"á o candidato apresentar cincoenta exemplares da 
these que haja t!Scripto . 

Act'ualmente o candidato C: obrigado a aj>ro::sentar .IOO exemplares da 
thm;· é excessivo, ellas fie~ atravancaodo os archiv~. Dahi a razãó da 
t!tllenda, que visa tornar os concursos menos dispendiosos. 

Sala das Sessões, 23 dt! -Maio de 1933 . - Dattiel de CaroaUto. 
W andcrlty Pitzho. 

N. 8, • 

Accn:scente-se ao art. 1.0 do proj ecto n • I 8 o seguinte: "Este cur:il> 
será de a;,pecialiuçlkl . das cadeiras do curso de bacharelado, n5.o s~ndo 
permittida a t:;Scolha, pelo candidato, de tnaís âe uroa discip1ina" . 

Sala das Sessões, z3 de Ma~o . d~ ... <935 .• = ... OST~Jaú!.o Lima. 

N. 9 

ACC:rc:scente-se ao. ·art. _6.o : "não se admittindo, porém; ca~dídatos' qu-. 
não tenham conclui do o curso de doutorado". 

Sala. das Sessões . .::3 ·de Maio de 1935. Ont~aldc Lima. 

N. · 10 

.Aecrescente-se : 

Art. Far-se-á, na quinta serie do ·(urso secundaria· o -~studo ~p~-
cial e isolado da historia, do Brasil de accoTdo ~m o prog_rannna· que orga~ 
nizar:'i. ·a Co:ngr~gação do Collegio ·Pedr.o . H • 

. . , • 'lPara'grapho : unic.o. · As ma terias . d~ progr.u:nma actual de . hi~totia d,a 
civilização -correspondente á quieta &TÍe, r.erão distribuídas pelas .. serj~~ 
anteriores nllma Temodelação do programma desta disciplina (!~e .fará a Cop_
gregaçã.> do Collegio Pedro li. 

Sala das Sessões, ZJ àe Maio de l935· - João. Neves. - ·wQJU!crley 
PifthO.. - ~iz · Viol»sa • . - Arth.ur BcrMT.des. --'- A.rcanio T ubiltD. -
Arthwr Santos. - Ot:favio Ma,gabf!ir.ts. - J. l , ... SealJ>;a: ...... Pedro; Lago,_. 
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- Hririque·- Dodmiorth. Bi<Js Fone$. - Levindo Coellw. - Poli.
carpu Viotti . ...:.; Evrico ·s~a Lcilo. - Jb4o MaJtgabewa. - Pedr? CoJ.
mon. - José Aug~to . 

!il'. Il 

R~ija-se a phra.se final do . art. J. • paragrapho unico da fonna que 
~egue; 

"'·Em todos ~o5 · do curso de bacharelado haverá, pelo menos, tres 
aubs semanaes de cada d!sciplína, excepto quanto a "Intro:lucção á Séien
cia do tDireito" e "'Eoonomia ·,Política e Sciencia das Finanças", ~ujas 
aulas continuarão obrigatoriamente diarias. 

Sala das Sessões. 2 0 de Maio de 1.935. - Raul Bittencourt. 

O s·r. Levi Carneiro - Sr. Presidc:IJte, pedi a palavra, não apenas 
pelo eomJil'omísso que assumi, ·pcra!lte a Casa, de debater a matcria .do pro
iocto -de que ora· 5e trata, nem tão pouco, pelo ~roposito de re:~fHrmar ve
lha e .arraigada convicção - ~nvicção essa que seguramente não posso 
espetar prevaleça, neste instante, contra o pronunciamento u nanime d<l. 
egregia tCommissão de Educação ·e Cultura - mas principalmente pelo de
sejo O.e realçar a it!Ípo_rtancia da medida, que envolve ·o problema do ensi
no, e, especialmente, do ensino jurídico em nosso Paiz. 

·A a<!tuat Camara dos Deputados está tendo opportunidade de assentar 
uma · orientaçã-o em face desses p~oblemas. A Assembléa Nacional Úlnsti
tuinte firmara • a sua attitude com a maior elevação ·e a mais exacta com
pr-ebensão da magnitude · de taes questões. Ainda ha pouco, quando o emi
nente lcadcr da minoria, Sr . João N eves, em seu brilbantis.simo discurso, 
eensuravá a inopia ·da revolução Da$ 1q3tcrias attinentes ã educação. omittiu, 
lamentavelmente,· t1ldo o que a Assembléa ·N acionai Constituinte fez nesse 
pa:rticular. tudo o que ella exarou no texto constitucional, implantando 
uma ·série de dispositivos que, se os sou-bermos a_pplicar, marcarã) na histo
na do ;Brasil, no desenvo1vimento ~lt>~rai do nosso Paiz, nova e auspicio
sa phase. Por is5o · mesmo, a responsabilidade, que p~ sobre esta Casa. 
deante de taes providéncias. se reveste de accentuada magnit'llde. "' 

E ' certo que a revolução não fez: neste ponto, tudo quantô . poderia. 
tudo quanto <ileveria ter feito, e é tarri~m cc:to que uma grandie obra edu
cacional, por ~i . só, b.:istaria para salvar, · para Í l~'ltificar, · para· ton,ar aben
çoado o movime::~to revoluciona rio. . . . 

O S:R. JoÃo l'<t;vEs - M-uito bem. 

O . SR. ·LE'VII CARN:EJI,RO - Não me esqueço, Sr. Presidente; de 
que :10s ,primeiros dias da bÓje éorisagrada e· benem~it.?. A9sociaÇão Bra.si
leira de ·Educação, da · qual ti ~·e a hon~ de ser um dos fu~dadores e dos 
primeiros <presidentes, qua.nOO a revista ·dirigida pelo no9SO eminente <:01-
lega, ·Sr. José AugÚsto - "A'-Educação :....... c:Oosagrou um n=ero especial 
ás q.:le:itõcS 'do .ensino n o Brasil, ·versei ·:1m a ~ateria,' escrevendo algU!nás 
paginas que intitulei "A .primeira consa a fazer" ; e a primeira causa a fa-
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.:ter, para mim, era,· então, - c:t"car o :Mi.Qísterio ~ Edúeação. Não fa:cia 
mais 911e repetir a velha, esquecida e até então desà.ttenà~da liÇão de Ruy 
.BarbOsa, em I 88:.:. 

f\ Revolução teve o merec;lllento de attender a essa creação, que era · 
a prillleira <:ousa a fazer, realmente, em materia de educação. Dfr-se-ã que a 
essa ereação não corresponderam as realizações que deveriam d;eorrer 
dell.a. Não quero, :nem seria oz,pomn~>, nem me agrada, apurar as causas 
determinantes desse facto. 

1Como quer ·que Geja, l)Orélll, não. ha d'tlvida algutna q~ o primeim 
titular d.;;sa pasta, o eminente Sr. Francisc:Ó Campos, realizou ali uma 
grande obra, e a :reforma a qu<! !~ou o ~u nome constitue tun dos JDais 
elevados p.1drões legislativos - porque o de<:reto do Governo i'rovi~orio 

tinha força legislativa. em materia de ensino no Brasil . 
.Sr. 1PresidJ:nte, aqui· já se disse que. essa bella rcfurma-·C$tava feita 

apenas no papel, o que é innegavel até certo ponto. ValnoS, pois, _tratar 
. de tornal-a reali9ad~ comiJleta • Mas. a Camara . que,_ aindla. \-outro dia se 
recusava a uni pron'uneiamento sobre . o ensino da h isto ria nacional. com 
C) projecto .ora ~ debate subverte aquella reforma em al~ dos seus pon- , 
tos mai$ relevantes, mais louvá'»eis e de mais ae~da orientação .... 

O Sa. D.-.NIJ;L. DI; CARVALlJO ,- V. Ex, pennitte um a'!Xlrte? .A ~o
posta da transferenda da cadeira de Direito Romano do curso -de doilto.rado 
para o de bac~arell, partiu do >Conselho Nacional de ~uciçãp: · 

O S..~. LEVI CAIRN•Fl!JRO -~ Não .importa. O Conselho ~:u:ional . .de 
F.ducação, que tome a responsabilidade d'e &ubverter a ref.on:ria. dq_ Sr. Fran
cisco Ca!XIPOS. Entretanto, essa subversão não se deve .. faz.c:t" COIJ3 o voto 
da. Camara. 

!Quero acceatuar . que,· no mesmo d·!a em que esta Ca~ adiava. o seu 
voto quanto á proposição sobre o ensino de Historia ào . Brasil, .a . egregia 
Comr.J~~ de Educação e Cultura dava nova redacção ao projecto. que, ora 
e5l:amOS debatendo. 

Sr. Presidente, .a. iniciativa daquclle outro projecto não -fõra da millo
ria, como tão habilmente salientOu hontem o seu eminente kadar, as!!_igna
~ando que eu lhe dera o meu desvalioso apoio - porque o projecto er-a de 
um :a~tigo e proemi:oênte membro da maioria desta Casa, o Sr~ Alvaro Diniz. 
IE' certo que mn J'CJ)::esent=te da minoriã, de destacado. valor e merecimen-

. to, o eminente De~tado bahia:oo, Sr. Wanderley Pinho .•. 

O SR. W~o~.ND!;RI.<:Y ·PUoiO - Muito agradecido a Vossa Exc:cllencia. 

O SR. :LBVI •CArRN:EIRO -: .•• trouxera l!O _debate do projecto Q 

conourso do seu saber e io=lizara, melhor .q~e llOS termos do . pr-oprio pro-
jecto, todo o r"'ealc!= da. m;;:teria a -que ,se_ ... referi<l·· (M u~to bcn-.V • • . 

Mas, coD10 quer que fosse, a •Egregia Camara ouviu, naquella opportuni
$de, o p-ronunciamen:o. de dqis -~ SI::US mais iJlustres . membros, os nobres 
representantes do Rio .Craude do S11,l e do t=u ~stado, que affinnaram a 

. inoppo.rtanidade e até ·.a inconstitucl()Ilali da de de qualq ua . delibe-ração da 
C:unara,_ ~quanto se não ass~tass~ o plano. nací~nai de. educar;Íio. 
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Da:hi resultou QUe a Camara acabou approvando o requerimento do no
bre Depatdo goyano, tnanóando voltar o projecto á Commissão de Ed-ucação 

·e Cultura, afim· die ser attC!!Kiido, ao elaborar-se o ,plano nacional de edu
cação. 

Or-11. Sr. Presidente, poderia C()rnc<;ar por affirmar que essa ã,elibera
ção contra\·em, de . Cet'to modo, o art. 42 da Constituição .Federal, porq.ue 
esta aboliu o regimen de esquecimento, de Soterramento de p~oJectos no seio 
das conunÍ$SÕes. De íacto, a. Constituição estabelece que todo e quatquer pro
jecto será traz:ido a debate, independente de ,:larec~. 5'-ecorriOOs 6o d1as de 
sua· apresentação, a. req~,;erimento de qualquer Deputado; de tal sorte, não é 
mais possível que·no seio de uma Commissão parlamentar, qualquer que seja 

· ci :motivo ou pretexto, per~raneça indevidamente uma propo6ição. . . 
·'Mas . não é só >sso • . A Camara deliberou que o proj ecto seja oP'J)ortuna

mente attendidio no plano nacional .de ed1lcação, e o nobre autor do requeri
mento, ao justificai-o, accentuou que procurava, assim, attender ás po:ldera
çÕes. dos ill~tres !Deputados da ·Bahia c do Rio Gra.n<!e do Sul . O repre

-~t:ante . da :BalÍ1a, Sr • . 'Wlanderley Pinho, nessa mesma oecastao, adver
tiu que •. de tal 5orte, o projecto era \·irtualmente appro1·ado. 

O , SIÍ. D<;>JUNCOS VELI.ASCO --:- Foi es~e o · intuito. 

O SR. ;LBVJ CAR..l>j'ÊT!RO ~ Veja V. Ex., corno, consequentementc, 
Camara - alltes . mesmo de elaborar o plano nacional de educação, prete
rindo todas ·as fõrmalid~des .constitucionaes que haviam justificado a im
~ção .<lo ,projeet~ pelos nobres . representantes do IRio de Janc .o e Rio 
~~c do. s .ul - con;;eçou por '''<>taT o art. t."' desse plano, com assegurar 
o estudo ~stacaóo da l!istoria patria. 

--O Sa. · BA!iJtSl'O Pui'l'O ~ !Lançou a pedra fundamental; 

O S~. LEV-1 CARNEIRO - Veja V. Ex., como consequentemente, 
adiando . o estudo' d'a materia, i)OT ser iMppolt:!na e inconstituciottal, a Ca
mara acabou por àe'cidü.a, desde logo, definitivanieste, preterindo todas as 
forinal.'<l:idie's que antes a. detinham • 

. o-SR. LEVI :çAiiNEI,RO' ~ Mas, fazendo o bem por -um mâu ca
minho .. prÓtclou materia q~e n.ão ~dmitte protelação 

·Depois do debate aqui travado, qua!lto mais mé dcmOTei na considera
ção da materio:, mais se a-e. arraigou a .co_nvicção da necessidade da . provi
dencia pleiteada pelo senhor · Wanderley PiDho e p>!los que tive:-an:i a honra 
de secund.a!-o; porque, realmente, '1l3 · historia da ciYilizaçã<! mundial, a pobre 
civilização do B:rasil - · não nos illudamos ·- :ião é s~não um episodio Íllsi
gn.ificante. 

.. O Sa . . Dnnz Jvsl'OR Quasi sempre reflexa .· 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 11:16· Página 31 ae 75 

~iso-
'• ·· ~ 

.O SR . LSVU CAR.NIEII!RO - Em todas:. as "ltli.toria da Civiliza~áo ... 
nu·.z:pais recentes, como nat antigas, o que ha. sobre o_'l~r.Wl é ·po12q1Jiaaimo. 

· ,, lb,ja vista a - famosa "Outliues of -history" · de Wells .· 'Nos c:ompezldioa em 
q~ nos90s filhos estão estudando a historia da civilização, o que se . diz 
sobre o !Bras-il é tão pouCo, que faz p~a. 

O SR: LEVI C.-\RI.T>lEIIRO - -Entretanto, desejaria dize-r que ahi 
~pe~ se tratava de programmas de enl!Íno. ~elo artigo 10 da .refomm 
Fran-cisco Campos, ' os progT=as de ensino, secundarió ben~. como . as 
instruc.ç-ões sobre _os respectivos metbodos, serão expedidos pelo Ministro 
<iá E~a.ção e revistas, ·<Le tr~ em tres annos, por uma co=issão de
Signada peló mesmo · Mii:Ustro, e ·á qual serão subtnettidas as propostas ela~ 
radas pela CongregàÇão do Colleaio Pedro II. · 

,_ · Foi em eumPrim:emto a esta dfsPo!ÍiÇãó ·que o Sr; iFranciseo Camj>os 
~iu, em 30 de Junho ·de 1931, o.s program~as, ·a.ind;i em' vigor, que 
~am ·ter sido · r~stos em 1934 e til!o o foram: Ahi se consa:graram 
ao estudo da Historia d::l 'Civilização. no qu'into e ultimo anno do ·curso, 
47 pot~t.os, e destes apenas 17 versam Histeria do Brasil, com. taJ ampliNde 
que temos, por exemplO todo o Segu~do ·Imperio talvez num unioo ponto . 
iE por ahi afóra, na mesma proporção •. 

· A· Camara, 'j)Or eon~cia, recuo:u de modificar . esses prognunmas 
expecfidos pdo Miirlstro !Fra.ncisC:o Campos para serem revistos de tres 
~ ti-es em . treS arinos, e. que precisa~ ser moóifiea·dos, como aioda . hoje 
~~ · ~va uma: · dra.s mais abs autoridadeS de nosso ensino. o pro
veCto direét'or ·do tradíclonal Collegio Pedro II, Sr: professor Raja' Ga-
1Ja8lia. 

rO Sll, IHt!N'RIQUE Dooswoi!TR A .C.Óngreg;~çáo do Collegio ~ro II 
tem insisteutemente ~lamado a revisão desses programmas . 

plo 

o SR. ·WVJI.· CARrNE:ntO - Agradeç-o o ~nour.so do nobre conega. 
A <:amara., portanto, reçnou -dle -_o fazer e recuou -~rque. pelo. ex~ 
~cano·- coufo~ nos. dlzia· aqui. o . . eminente e brilhante c0 1lega •.. 

,I ' . •, .. 

O S:a.. IP~~~ooo . KELLY - Hoje, teria outro argumento. 'A Camara re- . 
cuou mui~ ~. Porque se ti-atav~ de m'ateria- de prOgTamma commettidla 
a orgã.oe technicos da âdmiltistração publica e a~ qual a . intervenção do 
Poder ~slativo pode~ · p~recer, se não imper!!nente, · talvez inoppo~. 

. . . 

· rO . SR. ·ld'iWI iCArRNElllRO - Os or~os techuico9 ' orientain a acção 
l.lativa, .snas iláo a exercem exclusivamente. INiW p00!=1llOS abdicar · desS:a · 
faeuldiade. 

. •Vo.u .considerar, em breve, o argu!llentG relatnro ' ao Conselho. tiario~l 
a e . !Eóu.c:a.Çáo ; mas,- deitd'e' já, desejo as'signalar que a . funcçáo legiala tiva 
deve -ser apenas orientada por orgãos technioos. Noo. é possível, porém, 
que abdiquemos · de nossas prerogativas ; e o exemplo ~ieano, . que meu 
eminente conterr~neo nos r~dou,- Dão .lhe é favoravel ,que .. num desses 
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pai:z:~s OJmo a Fra.nça, os \Estados Unidos, 11.as high .sc/so()ls, depois do ~n

sino da histeria européa e da histeria antiga, ha, ;os xo• e n" gÍ-áus, 
séries- a e b, o estudo destacado e especial da Historia dos Bstados Unidos. 

o Sl!. ~NP~IU.t;Y PINHO Valiosa informação. 

O S'R. LEVI -CAIR'NEIRO ~u não me admiraria de que num de,;.. 
ses i!aizes, como a França, os Estados Unidos, a Allemanha, se preten
desse fazer a histeria. da civilização em torno da histeria nacional. 

-Esse, poré~, não é nem póde ser o nosso caso. 

O Sa. !PRADô K:eu,v - V. Ex. estâ praticando uma injustiça em 
relação á attitude intellectual tomada p~a Commissão de Educação. >Ella 
não .se {>ro!Mlllciou sobre - o rnerito do projecto, mas ap~as examinou a 
questão preliminar que expoz á Camara através das ,p<lucas lu~es de seu 
relator. (Não apoiados). 

O SR. BARR!l'l'o ·PINTo '-- :Mas a Commrssão deu ?arece.r favor:~,·el a 
um outro projeeto. 

O SR. WA NII!lRLllY 'PINHO - Essa preliminar não prevalece\> . 

O S'R. LEVJ CI!\RNiEIIIRO - Devo dizer qtze não seria capaz, nl"m 
por_ meu ~tio, nem ~lo alto, -:;incero e <:Ordialissimo a-preÇo em que te
nho os doutos membros da Commiss5o de Ed-ue.ação de vir aqui faze"t" re
taliações de qualquer espetie. 

O q=, porém, me interessa é o resuitadb pratico, e este não é que 
fiq12emos COI1l0 estavaJI\OS, prolongando, procrastinando, perpetuando uma 
situação a que devc:riamos trazer remedio •prompto, 'Uma Ve% qUe Che~pU 
ao nosso conhecimento. 

O S11:. W~NDEJU.E:Y Pnnro - A Camara ainda pôde dar remedio. 

,o SR. l.iEMI 1CAR.NEIIRO - Faço -neste sentido um a-;>pello .ans no
bres Deputados ~ ·Commissão de· "'Educação, inclusive o en{inente collega 
do ~o do Rio, para que demos retnedio :í. situação. 

O SR. IPRAOO Kl!u.v - Não faço mais parte da Commissão. 

O SR. !LEVei CAR:NEJ~O - O onobre collega é, sempre, pela sua 
grande autoridade, pelo GeU ~estigio intellêctual, uma voz (ll.le to:!os ou
vimos e acatamos. 

- INão é, entretanto, na apreciação desse aspecto que desejo me deter : 
senão no da face 1:onstitDcionar da 'que5tão, :na pre'liminar de orddll consti
tucional que, se· .preval~se em relaçãO áqueUe outro <:aSa, seria moti>"o 
para impe-dir, agora, qualquer deliberação sobre o ens~o j12ridiro, ·como 
seri3. motivo - ronforme clisse em' aparte ao nobre Deputado"- de sus
~der, indefinidamenb;; o ecercicio ® f~mcçll.o legislativa em assumptos 
de' ed1Jc:aç5o. 
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Ccntra essa these ~ que . íoi aqui ·apoiada em a:parte, pelo eminente 
leodir. da ba.nc:ada ·1)aulisb, ~t .. >Cardoso de MeUo .Netto, ad~tando-nie 
-que. era a C~stituição · que impedia. . a Camata dle legislar sobre a 'tl'lateria 
-e que desejo tra~c.r meu protesto, vehemente e apaixonado. 

O SR. ·PRADO Ktl.t.Y - Não susten~i a these de que esses projectos 
sejam inconstitucionacs. Affinnei ·que elles eram inoppo~s,. de vez 
que !'etiravain ao.• futuro Conselho iNacioo.al ·de Educação a faculdade de 
conhecer dos as\lm;!)tl>s nelles contidos. 

O SR. LEv.I •CAJRIN'EliRO - P~ço perdão, mas · 'llâo me referi 
a V. Ex. •·. 

··Não se tira essa faculdadie ao <::onselho.; nad3 impede que elle, ul
teriormente, venha . a tomar uma deliberação contraria ãquella que agoril 
adaptemos. 

O SR. CARI.OS Go)o(ES - Modificando de novo e tra:~:endo . a con
f-usão : 

O SR. L'S\\I CARl.'lllELR.O - Tra~:endo a confusão? Absoltltamente 
não. 

Vou xnostrar qual a venkuieira ind<lle do Co=lho 'Nac;ional de . Edu
cação, que não é .1. que lhe qní:zeram · dar no ultimo turno da· redacç5o 
fi.tial da •Constituição; e sim, outra, pela q11al a palavra definitiva. e" ·sm~-· 
pre do !Poder ~lativo. 

•Por _c:onsc:qu~cia, se:, ru:ssa materia, inspira-ndo-nos :o~s mais altos 
interesses nacionaes, reclamasscmos o ensino exc:lllsh·o- e detalhado da 
H:istõria \Patria, enquadrando-a tlO estudo _gera'! da !Ustoria da Civili
za~, ~ que·· importa que o ;Conselho de Ed'l.lcação viesse, aJgmÍl dia, a 
insuriir-se oontra essa delib~raÇãó, se teríamos sempre o' direito de rea ffir'-

. ~1-a, de revigoral~a. de ~antel-a? · (M uitf> b~) ; · 

0 Si:: ·HiNRIOUl! DonSWoll'l'H -

o plano de . edu~!'. : . _ 
Tanto mais quãnto t~os de votar 

. O. SR.' !LENJI CARNtiiRib &âctamente : 

::. Es~~ f~F~d<J · -IIPl grande sacrifi<;io pessoal . . ~sim, ,· ~ço ·. á Ca~a 
que me ~<iõe. ·,t~ .me ~ter, tintq guanto ~ maiería ~C:(:.C~a.:,~lire _· ~d:t . 
um:. ·.~ .. Sc:11s ast>é~ .• e, .~rj_nc:i-Pa.l:!!en~e: so~M:c . os. apa~ que .!!l-C s$-o 
di!"igido~;. . , ; .,' . . .. · .-·• · .. · . - · . · . _· _-_· :. . ~- . _· : .. . : . ·" . 
. . ,""1Desej0 .a:f_fín,gar: ~.e. ,do .~ pon~ .}!'e., I'Ístj. , .co.mtt~~çí~11alL a _quc:~~L. é 
jn~~~te,, _-, . .. · ... -, .... _. . · . __ ·· · .: .. : .. _-·,. :'· · .. 

cOnsidero que não está pceteri<la ~ interveni;ã<! da Camar3. ~- roateri;Í.'. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11: 16+ Pág ina 34 de 75 

-183-

O SR. P!iAoo K~L.T..Y - De perfeito a c cor do com V. Ex. 
(I SR. 1LEVI CA'RlN·eiRO - Ta·nto meib.or. 
Respondo, agora ao illustre I~ader da bancada paulista . 

. O S:a.. PRADO lú:r.L.Y - No :meu parecer, que é longo, tratando ·do Con~ 
sell10 N acionai de 'Educação, .quanto á sua organização, essa these tambem 
é esdarecl.da na mesl:ll3 ori~tação · que V. Ex, traça na exegese · desse in~ 
ciso constitucional. 

O SR. LEVI CARNEIRO -· M'Uito hem. 
Estabeleceu-se, no seio da Constituição, -com meu voto, que o plano 

nacional de ed11cação n-unca seria modificado, senão em períodos determi
nados, em periodos prefixados, em occasÍÕeg que o proprio plano precisa
ria: l?oi~ . . bem: uão ha plano de ed11caçã.o; exist= resoluções ministeriaes, 
como esta, <rpprovando certo programma -de ensino da Historia da Civili
zação. A essa deliberação ministerial" attribue a Camara dos Deputados, 
orgão supremo do Poder Legi:!dativo, um ·prestigio, que não terá o proprio 
plano nacional de educação,·. porque. e!l!las resoluções ministeriaes a Camar;,. 
as considera immutaveis, intanitiveis por el~ mesma, no exercido dos po
deres co-J:?.stitucionaes, até que se faça o plano na cio-na\ de edu~aç;ão. E'. 
evidentemente, absurdo e inconcebível. 

Sr. Presidente, acaso o telCtO ~:onstitucional -autoriza. essa interpretaç;;io? 
Não a autori:ta. 

··O eminente conterraneo e illustre collega Sr-. Prado Kelly, teve occa
aião_ de dizer q·ue eu reconhecia ser esta materia :pertinente ao plano na
cional de educ:ação; e logo -objectei que não reconhecia. -Mas, ainda que 
assim fosse, ném por isso consideraria cereeado o exercicio da funcção le. 
gislativa da ·Camara em relação a ella. 

Para ver que não é ,ossivel considerar esta materia incluida no plano 
nadc.-..al de ~ucação, não .predso mais que ler a propria Constituição Fe
deraL · 

Di% ella, deStacadamente, no art. 150: (lê) : 

" Compete á União: 

. o) .fiXar o plàno 'naeionàl de educação, comprehensivo da ensino de 
todos os gráus· e ramos. communs e especialisados; ·e· coordenar e fis:a!i
zar -a ~ua execução, em tod~ o territono do Paiz ". 

Isto na let~.:~. n. Na letra b,- porém, e t:arnbem d.:~. co~rpeteneia fe
deral: (lê) ; 

"b) determinar as condições de reconhecimento .offici.àl dos estabele
cimentos de. ensino secundaria e complementar deste e dos iitstitutos "de 
ensjno 5uperior, .exet"cendo sobre elles ·a necessaria .. fiscalização;. 

. Está, áide~t=~~-. for~.:~o ~iano nacio?al. de educ::,tçáo o estabele
. cimento das condições. de: reconhe~mento, e t!l).tre estas ne;~lllima zn.a.is le
giti=mente pôde impÔr o Legislativo f~erá"l que ~ cxigencia do ensino 
.destacado. da Hi~torjà. Patria; .:ao. termo do estúdo da .H~oria &. .. Civili
zação. 
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Mais adeante o ntesmd. art. 150 . esta tu e; ·na letra d;. (lê) : 
"manter no Distriéto ·Federal ~ino secundõ~rio e 'complementar deste, 

superior c univerai.t,ario .". 
Se a União Federal, indcpepdente do })lano nacional de edu.cação, quer 

dle veilha:. qner não venha, antes mesmo dc11e promUlgado, mantem no 
DietrietÓ ·Fe~ral, o 'ensiDo · secundario, como é que nÓ!!, Poder. Fedl!ral, não 
podemos. regttlar a oraaniz:ação desse .ensino pela. União? 

O SR. PRAllO ~I.LY - No modo de entender de V. Ex .. a ministração 
do ensino no Collegio Pedro II, no ·Distritto Federal, escap~ ·ás directrizes 
geraes da ··· educação reguladas no plano nacional?' 

O SR - LEVI · CARNEIRO - Pód-e escapar. Não é impresdndivel que 
estejil. ineluida nelle ; niio .:; · forçoso 'Que não escape, • porque o parairapbo 
uni~o · do mesmo artigo 1 so, detennina seis jlontos, · -sobre ·os quaes . o plano 
nacional de educação· ·terá necessariamente .de· se pronnnciàr (lê); 

"a) CD'sino . prünario integral grat'Uito e de frequencia obriptoria, 
extensivo aos adultos ; 

' . 
õ) tendencia á gratuidade do ensínõ educativo ulterior . ao prima-

rio, afim de o tornar mais accessivel; . 

c) liberdade de ensmo· em todos os grão$. e ramos, observadas as 
pre:~cripçóes da legislação federal e da esl<!doal; 

- d) ensino, nos esta~leci!Uentos particulares, min:strado no idioma 
patrio, salvo o de -linguas extrangeiras. 

c) limitação da matricul~· á capacidade 'didactica do estabelecimen. 
to e 6elecção por meio d~ prova5 de illtelli2encía e aproveitamento, ou 
JÍor processos objectivos . apropriad~s á finalidade do curso; 

f) reconhecimentp dm · estabelécimentos · particulàres de ensino só
mente quando: assegurem aos seus profcs~res a estabilidade,. emqtianto 
~ servirem,' e uma r.emuner:~.c;ão condigna". . . 

· Naéia diz sobre a organização do.s institutos de ensino SCCl!ndario no 
Díst:ricto Federal, ~esmO Potque o Collegio Pedro Ú, 5~do !Jm padrão, 
não é modelo obriptorio para. todOS. os .in-stitutos. . 

Vou, porém, mais .longe. Quero considerar o ·proprio. art. lSZ, em q~ 
se. define a compe.tencia prc:cipua do .Conse}ho N~ional de E4ucação, or~ 
gailizado na fo= da · lei (lê) : 

".Art. ·7sz. Compete ~eciPIWilente ·ao Consdho Nadonat de'-,Edu. 
~ção, organ:iiado na· forma· da ·ler, elaborar o pl:Uió · naeional de edu. 
eação ~~· ser a~rovaêo pe,l~ • Póder t.qislativo; .. ~ · 

DfSiá ' áttnõuíção· decorreria a . Jlretendida i~acichde 43 l'~~r k
gisbuvo Federal para deliberar sobre a 111ateria.:. 
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-0 S11. PR4w KELX.'i - Incapacidade que não recoDheço. 

O SR LEVI CARNE_IRO - ... porq-ue tem de e-operar que surja 
o plano elaborado pt!lo- Conselho. Mas, não é só isto que compete ao Coll
selho. Diz .aillda o art. 152 (lê) : 

. • . e suggerir ao Go-;erno as medidas que julgar necessadas 
para a melhor solução dos -Problemas educadonaes bem como a dis
'tribui.ção adeq~ada dos fundos especiaes''. 

Etnquanto não estiver organizado o Conselho Nacional de -Educação 
as funcç~s que lhe vão ~ber não podem ser exet1::idas pelo Poder Legis
lativo Ordillario? Então nem podemos distribuir os fundos especiaes, por

q~ o mesmo di5P0sitivo, que attTibue ao Conselho a organização d~ plano 
nacional · de educação, tambem lhe -d:i competenda- para fa.:r.er tal distri
buição. 

Assim, a Camara dos Deputados te:n _de ficar inert~ diant~ do maior 
problema nacional, daquelle problema em faee do qual a revolução teria 
sido inopeTante, segundo a critica ferina do ~obre lcadcr da minoria. · 

Desejo, entretanto, recordar que, na reda!:~ão final da Constituição, 
o dispositivo attínente á com-peteocia do Conselho Nacíonal de Educação, 
:..ppareceu redigido de tal modo que o Legislativo fícava. ahi sim, reduzido 
áquillo que delle· quc=rem fazer hoje, em face do Conselho Nacional de Edu
ca~ão, porque se da v a a este a attribuição de elaborar a lei. Elle era quem 
organi::aria o piano nacíonal de c=dU>Cac;;ão. 

O SR. PRAI>O KELL~ - E' uma das theses acceitas na Quinta Confc
Tencia de Educação. 

O SR. LEVI CARN:EIRO - Mas a Quinta- Con-ferencia de Educa
ção, realizada em NicthfToy, n_lío legislou. 

O SI!. JosÉ AuRusTo - Poliria licença ao nobre orador :para tra:Eer 
um ese!aredmenfo histodco nesta materia. A questao do plan'O nacbnal de 
educação foi agitada na Quinta- Conferenocia Nacional de Educação. Fazia' 

' eu !>arte cia Commissão dos Dez, a q'Ual elabo~ou o respectivo plano. Nessa 
Cioell5ião, et"eio que o ST. Anysio Teixeira - _não sti bem - propoz a pro, 
vidc:ncia de entregal'tllos ao Conselho Nacional de Educação a cornpeten~ia 

para ·elaborai' os .pl.anos edtteacionaes. Dechrei que não podia concordar 
<:om ' tal dóirtrina, que ia subroetter. o Pod~r Legislativo, representante da 
!!ohei-ania 1:1:acional, ás decisões de um organísm'o administrativo. 

O SR. LEVI CARNEIRO - V_ Ex. não ignoTa que a Constituic;ão 
adaPtou _taJnbem _ esse ponto de ·vista . 

O SJL ·-Jost AÚGus-rQ - Sustentei que, se a propria Commissão po
dia ser -refonnadol o~ lt1eS!IIo aiwo 'ou . em outr_o ·pelo Poder Legislativo, 
quanto mais 11m _.pQ:)o nacional de educac;ãó. Entendo que podemos -~Iterar 
rsse ponto -como bem eD-tc:ndermos. _ 

-.... __ _ 
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O SR; UEVI' CARNÉIRQ - Foi n que disse ha pouco, de inteiro 
accôrdo com V. Ex. Não é possível que a Çarnara abdique da sua fuDCção 
legislativa.. que é indelegavel, e~ favor de I1Jl1 orgáo technico,: qualqaei . . . .._. 
que-. cate .seja. 

Quero re-cordar ag~ra que, _na redacção- final da ' ConstituiÇão, este 
artigo 1 s2 . attinente ao Conselho N aciona! de Educação, appareeeu redigido 
cru des:iccôrdo com a · vénCido, de tal fónna que ao referido Conselho fi
cava. cabendo ·a· e1aboraÇáo do plano nacional de educação, que o Poder Le~ 
Lgislativo teria ai;lenas de ·homologar.· · 

. Tive occasião de ·apresentar emenda, fundamentando-a, com a indica
~ .desSe desac~rto ; .ao mesmo ~empo, o nosso illust~.; .collega de então, Sr. 
OdÍ!on B:ra~, ~fferecia outra emenda no mesmo sentido, .com -:varias a~ 
sia;naturas, · inclusive do Sr. Clemente Marian_i, E a reda.eção . foi -mo4ifieada 
para · accentuar que ·: ao ·Conselho Nacional caberia apenas · ·organizar o .pro
j~~ do plano' dê educação, competindo ao legi~lativo approval-o defieiti
vamente . 

Assim, a estas ligo as ponderações que fi:r. ba pouco sobre a n osso eom
petCl\.Cia .para deliberar ainda ant~s de ultimado o plano nacional _ de edu~ 
caçã_o_, como para- modificaLo, depois, no ·pr~o qu·e cile estab:elecer. 

o SR. -HENJQUE DODSWO~TJl 
já legislou sobre e:umes. 

Promulgada a ÓJnstituição; a Camara 

O SR. WANDERii~Y · PINHO -: E está legislando a~ta. ·neste pra
jecto . 

. o s~. PEDJ:O CAil.:r.tON - Lembraria ao orador que .não. é. necessar_io in
terpretar-o papel do Conselho Nacional de Educação neste assumpto. Ba.s.. 
ta ~e~ O artigo .'Ol, da _ .Constituiçã~, -que define· _OS . ~onselboS geraes corno -
orgãos·· consultivos do Poder - Legisl3:tiv~. Leia-se este inciso _e .. setar.i a 
questão resolvida. 

o s~ .. c .... ~s GoMES . - o Conselho Nacional de _E<fucaçãd, tem. fun
. cc;;ão toda especial. 

. ' . 
O SR. · LEVI CARNEIRO O nobre representante de Santa Catha.. 

"· rina nã~ ha .de de~j:or que .~u v~iie -a~.· principio d~ miti~ argu~~~
·s~~_nho hav_er -d~on~trado que: ~ competencia é •.. ~clusivam~[lbe, do ) .e
gislátivo, -_é -firmado .. este. ;ponto em def~sa da.," . prerogativas desta Casa e 
d~ proc:edimellto, qu~ ~!la tem s~guido até ag~~a, .aqui ji_ foram apptÓva.~ 
dos varias pr~jectos d~ '1~i,- 'não· só o· ~is o~ m~osdesast~o~ ~rojecto ··d~s 
.IIléd~s,. não ~ ~qu,elles vetados .pelo Senhor . _ ~_res\dent~ -- . <!a R~blica e 

_ que se <J-cbam pendentes da ·deliberação . _ defi!l~tiva da.:: __ Ç!ls.itc·:·lllíl!õ; aínda: • .o 
·referente · :í nomeação de r6tores das Universidades · Estadliáes. · · 

, C()DSC<l,~~t~!I!Ctlte, ainda agora · r,et;~;!h~ço q~ . !'- · ~r~ -~az :~be_m em 

'dc:liberàr. 30bre_-~ - ensino jurjdico tal eomo· ·se preb:Dde-ncite c--projcto~ "{4/1~ 
. ~~~). ' ~âo o-deve .{a:r.er, · -P<>i~ .em -~rimeiro .logar; sem··reparai'. · ~ itrcóhe
rencia gra_vissiÍ:na -em que f i<:aria"rn, mantendo .-; sua resolução···.de )ia doi!~ 
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dias, no : sentido-- de se recu!lar a considerar a questão do en.!lino de histo. 
r•a patria.; e .•. · 

. .O Sa. W.t.N:OSI!L!.Y PutHO - Ba&ta.rla approv:~r a cmeAda q'Uc: apre
sentei. 

·O SR. LEVI CA·RN.ELRO - • , , em scg11ndo log:~r, com a preoccu.pa.. 
ção de evitar reformas inopinadrus, que venham subverter, de certo modo, 
at~ os mais proveitosos disi>'lsitivos da lei Francisco de Campos. 

- Aqw se trata da. questão do ~urrino jurídico no Brasil. Nesta Cas:l. são 
bem uumcrosos os- juristas. que ~dcm confirmar a asserção desoladora., 
que faço, ~obre a decadencia da cultura juridka entre nós. Não ha espoe~ 

ctac:ulo mais -contristador que o rebaixamento do nível dess.:i. cultura, num 
momento em que os juristas são chamados a uma grande intel"Venção so
cial e em que o problema da reorganização do Estado é insoluvel sem a 
eol.laboraçáo deUes. São de apavorar as · consequencias, não immediatas, mas 
iaevitaveis, que · haveremos de soffrer, resultantes do que se está passando 
em materia de ensmo 'ju_:idico na nossa terra . 

. -
' 0 S~ P:tilEO R~<c,a:~ - No ensino em geral; não só no jur~dico .. 

O ·SR. l:EVI oCARNEI'l~.O - No ensino em geral, mas especialmente 
no ftlridico, porque este· n~ :Brasil, é b.mentave!'!nentc: deficiente, ~uer do 
ponto de vista prati~o. quer do theorico. Falta..nos, t-as -Faeulda<les de Di~ 
rc:ito, interesse ,pelo ensino pratico.;. 

O Stt. OswALno LIMA - Logo, não é do theorico a ddicieDCia. En
tendo que o· ensino · theorico 0: Pli.nistrado regularmente. 

O;;SR LEVI C4RNEI-RO ....- O que disse foi exactament~ isso: esta
mos na···13ingular situação de, ao mesmo tempo que nos falta o ensino prati. 
co, fal~~nos tambern o theoríco - não o tbeorico elementar, de prolego. 
menos, de .. compendios, 

. O SI!.. OswAl:.DO LrKA -_O -curso a que V. Ex. se ref~e é de douto. 
:a.dQ, ~ons.tituído de altos . estudos de especializa.<;áo. 

G · SR-.· LEVI- CAlRNEIRO . - . Se o nobt'e -ocollega . tivesse a tcllerancia 
de :!lle·.ouvir;. de. me deixar :chegar: ao fim.·.do raciocinio, haveria de_ ver 
quanto; -no assumpto, o Sr. Fra~isco Campos tev-e o mereci!llento de ·at. 
tender ás duas faces do ;problema: ao m:~smo 'tempo que regulava o cm-so 
de bachareladc,, com finalidade ,profissi anal, instit!!ia o de doutorado, vi. 
sando os altqs estudos .da especi,alizaçáo.· 

A meu vêr, esse é o problema. Precisamos., de um lado, do curso d~ 
bacb.a;elatdo, "Ç()!Jl" a o .. sua ·,feição .eminentemente' pratica, :.com a sua finali. 
dade·:Jlrofissional, -~> d~ outro, dos' cursos :de extensão uni,venitaria,- de dou• 
toz:ado; d~ altDS.!studo.s em que. o. Direito tenha aquella- sua grande e funda 
p~pecth·.a l!Ocial; .~ ... enquadrar-se nos estudos socia~ cr: geral, a eolligar-se 
aos,.con)iecimenttls.d.a. -vi4a humana em-.todos os seus ·aspecto$. , -
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Essa foi, c:reio eu.z ·e, .por. isso a louvo, a o:ríentação da reform:( Fran~ 
ci:>eo de •Campos. Por essa razão, ella 1!0Stergou do ensino jurídico, no 
cu!'SO de 'ba:cbarelado, o Direito Roma.no, creando o -curso de doutorado, 
sério, aprofumiado, ailto á· preparação de professoree, apenas admitt\ndo 
alu!JÍnos oom altas médias. 

O •Pt~jectOo .que ·ora tenros pend~te de deliberação, annulla ·o curso de 
doutorado; PQrque ·.opemiit~ a sua suppressão; pura · e simples, e redu::, no 
é:urso de Direito ·Privado- a primeira secção a \lma. unica cadeira. 

O SR. \VALDEKAa· FALCÃo ..,... Como o nobre -orndor. j ustiíica a i)ilssa. 

gem da otadeir-a de. Scieneia e. Finanças .para o c:11rso de -doutorido? 

. .. 
O .SR. LEVI. CARI)!E}RO - Exaetarnente porque não tem finalidade 

profis~ooal immediata. 
· Desejaria cu· que o nobre apartean.tc,. que é financista eminente. disses

se quantas vezes, no exerciclo de .sua profiesão de advogado, teve .crpporc 
ttmidade de applicar os ensinamentos hau::idos no curso de Sciencia· das 
Finanças .. Quanto a mim, confesso qui: nunca os appliquei. · 

O SR. PEDitO CAl.lllON - A Faculdade de Direito não for~ apena! 
o ad'l'ogado, mas tambem ~ profissional. 

O SR . . LEVI CARNEIRO - Quero destacar o rorso. ·de bacha~lado · 
do de. doutorado ; os estudos meramente .. profissionae!l e os ~!tos ~dos.. 
Por essa dupla pr_eoceup:;r;:ão é ~ue cilegâmos a situ~ção., ~ · ~ue ·nos , ~ 
contramos, na qual não fazemos nem advogados. nem juristas .. E~ a ·tristis.. 
si ma verdade; Sobre ella ::li!o nos devemos enganar. 

Ora, quanto ao ensino de Direito .Romano, dcvo .. <lizcr que. 'pe!a. primei
ra VC%, já ha mais Qe .25 anDOS - ai de mim! - tive, opportuni~de .d;e 

impugnar essa creação. Já naquella époc:a recordava que, Do inqnerito so~ · 
bre o · en&iOO francc:z, presidido por Alexandre. Ribot; dentre · 4" ·licencia
dos· de Direito, 39 confessavam que nunca tinham aberto um livro de Di
reito Romano. 

Tive!! a fo~ de sei" alumno de Direit" Romano. de um do$ maio~ 
sabedoreS dessa materia DO Brasil; não- ·SÓ sabedor do Direito Romano, mal~ 
conhecedor profundo àa literatma, da · eultura e da vida rornwa,- gr.:mde 
sa:bio, a quem rc:ndo. neste !llOmento homenagem ccmmovida. -·o Dr. Joá& 
Evangelista. Sayão de Bulhões Carvalho. A verdade, no entanto, é 1:J.Ue se 
não estudava Direito Romano. Nem é :possivel aprender· tal materia no 
p~eüo auno do =-so juridico. Vou !llais longe: e. inconven~te, e. oi::SO
sole-..o·; .é ~rogradar, inculcar . Direito .. Romitt() n-3 espi,rito · dos al<.uxmos do 
primeiro ' anno- da Faculdade .. 

'· 
· O SR. LBVJ rCARNEIR.O ......, V, · E.x. vae ver que não· meJioepr~ o 

Direito Ro~P.auc; .pelo ~rio,. ·pruo-o altunmte. ·:V., ~- ' e· a Cam:ira.,. · 
llOI'ém. sabeiiÍ que. o .maior in~~ do estudo do ·Pireito Romario . reside 
em. ser &. =ico. ~ja. . evolução i:ampleta. i pÓ~vel ~dar-se r:as sUas ~
rias, ph~es. Apesar- -de tiXlo· o -~ecesse d~ . modunos estudos da. .. Historia 
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dQ Direíto· t d·c: Direito Compa't>~o'do, oojc:cto Jo curso de. dwtora-do, enten
do que não deve ser ministrado aos a1umnos do primeiro anno no lillli&r 
uo curso juridico o ensino syatematieo do Direito Roma.no, e é até incon
\"et~iente porque as idéas, que. domímun o Direito contemporanco, são intei
ramente dtversas, diametralmente antagoni<:as ás que imperavam no l)j. 

reito Ro1mno. 

O Sa. DANil::L DE C.~IIVAI.llo - l/. E!<:, d.á Ji:enÇa para um a;lllrte? 

O SR. LEVI CARNEIRO - O nobre collega não m~ deixa, assim. 
concluir o meu j)ellSamento. Pàde, entretanto, dar o .seu aparte. 

O. Sa. DANlEL. DE C-\.avALllo --, Entendo que o maior interesse do es. 
tudo do Direito Romano não se cifra no que V. Ex. allegou, e, sim, no 
facto de ser a .!!.ase do nosso Direito . 

. . O SR. LEVI CARNEIRO - Perfeitamente. 

O Sa. DANlZL nli CA!IVALHO - E os principias ·em que dle asseata são 
principias brasileiros, que quer~'; epnservar - a . família e a pro.prie. 
da.:de: 

O SR. LEVI CARNEIRO''-- V. Ex, verá que já respondi ao seu 
aparte. Havia ditei, ba momentos, c V. Ex. não teria ouvido, que o interes
se· <lo estudo do Direito Romano estava realçado pelo .valor que moderna. 
mente-· t~; assUmido .os estudo :de · Direito Romano · e Direito Comparado; 
mas :disse, ·· i:ariibcm, que esses esttldcls devem· ser objecto do curso '!!e · dou· 
torado, j:lorque o Direito Romano representa um antecedente ,do no'sso Di~ 

reito aetual, um epiS(!dio do desenvolvimento historico, que não é poss,ivel 
csttdar apenas. nessa. phase. Quero, desejo, .propugno o estudo da histeria 
do . Direito; · eSpecialmente da liistoria do Direito nacional,- cOilW ha pouco 
me babi ·pelo estudo, da Historla Patna, porque, estou certo do conheci
mento -t!a3 phascs primor.diaes do nosso .desenvolvimento, só temos de tirar 
animO para proseguir; na grande obm da realização do Brasil. Mas os dois 
i:nstitufus, · que o emin=te ~ollega, representante do Estado de Minas Ge
raes, apontou, ·são precisamente -daquelles em que o espírito do Direito Ro
mano se apresenta· hoje intcir;:mente subvertido, no direito moderno. Não 
é possh·el ~ ning\tem oeoncebe ..:... que prevaleça. hoje o conceito quiritario 
da proprÍedade. A nossa Constituição o repelliu a,bsolutauíente. O conceito 
individuali:~ta da proPriedade, que era o COtl>Ceito do Direito .Romano', é 
hoje postergado do direitl) maderno. E quanto ao direito da familia, sabem 
V.V, EÉX., Senhores · Deputados, que o Direito Romano se- ~ratcterizava 
peio "patria potestas ", que é, hoje, opreoccupação quasi abotida do .. Direito 
lilodernu, p.?rqu~ neste. o que iDspira, o que o;-ienta o direito de família é 
algtma' causa mais, que os romànos náo cmibeciam, e não destacaram, ·é o 
inb:t~ da prole, ·e não s6 da .prole· legitima. como até cert11 pOtlto tambem 
da illc:gitima. 

V êni ·'VV. EEx ~ , ·destacados, nos dois principios, a subversão que ·o Di
reito MCiderno apr~ia em ' face do Direito Romano; nao é possível -
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é · um crime i;moc~l:1r, no espírito de · primei.io auoistaa de Direito essas 
noçoo erroneas. . • · 

O SR.. ·h:PR.o 'lucaz - E obsoletas. 

O SR. LEVI CARNE.IRO - . . . e obsoletas. 

Devo ·dizer que, quando cu cstadava Direito Romano, era o · Direito 
Roma.co, naquelle tempo, em J!~Uitas materias, para nós a J:tropria lei vi
gente .. 

Mas, :mtes de J917 -' estudei antes de 1917, ·;n~elicidade que não · cc
corre com tantos dos llOSS()S collegas, - naquelle tempo, . fica vamos sem dis
ting\lir o que, no Direito Romano, constituía· curiosidade ·da :paleontologia 
jurídica e o· que era o e'tudo do DireitO Vigc:nt~:: 

N~o se aabia onde começava um e· onde acabava outro·. 

Eu e todos ~s - e todos ··vós, estou em díz~o- - .t#or&Siderava:nos 
tudo aquillo cotU certa displiceiJCia, q.uaod<> não com algum enfado. 

·Más, Sr. Presidente. não ine quero demoru, tampouco. abusax: da at
ten~ .da ·Casa. (il/ão apoitulos.) :;stou fa:z:endo n~ l_llomento ~m esfor

. ço a_ que me não deveria entregar. Quero abordar, 'todavia, outTO ponto, 
que. ê a questão do doutorado, não menos relevante que a primeira. 

;Dev~ salientar:· antes do mais, que ha uma -modiíica~o,_ no _i)rojecto. 
oom ·a refonna Frau~ Campos; que a.pplaudo . -calorosamente, e consiste· 
na · -criação <la - cadeira ,de Di Jeito IntenJalCional ~ P~ivado, no cun;O-· de ba
-ehll!~lado. Er.a uma omissão .erronea _da ·reforma: .essa· é materia a que todo 
:o advogado recorre quotidiana~te •. prill!cipalmc::nte ' em . pai~ em. que vi,.. 
gora a lei nacíoll3i_ do . extrangeiro. Era lareentavel que houvesse, ,sido· ab~ 
·Iíd• do eurso de bacharelado . 

.E:rn rélação ao curso . de .doutorado, ~rei -apena.s, succiqtamente, ·Que a 
minha . .impressão é ()Ue se de\'e revigoral-o; fortalecei-o.· abrindó-1b.e ·novas 
perspectivas, c :ne~'Wlla mais valiosa que a que a propria ConStituição per. 
mitte ; o contracto -de 11rofessores extranieiros. ESte ê o tonico que precisa
mos iDjcct.r no enSino juridico s~ior. :Esse elemento precioso :a Consti
tuição .o ·faculta: ._contractar prof=res nacionaes ·ou e:ttr~geiros, de '<:om
petencia csp::ciali:ad~~ - que façam C!Jrsos .de alta cultura jUridrca: 

o ·SR •. WA.NDEIU.&V. PINHO- Como jà se fa:z: ·.em.'São Paulo • 

. , O ; SR. LE.VJ: . CARNEIRO -:- Em São Paulo . já s~:: . tem feito alÍ;üma 
. -~ nesse sentido •. \Mas todavia· .·se ''deve fazer, e . em toda par:te. -Por· otl
t~ .:lado., ·deve-se facilitar, totl1llr mcls ductil. nlalea.vet, ·a organização ·do .. 

. curso de -doütÓrado, .deve-se.·dar ·certa autóti.omia·· ás ·<:origregaçóes quanto ás· 
matcrias qUe ·devam ~r ·.professadas, não apenas a ~tonomia -qe siil>primir . 

. o cuTSO co~ -.6 projecto cobc:cde, · mas, a de permittir .o ensino -de ~etennl
nadas . ozna.terl.as, -_entre a:t quacs o 6;tlÍdo do Direito .. Romano 1>0derá · ter' o 
realce, a efÍiciencia, a utilidade pratica . que =«e- . - . ' .. . ' ' 

: Fonnu~ci .. apenaLuma . -emenda para . conereti~r,- mililiils idéas;- embora 
. sem : CS1lff'!:nça -da. _sua .acce;itação; ··. ~· ' 
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Ouvi, aliás, sobre ·ella, a optmao oo eminente tollega, professor da 
Univet"Sidade do :B.io de Janeiro,· ·ora no exercido de eatbedra, no· curso de 
doutorado, o . Sr. Philadelpho Azevedo,. cujas i déas, por felicidade minlla. 
Se orientam no me:;mo sentido . 

Não quem, pOrém, tenninar sem fazer refereneia a lUD dispositivozinho 
que se vê no paragrapbo ·UD.ico do. artigo ten:eiro (lê) : 

"Em todos os annos do .curso de bacharelado haverá, '[)elo ·menos, tras 
aulas sem.anaes de: eada 4iseíplina ". 

Esse dispositivo, se é de caracter geral, está màl collcicado, uma ·vez: 
que se acha subordinado ao que trata da cadeira de Direito- Romano e do 
Direito Internacional Privado. Poderia parecer que só se referia a essas 
cadeiras. E. é dispositivo de caracter geral, tere a minha reprovação. No 
primeiro anno do curso jurídico ha apenas duas cadeiras; haverá tres com 
o Direito Romano, A cadeira de "lntroducção ao Estudo do Direito" ~ 
muito vasta e complexa; Ainda agora tive opportunidade de examinar em 
concurso ~ara provimento de livre doá;nda dessa cadeira e vi a amplitude 
do seu progr:imma. As aulas são diarias. Mesmo assim, não é possível ver~ 
sar toda il materia durante o anno lecti,.·o. Como vamos redll:l:ir essas aulas 
a -tres ~r semana? Esse dispositivo, portanto, tem minha formal repro~ 

vação~ 

Em stlmma, Sr. Presidi!l'lte, meu desejo é que a Ca,p1ara e....:erça a pre
rogativa:, qt1e lhe cabe, de orientar a obra de educaçh no Brasil;; minhas 
esperanÇas é que ella o faça, ~om.· o sentimento das g-raves necessi.daJdes do 

ensino 119 mometlto que atravessamos. (O (lf"ador é cumpri~adc. ) 

O Sr .. Daniel de Car-Valho - Sr. Presidente, acabamos de ouvir 
uma 'das ma~strae~ oriu;ões a que nos acostumou o enúnente juristonsulto, 
Dr, Levi Camciro. 

O SR.: LEvt Cullrllx:ao - Muito obrigado. 

O SR. DANIEL DE ~A!RVALHo 
com as 1Íç~es-.. 

Todos nós só temos que lucrar 

() SL LEVI CM.N!:xRo - Não apoiado. Vim aqui para aprender. 

O SR. DANIEL DE ·CARVALHO - . . . já 1Jrofessadas na 'Co17$ti

tuinte e qlle S. Ex. oontinúa agora a professar' á primeira Camara Or.dina
ria da nova Republilca. 

-GotriQ autOr da·.primeira .pro.posiçãc que mereceu o substitutivo e:m de
bate, ~lhido absolutamente d~ imprevista, nem .sabia que este pN;>jecto, qt:1e 
é. antigo, - entrasse ohoje na ardem do dia. Vejo-me na obrigação de db:er 
algumas palavras. 

S. 'Ex., Sr .. Levi· Carneiro, estâ· dê inteiro accordo coounigci c oom a 
orientação da Cama.ra robre ~ co~etcn.::ia - digamos assí.m - da Casa, 
para ·legislar em materia de ensino, a que o Conselho Nacional do ·Ensino 

. presta, a.pdla~. collahoração · como orgã<> . consultivo. -Creio que quaesquer 
opiniões. que· appa.reçam em sentido contrario não são de receber e não 
constituem ·a jurisprudencia.. desta Casa.. S. Ex. está de ac:cordo, ta!OOem, 

........... . ,,.... 
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./ 
eommigo na transíei-encia da cadeira de. Direito Intemaciona.J Privado, do 
curso de doutorado para o· curso de bach'arelado. S. Ex. está tamhem -de 
acc:cirdo cottimigo em que'-Eie deve manter o .;:urso de doutorado que é uma 
feliz .:reação dÕ Sr. Francisco de Campos. 

O 811:. LEVJ CARNJ!:Ilr.O - Devemos até revigoral-o. 

O SR. DAN!IEL DE ÇARV ALHO ·- Mas a divergencia que ha, entre 
nós, é na questão do. Direito Romano. ReconheÇQ que sou, talvez:, homem 
um pouco f~ra ·da moda. 

O Sa. LEVI C/.aNEIRo - V. Ex. estudou Direito Romano. está se vetldo. 

O SR. DANIEL DE CA:RV ALHO - Estudei, e commigo estudaram 
outros que aqui se acham na ba=da mineira e que se hão de re~ordar· da.~ 
liçÕes que re.:ebemos de EdmUndo Lins e. do Dt. Horta, e que nos servira:n 
de elementos de primeira ordem, para que pudessemos entrar nas outra.~ 
disciplinas, sobretudo, no Direito Civil . 

.() S11:. LEvr CA!lNJ:Il!o - Naquelle tempo, o Direito Romano valia mab 
alguma cousa ; era lei. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Foi a base essencial de nosso 
direito. 

Não comprehe~~do que ~e postergue para o. curso do bachardado, que 
a pratí.ca tem demonstrado que. sendo fa.ctlltatívc:~, não. é írcquc:ntado, se 
postergue o estudo do Direito Romano. EÚê ·a meu ve~ •. é ~bs~lutãmente 
impt"Cscindivei (~uito b~) para uina 'socíeáade que quer ~ontinua;- basea,da 
nos instituto:> da fatnilia e da propriedade. 

S. Ex. declarou que no direito moderno o instituto . da propriedade ~ 
inteiramente diverso do da pripriedade quiritaria. 

T enbo visto · sustentar iSso por eminentes professores meu.;. mas já tive 
o~asião de' apresenta!.' ao Sr. Leví Carneiro, como preside!lte que era da 
Commissão de Codigo de Aguas, um longo arrazoado em que· demonstrava 
que havia sido deturpado o- pensamento dos grandes juristas rom:ailos; que 
aquelle conceito, dé . que os r~manos entendiam que o pro.prietari o tinha li
herdade de usar e .abu_sat', não era conceito romano, não ticha guarida nos 
textos. 

O S:a.; L:evr CARNEIKO - Foi o que· _prevaleeeu em direito romano. 

O :SR. DAN1EL DE CARVALH-O -~E' dos glosadores e não ·do di"· 
reito romano. 

Q·uanto:·ao oeon~ito da propriedade, o direito romano tem o lado social 
como o lado i:odividualista: 

_ No direito Jnodel'llo, realmeilte, se faz saliennr· mais o lado "'sbcial· e de: 
certo mOdo desaín>arece ô .lad('l indiVidualista. ·,. 

Com preponder-,mcia do interes~ do · Est;ldo. 
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O SR. DANIEL DE CARVALHO - Esse é o conceito levado para a 
Constituição. 

Eu poderia apresentar textos, mas tenho rlcante de mim varias sum.
rnídades no assurnpto. 

O SR. ALvr;s PALMA A característica d.o dirdto romano era o j1Lt 
uten4i, fruendi, ct almte1ldi, no Conceito da Propriedade. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - E' o que acabo de dizer. 
O conceito, porém. não é dos juristas romanos, e, sim, dos glosado-

res. 

O SR. Al..v:Es PALMA - :E' classico: utendi, fruc~di, ct alrutendi, tanta 
que a differença entre a Propriedade e a Posse estava sa ausem:ia <lo jus 
abukndi, no coii'Ceito da Posse. 

O SR. DANIIEL DE CARVAJ,.HO - ·Mas está errado. V. Ex. não 
aponta um texto de direito romano em que se encontre esse conceito do ju.s. 

E' a these que tive occ::sião de àpresentar ao Sr. Levi Carnc=ir-o e que 
me•·eccu de S. Ex. appL'lusos que muito me honram. 

O Sa. L:r;v1 CAr-l'Elllo - E' o grande louvor que sempre rendo a to
dos os trabalhos ae V. Ex. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Assim, é preciso restabelecer o 
verdadeiro conc~ito da propriedade, que tem seu lado individualism e seu 
lado sociaL · 

Estou dizendo es:;as coisas como um simples discípulo (nõo apoiados} 
que tem deante de si mestre5 entre os quaes um com que muito aprendi, o 
Sr. Prisco Paraiso ... 

O SR. LEVl CARN:r:rno - Todos aprendemos. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... e tambem o eminente pro. 
fessor d~ Direito C~mmerdal, Sr. \Valdemar Ferreira, além do Sr. Gama 
Cerqucira, tambem de São Faü!o. 

O SR. WIINOEaLl!Y PrNHO - Tet!los uma congregação. 

O SR. DANI-EL DE CARVALHO - Temos, como muito bem di:z o 
m~c. nobre collega da Bahia, urna congregação ond.:, creio. o Sr. Levi Car
neiro não eucontrará. echo favoravel nesse seu desamor ao direito romano. 

O SR. LEvr CARNEIRo - Não é des2mor. V. Ex. está sendo injusto 
commigo. Quero que a materia seja proficuamente estudada e não o pôde 
ser por alumnos do pr imeiro anno. 

O SR. DANrEL DE CARVALHO - V. Ex. chegou a dizer que se
ria um crime! 
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O Sa. Ltvx iCAxNEI&o - Seria um. crime innocular noções• obsoletas de 
Direito Romano num primeirannista. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Todos recebemos o germen .pre
cioso do Direito Romano. 

O SR. LEVI CAil.Nllil!o - Por isso, não são adeptos de novas idéas. 

O SR. DANIEL DE CA!RVALHO - Já me declarei um pouco fóra 
de moda. Sou homem da família e da .propriedade. Sou eonservador. 

Voltando ~ outro. ponto, uma vez que já. deixei accentuado que o con
ceito romano da propriedadede não é o conceito, a que se referiu o meu 
nobre coilega e . aparteante, do jus frt:!1mdi et csbu.tendi, porque esta no
ção não se encootra nos textos de Direito Romano - e desafio a quem quet·_ 
que seja a apresentar texto ne:sse sentido - depois de ter mostrado que o 
conceito romano da propr1edade é conceito que está n~ Constituição, em que 
se ~lienta tambem o lado social, direi qu~ QUanto 2.0 ~onceito da família, 
julgo que não deveria,nos cortar as amarras- que nos prendem á fiunilia ro
mana, que é modelar. E o patria potcstas não pôde desap.pal"ecer do nossc 
Codigo. De modo que, pelas razões que S. IEx. o ~r. Levi Carneiro com
bate :1 medi<:ia, é que acceito e propugno a entrada do Direito Romano para 
o cur-so de bacharelado. (O orad<W é eu-mprim.cmaào.) 

O Sr. Waldemar Ferreira - Divirjo, Sr. Presidente, com mag1.la 
que não dissimulo, da doutrina aqui tão brilhantemente exposta pelo meu 
eminente amigo, Sr. Leví -<:arneíro. Divirjo do ·pottto em que S. Ex. se pro
põe a deíender a these de que a -cadeira de Direito Romimo não deYe ser 
ensinada no curso ~e bacharelado ..• 

o· SR. L!lvi CARNEIRo - Maximé no primeiro anno. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - . . . nas Academias- de Direito, e 
no primeiro anno. 

Divirjo, ainda, Sr. Presidente, no ponto em que S. Ex. sustenta que 
essas Faculdades de · Direito devem -ser apenas escolas de proíissionaes. 

. . 4-inda recentemente, organizando-se a Universidade de São Paulo, 
ponto 'foi este que entrou, desde iogo, em disou9são. Velha é, sem duvida,, a 
contr-oversia sobre se deve ser mantido ou não,_ no curso de bacharelado, o 
ensino do Direito Romano. Quando a ultima reforma retirou do. systema do 
ensino juridiéo a cadeira de Direito .Romano, a medida repercutiu, na Fa
culdade de Direito de São . Paulo ... 

O Sn. DANIEL n:E CARVALHo - Como na de Minas. 

O SR~ WALDEMAR FERREIRA- ... como na de.Min.as e nas de 
outr~s Estadoo do Brasil, como uma medida não salutar. 

O Sa. LEVl CARN:SIRo - Tenho a impressão de que, num Congressc 
de Estudantes de· Betlo Horizonte, foi oondemnado o estudo do Direito · Ro-
mano. 

·. 
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O SR W ALDEMAR FERRIEIRA - Os estudantes, os máus estudan
tes, 1:0ndemnam, .em regra, todos os estudos. . . (Riso.) Preferem àll· m& 
dias. 

O Sll.. LEVI CAR:-IEI~o - Se o nobre orador diz isso, .:om sua autori-
dade de professor. . • , , · 

O S11.. P~N'l'~DO STEVE:NSON - O orador tem autoridade .para. se . ma
nifestar assim, porque foi contra as médias. 

O SR. WALDE>:!.1AR P.ER.RElRA - Desde que, entretanto, a Facul
dade de 'Direito de São P.:~ulo foi transferida para o Estado, afim de incor
parar...se á Universidade, de accordo com os estatutos da mesma, foi r~

taurado, no curso de bacharelado, e no primeiro anno, o ensino do Direito 
Romano. 

O SR. Li!Vl C.\RNEIRo - Por espírito de tradicionalismo. 

O Sa. DA.Ntn. DE CA~VA:t-Ho - -citei isso na fundamentação do mCI! 
primei::o p~oje.:to e está no parecer de muitos gue o ensino do Direito Ro
%11ano constitue superioridade na Faculdade de Direito de São Paulo. 

. ,. 
O SR. WALDEMAR .i!ERREIRA - Na velha Faculdade .. cujo es

Pirito tradicionalista o eminente Deputado 9elo Estado do Rio· de Janeiro, 
perdem.se os échos das palavras autorizadas de João Cbrispiniano Soares, de 
Abranches, de Dutra Rodrigues e de Reynaldo Porchat . 

Restaurando a cadeira de Direito Romano, no primeiro anno do curso, 
qujz a F~cu~ade dar ao espirito dos moços que se inicíassC%11 no · aprendi"' 
zado juridico a nocão e;ucta da vida, tanto quanto a .podel1los dar nos nos
sos cursos de ensino juridico. 

Não é o ensino do Direito Romano apenas. como possa pare.:er, nma 
reminiscencia historica. 

O Sa. J!ENTEAlx> SnnNsoN Uma superfec:tação. 

O SR.. WALDEIMAR FERREIRA - -Muito mais do que isso, Elle ·'e 
direito obsoleto, na expressão do llQSSO eminent~ collega e póde ser .que o
seja, mas direito sempre vivo, que tem resistido aos seculo~ e .permittido_ 
que, através de seus 'textos, se renovem as !eg;slac;ões .do mundo. (M-u~o 
bem.) 

Queria, portanto, trazer á ,Caxnara dos Deputados o depoimento ·da 
congregação da Faculdade de Direito de São Paulo. 

~ Quando este anno; ·Sr. P residente, allí se realizo:~ o concurso para pro-
vimento da cadeira de Direito Romano, tres professores de ou~s Facul~ 
dades foram chamados a tomar parte nos trabalhos desse concurso: Manoel· 
Cícero . Peregrino da Silva; HahnemanD GuÍ%11arães .. • 

O SR. BAJUU:To PIN'l'o - · Grandes figuras do ensino. (Apoiados) : · ·· 
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. O SR.. WALDEMAR FERRElRA - • . • e o Or. E1tevam Pinto, este 
do Bcllo Hori~onte. Foram os tres unanimea eru opplAudlr e111e acto -acer., 
tado que Vinha reintegrar nos estudos jurídico• do Br111\l oquella esplen-
dida ·e magnifica doutrina do "Direito Romano. . 

. O que agora se disputa no projecto é que te ~ettnure, tambem. a ca
deira de ·Direito Romano n~s cursos officiaas d11 Republlca. 

o SL c..:ru.os RJ:lS - Aliás, em projecto que tive I honra de offerecer 
á Camara dos Deputados, .projecto reorganiz11ndo oi c:ur101 jurídicos, inclui 
justamente no de doutorado, no primeiro anno, D cndelrll de Direito Romano. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA' - Hnv!n, effcethamente, a cadeira 
de Direito Romano no curso de doutorado. O que te pretendeu, en~retant_o, 
cn S!o Paulo, e assim. se fez, foi Qlle esta. c:adelrQ fo11e e:q~licada, desde 
logo, áquelles que vi~ham se iniciar nos c:ur101 jurldkoe, ~ra que adqui
rissem, não sómente as noções historica·s do Direito b~~~~e do nosso Direito, 
como ainda se ade.~rassem no estudo da diselp!lna, ctemizp.da nos textos 
que todos OIS dia-s se c:ornmentam, todos os dias ae estudam e nos quaes sem
pre se divisam lamJ>ejos de 1UD.a genialidade - or111lbo da raça latina. 

O SL LEVI CuNiuto - A origem hístoriCl de nosso Direito não se 
encontra, exclusjvaroente, no Direito Roma110. 

O SR. WALDEMAR FiE.R.RElRA - E' c\~ro; nem 1eriamos capaz~ 
de: s.fíirma.r setnelhaute heresia • 

. Q Sll. LEvi CAIIN:tlllo - Por isso quero que eue elltUdo seja enqua.. 
eira® no de historia do Dir-eito seja feito o~e pôde 1et efficientemt2lte 
feito, isto é, ilo cur-so. de doutorado. 

O · Sa. CAJU.OS RJ:ts - No meu projecto n5o cx.eluo a idéa do estuoo 
do Direito Romano como historia do Direito no primeiro armo do curso de 
bacharelado. 

O S~. WALD:I!.J>!AR FERREIRA - Neatu condições, a 'Camara 
dos Deputados póde ficar segura de que, mantendo o dispositin do projec:to 
em dePate, praticará acto acertado (mu-i#o b~."m) e sobre a <:amara hão de 
cahir· o$ applausos de todos quantos ensina:n direito no Brasit 

Outro ponto da oração do prezado cotlega, Deputado pelo FJstado do 
Rio, ê .o referente ao curso de doutorado. Al!cgava S . Ex. que ia fi-car· no 
cu~o de doutorado uma cadeira apenas, quando ÍltO ;nlio acontecerá. No 
novo -cu::-so de doutorado estabelecido na Faculdade de Direito de São Paulo, 
o ·~sino foi dividido .de.tal' maneira que os -seus doia annos se compõem, 
cada· um, de quatro ca.deira5 : as de Hilstoria. do Direito Nacional, Crimina-
1Qgia., Legislação Social e Direito Constitucional, na 9arte relativa ás theo- . 
~· · do Estado; ·fi. ·além disso, Scieocia das Finanças, Phil?sophia do Di- 9 
~lO ~- ~t=acíonal Publko e Direito Civi1 Colllllarad.o, ._ 

O projecto cuja discussão agora corre seus tramites, :por ·este e por 
outr~ argumentos aqui .já adduzidos, ·merece· inttira approvação da. Casa.' 
{M'"ito bem. Pclnuz~.) 

J .. ·' • • 
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,O Sr. Prado Kelly - Sr. Presidente, poderia dispensar-me do in
eommodo de intervir no debate porque, membro da antiga Commissão de 
Educação, já não figUro, no momento, naquelle orgão tecbnico da Casa, e, 
em segundo logar, porque, sígnatario do parecer da oCommissão alludida, 
não teria necessidade de explanar outros argumentos- depois da magistral 
oração proferida pelo eminente 1)rofessor da Faculdade de Direito de São 
Paulo, Sr. Deputado Waldemar Ferreira. 

Citada, entretanto, nominalmente, a minha opinião pelo illustre collega 
4e bancada, Sr. Deputado Levi Carneiro, corr~-me nesta hora ó dever, 
não só de justificar o meu voto na Commissão de Educar;ão e .Cultura, comt> 
ainda de defender· em· plenario a interpretação, que a mesma Commissâo 
tem sus:tentado, do texto constitucional relativo aos problemas de educação. 
Quanto ao projecto em si, ha uma 'Circumstancia que torna impossível a 
comparação com o parecer desse mesmo' orgão, quando se discutia o pro
jecto robre o restabelecimento da cadeira de Historia ·do Brasil. E esta cir
cumstancia é a de que, no outro projecto; cujo debate foi renovado, nesta 
Casa, pelo eminente Sr. 4vi 'Carneiro, não b,avia o .pronundam~nto de 
qualquer entidade normal de a,dministraçáo do ensino, ao passo que, no 
actual; ha manifestação categorica do Conselho Nacional de Educação, de
pois da solicitação que lhe foi dirigida ~la illustre congregação da tradi- · 
c:ional Faculdade de Direito de São Paulo. 

Devo ler á Camau o trecho do .parecer firmado pelos eminentes pro
fessores Reynaldo Porc:hat, Raul -Leitão da Cunha. Padre Leonel Franca 
e Eduardo Rabello. 

Na parte referente :i suggestão que lhe etõl feita pela Fawdade de Di. 
reito de São Paulo, assim reza essa peça : 

"São estas as modificações propostas e constantes do of
ficio de fls. ~ dirigi~o ao Sr. Reitor pelo senhor director da Fa. 
culdade de ·Direito : 

"a) a rc.sta"Wração da cadejra dc Dírcito Romano no 1.0 anno 
de c-"'rso de bacharelado, que, assim, passará a ter trcs codwa3; 

b) restauração da cadeira de Direito Privado Internacional 
no curso de bacharelado ; 

0 

c) · coUocação desta cadedra no s.• anno desse curso; 
d) tran5ÍeJ:"eDCÍa da cadeir.l de Direito Administrativo do 

s.• para o 4·. anno do c:un;o de ba.c:hardado; 
e) transferencia da cadeira de Medicina Legal do 4.• para 

o s.• anno do c:ur.so de bacharelado; 
f) suppre!ISão do regime de a1llas diarias para as cadeiras 

do r.~ anno do curso de bacharelado; 
g) substituição do ensino di! Direito · ];>rivado Internacional 

pelo de Direito Industrial e Legislação Operaria no 2.• anno da 
1.• secção do curs() de bacharelado, digo de doutorado. 

A Commissão· de ensino ,uperior não só está de accordo con: 
as suggestõ_es consignadas sàb as letras tl, b c: c, como sincera- · · 
mente apf!laú'd~ a idéa dtJ flJJf~uraijliÕ das cadciraJ de Direito Ro

-mano . e d1~ Direito lntcrnacioruü Privado no curso de· bacharelado, 
~e onde a reforn1a de. 193I as eliminou em momento de verdadeira 
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infelicidade e oontraria.ndo :1 opinião geral · dc.s grandes professo
res c jurisconsultos . 

O Direito R,omano, conzo o tradicional fundamrmto, ainda 
cluio de vida, em que assenta toda a i:onstr"cção juridka dos pq
vos moderncs e especialmcntte do Povo Brasileiro; e o Direito In

. ternacional Privado que regula as rela<;ões juridicas, cada vez 
mais .estreitas, na esphera do direito civil e do commercial ". 

Dess'arte, Sr. Presidente, tenho como perfeitamente esclarecido o pen
samento . da Commissão de Educa<;ão c Cultura; . e o fa<;o na auscncia do 
digno' ~lator da matcria, Sr. Tbeotonio de Barros. 

· Não pOderia, de maneira alguma., eonfonnar-me com a interpretação 
que -do texto constitucional relativo á Educação e •Cultura procurou dar. 
da tribuna, o eminente jurista, Sr. Deputado Levi Carneiro. 

No intuito de argumentar a respeito, .peço a tolerancia· dos illustres 
membros desta Cak .para a thesc que defendi na Commissão de Edu~ 
<:ão e Cultura, thcsc acccita por aquelle or~ão e constante do parecer ao 
projecto que reorganiza o Conselho Nacional de Educaç5o: 

·J.. MA competencia do Conselho" - tbcma sobre· o qual ver
sou grande parte da oração do illustre Deputado fluminen!IC, 
- cumpre ser definida em funcçã!> : \ 

a) da competen.cia geral da União em materia de ensino, 
no systema da Constituição da Republica; 

b) da. competencia partrcular do Conselho, nos termos da 
regra constitucional ·que lhe é eoncernellte ; 

c) da competencla orclinaria do mesmo orgão., na tra
dição administrativa e sob os princípios JD:)()Jerl;loS que con~ 
wbst.anciam a theoria e os methodos da educação~ 

A 

Na vigcncia da Constituição de ·.24 de Fevereiro, eram 
muito reduz'X!a.s as disposições <XIllcerncn.tes ao e:ilsino. A 
.1,• Constituinte ~epublieana encontrou !lio iprojec:to da Consti
tuição do Governo \Provisorio uma organização que foi :1~

ceita · nas suas linhas geracs: "O projecto, fio n. 34, do 
art. 33, dava co COngt'eSso ctimpettrn&ia Privativa para l !Jgi.f
Iar sobre o tm.rino superior no JJistricto Federal;. e no n. 3 

do art. · 34, dava-lhe competencia. nã~ privativa para prover 
á ~nstrucçãc primaria e sc-cunàario do ~esmo D'inrâ::to. Quer 
dizer que, oom .relação á Capital do · Paiz, a 'Mtmici;p-alidade 
não podia intervir, absomtaménte, no ensino G'Uperior e tinh:1 
attribttiçã~ cumulativa com a União, de prover á instt'llc<;ib 
primaria e .s~ia. Que fez. . a .Constituinte? Supprimiu 
o n., 34 do art. 33 do projecto, que ,~a.va ~ União a attri-

. . buição privativa de :Je~ sobre o ensinq su~rior, visto ter 
·GUbstitl»do o n1lii!et'o 32 do mesmo ·àrtigo 33,_ que _mandav:t 
_o Congresso estatuir leis .pecuiiares ao Dlstrct.o Federal, por 



C(rnara aos Depctaaos - lmiJ'esso em 0811012015 11:16- Página 50 ae 75 

-·199-

um ·outro ·que é o n. 30 do artgo 34 da Constituição, no qual 
a attribuição de legislar sobre o ensino superior no Districto 
es:tava · já consignada. Ficou em outro logar; tllas ficou a 
idéa·· do· proje(:to." Q.uaJlto ao n. 3 do artigo 34 do projecto, 
:a A·ssembléa. reti;:<Ju da U.nião a attribUit;ão, oesmo cumul:l
tiva, de pr=êr a instr:ecção primaria, deirant!o, no o. 4 

do art. 35 da Constiwíção, apenas a de prover, mas não prí
'Vativamente, a instrucção secundaria do Districto. 

Com 'relação aos tEstados, o que o Gi:!verno IProvisorio 
havie proposto era a attdblllição cumulativa da União c dos 
poderes locar:s na crcaçãq dr: in-stituições de ensino sup~r 

e . secundario (n. 2. do an. 34), sendo isto approvado pela 
Constituinte sem alteração, como se vê do n. 3 do artigo 35 

· ~ 1Constituic;ão . Não se falava ahi na wstrucção primaria.. 
O proprio !Governo Provisorio, havia deixado que os !Esta
dos, n:l.S suas Constituições, resolvessem sobre a entrega clo 
ensino prim.ario aos municiplo.s ou amda a adopção do rc
gimen de compettllcia cumulativa do Estado e do Munici;>io. 

E::n resumo: o ensino pri,mario ficou entregue á.s auto
rida-des J.o oDi~tricto Federal e, .nos Estados, aos municipi" ' 
e aos proprios :Estados ; o cn.sino seCU~ntlariu fi ccu, quer no 
Districto, que:r nos ·Estados., entregue- á iniciativa sh:nulta.
nea dos poderes loca.es e federal; e o ensino superior ficou, 
oJo Districto, a cargo da Uriião excl-usivamente, privativa
mente, (Jlla.nto 6 legislação,· ·e nos •Estados. a cargo da Uni!ío 
e dos poderes estaduaes, quantQ á creaçâf!. Quer dizer que 

a USJ.ião e $Ó a União legisla para o 1!1r.sino .ru{lerior no Dis
tricto FerleraJ; mas qu·e nos Estados ella póde apenas c~rar. 
instituições de ensino superior, sem !cuislar para aquclla ~ 

que os Estados crearam tambcm, desde que os àj,plomas n:í.o 
prod-uzam effeito fóra dos respectivos territQrios, uma ,·e1. 

. que um Estado não pôde legislar para O'tltro: E é i$0 mes-
:.llo que se está fa:zendo: os estabelecimentos de ensino su
perior e ~ndatio creados pelos Estados só quaJl·do se suh
mettem ao t"egime dos federaes são a esteS equi<paTados para 
Ós effeitr>s lega.es .· 

Mas o artigo 3-5, numero rz, . da Constituição, ro<XIifican
do o n.· I do art. 34- do projeçto ainda pennitte que o Çol!
gresso Naci-onal legisle no .sentido de tmimar, nc Pai:;, n 
desenvolvimento àas létras, artes e sdanci(J.S'. ~te, .. sent Pri
vilegias que "tolham. c acção àcs governqs locizcs . O p~oje

cto falavo::. em animar o desenvolvime~to da edoucaçiib publi
ca, tendo sido a alteração .proposta pela Commis.são dos "Vin
te e ·um" . IHO'tlve infuito, substituin.do - t&u.cll{ião publica 
- por - letras, sciencias e artes - <1~ restringir ou ampliar 
à iniciativa do auxilio federal ? Em qualquer das expressões 

·se ínelue ·o <làreito da. União :mimar a iost:rucção prima
ria, combatendo o analpbabetismo uo IPaiz? Têm entendidQ 

· bom.en;· de saber e .de patriotismo, com assento no Congres-
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5o. Naciótlal, que o intuito do legislador écmstituinte, tendo li-
. mitado a esphera de acção dos ;poderes locaes e federaes en1 

matei-ia de ensino e tendo afastado da U111ião qua!quet" in
tervenção directa na instrucção primaria, não quiz, entretan
to, privai-a de auxiliar ou animar o -desenvolvimento da~ 

letras, incluidos as primeiras letras : na() legisla sobt"e o 
ensi.no primario, não crêa escolas de inst:rucção primaria, mas 
deve .e pode animar o descnvc;lvimento deu letras e nenhum 
meio melhor de desenvolver as letras = P<~.iz do que 

o de dar combaU: ao analphabctísmo". (Agenor de Roure -
"A Constituinte ·Republicana", vol. 1.0

, pags. 268-269}. 

Taes a genese, a letra, a interpretação Parlamentar da,; 
primitivas normas constitu'Cionaes - (cf. loãu Earbalho -
" Co!ns. ao· art. 34, n. 30", "IConst. Fed. "•. pags. I84-

rSs da 2." ed.; Carlos Ma.rimiliano, "-c<>mmenotarios". -· 
ei:L; p: 437, n. J2J). 

Muito diversa dessa discriminação de oompetencias foi 
a que pleitearam os membros da s.a Conferenciz Nacional, 
cujo trabalho serviu de ba.se á maiori~ senão á totalidade da;' 
emenodas offerecidas ao projecto do Itamaraty. óEssa .these 

é exposta pelo presidente da. Contmissão dos Dez,, o ilhlstre 
Sr. Anisio Teixeira, na justificação do trabalho da <:itada 

Conferencia de 1'932: 

I. ~Depois de estudos demorados, veio a prevalecer 
na -cornmissão, a doutrina de que · á União, como poder cen
tral, deveria caber a funeção de elaborar um plano geral 
de educação, para todo o IPaiz, plano que obedeceria a caracte
rísticos fixados pela propria Constituição e teria flexihili
dade e extensão necessarias para permittirem o livre d>esen
volv!m.ento de iniciativas regionaes e locaes e a adaptação 
ás condições diversíssimas do , meio brasileiro " . 

ilil. "Transferiu-se da União para os Esta.dos a <:om
petencia de organizar, administrar e custear os systemas edJu
cacionaes. Os argumentos que venceram o longo debate 
são numerosos... Basta que acoentuem.os a neces;;ida<l:e 
de . ad3Ptaçáo regional e local dos differentes systemas 
ed.-ucativos, não sómcnte ãs condições do meio, como aos re
cursos materiaes e hum=os, adaptação que não 1J-C)lferia ser 
realizada pela União. A esse argumento de natureza in
ttinsec.a, ao proprio organiSm.o educativo .e .á !t'Ua adminis
tração, junta-se o da necessidad'e de se estimular o senti
mento de rC9]X)tl!abilidade, o que não se !Páde comeguiT sem 
liberdade· de. organização e iniciaitva. A uniformização fe
deral clo ensino viria retirar, fatalmente, a vitali-dade ás 
i=tituições ednlcativas, que vegetariam, wr ahi, sob a com
pressã.o uniformiza.nte e longioqua d'o pode!' iede~al. Por ul
timo, mas ·Jlem por is5o argumento de menor -força, impres
sionou á Commissão a necessidade de varied.adle para qu~ se 
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pertnittisse á livre experimentação e victoria do melhe>r, 
opeio seu proprio merito e não por imposição legal " . é• 

lll. "'Não fica, porém, encerrada dentro desse circulo, 
a.pesar rle todas as suas immensas possibilida!t~s, a eomp.::ten
cia federal. A U11ião ·Pod'erá exercer uma acção suppletiva 
onde quer que se torne preciso. " 

LV. '"Fie»u, todavia, prescripto que se não fecharia a 
•porta da a.utonomia educativa aos municípios capazes pela!'
suas rendas e pelo seu desenvolvimonto oultural. A esses. os 
•Estados iJc.derão delegar a attribuíção de organizar e adminis
trar os systemas educativos Iocaes. " 

As theses, assim expostas, em resumo, im;pirarrun, C()tnu 
é . notorio, a elaboração do texto actual, que res.u.ltou de lon
gos debates, 'Jla reunião dos lca.der s e em plenario, em conse
quencia do apaix«)na,do exame das ·emendas de z.o turno. 

E a compeetncia ficou afinal distrihui;da pela seguinte 
forma: 

A: União ; .n privativamente: 

a) fixar as directtizes da ed.U'Cação "Dacional (artigo ;;. o 

.n. }iíf\11) em plan? naciona~ de educação, COIJ11}rehensivo do 

ensino de todos os grá'll<S e ramos, eommuns e especializados : 
e coordenar e fiocalizar a sua execução em todo o territot"io 
do iPaíz (art. 150, letrà a) ; 

b) determinar as =dicões de reconhecimento official 
dos estabelecimentos <k ensino secu!lldario e cornopolementar des
te e dos insti!lutos de ensino SU1Jerior, exercendo sobre elles 
a nece5saria fiscalização (art. I50, letra b); 

c) organizar e manter, nos territorios. syst.et:J.as educa-
tivos {art. rso lerta c) ; 

!LI) concorrentcmentl!: 
a.) diffumlÍr a instrucção publica em todos seus gráu;; 

(art. lO n, V1r) ; 
b) favorecer e animar o desenvolvimento das sdencias. 

das artes, das letras e da cultura ero geral, p;:'úteger os objectos 
de interesse historico e o patrimonio artistico do Paiz, bem 
como prestar assi!stencia ao trabalhado r· intellectual (art. I 48) ; 

c) manter no Distrícto -Federal ensino secund.ario e 
complementar dest~. supeti<lr e ooiversitario (art. ISO, I. d) ; 

d) 'estimular a obra ed111:ativa em todo o ,Paiz por 
meio de estudos, inqueritos, demonstrações e sub,·ençiies (art. 
xso, :I. c). 

UI) suppktivamcntr.: 

exercer ,_a.cçio 011de se faça ·necessario por defici=óa de ini
ciativa ou .:!e recursos (art. 150, I. c). 
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Aos . .Estados c ao Dislrido Federal: l'} · ·privativamentl!: 

a.) organizar ~ ·manter systemas educativos nos ter-rito
rios respectivos, respeitadas as directrizes estabelecidas pela 
União (art. 151) ; 

b) exercer, no tocante ao· ensino, todo e ·qualquer poder 
ou 'direito que lhes não fôr nega4o =plicita ou implicita
mente por clausula expressa da co.nstituição (art. 7.o n. f.V). 

ill) cu1:corrrmtemente :· 

•, a~) ·diffundir a instrueção publiea em todo.s os seus 
gráus (art. IO. n. VI) ; 

b) favorecer e animar o, desenvolvimento das sciencias, 
à'as artes, dis letras e da c:ultura em geral, proteger os obje
ctos de interesse historico e o patrimonio artístico do Pal:l:, bem 
oomo prestar assistencia ao trabalha4or inte:llectua~ (art. I 48) . 

Aos mwlicipios só ~e deferiu essa ultima o:::ompetencia. con
corrente, e, por illação a que lhes vierem a traçar as CO'Ilsti
tuições e os· planos. estaduaes para. cumprimen.to do encargo 
previsto no ·art. 156: 

f' A União e os Municípios applicarão nunca menos de dez 
jlOr certo, e os Estados e o Districto -Federal nunca. menos r, 
vnte i)Or cento da renda resultante dos · impostos, 1La 

·manutenção' c no desenvolvimento dos systcmas e&ucativos. 
sendo de CD'nciliar essa. regra. com a do art. · I 3. n. I![ -

"organização dos serviços <ie sua comr>etencia" - e a do mes
mo artigo, § 3• : 

"IE' facultada ao Estado a êreação de um orgão de assis
tcneia tcchnica á administra,ção munit::ipa.l e · fiscalização de 
suas finanças. " 

B 

A competencia constitst."ional do C<mselho é a definida no 
art. I !;:2 do estatuto basíco: · 

1) elaborar o plano nacional de ed~cação, para ser 
a,provadÕ pelo ·Poder Legislativo: 

IH) suggerir ao gover-no as medid:l.S que juigar necessa

rias para a melhor sol-ução dos problemas educativos, bem 
~o mo ·a distrib,liç~ adequada dos fundo~ e$peCiaes. . . . 

A essas u'!ve accrescer-se, por força de outro mandame!'-
to- constitu1cional, a. attribuição de 

propêlr ao poder legislativo- qua.esquer ~odiffcações· <;to pla
no nacional de educação, decorrido o prazo que fÔr détermi

.' nado em lei, para a sua inalterabilidade .(\Const. Fed.,' .art. rso.' 

paragrapho unico) . 
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Aquellas · duas prirueiras regras hão de ser transcriptas 
literalmente,. l!la lei respectiva: P'lrque assim as especificou 
o codigo politi.co. Correepond=, no substitutivo da CDmmissão, 

aos i·ndsos ns. r e 3 do art. 2". 
'Quanto á primeira, não vana, em muito, a redacção dos 

tres 'Projectos: 
"•Elaborar um projecto de lei que fixe o plano nacional 

de educação comprebensivo de todo sos grá.u.s e ramos de =· 
sino, con=uns e especializados, bem conto, ao seu tcmpD, os 
prDjecto de leis das reformas aconselhadas desse plano. para 
serem submettid'os ao Poder Legisla ti v o" (art. s•. L QJ) -

projccto Carlos Gomes de Oliveira). 
' ''Elaborar o plano nacional de educação para ser SUibmet

tido á approvação do Poder Legislativo" - (projccto Lui:: 
Sucupira, art · gD, I. a) • 

"'Elaborar o plano naeional de ed11cação" - (ante-pro
j(fcto da. As,rcciaçâo Brasikira de Eàucação, art 2". '1. a). 

Quanto á segunda (Qlle se biparte em attribuíçues di~. 

tinctas), -sio a~ seguintes as redacções pro-postas, algumas in
cluindo o~sposições complementares daquella_z 

"Suggerir ao governo federal a ~u.a acção SUJPpletiva onde 
·se faça necessario por defí<:iencia de iniciativa ou de recu!'so.< 

e entras medidas para melhor solução à-Os Problemas C'&u.ca
tivo.r"; 

«Estimular a ·obra educativa em todo o iPaiz suqgeri.ndo 
· . ao gcverno estudos, inqueritos, demonstrações, .dlistribuição de 
sub~ções; 

"IP.ropor criterios pa>:a a distribuição dos fundos especiaes 
de ed'llCaçã.o e velar pela applicação destes. " (art. s•. le
tras c, <1., e,) - (Pr<?iccto Carlos Gomes de Oliv.-ira) . 

. " Suggerir .ao governo, 1)0r intermedio do Ministerío da 
Educação e Saude Publica, as medidas qUP. julgar necessarias 
para a melhor solução dos problemas cdueativos {art. 9". 

letra ·ó) ; 
S.uggerir providencias tendentes a ampliai' os cursos fi 

nanceiros, concedidos pela União, pelos •Estados ou pelos mu
nicípios, á organização e ao desenvol0mento do ensino em to
dos os seus ramos e grá11S (cit. art., I c-) (Projccto Lui:: 
Suei$pira.) · 

· " Suggerir· aos IK~deres publicas as medidas que julgar 
necessarias par' melhor solução dos ·problemas educacionaes" 
(art. · :z.v letra ~) ; 

"Approvar a proposta orçamentaria relativa ás activida· 
des edu.caoionaes, elaborada pelo Departamento Nacion<ll de 
1E::Lucação, afim ·de, por i.ntermedro do Ministro da Educação 
e Sarode Publica; ser encaminhada ao 'I>oder Legislativo {cit. 

art. 2.0 letra e) ; • 
"Proceder á distribuição dos fundos especiaes de ad1.Zca

ção (cit. art. 2o, I. d) 
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"ApProvar o plano de distribui~ão de subvenções fede
:raes organizado pelo Departamento Nacional de Ed1lcação" 
(cit. art. ::.•letra g, in princ.) - (Antco-firojecto da. Asso. 
~ão Br4Sift:ira de Edut:ação) • 

Out= f~mcções, de ca.rncter administrativo o't'dli-nario, 
sli.ó commettidas, ~la legislação em vigor, ao actual Conse
lho. Excluídas aquellas que coincidem ou devem reputar-se 
abson-idas na COIJU)etencia acima delineacia., ha ainda a con
siderar a!gumas attribuições previstas no art. s.• d'o decreto 

1:1. I9.i!So. de II de Abril de I93t: 

a) collaborar com o Ministro na orientação e direcção 511-

perior do ~ino {letra b) ; 
b) j>romover e estimu-lar iniciativas em beneficio da cul

tura nacional e animar actividades privadas, que se propo
atham a oollaborar com o :Estado em qualquer domínio de edu
cação (letra b); . 

C') estu.dar e emittir parecer sobre assumptos de ordem 
a<lministrativa e didactka, referente a qualquer instituto de 
ensino, q.ue tdevem ser resolvidos pelo Ministro (letra d) ; 

d) facilitar, na e9phera de sua acção, a extensão =i
versitaria e ,promover o maior contacto entre os iillstitutos tech
nico-sdentiíicos e o ambiente social (letra co)". 

O objectivo pr..incipal para que tendeu a actividade da Commissio 
de Edn2cação e IOulfura., il.os pareceres que tive opporttmi.dade de lavmr. 
era o de evitar a mutilação dos systemas educacionaes ·e impedir que, por 
legislação dispersiva, ·se pudesse, a pouco e pouco, ámputar aquellas nor
tnas c pr.e~ceitos que teem regido o ensino em toda a Republic.a. 

Essa idéa, Sr. \Presdiente, do Consc:lho Nacional de Educação com .,_ 
attribuição precipua de elahot-ar o pla11o nacional, é idéa centenaria. Eu 
o havia accel?.tuado na all1ldid31 pec;a : 

"Ainda na phase de tentativas e vacillações, no empiris
mo de escolas 'e de preceitos, com que alvoreceu a ·naciona
tid::de, do traçar a.s suas primitivas leis, sob os influxo~ da 
cultura ultra-marina, - os problema.s c.ardeaes da instrucçih> 
publica attendem a uma imprecisa tendencia, · para honrar • • 
espírito da nova legislatura,indina.ndo-a a providencias tute
lares, que ~tt~tassem o .principal ~idado .de velar pelo nive! 
das fufuras gerações, .como a prova de sa.ude e vitalidade m•·
ral de um povo Essa cogitação recommenda o lega.do dos pri
meiros estadistas e tl'ae os seus vínculos co,m a vista uruver
sitaria do velho ronti-!loente .para onde se deslocav:am :;s reser•:-.s 
nascentes do .nosso patrimonio inteltectual. E', ao -mesmo tem
po, um notaver auspiClo para o novo regime, o preparo J<: 
uma orie%llt2ção peculiar á actividade cultural da Coróa, c 
que floresceria, mais tarde, nos be>lleflcfos e no particular 
interesse ~ ·que o Chefe da Nação acompa.,haria symr•a ~ 
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thicamentc: as iniciativit'S, o~ program~s. os cursos !l.I)S in,. 
titutos offiei~. a sele(:ção dos mestres e a ru~.idade de suas 
fU!Il~ções na orbita odo Estado. ·Em sessão de ::17 <le Ago.sto de 
18:ó!3, na Assembléa Constituinte, ao discutir-se o proje<:to 
de •Martim 'Francisco, 11ara creação 'de <iuas 'I.Uliversidades no 
Bra-sil,. cabia a Carvalho e 1M-c11o a prioridade de pleite:tr . 
= os a·utores clo projecto, um plano geral de educação: "X o 
projecto que se apresenta hoje á nossa discussão estão inc1ui
das materias de su:mma irnportancía, e do maior interesse pu. 
bl'ico. Depois de p-roporem .seu.s illustres a11tores tlm progr;:n;
ma pnra se obter 11m plano de cducaç<1o c in.strucçao jXIb!i
ca no q11al se estabeleçam priHcipios c ,-cgras, afim de con
conseguir que por ensino regular c por degraus possam os · 
manr.ebos br;J:sileims ad<roirir cs conhecimento~ necessarios e 

utei-s ... " IE em outra -pasS;tgem: "Córtemos P<)t todos os ~
baraços; não nos prenda:ro.os com futuros estorvos, que ou 
não e~istirão, ou o tempo mostrará os meios de acabar ~nm 
elles ; Iameemos mão ·;i obra q11e tão \"antajosa ee nos antolha · 
sati·sf.açamos os· nossos primarios deveres de mover a instru
<:çâ<> onacional por todos os meios possi v eis, e vamos por cim.'\ 
de todos est~ troPe<;Os proeurat a gloria, que ~os ha de caber 
por termos alçado esta grande parte do edifício social". 

O mesmo é o .pens:J...-nento de M{)nte:touma: "O meu p:m:
cer será não qu.e o p~sente projecto seja rejeitado, porque 
isso seria deshonra .para esta assernbléa, à~: que-m se espera 
toda. att~ão c.o Na~o de cJucaçiio gcru.l, -porem que volte ã 

commissão e que esta ~orne a apresentar ~m projecto q1<c seja 

completo. 
!Finalmente. •Sr. · •P.res;dente, pal"a se f:uerem as coisa.< 

= regra., deve apparccer esse plano geral de ed11cação, que 
tão preciso se j-ulgou que, .para animar os genios, já se pro. 
metteu um premio a quem apresentasse o 1111elhor ". 

:Essa idéa inicial :repontaria poucos annos depois, no pa • 
recer da wrnmissão parlamentar, cottlJ)osta de Januario da 
Cunha Barbosa, Antonio Ferreira F:r~nga, José Cardoso Perei
ra de Mello. Do parecer !iodo e apProvado ern sessão de · I4 de 
Junho de I8~6 <:onstnrn estas palavras: 

À" Commissão de [nstrucção Publíca, considerando as 
duas memorias do il!u-stre Sr. ·Deputa<!() Monscnhor Pi~~ro 
mais como instrucÍ;õcs para. o plano ge1'al dos estudos, do quL· 

cotr.o plano, é de parecer que e !las se reservem 13ara serem 
tomada~ em deviâa consi-deração, quando se formar o dito 
pla12.0 g~od tios estwdcs". 

Q Slt. Jost AuGUSTO - V. Ex. perm.itte um aparte? Dou-o em ho. 
menagem ao talento de V. .E:(. e ao conhecimneto · que tem da ma teria . 
Creio que não ha quem negue a vantagem da e.--dsteD~cia de um CQ'IlSelhc 

Naci<mal de ·Edu-cação ... 
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O SR. PRADO KE.I;LY - Ninguem. 

O Sa. JoSÉ Aucus'l'o - ..• Não ha dnvida a :respeito. Creio tam· 
bem que 'Dão ha quem desconheça a neccssida:de de um plano· geral de edJu. 
cação a q1le devemos obed~er. 

10 SR. !PRADO KlELiLY - Deve haver, eminente collega, porque ~ 

préoccupação com_ a Cam2.ra está elaborado leis fragm~ntarias do ensino. 
só ))Óde justificar 'l. de~ri!'nça no exíto do plano. 

O SR.. JosÉ Auc.us'l'o - Peço a V. Ex. que me pe=itta concluir. 
Creio que não haverá ninguc:m que possa recusar apoio á formação de um 

plano Da\.,o;:nal 1e educação elaborado por um Conselho Nacional de Educa
çãt., e eu, mais do q:1e qualquer outro, porque sou autor de um projecto 
apresentad·o aqui, nesse sÕntido, ha vinte annos passados. O que discutimos, 
e ahi é que estã o 'ponto de diver.gencía, é que esse Conselho de Educação, 
como orgão administra~vo, tem a competencia superior á do Poder Legis
lativo, de maneira .que este fique subordinado a um plano préviatnente tra
çado. 

O SR. PIRADO KlflL.LY - ... em legislação Ide ensino, emquanto não 
Nacional de Educação, não. defendi, não defendo e não defendere:. Chan:o, 
entretanto, a attenção da Catnara, para a inol)portunidade das medidas pat'· 
cia(:s .... 

SR. Jos~ AuGUSTO - E' outra qu~stão. 

O SR. PRAD KJELLY - ... em legislação de ensíno, emquanto não 
se ~laborar 1lll1 syStema d:e u'!l-ida.:!e organica, ~revisto «"~O Codigo Fundarnen. 
t:Jl da Republica. 

Estoa. demonstrando, sobretudo, as relações intitnas entre a ex:isten
cia do •Conselho N"acional de ®ducação e o respectivo tplano. Procuro· pro. 
var que é uma aspiração da nac:onalidade, desde a Assembléa Constituinte 
do Itnperio. 

Não se trata de uma innovação da quinta Conferencia Naciona-l de 
Educação; como affírmou o nobre De:>utado Senhor Lc:Vi Carneiro. 

O .SR. :W.AND!lRLl<:ll' ,PINllo - Ha •dois :projectos obje<:to de discussão 
cotnparativa 'f!. o momento : este e outro que debate.tnos ha <!·ias. Acha V. Ex . 
que o actua.l deve J~er approvado, ainda que altere o pla:no geral de ed:u-
éat·ii:o, e que o outro não o deve ser, quando muito menos o modifica? 

O SR. PRADO KE;L.LY - Não é isso que se trata. .Q plano ainda 
não existe. Sustento ·que a Camara é competente para leg:slar sobre en
sino. 

J;u,Igo, porém, que mo deve fazel·o emquanto o C.onselho !Nacional não 
- elaborar o plano que lhe foi commettido como attribuição .especialissiri:ia. 

O SR. 'Nv.Nn:tL:t:Y ·PINHo - Tooavia, def<.:11de o projecto actuar·. 
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O SR. PRADO KELLY - Porque, na ausencia do plano nadonJl 
de educação, não se póde deixar de attender a medidas de caracter urgen· 
te, reclamadas pela .palavra competente das congregações, do :mtigo Coo~e· 
lho de Ensino, de technicos da materia, que vêm supprir c:om as s11as luzes 
as dcficienc:ias que porventura possa ter a Camara, como org5.o poli ti co. 
•Este ar~mellll:o e que impressionou o espírito de todos os membros da Com
missão de !Educação· e Cultura, porque, se a Faruldade de Direito de S. 
Paulo II!ão tivesse pedido essa providencia legislativa. se, em apoio U(l 
ponto de vista sustentado por elh, não se houvesse m:mifestaclo o Con
selho Nacional, entendo que não teríamos o apoio preciso de autoridades 
especialistas, para decretar a modificaç5o de um progra.mrna rder=te aos 
cursos.· jurídicos. 

Relativamente á observação do nobre Deputado Senhor W:~.nderley de 
P~nho, d~o declarar que. sobre o projecto a que S. Ex. se referiu, não 
havia o pronunciamento de uma só ·autoridade do ensino. 

O S~t. P!!nRo ·CALMON - A Faculdade de Direito· de São Paulo pre
scinde da approv.ação do projecto, porque no seu e~tatuto ínclui'U a cadeira 
de Direito Romano. A opportunidade do projecto, se baseada na proposta 
daque1la Fa~uldade, desappareceu. 

O SR. IPRAOO ·~EiJLY - Se ha razão para Q!Ue a •Faculdade de São 
Paulo, a:nda na vigencia da legislação actual, modifique seu curso iJara 
inl:lui:r esta cadeira no programma, !l'lão ha motivo para que neg.uem<>s tal 
beneficio a outras Faculdades. 

O SR. PsX>M CALMON - Acho que o nobre Deputado Wanderley de 
Pinho tem razão. V. Ex. <!lã o póde sustentar ·dois criticas divergentes. 

O SR. PRADO KELILY - O que decorre do texto da Constituição, é 
que o Poder Legislativo não. deve resolver assumpto de tanta delicadeza, 
sem o proimnciamento prévio dos technicos da admin:stração publica em 
materia de ensino, 

o- SR. \\'ANDERLEY. PINHO - Então, inhibe-se a Camara? 

O SR. PRADO KELILY - Essa attitude resulta do espírito da Cons
tituiçã_o, porque se se commete o plano nacional de educação a uro orgão 
tecllnico, é, evidentemente, par:J. que o debate e a votação se verifiquem, 
no Poder ·Legislativo, depois de attender ás (:onsiderações daquelres que. 
por profissão ou funcção, se acham mais habilitados a opinar sobre o 
asSumpto . 

.Q SR. f'I;;DRo CALMON - Dá um a-parte. 

O SR. IPRAIDlO KELLY - Um projecto é inopportu.no, P.orque sobre 
elle não se manifestou qualquer orgão technico do ensino; ootro é oppor
tuno, porque vem com o apoio da congregação da Faculdade de Direito de 
S. Paulo e vehlculado· pelo Conselho Nacional de 1Edt:cação. 
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O Sa. PE»RO C.u.NON - Não é feliz o argumento de V. E::s:.,. porque 
a F~eul.dade de Direito de S. Paulo prescinde, agora, da approvação d<1 
projecto . 

.. 
O .SR. PIRADO K.EI;L Y - H a outras que não. 

O S:R.. P.EOao CJ.L]oj:ON - E qllaes as que reclamavam além da de São 
Pa,ulo? 

O SR. PRADO KELLY - Pouco importa que não tenham recla· 
mado. 

Basta que o Conselho Nacional de Educação, que é orgiío federal, 
assim se tenha pronuzJ<:iado . 

o s~ PEDRO CAL~ON - Acho que v' Ex. deveria agora 'firmar-~ 
no criterio ·adaptado na vez passada, r~ativamente á cadeira de Historia 
do Brasil, critcrio ~c no sentido de aguardar o plano naciona~ de edu· 
cacão , .. 

O SR. PRADO KElJLY - A Comnissão ·~ mantido a mais abSP
luta coherenda, -visando impedir a anarchia do ensino com a votação de 
medidas parciaes, antipathicas e de caracter dispersivo. 

O Sll. CARLOS Gox:Es - Sobretudo, instaveis. 

O SR. PRADO KEJLLY - Procuraria ainda demonstrar que a \'er
da.dei:-a interpretação do inc:so constitucional é a de vincular o plano ao 
Conselho. São duas entidades que se coneili:un no proprio texto, para que: 
o exito do plano decorra da maneira habil e feli:. com que se v~ha a con· 
stituir o Conselho Nacional de Educac;ã.o. 

Tenho, assim, Sr . Presidente, como respondida, nessa parte, a oração 
do eminente Deputado Sr. Levi Carneiro e como resalvada não só a cohe· 
rencia da Commissão de que fiz parte, como, a inda, o principio, que tive 
de expender perante ella • .• 

Ó SR. L Evi- CAR..."'EI-Ro - ·Brilhantememnte . 

O SR. PRADO KBLILY - ... no sentido de dar a authentica, a 
veraz, a legitima interpreta.çãc do texto constitucional sobre o ensino. 
(Muito be-m). .. 

Durante o discurso do Sr. Prado KeUy o senhor Eu
valdo Lodi, z. • Vice-P r esidente, deixa a cadeira da pre
sidellcia, que é occupada pelo senhor Arruda Camara, 1 • • 

Vice-Presidente. 

O .Sr. Presidente - Continua a discussão. 

O Sr. Carlos Reis - Peço a palavra . 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Dep'Utado . 

O Sr. Carlos Reis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fui o mo
desto autor de um projecto reo,.ganizaodo o curso de doutorado em bases 
outras que não as actuaes, porque essas eram as mais diver.gentes nas di· 
versas fac'uldades, projecto este que foi considerado objecto de deliberação 
pela· Camara e enviado â Commissão de Educação e Cultura. 

O meu projecto, embora conservando noções de direito romano, pas
sava o estrudo dessa materi:l - que é obsoleta, aa minha e na opinião aba,. 
lisada de grandes autores - para o curso de bacharelado. 

Pois bem: para lá tambem transferia a <:adeira de Dire:to In ternacional 
Privado, quando, pelo parecer brilhante da iFaculdad~ de Direito de Sã:> 
Pa'tllo e acceito pela Commissão de ·Educação e Cultura da Camara, a 

· cadeira cie ·Direito Internacional Publico é a que passa a figurar no curso 
de doutorado. 

Ora, Sr. Presidente, não vejo em que, data venia, me pese ao espírito 
carradas de razões, tivessem os technicos de assim opinar, e isto porque a 
cadeira de Direito Internacional Publico é constituída por um ramo do 
direito de caracter gerar, de caracter inteiramente generalizado, emquanto 
a do Direito Internacional Privado é de caracter especifico, de caracter 
e.~pecial. . 

Pergunto eu, corno profe~sor qlle sou: . que noção terão os alumn·)S 
ou os ·bachareis que for<!n!. fazer o estudo de Direito Internacionat \Publico, 
ro cllrso de doutorado, do Direito Internacional em geral, quando essa no
ção é recebida na cadeira de Direito Intrenacional P-ublico? Como esses 
alumnos poderão conhecer as fontes de "Direito Interna.ciooal Publiéo, isto 
é, os costumes, os tratados, as leis, ·e a jurisp:udencia dos tribunaes, se elles 
dellas não tiveram a mínima noção no curso de bacharelado, se não tiveram 
essas nações que se .,prehendem no curso de Direito Inter.nacional Pub!iA:o, 
se não conhecem as épocas da historia do D:reito I nternacional, seus grandes 
periodoss, que são traçados, justamente, no curso de Direito Internacional 
Publico? 

E, íalando, como estou, a tima Camara que tem no se'U seio juristas emi
nentes, professores de Direito, pergunto a todos esses juristas, a todos 
aquelles que já. forrur. alumnos e que hoje são professores, como é que 
se póde preferir, no estudo superior, no estudo especializado, justamente a 
materia geral, quando, para esses cursos especializados, deveria, justamen~e. 

ir. a ma:tería de caracter especial, e nunca de caracter geral, como o Direito 
Internacional Publico. Este era, ao meu tempo de estudante, pelo regu
lamento antigo, ma teria do segundo anno do curso j'Uridico. Por uma re· 
forma, essa cadeira passou para o ;;. o anno e, por ultimo, ella é ministrada. 
no 3. 0 anno do cul:'so de bacharelado. Passal-a, de um instante para outTo, . 
pa~a o curso de doutorado é uma inversão completa de todos os :r:r.ethodos 
pedagogicos no ensino S'llperior. 

O :SR. P~Nr:EADO ST~;v~;Nso~ - E' uma subversão. 

O SR. CARlLOS 'REIS ,_ E ' 11ma subversão dGs methodos ped~go
gicos, como muito bem a~centua c nobre Deputado, Sr. Penteado Ste
,,enson. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 08/1012015 11:16- Página 61 de 75 

-ZlQ.-. 

!Eis j)or quq1 no 1>roject() que a.presentei, ~>asaa.v a. pa.ra o ~;ur&o de 
do'utorado a cadeira de Direito Internacional Priv;~.do que é, a meu enten
Çer e no dos eminentes collegas, que são jurista~;, matc:da muito mais 
c:omple:~ta do. qu.e a de car.ac:ter geral, como o Direlto Intemacional Pubüco 
que PQde:tia. ser cons!derada como a. iíteratura do Direito . Materia ~.~la, 

vast,a, que teJJl relações com todos os outros ramos do oDireito, que dú de 
perto com o D ireito Penal, como nos ca&oS de e.xtrad1:ção e nos de c::xeq~ 
tur; com a. E<:onomia 1P,olitíca, com o Direito Civil, com o Coll5titucional, 
com o Commercial, emfim, eom todas os demais ramos da sclencia jiUridica.. 

Ora, materia dess;~. natureza, de caracter, como disse e venho accen
tuamo, c.omplet?.mente gecneraliza®, obvio é que fiq'l1e dentro do curso geral, 
além do que o curso de Direito Internacional Publico é muito mais simples 
do que o de Direito Internacional Privado. 

O meu projecto, que foi submettido á opinião de usr · illustre relator na 
Commissão de 'Educação e Cultura, visava justamente methodizar o CUl'So 
de Direito, collocando no de bacharelado a cadeira de Direito Internacion.al 
Publlco, e transferindo para o curso de doutorado o ensino de Direito In
ternacional Privado. 

!Não me afastei, absolutam.ente, das razões que alli ~pendi. suste,.'l
tando essa eonveniencia na ampla justificativa que apresentei ao J>rojecto 
q'ue tive a honra de. offerecer á consideração da Ca!Jló!.ra. 

Estou •. .portanto, a repetir o que alli disse. 

IE;m face dessas consi-der.açõ~. Sr. ·Presidente, oáo poS$0 adtnittir -
a . não ser por uma subversáo do ensino superior - que a cadeira de Di
reito lmtel'llacioW IP!ubiico passe para o curso 'de doutorado, cmquanto a de 
Direito Internacional Privado é coo~ervada no de bacllareJado .• 

Até q'Ue me convença do contrario, manterei os II!Otivos ern qu.e fundei o 
meu projecto. (M'Uoito bem. O orador é cumPrimentadc.) 

O Sr. 'Carlos Comes - As considerações brilhantes que acabei de 
ouvir trouxeram ao meu. espírito maior convicção da not'1n:l. que 111e im
pw: nesta casa. Com as dírec:tri:z:es que a .Commissão de .Educação teJr. 

'l)rocurad.o fixar· aqui, firmei o pensamento d'e que nos cabe antecipar a rea-
• Hza.ção das idéas da Constituinte, q'Uando pretendeu. fixar -um plane> · nacio

nal de educação estavel. 

·Pa.rece-me, Sr. Presidente, que o que se visou, !oi, sobretudo, com
bater os males comcuns vigentes e que ainda se prolongaram até depois da 
Constítui12te. 

!Era a.· instabilidade das leis de: ensino, q.ue trazia a cO!Jfnsão, a sub
versão do ensino D!?. Brasíl, C.OD:l pr.otesto.s geraes e que se fizeram, se:utir 
ai~da •. de.P.oís, na, e~Iebre. lei das média=?.· 

o Sa. w .... ND~~y PINHO - A tristíssima lei das ll!édias • 

. o .sRI. 1C.Á'RLOS GOMES - .O que tenho visto é qç.e a Commissão de 
E4tJ~ ~'.o.curo.u fixar. esta n~rma.. no sentido . ~ qu~ ánt;eçip,emo~~-: a. . idea 
dã. Con~*!l.inte . e o. es2í#t.ç q~ CopJ!titui.çáo~ . P.~r~ esta~ili~ as J~s. do cp
sino, sobretudo agora, evitando tocar nellas, de tnodo que amanhã , l!q;lDd,O 
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vier o plaJio nacional de educação não tenhamos, novamente, de as refor· 
:mar·, continuando nesse processo de subvev;ão do ensino. 

Por isso, Senhores, permitto-me divergir, agora, da Comuússlío de 
Educação, qua.ndo ella, -levada. sem du'o1ida por mGtivos ponderosos,· quaes os 
pareceres de congregações respeitabílfssltras, em fa.vor do projecto e:n 
debate, admittiu wna excepção á nor~a que .se tinha traçado. ~ 

!Entretanto, e ahi está a minha divergencia, .-.ão havia razões para se fa
zerem excepções -desta ordtm, porque o projecto, aioda que apoiado por 
autoridades tão rcspeitaveis, incide %10 mal, no vicio que a Constituição 
procurou oombater e a propria CoiilJIIissão de EdAtcação tem visado evitar 
aqui: traz:er de· no1~0 a instabilidade a assumpto que ainda amanhã, ne:lte 
anno, talvez dentro em pouco, o Conselho de Educação deva abordar e resol
\'er definitivamente. 

O Conselho estabelecerá um plano para o ensino, ~as esse plano -
e aqui está o amago do assumpto - deve ser estavel, feito para um pr:l.Zo 
determinado, com o fim de evitar reformas continuas. Não nos importe 
fazer lei melhor, nem a questão é, no momento, de saber se as lcis que temos 
são boas ou más. O principal para nós, é tranquillizar o ensino. 

O Sa. PRADO KgLLY - E o Legislativo não poderá usar da compc:
tencia para revisar o plano, a não ser nos prazos pro.prios . 

O S·R. CAJR:I.IOS •GOMES - Naturalmente, não; e ess.'l, será a .. an. 
tagem. 

·O 811. WAN'DEitt.EY PINHo - ·Seria constitucional essa a'llto-Jimitaçáo 
do Poder -Legislativo? 

O SB. PRAoo KEL:r.:r, - A auto-liJIIitação, é feita pela propri• Cons
tituição •. 

O SR. CARLOS GOMES ...:_ 'Este foi o pensam.mto da Constituinte, 
este o esplrito da Constituição, este tem sido o e9Pirito das normas adepta
das aqui pela !Commissão de E<fucação; vis300o, justamente, a estabili
dade das leis do ensino. 

!\iimos, ainda ha pouco, que este ~tr.ojecto, por melhor aPoiado q'ue· 
esteja, ainda provoca discussão. sobre o -seu meritQ e conveniencia,.. bauada 
e de família; questões. em debate nesta. hora de h'ansíormação social. do 
em. questões da mais alta relevancia. social e politica, qua~:S as ecoaomlcas 
mundo, a que não podemos fugir. 

Qra, Senhores, vemos;:J ttue, dentro em pouco, approvado o ~cto, 
terelllOS·. a discussão do plano nacional de educação, e oppiniões respcitabilis
slmas, como a dos ·.srs. I.evi Car:~eiro, Carlos Reis e outros, hão· de appa.
recer . •. 

O :Sa. v.1AND!!:RLEY PlNHo -;- No caso não existe illflovação. 

() SR. CA·RLOS' GOMES- - , .. pleiteando.· nova modificação, con
tinuando-se :na subversão do:o ensino no Brasil . 
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O Su_ :VV;~~nDE.RLI!.Y PINHo - Esse .plano terá de vir á Ca.tnara para 
approval-o._ Toda argumentação.de 'V. ·Ex . rúe, porque a Camara rece
berá . suggestões, mas não está. obrigada a acceital-as. 

. O SR. CARILOS GOMES - Nesta occasião teremos de ver modifi
cadas Jtis celebres, como as das médias e como esta que se disc'Ute agora; 
teremos de ver talvez. modificada, a lei que. V. -Ex ; brilhantemente . sus
tentou. 

·Esta é que tem sido a minha orientação, esta é que tem .sido a. norma 
da -C:Ommissão óe !Educação e Cultura, esta é que eleve ser a reSoOluçâo d~ 
Casa, abrindo embora mão de um direito que innegavelmente Ibe assiste, 
qual o de refonnar as leis . de ensino, e isso em benefiCio da estabilidad'e óc 
taes leis, afim de evitar que ellas sejam todos os dias. refot-mruias. 

O SJt . Cuu.os Rsfs - :Minhas observações - explendidas, aliás, mo
destamente--.•. 

O Slt. CAR:WS GOMES , Com grande brilho. 

O Sa. CA:nx.o REts - ... a que V. Ex. se referiu com a generosidade 
q-ue lhe é peculiar ... 

O SR. CARíLOS GOMES - Bondade de V. Ex .. 

o' S:a. CARLOS Rets - ••. Qlinhas observações, repito, vi5avam justa
mcmte o . 'Proposito de V. Ex. : evitar a subversão dos metbodos de en
sino. 

() SR. CARLOS GOMES - .E só a evitaremos com a estabilidade do 
. plano de educação nacional. · Este tem de 'Vir : -é um coltlpromisso, um 
dever de honra. da · Camara org:u~i~ logo, o n:als depressa posslvel. ·. 

O ~ dominante na Cowmissão de .li'Jàucação e ·eu,ltura . é 
iixar desde já a estabilidade das leis de ensino, para tranquillidade das ct-ean~ 
c;as e dig;nidade desta !Casa, 'Para bem &o ensino e da propria nacionalidade, 
<rue vive dentro dessa inquietação em que alio se sabe para onde · vamos em· 
materia de cus:ino, nem de que modo se -deve orientar a mocidade para seus 
destinos, que são os destinos do ·Brasil. 

· Devemos abrir mão do direito de reforn:ar leis de et!SÍno e apreSsar 
a orsaDúação do Collselho Nacional de Educação, para que este aprompte 
se~ plano, que, duradouro comó será, ev-ite as alteraÇões successivas a qUé'· 

projeetos como este elti)õem o ensino. . 
1Nesse sentidtJ é que me pennitto fazer um :f~no aos Srs. Depu.tados, 

para que não mais of.fereçam projectos de reformas do ensino, que iió 
pódem aggravar a situação. . 

O SR. AcUB.ClO Tonts .- E se tardar demais o plano nacion.al de edu· 
cação?, 

· ·O 5-R. CARLO?. OOMJEIS· - iE' ·uma questão de honra 1>ara a· Camàra; 
que eÜa o· apresse . ,. ' 
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oO S11. Tu.Eo'toNJo MoliTEIRO DE B/IRROS'---- Petm1tta-me o :rJobre orador 
l'esponder ao a.part.e do Sr. Deputado Acurdo Torres, A Commissão de 
Ed.ccac;ão e .Cultura, em sua ~eu.nião de hoje, iinbuida -da cc:cesSidade &:: se 
dar uma so!u.;ão <prompta ao !l)roblema, deliberou !!>Ot' em ondem do dia de 
seus trabalhos, «Jreferencialmente, a organização do Conselho S.uperlor do 
Ensino, do qu.al depc;ndc a elaboração do plano. 

o SR. PEDRO CALMON Ando,. bem. a Comm i são . 

O SR. AcuRczo ToRUS - Não disse que a Commissão não esteja tra
balhando '!!essa organização. V, !Ex. sabe que, ~a 'legislatura. passada, fiz 
parte da. >Commissão -de !Ed'Ueação, tendo occasião de apreciar o esforço de 
nosso distincto oollega, Sr, Deputado !Prado Kelly, no sentido de fazer 
chegar ao plenario o projecto creando o Conselho Nacional de Educação, 
do qual 4epender:i o plano. O Sr, Deputado Carlos Gomes fez um appe-llo 
á Camara afim de que não vote projecto alg'Um sobre assutnpto de ensino 
antes do plano ser organizado pelo Conselho. Meu aparte visava perguntar 
a S. Ex. : e se houver retardamento desse plano? -. 

O S•R. CARLOS GOMES - Ahi não teremos mais razão para fazer 

appellos desta orden:: • 

O SR. AcUBCIO T.oattl!S - Quer dizer que o appello de V. ·Ex~ tf 

subçrdinado ao tempo. 

O SR. CAR.LOS GOMES - Im1egavelmente, está subordinado a uma 
condição de tempo. 

Terminando minhas considerações, reaffirmo meu ponto de vista, mais 
mical que o da Commissão de 'Educação e Cllltura, no sentido de nã() sé 
I)egannos apoio ·a projectos como 'este, por mais abonados que ~stejam, <:otro 
·c.mbem, por amor ao principio, a uma norma salutar no sentido. de que 
se não modifiquem as leis do ensino, até que possamos estabilizar-nos nesse 

aSS!iDlPto •.• 

·O S::t. Duaz JuNio:a - 'Porque assim entende a propria Consti

·tuição. 

O SR. CARLO.S 1GOMIES - Rejeitemos .systematicame:nte até que pos
samos elaborar. o plano. 'Q.'Ua.esquer medidas como esta que attentem eontra 
~ ordem. do ell>Sino, ainda que ft<n:dadas -na;; razões mais ponderosas. (Muito 
bem; muito bem- O or.:rdor é c11.mpritttentaào). 

O Sr. Presidente - Ha· sobre a mesa mai~t uma en:enda q_ue vae 

ser lida. 

·E' lida, apoiada e . enviada á · Comwissão de Educação 

e Cultura a seguinte 
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Art. 2. o - s!lPprima~ a letra e. 
Acc:rescentc.se : 
fi). o curso de doutorado será feito em dois a~os, cada um com duas 

cadeiras pelo mtnos, podendo ller dividido em secções, a criterio da con~ 
gr~ção_; . 

h) a congt"egação designàrá, no inicio de cada anno, as matc:Pas que 
deverão 6« professadas, .podendo escolher assum,ptos especializados para de
soenv.olvimesito aproftmdaão ; · 

'i) Dão haverií ;provimento effectivo de cad'.eiras illO curto de doutorado; · 
a congregaçãO designará amrua1mente, para lecionar as materias designadas, 
de IPl"eferdn<:ia professores . cathed!ratieos, em disponibilidade ou não, e livres 
docentes, ou, mediante <10ntraeto, pessôas de saber especia.li:tado. ( Const . . 
'Ped., M ·. "I58, I 'I~; , 

111 durante o periodb lectivo, 'os regentes do curso ~ dotttondo, ven
cerão gratificação equivalente aos vencimelltOs dos profCSISores do curso de 
bac::hzrela6o ; 

k) os pl'C!fessores já :providos em eadeiras -do eurJO & doutorado, po-

derão ser, no caso de suppressão de suas cadeiras, aproveitados nas de ma-. 
·!lerias afms do ·:oor&O ·de bacharelado ~a mesma 'Faculdade. -(Const, Fed: , 
art. ISS.· § .2.0

); 

l) zw-a obtenção do grãu de doutor ,é iD'dispensavel a defesa -de these 
Art~ 3.• - ~-: "de Direito ':Romano". 
~pho unieo. '.......; SQPPrimam.OSC: as palavras iniciaes até - do curso 

- e o Gltimo periodo. 
Art. ,4-o - supprima-se. 
Sala das .S~õcs, -::3 de llfaio de 1935. - Le'Di Ccrneiro. 

!Em 5~, é. encerrada ·a disct1ssão d'o !Pl'ojecto c. t8, 
.de I!935 '(:r.' legislatura), ficando a<!iada a v~ção até que 
a :referida. COmmissão dê ~areeer .sobre as meendas of ferecídas . 

·3;- r.J;s~ç/io 4o projí!C1o n. I5, iJe' 1935,' (.x."_ legis_ICM-a), 
pr~.,an.th S(jbre 4 entrttga ilGS imp~· i/miMiku ·a 
·a;Wllu ·i! e Cllst~ e ·Sflb.ri4&1s, üem l:omo ·'da 'tlerba moterUJ1 aos 

· director~s gwcii.r TI.izs SecrtftsriM da Cm~~ara àqs D~1itaàos 
e do SemJtlc Federtsl e 4a.r fltrbas de tr.aterio.l 6 M~ elo 
~- ~ :PrM4nrt:ia, e S~.etariG.t · da C'Ôf'te S~ e 
Tribtlnal ãe Ccmras. '-
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S5o, suei:essivamente, lidas, apoiadas e enviadas á Coin
missão de Finanças e Orçamento as seguintea 

"21oU:NDAS Ao l'RO]:EC\'o N. 15, D"2 1935 (x.• u;GISI".A'l'Uir.A) 

N. r 

Accr~eritar (no art. :z.•) - "Dircctor da Secretaria do Tribiinal ·ae 
Ju.sti'a SleitorliÍ", entre "~cre:ari<J da C6t-te Suprc1114 c D'ir&:tor.SecrU!a
rio áo Tribu7141 de Contas". 

IRidigir, assim o art. 3.0 : 

MOs directores geraes da Secretaria da Camara doo Deputados ·e do Se
nlldo "Federal ~restat"ão <:Ontas ás mesas dessas <:asas do .'P.oder Legis'la.tivo, 
·o inotdômo do !Pala cio dà lPresidencia à Reptiblica, ou pessõa ·qúe elle d:e
sig%Jar e os Secretarios da 'Cõrte Suprema, do Tribtu~al de oritas e Director 
·da Secretaria do Tribubal S'liperior •EleitOral, aos ptesident~ ·desses tri-
btúlaes" . 

Ju.stifica;ão 

A emenda visa, apenas, incluir o Tribllllal Supe'rior de Justiça Eleito
ral, Qut! eMá ·J:lO mesmo nível e goza das mi:Smas proerogativas asseguradas 

.pela !Garta Constitocioaal aos tribtulaes rrre!lcionados no projecto n. 15. 
Trata-se, pois, de Wil3. omissão involunrtaria, ainoda em tempo de ser re-
parada . . 

Sala das Sessões, i3 ·de Maio de 1935 . - Edmfldl(/o Barrclo Pinto. 

N. z 

Ao art . :z.0 , in fine, em lo::ar . de. . . e i-ntegralínel:lte as concedidas, 
etc.,. leia.Jse - e bem assim as concedidas, d.c. 

Art.· Accresc~ on<k -convier ; . as despesas por conta -de verbas de 
riJaterial só rerão eff.ectuadas ·co!Il exprCI!3a. autorização e9cripta 005 !Pri
meiros Seci'etarios da Caltka e 'do Sênadio. 

Art . 3.o, deedllbre-se ·da setWnte fôrma; 
. a) os c:fu'eetores das secretarias da iCamara dO$ Députadas, do Sena

do <Federal, os ISecretarios da Côrte Suprema e -do Tribunal de Contas pres
tam c<>litas pela íórma estatlrida no ~Réguiamento de. C011tabilidaóe Publi
ca, dC aecord"o eom o artigo 99 d'a -COnstituiçâo Federal ; 

· b) o mordomo do IPalacio da ;p;esidiencia ao iPn:sidi!:nte da IRépubliéa 
ou pessoa que elle designar. 

A emeooa ~bjécl.iva 'resgtJarda· saltitares prib.Ci,pioo ile Oontabilldade 
P.iibliea qae dévem ser U!transigen~e o"bserva'aos, 'sobretudo thltando-
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se de de5pe:~as voltoeas colllO as de que trata o i'rojecto e ,.em igualmente 
reclamar obediencia a expressos preceitos constitlU:íonaes. 

Sala das Sessões., 23 de ~aio de 1935. - SoUes F1lho. 

lO Sr. Salles FilhC) ~ Sr. •Presidente, o projecto n~J~Deto r s está 
sub5cripto po:la Commis.são de 'F"Mlanças c tem eomo relator o seu iUustrc 
P.resid~te. rn.eu prezado amigo Sr. João Simplieio, aqui presente. Toda a 
Commissão assigonou o .projccto, sendo que apenas o Sr. •Deputado Daniel de 
Carvalho o fez com restricções. · 

DC9de que entrei nesta Casa, ouço dizer que a opposição se en"ontra 
disposta a exercer fiscalização sobre a administração publiCa.. Essa fisca
lização, para os gov~ honestos, só póde eer util e profícua. e, por isso. 
porque estou «to presupposto de que nossos trabalhos devem começar por 
esrcm fiscalizados por ~ mesmos, é que sou forçado a. trazer, em rela
ção ao _projecto, algumas cODSidierações, .no sentido de mo~trar que elle, 
pelo· llU!Ilos, :Dão está de accordo eom a l~lação \'igente sobre a. materia . 

~Estabelece,. ono artigo r.•, que u import.aneias referentes a ajudas. de 
eusto e subsidias de Deputad'os e Senadores serão entregues, respecti~amen
te, aos ·Dircctores das Secretarias da Camara dos Deputados e do Senado 
Federal . . 

iPerguntlo, Sr. 1Presid.ente, se V. Ex. conheee, na legislação brasilei
ra, alguma excepção ás regras estabelecidas em· contabilidade attinentes , .• 
entrega de ~nheiros a fwaccionarios que não estejam devídamc:mte afiança
dos • . Se vamOs. abrir esta eJtCepção, evidentemente estamos revogando o 
retJU1;.meMo de Contabilidade Publica, e não xne parece seja este o meio 
habil de o fazer. 

A fiança que se e.xige aos futtCCÍOilaMOS a quem se entregam dinhei
ros publicos não signifi= ~ sobre ellcs não se tenha confianc;a ... 

O SR DrNrz J uNIOR - Individualmente. 

O .SR. SAJ.:LES tElliJHO - . . . individualmente. Muitos delles po
dem ser .dig!!A)S dessa confiança., trata-se, porém, de regra geral d e mo
ralidade a.<bnmi:rtrativa, que não pode nem deve ser infringida. 

Os •Deputados SC!Il:pre reeebel:l se~ subsídios do Thesouro iNacional. 
iPor que vamos quebrar a praxe? .Para apressar o pagamento? Não me pa
rece sej;~.' este o motivo. Sou Deputado velho e acostumad~ 5e~n,pre a. rece
ber oe metliS .subsidias «ll ultimo dia ou oo ?tim.eiro d"e eaãa mez. 

O Sa. IVrcroR RussoMANO - '{) PaB:unento é feito aqui no proprio 
~fício, iilO meio de agitação tt'é:inenda, num verdadeiro "avança" ! Tal-
vez xja 2'W'3 evitar is·so. ' -.. · 

O . SR. SALLES iRilJHO 'Esta parte pareCe-me muító im,portante, 
ma10 não. é a .unica sobre a qual deve incidir a minha critica. 

o artigo- 2.0 estabcl«le: . 

Art. 2.• As dotações para material; oon:stantes da~ leis de orçamento 
c reféreatcs ãs S~etanas · da Camara dOs Deputadas; Senado Fedcral, 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 0811012015 11:16 · Página 68 de 75 

-217-

PaL'"!.cio da. tPrefeitura e Tribanal de Contas serão entre8'1les aos direc~ 
:res geraes d:a oCamara -dos Dt:J>utados e do Sc:Il3do IFed~al. Mordomo do 
Pala~io da. ·Presidencía da Republica, Secretaria da C(j;rte Su.premma e Tri
bunal de Contas, serão entregue aos directores geraes da Catnal'a dos Depu
tados e do Senado Federal, Mordomo do •Palacio da /Presidencia, Secretario 
da Côrte Suprema e Oirect;or-'Secretario, do Trib\%!lal de Contas, em quatro 
prestaçõese eguaes, adeanta<iamente, .no começo de (fa.-.eiro, Abril, ]~lho e 
Outubro, _~iante requisições co!Iijletentes e i~telgralmente as concedidas em 
creditos concernentes ás mesmas verbas material. 

!Por que essas verbas, concedidas em oredito, bão de w entregues aos 
Directores das Secretar1as do Senado, da Camara e àe outras repartições 
que nomeia integralmente, em desac:c:ordo c:om as normas aodoPtadas para 
as verbas orçamentarias? 

INão vejo vantagem algun~a em quoe e9Se dinheiro seja entregue at.lean
tadaroente, de uma só vez, quebr.mdo o rythmo do procedimento geral, q u-e 
5e <tc:m, não eó no proprio artigo ::.", <:01110 em todas as repartições pu
blicas. 

!Proponho, na emenda enviada a V. ·Ex ., Sr. Presidente, em relação 
a esilaS verbas concedidat! por cre-dito, que se proceda da mesma fórma, 
isto é, qoe cl1as sejam entregues . em 'In estações, pelo menos em quatro

Consig12a adeante o projec:to : 

Art. 3.4 Os directores gcraes da Secretaria da Caroora 
dos Deputados e dO Senado ~cderal prestarão contas ás Me
sas dessas casas do Poder Legislativo, o Morc:lDmo do :Palacio 
da IPresideocia ao tPresidentc da. \Republica, ou pesso~ que 
·ellc d'esignar, e os .Secretaries da. <:õrtc .Suprema e do Tri
bunal de ·Contas, ai) ·P.reside:nte da Cqrte S-uPrema e ao Pre
sidente do Tribu~ de Contas"~ 

_IDahi vae ~tar o seguinte : só o Presidente da iRepublica, penHlte 
quero presta contas o tnDrdomo do palac:ío p residencial, ficar.í. Da obriga
ção de enviar essas cootas ao- Tribunal de Conta-s, porque a Coostituiçã() 
estabelece expres:;all1en.te, ao artigo I oz : 

" O Tribunal de Contas da.rá parecer previo no prazo de 
30 õias, >SObre as (:()flta, que o Presi.d::nte da Republica deve. 

-:mnualm=tc, prestar á. Camara dos De,utados". 

Só eUe fica com eossa obrigação. A Cama.ra dos Dcpt1tados, o Senaeo. 
a -cõrte -Suprema, e <1 prop!'io Trh1bnal de Contas, :não prestarão conta~ 
SCIII~O . ás entidaodes aqui nomeadas, que 111ão são, doe modo algum, prevish ;: 
no Regl!lameDtO ~ral da. 'Contabilidade Publica, e, o que é mais grave. 
CXJprcssament~ fixadas <tambem na. Constituição iF~eral . 

fLá. está, no artigo .99 : 
"IE' mantido o Tribunal de Contas que, directamente, ou 

por delegações org~izadas de ac(lj)rdo eom a lei, acompanharã 
oa execur;:ão .orçamentaria e julgará as contas dos Tesponsa
veis por dinheiros ou bens publioos". 
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- Como vemos, abre-se excepção. 'Por ·que motivo -vamos dispensar os 

Direétores das Secretarias da. <amara, Senado e da . Côrte SuiJrema, ~ 
:1ssim a ·do Trib11nal de Contas, da obrilf.lç5o a que estão sujeitos os d~is 
Dir~res ·das ·diveT"sas repartiçues? 

Se a Ca~ dá exempfo de ~rescindir dessa form:atida:d~. consid~da 
inc)íspe:Jsavel á boa notma da adíninistráção publica, néo sei como ·po&;ria
m.oS amanhã, Sr. !Presid!!llte, na 'hypothese ·que, estou bem <certo, 11lio 'oc

·oeorterá, de extravio desses ·dinheiros, apurar :rs Stlas r~po!lsabilidades, se 
ella é a primeira a infrigir todt~s os ·preeeitos legaes que cerc:itn de ga
~ <» diJ:iheiros -~ ·os ·bens t>Ublicos que ·não nos ,pertellC'ei1l. mas á 
Naç5:o . 

INelaas condiçõeJ;, e certo ·de que o ·meu nobre =oolleia, íllu5tre ·presi
dente da oCntmi$ão de (Finanças e Telator desse projeeto, ha de considerar 
a illCOaverJie:llcia de dannos o e"--e'mplo de fraudarmos, nós ~inos, as 
nossaS leis, e neoi!Siàlere o seu ilroiecto, pOndo-o, pelo menos, nos termos 
da ~ eu a ·enviei a V. rEx., dentre> .dàs exigencias -do Regulamctito 
da .COntabilidade !Publica e da Constituição Federal. . 

'1Fórâ disso, Sr. Presi1ieate, te=nos a porta aberta a precedentes que, 
W'Ve%, !Jeião. .amatlllã muito gTaVCS e d·e COII$equellcias muito peo!!i:J!SaB. 

:Qaef'O mesmo chamar a attoenção 'de V. E."C. : âi:tojita(lo ·o projeeto como 
está, teTá a mesa da -üamara de promoveT, immedit.taínditc. a <:reaÇão de 
wna. contabilidade suffic:ientcmente 3111pla .para gerir ~ses dinheiros ; terá 
'de cort.eçar pela requisiÇão de '!lm cofre 'Oll de 'lll!la caSa forte para guardar 
sommas :que· excederão de milhares de contos. 
~to e. v . .Ex. : é ratoavet ~e. 110 mom~ de ·aj)crturas finan

~~. Qúaudb ~s a 9ino -de mgar o reajtiSbínenro de vencimentos 
dos í'lillcciónarios pablieos, vcriham05 pro.pÕT ·os . ~ementos necessarios á 
~ção <ie !IP'Va r-epartição ~bliea a~tro da camara? 

:Não posso dar meu voto .:10 oproject'o coino ·está e ·a el~e apresentando 
a emenda que V. !Ex. já fez ler, estv.1 bem certo dle que, ~sta a ques
tlio riOs tennors em que acabo <1e fazel-o, a tComnüssão de F"lli:J!Ii;a.s reconsi
derará o assum,pto, ~-me qnc: :reria priferivel ·dl!li.'C3r-se as coisas 

· oM~ro ~ :ité aqui. 

O Sr. .João Simplieio - Sr. IP.residente, as considerações do illus
tre -representante do Dil!tricto Federal, $ellhor 'Saltes !Filho, nu!lla Ca
mara - vamos dizer, dinipletaJrn!llte ·nova, .pode'tio trazer alguma duvi
das. G'eMC>, 111orém, que dias não · iiUbsisti'rio, 'uma ;<tez ·que diga aCtS no
bTes COUegas que O projecto nada mais é que 1> d~envolvimento de Wlla Jej 
act'llal. · 

fVigota ·hoje 'IJii1a :lei d'e rgz6 ou 1:9.27, SaD~ionada {)elo Sr. Arthur 
Be111ardes, quando 'Presidente da Republica, e referendada pelo Sr. Affon
so . Pcnna, ·~o Ministro & )ústiÇa. Essa lei tegulàVa: a applicaç;io- dàs 
ajond2S de custo dos -mem.mos <1'6 Camata dos Dept!tados e dD 'Se!!'ado F~e
ral, bem com~ a eatrega do m:iterial destinado ãs secretarias -tias cruas 
~~- do '~so N acionai, dia. <:órle Strptema 'e do Palaoio presi'lllencial, 
detem~itfllWo que, 120 iniciO<> at cada Ses!lio . ~~ti v a, a importan.cia des
tim.da ~ ajuda ·de. ctlsto, fosse ·entl'egOe ·ao •Directot . Geral das duas Secre
tarias. 
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:5m virntde dessa -disposição de lei foi que, a,gora, os Srs. DeputadOs 
pader.un receber, na Secretaria, a im:Portancia de ·suas oajudas de custo. 

Sobre o material a lei determinava que a verba "material" de cada 
urna <Tas ~sas do 1Poder Legislativo fosse distribuida em quatro .presta
ções: ]janeiro, Abril, Junho e Outubro, e que as importan<:Ía$ votadas .em 
credito especial· fossem completamente entregues, de 'lltna só vez, ao Di
rector Geral dess.as Secretarias. 

O SR. SAUJ>s FILHO - :No tempc dessa lei já havia a actual Consti
tui~ão exigindo que as .prestações de contas fossernleitas perante o Tribunal de 
Contas? 

O SR. VrCToR ·Russo:ae:Axo - Claro que não! 

O SR. SALt.r:s FtLJlo ·- Logo, a lei a que a}Juóe o orador não po(le 
~er invoo:ula. 

O SR. JtOÃO SLM:PIJIOIO - Responderei ao aparte do Sr. Deputado 
Sailes .,Filho. 

!Esta lei -dis!>lmha o que o proj ecto ode agora consigna em relação a 
Cantara ~os Deputados, ao Senado 'Federal, á Côrte Suprema e ao Pa
lacio da ·Presidcncia ·da. -Republica. 

•Simplesmente .inchliu Tribunal de Cant;as, c~ elemento coor.denador 
que é dos tres !Poderes, eomo casa que me~ecia distincção especial, eg.ual 
á da C:unara d.os Deputados, odo Senado .Federal, do. iPalacio da Presiden. 
r:ia e da Sup~ Côrte. 

o s~. BA~TO Pn.:To - E do Trib!Ulal Su,perior de Justiça Eleito
ral, -de qlle não se 'l:ratOD I>(>r 'lltna -omissão involll'lltari:t . Aliás, já foi apre
!lCntada etnenda .nesse sentido, i)orque o Tribtmai Eleitoral está no mesmo 
nível que os outros. 

O Slt. SALI.:eS FILs:o - LembrÓ ao nl)bre oraodlor que a minha emen
da não altera o. pon-to a que S. ~:c. se refere. A mmha emenàa apenas 
rezula a prestação d'e contas, que não pode deinr de ser feita, .nos termos 
da tCOD:Stituição, e a .necessidade de serem as despesas autori~das pelo 
Sect"etario, que é o chefe da Secretaria. 

O SR. JOÃO SI'MiPI.~ICIO - A unica novidade do oprojecto consiste 
em que, mensal.lneate, em .um .dia determinado, o Thesouro IFedernl entrega 
ao Director de cada uma das duas Casas do Legislativo a im!)Ortancia cor
respo!ldente ao subsidio . 

O Sa. SALLÉS IFrLlio - IssO está de accordo com os regulamentos 
de CODtabilidade publka? Ou fere esses mesn:os regulamentos, .maodando 
entregar dinheiro a funccionarios não afiançados? V. Ex. &Sabe que ne
nhum director de répart.ição recebe um ,·intem, salvo se tem thesoureiro : 

O SR. ]OA.O SIMPLICIO - ~1e#,POntlO a. V . !Ex. em fuce ~·o Co
digo de CoatabilidadC, J:láo ·ha necessidade de ser afiancadlo. 
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Já tive occastao até de, ai>resentar, num trabalho sob<e ·projecto fí
nan-ceiro, suggestão tendente a corrigir muitos males que por ahi existem e 
onde a União perde grandes reeur.sos. 

. Conhe=nos dos adeantamc:-ntos feitos, a requisição d'e ministros e anw
rizadbs pelo Tribunal de 'Contas, a fu.nccionarios que desempenham íun
c:ções especiaes, como obras, estradas e outras quaesquer, .os quaes che
gam a depositar as i.mportaDcias recebidas, em seu ··=me pessoal, no .Ban
co do Brasil. 

Houve até um funccionario que, . tendo recebido determinada quantia, 
para attender a despesas com a recepção do •Presidente J·ll$lo, depo.sitot: a 
mesma no Banco. do Brasil, em seu JlOme, porque tinha de fazer fuce a 
pagamentos ~speciaes, individuaes e urgentes. 1No fim, a sua conta. apre
sentou um saldo de juros, que elle não quiz receber. F oi a.o Ministerio da 

·Fazenda e devolveu a importa.ncia que não lhe perteru:ia. 

P.ergm~to eu, agora: quantas centenas de oontos terão desapparecido 
por esse proce'sso? E quando peço seja entregue a •import:mçia mensal do 
subsidio que todos recebem ... 

O SR, .S.u.I..r;s 'Fn,Ho - Nem todos; alguns estão fóra, licenciados. 

O SR. JOÃO S[MJR!..;I!CIO - ... o que POderá ficar?· Uma. pequ= 
quantia, que sc::rá. depositada {\O ·Banc:o do Brasil, não em nome individual 
do 1Dire<:tor da .Secretaria ~a Camara dos Deputados, tnaS em rtome d'a pro
,pria Camar:a. 

O SR.. S11I.u:s 'Fxr.Ho ~ Isto não cOnsta do projecto. 

O SR. JOÃO SIMPLIOIO - Eu -<lisse a V. iEx., particularmente, 
e não sei por IJ!UC: -::i!. Cx. não q uiz ter a bondade de me attender, que este 
projecto era o primeiro, portanto .havia um segundo . 

,() SR . .SAt.u:s ·FxLRo - Já que V. Ex. faz urna r~vebção, sou obri
gado a fazer outra. Hontelll~· IV. :Ex. di~ e que a.cceitava IIIÍI!lha emendlá ; 
hoje, .diz que não. IPor isso, trago o caso a plenario. 

o· SR. )QÃO SU.-rJ.?J..liOIO - Vou; responder. V. Ex:. a,presen.tou 
uma emenda, que pedi retirasse, afim de ser offerecida em tel'ceira .discus
são. ~- Ex. me perg=tou qUal a minha opinião sobre ella. A' primeira 
vista, •d:isse que não via inconveniencia em ac:ceital-a, mas 6'0u forçado · a 
estudai-a, pois deveria esclarecer bem o ponto perante a Commissão de 
~Finanças. V. 'Ex. tem uma medida que não poderia acceitar, qua~ a da 
presidencia da Cam=a dos Deputados. entregar a.s importancias não ao 
Director tGeral da .Secretaria, mas ao x,o Secretario .. 1Determinar isso em lei, 
ISetia invadir as attrbiuições da Camara e do Senado, que poderão pelos 
respectivos Regimentos, designar qoal a pessoa· en~rregada de deter essas 
importancias . 

.Por isso é que affirmei ao nobre Def)utado não poder . acceita:r essa 
emerlda, cabível .muito bem, na reforma. &o · Regimento In~o. 
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O S!l, VICTOR ~ussoMANO - E' attitude nobre e lrol. 

O SR. SAU.J;s FrLll:o - 'Levei em cont::t a recommendação de V. E:<:., 
tanto que .não alterei essa parte. 

O SR. JOÃO Sll'MIPilJI•GllO - A lei de z:7 estabele~u a medida e n 
fez muito sabiamente, .porque, quando em Ouutbro, ~ovembro ou Dezembrn, 
como se deu no anno Jlassado e se dá vulgarmente, a proprio Mes;J. d;J. Caman 
.pede 11!I1 credito supplementar para despesas de sua Secretaria. não p.1dcr-e

mos mandar dividir o credito em quarto partes. 

(Agora, Sr. !Presidente, a Tomada de Con.tas. 

(Eo.;iste na lei referida o seguinte: :a verba material entregue a Ca
mara dos Deutados é disponditb de accordo com a sua Commissão de Po
licia, -prestadas as ~s a essa Commis5âo e approvada:s . ~lo JP.oder Le
gislativo. Que n~essidl:t.de têm de ir ao Tribunal de Contas? 

-o SR. s~r.J:.~ .FrL:ao - Apenas obedieilcia á lei. Um d1spositivo qual
quer :não póàe contravir o que a Constituic;ã.o preceitua (apoiados). O ~
to constitucional detennin~- que as contas d<!vem ser prestadas ao Tribunal 
de ·ContaS. Leia ·V. ·Ex. o art. !}9· 

10 SUL JOÃO SIMIPII;I.CIO - Não teria duvida em o.eceitar essa 
emr:nda ... 

O .Sll.. 5.4-LL~ !F1r.Ho - Qual o inconvenic:nte em acceital-a ? 

O SR. JOÃO &IMJ'\LI.CIO - ... sem a excepção qjle o ncbre Depu
tado quer fazer. 

O Sa. SALI.ts Fu.ao ·- Qual ? 

10 SR. JOÃO SoiMlN.JI<:IO Que a prestac;ão de contas do Pa· 
lacio do 1Ca.ttete fkasse exclulda.. Côncor-do com todas as outras. 

O S-:a.. SALU:S FrL!!O - Não tem razão essa allegação. Foi o nobre 
Dep11tado quem m'a. lembrou. Vi que a exeepc;âo do Presidente da Repu.blica 

· tem toda razão de ser, porQ.Ue esse, obrigatoriamr:nte presta as suas con
tas ao Tribünai de Contas. lE V. !Ex. ex:ceptua a Camara e o Senado . 

.Q S·R. JOÃO - Sol'MrF:LIIC!O - •Precisamos saw como siio essas 

prestações de <COntas. 

A verba material, votada pela Camara, é registrada pelo Tribunal 
de •Contas; depois, wtribui<ia ao Thesouro e est::, em virtude de lei, 
entrega as devidas im,porta:o,cias i Camara, ao Senad-o e ao :Palado da ·Pn:
sidencia da jR'el)ubliea. 

(Quanto ás -rontas feitas· pela ;?residencia ficam as mesmas no pr-o
prio ·Pata cio. 
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O Slt, SAt.L~S Fa • .so - !Não fica.Dl mais. D.e ac.corodo ctml.- a Constitui
ção, o .Presidente da 1Republica enviai-as-á ao Triblllllal de Contas para ·n 
respectivo parecer. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Isso ~e dá com relação ás contas ge
raes clb orçamento. 

O Sit, SALL!i:S Fzr.Ho - Não se e)lceptuam e!l6as. 

·O SIR JOÃO S·I'MPlllCIO - E' preciso conhecer um pouco a vida 
administrativa e aJmo ella se passa. 

!Depois de regi5trado o credito pelo Tribunal d'e Contas, distribuído 
ao Th~uro, é entregue ás partes, em virtude de UJlla lei q~ determina 
~mo essas COI!ltas ~ã~ presta.dal;, não voltando mais ao Tribunal. 

lE.sses detalhes· não voltam mais ao Tribunal·, que toma. conta da. a.ppli
caçlo G'as despesas geraes effectuadas em cada 'Um dos orçamentos. 

O· .Sa. SAI.LSS· FILHO - O Trib=l toma conta das . .despesas miuda.s 
- até de wn conto de réis - de t~ as .. repa.rtiÇi)es. 

O SR. JOÃO SIMlPILIOIO - O Codigo de Contabilidade já estabe
lecia as normas. de applicação d:(Js., adcantamentoe.. 

;Q SR. S.u.u:s Fn.Bo - E V. EJC. sabe que não se dão tres adean
tamentos sem haverem si.do prestadas cootaa dlos anteriores. 

O S[R. JOÃO SilM!PíiJI.OIO - Em se trat:anckl, 'JI01'ém, do 'P.oder Le
gislativo e do 1Poder Judiciario, o Codlgo de Contabiri~ ~ãQ attinge es.. 
ses adeantamentos. Ha a lei de 27, .posterior ao Codigo. 

O SR. S.ALLE:S iFn,Ho --1 E' uma lei ord~naria, que -não revogou o 
(~digo. 

C SIR. JOÃO S.IiMffiül'CIO - ·Revogou, tan.to que .não houve pres
tação de contas. 

1P~to ao illustre Deputado. se, a Ca.ma1'a., o. SeDiado, e o :Pala.cio da 
Er~dCI!iciia, de l9~ a.té hoj.e, presta.raDJ. COiltaa. da. aP!Plica;ão da verba 
.. IMaterial" ao T:-ibuna.l. 

O SR. SALLES FILru.> - Não o posso informar a V. Ex . 

Q SR. JOÃO SJ:MPLICIO - Sr. Presidente, a unica. inn.ovação 
que traz o projecto -:- e, aliá!~, tenho a franqueza 'de d~arar. que o apre
sentei· ~a Commissão de 'Finanças, deposi de um estudo CIOmbinado. com todas 
as forças d'a <:amara, vamos dizer, com as forças poUtica.s ·da ll1aioria., .da· 
:IJiiDoria . 'e da representação profissional - a: 'llllica imlovaçã't~ contida ao 
projecto. COD&iste: -em: qu.:-, estregue: o: subllidio do~t- ·Deputado$' á Camara e 
ao ·Senado Fodíeral, tanto aquella como este possam depois, por. uma:. reso-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 11:16 • Página 74 ae 75 

lução legislativa, dar -destino. ás sobtas desse Stlbsidio, ptrdí<io em mvírtude 
de disposição da ~opria C3.JD,a%'a e do proprio Senado. 

O SR. VrcTo!<. -RIJSSO:I!JI.No -O jeton. de presença. 

{). S'R. JOÃO SLMiBWCJ.O -1. Perfeitamente. 

jQniz apenas evitar, Sr. -Presid'ellte - e Zliío B'Witdo reservas - q~ 
as. eooaomias feitas opela Camata dos Deputados e pelo ·Senado 'Federal.. 
COII). -sa.crificio, como- pen6anl muitns, dos seus membros, fossem applicadas 
pela propria Carnara ou pelo Senado ·Federal em attcnder a sen·iços das 
duas Casas d'O ·!;egislatiV'O, que muito necessitam. 

,() S11. Acuacro Tonr;u;s - Aliás, V. EJC. sabe melhor do que eu tra
tar-se de dispositi17o regim~tal que fére a Constituição. 

O .SR. VICTOR Russol4ANo - A Constituição e outras coisas mais ... 

\0 SR. JOÃO SIMP.LIGIO .. - Como. quer que seja,. haverá sobras. 
porque a Camara e o Senaw descontam o jeton de pre9ellça. 

<:amo disse a. V •. Ex., Sr. Presidente, tenbo um segundo projecto, 
creandio 1lm conselho de economia junto a cada Casa do \Poder Legislativo. 

O SR. SALI.~S :Fu.uo - &as sobras .devem .ser appl-icadas em scrvi
ÇQ material. 

O SR. JOÃO SllMPI~l:OIO - E.xclUBiv:unente • 

.Sr. .Pr-esidente, se podmto' nu:lhor.tr nossas Commissões Technicas, 
se ~emos melhorar nossas bibliothocas, nossos arcb.ivos, 110ssos serviços di
versos, sem aPIIlellar para credites suw1c:mentares, sem maiores en.cargo5 
para o Thesouro, e, ao contrario, com as ec<XI!omias resu.ltantes da poro:prin 
Camara e do i)ropri~ Senado, por que havemos de recusar a medida ? 

O SR. SAt.I.ES tFILHo - Todas as sobras, todos os ex.eedentes orça
mentarios têm a,pplicação constitucional já prevista. 

'0 SR. JOÃO SIDMF.LlCIO - O processo vem da. mon:arcbia e é 
'11Sadt>, actualmente, cas serviços militares, onde, em caCa corpo, ha um 
conselho de ~s ..• 

O SR. CoRREI .-I. c" Cosr.A - Economias licitas. 

-o SIR. JOAO SIM!RL.LOIO - • • • ecot!omias chamadas licitas; como 
lembra muito bem o nobre Deputado; existentes de3Cie o ún,perio. 

:No caso, se se cogiba. de eootlOD\ias lkita$. da. Cai;Dara-e d'o ~. por 
qu,e coão fazer- o mesmx>? 

0 - pa. ISALU!s .Fu.Ho - Niio ha. mais economias Jàcita5; boj~, tudo 

rev.erk llal'a. o ~m. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 11:16 • Página 75 ae 75 

-·224-

iO SR. JOÃO SHdíiUJICIO - Absolutamente. 
!Nestas condições, jWgo • ter dado . as uplicaçõe! indispensaveis, mos

traDdo (lue o tprojeeto representa tão só a conset"vaçã,o. da lei existente 
c:"lll 1926 e 1927, com o compleme-nto relativo ao suhsi&io, que será encai
xado em outro projeeto, mesmo porque - :tepito - Camara e Senado de
veri3IIl dar applicação ao que sobraese desses subsidio~. · · 

. A Commissão de IFinànças emittirá parecer sobre as emendas. A Cama
ra deliberará como entender: se jusgar agradavel e conveniente, destinará 
suas sobras a attendtt a outros serviços por ahi a fóra. (Mwito b~. 

!Em ~SegUida, é encerrada a discussão do projeeto n. 15. 

de· 1935 .(1,• legislatu-ra) e adiada a vc:rta.ção até que a refe
rida Commíssão dê ·parecer sobre as elllendas offerecidas. 

Discussão smica do projecto n. 16, tle 1935 .(1.• lo!gisla
tura.), a.utori:1rmdo G a41lt'irir os li~:~ros etc., que Perlen&cram 
a Coelho Netto; com parecer dG Commiss?Jo· àe Fina"fa.s c 
Orçamento, sobre a em~1da da. 3.• disCfUsão • 

. ' . 
Eocerrad!a a discussão, itea.ndo adiada a votação, na fo-r

ma ® ~egirnento. 

Discussilo unica ckJ f>t'ojecto n. 113 C, de I9l5, mudando 
11 tlenomiM'ão do Serviço de Dermatologia. e Syphil~aphia 
e 116 qvt'l'as tr=idencia.:; com parecer dts Commissão de Sav
de Publ~a., rejdta?KW a disposição do art . 1. •, vetada pelo 
Sr. Presidente da RePttbUca; 

~errad!a a dis~ssão, fica.ndo adiada a v_,otação, na. for
ma di> Regimento, 

z .• di~ussão do prqjet:tD 11 •• 216, de t935, re-vigOrando o 
creditD espeC'Úil de 507 :953$6oo-; 4Jbe1'to pelo c!ecreto numero 
24.317, de x de Junho de 193-4, destiiUlt!o a attettder ·ás t!es
pe;as com os se-rviços de ' a.mpliaçiío da Usina A::a;y; proje
cto de Commissi!c de Finanças e Orçamento; 
. ·~errada_ a discussão dos artS. 1.0 e 2.0

, fi<:ando adia-
da a votaçãG, na fot"'Jla do .Regimento. 

1.• discussão do · pro;ecto n. 140 A , de 1935, dispondo 
sD:bre tJ aluguel de proprw.s nacionacs, pelos fti11Ccim14rios 
jxWlicos, com substitutivo da CommisslJo tk Finanças c Orça
mento. 

~&cerrada a dis~ussão, ficaooo adiada, .-a votação, na for
ma do Regimento. 

O Sr. Presidente ·- iNDmeio para coostituir :l Commissão de Es
tudos de Marinha Mercante so .Srs. : Gastão de :Britto, Cardoso Ayres, 

·Amaral iPeixoto, Acu-rcio orres, Teixeira ·Ldte, Godofr~o Vianna, iLem-
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gruber 'Filho, Henrique Lage, Ricardí1'1o Prado, Manoel No~·aes e Paulo 
Nogueira. 

Nada mais havendo a tratar, vou le\·antar a sessão, designando para 
a de amanhã a seguinte • 

ORO:E'Io! DO DIA 

•Discussão unica do projecto n. r 35, de 1935, revigorando para o exer
cício de r 935, o saldo do credito especial de réis zso. ooo :ooo$ooo, aberto 
pelo decreto n. .:23. 298, de t933 ; com parecer da Cornmissão de Finanças 
e Orçamento, rejeitando o paragrapho unieo, vetado pelo Sr. Presidente 
da Republi<:a ; 

2.• discussão do projecto n. :179, de 1935, rnam!ando que os sargen· 
tos .::las Policias tMHitares e do Corpo _de Bombeiros, com mais de 25 annos 
de serviço. qua01do reformados, sejam no posto de 2.• te-nente, tendo pat'e. 
ceres com substitutivos das Commissão de Justiça e de Segurança. e pa

recer da Commissão de Fi11anças. fa~·oravel ao substitutiva da Commissáo 
<~ Segurança; 

r.• discussão do projecto n. 225-A, de r 935, in-dultando os crimi· 
nosos primarias: com .parecer. contrario da Commissão de }llstica: 

t,• discussão do projecto n. 23-:\, de r935. estabelecendo o servko 
<le transporte marítimo entre as cidad'es do !Rio de Janeiro e Wictheroy: 
com parecer da Commissão de Obras e parecer contrario da Commissão de 
Finanças: 

1.• discussão do projecto n. 221, de 1935, rcstabeleco:Jdo como rlb 
de festa naeional, o r 2 de Outubro: com parecer favoravel da Commissiio 
de •Educação; 

Discussão ooica do pareeer n. 5~. de 1-935, appro\·ando o acto d-o Tri· 
bu11al de Contas, que recusou registro ao contracto celebrado pela Com
missão Centra'l de Compras com a a Anglo ·Mexican Tetroleum Co. L-td.: 

DisC1lS5ão u'tlica do parecer n. 6o, de 1935, approva.ndo o acto do Tri· 
bunal de Contas, que reeuso.u registro ·ao contracto celebra-do pela Com
missão Central de C.,m,pras e Lutz, Ferrando & Comp. Ltd. 

Levanta-se a Sessão ás 17 horas e so mlnutos. 

18.• Sessão, em 24 de Maio de 1935 

PRES.IDEIN.OIA DO SR. AR!RUDA CAMARA, r,• VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem os- Srs.: Arru<ia Cam.ara, Euvaldo Lodi. 
Peteira Lyra, Agenor Rabello, Generoso Ponce. Caldeira Ah-arenga, Edmar 
Carvalho, Claro de .Codoy, Lauro Lopes, Café Filho, Ribeiro Junior, Ma

~ 
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rio Chetm()nt, .Deodoro de ·Mendonça, .Acylino de Leão, Abguar Bastos. 
Fenelon Perdigão, José Pingâ.rilbo, Agostinho Monteiro, Clementino Lis
boa, •Genaro .Ponee, !Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer iMoreira, Go-

. crofrodo Vianna, Agenor Monte, Hugo Napoleâo, Adeltllar Rocha, Pire~ 

Gayoso; Freire de Andrade, Waldemar Falcão, Democrito Rocha, Hum
berto Andrade, Figueiredo Rodrigues, Jehovah Motta, Martins Veras, José 

Augusto; Alberto 'R<Jselli, Gratuliano ~e Britto, José Gomes, Mathias Freire, 
Herectiano . Zenaide, Sarnuel Duarte, Botto .de .Menezes, Odon Bezerra, 
•R'Ily · Carneiro, Souza Leão, João Cleophõl-9, iR.ego -Barros, Osorio .Borba, 
· AJ'llaldo •Bastos, Adolpho Celso, 'JY.lrbosa ·Lima Sobrinho, Antonio de Góes, 
Mario Domin~. Domingos Vieira, Artnur Cavalcanti, Heitor Maia, Alde 
Sam-paio, Teixeira •Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura, Sev1:rino ~a
riz, rEmilio ICfe IMaya, Valente à'e ILima, Deodato Maia, Melchisedec Monte, 
Amando !Fontes, IMamoel Novaes, Clemente iMariani, Pedro :Lago, Luiz Vian
na Fil-ho, J. J. Seabra, João Mangabeira, ·Prisco Parai6o, _. Alfredo Mascare
nhas, Arlindo' ·Leoni, !Magalhães Ne:tto, Francisco Rocha, Oetavio '),.[angabei, 
ra, W~erley !Pinho,. IP,edro Calmon, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Ra
phael. Cinc:-orá, l&l'ga.r<l Sa.c.ches, · 'Homero -P.ires, Ubaldo Ramalhete; Jair 
Tovar, !Henrique Dodsworth, Amaral •Peixoto, Julio •Novaes, Candido Pes
SIC>a, ISalles -!Filho, Sampaio Corri!a, !.evi Carneiro, IElduardo iDuvivier, Bento 
Costa, Hermeto .Silva, 'Prado Kelly, :Lemgruber Filho, Cesar Tinoco, AI. 
pio Costal!at, Acurcio Torres, Car-:lillo Filho, Bandeira Vaughan, Arthur 
BC!mardes, oNoraldi_no <Lima, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins Soares. 
Clemente Medrado, :José ;Braz, I.evirxlo Coelho, Theodomiro Santiago, Ade
lio 'Madel, João 'Beraldo, Arthur Bernardes Filho, ~olycar.po 1\Gotti. Daniel 
de Car\'albo, -cat:leiro d·e .Rezende, Christiano Machado, Vieira Marques. 
Negráo -de Lima, José Bernardino, Matta Machado, Anthero Botelho · Bue
no I Brandão, De.lphim . Moreira, Paulo Nogueira, Tbeotooio Monteiro de 
Barros, IWlaldemar · CFereira, Carlota de <Queiroz, ·Barros rPenteado, Moraes 
hndraá.e, -Gardoso de Mello •Netto, •Cincilllato Braga, . .Macedo Bittencourt. 
Laerte Setubal, Alves !Palma, Jorge (Guedes, Comes iForraz, Meira }11nior. 
A11reliano <Leite,- -:Miranda J111nior, ~abio Ara.nh·a , Jairo !Fra.nco, José Cassio, 
Bomingos 'Vela5<:0, 1Laudelino •Gomes, · Vicente MigUel, Corrêa da Costa. 
Art..hur Jorge, tP!ínio Tourinho, Artb'llr Santos, Octavio da Silveira, Pau
la Soares, oFrancisco !Pereira, Diz Junior, · Dorval Melchiades, Carlos . Go
mes de Oliveira, ífoão Carlos, Baptista ·I.uzardo,_ Vespucio de Abreu, De
metrio ·xa-ç-ier, .Aimes Dias, João Simplicio, ·Frederico Wotfe.nbuttel, Vi
ctor. RU.9SOI!la!OO, Raul ·Bittendourt, Ascanio Tubin.o, ·Barros Cassai, Dario 
Crespo, Adalberm CoTrêa, 1oáo Neves, •Fanfa Ribas, Aniz Ba.d'ra, Eurico 
Ribeiro, ·~ \Gomes, Abel <ios Santos, Pedro. Jorge, Abilio de Assis. 
Ant<mio -Carvalhal, Arthur . da Rocha, Silva Costa, Francisco Moura,. Mar
tins e Silva, A9ilberlo Camar~, . Alberto Snrek, Damas. Ortiz, José dco 
Patrocínio, Martinho ,Prado, Ferreira Limam, Ricardo Machado, Alberto .Al
vares, Lima Teixeira, !Paulo Assumpção, ,Pedro Rache. Vicente Ganiez. 

·Leoncio Ar:aujo, \França ;Filho, Arlilldo Pinto, 'iugU:ito Corsino, Cardoso 
Ay;es, V~ente Gouveia, Baeta Neves, A~lan:do .. M:u:i.clto, S)"lvio ·Leitão, 
Moraes 'Paiva, ··Barreto P.into e Thompson ·Fiõres. · (zu). 
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iDd;xaram de comparecer os Srs.:. Li no Machad(), .Plínio Pompeu. Fer
nandes Tavora, 1Ped!"' Firmeza, Ola~·o Oliveira, •Monte Arraes, José <i~ 
Borba, .Simões :Barbosa, 'Motta ·Lima, Od::mdo Araujo, Mello Machado. 
Sampaio Costa, Izidro .de Vasconcellos, Altamirando ·Requião, I..a11ro •Passos, 
.Pinto Dantas, Arnold Silva, Attila Amaral, Francisco .Gclçalves, Nogueira 
·P.enido, Henrique Lage, João Guimarães, Raul Fernandes, Lontra Costa, 
Nilo Alvarenga, Carlos Luz, •Pedro Aleixo, Aut<USto íViegas, Jus~elino 
Kubitschec, Furtado de Menezes, José Allanim, Celso Machado, Joã.o Peni. 
do, Simão da Cunha, Rezende Tostse, )oão Henrique, Jacques Montandon. 
Abreu Sodré, •Pereira Lima, Santos Filho, Oscar Stevenson, Vergu<eiro 
Cesar, •Gama Cerqueira, Joaquim Sam,paio Vidal, Castro Prado, Bias Bue
no, lHyppolito do Rego, Teixeira ,P,>nto, IF"eli2 Ribas, 'Roberto Moreira, Jus
to de !Moraes, IHoracio ·Lafer, Trigo de Lcl<l.treiro, IR'Upp Junior. José Muller, 
Abela.rd.o Luz, IR.ena.to ·Barbosa, Pedro Vergara, Sebastião iDomingues, Fra.n
cisco di IFiori. Chrysostomo à'e Oliveira, Vieira Macedo, Oliveira,Coutinho. 
Gastã:o ode iBrittQ, Roberto Simonsen, Ga.stão Vidigal, }!oacyr Barbosa, 
Salgado Filho e ,Paulo Martins. ( 69). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o comparecimento 
de z 11 S rs. Deputados . 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Henrique Dodsworth - (Servindo ác 2.~ Sccrclariol. pro. 
cecte á leitura da Acta <la Sessão ant.eoedlente, a qual é posta em discussão. 

O Sr. Ribeiro Junior - Sr. -Presidente: quasi ao termino dos 
nossos trabalho-s da Sessão de hontem o nobre Deputado Sr. Plínio Touri. 
nho, illustre vice"i)re5í.dente da Commissão de Segurança Naci<J~al , fez-me 
uma suggestão para que prDferisse algumas palavras rememorativas dos 
feitos . que a. &ata de hoje as.signala. 

Acceitei a suggestãlo, transfonna.n<i'()-a. em tarefa, de que procurarei 
desin.:umbir-me com as poucas forças ao meu. alcance. 

Elabora:da, de golpe, - entre as apertura.s de um tempo escasso, -
a oração que vou ~okrir está engravida.da de imperf.eições evidentes e 
irremoviv eis. Tende portanto, Srs. Deputados, generosidade julgadora 
pata quem V10S fala, neste momento, attenta.ndo, sómente, para o fiono ma
terial <!le CJIUie se fó= a obra, e de!linteressando-vos das inseguranças 
com qll!e o imperito architecto dili~nciará para consti"Uir o m~numental 

eodificio. 
A ~emeride de hoje deverá !!i!r rememorada, com justificada alta

net'ia, por todos OS' bt'asiieiros que ainda se orgulham de ter tido por 
bc:;-o;o afortul:lsdo a:s ~ivosas terras do Cruzeiro do Sul e notadamente. 
pelos que.' - como (l humilde orador, - se arregimentam nas dignifica
deras ,phalanges dos que têm a missão .patriotica de defender a honra, a 
integridade e as instihtições da IPatria queridla. 

!'orque, Sr, Presidente, os factos historicos que esta data relemora. 
merocem, todos, a legenda ciceriana res historia digna, - cousa digna de 
ser conta-da. Não, entretanto, uma só c;ausa ; mas, multiplos fados, de 
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(>ngens e aspectos dissemelhantes e, .todos, sa,1cciooad~res das nos~~M indis
. éutiveis e mui invejadas tradições de exaltado patriotismo, de fervoroso 
devotamento á LiL!!!'dade e dle inegualada braVTillra. 

\Effectivamente, o 24 de Maio foi en::~stado nas filigra11as rebriihall• 
tes <i'a nossa Historia Militar, d~e ha tres seculos e meilc>, pela mão valo
rosa d!e ~o ·!,Q:>es de Souza, qua.ndo em 1 5S4 - de roteiro parói Europa, 
vindo de São Viamte, - "torna dois na~·ios francezes e um furte tambern 
francez, etn P.ernambllco" , 

. Quarenta· e tres aru~os nuis t:~rde, - em 16:zs.. - o heroismo bra
sileiro reponta, vigoroso, nas terras do meu querido Ar.oiazonas, onde 
Pedro Teixeira, já centurião consagrado pela victoria conquistada na vcs
íle~a. " desembarca· na ilha de T'llcujús, onde os ingle:es, commandados 
por Philippe Pursell, tinham trcs fortins, Os d.,is primeiros foram toma
:!os quasi sem resistencia, fugindo os defensores. Adeantando-se, então, 
te\'e o ~itão F;i.velh de sustentar viva peleja c;om os inglezes e hollande. 
ze:;. Os dois cltefes inimigos, Pursell e Oudaen, ficaram no campo, entre 
(I> mortos. O outro ~ortim rendeu-se a Pcdró Teixeira". (t). · 

A brasileira braYura itinerante retoma ao nordéste, acantonando, então, 
na ilha de Santo Antonio, situada na .capital deste glorioso Pernambuto 
ele cujos heroicos pelejadores compatrieios vimos recebendo, através de 
seculos, os mais ruassiços e refulgentes ensinamentos de brasilidade, de 
civ.ismo e de bravura, já, áq:uelle tempo, contrastadas pela chancella cava
lheiresca de um chefe inim~o. derrotado na peleja, - o hollandez \'Vaer
denburch, - que, em docun:ento official, confessou que "combatia contra 
um f>O".JO va.Ioroso e agil" ( 1) • 

!Em· 1ÓJ5, o capitão Dlogo Rodrigues, da guarnição da fortaleza de 
Nazareth, c:rr. sortida audaciosa, derrota um destacamento hollaodez, na 
povoação de Jangadas e ~volta com ·alguma presa ". (r) 

·Em 1824, é a Parahyba quem offerece as rosas escarlates do san
gue esfervilhante de sua gente, alti\'a e · heroica, ao florão, majestoso das 
glorias 1t1ilitares da nacionalidade . "O Coronel Estevam José Carneiro da 
Cunha (depois general e senador) . apodera-se de Itabaiana e obrigga á re
tirada a s forças insurgentes de Pernambuco e da Parahyba,, que eram 
con:mandadas pelo teneote-co~onel Albuquerque Mello Montenegro ". (r) 

Tres annos, mais tarde. - num salto de gigante, - nos transport:l~ 

remos para as lindas terras legendarias do Rio Grande do Sul, - 'das quaes 
a!guem ji disse que deve a sua fertilidade, privilegiada, no produzir a 
"fructa do v inho", ás torrentes desse sang-Ue puro e generosa dos gau~ 
çhos, d~ que · conheço a doçura inebriantc::. porque o tenho no meu lar, 
- com que as· adubar.1m, sempre e perditTariamente. os seus inimítaveis 
cuernlhciros de :..primorada estir.pe. E vamos assirtir á derrota que, no 
Passo de São Diogo, o "coronel Bento -Gonçalves, com . 220 milicianos, in
flige a um Úõ<;o· de cavalhada que levava para . a Banda Oriental". ( 1} 

'(I) Barão do. Rio Branco,, Ephemerides Bra.rüciras, pagina ;283; in 
"Revista do Instituto Historico e Geograpbico Brasil~ro '\ ·tomo 82, 1917 . 
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Em 182-8, incorpora•amos á nossa esquadra o brigue-escuna FelL:·, 
armado com ' 1 peças, - tomado, por abordagem. pelo valoroso comman
dante James lnglís. 

E, finalmente, em 1866, vamos adm:rar esse painel gigantesco de in
excedível valimento militar, de equilibrado estoicismo e de insuper;wc:l 
heroicidade legititra que foi a primeira batalh:~ de Tuyuty, cujos colo
ridos realçantes não súJa possível sobrelevar na tela, mesmo por um p:n
cel de Ticiano, porque a heroicidade inteiriça se não decalca .para as lonl!:> 
dos pintores: - ella se conserva, impositlva e perennemcnte, chumbada :i 
terra dos campos de peieja que alicerçaram os recontros dos. combatelltes 
audazes, em presença. 

Ouçam':l~ o quo, sobre essõ\ pagina ful~rUrat~. tc da nossa Histori:t ~Ii
lita7, nos legou R:o Branco: 

"z866 - Primeira batalha de Tuyuty (a segunda fr.i 
ferida a 3 de Novembro de zS67) . O exercito alliado apre
sentou nessa b:ltalha 32. ooo homens, sendo 2 t. ooo bra~:

leiros, sob o commando do gene-ral Osorio, então barão de:: 
Herval, ro. ooo Argentinos e t .:zoo Orientacs. O gener:?. 
Mitre cotr.mandava os Argentinos e era ao mesmo tempo 
o general em chefe dos exerci tos alliados ; o general Venan
cio Flores dirigia os 0Tientaes e tinha ás suas orde11s a.l. 
gumas forças destacadas do Exercito Brasileiro e do Ar
gentino. O centro e n esquerda da linha dos alliados eram 
occupados peios Brasileiros, e no centro estavam tambem ;t S 

tropas oricntaes . Os Argentinos fo~ma,·am a ala direita d.:> 
exercito alliado. Contra os Brasileiros e Or:entaes o dict:J
dor Lopez: lançou r8.ooo h!>mens, em tres divisões, comm:~n
dadas pe!o general Barrios, coronel Dia:z: e tenente-coronel 
Marcó; -e con tra os Argentinos a· divisão do general Rcs
quin, composta de 6. 3oo homens. As d ivisões brasileiras d~ 
infantaria eram comtrandadas pelos generaes Argollo. Sam
paio, Guilherme d e Souza e Victorino Monteiro. /1.. artilha
ria, pelo general Andréa. As duas divisões de cavallatia pell) 
general Menoa Barreto (José Luiz) c coronel Tristão Pinto; 
a brigada ligeira .de ,·o!untarios de cavallaria, pelo generai 
Netto/ Era chefe do Estado-Maior, no exercito de Osorio, o 
general ,Jacintho Pinto áe Araujo Cor~êa. A "derrota· do dieta
dor Lopez íoi · .completa. Ficaram no campo 6.ooo paraguayo~ 
mortos e 370 prisioneiros, e entraram para os seus hospitaes 
7 .ooo feridos. Foram tomados pelos Brasileiros quatro c;J
nhões, duas bandeiras e um estandarte, .pelos Orientaes, um:l 
bandeira; pelos Argentinos, tres estandartes. Os Orientaes pe•
deram a bandeira de um dos se'"s batalhões; e . os .'Argentino;;, 
dois estandartes de cavallaria. A perda do pessoal no e..xe!'
cito alliado foi de 3. 913 mortos e feridos. sendo Brasilei~os 

J.OII, Argentinos 6o6 e Orientaes ~96. O principal esfor';" 
do inimigo foi dirigido contra a divisão do general AntoniQ 
de Sampaio, que por isso soffre'u · grandes perdas. Sampa :<) 
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foi ferido JPortalmcnte e falleceu. em viagem llara Buenos 
Aires. Forarn feridos levemente os generaes Osorio e Gui~ 

lherme de Souzn; mortos, os comr:nandantes 'Rocha Galvão, 
do. J,G de voluntarios (Bahia), e Innocenc:io Cavalcanti de 
Albuquerque, do 55... (Peraambuco), aiérn de 6o O'Utros of~ 

ficiaes; feridos, 169 officiaes brasileiros, entre os qcaes Gui
marães Pcl.'Cota (do z." de infanatría), Dr. Pinheiro Gui
marães (do 4· • de voluntarios do Rio de . Janeiro), Mallct 
(do 1." regimento d eartilbaria) e tnais N c:ommandantes", (-2) 

Uma singela enumeração de epherr.erides nacionaes nada representa-
ria, se nessas relações dos nossos factos de cada d:a, succedidos em diffe
rentes annos e lagares, não defluissem, - límpidas e !ncontrastaveis, -
m:~.gistraes lições de civismo. Não collidem com essa condicional prefi
xada. as que submetti á generosa attenção dos meus nobres collegas, s~. 

Presidente. · ' 

• A Historia, se não entretece com o alinhamento, mais ou menos, ca
pr:cho"So, de algumas colu:rrnas de datas, que nada representariam se os 
algarismos que as assignalarn não ''fossem obrigados a falar", como nos 
ad •·erte Gcetbe. -

A Histeria é, sobret\l1io, a terra revolvida pelos embates que resul.. 
taram dos emprenendimet~tos e pelejas propu~dores da civilização, do 
progresso e da bemaventurauça que as 'lllassas hum;mas sustentam, sempre, 
porfiosas de se .::atalogarem, vantajosamente, na hie~a~chia dos valores pa
trios ; e é, ptincipalmente, o scenario desmedido e eni:polgante em que se 
enfileiram, altivamente, as suas personagens, que são os h~oes que a tra
cejaram, - transmudados, depois, em 1>allsas humanas que lhe demarcam 
as paginas movimentadas, e aos q=s a posteridade deve o culto reveren. 
cial de sua admiração, de suas homenagens e do seu enth'usiasmo. 

Assi!%1, Sr. Presidcn_te, eu- pediria aos meus nobres · co !legas que de
ferissem o requerirrento que enviarei á :!liesa, solicitando o encerramento 
~a sessão, em reverencia á memoria sagrada dc:sse ínclito compatricio, ma~ 

·, rechal -Manoel Lu~ Osorio. marquez do Irerval, e lhe imitassemos os feitos 
assignalados de bol%letn dos tres equÜ.ibrios, de chefe político prestigioso, 
de Senador do Imperio e, sobretudo, de victorloso soldado de Estero Bei. 
laco e de TuY-uty! (Mui~o bem. Paimas~ O Madur é cu17f11ri~r.cn.tcdo.) 

O Sr. Martins e Silva (Sobre a A.cta) - Sr. President~. tendo os· 
Deputados dassistas José oo Patrodnio e .Chrysostomo de Oliveira, quando 
da n:iinha posse. declarado, conforme consta dos .Annaes do Dicmo do 
Poder L.egi.flutivo,_ $e não rep:resentava nesta .Casa as clisses trab.i.lhis
tas, como resposta e num attestado ~m flagrante e insophismavel da mi
nha real expressão prolet<j.ria, solicito de V. Ex., sejam transcriptos no 
Diario do Poder Legislativo os seguintes telegrammas por mim recebidos : 

Deputado Martins e Silva - Camara '-.Federal - Rio 
Recife 1 o222oo, zz,3 s . __;_ Federação classes ·.trabalha

dores Pel"lJambuco deliberou offerecer.vos todo· apoio reco
. nbecendo-vM· verdadeira expressão l!roletaria · creador grati~ 
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dão trabalhadores. Leia Tribuna. Saudações proletarias . -
M. Souza Ro!Jim, secretario geral. Abraços. - Borba. 

Deputa.do Martins e Silva - Palacio Tiradentes Re
cife, 94960, r8,.zo. - Syndicato ~iotoristas Recife scicnte 
infame accusaqão fostes victíw.a calurnnia José Patrocini•>. 
Chrysostomo Oliveira., urotesta energicalente inverdade. E's 
expressão maxima proletarlos. Este syndicato hypotheca ir
restricta solidariedade dedicação companheiros, reconhecendo 

·esforços causa trabalhadores. Abraços. - José M anot'l, pre
sidente 

Deputado Martins e Sill·a - Palacio Tiradentes Recife. 
94500, 21, 45,20. - O Volante, orgão defesa proletarios. con
gratula-se volta companheiro Camara, hypothecando inteira 
solidariedade levanta vehemente protesto contra cavilosas 
accusac;ões não serdes expressão proJetaria, Abraços. Fcrrci
ra Gu.rmão, director. Aurora, 49-2, Recife . 

Deputado Mart!ns e Silva - Camara Federal - Rio 
244300, :.<o-,S,:;o. - Syndicato Beneficiadores Cereaes pro· 
testa junto vossencia contra attitude José Patrocinio, respeito 
reconhecimento nosso chefe, h1·pothecando inteira solidarie
dade. - João Azevedo, presidente. 

Deputado Martins e Sih·a - Palaciô Tiradentes Belé~ .. 
56634, 18, 29. - Vktoria causa que abraçamos, depo:s sof
frimentos n:oraes passados, tua victoria vem provar que a 
maior conquista de revolução de· ouftlbro, o Codigo Eleitoral 
foi a maior segurança da verdadeira Democracia, Rejubi~ 

losos felicitamo~ presado companheiro, reivindicaçGes classes 
trabalhadores direitos postergados nossos inimigcs deixando-. 
os pasmados ante a vi...,toria da nossa soberania, confirmada 
pelo egregio Tribunal Eleitoral. A classe eommerc;aria es· 
pera de\•otamen te in conteste i Ilustre leader trabalhista paráen
se. Saudações. - Jo~MJ Ewcrton Amaral. - Jo(J(Juim Car
valho. -- Dyrceu Paclu!co. - Mario Carneiro Mirm1da. -
lsa,ac Alhia. - Anltmio Souza Rebdlo. - Graci!iano 8a
~tista. - Malaquias Pinheiro Silva. - José Lyra Castro. 
- Thcodosio Jo.<,é Marques. - Lui:: GonzagaJ. - RaymuJl
do Cordeiro. - S&Jastião Freitas Lcitc. - Francisco Ro 
drigue.s. 

Deputado Martins e Sih·a - Camara Federal - CáeEt 
Porto - Belén:, r 8oi,18,r9. - Syndicato Machínistas pro· 
testa junto vossencia contra a.ttitude ala bahian.:, respeito 
reconhecimento nosso chefe, hypothecando inteira solidarie
dade . · - Se bastião Li nu:, presidente. 

Depu-tado Martins e Silva - Camara Federal - Belém, 
365o6, IS, I7, 35. - Syndicato Construcção Ci\·il, protesta. 
vossencia contra altitude José Patrocínio ~!'!conhecimento nos
so chefe, hypotheeando inteira solidariedade. - Francisco 
Pires, presidente: 
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Deputado Martins ·e Silva - Cam~:ra Federal - Rio 
Belém, z863oo, 17., 19 .. - Syndicato :Marmoristas pro

testa juDto 'V. Ex., contra attitude José Patrocínio reconhe. 
cimento nosso chefe, hypothecando inteira solidaried:1de. 
Domtngqs Dias Velloso, presidente. 

Deputado :Martins e Silva Camara Federal Rio 
Belém, :z864oo - 17,19: 

Syndkato Empregados 
contra attitude Deputados 
chefe, _hypothe;:ando inteira 
queiro, prcsl~te 

Hoteis ~rotesta junto vassencia 
contrarias reconhecimento, nosso 

solidariedade. - Fr~ncúco Cas· 

·Deputado Martins e Silva - Camara Federal - Rio 
B~én:, z8666oo - 17,19 :1 

Syndicato Operarias · Corrumes protesta junto vossenc:a 
contra attitude Chry~ostomo Oliveira, José Patrocínio rcs 
peito reconhecimento nosso chefe, hypothecando inteira soii
dariedade. - Joaquim Filho, presidente. 

Deputado Martins e Silva - Camara r ederal - Rio 
Belél%2; z86soo - 17,19: 

Syndicato :Mecaniços M;etalhugicos protesta junto vos• 
sencia contra attitude de despeitados reconhecimento nosso 
chefe, hypothecando inteira solidarieda<ie. - . Joiio Dü:s, pre 
sideute. 

Deputado .Martins e Silv.a .- . C:unara Federal Rio 
Eelem zJsgoo 36l27!2olro!4Q . 

SyndicatD Beneficiadores Fumo .. protesta. junto vossen
cia contra attitude deseleggante José Patrocinio sobre reco
nhecimento . nosso chefe, hypothecaado inteira solidariedade. 
- . José Aiipio, ~esidente ~-

Deputado Martins e Silva Camara Federal - Rio -

Belém 286ooo - r7J19 :. 

Federação Trabalho protesta junto vassencia contra at 
tud.e aggressiva dos DeputadÓs Chrysostomo Oliveira e José 
PatroCÍIIio sobre reconhecimento seu . chefe fundador, bypo
thecando integral solidariedade. - Lou,-en~(). Marques, 6eC1"C! 
talõio geral. , · 

Deputado Martins e Silva - . Camarà . 
20(20!40. 

-Syndicato Mardneiros· felicita_ o . vjctoria. 

Rio Pará 
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Deputado Martins e Silva - Can:ara Deputados Rio 
Pará 13l50 x.337: 
Felicito-o 9ela victoria. - Sampaio, presidente Syn(E

cato Taifeiros. 

Dep'utado Martins e Silva - Rio - Pará - 24l29l 
I753lt8l IO: 

Regosijados brilhante deçisão Tribunat Superior El~i 

toral confirmando validade seu diploma Deputado federal. Rc· 
ceba nossas effusiva! congratulações. - Hcrmogenes Man. 
cabira, presidente do Syndicnto dos Foguistas, 

Deputado Martins e Silva - Rio - Pará - 18l29l 
tsolx8lo8: 

AsS<'ciac;:ãa Praticagem Barra, rejubilada decisão Tribu 
na! Eleitoral felicita .,rezado cõinpãiineíro estrondosa victona. 

Devutado. Martins e Silva - Palac:a Tiradentes - Rio 

7H>57l'291.zooo: 

Syndic:ato Mestres Marinheiros congratula-se victoria a 1-
cançada. Avise regresso. Abraços seus ami&Qs sinceros, pela 
dírectoria. - José Oliveira. 

Deputado Martins e Sitva - Palacio Tiradentes - Rio 

Belém -· 3019135; 

Operarias Livraria Pará rejubilados saudam grande ti 
moneiro tra:balbo vic:toria alcançada, anciosos esperam· nosso 
meiÕ. - Pedro .Pontes . . - Fousi.illo Pimenta. - Arklino 
Nutu!S. - Orkz.ndo Saldanha. - Orlando Santos. - Gabriel 
Reis. - Milton Souza. - João FCTreira. - Thcotonio Ro. 
drigut>:S. 

Deputado Martins e Silva - Camara - Rio - 56568 
Beléln :29[ I 6 : 

Synàicato Hot~s regosijado j'llsta victoria abraça seu 
chefe. - Nestor c Casqueiro, presidente e secretario· geral. 

Deptttado ·Martins e Silva - Catt'a:a. Deputados - Rio 
58665 - Belém 3ol t6l to: 

1Regosijados- victoria abraçamos querido chefe, operarios 
·Fabrica Cerveja. 

'Deputado Martins e Silva - Camara Federal - Rio 
2836lzol 17-35 - Belém: 
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Felicito gloria alcançada para nossa salvação. - João 
Paulo Bandeira, Syndit?to dos Capitães da · Marinha ·Mercante. 

Deputado· Martins e Silva - Rio - 56. 6o6 - Belém 
Z9•I8 - União Chauffeurs Pará tem satisfação· cumprimen 

'. tat distincto . companheiro' victor~a . alcançada, votos felit .. 
dade. Parabens proletariado. - João Amaral, presidente . 

Dep'utado M·artins e Silva - Caniara Deputados - Ria 
- s6. s:;z - Belém, 29 ZZ-20 - Syndicat~ .COrtumes ábra
ça querido chefe ·justa victoria. - Úsé -Cru::, p~·esldente. 

Deputado Martins c Silva - Palacio Tiradentes - Rio 
- s6 . s6g - Belém, 29-16 - SyD<Iicato Bondes Força e Luz 
'abraça e felicitá . - J.oão Oli~cira, presidente. 

· Deputado Martins e Silva - Camara Deputados '-- :Rio 
;.._· 56.619, 29-!7 - Be~ - Párabens t ua retumbante. vi 
ctoria. Abraços Moacyr Bahia, Serviçoç Cadernetas · Profis
sionaes da Inspectoria do Ministerio do· Trabaiho. 

Dept~tado Martins e Silva· _... Camara Deputados - Rio 
- . sS.s88 . - Belém, 30 zo - Abraws estronda~. victoria. 
- Pedro Amarcll. F~lippe Mar,in.s _ - Syndicato Machi· 
nistas, directores. 

Agenciuna para Martins e Silva - Rio - Jo-r 8 ro -
S. Lui2. - Receba nossas felicitações virtude vosso reconhe
cimento coma Deputado. - D;Jtm.isio, presidente Tecelágem 
de S. Luiz do Maranhão. 

-Dep~ado Martins e Silva Camara Deputados - Rio 
sa.6oo - Manáos, 30 IS - 'Syndícato . .Oraphicos Ama

zonas par:~:bens . a illustre classista renovação merecida seu 
mandato. - Nertor Oliveira, presidente. · 

Martins e Silva· - •6unara Deputados -: SS-559 - Belém. 
:19·1~-r()- Abrác;os victoria. nossa causa. - Gu..rméio A . Gomes 
c Jayme. - Syndicato da Livro ·e do Jornal. 

Martins e Silva - Camara Deputados - s6.573 - Be. 
1ém, Z9-l7·SS - Abraços. - · Bandeira. - Syndieato M«. 
chi.ni.sta Navegação do. Esta.do. ~ . . 

.Deputado · :Martins e -Silv,1 - · Camara Federal - Rio 
_:_ 2S6.too, 17.-:zo - Belém.. - Syndicato ·Bondes Força" e 
Luz protesta junto V. Ex. COI:itra altitude das que camba-. 

. teram . reconhecimento nosso chefe; hypothecando inteira so
lidariedade. ·- An.tottio Stz!les, ~eeretario geral. . 

Deputado •Martins e Silva - Cainara Federal - ·Rio, de 
Cáes do Porto - Belém; q•ot:, i7-r8 - ·syndic:ato Fiação 
Tec~gem proteSta juntO voo5el1cia 'contra attitude despeit~. 
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dos que oombateram reconhecimento nosso chefe, hypothe
cando inteira s-olidariedade. - Arlhur Junior dos Santos, 
presidente. 

Deputado Martins e Silva - Camara Federal - Rio 
286.2oo, 17-20 - Syndicato Marcineiros pr-otesta junto de 
V. Ex.· contra attitude. inexpressiva José Patrocínio :;obre re
conhecimento' no-sso chefe, hypothecando inteira salidariedade. 

Raymumdo Nonato Maciel, presidente. 

Deputado Mar.tins e Silva - Camara Rio - ~85.300 

Belém - 17-18-20 - Syndic:!.to Portuarios protesta junta 
vossencia contra attitude grosseira despeitados contra reco
nhecimento !10580 chefe, hypothecando inteira solidariedade. 

RtJyft>Undo Nos(lto L'-iadel, presidente. 

Deputado •Martins e Silva - -Riõ - Camara - Pará -
25*17•1, 83:r - Syndicato :Marinheiros protesta junto vos

senda eontrn nttitude inexplicavel dos que despeitados com
bateri!Jil reconhecimento nosso chefe, bypothecanclo inteira so
lidariedade. ~- L1'bcnlino Santos, 9residente. 

Deputado Martins e Silva - Camara Federal - Belém. 
2Bs.soo, 17-18-.zo - Syndicato :Estivadores Lloyd Brasileiro 
Belém protesta junto vossencia contra José Patrocínio, Chry
sostomo Oliveira attitude tomada ·contra reconhecimento nosso 
chefe, J:ypothecando inteira solidariedade. - João Prrcira 
Nascimento, presidente. 

Martins e Silva - Camara Deputados - 55·558 - Be
lém - ·29-IS-ro ....., Parabens vic:toria. - Motorista ot.zS. 

AgenciJJDa, para. Deputado Martins e Silva - Rio -
55·440 - Belém .29-13-.25 - Orgulhoso -por continuar defen

\ der ca1.1sa operarias paraenses. Abraços. Fortaleza. Syndicato 
' Livro e Jornal, secretario geral. 

Agenciuna pa·ra Deputado Martins e Silva - s6.s::o -
Betétn - .29*.:12 - Venceste porque foste forte e soubeste 
luc:tar, 011 bons não ·caem com facilidade com que os máus 
premeditam - Barroso. ;_ loã~ Olivi!ira. ·- José Romeiro. 
- Sct"gw Sont'Anna. - Sergio Araujo. - lg11acio Dias, di
reetorea do Syndicato de Bondes, Luz e . Força . 

Deputado Martins e Silva - 'Camara: Federal - Rio -. 
s6.6:ro - Belém - 29-r7-55 - Como iunocionarios Banco 
Nacional Ultramarino cumprim;:ntam';rS digno rewre<>el1tante 
victoria justa ·acaba de obter. - Osvaldo DiJion. - Ncstar 
Bastos . ..:!... -Emcsto Almrida. - Manoel Soarcs. - Armanão 
N-rmes. - Aluizio Lim<:~. - Clovis Farcira. -Re-nato Sor•
za. - Raul Franco. - Lu.i:: Pimetiia. - Abr:lardo Varella. 
·- Alvaro Soares. - Ani3io Taixeira. - Seraphim Cru::. -

Rodo[fri,.o Santos. -João Pires Botelho. - losé Castanheir~. 
- Et4genio Alvcira, bancarios. 
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Illmo. Sr • . Deputado O:Martins e Silva- Rio- s6.633 -
Belém - 29-1.S .:_ Syndicato Operarias Portuat"ios tOOgra
tula-se com a brilhante victoria do digno coDIPanheiro. -
Classistas delegados eleitores paraenses desejam. perennes feli
cidades. - Raynumdo 'No nato Maciel, p:-esidcnte. 

Deputado Martins e Silva - Rio - S6.6~s - Belt:n 
29-18 - Queira prezado conterraneo acceitu :>inseras ieli
citações vossa grande victoria. - Lou.r'ival Pereira de Souza, 

·mensageiro Telegrapho Nacional. 
Deputado Martins e Silva - Rio - 56.621 - Belêm -

29-17 - •Companheiros Arsenal Marinha neste firmados, re
jubilando-se vosso reconhecimento (:amara. Federal congratu
lam-se significativa victoria. - João Chrysostonw. - Ray
mu.ndo Ctwro. - Antomo Leite. ·- .Jolf.o Esti!'Vam. - 1{1?
lioáoro Santos. - Frllncisco Lima. - . Francisco Mocllaáo. -
.Abrohiio oMcllo. - Raynnt.ndo Baltw. - Emílio Barreira. -
Hcrminio Cotino. - Antonio Pq?s. - Nicanor Lama. - Ce
sar Silva. Nilo Santos. - Agostinho S~mtos. - Vcnciti" 
Patronio. - Ltu!gcro Cardoso. - José Quirino. - Anu~ro 

Paiva. - Bernardo Malchcr. - RaymÍt'ntlo Oliveira. - Eu
genio Tavares. 

Deputado Martins e Si h· a - C amara -' Rio ~ s 7. 867 -
Belém ·- ao-IJ -20 - Conhecedor ideal prezado companhei
ro, nome Syndicato Trabalhadores Limpeza Cidade, levo 
nossas ·maiores votos felicidades congratulações. Coràiaes ,au
dações. - Antonio Xímenos Aragão presidente. 

Deputado ·Martins c Siiva - Camara Federal - Rio -
372.ooo - Belém - 30-10 - Sy-ndicato Praticos Flu;n:~r:s 
envia effusivas congratulações justa vidoria vossencia. -
Oliveira da Pa::, presidente. 

Martins c Silva -· Camara Deputados Rio - 55 .725 

- Belém, 29·14-5.- Felicitações enthusiasticas. - Livraria 
Pará Intellecttul. 

Deputado Martins e Silva - Camara ·Deputados -- Rio 
..;_ ·s114 - Belém, x.•, 1 r-30 - !d(:Iltificado grande data hoje, 
eleitDr· que fai chapa . trabálbista senti nobre causa digno 
Deputado. 'Cong:ratulo-me linda victoria recurso classista. -
Antonio NegrcirtJS. 

Deputado Martins c Silva ·- · Camara Deputados ~ Rio 
- 4.6oo - Belém, 30-20 - .Rcgosijados victoria abraçamos 

· prezado. pioneiro.. .,_ ySndicato ()pe.-;n-ios Marmoristas. 
•Martins e Silva - ·Camara Deputados - Rio ss.sSg. 

Belém ,29,14,40 - .Parabens victoria. - Conductor 225 . 

. Députado Martillõ e Silva - Camara Deputados - Rio, 
55.863 ........; Belém, 29 - r63o. - Felicitamos victoria. -

· Gome e Silvll.· - Gomes Mesquita" direc):or do Livro e Jor
nal, de 1934, qwuxio do assalto ao m~o-. 

Agenciuna ~ara. •Martins e Sil~ ..,.... :Rio - S. Luiz. 29 -
12,20. Abraços estupenda dupla victoria, seu reconheci-
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mento assim como caso Pará. Saudações. - Pampol/UJ, Syn
dicato Conferente de Carga e Descarga. 

Deputado Martins e Silva - Rio - s8.6rs - Belém. 
30 - J4,IO. - Re<:eba prezado amigo effusivas cordiaes fe
licitações reconhecimento seu legitimo direito Tribtmal !Elei
toral. Abraços. - Alfredo Chaves Ncito, Juiz Federal. 

Agenciuna para Martins e Silva - Rio 9.048 - S. Luiz, 
18-4 - 1~140. - Receba nossas felicitações virtude seu di
ploma Deputackl. Saudações. - Adalbcrt-o Baptista, presiden
te· Syndicato Marítimo de São Luiz do Maranhão. 

Deputado •Martins e Silva - Radío -- 18.23 - Belém. 
Parabens. - Christian<~ Soa::a, cond!tctor 15 r. 

Deputado Martins e Silva - Rio - r-6 ,12. Aceeite meu 
abraÇo justíssimo acto Superior Tribunal Justiça Eleitoral. 
- !. Ruji.no Santos, praça Pinto Pebcoto .29 - S. Januario. 

Agenciuna para Deputado Martins e Silva - Rio. Be
lém, :29 - I4.50 - s6.090. "Folha Norte .. sirenou um quarto 
hora, pla-card da victoria Martins e Silva. Trabalhistas re
gosijados. Récega meus cumprimentos. - Millon Dantas. 

Deputado Martins e Sih·a - Camara Federal - Rio. 
Belém, 263.900 - 22,16. Por motivos financeiros sõmer:tc 
agora felicito prezado <:ompanheiro brilhante victoria esperan
do continuação e defesa trabalhadores dentro parlamento . sem 
ligar importa.ncia despeito ala bahiana estou satisfeito ter 
concorrido meu voto consciente triurnpho nossa causa embora 
tenha eu so,ffrido a mais desgraçada das perseguições. - Ju
lio Freitas pelos operarias beneficiadores de fumo. 

Era o que tinha ~ dizer. 

O Sr. Martins Veras - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Pre!ridente - Tem à palavra pela ordem o nobre Deputado. 

O Sr. MartinS Veras - (Pekl ordem) - Sr. Presidente;. hontern, 
na occasião em que falava o illustre Deputado Pinheiro ·Chagas, tive a 
opportunidade de dar varies apartes. Entretanto, pela leitura do Dúlrio da 
Assembléa, de hoje, verifiquei não <:onstar nenhum dos apartes referidos, 
e, aliás não é a primeira vez, Sr. Presidente, que este facto se verifica. 

O SR. AcuRcio ToRIU!S - Hoje, tambern li o discurso do Sr. De •a
l< do Pinheiro Chagas e não encontrei nem apartes meus ao orador, ~'~~"l 

contraapartes a V. Ex. O fa<:to, por~. é explica,vel em face do proprio 
Regimc:nto Interno da Camara, que determinou á tachygraphia só re~i-;

tar os apartes · que forem dados com a a~quiescencía do orador. 

O SR. MARTINS V:ERAS - Foi o que aconteceu commigo; pedl 
permissão ao orador' ·e elle a deu. 
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O SK AcuRcio Touu:s - Então, no momento em que V. Ex. ~()ar

teava, Ou.tros collegas tambem o fizeram, em tumulto, tornandO-se impos
sível apanhar todos .os apartes simultaneamente. 

O S11.. BARRl:To P1N'I'o - Aliás, o ser< iço de tac;hygraphía da Cama r a 
é cptimo, irreprehensivel, como reconhecem todos os Srs. 'Deputados. · 

O SR. :MARTINS VERAS - Sr. Presidente, o que :ne faz. fonlll-
1'\r esta reclamaçãt> não é a estulta vaidade de ver registrados 1neus :tpl~
tes. · 

O SR. AcuRcio ToRJU:S - E ninguem s~ria captt:z de dizsr isto . 

O SR. MARTINS VERAS - O · que queró pedir a V. Ex. é uma 
providencia no sentid~ de que Os trabalhos publicados no Diari1> do Po.; 
der Legisiatíva sejam a e~ressão real dos debates aqui ocwrridos. 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão antecedente. 

O Sr. Miranda Junior .- (Pela ordem) - Sr. Presidente, o no
bre Dcputado Sr. Gastão Vidigal cornmunica a V. Ex. e á Camara que, 
achando-se _enfermo, não pode, ·por esse relevante motivo de força maior, 
compar~cer ás" sessões. 

O Sr. PresidA!nte A M-esa · fica inteirada. 

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

O Sr. Pereira Lyra 
guinte 

Officios; 

( r.• Secretario) ' proc~e á leitura do se. 

EXPEDI;ENTE 

-Do Sr. Macario de Almeida, Deputado eleito ·pelo Estado de 
Minas Geril-cs, de 19 do corr~te, cornmunicõJ.ndo· que 5Ó tomará posse até 
o fim do mez anda!lte, 110r motivo de saude. 

-'- Inteirada. -

Dois do Ministerio do Trabalho, Iftdustria e oComme~cio, de 2 2 ~ 2J 
do corrente, enviando as seguintes 

INFOillo!ÂÇÕl>S 

1'enho a honra ile accusar ·recebido o officio n . 367, de 4 ·de Abril 
findo, no qual V. Ex. solicita providencias no sentido ~e ·_serétn ptestadas 
:Por este Ministerio informações · relativ~ 39 requerimento ·do Dep'utado 
Ascani~ Tubino, a:Pprovado pela Camara . dos _Deputados e referente ao .pro
jecto numero 153, . de. 1935, que· ocxinsign:~. gar~tias · ao reconhecimento do 
salario e dá ·outras provid~cias. · 
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Cabe-me- declarar em resposta que, em relação á competencia deste 
Ministerio sobre o assumpto, taes garantias se inscrevem implicitamente 
entre as attribuições . conferidas ás Juntas de •Conciliação e Julgamento, 
mstítuidas para a solução de litigios oriundos de questões de ~rabalho t:O• 

tre empr<:gadores e empregados syndícalizados (decretos numeras 22. 13.2, 

de 25 de Npvembro <je 193~. e 24.74.2, de .14 de Julho de 1934). De a'C
cordo com o que dispõem estes decretos, têm-se processado não só o rtce-

' bimento de salarios ven-cidos· .e não pagos, mas aind~ o de salarios corres.. 
pondentes aos dia·s de aviso prévio, a que tem direito o empregado ú~ 
mittido com infracção do artigo x.z.:zx, do Codigo Civi\, e St do Cadi~a 
Commercial. · 

·E' t.ambem da jurisdicção deste }iinisterio processe.r infrac~ões do 
artig., 5. • . do Regulamento ai>Jlrovado pelo de-creto n. 20 . .291 , de 12 <!e 
Agosto de I9JI, que equipara os vencimentos ou sal.arios de brasileit·o~ 

e extrangeiros q~e exercem func~ões identkas no mesmo estabelecime-nto 
ou empresa, o pagamento de salarios referentes a férias (decretas nume
ro9 ~a.or3, de 19 de Agosto de 1933, e 23·7'68, de 18 de Janeiro de 1934) 
e dos salarios estipulados 1lQr <XÍnv~oções collectivas de trabalhl), nos ter
mos dos decretos numeras 21.7ór, de 23 de Agosto de 1932, 22.033, de 
29 de Outubro de 193_2, e 2I.JÓ4, de 4 de Março de 1932. Estes dois ulti
mas decretos,- em relação ao horario normal de trabalho (quarenta e oito 
horas de trabalho semanaes) e os Regulamentos approvados, respectiva
mente, pelos <ieeretos n-umeras 183, de ::6 de Dezembro de 1934, e 54,. de 
u de Setembro do mesmo a.nno {Caixas d Aposentadorias c Pensões I-'an 
commerciarios e -ban.carios). garantem a irreductibilidade · de salarios dos 
empregados, reconhecida pela jurisprudehcia administrativa J!o ·Ministe
rio, como egualmente extensiva aos salarios ou ordenados dos empregado~ 
incluídos no regime legal das demais Caixas. 

Reitero a V: .Ex. meus protestos de elevada estima e distincta con
sideração. - Aga-~mm Magalhães. 

Sr. Presidente da Camara .dos Deputados: 

·Em resposta ao· requerimento de informações apresentado pelo Sr. 
Deputado Theotonio Mont~iro de Barros, sobre assumptos que se ligam· ao 
problema immigratorio do Paiz, tenho a honra de prestar-vos os seguin-
tes esclarecimentos : · 

Já existe, nomeada por mim, uma commissão encarregada de elaborar 
um anteprojecto de lei regulando a entrada dos immigrantes em territo
rio brasileiro e, bem assim,. traçando as normas jurídicas dentro das qu.aes 
se deverão enquadrar" os problemas administrativos da colonização nado
na! e da assimilação dos extrangeir~ aqui entrados. 

. . Essa commissão, que € composta ·de pessoas illustres -e idoneas, sob 
a presidencia do Dr. Oliv~ira Vianna, C~nsultor .,Jurídico do Ministerio do 
Trabalho, já se installou e v ae encaminhando normalmente os seu~ tra. 
balhos. Para melhor estt:(l"o·. dos a!SUUlPtos foram, mesmo, constitui~ va
rias !1lb-commiss<íe5, ·que · fi-Caram a:ssim formadas : Direito3 elo imn>i- • 
grantc·: Deputado Moraes· ~drade: Vaz de Mello e Oliveira Vianna; 
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Quotaz e entrada de e~trangeiros: Dr . Dulphc Pinheiro Machado, Dr. 
Vaz de Mello e Dr. Rauf de Paula; Selecç~ c condições N(ltmicas dos 
immigrantes: Prof. Roquette Piato, Dr. Renato Kehl c Dr. Ni<:olas Dc
banr~é; Coloni.lação : Dr. Dulphe Pinheiro Machado, Dr. Raul de Paula 
e Deputado Moraes Andrade; Assimil~4o: Dr. Vaz de Mello, Dr. Nieolas 
Dc:banaé e Dr. 'Oliveira Vianna ; Orpani=~ilo do De.part4menlo N acioflal 
de Immiuraçiúl : Dr. Dulphe Pinheiro Machado, Pr. .Renato Kchl e Dr. 
Moraes de And.radc; Bat-es para o Jnstihlto de lmmigr~ilo ; Dr. · Roquette 

· Pinto, Dr. Rc:aato Kehl e Dr. Oliveira Vianna. 
Estas sub-commissões clltáo tra-balhando nos anteprojcctos parciacs c 

têm já grande parte dos seus trabalhos elaborados. Conc:luidos estes traba
lhos pardaes, terão lagar então as sessões plenas da Commiss-ãc, em · que 
serão debatidos ·os projcctos P!irdacs e elaborado o anteprojccto geral. 

S~o essas as informações que tenho ·o prazer de .prestar aos illustres 
representantes da Nação. - Agamnnno11 MagaliUJcs . 

- A quem fez a r~uisição. 

Requerimento : 

Dos docentes militares. pedindo o andam!!nto do projecto n . 493, de 
19~6 . . 

- A's Commissões de Constituição e Justiça, ~e Segurança Nacional 
de Finanças e Orçamento. 

E' lida e vae a imprimir a seguinte 

li.EIMCÇÃo 

N . 14-A - 1935 

( 1.• Legis!atura) 

Redacçã, fitWI do projecto n . I ZS·B , de 19 35~ q-ue rr.gula a dispcllsa t!os 
empregados da indv.stria e do comml!f"CÍC, 

(Leg. Social 9, 1935) · 

O Poder Legislativo decreta : 

· Art. r .• E' assegurado ao empregado da industria ou do conunere1o. 
11ão existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contracto 
de trabalho, e quando fôr despedido SCJ!1 justa causa, o direito de ha,·er 
do empregador uma indemnizac;:ão paga ' na . base do maior ordenaao que 
tenha rpercebido na mesí:n:i. empreS<l-

. Paragrapho · unico. Para os effeitos da presente lei; não se admittem 
distineções relativamente á especie de emprego e á condição do trabalha. 
do!',; nem entre o trabalho ma:mal, is;ttelleetual OIS tcchuico, c os proíissio-
n:les respec:tivos. ,, . 
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Att: :z.". A inden1niiação' será de .unr mez de ordenado ·por anno 'de 
serviço. effectívvo, ou por anno e íracção egual ou sú]Jerior a seis m-e2:es. 
Antes de completo o primeiro anno. nenhuma 'indemnização será · exi-
gi<h. -

~ I. 
0 'Se o Pa-gamento do traba\bó fôr realizado por dia., vinte e cincé 

dias servirão 'de base · para -o ·calculo da indemnização. 
§ 2.~ 'Se rea:lizadÓ po; hora o pâgamento do trabalho, a ind.emniia

·.;áo li.-purar'~se-á rta base- de duzentas hora1; por me:z. 

- § 3.• Para os empregados ou C~Perarios que trabalhem por comm.iss!io, 
a -indemniuÇllo será caicul~éla: · na base ·-da comm:íssão total dos · uttimos 
doze metes 'de seryil;o, dividida por doze', 

- § 4-·- Para os' que trabà!liatn por t'a_refa ou ser\'ÍÇO feito, a' índémni:l:a· 
ç.ão ser:í ea'IeÚláda .na ba8e da'· m'édia ·do tem-po costumeiramente gasto -pelt> 
interessado para feitura de seu seniço, ealc'ulando.-se o valor do que seria 
feito·· durante vinte· e ctiico dias. . 

'Art._ 3.• A inudança na propriedade" do estabelecimento, a~sim como 
qualquer 'al~râÇio 'na. ri:im -ou na- direcçiiii. do mesmo, 'não affectarli, -'de 
f6tma .alguma., a contagem do_ tempo de sen·iço do empregado para a in~ 
dC!rini~';ão 'ora · es.tabelet;_ida-. · · · · 
- ' Art-~ · 4~ ; 'o· ·bencíido creado por esta lei prevalecerá rio- ~so de disso
lução. da f~rma. empresa, ou sociedade_ Em caso de -:íallencia · o'tl de concu-r-so> 
de i::red(ire~, -'constituirá credito -· privilegiado, desde que a despedida in
justa tc:nha -sido -anterior á impont~lidade que -deter~inou :a fallencia- ou 
o Cionetirso d~ · c:redorts. · 

.Art •. ·5;• · 'SãÕ- causas- justas para despedida: 

.:1) qua1(!Úer: acto · -~ improbi&.de'- ou incoillinenda -de ci>nducta, que 
to-rne o empregado· inc:ompative1 c:0m o servi~·; -

ê) negoéiação· habitUal' por cOiita p'ropria ou· aleia, sem permissão 
d& empt-é8ac1oi' ;' 

c) inau: procediinento, ou· acto de. desidia no desempenho das respecti.:. 
o; as ftmcções ;· 

d) emb!'iai!'Uez habitual ou eltl serviço; 
e) violação · de segrede, de :que o empregado tenha i:oilhecimento;-
f) acto 'de indisciplina· ou insubordinação; 

gJ :a.bandono de sc:rvi'ço sem causa justificada'; 
11) acto Jcsjvo <la honra e boa fama pra~cado no serviço Co'n~ra _qual~ 

quer pessõa, ou oife!lsas »hysicas nas llleSma.s -~ondições:- salvo -em .caso 
de ktiruina defesa, .Propria 'ou lle' 01ltién; 

'i) pratica eohSta'nte de jogos- de azar; 
'-j) . força- maiot- qne- in!possibUíte o empregador de manter o contra-

cto de trabalho. - · · ·. - · 

§ I." Consid~:ra~se taW:bem causa de força malor, para o effeito de 
disPênB:l -do empregad'o,- a stiWressão -do · -empreg-c óu. 
de ecoóock 'a.coriselh.;dá- pe!~s- eon&çõés ·~c6n0micas e 
J)regádor d~ikda. pela diminnii;ão de_ negóclós oü 
·v-tihiic · ~m:erclar: - ·· .. , :. ' -

cargo, Por niotivo 
financei~s 'do en1-
réstrie~o dá acti-

' -- ·• -J' 2. o. "Cbii'Sideril~se provada. "a 'ío~ maio'r, quando. se' tratar ·a e uma 
providenc:a de ordere geral que attmjh '~ todos'. o~ empregados. 'e·_, na niêsmà 
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proporção do~ vcnc:iment0 d~ cada· u:n_ ·ou . se caracteri:e pelo fechamento 
~-.. ~ esta~fecimentÓ, ~11 . ~liial, :.ezn. .rel~ão aos empregados · destes, · ou .ia. 
supJ>reSsão .de um:.: determinado . ~amo de. negocio. 
· .. f j. 0 O ~~- de s~ . ~ pa.~al~Çio do trabalho . .motivada por promttlra~ 
ção ::!fe. leis oU m~idas governamentaes, que tornein .P,rej)Uiic:ial_a ._contUl~ 

-~ da ~~êtiva activ.idade -~ n~goci~s •. prevalecerá o' pagamento. da in~ 
desrlllzação de que .• t~h. . ~ .. p~~t~ lei, ~ qa:at,:. e~tre.tâoto~- ·fi~ã. a ·~ar~ 
do ~~mo qiJe liv'er · ~a lnid~ti~à ... do .aeto que · o~lii~~~ à . ctssação dQ tra
bilh~. . . . . ·: . •· .. . . . . :.', :: . ~ . ·_.· : ~;.· . ~ . . . . .. - . . .. . . 

. . . Ârt . 6,• O. · einpi-~gado. devCrá ç2r· aY,iso' pr-évi4? .. ao . ~j)~eaador, com C? 

prazo mínimo de ·tríntã di~. quànc~q ;·d~jar ··r~r~~~se . d~ . ~Pr.~- · A faltll 
.do .aviso ,prévio · -su3eita-o a() d~ntl) de .um JnéZ . t:L:ordeitado ou . dO duO
d~m~· '(i~ tpta(~s~.~~~i,.sõ:~ perce~i4as ~011 · ~timó5 ·.~te mÚes. 'de. ser-. . . ... ... . . . . . ---- . , . . ,• ... .. - .. . 

viço, . . . . 
.. .. ·Paragr~pho Uni«:Q. O :impregador, ou ~eu représentante. ~. obrig:ido .:t 

f~~cer Íl!lmediatan:en~e a~ ~pregado que .· ti~er. fei-to o aviso "p~~io de 
que traotà.:-.este ai,tigo, {>9r escripto, UID3. dedan~o de ·bayer récebií:io esaa 
cÕ~aiuní~,ãO. ... · · · · ·· · · · .. · · · · . · · · · · · 

· Art: 7.0 · HaveDdÕ termo · estipulado. nenhumà .. das. partes poderá. detÚ~ 
gaJ.~ .do <:ontra~, sob ~ena de ser oQrigada.· a .. indcmci:ar a outra. ·dos 
Jireitti~s qtté <iessé .. {aÇio Íh.e .i~s~ta~~· . .• :.· ' · .. . , '. : . · · · . : · . 
.. · ·:Pa,r~g.rapho unico. :os . mo~~ vos · ~ósbiiítéS. .d.o. Út : : .s.• .iustific<tm. a ~e_ 
~~isão ~.o. cmtracto:~.· .. ~~~Or:: .' : .. ;'., ~ . ... :>: _' ,, . . . ., .. · : 

Art. 8.0 Quer haja termo estiJmlado ou contracto ... escripto, quer. não, 
. o empregado poderá deixar o ~mprego ou r~clndir ' ·.; contracto n~ casos 
- ~ntes: · . · . . :· .· · .. ·. · ......... · · . · · . 

·:. ~. ter .. de· ~ercer._ íuncciies · publi~ .. ou ~penhar. Obrigaç~ legaes , 
·in:on!pativeis: esta&, óu aquelias~ J:!O.m: a - eqntiuaa~ .. -do : ~~;.,,.., .. · ."· .. . 
. . ; . li ... achar~se ÍIIh.abllita.do . . ·P'?r .· Io~. -~r. para .:çumprir,.· Ó.,:, c,ontJ;aotO; 

III, exigir delle. o empregador, serviÇOs superÍores ás suas força&, , de~ 
fésor; . PQt )ei. contra fios aos .. oons. çostuntes, ou alht!{o!l, . 3.1) • contract:.o ; .. . . 
. W, · tratai-o, ~ ~pr~g~do~; . ~m ;~or exce~i~o -~~ ~o lhe dar alio 

~entação CI)Dvenle!lte; · • . . . • · . · . . .. . : · . . . 

V, .correr .. ~go nianife'sto .de - da.mno ou . mal - ~!)Sideravd;· 
:VJ, !lâ~ cmnprir o ~P~~~ ·as obrigaç~ .. 11.~ · c.tmtmto ;. 
VII, offendeL-o o emprei,tdOr, ou tent.:tr offendet.o na hona. da ~a 

de sua . tuni1ía; . · · · ~ · . ·. · 

· :. vtn. :morrer o empregador: 
.... ··.Art. 9 .• O. abs~bl do- et:npr~ em virtude .de exigçncia; cÍo ser,.' 
~ço militar ou : de outro """"~ publi~ , .nOO. constltUi~. e1n hYiloth~ al~ 
guma, ltiOtivo para. sua . d~pecfi.da, a~raJid(l·sc.~. ao: contrario, . o di- . 
reito de voltar ao seu . Jogar como' se hou~es&e sido lic:en~.ad~ • Sem Vetlcl~ 
mtlltQ&;. . . ,1 : . . , . . . . . . .. .. • , 

' .. ·;.,f , J .0 .Para. _g,ue .~ CU!Pr~o .t=.ha .~to a :voltar a,. elterce.r 4)- cargq 
do -qual I~r: afa&tado em : .. 'riitUde .de .~cias. do· serviço. mflitar .... o'll de 
mW&tu ·publico, ~:: indispelll!avel que ~tiiique . o · ~~ePdor :.de.s:Se : ~- ~. 
sejo, por kleg=a · 011 c:arta· retist_rada, . dentro ·d~ prazo· ·minilr~ de .trinta' . . .. . . ' .. ..,_ . . . . . . . .. 
~ contados , da.,. da~ em q~e. -~ .· v~ficaT .. a: rel!peetiva ·baixa. ·ou. :~ . . ~rini-
1l~:, do eneargo . . ao . qW.l estc:ve. óbdg3do .•. · . : · · · · · · · ·' .. 
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.D ~.0 Voltando o empregado a assumir as suas funcções, SJQderá o em
presador dispensar o substituto, sem que este tenha direito á indemDizaçio 
consa~rada nà presente lei, salvo. se jâ pertencia ao q'.ladro de empregados 
ao tempo em que foi chamado á !tUbstituição do aíastado, caso em que 
~oltar& á. funcç:So e salario primitivos. '- -

' A'ft.. 10. · Oa emprepdos que ain,da não gozarem da estabilidade que 
as ' leia sobre institutos de aposentàdoria se pcn~ell tem creado, desde que 
contec 10 annos de serviço effec:tivo no mesmo estabelecimento, 1108 tcnnos 
desta lei, i6 poderllo ser dem:ttidoe por motivos.· devidamente comprovados 
de falta grave, desobediencia, indisciplina ou causa de força maior, nos. 
termos do art . 5.0

• • 

· Art. li •. · A redw:ção de aalario s6 suá pennittida nos casos de ter 
~ empr~r reaes prejuízos. devi~te oompsovados, e nos de· força. 
maior ·que juatifiquC%:1 medida. de ordem geraL 

- Paraçapho ~wtic:o. O C%Dpregador é obrigado a notificar préviamente 
o empi;egado 'oom uma :mte<:cdencia de trlnt:J. dias' da: data em que tiver de 
effettuar .a' reduc:ção. . 

Art. u. Os emprcgàdos que forem dispensados por n:otivo de .força 
maior COII$ei'Vam o direito de preferencia, quaudo reatabele;:ido o cargo ; 
os que soff~ere~r- diminuíçlo llos vencimentos terão direito ao augmento na 
mesma proporção dos. <rue forem augmentados. 

§ · :.1:0 Se o. ettipregado1' admittir, aem. motivo justo, novos empregados 
(Om desrespeito á ·preferencia a que · éste artigo se . refere, OU fizer a~ 
turá~os os mesm~ direito&- dos demittidos ou· red=idos- em vencimentos, a 
gttrados os mesm<~s direitos dos dcmittidos ou redazios ·em; venc:imCIItos, a 
<antar .da data em que se verific:ou a irregularidade. 

§ 2.0 O empregado readmittido continuat:á no gozo de todos os direitos 
anteriores, descontando-se, apenas, o tempo em 'que esteve afastado. 

Art. lJ - O empregado que. fôr aecnsado de falta g rave, poderá ser 
saspen&O, . até decisão final do processo de _investigação. 

• · :Pa~pho unico. Provada ·a ine:xbtencia de .falta ·grave, o empre:. 
\~ r~tti~ -~beri ·integralmenté. Ot venc:il~:zltos· e vantagens a que 
~.ria direito &e nãct. houvesse sido suspenso. .. 

·,: AJ!t. 14. São n'Ullas .de' pleno direito quaesquer i:Onvenções, entre em
pr$dos ·e empregadores, tcdentes a impedir . a applicação desta lei. 

Art.. 15. Os preceitos de9ta lei não alc:anc:asr- os empregados por eon-
tracto de aprendizagem. · , 

· .Art . . 16. Comprovado o ínadiinplemcnto do eontracto de trabalho. pelo 
Crtt!lregado . ou pelo empregador; por motivei deéorrente de algum syndkato 
ou · ~ciaçio de . ~16e, responderão eStes solidariamente pela iDdemJiiza
ção .devida-

Art. 17. o· dixe~to- á indemnizac;ão · creada .nesta lei ~rescreve· em ·um 
anno, a contar da data da despedida ; 

Á:t. :rS. RevDt.azD...se .. as disposiçÕes· em ;contrario.. ·A 

· : Sala da CommisSão, 23:. de-· ,Maio de 1935 • .,.... Vaúm%1' 4e Lim4, Pré~ 
dente. - Vicente M{guó!l. - Heitor Maia. - "CotTêt:. ÓIJ Cosm. 

São, . su~vame:nt~. . lidos · e . vão a jmpriulir os · .se,. 
guiJ1tes 
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N. ~9 -· 1935 

( 1. • legjs;)atnra) 

.· (Dlt · Commissão de· Justiça. - ]11atiça · 38, de 1935 ..,_ z.• lelislatur.a) . 

O Poder Legislativo c:Jecreta: 

Art. 1 . • Os of:Eicios ~e ta~ . de· notas no- Districto F e4e;ra1 • serão 
providos, alt~rnativamenfe, por, cidadão de reoonhecid-o ·aabér e competen
cia, e por ba~rel ou douto'r em direito com dois arino~ de pratica fo. 
rense, ·de livte nonleação do Governo; e por C:Screvcnte.jl!rlltnc:tltado .de car--

. torlo de notas, com m:a.is de dez: annos de serviço no.· Districto -Federal, 
~i~ de ·.uma ·lista· tr-íplice organiuda. pelo Conselho Di sei pHna!'' · 

j 

Sala ila Commrssãa de· 'O.mstituição c Justiça, em .23 . âe Maio de 
l"HS• • ,.;;... ·w.aldemor Ff!f"reiftl, Presideme, -- AsctmliD··T#bino, Relator. -
Al/1111'-kJ Alua,-es. -. -D~ngos. V~.-·- Arlllur S1J11tcs. Gcdi:lfretliJ 
V~n4. Levi CoNI&ro .. 

·N. Jo- 193.5 

{J.• legislatura) 

.Ori ~ traõlumdor c {W '9atrii<J o d'reito •tle ··1)/'larem 1UZS ~ôe& qwe move
""' FrJ. · tk!cis'a, de ·t:owfliaos ·/10'1" facro d~ fraõdlkt1, efm-e ·a Jt/.1-
ti'cz do Trabalho e a ]ll.$tfça· OrdiMrw; c~m parecer t!fm1r'czrilJ ·da. 
C~deJ~. 

('Vide pl"cijeCto n. 270, d'e l9JS -- Justiça · 6, 1.• legi.sla~ra) 

·. O ino.Tecto visa. assegu.·r..ar a ·todo o · ~regado ou emp-regador que ti~ 
:ver ·de movtt acção para- dil!bnir. questão decorrente 1le 'facto do t:rabslho, 
o -direi~ .de op"ar entre a Jnstic;a do Trabalho e .a: Justiça ·Ordiliaria, odalsli~, 
na Justiça Ordinaria, às autoridades locaes a competencia para pro(ess:'11" 
e juJga:- ·essas _11eções, Ctlio rito. seri!l --. sempre ,;..._ swnmario. 

. AUega.-se na justificação do pz;ojeeto ·que ".-... sendo o contracto de 
trabalho sinalagmatioo, ·com aireitO -.e" -iriteresses 1'eciPt'ocos ":. não só '() tra
~or, •oe.omo o ·empregador, ficaria coro o direito 'de optar entre -a jus-
tiça commwn e ' a ·de 'exccpção. - · -·- · 

. :E, t~almente, "- joga~ a acção em Joizo, estabelecida ficou a 
®ção, ~ada a justiça ~lli;aa: Ao autor, portanto, cabe a es=-
lba~ O réo não se poderá oppÕr. " -

-. 
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Pergunto, desde logo : 

- O projecto não atteti.ta contra as disposições do artigo 12.2 da Con
~ nituição Federal? 

.. O legislador tonstituintc creou a ]u9tiça do Trabalho para díriaúr a~ 

questões entre empregadores e empregados reggidas pela legislação social. 
F, tesalvou..,lhe a jurisdicção especial, declarando "- á qual não se appl,ic.l 
o disÍ>osto no capitulo IV. titulo I, da. mcsm~ Constituiçã<l, isto é, do Pc;>der 
J ud.iciario. · 

Preservando o prolc:tario, nas peodencias oriundas de facto do trabalh(), 
da competencla normal, quiz ú legislador - arrparal-o mediante um fôro ade-
<iuado á natureza da -lide. . · 

Attri-buir. agora, por lei ordinaria á justiça commum as causas que a 
Constitui<;ão .reservou ao tri~unal de excepção, m~ por opção ao arbi
tri~ q~er do . operaria. quer do proprlo patrão, seria tornar .prorogavel aq~lla 
juri5Qícção, illidil"a ou supprim.il-a, e ferindo. o disjlositivo cons.til'llcional, 
inutili~a-r uma das conquistas mais interessant~s da legislaqão social. 

. _Por. ·esses fundam,ento;; a CommissSo de Constituição e Justiça é •.!e 
parecer que não seja. approvado o projecto. . 
. .Sala· da_ Commissão de Legislac;ão ~ Justiça, 23 ._de Maio de 19335. 

W aJ4em9r Ferreira, Presidente. - Arlhur Sant~s, Rc:la~r. .,- Lrwi Car
~r~ ." - pqmif,go.s Vicira. - Ascaf1.iq Tulnno. ....., Alberto Alr;a.res. 

PROJ&C'I'O :Z70, DE 1935, A QUJ; SE JU:l'Eil& O l'ARU:ER 

Art. Fi~ assegur~do . ~ todo . e~prwdo ciu empreg~dor . :que tiver ·d~ 
mover acção ~r.! decidir qu~tão decorrente de facto do trabalhei, . ~ direito 
de. OP.tar e~tre a Justiçl!- do Trabalb~ e. a Justiça Ordina~ia. . 

· · -§ · · Na Justiça ·ot-dínaria serão competentes as· áU:torÍdades locaes. 
f <)';processo terá ~empre o ·rito . iu~mario. · 

Salà:·:das' Sessões,··. 2o de · Abril de · 1935. -' Eugenio M Otllciro dt Bar
' rM. - "Adà!pjlo Bêr{f4:lrl~. - .Ewald Po:uolo .·. - · A!'Mrol · Pei~ . . ·-
Acurcio Torres. - Leandro Pinheiro. - Ruy Santiago. - Oli!gcrio Mt.. 
ri4uo . · :...,_ J.oãc ··Yitàca.> ·-'-' Alvaro · Ventura . ...:._ Armotttlo Lil;ydtter. -
Wdiemar Reikdlll. ·-'- VMcfl tk Toledo . - Ftrncndo de Abre~. - Tnwr.s 
Peris.ré. 

N. 31 _. 1935 

.. 
( l :a LEGISLATt.ilu.) 

Regula · a rwglmi31lfiW doi Escolas e ·uniwfi'sida<les. Li11ru; cam parectir da 
Commissão du· :F.ducação -e. c~~" 

(Vide proj. x9I, de 1934 _ : Educação 24 de I9JS,·· t .• -11!9'-tloiiWO) . 

Pareçer. 

.,- :ArJ P,x,Oj~to.Igx, de · 19~4, que_ . pr;~ .tcrna i ,Cowo:ü&são de E4u.c;l~9, uada 
h a accrescentar á o"pinião já <:}Cpeodida pela mesma Commiss&Q · 11a ·teg:is-· 
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lutara passada, desde quando .perdura a mesma inopportunidade, por Se teto 
de elaborar eln bre\o·e tempo o plano nacional de educação conforme dis~ 

po'sitivo expresso da Constitui~o Federnl. E' o parecer, 

·.·sala da Commissão, 21 de Maio <ie I!)JS. -L- BtJcla N~cs, Presidente. 
- LtH:: ·JI'ianM, Relator. - LalldeU114 Gtm~es. - Francfsco d11 Mt1t1ra. -
R~ Bitlcnc""rt. _; Edgard Sanei~& . - Osorio 80Tba. - Martii1.1 Soa
.,.~. - Til. MOnteiro de Barros Filllo. 

PRoJECI'o A Qtr& SÉ UFltRI! o PARl!Cillt 

O Co-!]gresso :-l acionai resolve : 

Art. t.~ Se até Dezezrbro de . 1936 nlio estiverem equiparlldas, ou soh 
inspeeção prévia, ·aa Eaeolas Livres e as Universidades congenerea, ora 
existe:~tes nos ·Estados e na Capital ~ederal, aos Seu! al=oa será · per
mittida, darante dois annos oonsec:utlvoa, a tr:msferencia para as escola~ 
supêriores ·ofíiciaes, ou para as ~iparada.s a estas, mediante exame das 
materias c:o."lstantes do anno lec:tivo anterior ao da matricula que reqÚeiram. 

·Art. ::.• Essas transíerenc:iis ·,qu~ terão Jogar no ·me:z: de ~~ .de· 
eada anno, ·serão concedidas da seiuinte' f6rma :' _ _;_ até o : 5·0 ~no, para o 
CW'6o de Direito; -.lté o 4-0 anno, para !Js de Medieina e Engenharia; at~ 

. o 3-" anno, para os de . Pharmaela e Odontologia. 

Art. s.• <J candidatO' reprovado em uma ou duas m'aterias poderá ma
tric'lllar-se no anno n:quer;do, dependendo,. entretanto, da approvação c:m 
taes _diSciPlinaS, no annO SUb&equ~nte; O seu ~atre ao anno superior ; . OU ~e 
inatric:uÍará no anno an~erio~ ao- ~~uérid,o~ . . . . . . . 

· Art. 4 . • "Á$·. :a-nudidas ~colàs e Umversiçbdes Livres sedo obrigadas 
a f~meca - certid~ . completas aOS SeU~ al~OS . q'tte O _ J:CQ.UCÍtalll, peJo 
preço maxima. de IOO$oOO. 

. .. Art. _ s." -A. taxa de·· ~umes que as·: escolas offielaes; ·ou .equiparadas • 
.cobr;~.r.em _ aos .que aptO\~itarem esta. lei, -será . a .mesma ·eXigida aos &:US . 

alUIIln~. 

- .Art •. -6.~ Para. CUU!Primeuto desta lei, ·as matricÚlas ·nos' diversos ·aJlDOil 

das .escolo.~. oifieiaes, ou. equiparadas :Set-ão .a:uggmentadas de ~tos-afunmos 
quantos os requerentes approvados nos exames de sufflciencia.· 

Art. 7." O . ·Ministerio da Educ:a-ção e Saude P;blica designará fiscae' 
que, ckzitro de 30 dias a contar da data da · .p1!h1iÇaÇáo desta lei, .rclaêlonarão 

· os aluuincs matriculados ·nas Escolas ·Livres e. Universidides conge:nereS, 
as quus, <ie então em_ dcante. eaté a inspecção preliminar, só )Xlder"ão ~brir 
matricula a . estudantes que tenha!Ii_ sido approvados em ~ames vc:s11bulao 
tes prestados em ·eseola:, official,~ ou -equípãrada. 

Art. a. o. Consideram-se validos Í>ara todos os cffeitos os e=es, . quer 
de prez,aratorios, quer- vcrn'bu!àres, preStados, até màrço- do corrénte 'anno, . , . . . 

:aas referidas Escolas e Universidades Livres. · - · 
Art. 9. o Os-favores da pr~nte· lei: ext~d=-.se ~os alWDllos de qual

(taer. do~ mencionados estabel::c:imentos de ensino· livre, _ já existentes, que 
a lJartfr· d~ Sei~o de ' 19j4 aié d.é~bro, Ult1üsive, de f936, ee venb:un 
a :C:xtingurr;" . . - - - . ··- -. -
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Art . 1 o. Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidel\te ~ E$tá ímda a leitur:~ do Expediente. 

A Sra. Carlota de Qaeiroz - Sr. Presidente, coiil!Jlunico que 11c: 
compareci ás sessões dos dias .zo, .n, · 22 e 23, por motivo de força maior. 

O Sr. Waldemar Falcão - Sr. Presidente, communioo que o nosso 
coUega, Sr. .Monte Arraes, Dão tesr comparecido por enfermo. 

O Sr. Barreto Pinto ' (P,cla Ql'àem) - Sr. Prdicktlte, está final
mente publicada a lei n. ·sx, que foi t:io :mal recebida .•. 

:O S1t. AcuaCio TolUU!s ·- .Tão ;ustamente mal recebida. 

O SIR. oBARR.E.TO -;f'>tlNTO - ••. pel;;. d'estgua'!daóe que veio crtaT, 
auemCII.t:õmdio os militares c vetando a '(lQrle relativa aos runcciooarios civis. 

. o momento 'mo' é opport\rllo para se discutir a materia, ~rque a 
Commi:ssão . ~ lF'inaclças,'· ainda, ~ emittiu o SC1l parecer, embora o pr:~:z:o 
~ estd'a· quasi terminado. 
. . ·~re ·!Jembrar, entretanlx>, que, de aecoroo 'COll1 o utlgJJ 1.0 dia re
ferida lei n. ·sr, dr:verá !ler comeada uma Comtnissão ~bida. de 2,1lre
seotar o plano ·de reorg:uri:zação ~omi.:a nacional, -a rdXm:la do syste
ma tributaria e, finalmc:!lte, o pr_ojecto do re:~.justàmento definitivo dos 
. vencimeDtos· dos fom:cionarios da União. . Já tendo sido designados os re
:~tcs dO -E~v.o nesta <:o~ssãx>. pediria ~ li{. Ex., Sr. Pre
sidenioe,' provideDC:iai o. ~ det>~ .. PoSsível, afim de que sejam oomea-
.<b o5 ~ Srs .. D~s _que terão de fazer parte desse 'Xlmíté, que 
.~teu certxr,. por melhor qt::e seja a sua bôa. vo:otadt, .não dará o:mta & 
dlfftcll ~ de que trata aq1.1elle preceito da lei n. 51. 
~ S~r. IP~dente, vamos fazer uma. e:xperlenci:t, em observancia ao 

di-spositivo legal,. além. . <ie que os trabalhos da Coiii1Ilissão nada impedem 
.qwe ~ 6.~ n'Um ~ de iodependencia, d~tto . de. breves dias, opponha 
o . seu · veto ao vd):) . . de 14 ·.do 'Xlrrente. (Muir~ bem) . 

· D&hi a razão do ineu. pedido a V. Ex. quanto á designação dos cinco 
De?atadçs, declarando, d:esde já, que, em hypothese al~I!la, desejo ser 
um dell~ • . j,arqu~ isso seria rece~ 1.11tla incumbeneia e iJiudir 05 lt\ens pro
prió.s colleps, os fwM:cionaÍ'ios federaes. Não. é; JWm eurto prazo de qua 
'tto . ~es, qllC · as · t:abé!Jas· defii:litivas poderão ficar <Xmcluidas e elabora
do t101 ~ de teorg:mizaçio ec<llllOmiC. àlo ·Paiz, 9ein falár: na reforma ·do 
systema tributaria. . . · · 

O Sr. PreSidente · ~ A camara fica· iDteiradi. 
·Tenho sobre a mesà e vou submetter a votos o ~.R'Uinte 

cRequeirõ <t~ -seja ~do na a* dos tn~hos da ~o de hoje 
um ~oto de .peZar: pelá morte do Sr·. J"rancisco Cascudo, e~-dh:_ctor do j or-
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•an a " Imprensa'' e e..""t-deputado- estad'oal no Rio Grande . do !'l' arte, occor· 
rida em Natal. 

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1935. -João Cafl: Filho. 
AP.pro,•ado. 

O Sr . Presidente 
~ a \'atos. 

1\.índa ha outro requerimento que vou submet-

Requeiro que seja consignado na acta dos trabalhos ·da Sessão· de hGje 
um voto de pezar pela ~rte, após a Revolução de 1·9JO, . do eminente bra
sileiro Sr. J~o ·de Lyra Tavares, ex-Senadot' pelo Rio Gra41.de do Norte, 
cotn rélevanrt>es serviços prestados á IN ação e, partiC'Uilarmente, ao funccio
naHsmo Sl\\blieo. 

Sala das Se!aões, 24 d.e Maio de 1935· - João .CtJfé Filho. 

o Sr. Café Filho IPâa orclem) ;._ . sr,, Presidlt!me, () Sr . .João 
·Lyra Tavares, ex-Senador, faJJecel!: a·pós a !R.ev<tlução ·de' 1930, .já dissol· 

. vido o Senarlb ·Frder.al. ande a emiDeDte brasileiro rc~va· o.· Rio 
Gra.lld'e db N O'l'te • 

.Como ainda 111em na Assembléa Constituinte, '!l.etti no Senado da· R1:pÜ. 
blica, se .prestou a homenagem a que fez 'jlis o ·meú "pranteado c;aestaélóano, 
tomei a imdátiva de' sólidtâr d'a iCaii:lara o .preito que' o· meu 'rêque~~ 
to indica, e estou: certb dé q.ue, pelos rnerêcime.tltos 'pe5soaeiJ>pêta' aciluaçao 
brilhami9sima m. r~taÇãÓ. fOd'é.àii é:' peit>S· ·serviços· Pn:siidos á Na. 
çãa e, espeéialmerite, ·ao fu:neci~lislnO ~blico· f.ede'ráz (M~to· bem),' esta 
Casa approvará :o \:o to de . ~eza'r · qÚe · p~di. ·. ... · 

·P' Sr .. ·Barreto PintO (Pela crtJcmt) ·-: Sr. 'Presíddlte, S:e ·eu já 
estivesse· na Cantara, logo. após· o fallecirnento do. senhor João · Lyra, teria 
solidtado a manifestação de .pezar, de q.ue trata o requerimento do Sr. Café 
Filho. . · · .·.· . 

. >Corno representante 4l funtcionalismo pu!Jlico n~ti Casa,, · ~pro, 
agora, oó ·~ver ~ .associar•me ~- jtlsta b~enagen~ . que vae:. ~r p;éstada ao 
graJJd!e ~igo <bs ser~idores &.:Naçáo~ .Sr. Jo:io Lyra. Tavares, a'llltor dQ 
tabelí~ de 19:zz, ·que minorou' tan:W difficti1ila.des- á clâ.Sse. 'qu.e U,:,ho :t 

b~nras de r~presêrltar :nesta., Casa. ( i.f· ~i to bem (~ui i~ bem)'. . . 

o· Sr. Accurcio Torres - Sr. Presidente, .a minoria pa:Ja:nentar 
nãO pód.e .detixar .de trazér sua ~lavra á hoména~· ~~~ · ã: ·~oria 
do grend.e- br~Ieiro SenaOO.r · João ·L~: · aso~ia.~~~ d:e,ste·. ~:!o, ao 
pezar dá, Camara. que ·nada mais é que o jli~to pazar de todo o Paiz. (Mui
IQ be•'1f<). 
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O Sr. Presidente -< iU~o da attrihuição que me confer~ o ar~ 
tigo t."• da lei n .. SI, de 14 de Maio de 1935, desig!lo para Íallerem pa~te 
da commissão a que se: refere o mesmo artigo os Srs.: C~ Mariani, 
Cardoso <k Mello ·Netto, Adolpho ·Celso, Jose ·Bemardino e Henrique Do
dswo~ .. 

IV~ submetter a VIOtos o segllinte 

·Requ-eremos .que, em homenagem á data d'e hoje, reCOrdando a epopéa 
.de Tuyuty, seja CCIG9iznado na. Acta de IIClllSOS tttaba~os um voto de con
s:ratu!ações com o glorio510 ·:Eàtercito Brasileiro e levantada a sessão. 

Sala!: doas Ses.sões, .24 de Maio de 1~35· - JuiJo Café Filho. - ITd-
m~U~do Barreto PinM. MGrtiru Vér.:r . .-... Dini.r: !uniur. 

Approvado. 

O Sr. Pre21ideute - Em obedliencia á. deliberação da Cama r<>. vnu 
levantar a Se~o, dcsi21)a<Dd'o par.Í a ~e •a:rrranhã a mesma 

ORD!K llO DIA 

Discussão unica do projecto 11. 135, de 1935, revigorando para· o ex«· 
cicio de l9 . .l5, o saldo do eredito ~ial de réis ~so. ooo :ooo$ooo, abertu 
,pelo· decretO .n. 23 . .298, de 1~33 ·; com pa.rece1" da .COmmilssão de Finan"~as 
e Orçamento; rejeitando o paragrapho unico, ·vetado pelo 'Sr. Presidente da 
Republie:i ; 

·. ·. z:.•· dli9cussão do projecto n . .279, de 1935; ma.tVC!wlrlo .que os sargentos 
das lPolídas 1'M"slitares ·e··. db Cofl!!b de :Bombeiros, · cinn mais de ~s amms 
~ servtÇ(}, qua,não•. reformados, sejam• no pollf:i:> de ~-" tenente; tendO pa

~eeerêS <»m 9ubstitutivo.s. das Commiss~ d'e Justiça e de Segurança e 
parecer . (!ia €om:rnissão de Fi~, faVOt"avel ao 91lbstitutivo da Cominis. 

llão de' Segu~; 

·r,a diseusSão do projecto .11: .2~s~A, de 1935; indultando os crimino
sos IPfÍ:niaríos ; ocom parecer c.mârario da· (Àmmissão àe J-us'tic;a; 

· i.• discussão' do projecto n. · 23-A, ·de 1935, estabelec~o o serviço· de 
transpQr.te ~Mritimo. entre· M cidhdes do ·Rio de .Ja.neit-o e 'Nictheroy; com 
parecer dia CbJ:nnrissão. ~ .Obra.s e parecer eontrario da Commissão. de Fi~ 

nanças; 
: .. .... . ·- . . 
x.• di.sc:ussãodo p~ojecto .rl.· _.221. d e193S, restabelecen<lo como dia de fe;ta 

naciona.I,. o 12 .d.e O~bro.; codn' parecer favoravel da Co~o de Edu

~ão; 

Discussão unica do. va•,ecer n. S9, de I93S, a.pp.rov3100o o ~~to--do Tri
bunal-~·. !Ç'ontas, que reQil.SQ'I!! o registro· a,o. -contf'aeto eelef?'l'aiOO pel~ Cóm. 
~~~:~- .Centt;al de 0om:JM".as . éom a Anglo Mexican P-etro!eum Co.. Ltd. : . 
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'D:iSi:Wsão ··umca · do parecer n •. óo:; de I-9-35. lliPPti>vDdo· -;;· acio do 
'Tri~ ·<re Cõntas, que. TecosoU i-egistro aÓ' contraCto Celebrado· pda CO~'-
~~ Cent:rll1' de -~mprã.S e·íl:JtfU, !F~ & Ccmp, :Ltd. ·· · -

.... . . 
19.• Sessão, em 25 de Maio de i935 

iP.R:BSIIDIBN.GIA •DO S'R. ARlR:UDA CÂMARA, t,0 V.IOE-4PR:ESIDEINTE 

A.'s 14 horas, COinparecer.un..os . .Srs .. :_.Arruda Camára, E11valdo Lodi, ~ 
~ira Lyra, Agenor Rabello, Geseroso: Ponce, Ca1deira · AJv-al'CJ18õl.· Claro :de G.o 
doy, Làuro Lopes, Café Filho, . ~beir,o Junior,. Mario Chermont, Deodoro de 
MmdonÇa, Acylino de ·Leão, Abiruar Bastos,· Penewn 1Perdigão,. José Pin~r.~ri
lho, Clemenône ~isbôa, IGeDart! lP~ !H'm!J'ique Coutc>, . Carlos . Rei!!. Elie
zer '~113, rGodbfredo Vi-.; Agenor •Moate, H-ugo IN~leão, Adéhnar 
Rochil, . .Pires de .Qayoso, !Freire ~ ~. •Wiafdcnw-. F~l;ão, Democrito 
tRbcli.a, IHuntberto .An.drade, Moa te Arraeli, P.iguei:-ed<J IRodrill'tlea, J dlovah 
iM'otta, MartiDs 'Veras, José A-ugusto, Alberto Ro!elli, Gratulia1lo Brito, 
José Gomes, •Mathias Freire, ~erectiano .Zenaide, •Botto de Menezes, Odon 
Bezerra,c, Ruy Carneiro, Souza Leão, i1 ollo Cleophaa, Rego Barros, Osorio 
ra. Leite, Oswaldc> Liraa, Hwnberto .Moura, Severino Mariz; -Cuúlio .de· Maya 
Mello iMachado, IV alente de Liina, .bidro de VaiiCO~os. ,Deodoto Maia, Mel
chisedec tMonte, Alna.ndq Font.es, Manoêl Novai!!, Clemente .Mariani, .P:edro. La
go, .L ui:: Vian~·IFilho; J. J. Seabra, ] o5o · Manrabeira, 'Prisco ·Pa.raiso, Arlindo 
Leoni, Mair.úhães Netto, !Francisco Rocha, Octavio Manpbeil-a, W~ey 
Pinho, 1Pedro Calmt~n, •Leoncio Galrlio, Arthur IN eiva, Ra.pbael Cinco rã, Ed
_prd .Sanches, .'Homero. Pires, Ub.aldo · Rama!hete, .. IHen~e .Dpdsworth, 
~!Peixoto, .:'ea~dido .P~a,. Sa!Jes .-iiho, Hennete .S\1~~ Áeurc;io. 'for
_l'es, :tCesar: Tiuooo, ~,r~ Kelly, Car:cfíUo .. ~Filho, ·"Baudei~ yaug&,an;, .ArÍ!wr 
~des, "Noraldino -·Lima, .. Bias ·Fc:ms, .IPiubeiro .Chagas, . l'á~ .-Soar~ 

. Clemente . Medrado, ·o] o sé \Braz, l.evindo, Coelho; Theodomiro · Saut;iago, ·. Ade
jjo Ma.ciel, ]ow ·~Ido, Arthur Bernardeil IFilho, !Po~ . Viotti, Da
niel .carvalho, Carneiro de Rezende. éhristiano IMacha-do,'~'Vieira. Mai-ques, 

.:.Negi-ão de Lima, José.•Bernardino, .:M~ Machadó,·Rezende;·.l'osks, Anthero 
Botelho, •Bueno. Bl'3!1dão;: ·.Delphim .Moreira, .Pau1o Ncg:ueira, T,heoto:üo 
M<anteiro d'e Barros, Whldemár Fererira, -ca.t-lota de Queiroz:, &rros fPen
teadQ; Momd hid:ade, '.Cardoso- de Mello Netto, C'meilxito ·Bra:sâ,-.~tro 
Prado, •MacddO Bittencourt;· 1.aerte · Sei:Dbal. ·Alves.' !Palma;· ::Hy4lPQI~c: :dó 

Rego;, Jorge ~. -IGciJJteS. Ferraz, ·Meira JUIIliost~ · Alir~o ·:Leite, ·:'Mkan
da J~or; !Fabio Aranha, Jairo Franco, Tosé Cassro: -Domingos ·V~. 
Vicente 1Miguel Co~êa: da Costa, Arthur Jorge, :Ptmio_ Touririh~. Arthur 
SantoÍi, IPa~ ·isê,;ires; '!Francisco U>em~a. JÕ~ MulÍi:r. Ábelatd~.:.r:.1i~:~ Diniz 
:J~or; ·Dorv:il Mdchiact~. Carlos iGomes. dé OJí~~ J~ãci· ciu-lÓs: 'V~
~ .de Abr~ D=etno X:!.viu, João Simplici~ Frederico Wbiff.eil.bÜtiel, 
v~~ Ri:lssomano, !RaUl ·Bittencourt, Asc:anio . ':fubillo,. ·~ Cass;~-1, Da
r.io -crêspo, ;'\daJbertô ·· êorr~. João· Neves; Fanra ·uu'bas;. Ahlz ri;J-a:ãr;;;, .Et1ri- · 
co . iU~~;~ ~riiiano .1Gâriii::9, . .Á!>el. aôS 'sarito&~- ·:P"diro'_)orle.: .Fr.Úlcisio. 'di 
Fiori,· ·Abilio de ?,.;,gs, · Àn~nio .-Carvaiha'J; Arlhur d!a :c~: !Fràricls:êó-
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·Moutà, (M'arti<i)S e Silva. Adalberto Camargo, -AlbertO Surek, ·Damas Orti:z:, 
Joeé ·-& Patrocinio, Ricardmo Pr.a'<lo, ?~Iartinho !Pra-dO,· Ferreira Lima; ru. 
cardo' ·Machado, Oliveira Coutinho, Alberto Alvar~s; · Lima Teix.eira, Pedro 
·Raclle, Vicente· •Galliez, .Leoncio Araujo, Arlindo Pinto, Auglll9to éorsino, 

. Vi~te Gottveia, Baeta Neves, Abelardo Marinbo, Sy1vio · Lei'".ão, Paukl 
Martins, · Mo~es 1Paiva, Baneto IPinto, :rhompson Flores. (.201). ' 
. . 

Deixant" 4e · compmarecer· os .Srs.: Edmar Carvalho; Li no [Machado, !Plinio 
Pompeu, .Fernandes Tavora, .Pedro Linneai:, Olavo Oliveira, José de Borba, 
Simuel Duarte, !Barbosa Linta Sóbriuho, Simões 'Barbosa, Motta Lima, 
Orlando Ara.ujo, S_ampaio Costa, Altamira11do !Requião, !Lauro Passos, IPÍnto 
Dam.a.,, Alfoedo IMaaearCI!lhas, Anl~d Silva., Attila knaral, ~air · 'Í'ovar, 
·Fran.eise:o · .Conçalv~, .No~eira Penido, Julio de . INovaes; He.nri~e Lage, 
Sampaio 1Corrêa, João :Guil!larães; ·Raul Ferona.ndeil; :I.eVi CMneiro, !Ei:Duaido 

.llluvivier, ·Bento •Costa, Alipio CostaUat, 'Lontra &sta, 1N~lo Aluarenga, 
Lemgr.tlber !Filho, Carlos Luz, Pdro Aleixo, Augusto ólfiegas, Juscelino 
Kubitschek, .F~ de Menezes, José Alkmim, Celso 'Ma<:hltdo, João Pe
~i.do. Simão da Ounba,'·JQão Henrique, Jat:qties M.oo.t.a.ndon, Abren Sodré, 
P.b-eirá ·r;iri.a, . Santos F'ilhó; Oscar Stev~son, 'V ergueíro CeSãr, . Gania Cer- . 
:queira.. ioactu1n{Sampaio Vidiil, ·Castro· Prado, Bias 'Bueno,' Hyppol:ito db 

-Rego, TeiXeir.i Pin~ Fefuc. <Ri~. Roberto Mõreita, Juito de Moraes; Ho
~o Lafer, •Laudelino 1~, Trigo de Lou~ro, Octavio da Silveira; Rupp 
]Ullior,· 'IBaptis~ •Lnsardo, rRenato Ba.rbosa, Annes 'Dias, Pedro V~gara. 
· Sebaatiãô DOmin8iles; Silva Cost<.," Chr}'sostomi> de· Oliveira; Viêlra Macedo , 
Pa~Ío A5s~.· >Ga:stã~ di 'Britto, ··:RO~o SÜilo1JiseD, iGar..ãO ·Vldigal, 
Fi-a.Uça-'IFiiho, tMoaeyr 'Ba:i-bosi,. <:a.rdoso' Ayres e .Salgaâo ··F'Uho·. {Sei).· 
··... .. '.... -- . . .. 

o''Sr.: Presúlente . - A 'liSta' de presenç~. ac:éOOà o co!Üparecin1e1Í· 
té! ·!!e ·izô'l Sr6; iDe!)li~iis. 

· E'.sti ·aberta · à · sessão. · 
.\ 

o· Sr:·.Agenor Rabello (z.o Seçrctario) procede á leitura da acta 
da: Sessão ~ente, 'a.· quai é pOstá em d"~sã6·. 

O Sr. José do Patrocinio - (SoTJre ~ Actll) .:._ St: Presidente, holl
·t"CJh ouvi V. ·Ex.·COI'I~edet a·P-alavra ao Sr. Deputado Martins· t Silva; mas, 
devidC) á dístan,cia em que m eachava, nã.o ~ebi o que fi~ era· S: IE:r.:; -
do que vim a ter certe:z:a hoje, pela leitura do Diario do Poder L'egislativo 
e· C:!ê joma~ matatin'os•; · · ·· · · - · · -~ · · 
· ·· '·-o illustre Deputailio- ·sr-; ·Martins ·e :silva ilão· eôniptehen~ minhas 'pa. 
la~, 'ditas áqni;' ._·~· noetlirolia de IS do. c.ot'rim.te,'on ·quiz. de5Vi:l'tú<i!~ 
as; 93n armar· effeítd .. ·• :: ' . . 

teu ilão disse que S. ·Ex. ~ã~·era representante de ela~; ao· contra
rio, íoi ~ ;;_ C3I11Sa d'() meu protesto contra . o acto do TribunaL Repre.sen· 
tame de d3sse, ·cOIÍ1o. detegàd~:~--da iinpi-ensi, ·aa me61lla fói?:na qrie ; Dr . 
.Agrippüu"; Naz~.h; ·.~ ·i:i.li~ 'o :Tri~u~~~ 'riegóu di;~loma, allêga,ndo 'que êlie 

~ ãb. ··~ :das" ~fissõeS .:li~ ''é :.não \a~· di ·iridtJst:ria; firmei 
iie9s.e'~ -a ··~~~ftieu ;~; que ·s. :Ex.; como declarei, ntél cõm~ 
prebendeii : nli~~ró'll'dã9Vrrluái. . ., 0:< .' . • . ...... -.: 
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. !:· Assim fazelldo;· S.- .Ex. ~rocede11 .mal.· -•Nlío -a~. 6\essa· maneira um 
COlllpi)IDb.eir!l .para oom· outro· compa.nheiro. E· .aproveito 'a. opPOrtnnidad'e 
Pata adw:rtil~o dessa falta •. · 

. ~'.· :Ex., ~rto,' ha ·de eldlibir,-· «mforme dis~~e, & tribw:a. as I*'<Jvas 
das· .irrqalaridrades: -d\5 .. eleições. 

Peço -que nio· í~ .isso. Não QUI$' eu~- tema, .porque. a snicha c:Jeição 
correu .sem que cu :Della. ín~we. Fui candidato indicado tiOr meus :wú. 
,i~- .e .aão .<:QDtribui pa,ra. isso com .esfor~ alg11.m. -~ pr~ poli' 

al~s. dellc:s,, taes .. (:()mo o&- Srs, Sebastião de Olivçira e _Flavio Bastos. 
~lhes, .até, ~-. d'eixaria :o p-lettC! eorrer. á reyeli;l •. No_. dia -da -eleiç~. 
fui. para . N.ictheroy·. . . · 
. . De esual ~d pr(x:edeu o Dr. Agrippino N~reth o. qúal não l'le 
~hPU .. a~ol~ente nesse sentido, ao ~trnrlo_ do .qU~ disp_e:_ a ÍJn

pr.enaa_. es!Q . . i;nprensa·· ipgrata, . :que . deveria au1cilial-o,. tratalldo-se. .COillO 
se .. h'ab, de -um é:ompanheiro de pr~fi.as.ão. Foi ~andidato indítado~ por .tim 
se.u v~bo . co~nheiro. · · · . . . · " · . 

O ·sJI.. 'ri nu~ .Jv~io& .c.,- A ·impttnaa_ não 311'ada: ~fll\1 desag~ada. :·seu 
p~pel ~-- informa.T _: !Il&11,- _quant~ !" · este. cCl5\! pa1tiÇ.tllar, .·\lUt,. V. Ex-~ ;v~~ 
dev~, : affi~r que: . a l=Pr~ ·. noa :. oeo~fli~s; ~. tra:t>alho.t esteve q1.1a.~í 
5CJIP1'~. »elo menos .quand(),le~ just!), :ao Ja.do d~.)ro~~s~., . · 

.. ,.!)-,si, ·JQS~.· • DO)!,.}TR,oÇrN!o :_;., Á~~~- ~ui~, :1? ~ ,-~pàr_il! .)~ 
V •. .!::;x;.r ~&_ <kvo .• . d~la~t' ~qe,_ desta vez, .. a- .iltlllt:~sa .. {oi i_ajllõta., . . _·.r-
... ~n~, r~_~o:p ~d~~ao ·iÍl~~--~j!~,.s;: ~~a,qj~ ~ ~i!Va·, 

a-6111- PÇ qu~ não venha. á. tri)>u!la, pela!.! ~ões ~e .a.P1:1~· ~o qu~. - aJ. te:ntll,, 
com~ · affi-~ei. ~s ,P..ra: till.O . provo~r a desu~ii~ ~ · cbsse, ·.~~se que, . · 
~t;'.~(,~: ~r:~~çio_.,~i~iml1o,. pre_clSa1 se:r u~~~;,,-~?,,~~-s. ~~)'el, e 
S .. Ex., como· bomem· de imprensa,-·<:ulto, repr~~~~e.ie, c~, ~ .. a.fa.,~ 
tado 'deStes 'sentimentos,· porque entrou aqui pos\eriorme\14; .• aos· outros e 
nio·.'J)l'ocurou a 'bancac!a·, como devia. . . .. . . · . · . ~ - -

I ' ; '' "· ·~·" •• ~ ·~_.f ..... ~~ -r ,·~-~~:··• •~- ·~.? '.~~ 
o S.v. M.uio CHJ;:UlONl' - S: E;,:. entrou por eífeitcr da.' lei~ 'muito 

legalmente - portanto ~~ a-·tx:~ressão .-qu~ merece ;e,spdto_ · · . . · 
~ . . . -

· · ~ < _~ ... :· _. ~ , : ... ,.:,:-~ · ·--~ .i. • ~ -1 -<·:;:•;n-, nl~ -.... ;.~:·:. ~ -o6. •; 

.. :.: Ç> aR/JQ~É' ·DO,.PA.'I~OCINlO ~::Entr~·. por ~ff~to da lei, sim, 
mas_ -:é~ rep.r<;!illtaDte.:da ·c~~.,_, . • .. .. , .. ,;, ,. 

·· .. .. · .. , .... ; .... · . ·.<·.·. :. .-._.· : ·._.;-,.,-.. ,.,, .: 
·o Sa. FRA~CJ:sco Movu -- Parc:ce-tne que 1? - .~te-.. .est;i .-P~ 

~~,~~n:~9:.~e ·Ctl-Cer.~o •. 1Io11ve ,~~-·,ente~~_didt:,,:~~l:p -~ .argui:. 
~-~,iV. ,E~ •. 1-ev~ •. ~mr;~. o '*'· rec<m~~: doe f)r •. .AsriP.P~ 

· N~eth se basba~- juStamente no íacto dos dois ~em .a ~St:Ja. 
-~•. : .' , ,•_""- ;-,--~-:" ... ··~~.r. ' • .,·~-· ' .·•· • 

!'.":· •.• ;-: ·.-.-_ ·.; ··· #. . . ·:-·. - ... _ 
. _( O 5Jt. JO.$É' ,J;)b. P.A,TJ.tOGNlO ..:.... Rc;f~me .oo .. tcl~. ~ 
· ,d~m~:-~~,.zsumpto• .po~ ,necessida~ de .dar.· ;~~lles.-. -,. · :< .. ·. 
·: -::.; .. ;~~-.~ ~~-~. appla~s P4 -~ ~t;ituciq, ~~ 
~s. q~, ~: -~bi ~- ,aQ eopt-ra!jo,. a...~ . .deU~ •. ,gua-. v~ v;( a.i!r.~ç(ie.s 
menos: di~ sobre S. Ex., respondi i~e:iiatam~te, ,dizendo que· .a -~ 

,• 
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nha··-attitu~ aqui· ·não fôra •pessoal, mas contra -acto que julguei ser erro 
judiciario. Uma vez mais, portanto, peço a1:1 Sr •. Martins e Silva que, se ~ 
~acto ··se eon~~Y.em lejitimo representante da classe, -se é · éÜcarnpdo de 
enca.mi12har neste Parlamento as questões sociaes ... 

O Sa. GEN.UO PoN'l'l'. - Desde que S. Ex:. fili dip!omado ·a condicio
nal não tem mais razão de ser. 

O SR. J-OSE' DO PATROClNIO Pois bem; firmo-me ná ·pala-
vra de V. Ex. O Sr. •Martins e Silva é representante da classe. Deve, .por
tanto, ·deiXar ·e.;sas ~isas pequeninas ·que so podem produzir intrig;Ís, m
trigaa ' que trucni embaraçOs e embaraçoS QUe· são· communs apenas ao~ 

politicos, os quaes não comprehendem a finalidade do termo . 

. O SP.. GENARo PoN'l'E - Não foi V. Ex. que veio á tribuna, !pela pri
rrtdra · yéz, ii~r ·contra a 1lip_loma q~:~e recebera o Sr. Martins e Silva? 
·-·· .· . .. . . . . 

O SR. · ·JOSE' DO PA'IlROClNIO - Sim. Protestei, ~mo protes-
t:~do· tdbo. · · · . .... 

::" ··: .. _. _· ... . :· 

O··si:. ' <iEM~ - P~'I'~ .;...;. · v . · -Ex. ~ 'então; ~ J)óde' pedir ao Sr. !lartins 
e .Silva éão·, veuJuL .. á .. :tribulia, provar qtie ,tem direito .ao c:li~loma. 
'. ; .... ' . . .-.; ~; ';: . . 

· · O ·$lt jOSE· .. oo PAT.ROCJNiO - ..!.-. 'NãO' tinha direito ao- diplollla. 
Como-ee tratava de eôttfet>i:r d~Joma.'·a·· um repl'e!Jehtante 'da -íniprenea, e 
o Tribunal delib«OU dev« pertebcet- á ptofi~o 1ilieral e não ao grq,o 
de i~dustriaes ... 

: .. •· .. ·. 
·o Sa. Ge:NA&O PoN .. T.E 

errou? · 
V. iEx. quer dizer então que o Tribunal 

.. , 
O .SR •. JO.SE' DO PATROCINIO 

·na sessão do dia 15. 
Sim. E já lalll:ei o meu protesto 

O Stt; -FbNCJsco· MottkA - Esta!Jlos porém, deante de facto é:onsum... 
n\õldO. · 

.. •: 

O Sa. MAlllo CuER'!,ONT Posso affirtnar qué o Sr. Martins e Sil~.;a. 

goza de 'bastante .presti'gio · lia -cla-sse ;proleta:ia do meu Estadô . 
.. _. ' •;., " 

·O :sR. JOSE' DO PATROCINJO - · O meu p.rQtesto está 'lavrado. 
Uma vez, 'flOrél!l, que ê · Sr. Deputaao:·MartiD& ·e . Silva. pai-a · .aqui 'l.'eio 

como representante de classe,: . é .preciso q~K ~aa classe seja uniqa, .deixe 
á parte ' os seus propositos e . v~ha ligar-se a nós. Retebel..o-emoli de bra
(O:J abertos, pro.au>tos a esbbelecer a cohesão, a solidariedade e a .dúci
plina, elementos esses ~uitO 're<::lmmendad~s ~r ~ .de ·. ·nos!IOs çomi>anhei~ 
ros e ·~ os. ~es nada ~ .1>0der& fazer · nesta questão. 

Era o .'que tirif.a .. a d~er; · 
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Em ·seguida é approvada. a At:ta da Sessão . antecedente. 
r. 
r 

O Sr. Pereira I,yra ( 1.0 Secretario) protede á. lcitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios;. 

' . · , ' · 
Do Sr. Alberto de Araujo .Cunha, . Dç~~tado eleito .. Pelo ,Esta:cio . d<;> 

Rio Ói-a.~de do .Sul, nos seiuintes termos : 

• Exmo. Sr. Pr~.sidente Camara dos Deputados: 

Tendo . resolvido ~enunciar á ~deira. de Deputado F~eral ~pel,; Rio 
Grande do S~l. para· a qual fui eleito sob a lege~da "Frente Unica "~ cum.
p~o o dev.ef de fa%er . esta rommunicação a. V. E;;. e á Camaia, . pat:a que . -. _,. . . .... . ' . .. . 
a mbha renuncia se torne effectiva,: na íórma dos di~sitivos, lega~ .. 

Apresento. a V. Ex. os protestOs de minha elevada coilsi~craçáo. 

,.: .Rio Graru;le, 3ode Abril-de. I935· '-.Alberto: ti~. AroujQ .c"•· 
·RecOii!J~, · verdadci'ra ·a firmà. sutira do . Dr; · ·Alberto. ·Araujo :CWl.ha; 

do que dou fé. Rio Grande, .2 de :Maib de l935. ·Em testemunho -(signal 
pu~lico) da. verdade, .z.". pQta;rio,' . Ctvlcs:· 4/berlo ·Marco~ .• .. Finna no 
~bellião José. D. Raehe, rua do- Rosario· n. J!j6, .Rio" •. 
· - Inteirada. ·Convpqu~se o suppleme •. 

Do Ministcrio ~s RelaÇões :&:tenoreS.. de zo do corrente, remet
tendb a· seguinte 

Senhores ·Membros do Póder Legislativo :.. 

De a<:cordo c:o:m . 6 preceitO constitucional, submetto a vossa conside
ração, ·acompanhados· ~de dllaSc ·exposições de motivos, os ... projectos, in.clll
sos .por copia authenticada. de conveuções elaboradas pela Organização. : In
ternacional do Trabalho. sobre as seguintes questôell: 

t) e4ade mmiiDa de admissão dos menores ao- trabalho. maritimo; 

2) ': exame medico obrigatorio dos menores e adolescentes emprega
doS" a bordo: dos navios ; 

· · 3) · . trabalho · nocturno das ·mulheres ; · 

· ·'4) · .àml)liação do -numero das erifermiáades peculiares a certas indus
trias.· ' · 

:Rio de Janeiro, 21' . de Maio de 19-35. · 

ANTo:lno CJ,'RJ.1lS • RniÉIRo · o:E ANDRADA. 
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·Minísterio das Relações Exteriores, Rio de Janeiro~ em 20 de Maia 
de 1!)35· 

A Sua Excel!encia o Senhor Doutor Antonio Carlos Ribeiro de· An
drada,. Presidente, interino. da "Republica dos ·Estados Unidos do Brasil. 

.' Senhor Presidente ; 

··:Tenho a honra de passar ás mãos de Vossa E~ellencia ooptas au
tlrentieas de duas das . .cinco· . .Convençõ~:s adaptadas na tS• Sessao da Con
ferencia· Internacional do Trabalho, reunida em Genebra, de 4 a 23 de 
Junho ·do, anno passado, afim de que, se Vossa 'Excellen~a julgar oppor~ 
tuno, as submctta á deliberação do Poder Legislativo . 

, ·R.cfqem•se essas Convenções ao trabalho nocturno das mulheres c á 
3.!Jlilliação da· lista das enfermidades profissionacs peculiares a certas in
dastrias. 

No gue diz respeito á primeira, os seus dispositivos estão já incorpo. 
rados á .legislação nacional,_ pelo decceto nu.mer9 2I.4I7-A. de I7 de Maio 
·de t!)J.2, que regula as· condições do trabalho feminino nos estabeleci
mentos · Cllmmcrciaes. e industriaes ; quanto :i :;cgunda, por via do decreto 
:numero 24.637, de l~ de Julho dto 1934, que refoUllOU. a lei.· numero 3.7z4, 
·de. 'IS, de·: Janeiro dé .1919, · forara estabelecidas no:vas disposições .pua a 
1lrotecção contra , accidCIJtes de trabàlho, prevendo ·o seu artigo .2,6 

. uma 
lista·. das doenças profissionaes d'ecorrentes ou . peculiares a. certos. ramos 
de:. ·algumas actividades .industriat;s, e respectiva revisão todos os tres 
ann.os: 

'· : os··: argãos "techriico!i,· . <:onsúltados, foram. de 1lateeer favoravel a 
adopção ·. ~~sas Convenções por parte do Bmil. 

De aceordo com o § s-~ do artigo 4,05 do. Pacto .da Liga das Nações, 
ll& 15ignata;'i0$ do Tratado de. Ve~iÍies, entre os· quaes o Brasil, obrigam
se ·a .submettcr á consideração dos .. poderes .competentes os projectos de 
Couvenc;ão appr~\·aci.o!; pela Organização Intcrnaeiona,I do. Trabalho,. den
t,ro ·.du .prazo de um .anr..o a . contar da data -do encerramento da Conferen
~a. q~:~e os tenha a.áop~do. . 

-Critnpetindci ao· Legislativo ·resolver sobre os actos internadonacs, qUer 
me' 1)àrecer · de -bom· avi50 sejam· essllll Convenções enviadaS á dcliberaçãó 
da- Camata·· ·dos Senhores Deputados; 

Approveito . a oppo~u;udade. par:i ' reit~rar a Vossa Excellcncia · os 
p~of~os do· meu máis · prórun_do · respeito. ~· M • . dt? Pimenttel Araujo. 

Ministerió · d~ Relações ·E~teriores, Rio de Janeiro,· em zo de Maio 
de· I_!:!35· - . . . , 

·_ , A Sua ·.ExceUencla o SCIJhor Doutor Antonio Carlos . -Ribeiro de· An
'drada. Pr~idente, i·~terino, da Republiu d=os E~tados Unidos do Brasil. 
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Sr.· Presidente; 

T~ho· a ·honra de passar ás mãos de Vossa. Excellencia as inclusas 
cópias, devidamente authenticadas, dos dois pr~jectos de Con~atçõéã re
lativas á idade minima de admissão dos menores ao trabalho maritimo c ao 
eltilme medico obrigatorio dos menores e ad'oles•er:ttes ~pregados a bor
do dos navios, elaborados por iniciativa da Organização Internacional do 
Traba.lbo e·m suas segunda e terceira sessões, de 1920 e 19ZI , respectiva
mente~ afim de que, se Vossa Excellencia . julgar opportull(> e conveniente, 
ns Sllbmetta á: deliber:u;ão do Poder ugislativo, para os effeitos de fica~ 

o Governo ha-bilitado a prestar-1 hes a sua adhesão ou a ·tom;n outra ·pro;. 
videncia. 

De :~.ccordo com o ~ 5·" d o a ;-t. 4-0S., do Pacto da Liga das Nações, o; 
Estados signataTios dn Tratado de Versailles, o· Brasil entre ·os · quaes, 
obrigaram-se. a· submetter os projectos de Convenções emanados da 01"
ganização Internacional do :r raba!ho aos -poderes <COmpetentes, dentro :le 
determinado J>razo. afim ue serem os mesm~s projectos trnnsformados em 
leis ordinarias · nacionaes. 

· · Os dois a<: tos · ~ apreço, segundo a opinião do Ministerio ·. do T raba• 
lho · e .dM scur orgáos· tecbnicbs. se .acham perfeitamente adaptaveis -á le
gislação brasileira, pelo que a sua approvat;ão pelo Poder competente afi• 
~c.ome recommeodavel. . I 

No que diz respeito á edade · mínima daadmissão dos ·menores ao tr.e
balho marítimo, n-...artigo 373, § 4.0 do decreto n . :24.zss; .de 24 de Maio 
menores de ;6 an1:os, que, . assim. ficam impossibilitados de · trabalhar a 
de 1934, que. regulamentou as •Ca1>iuoia~ de Portos, veda a - tllatrieula aos 
m.enores de 16 aonos, qu~ assim, Jicam . . impossibilitados del:rflbalhar 11. 

bordo, quando o projec~o de Convenção fixa a edade de 14. annos, salvo 
casos ex.cevcionaes. 

A nossa legislação_ pois . neste particular, mostra-se mais gevera que 
o acto intérnacional, que se trata de approvar. 

·Quanto ao projecto de COtlvençãc; que visa a obrigatoriedade do 
exame médico para·· os menores, empregados a bordo de navios, a nossa le
gislação 11revê essa exigencia. 

. Seria, entretanto, de toda convenieocia que a medida da protecção á 
saude d(>s :menores fosse tambem applii:avel .aos adolescenttll, que se cm
pregani. no trabalho ~ritimo, uma vci que essa medida de precaução já 
se · co.contra na nossa. legislação .proteccioni&ta do trabalho industrial ~ lna
ritimo, onde são admittidos apenas m~ores que offereçam condições phy. 
sica~ . .satisfattorias, . a ttestadas por tertif)cado medico. 

Ccl~vém reYelar q,ue, apesar de . ser o Br~sil um paiz marítimo, até hoje 
não foi pOr nós ratificado nenhum ajuste internacional tendente a prote
ger o trabalho aos: homens do mar.~ 

Approveito a opportunidade para reiterar a Vossa Excellencia os pro
testos do meu mais pro5nndo respeito. - M. de · PimetttM Ar~ i o .• 

- A' s- !Cornmissões de Diplomacia c Trata dos ·. e . de Legislação Social. 

Dó ·tmnístcri<> da Agri<.'u1tur'a, de. ZJ do córrente. en."W!do ·:1 5e

guib.te 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 08/10/2015 11:23- Páginas de 30 

-2Jl7-

Senhores membro,; do Congresso Na-cional: 

A necessidade de debellar varias surtos epizooticos da raiva ou ·pseudo.. 
raiva irrompidos em zonas de grande importancia. na producção pastoi:il do 
Paiz, está a xeigir a intervenção do poder. publico de maneira a mais prompta., 
racional e systematica. 

Manifestando-se ha varios annos, a zoonose tem tomado proporções 
cada vez . maiores, alcançando zonas criad·oras cada vez mais importantes 
pelo numero e valor dos rebanhos e:-.1>lora.dos. A a.cção do Governo no :;eu 
combate, cari~;cterisando-se pela ir.sufficiencia de retur::;os e ;Jrinci?almente 
pela fa.lta de continuidade, tem resultado inefficaz. Contrasta com ist•J a 
aggressividade do mal; a grande eJ<ten~ao territorial onde se manifes:a; 
<• regime de criação extert5Í·,.a e de campo abert? seguido na ·maior :re
gião flagellada; a inaccessibilidade dessa regi.ãD nas epocas de enchente'; a 
distancia em que se .acha. dos centros populosos onde as facilidades de acção 
são maiores; a poua· durabilidade da vaccina applicada na prophylaxia 
do mal ; o ettrto .período de tempo de immunizac;ão que esta co~fere e, 
além de muitos outros factores desfavorav eis, a falta de <:onhecimento 
exacto, de parte da s ciencia, sobre o verdadeiro agente transmissor do 

JUal. 
Mas a verdade é que deixando o seu earacter epizootico iQiciar para. 

assumir proporções e características de uma grande enzootia, o mal · vae 
se propagando· por modo assustador, dizimando, quasi .por inteiro, os re
banhos das zo~as mais attirJgidas. Dahi a necessidade indeclinavel de uma 
aa;ão mais energi.ca, mais ac:tiva de parte do Governo Federal, a · qual não 
se pode basear no:; recursos ordinarios com que conta · o Ministerio da 
Agricultura, para a defesa sanitaria dos 'rebanhos na'Cionaes. Dahi a ne
cessidade da intervenção do Congresso Nacional no sentido da votação 
de um ·. credito especi~, na importaneia mínima de 300 :ooo$ooo que, 
posto á disposição do orglio administrativo especialme:nte: en.carregado desse 
mister, seja por elle empregado e.xc.!usivamente na debellação do mal. 

Basta. considerar a. immensa região criadora de Matto Grosso, por 
onde este ~e tem propagado e a irradiação que vae tendo o fóco existente 
no Estado de Santa Catharina, e ter em vista que o · unico meio seguro para 
combater a terrivd zoonose é a vaccinação sys.tematica de todas as re
zes das regiões attingidas, para bem se avaliar a ext ensão dos recursos 
necessarios a t~l campanha, .pam que ella de facto seja proveitosa, tanto 
quanto podem assegura r os conhec_imentos da vetcrinaria a este respeito, 
[la phase actllal. Por isso mesmo, esse c-redito, vara que produza os :.cf
feitos que de sua applícação se deve espe~ar. necessario se toma que seja 
dado em condições que autorizam o seu emprego de maneira · ampla, sem 
que dD seu conjuncto se destaque qualquer quota eom discriminações re
servadas ao pagamento de despesas com pessoal ou material. 

Quanto .:i . pr..esta.c;ão de contas, suggeriria que fossem adaptadas as 
prescripções do Decreto n. 21.::6~. de 8 de Abril de l932,· que 'diSpõe .so

bre as prl!!lta"=ões de contas dos chefes das Commissões de · Limites, pois 
só a !IJratiea e o rumD que a campanha possa tomar, no fleSemiolv~entG 
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que venha a ter, são capazes de :~.conselhar o emprego dos recul'sos neste 
ou naquelle sentido,. por esta ou por aquell:l forma, mesmo porque o credito 
(lue ora é pedido não :representa senão o , estroi.c.tamente nccessario para 
"Uma acc;ão a se desenvolver em ambiente ondl'! ns iacto!"es desfavoraveis, 
já enumerados. não são faceis de remover. 1 

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 1935. Getulio F!lrgczs. 

A Carnara dos. Deputad'os.' ele accordo com o art. z," inf;,tr das Dis
posições Tran.sitorias da Cons~ituição da. Republica, e tendo em vista a 
rnen11agem que lhe transmittiu o Ex.cellentissimn Senhor Presidente da Re
publía.. decreta: 

Art. I. • Fica o Poder Exe~utivo autorizado a abrir. desde já, ao Mi
niste:rio da Agricultura o credito especial de 300 :ooo$ooo (trezentos con
tos de réis), 'para occorrer ás destJez.as com o combate ;Í. raiva em w
rias :zonas criadoras do Paiz, notadamente nos Estados de Santa ·Catha~ina 
e Matto Grosso, largamente invadidos pelo mal c onde siío maiores os 
interesses :uneaçados. 

Art. 2,• As q·espesas por conta do credito a que se refere o artigo an
terior serão feitas por m~io de adeantamentos, e obedecerão ~om rela·
o;ão ·á applic.aç.ão, ás di~pasições do regulamento do Codigo de Contabilida
de Publi.ca. 

Art. 3.• O <:redito ern apreço, ten<lo em vista a e:drem~ mobílid'a.dc; 
que os ~rvi<;os de Campo devem assumi~:, poderá ser gasto sem \limite~ 
para d~spesa.s de Pessoal e Material, e, quanto ás exigencias de compro
vação, gozará do regime creado pelo decreto lei n. ;21. 266. de 8 de Abril 
de ·xg32, que dispõe sobre a prestação de contas dos chdcs das Com
missões de Limites. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em <:ontrario. 

J ustificar;ão 

·Ü caracter de calamidade publica que estão assumindo 'os pre;ulzos 
determinados determinados pela raiva que sob forma opizootica vem asso. 
!ando os r-ebanhos de varias Est;).dos da União, notadamente os de Santa 
Catharina .e Matto Grosso, está a. exigir o emprego de meios mais en~rgícos 
do que aquo!les que o governo da 'C'nião tem utilizado, lançando mão dos 
"recursos o"rdinarios que os orçamentos lhe facultam. 

As somntas annualmente dispend~das no combate ao mal. se fossem 
reunidas em só parcella. teriarr. sido sufficientes, ta.lvez,. -para a sua cotn
pleta debellação, e os resultados- de<:onentes da c~~ação dos prejuízos te-. 
riam restituído á economia nacionaJ os recursos pelo governo applilcad~s 
na defesa do's reban'bos do P~:z. 

Por autro lado, as difficuldaàes .creadas :)elos regulamentos em vi
gor á applicação dos recursos escassos com que <;> governo da Repu!>lica 
te:n =ntado, são outros tantos entrav:es á rea.liz'ac;~ d<(s . objectÍ\•os colli
'!l"dos, razão por que, embora não se pre~dnda da . comprovação exacta 
das de!;pesas, faz-se mister proporcionar á Administração todos os ele
mentos tendentes a tornar. pos~vcl a utrcma mobilidade-~ que se devem 
revestir as operações que custearão a campanha· pela debellaçáo dp mal. 
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As di~tandas a percorrer, a natureza das despezas a realizar e a diifi
culdade dos meios de transport<:s nas zonas flage!ladas, tornarão 'impos
sível a ar,Plicaçiio dos adeantamentos, se forem obedecidos os prazos li
mitados pa ra as pr..-stações de c onta~ a lJUt se refere:;ll os d~sposith·o·· em 
vigor. 

Cópia - Gabinete do Sr. •Ministro da Fazenda - Numero 29i 

Gabinete - Exmo. Sr. Presidente da Republka. justifica o Minister<u 
da Agricultura a necessidade da abertura de um credito c:spec.ial de ..... 
300 :ooo$ooo, para combater a epizootia que \'em dizimando o gado em 
!lfatto Grosso e Santa Catharina. Dados os fins á que se destina e tendo 
em v ista ra~ões e:\.--postas, não se oppõe este ~!inisterio á concessão do cre
dito; considerado, porém. conm sendo de natureza "extraordinaria ", por 
isso que fC trata· de combater um m:tl que pelos seus effeitos e reper
cusssão na e~onomia nacional, póde ser tid<> como verdadeira calamidade 
publica. Devo salient:tr todavia · que são procedentes O!< reparos do Sr. 
director da Despes;1 Publica ao projecto de decret" incluso, cujo art . 3 . ·• 

eleve ser modificado IU;J.:ocime na a r te r eferente ás comprovoções dos' ade
antamentos que não devem ficar, cmno a!li se pretende. sem subordina
cão ~ a quaesquer limitaÇões de prazo e; tabele:idas em lei., . Ao em vez 
de tão incouveniente quanto desne::es,ario preceito, poder-se-á estabel~

cer pnra as compro\·ações etn apreço regime semelhante ;to adcptado par<t 
os adeantamento ·entregues ás Commissões de Limites. ele que trata o de
creto n . 21,266, de 8 de abril de 1932. 

Ri<t de Janeiro, Z5 de ::\1nr<:;o de 19335 . - A. de s~rr::a c~sta. 

Confere com o original. - LJ•{lia dt• Barro.< •. 
Vistu. '- (ass ignatura. ill~givcl), chefe de see<;ão. 
- A ' Commissão de Finanças e Orcamen to. 

Requerimento : 
lla ·Pan Americ:tn Airw!'ly, Inc. pe<lincln nnne'i.::•r uma fcolha do Dia-rio 

Official, ~o aviso de . Tribunal <le Contas, r e lati va ao ;~ crot><>rto do Rio de 
Janeiro. 

- A' Commi~são de Tomada de Contas. 

T elegr~nmas : 
De Montevid~ Presidente Camara Deputad~>s Federales - Rio : 

Tengo honra comuni~arle que C3mara Representantes Un•guay agrade
Ce vivamente y retribuy amectuosos saludos s eól honorahle ·C;unafa en Yispe

ras arribo brillante embajada gran Patria Brasileira. 

Saludo Vuecelencia. - Jwio Cesar Estof, presidente. 
- Inteirada. 

De Poços de Caldas - Pre5idente Camara Deputaàos - Rio : 

. Communi<:o ·vossencia que ·tenho deixado 
mara por motivo molcstia. - Cord:s . Sauds, 

São, successivamente, lidos e 'VãO 

comparecer sessões essa 
Sampaio Costa. 

a imprimir os seguintes 

C a-
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J•ROJ!lCTOS 

N. 28 1935 

(PltHlEIRA LEGISr.!l'I'VKA) 

Dt!clara i11subsi.stcnte o DtJcrcto de IS de Agostu Je !·9zz, tt~> parte' rcf<'1'c»
tr aos offici.aes do e.rtincl'o quadro àc Contaàorcs tra.nsferiMs pa:ra a 
rcscrva de primeira linha. do Exercito, com f>arecer da CommissiW de 
Segurança matendo a resolução lcgislaHva vr:ttuia Pelo Sr. Presidente da 
Republica. 

'(Vide Proj . I 5 I de 1935 -:- Seguranqa I - 1 a legislatura) 

Oriundo de Commissão de Segurança )[acíonal, o projecto n. 15, le 
1935, declara insubsistente o Decreto de 18 de Agosto de 19z;;., na parte 
referente aos officiaes do e~tincto Quadro de Contadores do Exercito, que 
tenham sido transfe,·idos para a reserva de primeira linha, no período com
prehendido entre 24 de •Maio e 33 1 de Dezembro de 1934. 

Pelo referido decreto, de IS de Agosto, publicado em o Diorio Offi.. 
cial de .20 do mesmo mez, pag. r6.395. foram, d~ feito, transferidos para 
o Quadro de Officiaes Contadores, muitos officiaes. proven:entes de varias 
~rm~s e serviços do Exercito, r::, notadamente, do anigo Corpo de I'lltéden· 
tes, extincto de accordo com o Decreto n. q.3&5, que instituiu o Serviço 

·de . Intendencia da Cuerra. . 

O Sr. Presidente da Republica, - usando da attribuição legal que 
ihe é defenda pelo art. 45, da Constituição da. ·Republica, - veto'U o pro. 
jecto n. 15, escudando a sua respeitavel deliberação ~ as razões de véto, 
já publicadas em o Diarw do Poder Legislativo, e, assim, do pleno conhe
cimento dos nobres Srs. Deputados perten;::entes á Commissão de Segur;>on· 
ça Nacional. 

S. E.". fundamentou, mui sabiamente, essas razões em as ca'Usas de 
'ordem moral, jurídica, administrativa e financeira, sobrelevadas em as se
guintes argumentações ~derosas ; 

- A transferencia dos ofíiciaes para o Quadro de Contadores foi um 
acto de "livre e espontanea vontade", manifestamente, expressa em documento 
official; das vagas, assim abertas pelos officiaes trans'ieridos, - em cada 
um dos se!us quadros de oTigem, -.- t'esu.Jtaram- alterações vantajosas, ;na ~s-. 
cala· de accesso, pa:rn os demais officiaes que permaneceram nesses quadros, 
e aos quaes amparava a· sancção rlgida: de ·um direito adquirido, em inte~ 
gral equilíbrio ~om os imperativos do facto. Por consequencia, uma situação, 
sing'Ularmente, jure ~~. facto. Indisc:utivel é, tan:bem, a turbação de ordem 
aúmin1strativa. sobreleYada no véto; e, finalme~te; de ~lena evidencia são os 
ónus que o projec:to Yetado vinrun c:ausat' a~ ~rar~? publico, notoriamente, 
em situação inestavel. · 

Todo9 esses · )udiciosos ctmSi.dera:ndri teria~. entretanto, ·integral cabi
mento se os dispositi-vos do pTojec:to vetado alcançassem os sessenta e tres 
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ofíiciaes transferidos para n Quadro de Contadores. pelo Decreto de J S de 
/\go$10 de: J<)'~~. e, ainda, se as exi~enclas das leis c regulamentos, a.ttínen
tes á m:1tería., houvessem .. sido, sempre \! rigor<~samcnte. respeitados. Não 
o foran-, lamentavelmente. 

Evidenciemo!-o •. 

O art. "·" cl,; projeçto delimita a amplitude dos [Jt<Jvaveis l.Jcnt:fióos 
instituídos em o artigo anterior Não " fez. cxprcS$1mente. adjudicando van
tagens cspeciacs a determinadas· pessoas, o que collidit"ia com o sabia pre
ceito estatuído em o inciso r. do art. 1 •3 da 0ln>titui<;ão da Republica. 
M:~s, a alludida restricção beneficiadora se patenteia - evidente e inr~cm

testavcl, - na appli<:açãu da lei aos ~asos concretos. aindaa. dependentes 
dc!L"l, ~nnfnrme pude averiguar em o ).linisterio da Guerra. 

Por outro lado. u estudo interpreta tivo das leis. regulamcnt"s e ins
tru.cções referentes á materia em apre~o. esclarecem, imposith·amente, a 
nec~&idade de ser sustentado o. projct'.• 11. 15, cujos pre~eitos limpid<>s ~" 
constituem em reparação inadial·el de uma aiJerrante iujustica. 

Creada o quadro ·de. Inl:end~ntes da Guerra (decreto numern q.,185 , 
de 1 de Outubro ele 1 Q:!o. 'alterado pdos de nmnerns q. 7Q~ de ;! de Maio. e 
lS.O!J,l .. de .3, e r~pecth·as Instrucçües: de 30, tudo de novembro d~ IC)31 ), foi 
de 3, c re>pectivas Instrucções, de JO. tudo de no,·embro de rçJr), foi 
e-stabelecida a condição para o ingresso, nas vespems da matricul;~., de 
possuírem os candidatos, pelo menos. de.:: tru quin.::<' amlos àc officiaJato. 
(alíneas a e c, do art. 7", do Reg. ·que baixou com a Decreto n. 14.385. d~ 

r de outubro de 19:.0). De ta.! medida.deíluiu , autornatic:.mente, " recruta
mento dos candidatos entre os offkiaes m~is ~losos 

Organizado, em 192:2, o Quadro de C:ontadvres (officiaes de Adminis
tração c Int~ndencia), para elle ~e tr:m~teriram ,·arius oificíaes que, em 
o anno anterior, não· haviam conseguido ingressar no Quadro de Inten
dentes d.a Guerra. seguros de que, assi;r, alc:•n~o.l'ia111 a Slla inclusão ne~~e 
ultirno quadro. 

Regulamentada a lei respectiYa, estipulou-se " ~imite maxim., d~ 40 

annos para o ingres..>o no quadro, já mencionado. 

Mas. sob o regime discricionario, foi essa estipulação d~ogada, sem 
que qualquer decreto, a.:to, ou simples resolução expressa ·do Governo, 
assim o ~stabe~e<:esse. Permittiu•se, então.-. matricula, na Curso de Int~n
d~cia, em Abril de 193.3. ao Capitão Valeria Braga, ,-indo da Infantaria, 
e que em 1932. - um anno antes da ·matricula, - corupletára 40 anuas de 
edade, como se pod~•á verificar em o Almanack do Ministerio da Guerra. 

·Essa resolução do Governo discrieionario, - Que, singularizada. se 
demasiava em :Pe<:camínosidade, mas, que, genera·li:>:ada, se constituiu em 
doutrina sadia, - foi,. aliás, mais tarde, mui judiciosamente. enrijada em 
os prec~itos legaes contidos em o artigo 24 da lei do Ensino Militar, e 
j)aragra.pho unico do art. 69 da lei de ·Reajusta:m!!llto dos Quad:ros, qu:C 
extinguiu, legalmente, o preceito çondicional de limitação de "da de. 

Elegeu-se, assim. a" sabia doutrina de Ovidius Naso: a;tll.r lton de fi
nito annorttm ,uimcro clcbct aJliga.rr. s!!d corporis cl. arúma,· ~·irtb!u <'SI <"S-
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tinza11da, - a ed:Hle não deve ser julgada peln numero de annos s~não 

pela virilidade da alma e do eor[>"O. 
E confirmando-a. ·Os ofíiciaes. d evarias edades. abaixo enum.:rados. 

ingressados em 19~1 no Quadro de Intendentes da ·Guerra, continuam pres
tando ao Exercito assignalados serviços. São os seguintes: 

General Felippe Antonio Xavier de . Barros·. nascido em 1 1'78, ~ trans

ferido da Infantaria, em 1924, com 43 anucs; 
.Coronel. Heitor Abrantes, nascidn em tS;S, e tr;onsferi<b ua In fanta

ria. em I 9.2 r, com 43 anttos; 

Coroneis José dos •Mares •Maciel da Cvsta' e Sebastião .de M our.t Albu
querque, nascidos. :~mbos. em tRn. e transferidos da lní:mt:.ria , em l'JZ I . 

com 44 anMs; 
Coronel · Julião Freire Estcvc::s. 11asddo em 1 S;-6, e tr:.nsferidu da In

fanta ria. em 1921, com 45 amros: 
Co'ronel Manoel Pedro d., Alcantara. na>ciuo em r Si 1, e tr ans ferido 

da Infantaria, em Tf'J:Z r. com 50 mmos, 

Parece. assim. de inteira justiça a sustentação d<> projecto n . 15. d e 
1935, da C<>mmissã() de Segurança, que virá revogar as tlisposh;õe• c.diu
"-s de singular f avoritis mo personalíssimo. já. aqw. e\•ídcr.ciadas e cujos 

effeitos derruidores são considerados, irremediavelmente. perniciosos á in
tangibílidade mor01l e profissional dos que se .consagr:J.m ao dignificante 
sacerdocio de: J:U<•rrliães ela honra, da integridade e da,; i ns tituiçiJ<:s d ii 
p_ropria Patrb. 

"Quand· la faveur. - diz o general :Maitrr>t - ]'intrigue et l'abi
traire auront cessé. d'etre, quand ~ l•arriviste" aura disparu .. quand les 
ambitions malsaínes seront mortes, quand la ch":ts.se .fcõruct: a""1 'avancemcnt 
et aux recompenses ne ·s ., courra piÚs, alors les officiers ,·ívront dans une 
:umosphére de ·<:alme et de dignité. au grand p rofit de la <:onsideration ct 

pou"r le bien du servíce. " (r) 

Não parece:, tambem. procedente a affirmação de que "a m edida :~car

reta novas despesas, visto se: achar~m completos os quadros das Armas", 
·por isso que, no art. .z:'", in. fine, d:> citado pro i ecto n. 1 5·· o legiJli:ndPr 
estatuíu que a reversão ;i actividade e á arma de origem, dos favorecidos 
por isso que. no art . .z .•. in fine, do citado prnjecto n. 15. o leRislador 
mas, sem prêjuizo dos officiaes desse posto e sem direito a quaesquer. van
tagens pecuniarias atra~adas". 

Em conclusão,. e amparado pelas razl>c:s. acima. expendidas. opino, 
duta t,enia, pela rejeição do véto presidencial. 

Sala das Sessõe:; da Commissão de Segur:mça Nacional , ~3 de Maio 
de 1935 . .:.. Plittio Tourinho, Presidente. - Ribeiro ltrnior, Relator. -
:Aiif>io Costallat. Domingos Vcllasco. - Demelrio Mtrcio Xavier, 
vencido. 

(r) Gene!':d :I<Jaitrot Li nouvel état militairc dot la Frant:e, J}a!J. 38. 
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O projectu de lei declara insuhsi~tente o decreto l'le ,g de Agosto> de 
19.::2, na parte referente a<>s officiae~ do extincto Quadro! de Ccntadore:r d<1 
Exetcim, que tenham ~ido transferidos v:m< ;1 Reserva de Pirmeira J.i. 
nh:1, no período de ~4 de Maio a 3 1 de Dezembro de 1 'lZ4. 

·F.·sscs officiat:s, de diversas :u·ma~. tran><fcri<ln,. para " \.]uad ro de 
Contadores. o foram ,por livre e esp<lntanea \'ontade, desistindo. em con
sequencia, dos direitos que lhes cabiam no~ seus quadros e adquirindo os 
d~orrentes da mesma tr;~nsfercncia. 

A sahída dos citados ofíiciaes motivnu all~ração na ordem de anti
guidade. no almanack. dos offici:u~~ q LTe não solicitanm> transfcrenci:l, os 
quaes tiveram sun cnllCIC:l~ão a 1teraria d e tantas tmida<lc.; <JI>antos for<1m 
os offi<:iaes tranferidos. 

A nova ordem •lc tollocacão. resuhantt: da ~ahitla e•pontane:~ daquel
les officiaes, tornou->ôc Hlll direito adquiri<!<>. de facto, pelos oHid:1es não 
transferidos. 

Reverterem .. aqueles aos primi ti\·os rruadros. embor:> com :JS r estric
çóes oppostas no artigo .::. ·•, cquh·aleria a fazer recu~r na collncação, t>~ 

ofíiciaes náo transferidos, :~ttentando,. a~sim. contra o seu d ireito já Cl)n

<iUÍstado 'na ordem dn a lmanack. 
O projecto de lei, além de prejudicar :ws cffi<:iaes que n.ão se a fas

taram dos SMJS respectivos quadros, não traz vantagem 3 lguma par a o 
Exer-cito nu para os .cofres puhlicos : para o Exercito não existe vanta
gem em reinteg rar no~ Quadros das Armas offici<1es que ha mais de 42 

:mnos delles se afastar am e que, nesse período. cmpregararu suas activi
dades em outro o:ampo de acç.ão ml1ito diverso; e. IJUanto _aos cofres pu
b!icos, :1 medida ac:~rreta nova~ clespesas. •·isto se acharem completos os 
Qu:~dros d:ts Armas, 

N ão corre'sponde o projccto, assim. aos interesses da Nação ou do 
Exercito: beneficia sómente aO< offidaes que fo ram tran5feriàos por li
vre vontnde. p r ejudicando nos que perman.c:eram nos res(\ccth·os qua
dro's. 

Em vista dos motivos expostos, rcsoh·o usar d;,.. attribuição que me 
confere o artigo 45 da Constituição' Federal.- para Oejtar sancção ao n:>

ferido projecto de lei , restituindo-o :í alta deliberação tio Poder Lc:gisla.
tivo. 

R io de Janeiro, 7 i i rlc Maio de 1<)33 · · 

G!':T UI. IO VA!H';AS. 

n~:SoT.UÇÃO !.DCISLATIVA 1\ !}\: ~: S~; Rl<.t' l!Rii O I'ARJlCElt 

O Poder Legislativo decreta : 

Art . I. o Ficam sem effeito, par a aquelles que a solicitarem. a trans
ferencia çorrstante do decreto de J8 de Agosto de J9U, tios 1>ÍÍiciaes dos 
Quadros das Annas para o ·de Contadores e que tenbnm passado p:.ra a 
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Reserva da 1 ,• Linha do Exen:ito, dentro tio pcriudu de .Z4 de ~laío de 
1934 até 31 de Dezembro do mesmo anno. 

Paragrapbo unico. Fica egualmente sem effeíto qualquer outro decr~. 
to que, dentro do mesmo período, tenha transferido, para a Reserva ela 

.. 1.• L_inha. do Exercito, capitães do actual Quadro de -Administração do 
Exercito que hajam con<:orrido .para a formação do extincto Quadro de 

Contadores. 
Art. :z. • Os capitães attingidos pelo paragrapbo unico do artigo ante. 

rior r.everteráo â. actividade e á sua arma de origem. assegurado aos mcS· 
mos o direito de promoção ao posto immediato, sem direito á percepção de 
quaesquer vantagens peeuniarias atrazadas, e suas antiguidades no novo 
posto serão contadas a partir da data da promoÇão. 

Art.· 3.0 ·Revagam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, :z6 de Abril de 1935. - Antonio Carlos l?ibciro. de 

Atufrada·. - Thom4:: de Oli-.ynra Lobo. - Waldemar d.• Araujo Motta. 

N. 32 11>35 

(Primei r ;c Legisla tu r a) 

Aproveita ·os sargentos diplomados em Od()tltotogia; com Parecer da C~m~
missão di!. St>gurança sobre as emendas em 3·' discussão c novo ftMe
Ct•r da mesma C ontmis.~ão com C'l1wnda ao .sJtbstituti-z.•o. 

(Vide projecto:> 9i, de T9.H e 101 de ''l35 - Segllrança r r, -
1 ." Jeg;sla tu r a) 

O projecto n. 101, autorizando a apro":ei~r os sargentos diplomados 
em odontologia, com o substitutivo approvado unanimemente por esta 
Commissão, em 18 de ·Dezembro proximo, passado assim como pela Com-. 
missão de Constituição e Justiça em 31 de janeiro corrente, e Corrúni-s
são de Finançõ!.S em 5 de Fevereiro. recebeu em plenario tres emendas, 
pelo que voltou a esta· commi-ssão para estudo das referidas emendas. · 

A .primeira emenda da autOria do Sr. Deputado Luiz TireHi., manda 
SllJlpprimir as seguintes palavras: 

"que estejam na data desta ]..,;, prestando serviços pro

fissionaes em gabinetes odontologicos do Exercito. e apre
sentem attestados de dedica~ão :;,o servir;o profissionaL ·• 

A s:egu'nda emenda é da lavra. do Sr. Deputado Ruy Santiago·, de,.. 
termina: 

"accrescentem-se depois dai palav~as " dedicação ao serviço 
profissional" as seguintes:· 
" e os civis que e~tii.o servindo r.as- mesmas condições.'' 

A terceira emenda, é 'um substitutivo do Sr. Deputado H.,nrique Do
dsworth, nos termos seguintes : 
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M Substitua-se o art. J.• pele> s~guinte : 

Art. l. n A~ vagas existentes de segundos teu entes <.:i
nngloes O<J Corpo de Saude do Exercito act.ivo d,evetáo 
~er preen<:hid:ts pelo:; actuaes sargentos e o~ segundos te
nentes reservistas da '·" linha diplomados em odontologia 
pelas escolas officiaes, ou officialmcnte reconhecida~ pe!o 
Governo Federal. Os tenentes dentistas para se benefid;,. 
rem Ih presente lei dev:erão contar mais de dois annos e os 
sangentos mais de <:Ínco de serviço militar activo e estarem 
na data desta lei, prestando scn·iço~ profissionaes em ga
hinett: odontologíco do .Exercito Deverão apresentar attesta
dos de dedicação ao serviço profissional e de optima con
ducta civil e militar, passados pelas autoridades sob cujas 
ordens estejam servindo e ter seus diploma." devidamente 
registrados nn Departamento ~adon•d cloo Sa.11de Publica.·· 

Das tre~ modifica~õcs propostas :pelas emendas, só a prÍilleira v~etu 
acompanhada de justificação. mostrando que n ohjecti\'O da emenda .; 
não excluir "dos beneficios da medida propust'L algl>I1S sargeutos que e:n
bora diplomadns <:mno outros <tue estão em e:xercicio ;:m gabinete do Bx~r
cito, não dispõem, todavia, de gabinetes officiaes para prestarem servi
ços, afim de poderem ser aproveitados." 

A emenda., desta sorte, procura equiparar os sarg-ento;; que porventura 

hajam apena~ se formado em odontologia com "'' sargentos que, além de 
formados, tenham attestados de. pratica e competencia .por serviços pn:sta
dos em gabinetes odontologicos do Exercito .. 

Náo nos parece procedente tal equiparaçáo. E isso porque a promo. 
ção que se \"Ísa deve attingir a quem se apresente com determinadas ga. 
ra~tias profissionaeti ~ nã.Q, apenas, .:om um diploma ., dispensado de qu:tl. 

quér outra prova sobsidiaria de <:apacidade profissionaL 
Com o critedo tão vasto 'POderia acontecer que t1m ou mais sargen. 

tos formados em odontologia ha alguns annos e havendo abandonado a 
prntica profissional, ou, sem jámais .havd-<t tentado, viesse a ser promo • 

. vido a segundo tenente. dentista em ~ondições P.rofissionaes muito precarias. 
Ora, o projeci:Q dispensando o ~ncurso, -· o instrumento natural da 

selecção, - substituiu ~ concurso pela pratica revelada e attestada pe
las proprias autoridades profissionaes do Exercito q-ue tem. de certô. 
todo o interesse en1 reconhecer ou não a capa<:idade techaica dos seus nu~ 
xiliares , de longos anno~. 

Por outro lado, se sargentos ha formados em odontologia e praticando 
fóra dos gabinetes officiaes, não existe meio idoneo de se lhes exigir 
provas de capacidade a não :ser por um concurso, ou, que se lhes fa.o::ulte 
prazo determinado · a pratica em gabinetes offic::iac:s para s~ habilitarem á 
futura . -promoção. :E c:ste ponto poderá ser attendido <:om um . artigo no 
mestno projc:eto. 

Por. esses motivos a Commissão poderá rejeitar a emenda .referjda. 
A S1!gllllda emenda., <:ogitando aproveitar o5 civis que "stejam ser•'indo 

em gabinetes dentarios officiaes, deve referir.se a contractos . 
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Os civis ~ontractados em geral ·são rem~nerndos de accordo com os 
respectivos c:ontr:\ctos e ficam livres de trabalhar fór3 dos quarteis ou 
estabeleciméntos militares, sem nenhuma sujeição de ordem militar. 

F.m sendo assim, não nos parece justo que sej:~m aproveitados em 
pé de egualdade com os sargentos servindo ha longos annos .e integra,d:)s 
na disciplina militar e n:ls mesmas c:ondi~ões de profi.cien<:ia tec:hni<:a den
taria. desde que se lhes exijam attestados idonc:os de seus superiores . 

f>:thi propormos n rejeição tla ememla. 

O \'lilbstiltltivo apresentado é justo. mas no:; parcct': acons~lhavel trans-· 
formal-o "m projecto separado. exigindo estudo dependente de informaçõe, 
q~e j:i foram por esta Commissfio l'folicitadas ao :.Ofinisterio d:. Guerra, 

Sala d!'ls Sessõe~. ~6 de Ahri l d~ •<>JS- - Jóüo A/balo, Presidente. 
Alipio Coslallat , Relator. - f'linio To~tritlho. - João da Sih•IJ L r:al. ~ 

Amaral Pc-i.Tolo Filho. - /lgcnor .'lfontc. 

N, t 

No artigo 1 ° · 

.Supprimam-se as palavras: que estejam n:~. data desta lei prestando 
serviços profissíonac:s eon gabinete odontologíco do_ E.~crcito e apresentem 
attestado de dedicação ao serviçro profissional . " 

O mais, como e~tá redigido no substituitivo da Cnmmis5iio de Segu. 
rança Nacional. 

-A emenda supra pertence ao numero das rroposiçf>es que s~ justifi
cam pelo seU. simples enunciado. 

O projecto em apreço vis<t afastar das funcções inherentes aos· poS
tos de 5argcntos do Ex~rcito, · os sargentos que (Onseguirem diplomar-se 
em odontologia , aproveitando-lhes os serviços, com maior propriedade, no 
Serviço Oãontologico do Quadro de Saúde do Exercito. 

Por LlUC, pois, não extender-se a bcnemerenqia da medida a todos os 
sargentos do Exercito possuidores do indi spensavel diPloma devidamente 
·le!r.llitado? 

Redigido como está o substitutivo e o ,projccto primitivo, desde que seja 
tornado em lei, e.rcluir6 dos ben.ef'icios da medidQ; .J>rolJoStiJ alguns s;;r~ 
gentos q~e. e"mbora diplomados como. os outros que estão. em exercício em 
"gabinetes do Ex~rcito ", não dispõem, tociavia, de gabinetes officiaes para 
prestarem serv1ços, afim de poderem ser aproveitados . -

Além diaso, ha m2is· de cem vagas de segundos tenentes dentistas no 
alludido quadro, emquanto que o . numero de. êargentos diplomados em 
odontologia ;; de :n, apenas, - Lui:: Tire/li. ·. 
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Accrescente-se depois das palavra~! . . . - dc:dícac;ão :w serviço prn. 
í issiona!" . as ~e~nintc~: 

ma~ condições." 

O m;tt:!l, comn e,;t:\. 

Sala das Sessíies. q ele Fe1·creiro <h: "J.t.'i. - [~,.:f .'>'crnlitlfl"· 

N, 3 

Su·bstitt•a-se u ;11'1. '.'' pelo seJ.,•l1intc:: 

"11 rt . 1." As \':tl(as existc11tcs ele si!J(UIHios tenente:~ cirur,~:i.-, c~- clcnli~ 
ta s do Corpo de Saúde du ;Exercitn ac:ti\'n .Ie,·~:rão ser pree11Cbidas p.,ln~ 
act\laes sargentos I) Scgunvds tenentes dentist.l~ reservas da c . " linha, cli
plotllados em (l(!ont<olo,l6a pelas c,;colas c1ffidac~ nu nfficialmcnte n:wnlu:. 
cídas pelo !io,•erno J.'erleT:!I. 

O s tentnees..(lentistas )tam ,;e hcneC\cí~rcm d:~ 1\•tl'l:n\.: lti devcr-:iu Ct)f\

tar m:lis de úoi~ allnC>~ e o s sar~~:c:ntos mnis <le cincn de serviç., mi !itt1r 
a::til'o, e estarem n.~ dat<t d~sta lei prc:stand., s~rdços pro fi:ssion:u:s em ga
hin<!te odonto[ogio:o 1lo E:ocen:itn. Dt:\'t:riio apresenmr a ttestado d e dedic:.c
çào ao serviço pmfissiunal e tle vptima C(ondncta civil e militar. pas.sad~ 

pelas au'torid:ulc::; s.oh cuj:.cs ordens tsteja:n servindo e ~tr seu!t diplomas 
de"idamcnte · rcgi,;tr:u["~ no Dq>:trt:lmentn );acionai de Saúde l'uh!ica. 

PARF.CF.R l>A CnMM I:;$.~<1 [u; ~Hc:!')t/\N(:A ( E~l \'IR'r \il>Jo llf: I<E·:ull~l<\

~ ~;:o<Tn F.M l 'I.F.N .-1110) 

A requerimento do nosso illustre · cnllell:\ lltftut:.<!o Dominl!oS Vd
lasc:o. voltdu ,este proiecto :\ 'commissão. 

/ 

oO nosStl nnbre collega tem de facto razão em no~ levar a reconside-. 
rar 3 rel.:rc:ção do projecto, uma ''~Z que foi omittid.a a circumstancia de 

. que um dos sargentos formados em odooto'ogia pas~u p ara o quadro de 
escreventes .·do Exercito numa das ultimas r cfomas no Minister ie> da 
Guerra. 

P.ua completar, port:mto, o pettsan1cntn da C'ommissão. dever-se-f< 
:~. ccrescentar n vocab'ulo " csc::r.:•·t:nte ., em ,-cl!'uida ao rle ~sargento". 

Com esta pequena ntodifica~ão Íic:tr;i perfeita :t redac::çio. 

Sala da Cornn1issão de Segurança, 24 de Maio de '935· - f'l i1•io- T()u-
rinltD, Pr~idente. - · Alipw Co.rlali<Jt, R.,4\tor. Dnut'I"Ü) Mert:io · Xa.-
Tiier. - Domingos ·V!!llasco. - Ribeiro 1-wniQr. - D()rval 'Meklliades. 

·.,_ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:23+ Pág ina 19 de 30 

~268- -

O Poder l-egislativo decreta: 

Art. r .• Fica o Governo autorizado a nomear os sargentos diplomados 
em <Jdontologia, para o Quadro de ciru~giões dentistas do Exercito, desde 
fllle contem mais de: dez (Io) annos de s~:rviço. jil estejam prestando ser
viços odontol~gícos em gabinetes. aprt:scntc:m attestado de dedicação ao 
serviçu. profissional e opti:ma conducta, pas.'lado pelas autMídades soh 

cujas ordens servem e; tambem, téi1banf seu,; diplomas registrado~ na 
Snurlc Publica. 

Pamgrapho unico. Para effeito de promor;ão ao posto immc:diat·~. fi
caro os refcrid<>s SitrR"entos ohl'igados a fv.er curso 11:1 ··l~scoh1 rle Saudc 
rlo Exercito. 

Art. z.• Revog-.un-se as disposições em contrario: 

Negreiros Falcão. - Luis Sucupira. - L:nnoruber Filho. - Odon 
Be::crra. - Panlo Fillw. - Pontas de Vieira. - . .o!lvaro V<!ntura. - An
tonio Rodrigues.-. Va.r;co de Tolcclo.- Ruy Santiago. - Cardoso M'ello. 
- Fratzcisco }/[aura. 

SUBSTITUTIVO U.o. ÇoM!>l:lSs.'i.o n.; St;GUlt-'~ç.\, Ao I'I<OJTiCTo ~Cl"I<A., .\0 QC1>r •. 

-~ CO\fMlS!>ÁO DF- SEGURANÇA. API!E~ESToU F.M'f:NDAS 

·Art. 1. • As vagas existentes de segundos tenentes drurgJoes dentistas 
do Corpo de Saude do Exercito activo, devt:riio ser preenchidas pelo~ 
actuaes sargentos diplomados em odontologia pelas escoL'ls àfficiaes ou of
fidalmente recon.hecidas pelo Governo F~eral, .contando mais de cinco 
a.nnos de servic;o militar adivo e estejam, na data desta lei, prestando 
serviços profissionaes em gabinete odo:ttologioo do Exercito. e apresentem 
attest:ldos de dedicação ao serviço profiSsional e de optima . co!Jducta ci
vil e militar, pa~dos pelas autoridades .. !íOb cujas orclens estejam ser
vindo e tenham seus diplomas devidamente registrados no Departtamento 

Nacional de Saude Publica . 
• Pa.ragrapho lllllico. :P.ara effeito de promoção ao p<:..slX'> immediato, fi

am· o.o; referidos sargentos -obrigados a fezer o ctlrSo ~~ Esmla de Saude 

de> Exercito. 
Art. z.o Revogam-se as d isposi.;ões ern contrario. 

Sala <La.. .. Sessões, r8 de ~embro de 1'934· João Alberto Lins de 
Barros, Presid<nie: ·- AlipiQ Co~allat, Relator: - Amarlll Peisoto Filho. 
- Generoso Pow:e Filho. - Plinio Tourinho. - Silvq. Leal. :.._ Denut1·io 

Merda X4"Jicr. - DOmingos Vellasco. - f .. ~agtdhiíes de Almeitla. 
Agi!'MIT lJf ante. 

Sr. Presidente - Está finda a leitura dó •Expediente .. 
Tenho 'sobre .;.' mesa e van submetter a votos o seguisrte 
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IEm bomen;1.gem :w t .• cet~tenarío, occorrido :t - .-:.1 dc=~te, dn 'I'I';Lscimento 
· do Dr. José Alves de Cerqueira .Cesar, not:wel varão p:7.ulista, l!Ue OC:CUpt>u 

os mai6 elev:a.dos ~osto,s de adminístr:u;ão e de eleição 11\o ·&lta<ID d:e Sãn 
P.1ulo, ond-e foi .Pres~te e Senndo-r. in!lilt!Je propa~ista. da ·Repu.hli
ca, :z.dvog:ul.o ilh:stre. descendente em linha rcocta de Ama.dbr Bueno dn Ri
beira, otronco de uma d:rS mais di!>tincta.s í:mrilias p;wolíst=.,, jorna.li9t:l. 
exímio, fundador, colll outros, da "-Rrovincia de .S5o Paulo", cstadima . rle 
~1, com assign:J.biÍ/os se-rvi~os prest:ldos :i RepubliC':!,, :lO 'Drasil e :t Sã., 
.Pa.wo, requeremos · sejn consignado em act:~ voto de reconhecimento e ú~ 
admiração da Camara dos D~putados Fcoiera~-s a tão hont·:~dn vulto da Hi s
toria Brnsileira. 

Sala das Sessões, 25 de Maio de 1935· - Gtrmes Fcrl'a::. - MacerJo 
Bittt:ncOWt't. -Alves Palma. ~ Mor.t~,.o ác Harr·os . - Rarros Pcntaat.o. 

Aj)prov:J.dio. 

O Sr. Presidente 
seguinte 

·. 
Ha sobre a mesa, e vou submetter a votos ;, 

:N~ _grande ~ta de ho:íe - t::in grato :10 <:oração <lo nobre po,·o ~r)le:~· 

tino - · queremos demonstr:J.r. por intremedio da Camara dos D()j'>ut:td' >S, 
em nome dos trabalhadores do Brasil, -como ~s ·li-dimos representa..-·ltes nes
ta ~. o noo.so mais si-ncero j11bilo junto . aos nosSOs irtnãos, <lb lP'rata .. 
artifiees Yalorosos db progresso sempre crescente da · terra d'e ·Mitre, por 
sentirmos q~· são íde;ntícas as a.ffnikiade que nos unem, íonnan·lo um "!" 
indestructivel e apertando ~da vez mais os la~s de tltn:l :unizad~ . que ha 
de perrri:wecer immutavvel, num. a ttestado eloquente de que sómente a raz 
~tróe. ~ edifica. Dahi .a plena satisía.i;ão com q ue o 1>rt>letariado ur;
sileiro sauàa effusivamcnte ~eus irmão.c; argentinos e, por scrus man:d!at:J.
rios, nest:l Casa, requer seja consignado em acb um voto no• t~-rm~>s 

do presente ~uerimento . 

.Sala -das Sessões, 25 úe Maio de 19.35- - Adolbe-tto Camargo . - rran
cisco de Moura. '-- Alberto Sa.1:.tos . - D4m4S Orti.t, - Ennando Go
"~cs. - ArtÍtrrr lU Rocha .. - Ani.:: ·Barfra. - José do Patrdcir.ic. -
Silva Costa . - Abilio Assis. - Pcdt'o Jorge. -Abel t!Ds Santos. - Eu
rico Ribeiro. - Martins c Silva. - J? ~ Prado .. 

\ 

O Sr. Adalberto Cama:-go Sr. :Presidente. "Sursum corda"! 
Elevemos os corações numa prece ungida da mais sim:era admirac:ão, ne:;te 
dia tão glorioso para o uobre povo argentino. agradec:en.do ao Omnisciente 
Senhor de toda's as ~ísas, nos ter dado a v~tura de assistir ~ esse magnífi
co espeetaculo ~- confraternização de dois povos irmãos. .dois povos que, 
nesta hora. deverns ' P.~"~ga para Ós destinos da hum.a.nidid;to, dão o inu-n
<11> ui.teiro- o ' e=mplo so~oo de l<JDa. · Ulllião inUissoluvet. 
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,Sim. Sr. Presidente, no insta·nte mesmo em que, mais adeante, duas 
'l'l:ldonalid~acles do continente ~-ameri<::mQ. ensan~entam as terras elo 
Chaco, nwna lucta cruel e fratricida. em cuja voragem terrivel jã sossobra
ram milhares de '·ida stão .preciosas. com ~ grato aos nossàs corações de 
trabalhad~ e dlt, bra~ilciros assistir, c:heios de justifkado entbU:SiaSilY.>. 
a es~ espectaoolo magnit'ico da fTaterna solidariedade de dois grnnde~ povo~ 
CJUe, -por um -ãet.enni41isrno historico, caminharão sempre juntos, com o me~

mo. pensar e o mesmn sentir, -com ~ extraordmaria uteia de libcrdadlc. 
cnjos apostolos, ct»jos martyre.~ encb~ as paginas da histeria da Argen-
tina e do lBrasil . · 

A né:s trabalhadores. a nó~ proletario!, mieera c:;me ,;ernpre prompta 

1>ara 6U immolada :nos camJXls de batalha, massa a.n.on~ e soffredora, a 
derramar seu ,sangue para maior· gloria da ·Patria·. o exito indescriptivel 
da embaixada presidencial brasileira as 'Republicas do -Prata tem uma 
significação deveras extraor<llnaria . Porque, tendo em vista o ca.rin.bo e o 
aífecto <:úrn que o .'Brasil esti sendo I'CCebido e homenageado. 'manifesta
ções · es?ontaneas pertida!; de todas as camadas sociaea. · num m~vimentn 

Qne nos ·commove e orgudha. chegamos á cox:'Jelus'ãn de que é nal e ve...:la
Cleira :1 velha phrase de Sanz Pei\a: Tudo nos une e nada nos separa. 

Sim;. Sr. IPresi<lentc:-. tm:!o nos une c nada nos. 5epara. e, assim sendo 

em nome elo proletariado brasih,iro. esse proletariado que nu.nca. deixou 
de -se interess:u- por tudo quanto ~e refere aos justos interesses da Pa
trii. esse proletariado que. infelizmente, tão malsioa.do tem sido. proleta
riado que não . tem nenhuma p~!itica bastarda. · que não bate palmas a ne
nhuma ideologia pet"lliciosa. e tão pouco . não é cauda.tario de governos por
que:· · :l. sua .política. a sua. idc~logia e a s~:a religião- r~:mr unicamente 
,no bem estar do :Bra..<.;t e consequentemente ·n."l sua grandeza, esse prok
tariadio, t~este momento. sin-cer:~mente, pela voz apagada. it~c ()ror. por~m 

sincera, de ·um ctos !;CUS mai5 humildes representantes no sek. do Parla
ment; .!-<acionai ·(não at>oi<kios) , · c :<tende sua dextra apérta.ndu a cl.;x t r a 
dos ·SUes irmãos argentinos. jurando de errvidar "todos .os. esforços afim Je q~e 
o anjo n>t Paz .paire eternamente sobre o Cé~ da·s dua..1 Nações irmã~ E 
assim pr.r)cedc:ndo seremos nÍRJtOS e merecedores ·da herança que nos foi 
legad:\ :fiM . aquelies qu:: em tod'os o,; prélios tão alto 30ubernm m~n.ter <>s 
sentimentos de · hoora e civi-smo que S5o o maior apa11agio de que ' tanto 
nos .envaidecemos. 

lF:ina liz::t.n·d'o, Sr. Presi.Jentc. ljliCrtnH>'t cnncretir.o.r tw.la nos-sa melhor 
:vJmriaç;io. · todo -nosos si·ncero enthusiasm:o. por l!!~sa obra fonnidavel d_e 
fraternidad'e oontin~l' 111lm · grito que explode ti-ni~o 00. alma rude e 
bóa do trabalbad~r hra.sileiro. Vi•:a a Argentina. Vha . v Brasil. - (Palmas. 
O ortklo,- .é cum/'rimtmtado.) 

Em seguida. é apJlro,·a:lo 
· ·cam.~rgo e o;.Jtros . 

o requerimento do Sr . . Adalberto 

. O Sr. Presidente Tem a palavra o Sr. M:ari-o Cliennont. 

, .. () .Sr: : Mario' ·Chermont , l'rl11. ordr,~) -:- .Sr .. . I'rerid~te.. s~. · Dep~:
t:t<l-os: havia ou assuroj.;!o o oompro:nisso de . a,nalysar o caso d<> Pará, em· 
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todo6 os aspecWc;~ e detalhes, ®c:umen'tando honestamente minhas a~cu.:>a
ções ; mas, veriíicaodo a desnecessidade de àesmarcarar unt homem que 
i)el'SOnifica a felonla, a falsidade e a cOVa ~"(lia, e QUe na alta investidura do 
c:a.l'20 que exerceu, não soabe digni fical-o, como era seu dever, faltando com 

3 compostura nas attitudes e a vredadc .na pala v.ta, venho dscobrigr-mt! 
desse compromisso, até que imperativos de ordem poliü~a e moral me for
cem a voltar a esta tribuna·. 

,Sr. !Presidente, dáxamdb ainda esta tri!Jtma, quero fique definidb (!Ue 

a minha Teso~o se ~ sobr~udo, em reeonhe~cr que o Sr. Major 
Barata é um paranoico e, ~mo tal, a impos!iblüHade de ~'·al-o a s~rip. 

Os actos de odio, hypocrisia, ~ovardia, a.udada, cynism(>, e mentira sâCI 

caractteristicos de seu temperamento doentio. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra I) Sr. De,putat!b OtrySO$tomn 
de Oliveira. (Pausa.) • 

INão está ppese~rte, 
Tem a palavra o s~·. ~ut:ulo Waltlernar Falcão. (J>a.~t.sa). 
/Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Deputado Aureliano tl.eite. (Pausa) . 

LN ã<> e:> ti presente. 
Tem a palavra o Sr. ·De.puta<lo Jair To~~ • . (PQ.u.sal). 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. D~<lo Plinio Touri.nho. ( l'au..a). 
!Não está presente. 
Tem a pala na o Sr. Doputa-do Amaral Peixoto. (.Pausa I. 
INão está i)rcsente. 
Tem a palavra o Sr. Deputado; Alde Sampa·io. (Pausa) . 

.Não está pre6ellte. · 
Tem i!..,·palavra o Sr. -Deputado. Raul Bittencoud. 

' .. 
O Sr. Raul Bittenc:ourt - Sr. Presidente, em nome da mator•a 

dtst Casa; venho j-ustificar o req\J.erimento que propõe seja kvanta<la a 
Sessão em homenagem á !Republica Argentina. na data histor~ea d'e s= 
independien<:í:!,, <:O'incidind'o com a presen<;a, !na cidade de •Buenos Aires, do 
Sr. Presidente da 'Republica dos !Esta.dos Unidos do tBrasil. en1 vista offi
dal àquella Nação amiga. 

Se é cérto que em .:s de Maio foi fornwlado o primeiro orado de re
be'dlia que, in~ivelmem'e', haveria de tornar independente a Argentina. 
certo é. tambern que sô em r8r6, com a proclamação de 9 de !Julho, qa·uell<: 
-povo. alc;lnçaria definitivamente os fóros de soberania. Mais seis annos rn· 
lados 1lo tempo - e o Brasil, sob as inspirações de !;amt()S movimf:'lltos na
tivistas ·pre®rsores, e ~om o gesto thea.tral de um .Imperador romantiC"o. 
haveria dt"J 'teT sua · existc:nc:ia incor?Qrada ao <:oncerto dos :paí:z:~ livt'es . 

Assim, quasi gemeos na sua emaocípac;ão. politica, a Argentina e " 

Brasil continuam trilhando historia tambem quasi parallela. Falando dttas 
linguas tiio ·sentelh;;;,tes que o n:rtru.ral d'e -ça-dla ;;y,1Íz entend-e a de outro 
ainG =ves de ·à estu.dr3, sem'· oompetições, viV<!ndo, não apenas nas. rela
çõc:S cordiaes d1e duas .tlaçã<!.s que se respeitam. J!le5. ma iis do qUe isso, soh 
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o signo de solida alnizad·e, e, muita vez, de verdaóeira ~a~ão politi<::i., 
ha mais de oitenta annos as nossas espadas não se entrechocam e os nosSO:s 
cklri·ns. não convocam os· Exerci tos senão para a contioonda da paz. 

IÜ grande dialecta que foi ·Platão, nas :paginas do lPhédon, :J)Uir..ba na 
bocca. de ~ocrates aquella affinnação g~aeiosa, rpar varadoxal, de que "os 
contrarias ta.nto se a.pproximam, de eerto ponto de '\'tsta, que fJUasi s~: 

igualam~. m 

!Falar de .paz, na hora 'em qlie o Velho Continente pai".eci: a:nnar..se para 

uma nova e tremenda cat.astraphe. é, ~onituao, a r~idade lho; ~ pre
sentes, porque nunca deante de tamanho apresto bellico, s efalou mais, 
.por mais se -sentir a neoessidad'e, d·e hannonia e dle concordia. 

El verd,ade que a historia parece desmentir esse itnsei'O õe pacificação 
entre 05 !POVOS:, porque, atrav~S ne. Sec:u]o.; e de miile!llOS, elles, 1l(lt' 'Ve%e5, 

se entredlevoram, contra a .pr()J>Tia opinião de calia homem ·em :particular. 

A 1H~storia, porém, a1ão se repete. Apenas o exame su~ficial, sob ~ 
visão à e scenarios semetb.antes, dá . a a:ppareccitcia doe que os factos se re
produzem ; mas a alma dos actores, não só é <:aoda dia od1versa, como o !'le:n

tido do drama vac se eleva<tdo como na espiral goethean::' . 

1Xa realidade, a Hi!ltoria é uma verd:a.doeira caixa de sunpr~.- . 

!Hoje, .parece pessimista; amanhã, apresenta os baLuartes mais solidos 

<f e optimismo. 
Se, ;por millenios, os homens não encontraram. uma base de existir senão 

o regime sedentario e agrícola, que em, através oda IHistoria, a contm'lla<;ão 
prolongada do necolithico, já do scculo X•VIII para di surprr::bende-nos a 
rea:lld«de oo vida dos povos com a revolução mecanica, tornando a base de 

existenc:ia dos IPOVOS a propria riqUle:!:a do sub-60lo/ do ferro e .,fo carvão, 
e Í·nventamdo uma nova maneira de ser da hUD~l~Jloidade, até então não 
previ..~ta. 

lO sonho derretido do grego, a aspiração visicmaria de Da 'Vin.ci trnn-
. ~forma-se com o nosso immortal compatriota JIUIDa reali<kl.de rad·iosa,, es

v9açando os céos. :E, de outro lado, os roomel!t.Os qU<: pareciam ·ma.is eSgo
tados na ·capacidade creadora <la humanida.d:e ~urgem de inopi·no, eom for
ça in edita de poder i.nrventivo. 

Desde a velha Gre:cia não parecia ;poderem os hom~s crear uma outra 
arte acima db theatro, e, no entretanto, de um truC' photogra.pbico no ultimo 
sed,ulo, a arte cinematographica, nos. ultimas . dias sono-ri:zaáa, inventou 

uma ~ova a.rt<e. que ha <!bis mil a11nos era espetada, e que nao é o ~tro, 
Pürque Slllpei'a o theatro, çomo o theatro :não é a oTatoria, nem a musica. 

1Pod:emos, ·-sob essa base. ·confiar que o idez.l humano d'e paz possa, 
senão subitamente, lentamente. contra o· pessimismo do passado, vingar 
um r.~a de maneira mais ou menos defi'llitiva. 

E' cert~ que en.tre os grati<Íes transfor~o~ humanos, aquelles que 
mais ftliDdo ti!m pe:nsa.do em modificar os povos nó beiieficio da paz i,-,dic:a
ram a solução i.ndividmlista., a refo~ espiritual de cada um, para que ·a 
quietude descesse ·robre <Dós. iParece . que ha· wna venlaae pii'Of.\li!Jdoa nesse 
asserto, mas .se não -é possh•el ~ransfi~ra.t 'snbjectiva ·e. e$pintua.ltn.ante ·os 
hotnens . .de tlm· golpe, emquanto vivemos •. e niio podemos deixar ·de fazel-o 
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·senão 90Cialineote,. hav·emos de procurar sol-ução dentro dos regimes e Q'e!J

trO. da política.. 

!E, · ~is que a base da tra.nsfonnação humana estará -no fundo da almá 
do homem, é :preciso que os povos espiritualmente se tom-em paciíioos e, 
mais que elle9, que os governos tenham a direetri~: da -pa?:; :POI"QUe o qui! 

se vê nso ultimes tempos é esta tragic::a contradicção dos povos estarem 
saturados de guerra, deSejosos de ~a.t, prtncipalme:nte após a grandle con
flagração de I 9 14, e os governos, tantas vezes oontra :i. opinião de ~eus 

1>QVo!l, se armarem e redwlicarem sua ~acidade aggressi·va e defi!:II:Siva. 
Desde que os IS'Ovemos dêem mostra de uma transformação espiritual, ·oo 

Belltido ~da !m:Íáo dos povo!t, para a paz e para a hatet-Jllid'ade humanas, 
esses goverl1o0s principiam a c~ponder a tttn se.ntid(> profundo e idea
linico da Historia. 

O insta!llte, em que os ·Presidentes das RepubÜcas Argentina e B:r~
si!eira reciprocamente visitam os :113izes que represeiitam, assignala, sem 
d'Uvida, !llan gesto do !Poder Publico com b:u;e na opí1lião lllaCÍOllal de cada 
um <!'esses pov09, 1110 sentMo desejado, não apenas pela Amoríca, sen-ão por 

todos os contnientes, ·mas que, parcee. encontrarâ nestól. parte do universo 
o su.s~taculo _solido e effícaz. 

•Na realidad'e, em nenhuma parte como na., America parece haver op:por
tunida.d~ melhor para a ·formação desse alicerce de paz ~ Se a As ia creou 
para a (Hist;()ria os grandes _transformadores t$pirituaes e a. ·Europa as gran-
diC:S ràciona4izaçóes í.ntcU~ti.,.as, as investigações da scien-cia, as constru
cções da industrira e o· e~lendor da arte, <Se a America do INorte engrarul.e.. 
ceu, em" extraordilllaria escala, a civi!ização occidental, caiba á America do 
Sul o destino & ser a morada duradoura da paz, -(Muito bem) . 

. _IN esta h«a, em ql}'C o abraço 'brasileiro, pela mão .d\::1 <SUpremo magis
tracm do 1Pai2:, ~ça. o coração río-11latense, ergo, d~sta tribuna, com cer
teza mafs, alta . para falar ern nome da nacionalid'ad.e, o me!1 P=samento á 
gloria da. Nobre N açiio irmã, aos seus feitos, desde a expulsão do in;,asor 
occa5Wnail de Buenos Aires-, !f.le deu em definitivo conscíencia do sentimen
to nativista áquelle '~vo, até o golpe de zs de 'Maio, na <Praça. Mayor, 

·até'· o Coogresso ~ 'I'ucuman, até o florescimento doa cultura, d'as artes, 
das )etras, da política com que hoje _a Arg!!tltina abrilbanta a civilização 

c::ontineartal. 
Nas :IJiDS!Ia.S bandeiras te..'llos de commum a cor celeste, tradicionalmente 

symbolica da eonCOI'dia e da harmonia. E se, neste instante, na grando:o 
Capital portellha, as listas azues da · flamm1llla argentma e o círculo anilado 
da labaro brasileiro, -lado a lado. são hasteados, valha. isso, para o con
tinente americano, como um· aceno de paz,·· para que construa, aqui, um 
alicerce inquebrantavel da -paz, de que o mundo está necessitado. (Palmas. 
O ~Wador é vivamente cul'lf?rimenlaào) . 

O Sr. · Pedro Calmon ·- Sr. Presidente, designa <h> . pela mnnoria 
-parlamontar !!)ara;,,~ seu onome, associ~I...a ao acto de cortezia i.ttternacio. 
na,l a que consagramos esta Sessão, o meu espírito se trnn~ parã a ·éra• 
de ro, em 1Buenos Aires, qua.ndo, a ·.25 dé Maio, na 'sede do gQvernr> popu
làr -.da· Nação que- ·dO.s:ponta.va, <tS eort'C:I1tes política~. os pensamentos pbi-
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!osophieos, as doutri~!a$, as esoolas, os homens e os seonio se defrontavam. 
c:omo o~~.um. theatro grego, onde as pai.""tões, os sentimentos, os proprios 
d~es ~irulam. ~ma VOZ drama.tica e Wl1a VOZ SylllboJica J 

tR~lm~· ~lle dia, quando a população inteira ~e leV6!1tava 
para . eonqu.sítar, pelas proprias , mãos, o direito d'e ser livre, ve,mos,. como 
num broscen.io, .a sociedad:e antiga_ e a velha organização íalarem á nova 
gera,Çã() que surgia para a liberdade. Que representasse a antiga ordem social, 
falou o iBiliPo .Luê y ,rue~o ~. com ·~ leis de Indias, em punho, reclama~ 

. va. Paz-a .o 90\'0 a·rgentino a tutela dos re side Hespanba, cuja. propriedade 
elle era . . Contestou--lhe. o joven . creoulo Castelli, lembrand'-o, em. nome d2 

·doutrina libd-~1. frauce.ra, que o po~o tem direito ao seu proprio governo, 
á ·sua vida .po!irica, aos seus movimentos proprjos. c. ao .seu livre arbítrio, 
na direcção dos 9elll$ . propriag d-estinos. Replicou c red\ixguiu, represen. 
tando o antigo preconceito juridí~o. .Villota, authen.tioo . intel"!)rete .dos inte- · 
resses rurae~, que declarou que Buenos Aires, J>;lrtc do c~juD:Cto · que for
mava o . Vke-Reina.do do . .Frata, não podía, .por si mesma,.- . sem. :w<liencia das 
outras co.mmuna$, crear um go:verno ·independente, .o que seria a · inversão 
da o:-d~ estabelecida.· . . Revi.<rou-lhe, J= José . ?asa, · que submetteu á 
approvação dos catn.aoaes ·e do povo de ~nos· Aires a fromu~la bachareles
ca, habil, jurídica, de que •Buenos Aires, Cflmo parte. do Vice..&einado, po~ 
deria 'p~oclamar a: pro,pria inàependencia, s-ujeita:zldo-a, inais · tarde, á de· 
liberação e ao voto das outras P.arce1!as da íamilia .colonial . 

jlntcprctando, porém., as .prudencias, a cautela, o temor, a suavidade 
do~ habitas antig05, \comeÚo Saavedra quiz travar a marcha ao carro da 
reyolução por que se Pão d'eSpenha~ nos px:ecipicio~ do d'esConbeo!d'o. Sur; 
giu, em frente a Saavedt'a, o impressionante' perfã ~e utupi&ta de Mari;wo 
Moreno, Robespierre meridional, o sonhador d'o Pampa, . Secretario do Go
verno. então formado em .25 de ·Maio, que maochou no sangue. ·dos castigo~ 

o peDdão cita nasoellt~ Republiea, .eomtanto que a INQ . liberdade fosse . Pura, 
ineorr\l;l)ta, Glva, ~mo era o ide;ü que o animava . · 

Tempo, na definição dess..s figUras th~traes, que se encOntram na
quelle ta.bla.do da histeria, .d.eante da Ameriea per:J)Itxa · c do mundD com~ 
movido, a s}'llthe!le, a personificação das theorias, das. i:dléas, ·das escolas e 
das doutrillas, que irão ~cher o seculo XIX, e <:tlja resonancia ainda hoje 
deSperta %14\ ~sa aepiração liberal ~ écos mais nobres e mais belfos. . 

A. ordem velha era o bispo de Baenos Aires ; · o governQ irr~sistivel 

do . . poyo -era a opinião sensata de Castelli ; a prodencia conservadora era 
D. Comelio Saavedra; o ~ federal, encontrando a ·formula da Ul!lidade 
da d'cscentralização, era João José !Passos, e o d)'Jla!D.O rcvolucionario a uto• 
pi3. lib!'fal, o sonho que levantou o povo em armà.s contra a tradicional ·CYr

dem., era. Mariano lMoreno.- figura qtle e:x:arna e representa. a J:lOPU>}ação ci
ta&ina, a gente. l&rad!a, a massa cubiçosa. de Jiberd'ade, .da Argentina, do 
a=o to, a éra de 25 de Maio, quandb o sOl da ~oia se elevou 
sobre· o vasbG ~ oceanioo horizonte· do pampa • 

.Mariano ·!lforeno, <fono do Gover110 de Bueinos Aires; ·começou seu_ tra
balho. revoiucionariq e n:demptor, abrindo uma hibliotliec:õl , pcl,Iica . c i~u

· gurendo. uma nova instruçção flOP'Ular lio paiz ~te. Não~. durOIJ a sua 
. car.reira como os sonhos ·nâo demorani: logo 'após, apead'o do ~®. 
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s~~tituido por Berna~dino Rivaclaví:~, ia morrer de tristeza. no mar, ~n) 
aÍillo a.1)e03$ mais t:lrd'e, sepultando na. i~mensi<lade das ondas a agoaú~ d~ 
c'ondkir feito para. res·pirar apellóls JJa atmosphera dh ~et', nos ar~s ~)~os 
dÓ Coverno . 

.• ~a :mesma e>ecasião em que no n1ar morria ·:Mariano JMoren.o e que, .. dír~ 
se-i:l, a. alllla de .25 de Maio tinha sucumbido com eUe, nascia, na rustica 
~- longínqua ;pf"óvid·encia de S:m Juan, a.lguem que lhe seria o oontinu3.:dor, 
q~. ~- oompreheDdeu a in.issão propheti>ea, e que a reviveu em perspectivas 
admiravoelmerite humanas. A estrella ,·esper da. liberdade, '17eriamos, tran-

• sf~.r~-se 111a estrelJ; dos 'Reis magos, guiando o espírito ameriC3llO p~a 
a~la, :.Bethlem à'o ~vo mund'o, que foi então a provilllcia. dle Sau Juan,_ 
onde acábava de surgir para a vida, para a lucta, para a tragedia e ~ra 
a gloria d~ seu destino, Domingos Sarmiento. Sarmiento sofíreu,_ na sua bio
graphia que é a sinthese maravilhosa, sentimmtal e heroica, da histori:! 
:lTg~t:i~a, todos os malefícios ·e todas as trbtezas, as ignomínia!;, os tormen
tos éa caudilhagem, do despostfsmo, do poder pessoal, db ceo.tralismo com
opr'essor das porovincias e do federalismo destruidor das cidades. Imaginou 
ellc_:,_ s>orêm, a redempção áa Argentma, pro9egui.nd0 na rota. aberta, i.llicia
da c determinada por Mariano Moreno, conatituindo-se o patriarc:ha da 
tJ!s.trucção publica nos S~QmPas do sul. . 

. · . No seu exílio . ..,ara o Chile, quando da primeíra perseguição, ·Domin
~ S:trn~ieonto f-oi CllSÍ'l1ar ás ai.:uu;as doe um povoado a.nd~, nas dobras 
!<S<:~wadas de s~ . I:Juis ; e encontrou. a solução para o problema, que pare
ce.~ diífcrido para os seculos futuros, o da paz, da ordmt. e .:ia dignidade 
do. Seu povo, descobrinc:ro, no aconche~o das et!(oias prim.ar.ia.s, o oiDbo 
onde as aguias se emplumavam pua um vôo glorioso e livre. E, cit'CUm
st.lncia particularmente grata ao espírito brasileiro, Sannicnto voltou á 
Ai-geutina., voltou triwnphante, imposto á ()OII!Si.ãerac;ão, á confiança - qv:t
si vos. diria: á adoração - db!> seus concidadãae, a bordo de navio brasi
leiro, q1JQ.wlo as ·nossas bandeiras, deSÍ!'3id!adas sobre os campos c:L;r.s bêJ..: 
b . e d'Õs bons cOmbates, irmana.das, :fhreruavam no ~éo su-l ~ e 
davamos :.._. povo idealista e desinteressado I - a ajud!a. de !!Ossa força, 
~ auxilio da oossa g~osidade, a protecção d'o nosso direito e as iõ6bras 
dia iiiOSSa gemuina e iooat:~ vocação liberal ao povo <:om-vizinho, para que 
el!e realizasse, .'llo pla:no dns i<:léas COntitit\lcionaes e no terr~o das reali
.záções jurídicaS, aquelle progresso na ordem e aquella prosperidade 110 

trabalho, que foram a gra:nd-cza, o exito, ~ indíssoh!veJ gloria do Impe.. 
rio. (Mtllito bem). 

•"Bem é, portanto, .Srs. -Deputados, qUe nos associemos ãe coração á 
:áom~gem que hoje dedícamos á Republica Argent:ioa, IDO dia ~ommemo
rauvo de seu grito c:le Maio, qUe relembra o sol que 111a sua bandcira per
petllamcnte flammej a, da liberdad eini~ial; e no dia em que os dois po
vos mais se sentc:D:~, mais se comprehendem e mais se ouvem, bem é que 
nos associemos a esta justa celebração, da.nd~lhe os Depu~ da Nação 
Bl'a9ileira, represen~a:~tes dé $!la soberattia e interpretes de S>Ua voz illcoa
cta, dando-lhe a repercussão dos nossos vivos votos, pela confraterniza
ção americarla, por- que os dois povos <m~~em, oo futuro, o mesmo cami
nho trilhado no passado. C , assim como ficou no pampa argenti-no o s.u!t 
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co que o bandeiranlle ahi abriu, .pioneiro de São Paulo, levando, até o IPerú, 
através das planícies de Cordoba, um pauco da bra~a, ~o st=toicismo, 
<10 . . espírito . de &ra<:rificio e dã' ~oragem de iniciativa do velho 'e eolldo 
pOvoador brasileiro, assim tambem, :no povir . da America, o sulco. abes'to 
pela nossa união, pela lllO'Ssa mutua solidariedade, pelo IIIOSSO entendimen• 
tO espiritUal, pelo naS.sc firme proposito de levantar a · civilit:ação sul ame. 
ric:ana· sobre um · pedestal de J)az; rle ordem, de trabalho, de int~lligeneia e 
de <ttnião, fs~ja Ulll exemplo para o mundo, ~ a.ttestar que os povos sabem 
ser estailistas, qu:m<lo lhes pern;ittimos que falem os s~ sentimentos ver· 
dadeil"'6 e exa.ctos. 

tE' eom o povo do meu IP'aiz que levanto o ·brado para o qual peço, 
Sr.s. D~:pQtados, que me acompanheis, numa effttsão de trepid'arite PAJI• 
amerk:anismo. IVh•a a Ropublíca Argentina! (PDl'fMS prôlongad~), 

A Sra. Carlota de Queiroz - Sr. •Presidente, em complemento ú 
brilhantes '11abvras de solidariedade que acabam de ser prCÍ!rtmeiadu llel• 

ta Cua 1:111 honra á gloriosa Nação Argentina, pela passagem da data c!n 
IIIUL. lfldepe!ldc:Dà4, vénho tambe:m, na . qualidade de unica represeiJtalntc: fe• 
mloina elei10L para o Parlamento Nacional, .iotmtar as homenagens da mu
lher brasileira ao grande povo argentilul. 

lProfuudamente sensibilizados pelo ~colhimento g=roso qae nos ~ 
neset momento a ~ção Argentina, artavés -da· embaixada lmr.;ileira que a 
yisita, e da qa.al faz: ·.parte a mais alta autoridade do nosso IPaiz, além ele 
representantes de todas as classe!; -po~ticas, i1ltellectuaes e sociaes, · qliero 
assigaalar amda o carinho com que tem sido prestad:as ho=agens espe:. 
c:iae$ á m:l!her . brasileira, brilbntenldlte representadõl 1>or iHustres mem- . 
·oros componentes da comitiva presidencial . e pela gr:ande inteUeetual bnei-
. !eira Rosal..iiia Coelho •Lislxla, a.ctuãlmente em 'Visita. a lBueDOs Ayres e a 
ynem acaba de ser offerecido um grand:e ba.uquete, patrocinádo !Pelo Cir-
Oil>Ío àe. Artes e J..et:ra~ com o eompareci=tos das mais altas intelleetu:l
lidaàes aqtDti:Das. 

1Jm~tifiça1se :portanto, Sr. Presidente, que, falando em nome da mu.. 
lher brasileira, hoje elevada ao posto -de representa11te da !Nação, eu vc

. mu. significar tambem, ao povo ar6'ell'tino, os ~testos da sua niaill pro
fuOO.a aympathia e commovida gratidão. (Pa171UU). 

O Sr, Matbias Freire - Sr: _ Pre9idente,, a bancada do !Partido Pro• 
gressiatn do Pnr®yba ,associa--se, com vivo enth11sias'QO, Sr, •P.resi4ente, 
ás justas homen<~gens que a Camara dos Deputados .presta á nobre INação 
Argentit1a, DO dia eommemorativ-o .doe sua indcpendencia . 
~ data t!io sianificativa para o grandle :P~\·o irmão !Dão poderia . 

passar despercebida no Brasil, conhecidos como . são . os laços de tradicio
nal ami%a.de que c:xi.stlem entre as duas Nações. 

Argentina e· !Brasü são doois' nomes que se --ligam, historicamente, obe-. 
d~o ás leis mais -sabias da reciprocidade de interesses e ·~ co:tnml!l'ahão 
de sentimentos em que témos vivido e devemos Sttbs istir, em benêficio da . ' ' . . 
civilíiação commum\ para . os espten<l~res da p~z e. da prosperidade, 7 
uni-ca aspiração oos . paiz:es qÚe desejam ser verâad!eiramente gran~es , e. 
:ubírados. 
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Nós vemos, Sr. Presi.dente, q<~.~e nossas relações com todos os povos 
marcham sempre :num sentido de amplas perspectivas, correst>nodendo, assim, 
á indole de nossas origens, nitidamente christã, á pujança de nossas rique
zas economicas e á posição que ha d ecaber no futuro a este soberbo con
tinente. 

'fudb nos tangé para a realização sempre maior de nossos destinos, 
numa politica de cooperação e concordia, para o desenvt>lvimen.to de noS
sa' extraoniinarias foDJtes de riquezas, de nossos ideaes superiores, num 
pióiJio de -cu}tura e de visão e~iritual que nos toroe ind:angiveis ás bruta
li<:lades do materialismo eoonomico, que es!á attingir.do, tão de cheio, ~ 
muitos 1)ovos üo outro hemispherio. 

A da-ta <Wspoiciosa <la independencia argentina nos proporciona ensejo 
para exteriorizarmos nrn;sos profundos sentimentos de <XJnfratren.iza\,ão 
u1liversal, nossos desejos rle união duradoura com todos os povos, pr:inci
p.ajmente com aquelle, ,Sr. .Presid~te, que está, agora mesmo, nos dando 
tanrns provas &e sua sympathia, realizando festas magnoifi<:as em honra 
do Presi-dente da Republica Brasileira e de sua brilhante comitiva. 

Nos somos proíUn.-d;unente sonsi"eis a essas horne<!lagens <lo nobre 
povo irmão. Desse estreitamento de r dações só poderão surgir novas obri
gações -de solidariedade e de sympathia continentaes, ·na mu.tua eomprehensão 
dOs <ieveres que ineumbe. a .cada Nação de manter a paz entr.,: os po•os, 
como fructo mais bello da ~ivilização. · 

I) ~Estado da Parahyba, Sr. Presidente, sente-se feliz em ~cipa~ 
deste coneerto de todas as unidades da •Federação Brasileira, que vem tribu
tar suas homenagens de calorosa sympathia ao magnanirno povo argentino, 
nô óia commemorativo de sua independencia. ·(Palmas. O orooor é cum
pmuentedo . ) 

O Sr. Barreto" Pint& Sr. !Presidente. em qualqueT tempo, a 
gra.nde <l.iita argentina qtre hoje se festeja, muito gratamente r.eperc:utir:ia no 
BrasiL 

!Hoje, porém, com a presença em Buenos 'Aires, do i1l11stre chefe do 
Governo ·Bra~ilóro, tão directamente · !Participa:nos do patriotÍ'Co jubHo da 
grande nação . platina, e, assim,. o .25 de 'Maio fica incorporado ás nossas 
mais. brilhantes ephemerides. 

oNa verd3de, ?Or corr~ridei a um marco nâ histeria da civiliz~c;:ão 
continenta-l, essa data ~Pertence de al~m modo ao 'Brasil, solídario sempre 
cem os povos americanos nos seus anseios da liberdade. (Muito bem). 

"Terra da Libí!rdade" assim denominoo Byron a patria de Bolivar, 
:K:<:rescentand:o que -chamava "IPatria de Bolivar" 'toda a Arneri<:a. 

1Não me parece demais, sr·. ':E'"residente, requeira, eu·, ainda, seja no
meaõa uma ~ontmissão par1amentar pa.ra transmittir ao emi.nelllte embaixa
dor argentino o~ especia~ r~osijo do povo brasileiro ·ao co=emorar esta 
data que demarca a trajectoria no tempo, de uma nação que honra sobre
modo ·o espírito ··da. homem americáno, no que este possue de mamis bello e 
nobre, isto. ó, o sentimento da fraternidade e o culto àâ.liberàade''. (Palmas). 
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.Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte. 

Requeiro se)a nomeada uma commissão de cinco Deputados para tran
smittír ao eminente Embaixador argentino o . especia! regosijo do ·Povo bra

·siTeiro, ao. commemorar a data da I~enden-cia da gTande nação. amiga 
e 1nnã . · 

.Sala das Sessões, 25 de ~aio de 1935. - Edmundo Barreto Pinto . 

A]>,provado. 

O Sr . ~residente - ~omeio para constit-uir . a Comrnissão d~ cinco 
.De])utauos 'os · Srs. Raul •BittencO'Ilrt; Pedro Calmon. Barref oPinto, A:i:\t
berto Camarge> e Matliias Freire. 

Vou submetter a ..-atos o seguinte 

REQUERJ~ENTG 

;Requeremos seja levantada a sessão em homenagem á grande data 
de hoje, em que se commemora a independencia da Republcill Argentina; ·· 

.Sala das Sessões, .:2:5 de ·Maio de r935 · . ~ I?a.ul Bittcncorrrt . - Ed~· 

.mundo Barreto P into. - Manoel Caldeira de Alvarenga. - .Claro GO/Wy . 
- Ckmentc Marialú. 

Approvad.o. 

O Sr. Presidente Submetto, ainda, a ,·otos, o seguinte 

!Requeiro qu.e, ao momento <ie ·suspender os seus trabalhos, a Camara. 
de M, com orna· salva de palmas saude a nobre . e gloriosa Nação Argentina. 

Sala das Sessões, :zs de Maio de I93S· Dini~ Junior . 

Approvad.o. 

O Sr, .Presidente Antes de levantar a Sessão. vou dar a. pal;l-
vra pela ordem, ao Deputado Clen~ente Mariani, que a solicitou. 

O Sr:. Clemente Mariani - (P1~1a ·o~cm) - S~ . .Presidente, agra-:
d"eço a v. Ex. me . h~ver eonc:~ido . a pa!a.v:r:a : e; ~-in<la, grandemente i>e: . 
nhotado, · o · facto de tct sido de!lignado, como· representante da Ca~rã. 
para · integrar a CommÍs~ destinada a realizar "o r~just.amento do~ ven-

' . 
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cimentos dos funccionarios civis e militares e propôr as bases da reforma 
financeira. 0 

I:nfelizmente, a minha saude •. ainda não de todo restabelecida, nâo me 
pernútte affrontar os en-cargos, que prevejo immensos, dessa Commissão. 
desde que te!Tl de desincumbir..se da missão que lhe é attribuida, no prazo 
limitado de quatro mezes. 

· Por ·esse motivvo, agradecndo a honra da indieac;ão do meu nome, peço 
a V. Ex., Sr. Presidente, a·cceite minha escusa; dando-me substituto na 
Commissão. 

O Sr. Presidente Acceito a escusa do nobre De'J)utado e de~ 
signo para substituíl-0 na referida Commissão o Senhor Deputado Ar
thur Neíva. (Pausa). 

Nomeio, tambem para substituir, na Commissão de ·Marinha Mer
cante, ao Sr. Godofredo Vianna o 'nobre Deputado Sr. Ricardo Machado. 
(Pausa). 

O Sr. Presideete - Em obediencia ã deliberação da Camara You 
levantar a sessão, <!esJ.gnando pat"a a de segunda-feira, Z7 do corrente, a 
se2'Uintc 

O!U>EU Do DIA 

- Discussão unica do projecto n. 16, de I 935 ( 1.• legislatura), autorr
·iendo ·a. adquirir os livros, etoc., que pertenceram a Coelho N "õtto; com pa
recer da Commissão de Finanças e Orçaxnento, sobre a emenda de 3• 
discussão; 

Votação do .projecto n. .,16, de 1935, revigorando o credito especial 
de 507 :953$6ao, aberto pelo decreto n. 24.317, de 1 de junho de 1934, 
destinado a attender ás despesas com os serviço!> de ampliação da Usina 

· Aca~; projecto da Commissão de Finanças c Orçamento (2. a ài.rcus.riio); 
V~tação do _projecto :0. 14a-A, de 1935, dispondo sobre o aluguel de 

proprios nacionaes, pelos fu~cionarios publiéos, com substitutivo da 
Commissão de Finanças e Orçamento (I. • di.scussao) ; ~ 

Votação do requirimento n. 9, de 1935 (r.• legislatura), do Sr. João 
Beraldo e outro~, no sentido da nomeação d~ duas Commissões Especiaes 
pa,u o estudo e refonna dos Codigos -de ~inas e da5 Aguas (discu-ssão 

~mica) ; 

Votação do requerimento n. ~:z. de 1935 (J. a legislatura), do Sr. 
Ac:urcio Torres,- de informações, ao Ministerio da Educação e Saude 
Pnblíca, sobre niedi-::os e cnfcnneiros _que tt'abalhatl1 a bordo dos navios 
da Marinha Mercante (lli.r-cussão uni"ca); 

Votação do requerimento n. 13, de -1935 ( r.• legislatttrn), do Sr. 
AeuN:io Torres e outros, l)ara que seja convocado o Sr. Ministro da Fa
:zeuda, afim de_ prestar informações ' sobre o Departamento Nacional do 
Café (tlise#SsiW ~nica.); 

I 

z.• discnssão do projecto n. Z79: de- 1935. mandando- que os sargentos 
das Pollcias Militares e- do .Corpo de Bombei,ros, com mais de zs =~ 
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de serviço, quando reformadoa, 1;ejam .no postei de :z.0 tenente; tendo pa
receres com subs!itutivos das Commissões de Jnstiça e de Segurança e 
par= àa Commissão· de Finanças, .fa;voravel .ao ,substitutivo da Com
missão ·de Segurança ; 
. . 1 • • discussão· do projecto n. 225 A, de. 1935, indultando os criminosos 
pritlllirios; com parecer contrario da Co,mmissão de Justiça; 

La discussão do projécto n. 23-A, de 1935, estabelecendo o serviço c!e 
transporte mantJmo entre as cidades do ·Rio de Janeiro e Nictheroy; com 
parecer ·da Commissão de Obras e parecer contrario da Commiooão de Fi
nanças; 

x.• discussão do projecto n. :zzi, de 1935• restabelecendo como dia 
de festa nacional, o '1 z de Outubro ; com parecer favoravel da Cotnlllis
~ão de Educação; 

. Diseussão unica do parecer n. 59; de 1935, approvando o ado do Tri
bunal de Contas que recusou registro ao contracto celebrado pela Com
missão Central de •Compras eom a Anglo ~e:cican Petroleum Co. Ltd.; 

Discussão ,unica do parecer n. · 6o, de I9J5. approvando o acto do 
Tribunal de ontas, QUe recusou registro ao contracto -coelebrado pela. Com
missão Central de Compras e Lutz Ferrando & ?InP· Ltda. 

O Sr. Presidente - Em virtude da approv:!.çáo do requerimer:!to 
do Sr. Diniz •Junior, convido os Srs. Deputados a, de pé, saudarem, corn 
p·almas a nobre e gloriosa Nação Argentir.a. 

A Camara, de pé, prorompe em prolongada salva de 
palmas. 

Levanta-se a Sessão ás 15 horas e zo minútos. 

;;:o.•· SESSAO; EM 27 DE MAIO DE !935 

PRESIDENCIA DO SR. ARRUDA CAMARA, z.o VICE~PRESIDENTE 

A's 14 horas, COIOPareceram os Srs.: 
Êuvaldo Lodi, kruda Camara, Pereira Lyra, Generoso· Ponce, Claro de 

Godoy, Lauro Lopes, .Café Filho, Teixeira Leite, Mario Chermont. Acylino 
. .-de Leão, Abguar Bastos, Jósé. Pingarilho, Clemeutino Lisbôa, Genaro 
Ponte, Henrique Couto, Calios Reis, · Godofredo ·Vianna, Humberto de 
Andrade,. Monte Arraes, Jehovah Mot".a, José Augusto, José Gomes, Mathias 
Freire; Herectiano. · Zenaide, Botto- de Menezes, ·Ruy •Carneiro, Barbosa 
Lima Sobrinho,- 'Antonio de Góes, Domingos Vieira, Heitor Maia-, ]. J. 
Séabra, João· Mangabeir~ • . Alfredo Ma:séarenha-s, ,. ()ctavio Mangabeira, 
Wanderley Pinho, Pedro •Calmon, Leoncio Galrão, · Raphael Cincorá; Hen-· 
rique ·nodswortb; Amaral Peixoto, Candido Pessôa, Acurdo Torres, Lem

. grubet Filho; '·tardillo Filho. Bandeira Vaughan, Arthur Bernardes, N9~ 
ritldina_ Lilna, Bias Fortes, Pinheiro Chagas; João Beraldo, ·Arthur Beti!a,.,· 
des Filho, Daniel de Can:albo, Christianó Machado, Matta ·Machado, Del 
f'•':iim· · Moreirn, -'rbeotonio Monteiro ·de .Barros,. W~ldemár .. .Ferreira, Barrr~ 
Penteado, Cil:'doso de Mello Netto, ·Ca.."tro Prado, Màc~o BittencoUrt, ~ves 
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Pahna, Jorge Guedes, Gomes Ferraz, ,Miranda Junior, Meira Junior, José .Ca
sio, Domingos Vel.lasco,Vicente Miguel, Corrêa da Costa, Arthur Sa.nots, Ooeta
vio. da Silveira, Frat1ci6co Pereira, Diniz Junior, Dorva.l Mélchiades, Car-

. lOs Gomes de Oliveira, Baptista. Luzardo, Vespucio de Abreu, Renato Bar
bosa, Demetrio ' Xavier .. João Simpli<:io, Frederico Wolfenbutte,, Victor 
Russomano, Barros •Casal, Dario Crespo, Adalberto Conrrêa, Fanfas Ribas, 
Aniz Brada, Eurico RibeirQ,' Ermano Gomes, Pedro Jorge, Anton!o ar
valha!, Arthur Rocha. Silva osta, José do Patrocinio, Martinho Prado, 
Ricardo ~{achado, Lima Teixeira.,, Pedro Rache, Leoncio Araujo, ~toaeyr 

Barbosa, Vic~nte Gouvêa, . Baet.a Nevc5, Abel:ll'do Marinho, Sylvio Leitão, 
Thompson -FlortS (:l'S. 

O Sr. Pr~sidente A lista de presença ac:c:usa o comparecimento 
de toS Srs. Deputados. 

· Está aberta a S~o. 

O -Sr. Teixeira Leite (Scroindo de 2.•. Secretario) :- procede 
á kitura da Acta da Sessão antecedente, a qual é posta em discussão. 

O Sr. Bias Fortes - (Sobre a Acla) - Sr. Presidente, pedi a pa
lavTa para off~recer á coüsidtrac;ão de V. •Ex. o seguinte requerimento : 
(U). 

IU;QUERUUNTO 

A Constituição da Republica esaabelece, no artigo 41 : 

' . 

§ .:z. 0. :Resalvada a competencia da Camara dos •Depu. 
tados e do Senado Federal, quanto aos res~tivos . serviços 

. administrativos, pcrt$C~ exclusivamente, . ao Presidente da 
Republiea a iniciativ11 d()s proii!Ctos ác lei que augmentam 
vencimentos de funccionarios, -criem empregos c:m seniços já 
organizados: ou modifiquem, durante o. 1)razo de sua \"Ígen-

\ ci<1, a lei de fixação das forças armadas. " 

Que _é projecto de lei? O Regime1)tO Interno da Ca.mara dos Depu
tóldos, artigo 144 o define: 

~ 1,0 Projecto de lei é :1 proposição que. appro,·ada pelo 
'Poder Legísl.ativvo, deve ser submt:ttida á sanc:ção do Pre
_sidente da Republica." · 

Isso quanto á finalidade d:;~. propostÇao. Quanto, porém, á sua fôrma, 
o Reqimento Interno da Camara dos Deputados . es~belece : .. ·, 

"Art. r41 . Toda · i)roposição deverá ser red'igida oorn 
·clareZa, em termos explidtos é syntheticos·: , . '·· 

" Art. 145. 0 5 ·-projectos deverão ser aS.signados pelos 
seus autores c divididos em artigos ·numeradós, concisos e 
·claros, sendo precedidos· semll:re de~ ementa enunciativa de 
seu- objecto." · ... ,_ 
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Por sua · ve.~:. a Constituição pres~veu-: 

• An. 49· Os projectos de lei serão apresentados eom 
a respectiva. emenda enunciando, · de fõrnta sucinta, o seu 
objectivo ·e não poderão conter materia- e:ctranba ao , seu 
enunciado. " 

O Regimento Interno . da Camara dos Deputados ainda preceitua, no 
artigo I45: 

~§ 3° Nenhum artigo de projecto poderá conter duas 
ou maiEr proposiçõe!>, independentes entre si, de modo que 
se possa. adoptat uma e rei citar outra," 

Acompanhou a Mensagem com que o Presidente- da Republica sub
metteu á Camata dos DeputadOs a e lC:posic;ão dos ministros da~ pastas 
militares sobre e reajtJStamento dos vencimento~· dos ;officiaes do Exercito 
e da 

1
Atmada .alium projecto de lei? Qual o seU texto? Qual a sua eméilta? 

Em que numero os seus . artigos ? 

O Regimento Interno da Camara dós Deputados determin:>u, , no ar
tigo 146: 

.· " § s.• Se os projectos,, CDViados pelo Senado, ou pelo 
Prc~Ácnle da Republica, nilo contí'IJerom ~menta, o Secrc~ 
tario {Jrovidenciarâ para q~ee lhes sela· apposta;" 

·ObedeceU, no · caso do reajustamento de "'encimentos, a esse disposi
ti...-o regimental? 

Teria sido o projecto, como de~ina o artigo 14/; dD .Regimento In
terno da· ·Cainara·no § r.• : 

"Despachado ác Commissões respectivas por intcrmc
dio da Secretaria da ·Camar:~t.· onde, primeiramente ,dar-lhe
ão uma epigraphe synth.etica, sendo rcmettido ao ~ des
tino depois de numerado, registrado, c extrahida a cópi:i' para 
a devida puõlicação ? " 

I, 

Poder-se-á comprovat'; com o·s a ssentamentos da Se~rctaria · da Ca
niara dos Deputados, se por dia transitoú, ··ness~s : condiÍ;ões, projccto de 
lei de iniciativa do PrC!idente da Rcpublíca sobre reajustamento de ven
cimentos·? Que ro:Zam os 'seus protocollos e· ~s seus . livros de commiesÕes ? ? 
Consta. de acta da Camara: a publicação do projeet,o, nesse sentido;. apre-

. . sentado pelo Presidente da -Republica ? · · · 

.!\• vista do -exposto, req1Ú:rem0!;; nos termos do artigo ·•7S, §• x.•, le
tra . k do Regímento ln.temo . da . Camara ·.dos · Dep1Ú~dos .por ·intermedio do 
St. P;~ente;· informe : · 

~)' se, até a present' d_ata, foi aprc!IICntado a esta: ·Camaril; 1101. presente, 
ou na passada sessão legislativa, pelo Presidente ·da .Republica, al2UIU ' pro: 

" 
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jecto de lei sobre reajustamento de \·encimentos de funccionariOS .publi~os 
militares, ou não; 

b) ·no caso affirmativo, o seu teõr, a sua data, a sua assignatura; a 
data do seu recebimento, a ~ua ementa, o teõr do seu despacho ás com~ 
missões, a epjgrapbe syntbetica que lhe íoi dada, o numero de seu regis~ 
tro no protocollo. da Sécretaria da .Camara e nos livros das commissões, 
a indicação di) DiGrio do· Poder Legisla~ivo em que foi publicado e as dif
ferenças entre, o projecto presidencial e o que o Poder Legislativo enviou 
á sancção. 

Sala chs Sessões, em :zs de Maio de 1935. Rego BarrosL - Bias 
Fortes. -- Acurcio- Torres. - Pinheiro Chagas. - Bcrnardes Filhet. -

. Chriseiano Machado. - José Augusto .. - lorgl! Guedes. ·- Ubaldo Ra
malhete. - l oiio N f!'lles. 

O Sr. Presidente 
mentos. 

Opportunamente serão pre~tados os esclareci-

O Sr~ Francisco Rocha - {Pela ord~m) - Sr. Presi9,en.te,. com
munico que o nossg collega Sr. Arnold Silva não tem comparecido ás 
sessões :por motivo de saude. 

O Sr. Presidente .,--- A Camara fica" inteirada. 

'Em seguida, e approyada a Ac:ta da Sessão antecedente. 

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

O Sr. Pereira Lyra - ( 1.0 St:crctario) procede á leitura do se
guinte. 

EXPEDIEKTE 

Officio.s: 

Do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, de 23 do corrente, 
envianào as seguintes 

1Nl'pRMAÇÕ.E5 

Exmo. Sr-.. 1. • Secretario da Camara dos Deputados. 

Em referencia ao officio n. 442, de t;;;: de Abril findo, teiilio a honra 
de transmittír a '!tT. · Ex. a inclusa relação dos officiaes gndu.ados da Po
lida Militar e >Corpo de Bombeiros do Districto Federal. 

Apre!lento a V. Ex. os meus protestos de ·alta e5ti~ e considera.ção. 

O -Minist~~ da Jus.tiça e Negocíos Interiores, Vic~mtç Rú.u. 
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Relação dos actuaes officia.es graduados da Policia Militar e Corpo de 
Bombeiros do Districto Feder:1l 

Policia Militar : 

Coronel graduado, Manoel da Rocha Silveira. 
_Tenente Coronel graduado, Antonio Estrellita da Cl.lnha Junior. 
Tenente Coronel graduado, medico, Dr. .Julio ·MiraJ>eau de Azevedo, 

Soares. 
Major !Ú'aduado, 'Nicolau de Oliveir;J. Carneoiro. 
Major ~raduado, medico, Dr. Francisco Leopoldino Gonçalves de 

Lima. 
Major graduado, medico, Dr. Carlos da Motta Rezende. 
apitão graduado, medico; Dr. Arlindo ·Ribeirc Saraiva. 
c'apitão graduado, phannaceutico, Augusto Aguiar Corrêa. 
r.• Tenente, graduado. Luiz Pereira. 
r.• Tepente grãduado, Adhemar Pereira Alexandre. 

Corpo de Bombeiros: 

Teiient<; Coronel graduado. medicQ. Dr. L~o Camillo de Moura Es-
tevão. 

Tenente Coronel, graduado, Adolpho Ribeiro Bas_tos. 
Major graduado, medico, Dr. Silio Pereira Lima. 
:\fajor graduado. pharmacentico,' Herminio Pereira. · 
Major graduado, Emygd.io Teixeira da Síh·a. 
Ma)or graduado, medicá, Dr. Hellonidas Augusto de Mt~ra~s. 
Capitão graduad(), Hc::rmillo Anatolio da Costa e Silva. 

r. • Tenente ·graduado, G.ui!-hemv; da Silva La~;i. ' 
;Confere, Léo de Alencar, 2." officíal. Conforme. Ptml,c Motta, Di· 

t'ector da· Secção. 
- A quem fez a . requisição, 
Do mesmo' Ministc::rio, de 2:7 do corrente, ~ommunicando que o Mi

nisterio do Trabalho, Industri; e Commercio já prestou, directamente, á . 
Camara, as informações solicitadas pelo Deputado Armando Avdlanal 
Laydner. 

- Inteirada. 
Do Club :dos Offíciaes·· da Policia Militar do ·Estado do Rio de Ja.. 

neiro, de applausos ao projecto n. 139. de 1'935, que dispõe sobre a ;qr: 
ganização, instrucção, garantia e justiça das ·PaÚcias :Militares e de agra
d-ecimentos ao Sr. Arruda .Cama,ra autor do mesmo, pelo interesse tO
mado em . favor das referidas Polidas ·'!.Hlitat'es. 

:-:-, Ip~~~d~: . :. ; ·. 

'rêteiran\ma:, · ::·, , .. . . , . . .· .· .. 
De Sã') Paulo ·- Pre5idente Camara DeputadQs - Rio. 
A~: pbliciá's 'IriíiÚ::aréS'::dd: Brasil esperim. ,Preclara . pre5ide-ricia Câmara 

Federal sarl1a le&'iS'l:ição • interêsi;e · ritesma·s· córporações e·· dos seus t:ompo-
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nentes. Apresenta V. Ex. testemunho- grande admiração o patdcio amigo. 
Capitão Candido Bravo, da Força Publica São Paulo. 

- A' Commissão de Justiça. 

E' lida e vae a imprimir a seguinte 

JtEDACÇÂo 

Projecto n. ;;<6 - 1 !>35 

(Primeira Legislatura) 
Rl!dacção final do projecto n. DCD, de 19-35· qt~c estabelece a comwten

cia do Juiz de Menores du Districto FcdertJJ para proce-ssar c· julgãr 
as infracções de · leis. i! regulamen-tos de assistcncia c protecção a me

. -norcs,· c dispõe .so~ os .exames a que devnn ser .submctfidos os ~
ncrcs />'roccssadus . 

·, 

(Justic;a 109, 1935) ., 

Art. 1 . • Os exames de -edade ordenados pelo Juiz de Menores .<lo DiS
tricto Federal serão procedidos por uma junta de dois peritos, composta. 
do medico do Juizo e de o).ltro, designado pelo Juiz dentre os medicos que 
exerçam fu.ncção em serviço de assistencia a menores. 

Art. 2~0 O medico do Juizo será substituído nas suas faltas occasio
naes e férias, por um medico da assistencia a menores designado pelo 
Juiz. 

Art. 3." Ao art. 147 do · Codigo de "1\fe:JOres accrescente~se. ap6s o 
~cl~ ll : . 

\ os exarne.s .de . sanidade pbysica e mental, a.ntbr~pologic~. psycholo
gico ·e pedagogi<:o, poderão ser 1Jrocedidos por technicos, de comprovada 
idoneidade, designados pelo Juiz. 

Art. 4 . 0 SubStitua-se o inciso VIU do mesmo art. 147 do°Codigo de 
Menores pelo seguinte; . 

VIII - Processar e 1julgar as ínfracções de leis e regulamentos de 
assistencia. e .protecção a m~ores de qualquer edade .. 

Art. 5.0 Ao art. 147 . do Codigo de !\fenores accrescente-se, após o 
inciso XVII : ~ 1 

Sempre · que entender necessario á instr.ucção do julgamento sobre o 
destino do menor, consultar em conselho os technicos que· o hajam. exami
nado e .o Director do estabelecimento a que tenha estado 1"eC()Jhjdo . 

. Art. ~-• R.evog;un-se as_ disposições ein c~ntrarío . 

. Sala da. Cormnissão, em 23 de Maio de 1935. - V. alente · de LimG, Pre-
sidente. - Mathias Freire. H eitor . Jt!aia. Corrêc .da Costa. 
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São. suceeGSivamcnte, lidos e vão a imprimir os seguintes • 

. PIIOJt:CToS 

N. 33 - 1935 

( 1 . • leg-islatura 

PROJEcro 

DctermJIID QU.IJ os pedidos de abertura de · c-reditas scjan~ encaminhados ae1 
Poder Le~skztivo por escl11.sit:o intr:~dio· do Mi11islerio da Fa::cnda. 

Da· Com01.issão de Finanças - Finai:u;as 

Art. L~ Todos os pedidos de abertura de creditos pelo Poder Execu. 
tivo serão encaminhados· ao Poder Legislativo por exclusivo intennedio do 
MiDisterio da. Faz=da com a indicação dos recursos a que ee refere o art. 
183, da Constituição. • 

Art. :z." Rovogam-se as disposições em contrario. 

Sala das· Commissões -Maio de 1935 · - -· João · Sim11Ht:io, Presidente . 
-Arnaldo Bastos. - Daniel de Cll1"11allto. - Waldemor Falcão. - Hen
rique Dod.sworth. - Cardoso de Mclw Netto. ,- Adalberto Camargo-. -
Amaral PeúotQ Junior . - Cletne7:tc Mariani. ·GraluJiaM de Bn'tto • 

.Just_ificação 

Da providencia det~rmir.ada pelo .projecto, e de · enunciado tão . sim
ples, ·decorrem, todavia, as mais importantes consequencias, de ~miem ad. 
ministra tiva. E indispCilsavcl e urgente que todas as iniciativas em ma
teria·. de despesa fiquem, directament~. sob a respo.nsa-bitidade. do Minis
teria da Fazenda, que, pela natureza das 5u~ fo~U:r;ões, não póde ~on~ 
nuar alheió ao proprio t:Jtpediente segundo o qua:l é facuitado aos demais 
)o{inisterios"' suggerir~ a aggravação de despesas. . · · . 

O proje<:to nada mais faz. nesse sentido, do qUe regulariiar o c:tU:so 

normal do pedido de abertura de credito, fixando attribuições que d~·em ser 
da · alçada . exclusiva do Ministerio da Fazenda, . e f~cilitando, · lJOr··· outro 
lado, esclarecimentos índispensaveis ao estüdo parlamentar ·da.s mesmas • . 

E' opportuno realçar causas do'· erro em que se tem i!!.c:orrido, facili
tando o ac::rescimo, sem limites,, dos gastos ex~r~entarios. 

·Dentre as princípaes, deve-se tem em c:onta a cir cumst=cia de ser li
cito ·aos diffretentes Ministerios dirigir~-se aó· Poc,Ier Legislátivo, ã re. 
velia do da Fazenda, para solicitar rl!CW'sos· não previstr,s ·no or.;amento. 

O Ministerio da Fazenda torna-se, assim, ~pectador da ·actividade dos 
demais em ~pto de despesas, cabendo-lhe, '"·porm:a., sozililio, o eaea-rgo 
de corrigir os ex~essos <:ommet.tidos por" todos. em: det~imento . da Vida fi-

: nanceira do l?aiz. . · 
O .. projecto ·attende, assim, ás· neceSsidades superiores ·da a:dministr?-

ção ·e da actividade do Poder Legislativo. 
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N, 34 - 1935 

(Pri~íra Legislatura) 

Autori::a a abrir o cre&ito cs~ciaE de s.ooo :ooo,, P.ara obrtlS nas lir1has 
ferrcas e te,Jegraphica.s, no Estado da Bahia 

(Finanças .z4, de 1935) 

O Sr. Presidente da Republica, em mensaget.~ de 14 do corrente mez, 
solicita ao Poder ~gislativo a abertura de um credito especial de l:into 
mil contos (s.ooo :ooo$ooo) para occorrer ás despesas com as obras de re
paros d~s graves damnos nas linha:! ferreas e -do Telegrapho Nacional 
bem -como nos serviços a cargo do Departamento de Portos e Navegação, 
em c:onseqllencia das chuvas . torrenciaes que rccent~mentc c:ahiram em ex
tensas regiões do Estado ·da Bahia. 

O Sr . .Mimstro da . .ViaÇão e Obras Publicas, cn1 longa eX;>Osição, jus.. 
ti fica . o pedido do alludido-. credito, ene.Lrecendo a sua illlldiavel n«essidadc 
e urgencia de sua coD<:eSsâo para que se não aggra~em os effeitos da ca
lamidade que attingiu a Bahia nos primeiros dias deste mc;r;. 

· Nessa· e.~sição o Sr. ·· ·Ministro da Viação e Obras PubliC<~S faz de
talhadamcnte a distribuição do credito solicitado .pelos a~ços damni
fic:ados pelas ct~chcntes. 

· A' vista do exposto, a Coi:lmissão de. Finanças ê de ~a~r que -seja 
attendido o pedido constante da mensagem de 14 de Maio .corrente e offe
rece . á.· considetação ·do· Poder ~slativo o .seguinte projeeto dé lei : 

. l'.IIOJltCTo 

O Poder Legislativo . decreta : 

Art.\." .E ' o Presidente da Republic:a autorizado a abrir pelo Minis
teria 'da Viação e Obras Public:a.s, · wn credito e:;p~dal de cinco mil · con
tos (s.ooo :ooo~ooo) Pata ··obras nas linhas fctreas e do Telegrapbo Na
Cional, tbem. oomo' n~s servi~os a cargo do Departamento de Portos e Na
veia~o. · no 1Estado da Bahia, ~os termos da. e:...-pvsição do Sr. ~inistro 
'da' Viação e Obras P~blic:as, de I~ de . Maio .dfSte ' anno,. podendo p~ra 
esse fim far.er a netcssaria operação de credito . 

. Art. 2~0 Revogam..:se .as disPosiçÕes em .contrario. . . . 

Sala da Co~ão de Finanças, 2-7 de Maio de 1935. _....., Joãq Sim
.Plicio, Presidente. -Aníalcio BaJtos,. Relator. - Carrnso de Mello Netto. 
- . Henrique Dodsworth,· vencido. - Amwo.l Pei:row Junior. - Gratulian;> 
de Britto. - AáaJbi;lrto Camargo. - Waklemar Falcdo. - Clemente Ma. 
riam. - I>amel de 'caro:Jlho, corn re~;tricçõe~ .. 

·· .. 

Srs. ·M~brôs- - do Poder k-gislativo: 
Em. consequcru:ia_ · das cllu.vas torre~iac:s que rccentdnente cahira.m 

em extensas regiões do · Estado, da Bahia, vér:ificarllJll-se, como era ine-
• 
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vitavel, grandes damnos nas linhas ferreas e do Telegrapho Nacional, 
bem como nos serviços a càrgo do Departamentó de Portos 11 Navegação. 

A exposição annexa, feita -pe1o Sr. Ministro da :Viação e Obras Pu
;11lic:a~ d~m~onstra a necessidade inadiavel de um cr~ito e9Peeial na impor
tancia. de s.ooo :ooo$ooo (cinco mil contos de réis). sobte o qual rogo· vos 
digneis deliberar. e. 

Rio· de Janeiro, 14 de Maio· de 1935; IJ4° da Independen~ia e 4.,.• 
da· Republica. - Getulio Varg(I.S. 

.,,l ,, ... . 

EXPoSIÇÃO DJl lo!:OTIVOS 

Exmo. Sr. Pr~idente c:i~Republica. 

Surprehendido o Estado da Bahia por chuvas cataclysmaes, vieram 
soffrer~lhe, ·em cheio, as fataes e funestas consequencias os aerviços fe
deraes alli mantidos· e custeados pelo TbesourO.· 

O Telegrapho Nacional, I!IIl trechos extensos, -entre -a Capital e a Ci
dade ,-i3e Alagoinhas, foi arrasta ao ·pela . caudal; em· diversos outros Jogares 
ficou sob os t!l!COI!lbros das terras de montante d.esmorolladas no CUt'llo do 
temporal, -· eín não. pequenas ~eões,. impõe-se até a . mudan(a do 
tr-aç;Wo como medida acauteladóra, -<:antra novos .ac:cidentes. 

Só nos pontos onde foi ,possível avaliar a extensão dos ·da=os a 
orçar a8 despesas · de restauração serão exigidos cer.ca de -quatrocentos 
contos de réis. -

Na Estrada· de F erro Bahia-Alagoinhas foram mais deeastroAas · · ás 
consequencias Esta c~rtada ent de;;enove pontos differentes com ~cri
ficio· de obras de arte correntes e espeeiaes, e deotre estas as pon"tes tne

. taUicas sobre .o rio, Jacuhyp~:~, em Matta de São João, e sobre o Joatmes, 
nos suburbios. da Capital. . . 

A' deSob~cÇ~ dos COrtC!! 'em material arÍPiõso, de difficil :eleva-
Ção. e transporte, a · reconstru~çã:~ dos atérros,. grand~ e pcqti~os, arras
tados pe~s aguas, o ~l~ento d~ linha é o novo lastreamento, a . i:epara- . 
Ção das ~bras de . ~rte, .a wa . relocação, toda .. a . prepar~ção provisorla . ' de 
emergencia para que ~enos demorada seja a 'par3lys:i.Ção do tr:if~O, o en
carocunen:to . de h,. do .pa:ra .. venúr:-ae rapi~ent~ o sequifu de . difficuldades 
que .inseparavelmente, acomP.anba. os "momentos da _.natu~~. a · n~essidade 
de trabalhos nocturnos, pago5 pelo dobro, as instaliaqões ·provisorias . .....: du
plicarão, na tnelhor das: -hypothese"s, os orçamentos · de· quasi ·dois mil <:antos, 
em. que até agora se avaliam os datro1os apenas · eirc:linlSCriptmt aos·· 124 ki-. 
lometros dos que constittlem ae linhas 'de BahÍa· ao Bai:x:o· São 'Francisco: em 
Propriâ, e a<?' medio,··em (Joazei:-o. 

A' Estrada de Ferro .Centro Oeste. que .pet'COrre a zona de terrenos 
mais inseguros do reconcavo bah.iano, ·não lhe fo~a.m ainda _ orçadas as 
reparações precisas .e de que· o tremendo temporal foi causa pela diífi
culdade 'de. se venc.erem, mesm;o a trotley. ~ a pé, os.' temiveis .lama~ de 
I!Jassapé. ·.' ·' .:. 

Tudo ·está a indicar.' a necessidade indiai>ensavel- d~ um' cr~ito , que' 
seja, .pelo menos, -:o ·doqro ·dli comtiutado 'para-· o treého· Babia-AI;a;lfOinhas.:·· 
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As obras do reconcavo dirigidas pelo Departamento de Portos e Na
"egação tiveram o seu <:ontingente de sacrific::ío devido á forte agitação 
do xnar e orçam as despesas ae sua reparaçao em ce~~ea de óoo :ooo$ooo. 
Deante do exposto, Exmo. Sr. Presidente. venho solicitar de i!, EJ.., 
as providencias que possam habilit:u o Ministerio da Vüu;ão a occorrer 'ás 
despesas que assim se enumeram : 

• Departamento do: Correios e Telegraphos - Pessoal e 
material ....................... , , ..••.......... , . . . 400 :ooo$ooo 

2." Viação Fertea Federal Leste Brasileira - Pessoal e 
IMaterial .....• , •. , •.... , , ~· .....•.. ,,, .. ,... ... • 4.ooo :ooo$ooo· 

3." Departamento Nacional de Portos e Navega~fio - Pessoal 
e Material •.••.......... , •. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6oo :ooo$'ooo 

A abertura de um credito especial exigirá, por maior que seja a ~licitude 
do Poder Legislativo, lapso de tempo, durante o qual muito se resentirão os 
relevantes' serviços publicas que elle acudirá. sendo obvia a necessidado: 
de se iniciarem, de~de logo, as obras de restauração e reposição a que nos 
temos referido. 

A95irn sendo, permlttirá V. Ex. que lhe solicite wn adeantamento, 
pelo Banco do Brasil, da quantia de mil contos de réis (t.ooo :ooo$ooo), 
de qne esse estabelecimento será r~mbolsado a5sim que se torne dispo
nível o mencionado credito que o patriotismo do poder competente e a. exa
ctà comprehensão da gravidade dos factos não pennittirão seja recusado. 

Rio de Janeiro, 12 de ·Maio de 1935. - Marques rJo.r Reis. 

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

AchandQ-sc na ante-sala o Sr. José Maria ~agalhães de Almeida, re
conhecido e ·proclamado Deputado pelo Esta~ do Maranhão, convido O>; 

Srs. ;3-.G e 4.• Secretarias, !)ara, em commissão, introduzirem no reci11-to 
S. Ex. afim de prestar o compromisso regimental. 

(Comparece S .. Ex.., acompanhado da re!;pectiva com
missão e, junto â Mesa, presta o compromisso regimental, to
mando assento, em seguida) . 

o· sr: Presidente - Tenho. sobre a mesa e VOU su.limetter a votos, 
o seguinte 

Exmo. S. :Presidente da <Camara dos Deputados: 

. Os represntantes do Partido Progressista da P arahyba, (OID assento 
ne$ta Casa;· v~em·· requerer a inserÇão n.. Aeta dos trabalhos de um voi:o de 
profUndo pez_ar p·~io íallecimeuto do- b:i.chàre1 Francisco Serap1iiéc dâ. N"o
brega; e,;:-DeJ,utado Fed~ral em duas· legislaturas, e~~ r .• · Vi~-Presidente 
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do- Estado . da Parahyba e actualmente Deputado á Assembléa Le,islativa 
da9uelle Estado. 

·Sala das ~sões, 27 7de Maio de 1935. - l'f:r)~ira 

Gomes. - · Mathias Frcir<'. - Hercctiano ZC1141.dl'". Odon 
. canti. - Ruy Carnl'iro. - Gratulian() de Britto . 

Lyra. - J o.r,: 
Bc::erra. CavaJ • 

. O Sr. José Gomes- (Pda ordem) ~ Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, mandõtario que sou do Partido Proggressista da Parahyba, sin
to-me no dever imperioso de justificar. nesta •Casa, o requerimento d:t 
bancada do meu Partido, pedindo um voto de pez::.r pelo fallecinlento do 
venerando parabybano Dr. Francisco Seraphico da Nobr~a. que tinha as. 
sento . na Assemblé:1 Legislativa do meu E~tado. 

Sr. Presidente, o Dr. Francisco Sera.phico da . Nobrega era fonna
(jo em: scieneias juridicas e sociaes. A morte veio colhei-o num posto 
político de combato, pois, era presentemente Deputado á Constituinte pa
rahyb.:J.na. O elttincto era membro e chefe de utna das mais importantes e 
tradic:ionaes famílias daquelle Estado, família cuj3 actuac;ão política tem 
sido brilhante e proveitosa ,não só para a Parahyba corno para todo o 
Brasil. 

A morte, Sr. Presidente. seguindo os desígnios ine:~ora,•eis, · c:ómo que 
cumprindo a crueldade elo destino. veio privar ·a Para~yba, m6rmcote o 
Partido Progressis:a, de um amigo leal , de um correligionario digno, de 
um collaborador efficiente. como era n Dr. Francisco ·seraphico da No
brega. 

Sr. Presidente. o homenageado. comeS'" primeiro vice.:presidente, este,·e 
Ítlteririamc:nte na suprema magistratu.-a do Estado. Foi, tambem, repre
senta:lte da Parabyba na Camara Federal, por duas legislaturas, e um::t 
tercc:Ú~ vez candidato da velha aggremiação, o Partido Republicano Con
servador, na memoravel campanha de 1915, quando o mesmo Partido, não 
~onseguindo eleger seus calldidatos. leva de . abrir alas e ver passar vi
c:torio935 as · hastes adversarias chefiadas pela intellige1:1cia moça: e fuÍ
gurante de Epitac:io Pes.sõa, esse brasileiro illustre que tantas vezes tem 
honrado o Brasil e desvanecido a Parahyba. 

O Dr. Seraphico. mesmo em ostraciiimo. continuou em actividades ' po
litic:ts, e volta, de novo, á política situacionista no Governo do Dr. João 
Suass\nia . 

. Na campanha notavel de I 9JO,_ esteve . inteiramente -solidario, . ao lado 
do Presidente João Pessoa - symbblo da nacionalidade, vulto deante de· 
cuja mem~ria todo o Brasil, revere:~ te, se curva. 

Sr. Presidente, convicto de que a ·Camara, fazendo justiça, • mandará 
lançar nos 3e1lS " ADnaes " o voto de pesar pedido pela bancada .do meu 
Partido, termino, <:erto de que o nosso appeUo será attendido. 

Era o q:.1e i.nlta a dizer. (·Muito bem. Pal~) 

. O Sr. Boto de Menezes - Sr. Presidente:, quero, em nome- do .Par
tido Republicano Libertador do meu Estado, que é a voz d.al oppo.siçáo .na 
Parabyba, trazér, neste instante, a minha' palavra, ·a nossa palavra de. so-
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lidarieda.de ao movimento de pezar e sentimento profundo pela morte do Dr . 
Francisco Seraphico da Nobrega, alli occorrido. 

·Devo dizer, Sr . Pre.;idcn:e, que, embora se 1.1 ate de um adversari<:, 
.; elle realmente digno da con~ideraÇão da Camara e de todos nós, para• 
hybanos. 

Politico, no sentido exacto do termo, com uma grande comprehcnsão 
. das necessidades publicas, devotado á Parahyba por um lonco tirocínio, 

por uma affirmaçã~ de amor . á liberdade e á justiça. o Dr. Seraphico da 
Nobrera presidiu o Estado interinamente, numa época de diffi~uldadEs. e 
ao seu patrioti~o. á sua intelligeucia, ao seU de;;otamento, .leve a mi~ha 
t~na uma quota. de serviço~ uteis. 

E ' natural que, neste instante, quando tlm elemento do P:lrtido Prn.. 
.Kressista, meu nobre e iliustre collega Sr. Deputado José Gomes, requer 
uma moção de ·pezar pelo triste acontecimen~ é natural ql:e a voz oppo
sicionista ·do Estado. a unica representada neste sentido " " Camara do>< 
Deputad-os, se alteie ~ s~ levante e se solidarize com . elle. . 

A-ssim, Sr. Presidente, fie~ e)}presso o nosso pwsamento, <jne <' o do Par- · 
.tido ·Republicano Libertador do meu Estado . (Muito bc1n. > 

O Sr. Presidente :_ .Tem a palavra o Sr. José Augusto. 

O Sr. José Augusto -(Pela ordem) - Sr. Presidente, o R.io 
Grande do Norte, minha terra r.atal, teve smpre em Seraphico da Nobrega 
l.!m dos seus melhores amigos, O nordest.: teve sem!)re no eldincto de hoje um 
dos· seus melhores servidores. Como norte-riograndense e nordestino, ve
nho trazer a minha palavra de solidariedade á honrada bancada para.hy
bana, . no momento em que .pede á Carnara manifestação de pezar pelo fal
lecimento de Seraphico da Nobrega, nosso grande amigo. (·Muito bem.) 

' ···;Em seguida, é a ppro,ad<> o requerimento do Sr. Pereira 
Lyra ,e outros. 

O Sr. Presidente - O S r. Teix:eira ~itc, primeiro orad~r inscri
pto,. cede sua inscripção ao sr. Raul Fernandes, a quem dou a palavra . 

O Sr. Raul Fernandes - (Movin-.cm•to geral r!t: atten{;ão) - Sr. 
Presidente, a definição de attitudes e de pro~amma d:ls opposições con
greg:~das. em cujo nome falou, reapparecendo neste paL:o dos seus anti
gos triumphos, o laureado Sr. João Nl:'•es da Fontoura, merecia por 
muitos títulos a resposta que lhe venho dar como um desenvolvimento da 
repli.:a brilhante opposta, acto continuo ao leader da minoria. pelo illus
tre Sr. João Carlos Machado. Só por motivo da· molestia, que me reteve 
afastado dos tral>alhos pa!'lamentares por alguns dia-s, tardei e:n cumprir 
este dever - a nm tempo dever po_litico para com a maioria . da Camara c 
dever de ~rtezia para com o meu eminente amigo e adversario, 

Se se tratasse .. de ~in ~orneio, eu não me aventuraria ua arena : dar
rue-ia. por vencido .pelo paladino, cuja eloquencia tenqlerada de ·força, 
·agilidade e arremesso se doura agora do · prestiggio de t1m ostracismo a c-
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teitO, para não dizer provocado,- sob a ir..spiração do mais acrysohido pa~ 
t ri?tismo e soffrldo com dignidade exemplar. 

O SB.. JoÃo N~s - A generosidade de V. Ex. equivale ao seu hri• 
lhante talento. 

O SR. RAUL FERNANDES - Ma:i não venllo medir forças num re
<:OD.tro oratorio.. e, sim, rcetificar, SÍil&'elamente, 39 deformações impressas 
no paaorama politico brasileiro pelo · rescz2timeato da.!l opposições congre
gadas. Neste limite modesto, a empresa é aec:essivel a qualquer um, a mim 
inc:luoive. · 

!Querendo fazel~o com espírito objectiyo e desapaixonado, devo antes de 
tudo me i11clinar com o mais sincero ·respeito ante o cheíe da minoria, o ex~ 
Presidente Arthur Bemardes pe!o exemplo de dvisrno que ·elle offerece ao 
Paiz descendo á .pJani<:e e misturando-se com os c:ombafenti:s da primeirá 
linha. A antiga tradição estabelecida ná <Republica c:oníina,·a os ex~presi
dentes muna torre de mar fi in, e o mais que ee. admittiu :para mitigar o . ri
gor dessa segregação, depois . da. ter'c:eira. pr~idenc:ia, foram os mandatos 
senatoriaes desempenhados c:omo ~ma· reagistratura num meio austero· e 
tranquíUo. 

· !Vindo 11ara o tumnlto da Camara poputa:r ; sabendo_ que Sob as cinzas . 
da grande fogueirá q'Ue foi o seu quadriennio presidencia?. ainda. ardem car
vÕ.es, ·que -de ten:ipos em tempos Se akeiam em Iabuedas, e, sem· ~rgo, 
:iifront:wdó este risco para dàr a. mais autorização e genuína expresSão a 
correntes. pcinde-ravtls da· opin~· . nacional, o Sr. Arth11r Ikrnardeit f"uta. 
uiri Jroitelii de coragem e de pugriaeidà.de, gue deve forÇar o respéito dos 
seus adversarlos. . 

1M~s votos, como· cidadão· e tomo Deputado, são ~ara qUe sua expe~ 
riencia· a autoridade ·não se desperdii:cm. nas escaramuças' de uma opposição 
systematica e,· ao conrtario, sirvam para aperfciçoar a obra legislativa. Oes
te pónto de vista, seu diScurso de estrea poderia ser éritieado com pessi
mismo; quanto a mim, prefiro c:onfiar no patriotis·mo de S. Ex. e dizer, 
como os francezes que, "ODe fois :n'est pas c:outmne". 

Djtas estas palavras preliminares, inspiradas ~la juStiça mais .dei que 
.pelo cavalheirismo, vérihàmos· ao 'discurso do leadt!T dà Dlinoria, c:umpri!ldo 
considerar separadamente as duas partes em que el!e se dividÍ1li, a saber, a 
junifi<:a.çâo da · atitude das opposiçóes congregadas· é o seu programma de 
acção parlamentat-. 

As razões da optosiçãc 

As. ~azões: da opi)Osição forai:n deduzidas pelo ·Sr . João N_eves dos factós 
que· ·~e ·averbou c:omo indicativos do matlogro·- da revoluÇão de l930 nós 
seus· objoéti~oii,'.e dos er'ros urputados á dictatlura. . 

. IEi;Sa liicitiv~ção .é ana(:hronica, e· quem a qUltlificou como ta~ embora 
tácitamente, fo1 o proprÚi leadt!r da minoria. ·· . ·. · 

, :Nã· verdade, · S . Ex: rei:Iirma'pai:i as · opposições êongiegàdas o--·beile· 
fitto ·de' tDiliai'; como' pontÓ' de ' partiaa o· 'iltomento . ac:tual, . dizendó' :terta&l
ri:lenti:: ·:.....:.· .r .Â: revolução. nã~ : se disClité M sua' aisetncia .. E' facto consWn" 
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mado . Os holllells ~ ql!~ têm de se acconur.odar dentro dos a::ontecimentos, 
raciocinando eomo uma menUlida:ie plastica, para escaparetn aos .anaclJronis
mos. Este é o armo da graça de 1935. Sejamos, portanto, 1935 e nada mais, 
cumprindo os nossos deveres de brasileiros dentro du condições da aetua
I,id<lde''. 

Seria Jlma facH malicia, facil e injusta, considerar esse c~nceito como 
Upi3 si~~Jies precaução oratoria para manteT unidos os vencedores e os 
ve:nci<los de I'93o, que ora .se nos apresentam congregados em frente unica 
contra a maioria. Ao contrario, é preciso ~ttribuir-lhe um sentido mais 
alto e reconhecer que a sabedoria política, o interesse nacional e o prop·rio 
mecanismo do systema representativo .proscrevem, tanto' em these como na 
hypothese, o .scbastiattiS'Ino como criterio de formação partid'aria. 

·Mas proclamando querer se• 1935 e sótrente isto, e ao mesmo tempO 
indo buscar nos futos do governo dictatorial os f-gndamentos da sua att:
wde, a minoria incidi.u no anacbronismo, que dia "ropria condemnou. e 
.esvasiando -de to:ia a substancia a sua profissão de fé. fêl-a murchar no 
mero verbalislliO da sua formula. 

A maioria tambern é de '935. e não quer, nem Póde ser, senão l!!so . 
Ella não é her-deira. nem successora da dictadura . A tpJe tiutln, pois , a 
opposição retraça e condemna ~ · orientação dQ Governo Provisorio par<\ 
dividir arbitrariamente a CaJnara em adepto~ e conte01ptores desse Go
verno? 

Como qualquer outro brasileiro contemporaneo posso !armar, nesessa
riaroente formarei, opinião sobre esse periodo da h isteria politioca brasilei r:~., 
e daqui a pot.tetl mostrarei que, mais distante '.la scena do que o meu emeritn 
adversario, e . . portanto, v~do uma paisa~~:em em qUe os aecidentes secundarios 
se esbatcm para só deixar sobresabir as linhas mestras, estou longe de par
tilhar a sua opinião sC>bre o pretendido mallogro da revohlção de Oo:ttubrfl e 
sobre a personalidade do dicta.Jor. ' 

Insisto, pqrém, em. que este then:a pertence á bistoria. Como kcukr 
da maioria ··nada tenho que \' tr com dle, _ po~{!'le, torno a dizer, a Camara 
~as~u das eleiçõ;:.s de r93·4 e ·não carn:ga as resposabilidades do passado. 
Deste lado da trincheira ha partidos . políticos regionaes que só nasceram 
com · o advento do ·regime cCl'llstitucional, e 'ha velhos partidos que, embora 
tendo contribuido poderosamente para a victaria revolucionaria, foram afas
tados dos conselhos do .Governo Provisorio. Seria um .parado:xo que fossem 
elles chamados a contas pela minoria, e que etr nome dos ctue a revolução 
relegi)U ao ostracismo eu devesse defender o Governo P.rovisorio contra 
os ataques de alguns dos seus mais· constticuos collaboradores. 

Feita esta resalva, porei d~nte do meu illustre adversario o quadro do 
goverlln revoludol!ario visto :pelo "homem na rua". S. Ex. apreciará o 
contraste com o pan.orama que viu dos bastidos e debuxou com as t int~,s 

do j]e~ng:ano e da amargura. 
S. Ex. contemplou a scena muito de _perto. Surprebendeu as perno.. 

:O:agens na sua i~timidade. Discutiu, altercou mes-rro, com. algumas della!>, 
de11tre as mais prestigiosas e inf!uentes. Por isso, seu cabedal para apre
·dar os . episodios é riquis si)no: Mas esta p rofusão · mc:=a, e o cocffio::iente 
subjectivo do seu ju·lga~ento, constituem,. até certo popto, factores negati-. - . . . 
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vos para uma j'Usta apreciação de conj =c to - • Ullica que a historia re
tém para as suas sentenças. 

Ouantl) a mim, nunca vi senão o que esteve patente a qualquer um. 
Kão frequentei o palacio do dictador, nem os ministerios, nem os clubs po
líticos, onde pontificavam os chefes revolucionarias. Dessa reserva não m~ 
afastei, n= mesmo quando a. confiança do Governo me chamou- ao desetnpe
nho temporario do alto cargo de Consultor Geral da Republica. Depois dos 
libellos já escriptos eontra o dictador, espero as Memorias deste para fazer 
uma idéa exacta. dos áessbu.s do Governo Provisorio. Mas isso é a. petitc his
auire, ou, se quizerem, a bistoda dos pequenos faetos que hajam det=inado 
grandes acontecimentos. A histeria totd cOurt, isto é, a interpretação da épGca 
e a ap~ciação dos successos em funcção da sua influencia nos destinos da 
1Patria, eS'S:I. ba de ser const~uida com material do domínio publico, com 
os factos dominantes que marcam a orientação coherente de uma política e 

lhe fixam os resultados ddinitivos. 
Deste ponto de vista, penso que o iliustre· Sr. João Nevc;s da Fontonn 

não tem mo ti v c para se arrepender do concurso notabílissixro que prestou 
ao advento da revoluqão. 

Quai a reivindicação que !evanto11 o espírito publieo até o ponto de 
ebulição revolucionaria? ~Representação e justiça" era a ~these do Sr. 
Assis Brasil. Outros obj e c ti vos de caracter político ou social se aggrega:- · 

· riam mais tarde a esse programma, tão profundo quanto summario, se 
tivessem audíencia certas correntes revolucionarias. Mas o unico objecto 
a respeito do qual o Paiz era 'tmanime se concentrava naquella fónnula 
lapidar, á qual não haveria senão que additar, como complemento implíci
to, o <:i!rceairento das exorbitancias do pode:- pessoal do Pres!dente da Rc
.publica, pois a representação tinha de ser efficiente, além ·de legitima. na 
sua -.fonte. 

O desempenho .desse compromisso revolucionaria não ha. de ser buscado 
na obra transitaria da dictadura, a qual, como governo pro.visorio, por de
finição mesmo nada podia construir de definitivo. O que elle podia fazer, 
leal á sua missão, era garal'ltir a representação legitima nos mandatos para 
a Constituinte, ·e desse dever se desobrigou decretando o Codigo Eleitoral 
e entregando á j'llstiça, com ~sse diploma legislativo, toda a autoridade 
sobre o processo das eleições. 

A C~stituição de J.ulho deu estabilidade ·a esse expediente benemerito, 
. e o generalizou para a formação de todos os poderes representativos na 
Rel>'llb!ica. 

Sob a protecção dessa garantia sem rival, as .opposiçó=o. que antiga
mente não penetravam nas Caniaras legislativas, e só se forma~·am no seiÕ 
d:is unaniin.idades iniciaes ao acaso das dissenções occurrentes no curso da 
legislatura, agora penetram corajosas e independentes nesta assembléa, e 
nos dos ~tdaos, falando de egual .para egua( ao Poder ~ec.utivo . 

• P.dl..a = só :Presença neste :recinto, numerosa e aguerrida, a minori<t 
attesta que, longe de se haver perdido em querellas de pessôas como um 
rio · se perde nas areias de - um deserto, a revolução reali=u um dos seus 
maximos oõjectj,vos. 

O mesmo se · póde dizer da j-ustiça - não só à-- justiça. jruiliciaria, mas 
tambem a·· justiça social -, cujos fundamentos a Constitdição lançou. ero 
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bases da maior solide:~: na União e nos 'Esta<los. Os fr.uctos desse constru
cção, é claro, \Dão podem •P.romanar directamente, e exclusivamente, <.la 
lei - f.undatnental : a j.ustiça judiciaria se encarrega aos m<:~gistra.d:os, e <1 

S'..t:J. sabedoria fica na deyen;lencia da cultura e do cara-cter dos seus ser
vidores, assim como' ajustiça social se organiza por leis ordinarias pre
scriptas, ou autorizadas, pela Constituição, e , portanto, em \lltirna analyse. 
depende da ~ul1.1tra, da prudencia e da elevação de espírito do ~oder legis
lativo. 

Quanto ao poder -pessoal do Presidente da Republica, a Constituição 
o manteve forte, como é da essenc:ia do regime presidencial. Mas ao mes
mo tempo i>rgan.izou a fiSoCalizac;ão da. gestão financeira., Tegu.la=ntau se
veramente o estado de sitio e a. intervenção nos 1Estaodos, e i11stituiu em bases 
rigorosas e responsabilidade do Chefe do rPoder Executivo e a dos seus 
Ministros. JP,ela primeira vez na histeria da Reyublica chegaram este anno 
á Catnara., ·Para serem j:ulga.das por ella, as contas. do exercido financeiro 
t~nsacto; e alg~~·mas crises políticas verificadas nos ·&;tados, que antiga~ 
ment-e se liquidavam pela intervenção mais ou m~os arbitraria do ,Poder 
Executivo e do Congresso !Nacional, · tP.m sido resolvidas por intervenção d'o 
PodCT •Jud~ciario, amparados as opposiçães locaes contra a <J!Ppressão paten

te ou latente do poder armado. 
·N~. !Não é ver.dade qUe a revolução haja falhado. Se en~ararmos 

esses resultados essenciaes, confrontados com o unico programma re\·olu:::iv
nario que tinha o assentimento inequívoco da Nação, é força reconhecer 
que ella correspondtn1 integralmente aos seus propositos. 

Pou.::o importam os ae<:identes e vicissitudes em que viveu o Governo 
Provlsorio. Algtumas ''ezes terá errado, nem poderia ser de outro modo . 

. oadias as oo.c.dições em que se can!ltituiu e as influencias que o trabalharam. 
~as, em summa, a revolução organi2:ou e fortificou as liberdades publicas, 
assegurou a. representação legitima, <:onteve o tPoder Executivo na sua orbita 
de acção legal, ~rehend:eu '!<ma obra tao extensa quanto h'llrnana de- jus
ti~a social e lhe deu bases. de fururo desenvolvimento. 

Em consequeneia, longe de vivermos na !J)az estagnada das aguas immo
ve~s, corno pal-= á minoria, vemos a opinião publica alerta corno nunca foi 

· no !Brasil, concorrendo numerosa aos comidos eleitoraes e extravasando mes
mo em movimentos de larga envergadura. o do irttegralismo por exemplo. 
que espreitam os nossos desfallecimentos para justifica!' i> advento de regi
mens autoritarios. 

·Estou de accordo com o .Sr. João Neves em que a .posse do poder nii.o 
é bastante para legitimai-o, e que os. dictadores s6- governam setl1 usurpa
ção quando encan1am uma aspiração collectiva e ~refunda ·= opinião · nacio
naí; de outro modo, o IPO<ier degenera em abuso de confiança • 

. Mas, por isso mesmo, ist~ é, porque a Ullica aspiração col'lectiva, pro
fenda e definida. da nação era l)ela justiça effectiva e pela emancipação :r>oli
t:ca contra a falsificação dos mandatos representativos geradora das ol~gar
chias, é que não comprehendo se inculpe o· 'Governo Provisorio de fal
tar, como disse o m"eu brilhante collega, ao "dymismo das providencias 
fulgurantes, marcadas de autori·dade incontestavd, rapidas como a .._cção mi~ 

litar, ac.certadas no alvo das necessidades transparentes, cortando o fio de 
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todas as <iifficuldades, obediente :i. systematica de · um <Plano inspira-do no 
cem cornDlUlll'" . 

.' Lou~~o:~, ao ~trl:lri~ o dictador por essa abstC'lçáO. Cada qual 
póde imaginar um !)!'ogr-amma, o s(m programma., de )l'l'Ovidencias fulguran
~; mas programma que a Nação approvasse U!equjvocan1ente e pelo <fn:tl 
ardesse nas ímpar:iencias de ·1lma re•·olução afinal desem:adeada e triull!>Phante. 
não havia outro- senão aquelle que a dictadura veio a reali2ar através da re
r:onstrucção constituciona{. Ora, como o reconheceu o pro.prio Sr. .J o:i<• 
Nevea, fóra disso, tudo o mais que não se fez seria usurpar;ãn, aburo d" 
coniian_ça, ~ellionato politko. 

·Entre o desabamento <lo poder lega1 em 1930 e a ree.;>ostrucr;ão de um 
governo constituci.o~l não cabia a euphotia · dyonisi:llea, cuja preterição " 
DlÍDona arrola entre as culpas graves do Governo 'Provisorio. :-ia falta dP 

um programma nacional conhecido e acceito, e -não Podendo decente1nente 
surprehender o -pai-r. com qualqu.~t' pla!:U\ ~atissimG, ao di.ctado-r só 
oumpria administrar com zelo e_ probidade a coisa publica até que a Nar;:.ão. 
-no mais curto .pnlz:o possi vel, pudesse tomar em. mãos os seus propríos des
tinos. 

Quando, nos seus .primeiros meezs de •:lominio, o Governo iProvisorio se 
avenllll-rou a al~s medidas "fulgurantes e marcadas de autoridade incon· 
testavel", do ounbo daqtldlas que a minoria lhe exproba não haverem· sido 
systematicas e nwncrosal>, o que vírnos foi a reacÇão mais decidida ·da opi

nião publica alannada. O G~verno recuou a tempo, mas algumas victimas 
Jazeram sacriii~àas, entre ellas o Poder J.ooiciario offc:~dido na sua m,',: , 
aka representação ! 

Dirá a minoria que providencias -desse quilate não se: enquadran\ no 
qUe ella r:hama "a systematica de um plai;~o inspiradb no bem, commumM 
~ que a omis~ão desse pla.no deitou ~o a perd·er ; mas eu re9pondo que o~ 
i11spiradores do dyna.mismo i!licial do Governo Provísorio não eram malfeito· 
res, mas !Patriotas an:l.en~ e desinteressados. E' que a averiguação do bem 
commwn constitue uma operação complexa e delicada, que a sabedoria poli
tica manda fazer atravéi> de crivos successivos, sob o contraste da opinião ; 
ae outro modo todos soffrerão os ert"OS .de algu.n.s, por bem intencionados que 
estes ·sejam, ou, peor do que isso, se aviltra a ação debaixo de insup.porta
ve! d'e;;potismo. 

A<lemais, o que estam visível a quem quh:esse ver, não era o dictador 
q:ue o Sr. João :Neves r-etra-ta, com a iNação fascinada a seus ~és, podendo· 

· trabalhar nella 'tomo em cêra mo!le, e livre de arrastal-a, á sua vontade, para 
a es~rda ou para a' direita~ · 

Os símiles de MouSsolini e Hitler, offerecidos pela minoria como exem
p-los d-ignos de i~ita.ção. estão nos aotipodas db · clima da revoiução bras i
le1ra. 

Mussolini encarmou. as decepções prof<W:t<!as da 1Italia na lPaz ele !Vers"
lh~. e, ao· mesmo. tempo, pol~rizou m•m sob~~alto "' reacção do ,paiz: contra a 
deliquesc~ci;.. do governo par1a~ent:ar ante . a ond;. an~chisb. Esta5 
foram· as causas wof.un<Ias da marcha sobre Ro~ ~- do .sacrifício nacional 
da. li~dadre política a àoco da or.delll interior e ~o P-!"es,tigio. exterior da 
Jt!llnde ·nação latina. •N4:l anno de r ~.2o0 · vi um mecanieo aoarchista 'para!' 
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~ sua Ioc_omotiva numa estação da campanha lombardõl para f.orçar que 
d.esces_sc: do trem um ~2c:siastico. 
~ Turim, e nos c:stal;tros da Liguria, soviets improvisados se apo

aeraram da direcção de grandes in<l.ustrias . Na p.raça die S • •Mar~, . em 
Veneza, um glorioso general francez, representando o seu governo numa 
eerimonia patrioti~, íoi esbofeteado 410; um g~po de energumen~s. Nesse 
ambiente de panico e desespero . é que emergÍ<u a figur~ domi~adora du 

Duce, erea<lbr do fascismo c:Omo a medicina heroi1:a doe .<Uma nação em ar
tigo de morte. 

O -caso d·e 1Hitler é o desfecho de uma propaganda de: doze annos Põlr:l 
exaltar até o paroxismo o brio gennanico em favor da patria e da rac;a, 
e a bistoría dára muitas voltas l!nl tomo da Allemanba contempora.nea 
para e,.;plicar o phenomeno incrível de uma das mais cultas nações do 
mundo senhoreada .pelo modesto pintor de portas e janellas, q.ue escreve~.t 
e viveu perigosamente o seu "nrein Kamlif". 

Seria irrisorio .pc:Jdir :I.Q díctador brasileiro a ;)Utoridade imperiosa des
!>es .dois Cyc!opes. P~s :não é o mesmo senhor João Neves qu-e desereve " 
Governo Provisorio, logo~nas primeiras· semanas de . sua instituição, enleiado 
~tre civis e militares, .. dispui;mdi;)~Se o primado sobre a soberania, . divi
<11cios e separádos os auto;.es · ~a campanha num conflicto de rivalidarte:< 
latente?" 

Vêde bem, Srs. iDeputados: a revolução, D!l testemunho de um dos 
se'Us principaes attifices teve autores, v a rios autores, muitos autores. Foi 
por acclamaçáo d'el!les. náo por a.utoridade propria, que o D'r. Getulio Var~ 

gas ~assou sem. transição da presidencia dio Rio Grande do Sul ao com
mando das forÇas .revolll'Cionarias e á chefia do Governo .Provisorio. 

Nesta posição, suas rsponsabilidades se hão de med:ir por sua au.tori
dade, e esta pelo devotann:nto e disciplina dos chefes revoLucionarios. Se 
est~ n~~ram ' Jogo ~~~ayindos e ~t)::edila;:erad~s na d~ta .do mandÓ. como 
desc~eve · Co!Jl ve~dade o leadcr da 'tJlÍnoria, na mesma medida em que fal
taram ao 'iievc:r de submissáo ao chefe supremo, hão de partilhar as falhas 
imputa.:eis i debilidade da d i_ctâdura. . 

O peccado origj!;~l 4a r!!volução foi dispensar na machína. goYcrnati v:~ 
o volante mineiro .. e . o dynamo pã.uUsta. As forças . que eliminaram e•s~ · 
factores die ~librio e autoridade 'foram as mesmas que p-uzeram á margem 
o Sr. 'Epitacio tPessõa, a figura mais representativa do Norte, e em toda 
parte decretaram quarentena ás organizações polltteas da Alliança Liberal, 
Os inkiadbs dirão se isso foi arbítrio d'o dicta>d·or ou imperativo ãe for~a 
maior it~S'U,peravel. •Por mim, propendo para a segunda explicação, poi:< 
tenho comc> certo que o \Rio Grand:e do Sul, largaTàente representando no 
Governo Provisori.o, .precisamente por elementos que agora formam na appo
sic;ão, não se confonnar:a com esse estado de coisas. durante quasi <!nis 
annos, sem razão de SUopi'CIIIlo e in1:riJediato interesse nacional. 

Uma coisa é a revolução e a sua obra de reconstrucção politica e 
social, que se julgará, como já accentuci, não pela gestão do Govern<l 
Prov1sorio, mas pela. ·Constit-Jição de 1934; outra coisn é a administrac~o 

do Paiz ao interregno, entre o desfe-cho da insurreiç5o e a v igc;ncia da 
nova lei fundamental. . · .' . 
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IN este partciular, rep~1to a critica do Sr. João 1K eves quanto ás omis. 
sões ·;III!Pmutadas á dictadura. As Teformas, que clle teria desejado fos. 
s~ proíiWldas, sobretudo em materia d'e ensino e de economia publica, 
se toss~ emprehendi-das ~om essa largueza necessariamente antecipariam 
a obra dos COil'Stituintes, e talvez a ~lTI::judicaSSetn, COl~eand,o..a <J.ea.nte UC 
factos .consummados e dle situ.:lções irrcmo~·iveis. 

NÍII:Iguem ignora_ as correntes anti-federalist:Ls que trabalharam a.ctiv:~.· 

mente a rcvolottção victoriosa.. .Seus ultimos arremessos se fizeram sentir 
no prcprlo seio da ·Constituinte e a atsto foram alli soffreados por quantos 
comprehenderam que a -unidade nacional repousa essencíalment~ no regi. 
me federativo. O risco de inno\·ar contra este substrato da integrkla·!le do 
Brasil só d~ppareceu, não sem deixar vestigíos, depois -de :reunida a 
Assembléa Constituinte, onde o~ de votos da technocracia e da racionaliza. 
cão dc:rllm o ultimo e Õlesespt:rac!o comba.t<! contra a·s franquias dós Estados. 

Theoricamente, 'J)G'der-se-ia procecfet em materia de :rendas e c:fe ser
VIÇOS publii:os em períoodi:l de .pen.uria, corno> o que 110s affligc, da mesma 
lllaneira que os i11dustriaes e banqueiros em tempo de crise, isto é, por 
via de concentração que proporciona maior rendimento eom menor des
pesa. 

!Praticamente, .porém, a concentração fiscal e aà'ministrati \'a sup.pd
miria. ·a· fed:eraç.ão e despe4!açaria o ·Brasil. 

De concepções oeomo essa. inspiradas em e=ellentes intenções, te
chnkamente reCODliiiendave1s, mas politiamente inadmissíveis, só nos livrá
mos pela abstenção em que se tradüziu a resistecda conservadora do Go-
verno Provjsorio . 

Passando da omissão á aeção, o libello oppúsici.ouista se detem espe
ciaímente: - na questão ed.ucac:ional, pa.ra elogiar a lei do Governo Pro· 
visorio, -devida á fulg~ttrante ínte?Jigencia do Ministro iFranciseo Campos, 
atacando, poném, o governo pelas faclíidades concedidas á promoção dos 
alrnnnos ·dos curoos scc:<lmdarios e superior ; !!la. questão do reaj.ustamento 
ae vencimentos militares e civis.; e na <tU estão íinanc:eira. 

_Quanto .ás .&uas primeiras, quadra oomo 'Uilla hl.va a i!XlSSagem do dis
curso -do lcadcr da minoriu., em. que elle reconhece que de certos erros a 
penitencia ha de ser la:r;-gamente partilhada entre muito:t. A Cam;~.ra dos 
D~utados carrega com o govcr.no as responsabilidades que a minoria dá 
somente ao segm:ndoo ; e quand<> digo a Camara, digo maioria e minoria . 
Rui ven-cidO :co se)o da primeira,, col110 o Sr. ~ampaio Correia o foi entre 
os· .seus comman.dados, na questão dos exames escolares. !Nas· dos vencimen
tos, resolvida em :m.inh:t ausencia, maioria e minoria confraternizaram, sal
vo raras ex.oo:pções de = e· outro lado. 

Relativamente á questão financei:r;-a do Governo Provisorjo, a opposi· 
c;ão- vem usando, na. sua critica, da tactica. de isolar os ~ltados, s~ per
quj rir as causas. 

Conduzmd'C) este discurso com o m:u:ímo espírito de synthe~ não o 
sobrecarregarei com algarismos, aimit:a.OOú.me a ~hfbir o seguinte qua-dro: 
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R.:E·CErTA E DESPESA COMsPA.&ADAS 

Prevista 

1930 z.J6$.1()9:267$90o 
1'931 2.6&g.99J!574$JOO 
1932 z.242-4Z0:7o6$6oo 

1933 2.>25·394:576$ooo 
'934 z .<>86. 23 r :ooo$ooe~ 

Autorizada 

. 1930 2.JI2.924:Ó43$200 
l9:ll 2.327-493:'922$700 
1-932 2,ZI7.J44!1a8$roo 
1')33 2.I00.870:127$70D 
1934 r.766.232!0I4$700 

Receita 
a.rreçadada 

19JO .r-. 677 .gst' :sS7$7oo 

1"9·31 1.752.~6s:427$6oo 
1932 1 • 7 50. 790 :S84$8oo 
1933 z.6z6.8s9:57S$6oo 
1934 I-97l.I~S=S7S$20~ 

Cr~tos adldic. 
Despesa realiza&. 

1930 33·5 .1;;11 ;174$100 
1'931 171.841 :38o$6oo 
1932 SJr.s.2'8:87S$ooo 
'933 679 .4SS :n7$r-oo 
1"934 341. ó.:13 : n;;$soo 

1930 a 1934 

Receita orçamentaría 

Arrecadada 

r.6i7-95! :s87$700 
l-7sz.665:427$6oo 
I-75D-790:SS4$Soo 
z.6z6.Ssg:s78$6oo 
I. 971. l.f5 :sn$zon 

Despesa orçamcntaria. 

Realizada 

2.I75-4l4!919$700 
1.874•778:992$900 
-2. ozS.!'40 :oor$2oo 
2.Ó6J.~ÓI :8g3$300 
I-757-ÓZ7:I8I$700 

Balo.nço do orçamento 

Despesa realizada. 

z.r7S-414!919$7oo 
I-B74-77S:ggz$goo 
~.o28.140:oor$zoo 

z.663.zór:893S3oo 
l.757.627!181$700 

Bala.nço cxlra-orçam~to 

Deficit otc;:unen·tario 
ou saldo oi'çamen-

tzrio 

+ 497.463 !JJ2$ooo 

+ I22.liJ :s6s~3oo 

+ 277.:J49:rr6$4oo 

+ 36.402:314$700 
zrs.srS~Jgr$soo 

Differenc;a entre 
a or~da e a 
arreca-dada 

687 .l47 :68o$zoo 
<JI7.J:!S :146$700 
49 r • 6~9 :Sz r $Soa 

+ sor.465:ooz$6oo 
l1 S. o85 :426$8oo 

·Differenc;a 

247·51D!723$5oD 
452-714:929$8ao 
rSg.zo4:ro6$goo 

+ 562.39' :765$6oo 
8. 6o4 :833$ooo 

Differença 

+ 497 -46J =332$000 
+ az. 113 :s6s$3oo 
+ 227.349:rr6$4oo 
+ 36.402 :3I4$700 

2IJ.sr8:J9r$soo 

Resllltado geral 
deficit 

8Jz.sço:so6$too 
z93 ·954 :945;goo 

I . I·08. 877 !991$400 
715 .891 :ogr$Soa 
r28.ro.:;::722$ooo 
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\Ponha-se ·de parte.o _exereicio de 1930, que per!;enceu quasi Í!ltegralwen
re ao !fOVerno anterior á revol\lção, e verificar-se-á o enorme esforço de 
compressão das despesas ordinarias autorizadas nas leis de orçamento, pro
d'Uzinclo economias, que montaram nos quatro :mnos de r 93 r a 1 934 :i som

ma eonsideravel de 650. 522 ;ooo$ooo. 
Se a despeito desse esforço ~ precedentes na administração finan

ceira da Repu-blica, ·os dcfil:its avouitaram, a razão é cp.le, de um lado. a 
queda -na arrecadação foi vertiginosa. dando, em comparação com as re
ceims .prevístas, uma differen ça, para menos, de 1 • 5 24. 042 : oo o $o o o ; e 
de outro lado, as despesas extraordinarias .le-vadas Íl conta de creditas addi
cionaes mo!lta~= a 2.024.o8o :ooo$ooo. 

IE' .ã:o domínio publico que entre essas despesas a•·ultam pr.incipalmente 
as da guerra ciivl desgraçadamente desencadeiada em 19n2 .e as -do combat~ 
aos effeit.os da secea do 8ordeste, calamidades publicas a que o governo 
havia de acudir fosse como fosse. 

Causas, pois, de absoluta força maior, annullaram. e sobrepujaram as 
economias \ ealmente feitas com os serviços publíeos ordinarios. 

1No tocante ás dividas externas, o remed'io apontado pela minoria. e 
dado inex>plicavelmente como omittido pelo Governo, isto é, a reducção das 
dividas á nossa. capacidade de pagamento, na. realidade foi applieado, pois 
outro não é o effeito do plano de pagamentos decretado, com aprazimetllto 

dos credores, pelo ·Governo Provisorio sob a gestão financeira do Ministro 
Os:waldo Aranha. cuja folha de serviços se enriqueceu com esse ;1cto. 

O programma 

Depois de tantas glosas discord.a.n tes á margem do discurso· inaugural 
de grande tribuno riogran-dense, quero ter o prazer de applaudir sem reser
v as o alto teor cívico do seu programma de opposição. 

E' com o mais p~ofundo regosijo que vejo S. Ex., falando por si 
e pela brilhante phalange de que é orgão, declarar que a minoria não se en
fileira eneré os negat:vistas systcraticos e não lapidar a Patfia para Ia

. pida-r o governo. 
Sendo ·seu .proposito dedarado, e dos seus co1l.egas "servir, no alto e 

cavalheiresoo sentido da palavra, animados !pela· coragem de carregar a sua 
parte no madeiro", posso dizer que, apam a attitude para com ·o honra
do chefe da N a.ção, na-:la nos separa, pois a maioria está domi·oada do mes
mo sentimento de responsabilidMe e de devotamento á causa publica. Uni
dos neste alto pensamento -nos fortificaremos uns aos outros, .ajudando-nos =
tuamente a exp'ungir a tarefa legislativa· qa tara demagog;::a. que ccrroe e 
desmoralisa a democracia representativa. Jogaremos, assim com probabilida
des de vict.oria, esta <U:Itinia partirla com os regimes de a utoridad'e, numa · 
tentativa suprema para resguardar de um colapso i~reparavel o systema de 
1iberdades que são o apanagio da democra<:ia e o derrad,eiro refugio da di. 
gnidade do homem. 

Victima E~piatoria 

No t~:tmo deste discLirso, de.vo assignalar a injustiça com que as oppo
sições co;cgregadas olv;idam os factores naturaes ·de qu~ em parte depende o 
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exito .da· administração, e destaeam à e toda: a grey revolucionaria, ma:' 
menos influente durante o périodo discricionario, a figura do Chefe do Go
verno Provisorio, pilra o isolar como responsavel unico pelo bom e pelo 
mau tempo, em que o Paiz esteve envolvi<lo . Nada é levado á conta 
discordias dos que mais deviam ajudai-o, das agitações em que elies se 
lançaram, das ameaças rciterndas· á ordem publica oriunda dessa indisCipli
na; nem á conta do legado oneroso deixado por govecnos anteriores; nem 
à conta da crise mundial que anarchisou o c:ommercio exterior, aviltou 
os preços das mercadorias exportaveis, dese~uilíbrou a balança de contas, 
gerou a desordem dos ·cambias monctarios e, d irnill'Uinrlo as im;x1rtac;ões. 
desfalcou consideravelmente as · rendas da t: nião. 

Recuso-me a acreditar que, mesmo onde esses factorcs não agiram, o 
P residente errasse pelos defeitos do caracter ou ·da vontade Que lhe imputou 
o Sr. João Neves. Esta a:;cusação, se não tivesse a dirimente das iJaÍXões 
Que estuam no discurso do nobre lcader da n:oaioria, se voltaria contra mui
tos . cros que aggridem o l~esidente, esquecidos , agora, de qoue o conheciam 
de perto, Qllli'IM!o o recommendaram ao Paiz: como qu.alifiC<ldo para lhe re
ger .os destinos no mais activo sector dos poderes poltticos, primeiro como 
Presidente constitucional, depois como dictador . · 

As opposições congregadas lançalll uma larga amnistia sobre os políti
cos mais estreitareente unidos a obra do Governo Provisorlo. Para a maior 
parte, a amni5tia do silencio, que é uma especie de esquecimento. Para 
alguns outros, o elogio expresso_ Subscrevo, como justo, o que o Sr. João 

-Neves mandou através do l)ceano ao grande chefe revolucionaria e ·brilha!l
te Ministro Sr. Oswaldo Aranha _ Annoto o que se insinuou numa linha 
transparente, endereçado ao Sr _ FJores da Cunha, pela sua indefectlvel 
d~cação á causa constitucioQaiJ, c peço licença para o reforçar, deixando 
at;ui o testemunho dOs constituintes, de que o lidador do Sul se arriscou mais 
de uma vez;-. e bravamente, para sustentar a a-utoridade da Assembléa Na
c;onal. 

O .SR. JoÃo IN!;;vES - Se o eminente lcader me ~ittir um aparte, 
farei apenas um eommeri.tario. interrompendo o seu ~bdlo discurso : ~· o 
de que as oppo9ições fizeram questão de f;ugir ás paixões, para se insp.ira-
rem llla j-ustiça. ' 

O S'R. JRl.,l\sUL FER!NANIDES - Já lou-vei a minoria por isso. La
mentei; apenas, que ella não e:-ctendesse os seus favores e o mesmo es;pirito 
de impacialidade á fi8'Ura -do Chefe do Governo Provisorio, hoje Pre-. 
siden·te <:Onstit:ueional. 

O Sn. JoXo NcVJ:s - BroCilramos fa.:er de S . iEx. o para-raios na
rural da revolu~.ão, que ~hefiou , desencadeou e presidiu: 

O ' SR. RAUL FERIN/~NDES - Mas peço venia para dizer ·que não 
ha opremio que pague ao Sr _ Getulio Vargas o milagre de prudeitcia, Hexi
biliàade, moderação c paciencia, que lhe permittiu ·sustentar o põ.der civil 
no ron-efutho da dictadura e tra.nsmittil--o á .Nação orgMÚzada con5tibuc:io
nalmente . 
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Este them~ senhores, podia ser desenvolvido ao infinito; prefiro tudo 
resumir d_izendo Q.ue este homl!nt operou o prodigio de pór o seu amor-pro
pnpru ::tbai:xo do seu amor pelo Brasil. (Palmas prolon.gaáas. O orador É 

vivamcnt~ ctrmprimcnttldo.) 

O· Sr. Octavio Mangabeira - (Pela ord~) - Sr . .Presidente, i! 
meu desejo consultar · V. E.x. sobre se. posso anida oocupar a tribuna e. 
em caso favoravei, qual o tempo d'e que poderei dispê\-. 

O .S11. PJu;SJDE;IiTE - V. &. poderá occupar a tribun::t por de2: mi
nutos. 

O SR. OCTAVJ.O •MA!N\GA::i!!ElilRA - Neste caso. pcrefiro ·inscrever-me 
~o expediente d:a sessão de amanhã. 

O SR . . P~zoExl'E: - Advirto ao nobre Deputado que, para a hora do 
expediente de amanhã, ha muitos oradores inscriptos; t::tlvez. fos~e melhor 
par~ •V. ~- falar ai11doa boje em e:.:-plicação pessoal. 

O SR. QCTAJVIO MAI!\1GABIEIRA - Prefiro inscrever-me para " 
pro:'(Íma sessão. 

o SR. ·P.RESIDENT:t 

muitos orndores inse~s. 
Mas. como lembrei ao nobre Deputado, já ha 

O SR. -OClA'VtlO MAh"'GABElRA Enten.dc=-me.:.ei-- CO!Il'"OS' meos 
collegas, no sen-tido de que me cedam a palavra. Se isso não fõr possível , 
aguardarei q~ toqo.1e a minha vez. 

O SR. IPRJ;SIO!:NTI:- V. Ex . será attendido. 

O Sr. Presidente Tenho sobre a me~;a o 5eguinte 

E:ltmo. Sr. Presidente. 

Nos te:-mos da Constitu-ição Feded. art. 4.2', requeiro seja mandado 
ioduü·lia Ordem do dia, o projecto n. r 39, em primeira discussão, de v= 
Qtlt! já são dccon:i-dos mais de sessenta dias do r~biPielltó· ·do mesmo pro
jecto. 

Sala das Sessões .. 2i de Maio de 1935 - Odt:m BecN"ra CIJValcanti . 

. . O Sr. Presidente - Defiro o requeri:rnen<to, n0.9 temmos do art. 4:1 
<la ~nstituição \Federal. 

Ha ainda, sobre ::1 mesa um requerimento ·que _vae ser Jidó. 

·E' lido e po~to em discussão ~ seguinte 
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R!lQUJ!.RIMllNTO 

N. J4 (r .• legislatura) - 1935 

rRequeremos, nos termos do artigo 36 da Constitt1ição, que seja cre:t

êa uma commissão de inquerito, composta de on:.r.e membros, que faça um:t 
pesquiza sobre as con<iic;ões reaes de vida. em tdoo o tFaiz, do trabalhador 
urbano e agri-c:ora, incliuosive o Q<UJC labuta nas minas, e verifique se recebe 
um salario C(I'Je lhe "possibilite :uma existencia digna", bem como se real
me::Jte são cumpridas as d5sposiçües do art. 121 da: Constituição e das leis 
q.ue amparam o empregado. O i.nqucrito abrangerá tambem a situação do 
pequeno .cam-ponez . A Commissão de\•erá apresentar o sou relatorio e pro
pór as medid'as n~ssarias até o fim d'a prese!lte sessão. 

Sala das Sessões, rS de Maio de I9-35- - João Mangabeira. - Ar
tnur BcrMrdcs - Arthur Nciva. - Hcnncro PirtJs. - Martins c Silva. 
- J..C"..Ji Ca!"nciro. - Nogueira Pct:~ido. - Bias Fortes. - Sailcs Filho. 
Abelardo Man'n.ho. - José Augu.sto. - Carlos H. Reis. - ChristiiZ'no 
Machado. - Ribe-iro Junior.·-. Sampaio Corrêa. - Levim!c Coelho. -
Arthur Santos. - L~;ertc Sctubal .• - Lui:; Vian;noa. - l?;ego Barros. -
Octrwio da Sil1•cira. - Paulo Martms. - !Qâo_. Clcophas. - Pr:átro Lago. 
- Henrique- Dor!sworth. - Domingos Vcllasco. - Cincinato Braga. -
Carneiro dt! Rc::mdc. - Dani.cl de CaruaJho. - Baptista L·llsarriO'. -
Plmio Tourinhc. - Alberto Rosclli. - Polycarpo Viotti. -. Acm-l:io 
Torres. - UbaJào Ramalhete. - Mac(.'(/.o Bittcnco-urt. - Jorge G1.Ccács. 
-· Octcvio Mangabeira. - A Barros Cassai. - Woanricrlcy Pinho. 
A!i.pio Costallat. - Osorio .Borba. - Amaral Peixoto. - J. de Novacs. 
- Moraes Paiva. - Candido Pcssôa. - João Guimarães. - Cesar Ti
ncco. - Teixeira Leite. - Augusto Corsino. - Ranl Fcnr.a1rdcs. 
Prado Kcll3-•. - Dini= Junio.-. - Waltkmar Falcão. - Arthur Bernar
dcs Filho. - Aldc Sampaib. - Joõ.o Carlos Machado. - Dcmctrio Mcr
r:io Xavier. - Dario Cr~:spo. - Carrioso de Mr.Uo iVc-tto. - Justo 
de Moraes. - Adalbcrto Corrêa. - Rau~ Bittencourt. ·- José Cas.<i.o 
de M t:kerla Soa,rcs. - Thompson Flores N ctto. - Ascanio Tubino. -
Clemente Maria1•i. - Agcnor Monte. - E<tWico Sou::a. Lcá<l. - l..,au
dclino Gomes. - Francisco r!i Fiori. - Djalma Pinheiro Chagas. -
AtMndo Fontes. - Arlindo ú-oni. - Edgarri. Sat!Chcs. ~ Ban-cto Pinto. 

Pedro Calmon. - J. J. Scabra.. - João Neves. - Eurico Ribeiro. 
- Antonio Botto l!c Menezes. - Francisco r!e •Moura. - Alberto S'l$/"el.·. 
- Erman® AlvCIS Gomes. - Abilio austinc dt! Assis. - Ant~o C(JI!"Va-

lhal. -Abel l!cs SaJ+tos. -Pedro Jorge. - José rio Patroci.»io. -Da
mas Orti::. - Arthur da Rocha. - Ani: Badra. - Adalberto Ca
margo. - Monte Arracs. - Mario Chcrmont. - José Pi~garilho. -
Gt!naro Ponta ric Suu::a. - Acylino de Leão. - Francisco Rocha. -
Bandeira Vcmghan. - Deodoro Mcn'lionça. ---' Moacyr Barbosa Soa.rcs. 
- R .. Prado. - SebastUio Domingues. - Freire rlc Andrade. - Silva. 
Costa. 

En<::errada a disoussão e ·adiada a võtac;ão. 
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O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa um outro requerimento, di
vi~ido em duas 1)arte e que vae ser lido. 

E' lido o seguinte 

!RJequeremos que o Gov'c:mo, pÕr intennedlo do Mirristerio da Fazenda, 
em eitp<>siÇão escripta ao Presidente da Camara, ou mediante compareci
mento pessoal a esta ICasa, do respedivo· titular, informe sobre a awlica
ção que tem sidlo d.a.'i<l. ás re:OOas arreca&da&. pelo Departamento N acional 
do Café; requeremos, outrosím, urgenc.ia para a sua di!>Cussão e votação . 

Sala <ias S essões, ZJ de. tMaio de I'935. - Joiio Ca.rlos .M oi:haáq- ~ 
Ri&ciro lu"lfior. - Cl~mtmlc ·Marianí. - Victor Russomano·. - Cardo
so de Mello Netto. - Tri3cira Leite. - Thcnr.pson Flores Netto . - Fre
dt!ri.co Wolfcnbuttcl. - Edgant SarnchC's. - Pedro Rache. - Ferreira · 
Lima. - Humberto Mó!Wa. - Alberlc Alvares. - Fran;a Filho. -
Leoncili Araujo. - - A . Ca.ráoso. A;)Jrcs. - Arlindo Pinto. - H. Annes 
Dw. - P iccnté Gouveia. -:- Raul BittencOIM't . - A se amo Tubina . -
Adalbcrto Corrêa. - Dàrió Crespo. - Panfa Riba.s . - J~ Simplicio . 
- Ricardo MachGilo. - Dtmsin{los Vieira. - Ado1p1ío Celso . - Ariliur 
CavalcMSti'. - Anttmio de GóÚ. - Atklmar Rocha. - Freire de A-n
drade. - Pires Gayoso. - Eimunrlo B'arreto Pimo. - 7/iccntc de Pa.ilo 
GaZlwz. 

O Sr. ·Presidente - Vou consi<lerar a segunda parte do requírimen
t-o n. 15, d e l'93S, depois de pa55ar á Ordem do Dia, se be>uv.,r =nefo. 

!Está finda a hora destinada. ao expediente. 

Vae·se i!)3SSar á Ord.eni do Dia. (Pausa). 

Compar~em mais os Srs, : Caldeira Ai v arenga, Agenor \Rabeno, Edmar 
Carvalho, Ribeiro JÜnior, ~oro de ' :Mendonça, Fenelon •Pero:igão, Agos. 
ti·nbo Monteiro , ·Eliezer •:Moreira, Agenor Monte, Rugo •Napoleão, Ad.elmar' 
Roc!Y.t', !Freire de A-ndr.ade; 'Nald'cnar 1Falcã1>, •Democr:ito Rocha, F igueiredo 
Rodrigues, !Martins VeráS, Alberto IRDsetli, 1Gratulianc) <l-e .Brito, Odon ~zer
ra; Souza !_·eão,. ]ow· ~phas, ~ego BaTt'OS, Ozorío ·Borba, Arnaldo Bas
t~·. Adolp~ Celso, oMai:io Domirigucf'. Arthur Càvalcanti, A !de· Salllpaiô, 
Oswalclb 'Liina, Humberto· Moura, ·Simões -Barbosa, &:verí11o Mariz, !Emilio 
de Maya, Mell9. 'Macllado, iiZid~o de Vasconcellos, Mckhis&c Montet 
Amando IF'ontes, •Ma11oel INovaes, Clemente · ariani , Ped~o Lago, Luiz 'Vian
na · ilho. !Prisco iParaiso, Arlindo· Leoni, Mngal!Íães N etro, F rancisco 'Ro
cha; Arthtir Neiva, ·Edgard. Sanclits, Hom<:ro '-Pires; Ubahto· Ramalhete, 
Julio ·Novaes, Sallés 'F ilho, Sampaio Corrêa, · Raul iFema.ndes, Levi Ca~
nei•-'· ·Cesar Tinoco, AHpio Costallat, Prad'o Kclly, N ilo Alvarenga, Carlos 
!Atz, Martins Soares , Clemente Medrado: José .Braz, ·Levino C oelho, Theo-
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domiro Santiago, Ad~lio Maci~l, •Polycarpo Viotti, Carneiro d~ Rezende, 
Vieira Marques, INegrio de I..ima, João -Peaido, José :Bcrnard:ino, Re:tende 
Tostes, Anthero Botelho, -Bueno BraDdáo, Paulo lNogueira, Santos Filho, 
Carlota de Queiroz; Moraes Andrade, Cincinato .Braga, Laerte Sctubal, 
Felix .Ribas, Justo de Moraes, Fabio Ar.mha., Jairo Fr.mco, Laudelino Go
mes; Arthur Jorge, !Plínio Tourinho, P-aula Soares, José Muller, João Carla~. 
Annes Dias, 'R:wl Bitte:Jcourt, Ascanio Tubino, João Neves, Abel dos Santos, 
Fràncisco di iFiori, Abilio de Assis, ·F!ancisco Moura, Marti-ns e Silva. 
A<talberto Cama1'80, iRicardino Prado, F__erreira Lima, Oliveira Coutinbho, 
Alberto Alvares, Castão de Britto, Roberto .Simonsen, 'Vicente Galliez, 
França Filho, Arlindo /Pinto, Augusto Corsino, Salgado 1Filho, ·Paulo Mar-
tins, Moraes Paiva, Barreto Pmto. (II3). 

Deixar <ie co~recer os Srs. : ·Li.no Machado, Pires de Gayoso, 
Plini.o ;PoiD(!leu, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, Olavo Oliveira, José de 
Borba, Samud Duarte, ·Motta ·Lima, Orlando Araujo, Sampaio Costa, AI

' tamirando IR!equião, Lauro iPassos, Pinto Dantas, Ar nolldo Silva-, Attila Ama-
ra!, Jair Tovar, lFr~ <looçalves, Nogueira IPenido, Henrique Lage, 
João Guimarães, Eduard:o •Duviviver, Be:lto ·costa, Hermete Silva, !Lontra 
_Costa, Antonio Carlos; •PJ:!dro AleiJto, A~usto Viegas, Juscelino Kubitschek, 
FoUrtado -de !Menezes,. José Alkmim, Celso Machado, Simão da Cunha., João 
Henriq.ue, Jacques Motttandon, Abreu So;dlré, Pereira Lima., Oscar Sreven
son, !V er~iro Cesar.; Gama Cerqueira., Joaquim Sampaio Vida!, ·Bias Bue
no, IHyppolito do Rego, eixeii"a IPínto, Roberto Moreira, Aureliano Leite, 
Horacio ILafer, Trigo de Loureiro, Rúpj) Junior, Abelar.do Lu:t, Pedro Ver
gara , Sebastião Domlngues, Alberto S.urek, Lamas Ortiz, Chrysostomo de 
Oliveira, :Vieira MaçodiQ, lPauiQ Assumpçoo, Roberto Simonse:n, Gastão Vi
diga!, Cardoso Ayres. (79) _ 

ORDEM DO DIA 

O ·Sr. Presidente A lista de presença aecusa o ~recimento 
de z:z:z Srs. Deputa-dos, com o que tomou posse hoje. 

IVou subrnett~ a votos o requerimento de u rgencia. para a immedj;'lta 
discussão e votação do requerimento n: 15, de 1935 • 

. Em seguida, é apProvado o reqt:erimento de urgencia. 

:0 Sr. Presidente - Em obediencia á deliberação da Camara, vou sub
metter a immediata discussão e votação o requerimento ·n _ I 5. 

Dise1w-séW JjjliCI1 do rcquarimento nlmi!IN'O 15, ck 1935, 

·(1.• Legi.sla.turti)• do Sr; João C11rlos e cr~tros, no sentido 
de. -ser- enviada á Camara urna exPosição escrtipta, ou mc
clümt'e conf,parccimcnto pessoal á Co-mar<», do Sr. Minis
tr() ela Fa-.::cnda, .sobre a opplica;ão das rmda..s arrecaáadas 

-pelo Departamento N acionai do Café . (em virtude de urgen
cia). 

·ó Sr, PreSidente - Entra em discussão o requerimento. 
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O Sr. Laerte Setubal - Peço a pala \'ra. 

· O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Laerte Setubal - Sr. Presidente, a Constituição da lReWblica 
estabelece: / 

u Art. 3.6. A Camara dos Deputados aeará commissões 
de inq:u,crito sobre factos determina<l"Os, sempre que o l'Cq'lle· 
rer a terça ·~rie, pelo menos dos seus rnem:bros. 

Paragrapho u·nioo. Applicam-se a taes illqtle!"itos. as nor
mas do 'Processo penal, indicadas ;DO Regimento [11terno" •. 

O pri11cipío oonstituci.onal da organização de Commissões de Inquerito, 
parlamentares, ainda se . .defronta no artigo 9.2 da Constituição ~ 

§ r.<> •No intervallo das sessões legislativas, a. me~ 
do Senaodo lltederai, cOII:Stituida na fórma q'ue o Regimento 

Interno indicar, com representação egua.l dos óstados e do 
Districto .Federal, funccionará co= ecção :Permanente, com 
as seg;uintes attribtrições : 

W, crear commissões de iuquerito sobre factos determina
dos, observando o '!laragraplro <lllloico. do artigo 36". 

Assim, a Camara crcará co~rmissões de inquerito st:miJre que o re
querer a terça parte,· pelo menos, de seus membros ; a Secção Permanente 
do Senado Federal tem a f«culdade de crear taes commissões_.uma vez que 
o resolva por proposta de qualquer dos seus membros e o <lelibere a. t:laÍo
ria dos seus c~moonentes. Na prixneira ·bytX>thesc, ha in-posição de uma 
3• parte da Camara; na segunda, faculdade, sujeita á deliberação da maio
ria. 

,Se a Constituio;OO determi= que a Ca=a dos Deputados crearc'i 
commiss.ão de ÍIMjuerito sobre factos determinados, s~e q-M o requerer· 

a terçii Parte,. pelo menos, dos seus membros", nada d'.spoz em conJrario 
quanto á fac!ddade ctmfcrid(l) a qw:~lquer dos seus membr<1s, pa.ra 1'/!!f/t.lerei', 
isoladamente, a creaçii.o de toes commis.s5e's, deliberando o plenario. Até 

·porque a disposição esp'ecial do artigo 36,- que firma regra imperativa para 
creação de commissões de inq'Uerito por um terço da Camara, não derosa, 
nem revoga. a do art. 27" in fine da mesma Const., que- estabelece : 

" As -deliberaç&es, a rrGo .Ser casos Ms erpre::sos nesta Cor.stiluição, 
seriJo tumados per maWM tle votos, flrese1f.1e o metade e mois 
um dos SINIS membros". 

' De onde, se .conclue, sem sombras da menor duvida.: ~. resulta do diS-
posi,nVó ~onstituciÕnal do art. 36, que . a terça parte da · Calll2.ra, por via de 
requerimento escripto enviado i mesa, creara commissõ~s de inqu.erito; po

rém, se o requerimento não coutiver a 'assigua~a da terça parre dos 
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membros da Camara, a <:reação ou instituição da commissão de inguerito 
fica sujeita ao plenario, nos termos, do art. :l7 da Constituição: "As de
liberações da · AsseJl!bléa •Legislativa, a n<io ser 11Qs casos c:rprl!ssos da Con
.rtittdçáo,. sCf'ão ~modas Por 111aioriC1 de 'Ut>tos", Conc:\uir, por-ém, como con
cluiu a maioria, que 'a farlta de prévio apoiamento de uma terça. parte da 
Camar<~, ao requerimento de instituição de commissões · de inquerito·, im
porta na prohibição de submette!-o ao plenarlo; ê herezia de exegese, ·é ver
dadeiro attentado contra a soberania da Assesrbléa. O argum!!llto que .de
corre do artigo sô, não é de gue a Constituição só admitte requerimento 
para organização de commissões de inquerito pela Camara dos Deputados, 
com mais de um terço das assignaturas dos seus membros, mas, apenas que 
a Camara não poderá impedir seja instit uída a commissão de inquerito. 
quando o requeritrento é ~bscripto por uma teri;;a parte de seus membros . 

.O pensamento do constituinte, ao elaborar o referido dispositi~o. náo 
foi o de difficultar, mas o de favorecer a orgatJ.ização das Commissões de 
Inquerito. O dispositivo constituc!onal não é, pois, como se disse, re.stri
ctivo, mas am-p/iativ~. 

A .Constituição não prevê, expressamente, quanto aos requerimentos de 
or~ização .das commissões ·ae inquerito, assignados por t•m dePutado cpe
tuJS; m.as, implicitamente, não negando essa iniciativa ao Deputado, 'eviden
telrente a conferiu, pois que se tem par concedida :w representante da Na
ção o que lhe não · véda, expressamente, o teJtto constitucional; a Constitui
ção estatue, no seu artigo 114 : "A especificação dos direitos e garantias 
constitudonaes não exclue outros, resultante sdo regime e dos p:incipios 
que dia adopta " . Ao demais, a omissão da lei se .sup[We PM analogia, ou. 

. pelos principies geraes de direito (Constitukão, artigo IIJ, 3?). · 
Ora, a Constituição estabeleceu o principio da organização das Commis

!l6es ·de Inquedto, por iniciativa de um só Senador na Secc;;ão Per:nanentc 
do Senado ·Federal. artig~ 92, § x.•, 6.• A Constituição determinou impe
rativamente a creação da Commissão de inquerito, quando .o ~que!"erem 

:lt'embros da Camara dos Deputados em numero não mC!Ior de um terço 
da sua totalidade: Poder-se-á concluir dahi que vedou a iniciativa do Depu
tado para requerer a organi1ação de Conunissão dessa natureza, ou se ha 
de concluir que, revez d.l~, pre,-iu-a, admittiu-a, adopto'tl-a, ~tabefe~eu 

q'llando determinou, que, até por 'LIIIIa terça parte da Camara, póde ser ire
.posta á maioria a instituição de :oma commissão especial. Quem ousará in
surgir-se contra essa logica o;egese do texto constitjlcional, contra o es. 
pir ito que delle promana e contra as fa!aes conseq-uencias do cotejo das 
dispol!iç!)es tela.tivas ao assumpto? 

Sãe~. pois, inequivce:urente, principies constitu.eionaes : 
o) faculdade de crea~ão de .COmmissões de I nq'Uerito : 
b). ·faculdade aos Deputados e aos Senadores de. requererem a crea. 

çã.o dessas Commissôes : 
ç) faculdade, á Camara e ao Senado, de deferirem, oU não, o~ reque

rimentos de creação de Commissões. de lizuiueritO,s ; 
d) ·imposição da creação dessas Commissões, desde que o requeira 

utn terço <b totalida~e dos Depata<los. 
Trata-se, nos casos das ~ineas a, õ e c, de direito da · lllaioria, ao pa$. 

so qae ua allnea 4 se estabeleceu:u:lt'a prerogativa da terceira parte da Ca-
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mara. Esta prerogativa, ,porém, não annulla aquelle direito, mas, ao eoa
trarjo, é deUe coneequenc:ia . 

Se ae deveue concl:uir que a instituição de Commiaaão dé Inquerito só 
pôde aer requerida por mais de um terço dos Deputados, pois esq modali
dade constitucional implica na prohibição a uses Deputlldos, de a reque
rerem slnplarmente, ter~ia de cor.cluir que os Sc:Dadores da Secção Per
maner;te do Senado Federal têm prerogativas mais amplu que u doe Srs. 
·DepUtados, de ve:t que lhes cabe a inlc:lativa quanto a propositura de Colr
núsaão de lnquerito. 

A verdade, porém, é que cabe a 1UII Deputado propôr a creação de Com
miuões de l nquerlto . A Camara as creará sempre que o detenninar o set1 

plenario . Esta é a regra geral. Ella as c~eará sempre que um terço dos 
seus rrembros o requerer. Esta é regra especial, que, como . se ~bc., nãD 
se sobrepõe, á regra geral, á qual este ~e subordina. A Camara dos Depu. 
tados Dão p6de, por isso, deixar de considerar qualquer proposta de crea
çio de Cowrissão de In~uerito, para adoptal-a, ou PQ.ra recusa!-a . Outro 
raciocinio seria :um eont rasenso . 

Deve-se assignalar haver a· Constituição da Republica, ao dispensar ap. 
provação da maioria ao requerimento de Commissão de lnquetito apresen
tado com. mais de um terço das assignaturas dos seus membros, adoptadõ o 
mesmo erlterio do :Regimento .Ioterno da Camara dos Deputados, quanlb 
di3pensa de apoiatrento preliminar os . projcc:tos a que altudc, no artigo 
146 : 

a§ 3· • Independerão deste . apojamento pre)ÍJIÚnar, sendo Gcsdc: logo 
objecto de 4clibcrações, os projectos das Commi.ssõcs, os do Senado, os da 
iniciativa do Poder Executivo, e os que obtiverem as assif17J(Jtlfl'a.s de de: 

dt'P'IUados, pelo menos" . 
AS!im, tambem, conforme o artigo z 8.2 do Regiirento Interno da Camara: 

.. § 4.. As emendas das Commissões, as do Senado, as que tiVerctll 
cinco uriQtUJturM, em :z.• di.scus!âo, e de:; em 3·", independem de apoia
mCÚto " . 

E,. ainda, pelo artigo 176 do mesmo Regimento Intel'llo : 

"Paragrapho unic:o. Independerá de apoiamento o requerimento sub
scripto por cinco. OI' fMis ~tdados". 

1\ não ' 'Ser, pois, no aso do artigo 177, . qualquer requerimento apre
sentado á Camara dos Deputados independe do apoiamento, d~de que sub
scripto por cinco deputados. Dahí não :;e conclue que qualquer requerimen
to h11ia· de ser assignado sempre P'Jr cinco deputados, pelo menO!!, para 
ser ~iado . Assim; as emendas e os projee~ podem ser apresentados por 
um só deputado e ficarão sujeitos ao apoiamento que os' isenta de deter. 
minado numero de asaign:aturas. Da mesma fórma, a .COIIStituic;ão estabele
ceu -que Ull'· tcr9!) das assi-gnaturas dos membros da Casnàra dos Desrut:ad.os 
em requerimento para a organização de Commissão de I.nquerito, isenta-o de 
deliberação do 'Plena rio . A sua adopção é consequ~te a esae nUD:Jero de 
assi~turas. Mas, .nada iQpede á Camara ·deliberar t"õbre os requerimentos 
dessa· natureza, da iniciativa de um deputado, para p·roval-os ·011- não . 

.Oeantc do exposto, conclue, que a · Catrara dos DepwadQs sõ pôde crear 
Comm!saões de Inquerito &e o requer~r 'ÚD1 ·terça dO$ seus membros, ~ in
crível. Se .o terço o requerer, i Commissão está ~reada; se menor numero 
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o requerer, a ~reação depende do voto da Camara. Não ha disposição con
stitUcional, nem regimental, em contrario ao que ora se assígnala, o que aliib 
~ria, se tal dispositivo existisse, ()erceamento do direito de iniciativa do 
Dep'Utado, e attentado contra a soberania da assernbléa, privada de deliberar 
pela maioria de seus componentes. 

NãÓ é licito, pois, á Mesa da Camara dos Deputados deixar de sub
.. metter á apreciação do plenario qualquer requerimento de organiza<;ão de 

Commissão de Inquerito, sob o improcedente fundamento de não trazer um 
terço das assignaturas dos seus membros. 

Vej~se a que aobs'urdo chegariait'os: A Constituição reduziu a um 
terço o qU<Jrum ne~c:ssario á approvação de determinada proposição. Entre
tanto, a Mesa, valendo-se do mesmo disPositivo constitucional, probibe que a 
mtJiorúJ, notem bem, /lrohibc que a maioria dclibe-;e soõrc a pro{losiç4of! ! 

Ta8 as razões, constitucional e regimental da minoria, em face .do pro
ble= da organização das Commissões de Inquerito ; em contraposição com 
o golpe de for~a da ~aioria, que propugnou e obteve, 11ara nosso regimento, 
uma ordem illcq,al àe prisão_ •. Oxalá que a Justiça desta Casa, num gesto 
patriotico, concede ao requer.:mento uma ordem de habeas-corpus, com a 
QU31 possa a. soberania da -<:amara. se impôr á Nação, dentro dos quadros de 
1lma potitica liberal, honesta, re,Pnblicana . 

. Taes são, Sr. Presidente, os argumentos de ordem doutrinaria que ex
ponbo e que o illustre let;ldar da. minoria, Sebhor João Neves, vae comple
tar, faz:endo um appello á Catrara, afim de que o principio de liberalism~ 
não seja offendido pela ultima deliberação qiie a Mesa :~e arrogou o direi
to de itnpôr, não subm-et.tendtl' a ple."tarJo o requerill.'e:nto no sentido de se 
in~tituir uma Co=issão .Especial. 

Assim, repito, o ·honrado Sr . João Neves apresentará o requerimento e 
ccmpletará minhas allegaçõcs. (Muito !Jem). 

·o Sr. João Neves (!?ala Mtlem) - Sr. Presidente, faço, por doen te; 
Ulr· grande sacrifir:io physico em :intervir na discussão ora aberta, afim de 
.trazer a V. Ex. e á Camara um novo requerimento relativo á apuração de 
responsabilidades e á apreciação da cscripta do Departamento Nacional do 
Café. 

Diz o requerimento que tenho aqui em mãos : 

"Requer~os que, -ouvida a .Camara, seja constituida· uma 
Commissão Parlamentar de inquerito, para apurar a appUcção que 
tem sido ~da ás rendas do Departamento Nacional do Café. c:otr
posta essa Commissão de u membros. S. S., 27 de Maio de 
f935". 

Contém esse docilmente 64 assignaturas; honraram aos tnetnbros da 

minoria. com~ suas fi!1IIa5 neste papel, illustres xepresentantes d:l n:aioria. 

Não quero repisar, Sr. · Presidente, a arg'.lmentação brilhante e justa 
que acaba de ser feJ ta, da tribLUJa, -pelo :meu nobre oompaDheiro das oppo.. 
sições, o Sr. Laerte S~o;bal. Não fugirei, porém, ao imperativo de chamar 
a attenção da M-esa e da Camàra, tanto vale dizer chamar a a~ção ·do 
Paiz, para círcumstaneías de ordem c:onstítucíonal e resimental que, ao meu 
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parecer, autorizam. o recebimento do requerimento e sua votação no ple
nario. 

A Constitwção, tanta~ ·vezes invocada neste debate, di~ no art. 36; 

"A Camara dos Deputados creará conurissões de in que rito 
sobre factos determittados, sempre q'Ue o requerer a terça parte, 
~)elo menos, de seus membros'' . 

O texto, a lllhn, humílde ,cuitor do direito ..• 

O SJt.. Sou:zA d.ÉÂO - Não apoiado. 

O SR. J()AO :)l"EVES - ... se afigura de transparenda tal, q'Ue nãO 
comprehM~do como os sopbistas apressados e interessados no sepái'tamento 
do pedido de inquerito, possam .nelle s. eapoiar ... 

O SR. LAV~'l':e S!lT'UBAI. - E' uma questão de /ati(J caprina levantada 
pela maioria. 

O SR. JO.AIO NEVES - ... para impedir q-ue o Pai:r;, por intermedio 
de 'Uma commissão parlamentar de inquerito, se inteire da verdade acerca 
d:'ls !'perações financeiras do Departamento Nacional do Cafe. 

O SR. C.t.l!YJCNTJ! MARlANI - Queremos aliás, que o Paiz se inteire deS.: 
sas operações. 

O SR. ·L~T:e 'SF;r!.T:BAL - E' só votar pelo rcqueriiMnto. 

O SR. CL~MEBTE MAluANt :__ Ha requerimentQ nosso nesse sentido, so
bre a Mesa. Devo accrescentar que, hoje, na Commissão de Finanças, tam
bem. formul~i pedido a respeito. 

O SR. JOÃO NEV·ES ...... ·Impetraria do nobre·reatJ.ér da n-aiorla da ban
cada bahiana que S. Ex. me ouvisse ate o fim da argu,nentação. 

O SR. Cr.tMENT:t 'MAlliANX - Apenas quiz contestar V. Ex:. no passo 
do discurso eiÍl que disse querermos o sepultamento. dessas operações. 

O SJL 'FI!ÁNci:sco PsuiRA ·- Como meszobro da maioria estou prompto a 
assignu o requerimento. . 

O Sa. ·LA~'Il! Sl!TUBAL - O illustre Deputado iFrancisc.o" .Pereira, mem
:brc da maioria,. quer a.ssignar o· rcquerim~to·. 

(Bntregul!: o rl!:qnerimer:.to .(J() Sr. Fra!nci;rco PCr-eira, é o mesmo por S. Er. 
a$:ii/1S4Ilo ). . 

·O Sa. SAHPAIO· Coau!ÊA -Gestos corno ~e são muito-raros. 

O SR.• ~~aTE· S&TuBAx. - E' muito· nobre a attit'ude de S. ·Ex. 
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9 S:R. JOÃO NEVES - Sustento, Sr. Presidente, e commigo opposi
ções congregadas, que a Constituição da Republica, em seu art. 36, autori
zo·u a Camara a crear co1'!1nlissões parlamentares de inquerito a respeito de 
fectos detenrinados. O artigo em referencia não prohibe a Camara de creal-as, 
o que seria :o.:bs11rdo, se o requerimento fôr assignado por menos de um terço 
dos seus membros. Não e não. A distincção é transparente. ·Requerida a 
creação .por um m.inimo de cem Deputados, ella se faz automaticamente, sem 
dependencia dó 'l:oto plenario desta casa. E' isso uma franquia, concedida ás 
II'inorias ot: aos g-rupos não maio~ita•ios, Mas semelhante franquia 11ão póde 
ser agora transíot'mada em arma da supe•ioridade arithmetica .do numero dos 
amigos do governo contra os seus adversarios. Se o requerimen-to contêm me
nos de cem assignaturas, deve ser elle submettido ao voto da Camara. Esta 
q'Ue o acceite ou rejeite, como melhor lhe pareça. 

o SR. CL:EHÉNTE .MARAINI - v·. Ex. nãQ tem base no elemento his
torko, 

O SR. PrSHEIRO :CHAGAS- Adduz~os argumento historico remoto, rn'tli- · 
to, mais signifleativo do que o que se passou em uma mentalidade relativa
mente redu;o;ida, com a da eon;ml:ssão dos Tres. 

() S!t. AcuRcio ToRJU:s ---:-- Devemos fazer uma appello ao illustre lt!adcr 
da maioria, afim de nos dar o quorum ·necessario, se S. Ex. quer que o Go
verno viva, áe facto, ás claras. 

O Sx. LAl:!RTE Se'!'OliAL - S. Ex .. , qtle é grande Jurista,· dotado de no
tavd espírito de justiça, certamente estará de accordo com o requerimento. 

O SR. JOÃO NEVES - Basta, Sr, Presidente, !êr o proprio te)C.to con
stit:c.donal e redigil-o, depois, do modo como seria redigido se contivesse a li
mitação pleiteada pelo nobre· Dep'Utado, Sr. Clemente Mariani. Basta inver
ter a redacc;ão·para conduirmos que, quando cem representantes apresentarem 
um requerimento, afi%r. de se constitui!' uma Commissão de Inquerito, estará 
ella automaticamente creada; 

O SR. CU:J.tENTS MARIANI - Não contestamos isso. Ao contrario, esta
mos de inteiro accordo. 

na!. 
O Sa. LAERT.E: S.&TUBAL - Esse é o unico objectivo do texto consti~do-

O SR. J.OAO NBVES Diz o te.'tto constituci~nal : 

" l't. Cantara dos Deputados creará cpm:nissões de inquerito ~ 
bre factos detenni.nados, sempre qtle o requerer a terça parte, pelo 
menos, dos seus Jrernbros". 

O SR. C!.li!:W::tNTE M·\~ANI - Esta,.~os de inteiro accordo. 
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O SR.· JOAú NEV.F.S - Que quer dizer o "sempre" empregado no 
art. 36 ? Quer dizer - toda vez que cem membros da Camara· requeiram. 
nesse sentido, o requerimento será subtrahido á votação da ·Casa, tendo cl .. 
ser deferido independentemente de discussao. 

Se a Constituinte tivesse querido subtrahir ao exame do plenar:o re
querimentes s'ubscriptos por menos de cem Deputados, deveria ser a seguin
te a redacção do texto: A Camara só creará comn:issões de inquerito se fo
rem requeridas, pelo menos, por um terço dos seus me~rbros. 

O Sa. Cu:,MENTE: MAR.IANI - I sso está implícito no te.'cto constitucional. 

.O SR. JOÃO NENE~ - A medida seria, então, rest rictiva, isto é, a 
Constituição deixaria claro que o pensamento do legislador era o de restrin
gir ao maximo possivel a nomeação das commissões de· inquerito . · 

A interpretação con~titucional parece- me inteiramente tranq'uilla. As 
commíssões de inquerito - não é uma hermenêutica opposic:onista, que aqui 
esteja para servir aos interesses de um ou de outro grupo - as commissões 

· de inquerito são creadas em dois casos : quando cem Deputados as requeiram, 
.ellas são automaticamente nomeadas, independentemente de voto do plenario; 
quando, porém, menos de cem Deputados as solicitam, V. Ex., S r . Presi
dente, se quizer ficar, c01ro espero, imparcialmente, dentro, dos deveres do 
se!l cargo e do respeito á Lei Magna, V. Ex. deverá submetter ao voto da 
Camara o requerimento apresentado por um ou por 99 Deputados ..• 

O Sa. LA:r::RTE S:ETUBAL - O pedido, por certo, encontrará d eferimento 
no espírito -liberalissimo da Mesa e do digno Sr. Presidente . 

O SR. JOAO NEV·ES - Interpreto, porém, o artigo da· Constituição, 
com um sentido politíco-liberal. Dado que, em gc!'a], as I:I3Íorias são numeri
Caillente esxnagadora.s, como no~almente não ha facilidade em transpôr as 
barreiras que separaJll as correntes políticas na Caxnara, o que a Const!tuiçâo 
quiz foi assegttrar a :uin grupo, grande ou pequen9, . oe Deputados, o direito 
de investigai-, por meio de commissões de inquerito, factos detenninad<~s ela 
·administração publica. Outro não podia ser o pensamento da Constituição, 
que, . aliá·s, éxagger~ o q~UWu.m para o requerimcn1o. . 

Sr . Presidente, se admíttisserros a e;:egese áa maioria, teríamo~ de che
gar ao absurdo de desejar conceder toda a Camara a commissão, mas cão o 
poder fázer, pO~iJ:ue o requeri=to tem apenas 99 assignat'uras. Vou figurar 
uma hypothese, e não ba, s~nhores, meio melhor de interPretar o facto ju
rídico do que nos collócarmos dentro da realidade. 

O Sa. AD.u.BJ>B.TO Co~tRÊA ---1 V. Ex . permitte um aparte ? O requeri-· 
mento da minoria n~o foi, segurairente, assignado pelos demais membros d a 
maioria, · porque um representante da propria minor:a apresentou, quasi ao 
mesmo tempo, out~o requerimento conclamando o Ministro da- Fazenda a vir 
á Camara dar explicações. ' 

;Q SR. JOÃO NEV-ES-A palavra do m~ nobre collega servic; ;. p recisa
ment~. para o fim destA pequena orac;ão qu~ estou fazendo em tomo do as. 
!urrpto. 
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-Colloquemo-nos dentro dos factos: supponhamos que, por qualquer cir
cumstancia, que não vem a pêlo mencionar, a quasi totalidade dos Oepu
tado& não queira subscrever o requerimento de inquerito. Um Deputado faz 
o requerimento. Teríamos de chegar a uma. circumstanda paradoxal : a· Ca
mara inteira, quer mandar proceder a um inquerito sobre facto determinado e 
não o põde fazer, porque apenas um deputado lhe deu sua assignatura ! 

O SR. Cu:M.ENTE MARIA~·z - Por que os outros não o assígnam, 

O Sr.. L A.ERT:t StTUB/IL - Submettamos o requerimento ao plenario. 

O SR. ]0.{0 /NEVES -< Peço a attenc;ão dos nobres colÚ!gas, pois não 
desejo transformar o caso em questão política, a té porque graude parte dos 
~ubscríptores do requerimento não são meus correligionarios; estou d iscu
tindo these constitucional c: debatendo assuntpto de intere$Se do Paiz . 

O SR. R~;cc BAuos 
(Tt'ocam outro~ apQrtcs}. 

E que firmará doutrina para casos fu turo,, 

O SR .. JOÃO NEVES - Como bem dizem os nob~es col!egas que me 
aparteiam, já não se .trata só do caso occorrente ;temos de adoptar jurispru
den.da definitiva nesta materia, porq'Ue os casos se vão r epetir successiva
mente c: não podemos a cada momento improvisar decisão regimental sobre o 

assumpto. 

O artigo 27, já invocado pelo Sr. Deputado Laerte Setubal, é claro e a 
Sll:l simples leitura.suffraga inteiramente meu ponto de vista . Diz elle : 

"As deliberações, a não ser nos casos expressos nesta Consti.; 
tuição. serão tomadas por maioria de votos, presente a ~netade e 
mais UII' dos seus- memhros". 

O SR. CLtMfNT.& M!IRL\XI - Deliberações etr assum-ptos da competenda 
da Camara. 

O SR. JOÃO . NEV~S - Nada vejo que impeça a discussão do reque
r imento, ·pelo simples facto de ser assignado por menos de xoo Deputados . A 

unica cOtJsa que ha é a Camara querer transformar uma outorga, uma f ran
Quia, numa exigenc:ia. impos!tiva, de que: a Constituição não cogita. 

Não van.-os confundir a liberalidade que a Consti tuição confere a um 

nlll!lero de DeputadO$, inferior á maioria dos seus componentes, com um 
preceito inteiramente restrictivo ·dessa franquia, que ella teria então - conce
dido em ·vão a uma min.oria ou a qualquer corrente política organizada na Ca
mara. AdCI!lais, a ·revol'ução instituiu uma lei eleitoral. Não faz muito, vi
mol..a gabada entre as louçanias da eloquencia do eminente leat!er da rcaioda, 
como sendo a pedra fundamental da construcção post-revolucíonaria . P ara S. 
:Ex.., a revolução teria sido um ·bem e teria executado fundamentalmente sett 
programma com a -simples e.xistencia do Codigo Eleitoral, que consagrau a 
representação das minori'ls, voto proporcional, voto secreto e out~os insti tu
tos de diTeito eleitoral. 
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O Sa. CLJ:MEN'tl! MAJUAN"I - S. ·Ex .. · disse: p~la obra de representação 
e de justiça. 

O SR. JOÃO NEVES - E' justamente onde quero chegar. 

V~ja V. Ex., ~reu nobre collega. Se a lei eleitoral procurou. fomentar a· 
formação <J,as correntes políticas .pela instituição do voto propo1'ciona1, é· que 
era pensamento dos seus a~tores, com a chancelila do Chefe da Revolução, 
faze ~ cem que surgissem no Brasil as correntes partidarias, qlle até então 
existiam, senão de· maneira mcno! precisa. 

O Regimento, nesse particular, deve tender a se afeiçoar ao espirito 0.1 

lei eleitoral, auxiliando e estim'Ulando a formação das correntes e sub-l:or
rentes políticas dentro do plenario da Camara, que ·de um modo geral, são 
muito reais interessantes do que a sua formação fóra da representação na
cional. A prevalecer a herceneutica <la maioria, teriamos chegado á con
clusão de que só 'Uma corrente, que disptu:essc de cem Deputados, poderia 
alcançar a. nomeação de uma commissão de inqucrito. 

On,de conseguiríamos crystallizar, em formula digna úa nossa cultura, o 
pensamento das correntes, que percorrem o sub-solo ela representação nacio
nal, se nós, draronl=ente, exigÍS!entOs, contra a letra da Constituição, 
que as commissões de inquerito só pudessem ser nomeadas a reqlleriml!:nto de, 
p'elo menos, <:em Deputados? Subtrnhiriatros ao conhecimento e decisão do 
plcoario aquillo que ·pertence essencialmente á sua majestade, a majestade do 
seu pron1l.llciamento. A Camara allenaria de decidir pelo seu voto se quer 
o'U não organizar uma comrnissão de inquerito abre um facto determinado. 
voto se quer ou não organizar uma commissão de inquer,ito sobre mr. facto 

Não quero, entretanto, alongar-me. 'Vou apenas, frizar sobre este de~ 

llc.:do assumpto, para terminar, o aspe~to, que, para mim, é o central do 
problema ~ equação. 

A questão é esta : a Constituição instituiu o regime de responsabilidade. 
Ainda ha dias, o nobre Deputado, eminente j:urisconsulto e constitucionali5-
ta, Sr. Levi Carneiro, resaltou, esta tribuna, as suas sympathias profundas 
<!: arraigadas pelo padrão presidwdalista. 

Em que C<Jnsiste ell<!:, Senhores, senão na concretização, no poder pu
blico, do Iraximo da responsabilidade ? Não sei até q1111l seria a ca.acteristica 
mais evidente do regime, além da plena, absoluta e total responsahiHdade .. · 

Agox:a, pensae: Aqui está o requerimento que trouxemos ;i. Cam.ara; tem 
64 assignaturas. 

Ouvi, ba · pouco, o aparte com que me honrou o nobre adversario, Sr. 
A<lalberto Corrêa, dizendo que esse requerimento não havia sido subscripto 
por todos os membros <la maioria, porque o il!'ustre Deputado, meu prezado 
areigo, Sr. Acurcio Torres, havia solídtado o comparecimento do Sr. Ml
'nistr.:> da Fa;!enda, ~ra dar explicações sobre o assumpto. 

O SR. CLEiontN'I'!l MA!UANI - Devo declarar a V. E:o::. que não sub
screvi es.ae requerimento e não o subscreveria em hypothese alguma . 

.O &R. JOÃO NEVES - Sr. Presidente, quero tirar uma contra
prova de sinceridade - não leveis o tenno a mal, nem crela!n ·.que elle fira a 
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epiderme dos meus nobres adversarios - quando falo em sine~ridade, não me 
refiro á sinceridade dos homens como indivíduos, mas, i dos seus pontos de 
vista no desempenho do mandato ;publico, e que estão investidos. 

Vou mandar á Mesa o requerimento . Concito e conclamo os meus no
bres adversarlos para que o subscrevam. Appo~o as suas assignaturas a esse 
papel, SS. EEx. lavrarão com o Povo Brasileiro um instrumento public:, 
de fidelidade ao dese~~nh~ integral do seu papel d~ representantes da Ka
ção. 

Sr. Presidente, cbamo, ainda, para outro ponto, a attenção dos me~s 
nobres adversarios que se encontram presentes. Estou certo de que, ;urpa
rando com sinceridade o -governo do honrado Sr. <ktulio Varb'õlS, hão de SS 
EEx. permittir que lhes formule uma pergunta. Póde haver um homem q:Je 
-:poie o nobre Chefe da Nação e não subscreva este requerimento ? (Apoia
dos) . 

O SR. SouzA LEÃo ..- Não é possh·el 4.jiiC haja, 

O S:R. JOA:O N:E.VES - Senhores, c:staes porventura deslumbrados de 
que o Sr. Getulio Vargas é o autor do regime das devassas e das syndican
cias ? (Muito bem. Palmas). 

O SR. RJ;GO BARBOS - D.évassas e syndicancias que nus~a produzir:~m 
effeito, porq·ue não havia o que descobrir. Nunca 1JUderam apanhar prevari
cador algum, porque não os havia. Mas, agora estão com receio de que ap
parc:çam alguns. (Trocam...se ~Ires apa,.;'cs) . 

O SR. JOÃO NEVES - Collegas da Cam:~ra, não invoquei debalde ('I 

s.ystcma de syndicancias instituído pela revolução victoriosa; não invoquei 
debalde, porque é lá <t:Je desejo ir buse.ar o argumento historleo, para pedir 
aos honrados adversarios de hoje, ontre os quaes vejo revolucionarias intran
sigentes de todas as horas, e que as eh2ncellaram . Eu, não . Sempre fui con
trario i justiça de ~cepção, em documentos public:os, nos quaes emitti a 
winba opinião desde as primeiras horas da vittorla. Mas, oa q\Jc a applaudi
rõlm não podem deixar de ser coderentes, votando as syndic:ancias total e pro
funda nult'- dos departamentos que mais arrecad:un ns rendas nacionaes . 

. · O Sx. P~SIDJ!NTJ> - Informo ao nobre Deputado IJUC apenas dispõe de 
dois minutos para falar, pela ordem. 

O SR. JOÃO NEVES- Vo'u terminar, Sr. Presidente. 

Agora seja dito, para concluir, que a minoria da Camara, em nome da 
qual apenas posso falar, não acC:Usa a nenhum· dos di.Tec:tores do Departa!J'en
to Naeionat do Café, de actos de deshonestldade, pessoal ou funccional. 

O Se. LA!!~tT~ S~UBAL - Se et in quCJn(u.m. 

,O SR . . JOAO NE.VES - O que a minoria da Camau reclama, diria me
lhor, o que: a Camara reclama, ou ainda melhor, o que a Nação reclama, é 
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~;ue se projecte luz num insti tuto que já arrecadou p erto ·perto de tres milhões 
de contos de réis _! 

O Sa. PrNH:&IRO CHAOAS - E que at~ hoje não prestou contas. 

O SR. JOÀ<J ~.EJYES 3Sr . Presidente, concluindo, vou enviar ;í Mesa 
c reque'rimento. Eu fio, por um sal(fo de confiança que deposito sempre nos ho
mens, sobretudo nos homens m<lços, como V. Ex. , que têm dois deve•es : 
dever de fazer respeitar a lei, q'Ue os homens elaboram em detenninadç.s ci r
Cltmstancias, e .<> dever para respeitar a lei de Deus, !rnpregnada na consciencia 
humana ; espero, por esse saldo de sympathia humana, que V. Ex. volt e 
atraz, o que só o ennobrecerá, submc:ttendo o requerimento á consideração da 
Camara. Isso, no caso em: que a Casa n ão queira, pela sua brilhante ~aioria, 
subscrcvel-o até attingir o "quorun:" de um terço de seus membros. 

Permitti que diga, .para finalbar: pensae bem, senhores Depu tados, no 
que ides fazer. •Foi assim que ruiu a primeira Rt:publica ; foi assim que os 
alicerces ficaram abalados, quando, ainda aqui na Camara, a miori Dega
v~ a devassa no Banco do .Brasil, coisa profundamente differente, porrt'Ue. 
apesar de ser seu maior accionista o Thcsouro Nacional, era ainda um insti
tuto regido pela lei das sociedades anonymas. 

Aqui se t rata, exclusivamente, de um apparclho da administração pu
blica, que arrecadou t;es milhões de contos desde-seu inicio e deve, confessa
damente, um mlllião ao Banco do Brasil, com as · res.ponsabílídadcs do The· 
souro Nacional . 

iLi, outro dia, uma palavra que me fez meditar na sorte dos regimes. 
Vem ella citada por Allaio num dos se·us livros. Dit elle, fa lando dos males 
C')Ue têm corrDmpido a democracia: 

nós ! 

·".() 11eor é que, se os soldados, um dia, puzessere os deputados 
para fóra. D povo acharia muita :;raça ' ' :· ·· 

Triste e dura palavra! Profunda advertencia i.. consciencia de tDdos 

Saibamos cumprir nosso dever acima das paixões. 

O nobre e eminente lca.cllf1' da maioria, ainda agorot, na S'ua formosa ora
ção, louvou o proposito que terras de 'não fazer obra systematica c opposi· 
ção ao governo que combatemos. Queremos cooperar ;' mas cooperar não com 
o ~ilenc!o , prque nã realizaríamos a obra de apprximação dos valores. E' 
com a intrepidez das a ttitudes que os homens da nossa tempera e da nossa 
era enfrentam e resolvem os problemas. 

. Pensae que, se negardes, a Nação terá o direito de dizer que O· Depar
tamet~to ·Nacional do Café, não é administrado no sentido da lei e dos in
teresses do. Brasil. (Pillmos fWOWngados) . 

.O Sr. João Carlos - Sr. Presidente, tive opportunidade de deixar 
sobre a inesa um requerimento que foi tambettJ assígnado por vat-ios outros 
collegas de representação, no sentido de serem pedidas informações ao Sr. 
:Ministro· da Fazenda sobre a applicação das r~ndas arrecadadas pelo Depar
tamet~to Nacion:11 do Café. 
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Não me tra.z á tribuna a preoccupação de desenvolver, ainda, cOmmenta
rios sobre a these que, aqui, foi ampla e brilhantemente debatida pek> illus. 
trado parlamentar, Deputado Clemente -Mariani. S. Ex. teve opportunidad~ 
de discutir o asswnpt~. não só á , luz de rigoroso bom senso, como, valendo-se 
uos dispositivos da lei, não encontrou ,__ é necessario que se o diga - ar. 
gumentos sério:> que invalidassem a logica, que, neste recinto, desenvolveu. 

O que desejo, Sr. Presidente, - indispensavel se torna que se o faça aber. 
abertamente - é caracterizar o espirito -que nos rcove, os ÍWJdamentos mo· 
raes cla nossa attituàe, o sentimento que todos nutrimos, afim de que, por 
um momento sequer, se possa imaginar que a maiori:t da. Camam dos Depu
t:~dos, neste plenario se encontre, com a possibilidade de enoobrir C{Uaesquer 
irregularidades na administração publica (Muíto bem), dar sua SQlídaríedade 
a ·actos menos licitos, Oll que poder.á fechar os olhos, como o cégo que não 
quer ver, a este ou aquelle dcslíse que s eesteja verificando, nesta ou na. 
que !la dependencia <la administra~·5o do \MPaiz. 

A propria m:noria, pela argumentação dos varios oradores que tem tar. 
t'ldo do assumpto, deu as razõ~es do reconhecimento que expHcitamente dá :i 
e:tposiçiío do nobre Deputado Clemente Marlani ; e a melhor prova é que, 
depois de apresentado o primeiro reqúerimento, formulou segundo, em qut 
tentou alcan<;ar o numero sufficiente de assignaturas, de a~cordo com o dis. 
po.si ti v o legal, a fim de ~er victoriosa esta o·utra medida . (.1\.f uito bl;'m) • 

O SR. L-I.~RT!I SETUBAL - A minoria apresentou o segundo requerimen. 
to, ·como uma homenagem á maioria que, nesse sentido, se manifestou. 

O SR. JOÃO CAitLOS - A maioria a;rradece a homenagem, reas não 
pôde deixar de acc:entuar que VV. EEx., por mais que façam elogios ao 
Exmo. Sr. Ministro Arthur Costa, por mais q:ue de;;!arem, ne5te ambiente, 
não haver accusações a quaesquer fraudes no Departamento Nacional do 

Café .•• 

O SR •. LAJUI:r:t Se'tun.~or- - Si et in quantum. 

O SR. JOAO CA'R.LOS -Ainda bem que V. Ex. estabelece essa res.. 
tricção - se et in. quantum - porque, então, nas entrelinhas, ha suspeita, 
sem mencionar claramente, mas que se' viessem ~ se converter num acto qual
qt:~er de irregularidade administrativa - não tenham V:V. EEx. duvidas de or. 
dem alguma - mereceriam a nossa integral reprO\'ação, 

O SR. LARUE SeTUBAL - A commíssão visa esclarecer a opinião pu. 

blica. 

O S·R. JOÃO CARILOS - Os nobres Dep·utados falam, frequentemen
te, em tom alto, afim de <ru c pare~ a lhes pertencer a exclusividade dessa 
situaÇão. 

O SR. LA!Iate Se'rUBAr. - Não apoiado. Temos feito justiça á maio· 
ria, 
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O SR. JOAO CARLOS__, "A Nação inteira- <!~em os 110bres Depu
tados da ()pposlção, através da ·nossa palavra e da nossa' critica, quer saber 
ondt: estilo sendo gas!.os os dinheiros arrecadados pelo Depar.tamento N acio
ual .do Café". Mas SS • .EE:x.; nesse particular, não acedem á. nossa pre
occupação, á Dossa fiscalização. Com esta drcumstancia, é que temos nós a 
responsabilidade perante á Nação de mostrar como são gastos os dinheiros 
arrecadados . 

O Sa. ]oac~:: ·Gu:s~>es- Neste ~aso, deveriam acom'jlanhar a minoria com 
a melhor ·bôa vontade, no sentido de projectar luz sobre a.quillo qiiC deseja~ 
n:os, e Doll'eação da oommJssão, 

o SR. ]ORC~ XAvre:a __. Esperamos q'Ue a minoria, nos temos da Con
stituição, requeira uma Com missão de lnquerito. 

O Sa. BzAs FoR'l'Es - Em materla de honestidade, acl!o que a Constitui
ção deve ser posta de lado, para salvar os homens publicos. 

O SR. JOÃO CARLOS - Não apoiado! 

Voz~s- Oh! 

O Sa. BrAS 'FORTES - Acima de tudo, num reltime dem.ocratico, os seus 
representantes têm. o dever de expor á Nação o que se passa pelos altos pos-
tos da administração. . 

O Sa. VrC'rOit RussoXANO - E' uma phrase. 

O SR.· D:á•zz JuNIOR - Rasguemos a lei, ,para bem eumprir nossos de
veres .•• E' a synthese. 

O Sa. BIAS FoaTJ!S - A interpretação tanto póde ser no sentido em que 
VV. EEx. comprehendem, como em nosso sentido, que é mais liberal, por
que ma~ democratico e porque trata de apurar responsabilidades que pai
ram no ar e ~r sobre detentores do poder. Se fosse commlgo, e'll abriria 
mão das . ixr.munidades. 

O SR. JOA:O CARLOS - O tumulto não me permitti ainda responder 
ao nobre Deputado Jorge Guedes. 

O SR. JoRc:u;: Gu:tD:es - Comecei a aparteai-o, mas nao eonclui. 

O SR. :JOA.O CAR:LOS- São os eollegas de V. Ex., da minoria, que, 
parece. ~ me 'luerem dar . o prazet de ouvi t-o. 

o · SR. ]ORCE Gu:tDes-- Eu dizia que a propria maioria, no sentido de 
projectar luz sobre o . ~o, deveria cooperar comriosco, ~· não, impedir que 
ee f~ uma devassa no Departamento Nacional do Café. 

(H~ tto.rios 0/>(lrtes). 
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O SR. JOA.O ~S - Não posso dizer as coisas todas de um gol~ 
pe só . Tenho necessidade, ao trcnos para · me fazer comprehender, de ir di.~ 
zendo as palavras urnas depois das outras. Simultaneamente, é impossível. 

O Sa. BIAS FoaT.;s - O Sr. Victor Russomano dirá que é uma phrase. 

O SR .. JOA.O CARLOS - Aliás 'V. Ex. as profere com fr~encia e 
elegantis.simas, .. 

Dizia eu ao nobre collcga que exige da maioria que o acompanhe nesse 
pedido de fisca'lização, que l:á está o requerimento subscripto por mim c· ou. 
tros Deputados. E, se V:V. ·EEx. são os primeiros - e nesse particular não 
lhe fazem favor algwr - em attrlbuir espírito de honradez, sentimento de 
dignidad'! pessoal e dvica, ao Ministro Arthur Costa, hão de concordar que, 
no momento em que a maioria leva um requerimento á -Mesá, pedindo a S . 
·Ex. dê informações sobre o modo 1)0r que foi gasto o dinheiro arrecadado 
pelo Departamento Nacionat do Café; se VV. EEx. rcafffnnam essas refe~ 
rencias ao Ministro, que eu declaro serem justas, e, íellzmcnte, ha uma :Una
nireidadç de juizos criticas no qt~e concerne á apre~iação de sua alta figura 
moral; se V•V. EEx. mantêm tal ponto de vista, não vejo porque de\·emo~ 
estar afflictos. Ao contrario, maioria e minoria terão opportunidade de ler 
as informações; a Nação, como declaram VV. EEx., terá ensejo de conhe.. 
cel-as, e nós entraremos. todos na perfeita sciencia da maneira pela q·ual têm 
sido utilizadas essas rendas, 

O Sa. Jos~ AuGUSTO - V. Ex. permittc: um aparte? 

O SR. JOA.O CARILOS - Ainda não respondi ao do Sr. D eputado 
Bias Fortes. Em seguida, ouvirei a V. Ex. core o maximo iJrazer. 

O nobre collega, Sr. Bías Fortes. declarou que, em se tratando de fis
calização de dinheiros publicas, dcviiL se põr á margem a Constituição. Niio 
vacillo en'· afíirmat' que tenho absoluta segurança de que a minoria, por ~is 
que veja em S. Ex. um dos· nomes mais brilhantes da sua representação, 
não adoptará esse criterto . .. 

O Sa. BIAS Fo:st'I'!:S - Opportun:urente, justificarei meu pont ode vista. 

O SR. JOÃO CAR!LOS -. •.• porque, ·meu nobre collega, se, cada vez 
que entrarmos pela_ critica severa e rigorosa que a minoria exerce nesta Casa, 
sobre a lisura deste ou daquelle Departamento, da administraqão publica; 
se a minoria, que é opposição, que está constantemente proc:urando verificar 
os menores deslizes, que é luzida, brilhante, e c-.J.ios oradores são de pri
meira ord= ; se. sempre que qualquer um delles levantar uma arguição nes. 
se sentido, p:uzennos á margem a Carta F-undamental, por ahl irá a~ abai. 
xo todo o trabalho da Constituinte I 

E na hora em que a maioria, accedendo a suggestão dessa natuerza, pu
zer á margem o texto constituc:ional, estou vendo o momento em que a mi~ 

noria dirá: A propria. maioria está desrespeitando a ConstitWção, pro;;ocando 
oo disvirtuamento do regilre, em todos os Departamentos ta administração e 
de nossa . vida politiea. 
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O SR. BIAs FOR'T~S - Quando nos reunimos em Assembléa Constituinte, 
com o objectivo de fazer a Constituição, o que havia regulando a ordem dos 
nos~os ·trabalhos era um . Regimento, que impedia se apuras~m as reepon•~ 
sabilidades do Poder Exect1tivo. Um ~otavel homem publico do Estado de 
V. ·Ex. e que, então, encarnara a Jeaderança da maioria, declarou, neste 
mesmo Jogar_ em que estou, que, com lei ou sem lei, os membros do governo 
estavam ·di9p0~os a permittir. a mais absol~:~ta devassa nos actos que "prati.. 
c;;asscre. domem que isso deda.-ou foi o Sr. Oswaldo Aranha. 

O SI!. DEK"STIUO XAVIER - Naquelle momento não tínhamos lei; estava. 
mos ela-borando a [,ei . 

O Sa. BIAS FoaTii:S - ·v. Ex. não estâ affirmando a realidade dos fa. 
ctos ; tínhamos uma lei interna, o Regimento, lei que prohibia aquella ·de:; assa, 
E o Sr. Oswaldo Aranha aqui veiu prestando todos os es~arecÍII!entos. 

O SR. Dtll!:l!TRIO XAVI.J>R - A verdade é que a Assembléa Nacional Con, 
sthuinte .não approvou a opinião do Sr. Oswaldo Aranha. 

O SR. BIAS FoRTES - Mas S. Ex. aqui vei-o e deu todas· as explica
ções. 

O SR. P.I!ESIDJ;NTE (fa.:cndo soar os tympc.nos) - Attenção 
Srs. Deputados permittam o orador proseguir. 

Peço -aos 

SR. ]O AlO CARLOS - Sr. Presidente, ouvi com infinito prazer o 
aparte do Sr. Deputado Bias Fortes. O estado_ de espirito em que falou, a 
esse tempo, o então ministro, Sr. Oswaldo Aranha, não é !113ÍS do que um 
reflexo de nosso ·proprlo pensamento actual. Não desejo, de forma alguma, 
que se ponha â margem a Constituição, sempre que haja nescessidade de 
exercer essa ou aquelila fiscalização; ao contrario, entendo q'ue a lei· foi feita 
para ser cumprida. . 

. Mas p que houve ahi não· foi uma questão de palavras; é ·questão. de 
formação moral, e isso a que a Iludia o Sr .. ·Oswaldo Aranha, estamos nós 
exercendo e demonstrapdo neste momento; não desejamos outra coisa senão 
q:Ue . se proceda com a mais estricta moralidade. 

Não vejo por .que a minoria ao apresentar, ha ' pouco, um requerimento 
á- Consideração da Casa, deva dizer que através do seu _pensamento; de :sua 
acção, dos seus anseios se reflecte o pensamento- do -Povo Brasileiro, >da · opi.: 
nião publica, como se, recusando nós app:-ovação a e~se requerimento, ·nos 
wllocassemos . em contraposição á ·opinião nacional. .: 

Somos ~aiorío., vivemos · n regÜÍie· democratico; · se- somos• -maiô:ia; · re:
prli!Sentamos a r:raiot;ía do Povo Brasileiro. 

... ... 
O· SR. JosÉ AUGUSTO - Nem sempre a maioria "tem : razio. ··Permii:ta o 

orado~ .·agora, que dê Q. aparte que "desejava prpferi::- ha pouco? 
\ ; . : --:: 

O . SR. JOÃO ·CA:&LOS Perdôe-se ·.V .. Ex:, .quasi ia esqi.leceiido; 
'Pôde, entretanto, V. Ex . . dar o seu ~parte, e ouvil-o-ci ': C'órr ·:prazer . . :. ·. ·.:: :• 
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O SR. JosÉ AuGuSTo - Se não estamos accusando o Sr. Ministro da 
Fazellda, nem de S. Ex. s·uspeltamos, como vamos pedir-lhe contas e não ao 
Departamento do Café ? 

O Sa. ADAI..BER'tO CoRRiA - Porque o Departamento é controlado pelo 
Ministc:rio da Fazenda. 

O SR. D!lK.e'l'RIO XAviER - Perfeita.lt'ente. Essa é a ra~o. 

O SR. JOÃO CARILOS - Agradeço a S. Ex., Sr. Deputado José 
Augusto, a collaboracão que me traz. 

O SR. Jost AucusTo - Onde existe erro, vamos examinai-o. 

O SR. JOÃO CARJLQS - V. Ex. reaffírma, que não ha. accusação 
al~ma contra o Sr. Ministro da Fazenda. 

O SR. Jost Aucus'I'o - Não ha. 

O SR. JOluO CAR.LOS - Se V. Ex:. faz essa reaffinnação, não tenho 
mais do que declarar que é a palavra de um homem honrado que se vae ouvir. 
nas informações prestadas por uma alta individualidade do Governo, que não 

. i~!a marear o seu nome e sua reputação faltando á verdade. 

O SR. AR'l'HUR SANTOS - )l"esse caso, qual o inconveniente do inquerito 
retuf!rido pl!la ~rinoria? 

O SR . .JOÃO CARI.OS - A e!le se oppõe a letra da L~i. . . . . 

O Sa. ARt'HUlt S.AN'tOs - A letra da lei, no caso, não soccorre o ponto 
d~ visto de VV. EEx:. 

O SR. JOÃO CAR:LOS - ..• e nós aqui estamos para cumprir a lei. 

O SR. AR'l'HUR SANTOS - Então assignem V:V. EE.:. o requerimento. 

O SR. JOÃO. CA!RILOS - Se: a propria maioria, neste momento, está 
offerecendo ensanc:has para que a fiscalização se faça com todo o cuiàado, 
como é que W. EEx., que .são minoria, querem obrigar-nos, a nós, que 
constitui mos a maioria, a rasgar o Regimento da Casa ? 

O SR. ARTHUR SANtos - Mas o req:uerimento da minoria é anterior ao 
da maioria. 

O S.a. DEM:e'l'RIO XAvr.!lR - E' posterior. 

O S11. AR'tRUll. SANTOs -·Este é o segundo requerimento que a minoria 
apresenta sobre. o assumpto. 
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O SR. JOAO CAR!LOS - Sr. Presidente, já eu teria terminado as 
considerações que julguei opport·uno fazer, se não me houvessem os nob::es 
collegas da minoria honrado com esta metralha, a q.'tle difíidlmente posso 
resistir . 

. Q SR. SouZA ·Ltio - R~siste, como brilhante e experimentado parla. 
mentar. 

O SR. ·LA:ER'l':E S:E'i'UBAI. - E' metralha à e collaboração. 

O SR. JOAO CARLOS - Desejava eu, Sr. Presidente, accentuar que 
a maioria não a<:orberta deslises administrativos, e vem gostosamente ao 
encontro da minoria, com um requerimento :Pedindo informações sobre deter
w.inada actividade admiriistrativa a qual surgem duvidas no espírito da mi
rninada actividade administrativa, sobre a qt:lal surgew. duvidas no espiritl.l 
rla minoria: 

Desejo, porém, acima de tudo, frizar que nossos nobres coUegas da mi
noria, precisam, valendo-se do nobre cavalheirismo que os caracteriza, aban
donar essa supposição de que conseguiram o privilegio do pundonôr civieo. 
(Não apoiados da minoria.). 

O SR. SouzA ~tio - Seria injuriar a minoria s·uppondo-a capaz disso. 

O SR. JOAO CARLOS - E' preciso que; nos dêem o direito de de
clarar, alto e 1lom som, perante a Camara e a Nação, que se não póde apon
tar, sequer, um ado que deva diminuir o nosso >mandato, pelo modo corro o 
temos aqui desempenhado. (Muito brmr.). 

Podemos, sem re~eio de contestação O'U de mrova em contrario, affirmar 
que, dentro da nossa actividade, não se encontra um unico motivo para dimt
nuição moral dos actos da Jraioria: Ao contrario, desejamos .proseguir no 
rncx:kl como temos orientado os nosss tra,balhos, afim de que, ao terminar. a 
nossa funcÇão representativa, possamos voltar aos nossos Estados e aos con
dliabulos partidarios com segura tranquillidade de consciencia, podendo af~ 

firmar que nem por um momento, sequer, dentro da nossa actuação, feehámos 
·os olhos á palavra sincera e honesta da reinaria, quando encontrou fundamen
tos para pedir a nossa solidariedade, visando a moralidade dministrativa do 
Paiz e da pol'itiea nacional. 

Nã.o dese;o traçar aqui confrontos, que são sempre impertinentes, e, 
por isso, ponho á margem, <:ompletamente, as tradições ~oliticas do meu Es
.tado natal Sou, porére, nesta Casa, representante de Partido novo, que ape~ 
nas realizoú dois congressos partidarios. Dentro do nosso Partido, procura
mos assimilar o que de equilibrado e de moderno tem orientado o espirito dos 
políticos e dos .estail.isÜs. 

Não admittiriamos, por fonna alguma, que se transformasse numa pro
fusão de contramarchas moraes programma feito com tanto carinho, em hora 
de tanta agitação e de tanta angustia, e1r que a Naçã'o i;lteir.~ manifesta seus 
anseios por uma. época melhor. 

O que se chama collaboração da minoria é sinceridàde dessa mesma mi
noria, no sentido de, hombro a h ombro, com.nosco, podermos . estudar todos r-
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IJroblcm:l.S, visand, apenas, a tranquillidadc o Pai:z, a sorte d oregime e · 
aperfeiçoamento das instituições. 

A Camara ha de nos ver trabalhar o mez inteiro ; ha de assist ir aos 
n ossos labores. E eu me sinto feliz por declarar minha confianca, minha se
gura convicção de C[Ue quando terminarmos esse l.:1bor, havemos de sahir da
qui engrandecidos pela confianqa publica, dada a ausencia de quaiquer acto 
que nos possa diminuir perante nossos concidadãos. (Palmas. O orador " 
cumprimentado) • 

O Sr. Bias Fortes - Sr. Presiden te, não era meu pensamento occupar 
a attenção da Casa, para discutir o req·uerimento offerecido :pelos mc:us com
panheiros de minoria sobre a nomea.;ão da commiss~o de inquerito do n.,_ 
parta lt'ento de Café . Arrastado no calor dos debates, a apartear o honrado 
l ea.der da barn:ada do Rio Grande do Sul - o qual já conquistou estima e 
sympathia no seio da Camara (apoiados) - sou ainda forçado a vir a esta 
tribuna, precisamente para justificar os apartes que proferi. 

Disse e·u, Sr. Presidente, que, numa questão de ordem moral, quando a 
imprensa c a opinião publica levantam suspeitas sobre a applicação de di
nheiros arrecadados ao contrioointe, força é reconhecer que aquelles que têm 
a responsabilidade do 31>olo que emp;estam ao Governo, deviam ser os pri
meiros a pedir o in<ruerito que a.gora se suggere, :tmico meio de verere. re
salvada essa Slla responsabilidade. 

O SR. V ICTOR Rvsso:M.ANO - V. Ex. permitte um aparte?-

O SR. BIAS ·FORTES _: Q·uantos V. Ex. queira. 

O SR. VICTOR RvssoYANO - Não se trata senão de caminhos diversos 
para chegarmos ao 10esmo ponto . 

O S-R . BIAS .FORTES - Vou expôr meu ponto de vista a resp eito do 
assu.mpto e demonstrar qu e o caminho q'ue J:!ÓS trilhamos é, a meu ver, ::> 

mais compatível com o relf-ne em que vivemos . 

Sr. P residente, a minoria parlamentar offere~eu á consideração da Casa, 
em sessões anteriores, um requerimento solicitando a nomeação de uma Com
missão de Inquerito para apurar a applicação dos dinheiros do Departamen
to Nacional d o .Café. Os ill'ustres collegas da maioria, .pela palavra autori
zada do leader bahiano, levantaram e sustentaram a inconstitucionalidade 
desse requerin:enw sob o. fundamento de que, só com a assignatu:r~ de ~oo 
Deputados, poderia a Mesa ::-eccbel-o, 

O íllustre e notavel parlamentar, Sr. Sampaio Corrca, redarguiu, imme
diatamente, da tribuna, com o b rilho de sua intelligencia, com o fuJ.go r de· 
seu talento, "· acima de tudo, com a autor id ade de sua palavra de profundo 
conbe:edor desses assumptos . . . 

O SR. SAlii:PA!O CORRÊA - O brigado a V. Ex. 

O SR. BIAS FORTES -; ... que o que a Constituição determinava era 
que um req'uerimento, assignado :por zoo Deputados, importava na npmea-
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ção i~mediata da Commissão de I nquerito, mas não fiéa'ia vedado ao Depu.
tado o direito de apresentar requerimento no mesmo sentido, 'o qual deveria . 
ser .submettido ao Parlamento. 

Ágora, deante das declarações inequívocas dos Senhores membros da 
máioria, de que não tinham nenhum proposito de fugir á ap'Urac;ão desa.as 
responsabilidades, . um :membro da ·minoria, apresentado que fóra o requeri
mento, pediu a sua retirada para rc:noval-o, depois, corr a assignatura dos t oo 
Deputados, afim de ql!e automaticamente ~e constituísse a Com missão de In
querito; 

O SR. CIJ>!II:ENTE MAR.lANI - O que a :naioria declarou no momento, foi 
ctue <:staYa prompta a p restigiar quaesquer requ<:rirrentos de informações aos 
ministros e não reque~imentos pedindo a nomeação de corrmissões de inque
r ito. 

O SR. BIAS .FORTES - Não conseguimos, Sr. Presidente, - e isso 
em faee da disciplina partida ria - as 1 o o assignaturas e.xigidas :Pelo Regi
rtento, para immediata nomeação da Commissão. Temos, poréltt, o direito -
de quai não podemos abrir mão, porque o precedente será nefasto na vida 
da ~ova Republica - de reclarear de V. Ex., Sr. Presidente, seja subroetti
do nosso requerimento á consideração da Casa. Esta, em sua soberania, o 
approvarã au rejeitará, ' 

Não devemos é permittir se fixe a doutrina de que :Um Deputado não 
póde, isoladamente, mesmo sendo representante da maioria, f azer um requeri
mento pdindo a nomeação de -commissões d e inqurito para 2purar respon
sabilidades de magnatas da Republica . 

Se nurr- ponto e$tamos de accordo ; se maioria e minori<l. querem o es
clarecimento dos factos .-e acho que deve interessar mais á maioria a ap'U
ração das contas do Departamento do Café, pois tem ella a responsabilidade 
do apoio que empresta ao Go"erno - não vejo por que rejeitar o requeri
mento. Ah~rto ~ inquerito, ap\ll'ada que seja. a legalidade da aopp_licação dos 
dinheiros, melhor resposta não poderá haver ao Paiz inteiro do que · esta: 
do que a affirmativa de que o <Governo, constrangido, apertado 'Pela m inoria, 

··póde ,sahir-se brilhantemente .cesse caso do café, 

Mas; Sr. Presidente, a maioria •;ae além: aos poucos procura cercear 
os direitos da . m inoria. (Não apoiados áa maioda.) Senão vejamos. 

O Sr. Deputado Aeufcio T-orres apres<:ntou um requerimento pedindo 
a presença do Sr. Ministro da Faz.enda no plenario desta Casa, afim de 
prestar os esclarecúnentos necessari~ acerca do malfadado Departamento 
do Café. Em substituição a este requerimento, a maipria apresenta outro, 
para o qual ' pede urgencia, s olicitando ·do Sr. Ministro a remessa, por es
·criJ)to, das infonnaç~s ,que nos devesse prestar, 

O Sll. CLel\m!iTI MARIANr - Ou a. sua vinda'-"aqui, pessoalmente . 

.... 
C~ SR. BIAS F.ORTES - Tudo isso autoriza a minor~a e a opinião 

publica a mant<:r SU»-peitas sobre a applicação dos dinheiros arrecadados 
pelo_: Instituto Nacional do Café. 
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O SR. VzcxoR Rvsso)tANo - Não apoiad<:1. 

O SR. LA:tR'l'E: SE.TVIlAL - Infelizmente, muito bem. 

O SR. BIAS FORT'ES - Todos aquelles que têm responsabilidades a 

pesar, e, acima de tudo.. os que não querem ~e fixe nos An11aes esta juris
prudenda, de sacrificar o Deputado, não lhe permittindo a iniciativa de 
requerimentos para abertura de commissG.!s de inquerito, devem, serena
mente. de consciencia limpa, votar pela approvação do requerimento, por
que esta é a doutrina que se impõe, maximé num regime democratico, em 
que á ·Camara é que compete a tomada de contas dos homens do Governo. 
(Palmas). 

O Sr. Flexa Ribas- Ou\'i, Sr. P residente eom a maxima arten
tenção, os. d iscursos em torno do requerimento em debate, e ~omo é mate
ria connexa a aqui apresentada pe ~o meu companheiro de bancada. Sr . 
Laerte Setubal, a de que vou tratar, quero responder a um aparte que 
l.be foi dado por um representante da bancada Constitu:ionalista, quando 
esse illustre collega expunha as. razões do seu requerido. 

O nobre Deputado da abancada Constitucionaista, a certa altura da 

exposlção do Sr. Laerte Setubal, accusou o Partido R~publi<:ano Paulista 
de .haver esbanjado os dinheiros .<fo I-nstituto de Café de São Paulo em 
pleitos eleitoraes. 

Se essa accusação, .proferida anks da Revolução de 30, poderia im~ 

pressionar os espíritos menos av:tnc;ados, colher mentalidades mais ou 
menos ingenuas, não pode, Sr. Presidente, agora, em são co~encia c den
tro de um eriteríc de responsabilidade, ser novamenre"""assacada contra 
o tradicional Partido de São Paulo. 

Depois dessas accusac;ões, o Partido Republicano Paulista cahiu ~m 

conSI!quencia de uma lucta 'revolucionaria. O gove1no do Estado foi entre
gue a outras mãos, Podemos ter di,•ergencía politicas, mas reconhecemos. 
em todos aquelles que oocuparam a interveotoria de São Paulo. honora
bilidade em que5tões administrativas e economicas. 

O primeiro Interventor, Sr. João Alberto, que tem nesta Casa ·seu 
ex-Secretario de Estado, Sr. Oliveira Coutinho, va!;cu]llou o Instituto do 
Café. Nomeou ·Comnússões de SyndícanCia, e lá não encontrou deslise al
gum para trazer a publico, afim de justificar accusações que haviam seT
vido de base ao movimento revolucionaria. 

Ora, Sr. Presidente, . o Partido Republica~o Paulista , não quer: pela 
minha voz, sebastianismo. Eu ainda sinto e ouço a pala.>·ra do leaeler da 
maioria, quando appellou para que dei:"<assemos as questões do passado, . 

Mas. Exmo. Sr. Presidute, é o <:ôl.SO em que a histeria já ets:í feita. 
através das occurrencias queestamos relatando . . E quando a histori~ ;>ro. 
fere o seu \'eredicto, deste 1Jodemos lançar mão r.-em fazermos sebastia
nismo. 

Não é sebastianismo, portanto, a attitude do representante do Partido 
Republicano Paulista ·- n~ste instante. Se eu o quizesse fazer, poderia cha
mar a .attenção dos nobres Deputados e da Nação aqui rep.resentada em 
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todos O!> seus sectores, para que se analyse o modo por que age o Partido 
Republicano Paulista. 

Antes de levantar qualquer accusação á honrabilidade dos Directo
res do Departamento Nacional do Café e do Exmo. Sr. Ministro da Fa
zenda, o nosso Partido, que aqui vem em opposição, e que, descendo do 
poder quiz se mi!.turar com a minoria, através do seu representante, ae
nhor La~e ~etubal, requer, para sua orientação e para orientação desta 
Casa, um inquerito e uma investigação. 

E, ao in,•ez deste requerimento ser acolhido .pela nobre maioria é re
cusado por ;notivos ditos eonstitudonaes. -Em seu logar, apparec:e um pe.. 
dido de informações cujos resultados prati.cos,, bem o sabemos, são diver
sos. 

•Esta differença de attitudes eu a queria accentuar, afim de que os que 
são de outros Estados, e não conhecem a política de São Pau!o, eomeçam 
a fazer justiça ao nobre e tradicional Partido -Republicano Paulista • 

. O Sr. Aecurcio Torres - (Pela ordem). - Sr. Presidente, venho 
á tribuna, mais para manifestar uma extranheza, do que mesmo para dis
cutir o requerimento. 

Sou dos que pensam que são honestos. os que, no Brasil administram a 
causa pnblica . Esta opinião · advem das retortas creadas pela · revolu~o de 
outubro com as commissões de syndicancias e juntas de sancções pelas 
quaes passaram todos aquelles que, em 24 de Outubro de I 930, tinham 
uma parcella de autoridade na Rcpublíca. 

Homem do regime · passado, não adaptado á obra revolucionaria .. • 

· O. SL SouzA. LEÃo - "Muito bem. V. Ex. ·me inclua no nui'IICI'o dos 
seus corrdigionarios. Faço questão de figurar entre elles. 

O SR . . ACURCIO T:OR.RES ... tenho satisfação em proclamar 
que segundo as commíssões de syndicancias e juntas de sancções, nã'o exis
tem,. no Brasil, deshonestos que l:)ossamos. apontar . Todos aquelles tontra 
cuja honestidade se falava na ·campanha de 30 e nas anteriores tiveram di
ploma de honra ao merito passado por esses instrumentos de supplicio 
moral, creados pelos revoluvionarios ;;ctoriosos em Outubro. 

O S11., Souu. L"E-\o - Ando com ó ·meu -diploma fornecido pela justiça 
· ordinaria de Pernambu-co. 

-Q SR. ACURCI-ü TORRES - Não tenho duvidas por isso mesmo, 
sobre · a honestidade dos administradores do Departamento Nacional ~o 
Café.- E -como não as tenho quero • -como toda a ~i~oria, que; do inquerito 
que desejamos instaurar no Departàmento Nacional do afé, fiquem a salvo 

· de serem · apontàdo~ como desbonestos. E' por isso que nos batemos com 
sinceridade, com ardor, por que se faça uma devassa no emprego dos 
dinheiros arrecadados ao prodnctor no Brasil. , 

Quem receia esse inquerito é a maioria. Se não temesse o seu resul
.tado, não teria duvida em apoiar o nosso requ~m~~to. áfim de que, 
·maiores ainda, no conceito -publi-co; sahissem aquelles· que têm a responsa-
bilidade da administração do alludido departamento. 
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PCTgunto aos meus dignos oollegas da maaonn: por que recusar esse 
inquerito no Departamento que SS. EElC. affirmam ser dirigido com toda 
a honestidade? I 

Não pari!Ce a V. ·Ex., Sr. Presidente, não parece a vós outros, Srs. 
Deputados, que a recusa do inquerito é deilCar permaneçam ao ar sus
peitas quanto á honorabilidade dos que dirigem o grande Departamento 
Nacional do Café-! Por que, Senhores, não TC'<ilizar o inquerito?! Ser:i 
possível que uma investigação vá encontrar deshonestidade onde clla não 
exista? Será que um inquerito a effectua.r...se possa encontrar inegulari
dadts. em uma dependencía dirigida impecavelmente?! 

O SR. PINHEIRo CHACAS- O Departamento Nacional do Café foi creado 
para que o producto de sua arrecadação fosse destinado a fins especiaes. 
O inqueritO' a.penas viria rev-elar, se, realmente, essas verbas estão sendo 
applicadas na finalidade que têm. ou se estão sendo desviadas, embora com 
applicação honesta. 

O SR. ACURCIO TORRES - Sr. Pr-esidente, no regime ;)assado na 
época dos cr;rcomidos;· dQS decahiàos, houve um inquerito, nesta Cas:1. 
quanto á ""Revista do Suppremo Tribunal Feder-al" (1114'i~o oem), e o Sr. 
Getulio Vargas, hoje Presidente da Rcpublica defesdeu a instituição de 
uma Commissão de Inquerito, afim de saber onde estavam sendo esbanja
dos os dinheiros publicos, entregues aos directores daquella revista. (Mui
to bem). Formou-~ a •Commissão, della fazendo parte o actual Chefe do 
Governo e a apuração respccti va veio ao conhecimento da Camara. 

O SR. SouzA L"E:Ão - :Muito bem. Foi relator da Comroissão, o Sr. 
1 

João Mangabeira. 

O SR. ACUR!CIO TORRES - Neste momento. Sr. Presidente. a 
minoria, que não accusa a administração do Departamento Nacional do 

Cafét, vem pedir á Catnara .1...... desde que, não se ignora, ha alhures, ac
cusações, as mais sérias, as mais graves - perroitta se diga, o modo pelo 
qual são empregadas as rendas {faquelle departamento. 
· Que fez a minoria? ·Endos~u essas accusaçáes? Não. Silenciou? Não 
poderia fazel-o. Trouxe os factos ao conhecimento ,da maioria, que dá seu 
apoio ao governo e a ella pede a .constituição de urna <:ommissão de In
querito. 

A minoria a,penas. quer, em defesa dos homens que dirigem a c;oisa 
publia, que a maioria organize essa Commissão de Inquerito para apurar 
as irregularidades porventura existentes. A minoria não vê deshonestos no 
Departamento, mas a maioria deixará rr.al aos que dirigem aque11e orgão da 
administração, recusando o seu requerimento. • 

O SR. SouZA. LEÃo ·- E o faz por manobra política. 

·O SR. ACURCIO TORRES - Devo eo.:trallhar. Sr. Presidente, o 
passe de magica da maioria. 

Pela ordem-~do dia de hoje, sabia ella que .o terceiro requerimento a 
ser subbmettido ao voto da Camara, seria o da autoria dos mt!mbros da 
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nunoda parlamentar, em que solícitavam a presença do Sr. Mini.stro da 
Fazenda, afim ~e que, face a face, pudessemos interrcllar S • .Ex. sobre o 
destino dos · dinheiros do .D~artamento Nacional do Café. 

Que fez a maioria ? Apressou-se em man.dar á !desa novo requeri
mento e·, com est~, outro, a>edindo urgen<:ia para a votação. 

A minoria vae esperar. Não pede informaçães, porque as julga inocuas. 
Pede, porém, ·a presença do Sr. Arthur Costa, porque quer, neste recinto 
que S. Ey. respondendo ás nossas intc!'pellações, de uma vez que todas ,....
não sei ae S. Er.. o poderá fazer - dis~ipe as ciuvi)ia!t que, a boQca pe. 
quena, correm sobre a maneira pela qu:~l são aPt>licadas as rend:~s daquelle 
Departamento. 

O Sr. Clemente Mariani - Sr. Presidente, na~a tenho a accres
cen~r ás razões de ordem moral adduzidas J)elo nobre Deputado; Sr. João 
Carlos -Machado, para justificar a nossa attitude, relativamente ao re
querimento sobre uma Commissão de lnquerito, apresentada pOr ,·arios Sr3 .. 
Deputados. 

Desejo · apenas addurir rapidos conceitos quanto ao unico argumento 
novo trazido ,pelos representantes 'da minoria. Deputados · Laertc 'Setubal e 
]oã<l Neves, sobre o aspecto jurídico da questão. 

Sustentaram SS. EEx. que o dispositivo do artigo 36 · da Constituição 
visa apenas estabelecer a excepção e que a regra ·geral se deve considerar 
como sendo a do artigo ~7. in fine, da mesma Constituição, nestes termos: 

" As ddiberações, a não ser nos easos expl"essos nesta 
Constin;ição, serão tomadas por maioria· de 'VOto!\. presente 
a metade e mais um dos seus membros." 

·Poderia, desde logo, Sr. Presidente, apegar-me á propria . letra do dis
positivo· invocado, ))ara affirmar que. de accordo eom elle, aroegra geral 
so!:f::e ::. · ::xcepç5o dos casos expressos, e que um delles é exactamente o 
do artigo 3~ ónde se exige o quorum de um terço de deputados ~ firmar 
o requerimento, para que possa ser. admittido pela Mesa e, em conscquen
cia, ser nomeada a (:promissão de Inquerito. 

O . S11.. JoÃo N&vEs - A nomeação é a utomatica. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - Sempre sustentei que a nomeação 
é antctnatica. Não é ahi que reside a dive1'gencia, mas em saber se, in.: 
depcndentemente co quq,-,m; de assig11aturas, ,pode o l"eQI!erimento ser sub
mettido' ao plenario. Poderia, a esse respeito, repetir os mesmos argumen
tos, de ia.terpret:ação, finnados no elemento 'historico . da Constituic;ao. já. · 
aqui -por mim desatvoividos, e ccntra os quae5 os nobres Deputados nada 
trouxéram ainda agot1l,.· apezar de haver o Sr. Pinheiro Chagas affil:,inado 
que elemento historico anterior, mais remot(), podia ser adduzido em sen. 
tido contrarie,. o qut; eritrctanto; não fez. · · 

Volbndo, pÓrém, ao assumpto, -o que vemos é -que o . disppsitivo · do · art. 
27 da <:ónstituição se applica ás f1:ncÇõcs da. Carnara .. Tul!1o; pois, repousa, 
segundo me parece, num equivo~. 
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O nobre collega, Sr. Laerte Setubal, ·e o ·illustre. leadcr da minoria, 
Sr. João Neves, asseveraram que. a Camara, no exer.cicio de sua soberania, 
poderia sempre crear essas Commissões por maioria de seus votos. SS. 
E Ex. entendem, portanto, que a Cama r a é soberana. Penso em sentido con~ 
trarío. Ella tem attríbuições limitadas, é simples orgão da robcranía na
dona!, que se triparte pelos Ires poderes instituídos na Constituição, sem 

· falar na compekncia dos orgãos que se destinam a coordenai-os. 

O SR. JoÃo NEvEs - Afíirmci que a ·Camara é soberana, dentro das 
attribuições que lhe confe~e a Carta Fundamental. E' Jogico. 

0 S·R . CLEMENTE MA.RIANl - Se V. Ex. assim pensa, estará de 
aocôrdo conÍmigo em que, entre as faculdades attribuidas :i Camara. e enu
meradas na Secção :z.•, do Ca,pitulo li, do Titulo I, ·da: Constituição, de 
modo nenhum se pôde en.contrar a de extt'avasar de seu limite natural, 
para exercer funcções administrativas ou judiciarias, como as da Com
missão de Inquerito. 

O SL JoÃo NEvEs - Ella as excrc~; se o requererem cem Deputados. 

O SR. CLEMENTIE' . MARIANI - 'Exerce-as por disposição expressa 
.da Constituição, que excepciÍonalmente conced·eu essa faculdade a um terço 
dos Deputados, se o requererem. 

O Sa.. JoÃo NEVEs - V. Ex . verá que, pela Constituição, a Secção 
permanente do Senado Federal pórie numear a Conunissã~ sem que o re
querimento seja sujeito a nm qtton;m es~l. 

O SR. CLEMENTE •MARIANI - Absolutunente, não. O .que ella 
diz 0: que a Con-.missão Pennanente poderá realizar, nos termos do artigo. 
36, essas funcçóes, submettida, portanto, á mesma exigencia vigente .para 
a Cam;,.ra. 

O SR.·· JoÃo NEVES - Lá não pôde haver cem senadores. 

O SR.. CLEM~NTE MARIANI - Não é cem, como o numero de 
Deputados que se ~ige da Camara, e sim, um terço. 

As Conimissões · de Inquerito, Sr. Presidente, realizam, verdadeira
mente, func:ções administrativas, ~u judiciarias, ~nforme sejam distribui
dos pelas nossas leis processua~, que hoje em dia têln de ser unificadas 
pelo Poder Legislativo Federal E funcções penaes são attri•buídas sim
p~smente á Policia, como em muitos 'Estados acontece, ou aos orgãos ju
.diciarios, como juizos de instruc:ção, que se tem procurado criar em varias 
unidades federativas. Decorre do paragrapho unico do art. 36, que taes 
itmcções são eminentement~ de processo penal, pois são os seguintes os 
seus termos : 

" ~plicam-se a taes inqueritos as normas do proc=o 
penal, indicadas no Regimento Interno." 

-,_ 
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Que. vemos em ~:}lese? •A Camara, através de uma Commissão de In-
• querito, propõe-se apurar responsabilidades · individuaes e não reunir os 

elementos para a elaboração legislativa; de modo que, se 'll"a.e apurar res
ponsabilidades individuaes, e se isto é fuucção do Poder Legislativo, por in
termedio da Policia, ou do Jdieiario, por meio da magistratura, a Camara 
só poderá exercer tlres funcções de accórdo com dispositivo eJ<:presso da 
Constituição, que o autorize. Esse é o art. 3ó, onde ·se el<:ige o QUM"t'n> de 
\llll terço dos Deputados, assignando de plano para que o requerimento 
possa ~r submettido á consideração da Mesa. 

Sr. Presidente, adduzidos estes argumentos de ordem jurídica, desejo. 
ápena9, resalvando mais uma vez o aspecto moral do caso, para a maioria 
e para mim, pessoalmente, trazer ao conhecimento da Casa o requerimento 
QUe hoje apresentei á Commissão de Finanças e que se relaciona directa
mente com o projecto do Sr. Cincinato Braga, do qual sou relator. 

Verá a •Camara que, neste requerimento, em via de se!" encaminhado, 
pedi ao · Ministro di1 Fazenda t odas as informações que possam interesilar 
ao . perfeito esclarocimento do asS1lmpto. 

Requeri, de facto, .qué o Sr. Ministro da Fazenda informasse: 

z ~· . quaes os saldos da arrecadação dzs taJ<;as de Z. · o,ro 
e. :f. o.,s de aocordo com !> ultimo balancete a que lie reíeTe 
o art. 4. •, n. 6 . • do Regulamento de 23 de Fevereiro de 1933, 
apresentado ao Ministro da Fazenda antes da vigen<:ia da 
Constituição de 16 de Julho de 1934. 

Até esta data os actos do "Governo Provisorio foram approvados tiela 
~nstituinte .; dahí parti eu para o exame d·as contas do Departamen-to Na
cional do Café_ 

2.•: qual o total da arrecadação de cada uma. dessas ta
xas., desde a data do referido balancete até a actuai; · 

3. 0 , qual a applicação discriminada do productco de cada 
uma das taxas durante o mesm,o periodo ; 

·4.•; em que se acha applicado o saldo actual, porventura 
existente, de cada. -uma: da6 referidas taxas ; 

s. •, quaes, discriminadamente, -os encargos actuaes ga
rantidos 1)or urna e outra taxa e qual ou quaes as origens 
des mesmos. 

O S11. AcuRcto T~IU::S Que mal haveria que essa "erifi-:ação fosse 
feita dírectamente por uma Commissão P arlamentar ? 

O SR. CLEMENTE :MA.lHANI - Adeante, respbnderei a V. E:L 

6. o, em quanto importam · as necessidades annuaes em ouro 
do Thesouro Nacional. para satisfazer as suas obrigações no 
extrangeiro, inclusive o cum'Prini.ento -des accordos sbbre os 
congelados. 
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Terminada a leitura, Sr. Presidente, responde~ei ao aPa~te do nobre 
Deputado Poderia, até, e::q:usar~he de fa:~;el~o porque já o declarei na ui. 
ti ma sessão : A maioria da Cama r a dese.ia o e~larecimento do ass\lll"lpto: 
o que 'não quer, entretanto, é saltar por cim:! de quem t<!!nt o podet" e o 
dever ile fazel·o; o Sr. Ministro da Fazenda. 

O Sll., JoÃo NC':Jes - Por que então, a ma\or\a não subbscreveu o re
'1 u erimento ? . 

O SR. CLEMENTE ·MARIANI 
meu pensamento. 

Pennitta ·v. Ex. que complete o 

Ao que a maioria não se presta ~ a saltar ~ar cima da ;nttoridade do 
Sr. Ministro da Fa:~:enda, que tem não só o direito mas o dever de es
clarecer a Camara, por ser o l'o!!Sponsavel pela applica~ão desses dinhei~os. 

desde que mensalmente lne são Jlrestadas contas, na fórma da legislação 
federal. A organização de uma commissão de inquerito importaria em pro
funda desconfiança ao Sr. Ministro. da Fa%enda, que continúa a mece<:er, 
inteiramente, o apreço da Ca.mata, a qual aguarda suas informações e tem 
a certeza de que ellas tradnzirão, por compplcto, a ve;daàe do qtte se passa 
na Departamento Nacional do Café. (PalmGS.) 

O Sr. Pinheírl) Chagas - Sr. Presidente, tanto quanto possível. 
venho, pessoalmente, collocar a questão nos~s· devidos tertnos. 

Direi, primeiramente, com sinceddade, o me11 modo de pen~a• relati
\'arnente á. interpretação do texto do .R<!!gimento e do texto Constitucional. 

O primeiro é clara em ~eu artigo 28: 

· " As Commissões Espeeiaes c as de Inquerito serão con

stituídas por determinação da Ca:::nara. " 

Devidindo, portant(l, o artigo nos dois períodos, teremos : " As Com
:nrlssões Espec:iaes serão constituídas por determinàção da Camara " ; "As 
Commiss<ies <de Inqueríto serão çonstituidas por determinação da Camara ". 

Assi'ro, em face do Regimento, vemos que a Camata póde deter<minar 
1,1ma Commissão de !nqueritQ. Não resta a menot duvida. 

Cumpre.nos, agot"a, observar, se a Constituição ehoca.~e ou não com o 
regimento e se impede a creação de commissães de inquerito. 

. I 

O SR. DI>ME'MUo XAVIE!t - Se o Regimento choca-se com a Constitui-
ção. 

O SR. .PINHEIRO CHAGAS - Dá no mesmo; ~hocam...se. 

O. $:11.. DJ::t.tETBlo XA.vu.a - Mas, il. lei maior é a Constituição. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - Dá no mesmo: chocarn~s·e. 
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Tem os, pois, Sr. Presidente, que inter,pretar a Constituicão, 
c 

Ora· o artigo 36, tão sobejamente aqui discutido, diz terminante
mente; 

" A Camara dos Deputados creari ·comrnissões de inque
rito sob.re factos determinados, sempre que o r~uerer a terça 
parte, pelo menO$, dos seus membros. " 

Para mim, se esse dispositivo, em vez de ser inteiramente liberal, ti
vesse por finalidade erear difficuldades ás .Cornmissões de lnquerito, pelos 
argumentos que ouvi, aliás, com todo acatamento, adduzidos pelo nobre 
lt!ad!!f" da· bancada bahiana, cujo nome decli no com sylllllathia, o Sr. Cle
mente ·Mariani, quando :pela vez primeira falou, e agora, a mel\i vêt1, esse 
artigo teria sido redigido conforme já o disseram collegas Dossos nesta 
Casa : " A Camara dos Deputados .rú Poderá crear 'Commissões de inque. 
rito quando c r~uerer - um terço, .pel9 menos, dos seus membros . " 

O S11.. Cu:~n:NTE -M.'\Rl~Nl - De accordo com essa redacç;ão. a Ca
ntara ainda poderia rejeitar as Commissões, quando um terç;o dos Depu
tados as requeressem Com a redaec;ão actual, não 9óde Esta redacção é, por. 
tados as requeressem. Com a redacc;ãç;o actual, !lão pôde. Esta redacção é, 
portanto, mais clara e mais tiberal . 

O SR . PIN HEIRO CHAGAS Não ·aCho mais liberal porque na 
hypothese áo requerimento ser feito por Jlln terç;o dos Dt:puta<tos. ha um 

·imperativo . A Cantara não delibera. A .Commissão é creada, imperativa
mente. Se, porém, menor numero de Deputados firmarem· o requerimento; 
ahi, então, a Commissão se organizará ou não, por determinação da C::t
mara. Já não é u·m imperativo. 

Assim o .com;Prebendo eu, e, assim comprehendendo, tive 'opportunid:tdc 
de dar um aparte, quando falava o nobre lcadcr da múloria; aparte que foi 
contestado pele. illustre leo.dcr bahiano. Dizia eu que me não aferrava á 
mentalidade que trouxe .para o debate isto é . ao elemento historico referido, 
porque este se processou na Conimissão dos Tres. Não tive opportunidade 
de lêr os Annac.r da Constituinte, para acompanhar-ine o curso, mas nem 
isso seria· necessario, porque S. Ex. o Sr. Clemente Mariani declarou em 
plenario que a emenda não soffreu modificações, quer dizer. I_IC:m ·foi dis-

cutida. 
P ortanto,· esse elemento historico, dizia eu, se processou num c irculo de 

tres. Eu, porém, prefiro buscar o elemento historico mais remoto, mais 
amplo, que é antes d~ Revolução, época em que, dentro do Congresso, já 
se pediam ·Commissóes de ínquerito, para examinar o Banco do Brasil. E, 
ainda no regime passadQ, casos taes tanto imppresSi.onaram a. opinião pu-

. blica, que o Congresso Nacional deliberou a devassa' no ca~ 'da ·Revista 
do Sup~o TribUDal , Victoriosa a Revolução, o Tri·~u~al de que tive a 
honrá de fazer· parte, tão sómente, a veu v~·êr, instituído para j ulgar cri
mes, teve .sua missão desvirtuada pelo propri., Governo Provisorio, que 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 11:24 • Página 5<1 ae 68 

-3Z,3-

para alli mandava verdadeiras syndic:ancias e devassas. Tanto que indu
ziu a proíerir um voto ve~ido, amp:plamente divulgado. 

Naquella occasião, tive OpPortunidade de dizer ao Sr. Ministro da UUl;
tiça que o TI"ibunal Revolucionaria havia fracassado. Pois bem, ainda de
pois de e.-ttincto o Tribunal, a me~ma mentalidade continuou. A pressão 
popular levou a dictadura a varias devassas. 

Assim coltlprehendo o elem~to historico, an1plc>, ''astissimo. 

Agora, permittam-me os Srs, Deputados., encare tambem o aspecto mo
ral da questão. 

A lavoura caféeira sempre, Sr. Presidente, tem soffrido no :Srasil. 

Em 1897, mal c:onheciamos nÓ$ as estatísticas de café. o Sr. Alfredo 
Ellis apresentou um projecto ~Tocurando ·Crear \lma commissiio que fos~e 
ao extra.ngeiro estud.:~r a cultura -caféeira. Ainda em r89o, o mesmo Depu
tado paulista elaborou novo .projecto que não teve seguim.,nto. A crise de 
I 901, foi causa de varies outros proje~:tos, entre os quaes o do Deputado 
Rivada~ia Corrêa, abrindo o credit~ de so mil contos para proteger a 
lavoura; o Deputado Joaquim Pires, .:ncarando m"lhor o problema; e o 
Deputado Faústo CardosQ, que rnais visava o interesse do fisco, que mesmo 
o da lavoura. 

Afinal, o .projC!ctO Ca.ndi<Ío Roàrtgo.es. em t9<>J,-' encara o assumpto 
nos seus verdad.,iros aspectos, :sm é, a valorização do café pela sua def.:
sa, effectua<la de modb tal que as safras fossem retidas, evitando os stocks 
vishneis. lEsse .projecto não teve an4amc:nto, mas o soffrime::nto da Tavoor.a 
contj.OIUOU. •Depois, o Co.nve:nio dle Taubaté, eu~ja b istoria é .de hontem. 

Sr. •Presid'C:!lto; t<mto na ddesa do à'fé feita 1>Cia União CQmO p.eJos 
Estados, .os recursos de seu custeio se originaram do proprio café. E a 
queixa etern a.dos lavradores é a de que as respectivas leis, determinando a 
iinaliàoo'e da applicação das rendas, não mro,. são desobeckcidas . Dou 
meu tes.temunbo ;:>essoal, de q-.1e, muitas vezes, as import:a=ias arrecadadas 
são desviadlas para aPJilicações differ~tes. que podem intaessar inqíre
ctamente á lavoura, mas não de accorào com aq.uellas finalidades. 

O Sa. CI.tY:tN'rE MARIA."'I - O meu requerimento de iníorma~ões 
pede d'i~riminadamente a prestação de contas das applicações dos dinheiros. 

·o S!R. fRl1NIHlEiiR:O OH!AlGAS - Assim, Sr • .Presidente. em 1924. por 
. occ:asião de uma gr.mdie crise da lav()ll!Ta caféeira, desfeito jâ tudo quanto 
o Governo de Taubaté havia conseguido, i 'tUsta d os zo milhões, pagos 
pdo. '!X'oprio café, o 4:111tão secretario das Finanças d-e São ?,aulo, Dr, Mario 
Tav~ <pediu o apoio de Minas oGI!tae~ para <Um pla.tlXl de defesa.: .o Go
nrno de então re~miu todos os ravradores . e resolveu, à'ado o ass'C:!ltirnento 
ãdles, ~r ao t:Gngresso 31Utoriz:açã.o para, de accordlo eom S. Paulo. 
miciar a defesa. do café. 

,:sa, tive ~ bonra de ser relator do respectivo projecto de lei. · Quando 
da d'iscuss.ú> da medXia, varies •Deputados duvidavam de que . a ren·da 
fosse exelu.sivamenlle applic:ada ll3 dlefesa do . café. E tinham razão. Cedo, 
mais· cedo do que esperavamos, a taxa, qu~ era ode mil réis ouro e que deveTia 
constituir f undo es~ía.l :para, - uma ;·c~: attingidla à quantia de Joo . ooo 
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CODII:os - ·se constiwir o · Ba.noo <I e !Credito par:a a ·Lavoora do <Café, foi 
desviada para despesas outras. Acredito que honestamente - ma.;, p~ra 
f.ins differentes, embora, mdirectamente, aproveitando á lavoura caíéeira . 

O SR. TH;tOJ>O.I.URO SANTIAGo - V. E.x. permitte um lli;Jarte? ,y, E:.. 
está eq.uivocadb. Essa somma de 20 mil contos, o~ro, existe realmente, c 
constitue patrimomo do Instituto do Café, di) qual fazem parte :15 mi~ con
tos · d~~;tina-dos á constituição do Banco do Café. 

O SRI. IPLNHIWRO CH'AGAS - Se fizermos mn balanÇo da taxa ún 
mil réis ouro arrecadada em Minas, d'esde a lei ~ determinou a cobran.;n 
e que tive o, prazer de exeoutar, quando Secretario das !Finanças, - posso 
asseverar a ·V. Ex., que esse bala.nc;o demonstrará, entre a despesa, reali
zada com a defesa do café, e a receita, ha parcellas que não foram applicadas 
naquoella final!idade. Acredito que, embora applicadas, em fiualida<l!e.s di
·versas, ind:irectarnente, aproveitaram á bvoura, mas os productores de café , 
quando deram assentimento ao 'Plano, exigir;un o rosscm exclusivamente, 
para fins det~os. 

iÜ . :Departamento ·Nacional .do ·C;lfé tem uma receita formida'Vel, d(! 
IS shillings, opor sacca, ou sejain 45$ooo, ao cambio acbual. ·E os 15 milhões 
de saccas eJq>Ortadas dão uma receita de perto de 700 :a::il contos de réis l 

}'(Ms bem; a IavOttt'a de café que desde 97 se arrasta a gemer, a sof
frer, mas constr.uindo, não obstante o Brasi, tem hoje o direito, em fa~e 
de toem o sacrifício di> pasl.la.do e do grande s.'l~ficio do prosenl:'e, àe sa
ber se esses 700 mil contos estão, de facto, sendo applicados de accordo 
com as con5tantes do decreto que creou o Departamento. E ' a,~., isto . 

[Devo dizer a V. :Ex. que, CJU<llldo fiz a m~aba pregação aivica na ultima 
cam,pa'llha eleitoral, fazen<ieiros do interior pegavam <lo lapis e m1lltiplica
vam 45 mil réis por 2 0 milhões, achando o prodlncto de 900 mil contos. 
1Pergnmta:vam-me então se não tremia, oomo lavrador, cCIIIIO filho de lavra
dor, como patriota, como homem de lucta, deante do facto de se ignorar. 
onde era applicado esse dinheiro! E' o qué queremos saber, não com o 
espírito de âest:ruir qualquer reputação. Para nós, · o honrado Mini~tro 

da :P.azenda, que tem feito adminbtração honesta, continua o mesmo homem 
honra® di<; sempre. Não se d'CSvir:tue a mtenc;ão da opposição, levand\., 
para o terreno pessoal os debates que provoca nesfle Congresso, oon; o 
mais· nobre dos intuitos. 

!Falamos sempre sob o i)onto de vista moral. A minoria quer, tão so
mente, .peJo exame do Departamento, se verifique se esses 700 mil contos, 
quasi. a lm!tade da receita publica da União, são a:'PP1ica®s noo itens para 
os quaes f oi elle ~eedo, apoiando-se, ainda .neste p~rticutar, no Pl'oprio 
texto da Coostib.iição. 

Ella ~termina, no ca.pk.tl~> que trata oa. orgauização do Tribuatal de 
Contas, que os serviços autonomos serão fiscalizados .pela. forma qll<!! as 
respectiv~ leis detenninarem. · 

.Ora, Sr. !Presidente, qua.Ddo foi instituído o Deilartamento ·Nacional 
do Café,, ainda não estava, c:reio, ~oinulgada a Constituição, Promul~ esta, 
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o dever que se impmilia ao •Governo era a prestação de contas peia forma c< ::n
mum. E. esta, até hoje, aíDda não se fez. 

Pelo menos em attenção aos sofftímcntos da lavoura, tão sa~niicad'a 
pela ba.ixa cambia~ e o exame do ~partame:nto se faz mister. 

·Estamru !l)tatkamCDte sem cambio, ou com o cambio a menos de 3 

dinheiros por mil réis, e nã.o obstante os preços de café são irrisorios. 

oQrua.nõo o Senado de S~o Paulo se dirigiu ao Congresso iFederal, pe
dindo a a.pprovação do Convenio de Taubaté, argut!W1tava que a lavoura 
brasileira precisava de cambio baixo IPOrque, intema.mente, a m~ercadoria 

obteria preço oompensador, de vez que era veodída, no eleterior, em libras. 

Pergunto, =trettanto, á Camara: que cambio tet110s hoje? f'ong1e , · 
Ban~o do ·Brasil affixa wn, e a J)ra~a tem outro ? E com esse cambio, o 
café vale menos que nas épocas fie suas crises anteriores, não obstante, 
mais cleva:do então. 

lO .SR. CLJ::M!iNTE M.o\RJANI - . V. Ex. s:~be que to:!Qs os projuctos 
cabiram ·de 'Valor. 

() S.R. cPliNIHElR.O !CHAGAS - Eis, Sr. •Presidente, como enc:\ro. 
sob o .ponto de vista moral, a questão que ora di90Utimos. 

!Penso q1le o Congresso não de\·e :negar o e.xame, solicitado, como ':l
tisíação á lavoru café=, pelos grandes .sacrifícios que lhe peçam no pre• 
sente e !Pelas g=lldes torturas que so.ffreu no .passa-do, e, ainda mais, pelo 
muito que a· lavoora caiéeira fez para a constracção do Brasil. 

rNegar esse exame, q,u.aodo se atiram sobre o De;>artamento Nac!cnal Jo 
-café accusações .serias, formida.veis, é ind'UzÍr o povo a crer que turlo •< 
verdade; é incitar o extremismo, com· a differenc;a da ;Nação, pela des
crença, IPC!a revolta, a 'nos apontar a porta da rua e a rvorar .nos arraiaes da 
de!Jlocracia liberal, a bandeira da desgraça e da desordem. (Muito bem). 

IEm ~eguida, é encerrada a disaussão e annr.m<:ia-da a votaç5o. 
~· dado como appro,·ad·o o requerimento numero zs, d'C 1935 

,( t . a legislatura.) • 

Os Srs. Acnrcio Torres e Bias Fortes (Pt>la ordem) requerem 
veriíieação da votação. 

IPr~edendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem 
vota.do a favor r 31 .Srs. ~tad'os e contra 3 7; total t68. 

O Sr. Presidente - O I"equerime:nto n . 1·5· de 1935, db Sr. João 
JCarlos e outr<:>s fDi approvado. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela Màcm) - Sr . .PresiGente, pedi a palavra 
apenas para mandar á •M':esa uma declaração de voto, coru:ebida r.os seguin
tes termos: (Lê). 
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Vem á mesa a seguinte 

DF.CLARAÇÂD Dll VOTO 

A minoria declara que deixa de apoiar o requerimento do Sr. J cão 
Carios Macha&o e outro>!> - em que são sollicitadas informações ao Sr. Mi
nistro da. a::enda sobre a situação do Departamento <Nacional do Café -
porq:ue o q.ue ella deseja - por julgar necessario - é que ai!i se proceda. 

· '·'-mesmo em defesa <la publica administração - a uma investigação directa. 
JXl.r m~bms desta. Camara, sobre a ap:plicação de s.uas rendas, o que, em 
vredade, não quer a maioria, como demonstro-u, recusando apoio ao nosso 
pedido, com o qw.l, de uma vez por todas, desejamos ver dissipada, as gra
ns sm;peitas que envolvem aquelle -Departamento. 

Sala das Sessões, :z7 de Maio de rg35. - Arlhur B~rdcs. - Bar
ros Cassa.l. - João N eVI!S. - Jorge Gut!dcs. - Alde Sampaio. ·- Acurcio 
Torres. -:- Comes Fi!rra::. - Domingos Vcllasco. - Pedro Calmon.. -
BaPtista Lu::arào. - Arthur Bcrnardcs Filho, - Octcwio Mangabcú·a. -
Eurico S01.::a Leão. - L!tÜ: Viaf'!?Hl. - Cincinato BragG. - Feli.r Ribas. 
- João Ma11gabcira. - Alves Palma. - Pinheiro Chagas, - Botto de 
l<fenc::cs. - Worukrley Pinho .. - Artlutr Santos. - Lacrtc Sctubal. -
José Augusto, - .Cid B. de Castro PrGào. - Dawid de .carvalho. -
Macedo Bittcncourt. -:- V ba14c Ramalhete. - Bias Fortes. - Pollycarpo 
Viotti_ - Chrlstiano M. Machado. -Rego Barros. - Lcvindo Coelho. 

Ca.rnciro de Re::cnàe. -Sampaio Corrêa. - Ped-ro Lago. 

O Sr. Presidente - Passa-se á \'otação da rnateria ~ se acha so
bre a mesa, uma ~acc;-oo já P'Oblica<la. 

Appro\·ada a 
1( r ,n .legislawra) 

sello federal. 

~~d·acc;;ão íinal do proiecto nimnero n .. d:e 1933 
( 8 B, <!e 19'3 5) dispondo sobre o imposto co 

O Sr. Presidente - O proj ecto Yae ser enviado ao Senado. 

'Passa-se á votação da materia .constante da Ord'em do Dia. 

Votação do f>rojecto ti, lÓ, de 1935 .(I.1 legislatura.), auto
ri::atl!do a adqwirirr os livros, etc., que pertem:crcrm a Coclfw N ettc;: 
com parecer <14 Commissão de iaan,a.s c Orçamento, sobre a eme-n
de 1(3." dis=_ão). 

O Sr. Presidente - Durante a 3.1 discussão dleste iJrojecto foi of
fereci<k a seg.uânte 

SOOstitroa-se o, art. J.a pclo seguinte: ' 
Art. 3.0 'Conc..~da a avaliação de que trata o 1Jaragrapho unico do 

art, r.o, o Governo poderá abrir o credito· dê até 300 :ooo$ooo para cum
primento desta Iei. 
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O resto c:omo· ~stã . 

.Sa4 das Sessões, 25 de. Abril de 1935. - Adc/.pho Berg<Jmin4. 
, Drmiel· de Ç aruCJlho. - M'o::tsr.: l-ago. - Arma.ndr> l.a:J~áncr. 

Voll.' ·:mbmetter a votos a emen<ia em !P'!'imeiro lagar. 

O Sr .. Acurcio Torres (Pela ord('m) requer permissão para falar da 
hai'JC'l.<la. 

O .S·R. IP,RJ;siD.Ji:STJt -- E:m encaminhamento de votação. não é n~ce~saria 
licença da <:amara para falar da bancada. 

10 SR. AOUROIO TQRíRIES - Sr. Pr~sídente, .pedii essa li·ce~J~a, 

em vi~ta de con-star da Ord!ern d'o Dia que se trata de disoussãn . 

•O ·sn: ,Piu>siDE:>:.TJ! - Tra_ta-se de votaçã.o; houve engano no impre~. 
S(\. A discMsáo foi encerrada na sessão do dia 23 do corrente. 

O Sr, Acareio Torres (Para cml::aminhar a votação) - Solicitei a 
palavra, Sr. \Presidente, para dirigir um appeHo á Commi9São dle Finança..> 
<l:i Camara. 

O 11>rojecto ora em votação autoriza a acquisiç.ão de livros que !)erten, 
ceram i Coelho Netto. e ao me5mo projecto deu. parecer favoravel ~ Cem
missão de. Fi~nças e Orçamento. Ha, entretantõ, uma emenda do antigo e 
brilhante :P<~rlarnent3r, Sr. Adolp'to Bergami:oi, mandan.do, desde logo, abrir 
o credito nttessario para esse fim. -Em vh;ta d:e nos encontrarmos em inicio 
de lf:gi-sfatnllra, com irummeros collegas QUe não fizeram ~arte d'a Camara 
passada, '])l'eCÍ~ se torna eL'UCidar este ponto: projeetos da mesma naturez;,. 
aqui votados sempr17 tiveram red>a~ção autorizando, imrnediatainente. a aber
tura· do cr~to 10ecessario ... 

O .SR. BA!m:E'!'o .P!N'b.> - Ha dias, a Camara votou. projecto mandaMQ 
adquirir a!i obras .de !Decio Nillares, e, nmn dos paragraphos do projecto, 
se íadicava •·erba pela q.ual deveria <:arrer a <fe.gpesa. 

O SiR. ACURiCIO TD~R\ES - Como esclem:e o :zobre iDep1ltado, Sr; 
Barreto tPinto, nesta mesma l~slatura, .na semana passada, a Camard 
votou. (l)rojecto alll·toriz:mdo a compra àa.s obras de Dedo 'Villares e ·rm 
1)rojecto havia .;um .paragnrpbo estabelec'endo a ver.ba pela q>Ual ~:-rena 
a despesa respectiva. 

rijor is-so, faço o p.resente a.ppello á Commissi'io d'e .'Finanças. para que 

volte atraz, .'Da seu· parecer. A Commissão de !Finanç:1s manifestou-se con
traria á emenda em que o .ex-parlamentar, Sr. Adolpho IBergamíni., man 
dava , que a des-pe6a. ~<ntresse por credito ci'esde logo. ·autorizado. . 

IEm taes condições, mandar adq.uirir a biblioth~ de Coelho Netto. 
pa•a ·deixar olltra lei \·enha,. ;lo\ltorizar a abretura do .-credito, importa. pro-

crastinar e3sa '·acquisição. · · 
Uma dé duas: ou ã ICamara votando o projecto n. z6, assim l>"?~ede r.:o::ll 

0 deseJo ~incero de ~ ~ bibi!otheca dé Coel!lo Netto. seja:.adqlliriàa e.,jY.).r~ 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 08/1012015 11:24- Página 59 de 68 

bnto, :~~óde; in<:ontío31lte. autorizar a abertura do ciedíto. ·necéSsario1 ou 
melh9r, . . pódle logu deClarar que o Ex~vo fica autoriZado a ·pagar ·a ím
portanc:ia corres.J>QOdente ao valor que venha a ser dado . a ··essa bibliothe-
ca - GU, tl!ltáq, mo qu,er, d'-e facto, comprar a.s obra.s du grande escriptor 
e, agora, apenas, manda faze-r a acquisição, sem d-ar os ~is in-iillpensaveis, 
afim de que ~ venham a 6er obtidos através . outro 'project.o' 'que não • 
nos é 4~ sabei' quando ::.-erá votado opelo6 Srs. Deputad06_. 

O SR. ACüRCIO TORR1ES - Respon,d''en.dc:· :~.o ~rte do nobr-e e 
dígn~ .Deputado mineiro: 'dlevo it>iormar. a S . Ex.-' o ~i:atc; a Camara 
já mandou fazer' v:u-ias acqcisiÇões e, em todos os 'projeci0.9,. se. tem 'd'ec:ta
rado que a acquisição se r"~lizará mediante prévia avaliação ; o Governo no
mciá uma comni.isSáQ. essa · ·d:l, o· v~ for e ·o !Poder E::t~vo, ~idO da 
autorização legislativa :para abertlura do credito neeessario. paga a im
portaooa prefixadh ;m laudo. 

, ... ·; ·:·.; _ .. 
O .SR.: AMARAL lPt.I:toTo - A Camara niío i>Óde votar a abetnJra de 

creditos í!lumilta.<!os. Aemenda do Sr. Dep11tado· A<!oh>ho !Beigamini li
ir.itava ··a. quantia at~ ·tre.zc:n.tos contos. mas não havia: .uma av-aliação pré
via, a !PW'a Que não preva~cesse essa limitação foi que a Conunissão de 
.Finanças. da qual fac;(, parte'; :deu . parec~ ; oontr.:lTÍO • . 

. O S:R . AoOURiCIO T aRIRES - Sr. ·Pres}d~te, a . tirnhaçã() ·q~ en 
volve ~ ~el\da . Bergaruini ~ão RUtori>:a ~. rejeiáo ; .. porQ:u~ • . 1inMr' .de. duas : 
001 a bibliotheca .dle ~bo ··Netto terá .. o valo~ dado pela - ~~miSsiío' com
ç etentc, de trexentos contoS, nó maxim~: ~ o. credito fica' deS<ie : logC> aberto. 
oo então terá valor Sll!:>erio r e n Executivo pnder:í dirigir~,... :\ Camar.t. 
-pedindo·. credito ~Lcmentar. . 

·Assim. não vejo .per que a .Camara autorize aeora .a .acq-uisição· da. bibilio
theca, .d:cixan-3o para mais t.arde a autorizaçoo do· credito. Se - . repito -

· Queremns, ~>e facto, adquirir a bibliotheca do grande esc::riptor, devemos: 

desde -já., facultar ao poder ·competente os meios neecs$ario5 .á ~fféctivação 
00 ;pagamento . .. Agora, - ~e apenas ~remos. prestar · uma . homenagem · a 
C~lbo' iNetlto, fazc:~tdo ·passar um projecto cru qt;~ , se . fale de .sua qiblio-, 
tlteca, é . oo.tra . coisa . , . 

'.Não acredito, Sr. -Presidente, que o fim da Catnara neste projecto. 
n>io .seja· o <te; adQuirir ·,essa bihliioth~ca. · E, ~- assim ·é. cu pediria á C.i-
mara votasse collira : C? parecer da Comcrússã.o de Fma-nça:s, no . tocante á 
emen,ia Aào:lpho I.Be\-gàmini, para que ·a.pprovemos o credito, abibiiitando l)Jra 
esse fim o Execativo. 

' · O Sr. &neto Pinto · · ( Par~ ·: M'IC'Mni.nhar a . v o14çi'<>)' ·-':· Sr ; Pre-
síd'C'Ilt~ dois pesos e Gllas medidas. ' < ·: . . ' ··· 

· l[a· iiias, ·'votámns o · projeeto n : · :217; ' de ·I9 JS, · a que · ~referi em 
31)arte, i}niiride>.·falava o Sr , 1DepUtado AcútciO ·:rprres? 
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.Esse ptojii;to autoriza a :tcqmsu;:w .de obras de pintura e cle es91Üptnr;l 

deixadaS .(leio artista brasileiro· Decio Vmares, e o substitutivo .ta Com
· mrssão de Finanç::~s e OrçamentQ. no a;.t· .. ~-~.· est:i. assim rodlgido . 

.. -. ~A dl:spesas re~pectí,·as conerão por conta da verba 3". 

· a!1ttca 4~, do Orçamento do Mi·ntsterio da Ed!Jca;ção :e Sa.ude 
1Pitlblica, dev~:lo para tal ser di vi-dld>as em. varios exercicio~. 

de a<:cordo com as conveni~ncias íiannceiras d (}momento". 

Votam•:.s._ ne~te instan.te. o projecto 11. 16, cujo artigo ,~. dlz: 

a•Concluidla a avalia<:ã<> de CJUe trata o llaragraphn Llni. 

co do art. ·,.o, o Gov~r-no pedirá ao Poder Legislativo o cre• 
dito necessario par;. o cumprime;~to do di:i,_oosto ;nesta lei''. 

IDahi a minha affinna<;ão de ha\·ér d(>is pesos e ,;!~as meJi<la~. Deci<• 
Villares está no mesmo ni,•el de Coelho ,:.\etto. :-.ião vamos fazer paral)elo 

entre u artista e o escriptor, mas enten·do que a Camara niio póde de:::i rlir 

t."e moõ.o difierente d:oi:!. câso~ a na logo;;. 
lJ>eç~~ .. por ÍSSO, pref~renci; para a eml'!n~a. lJ.U enão poderá deixar ele 

te-r o acatlln'lento <la Carn~ra. 

Em se~~'a, é dada cnrno rejeito.dn a emenda. 

O Sr. Barreto Pinto !!'da o.-d('ut). requ~r ,·erifica~ii.o da ·yotação. 

Proc~ienÜ<>--se ;i "erifi~cão d:e votação. rec~nhc.cc-se 

terem \'Ota-do a fin;or 5~ Srs. Deputados e contra 1)8 ; - tut::J 

1,50,_ como Sr:. Pre~idente, 151. 

O Sr. ·~esidente .:._ A emenda~ (,;; rejei~da. 
Vou subrtiett~r a votos o _projeeto .. · 

·o ;Poder ~islativo decreta : 
Art. L 0 IE' o Gi>vemo· autoriza.Clú a· adquirir.· para serem inc:>rJ)o

rados ao·. :patrimi.noio nacional, os livros e objedos de arte q_fUe pertencer= 
ao =;riptor (1:-I~nriq.ue Cod'hÔ. · N.etto'~ 

IP~agra.ph0 unioo. -Para es..ct: fim nomear.í, por intermedio do Mlnis
terio da EdUcação e Saude tPub.!ica, uma Commissão de teebnicos <[IUe prl'l· 

ceda á. respectiva avaliação. 
Art. 2.o .~sse; livros e Obj~fó~ serão recolhidos a o!i.ma·'sala oi>ádign.a, 

oo ''kr:ão. ·ida·· •Bibliotbê:ca . N adOrial; a qual · recebel"â o·· 'llame àaq.uell'e .. s-
-crj.ptor. .;, ' .. ·c: · 
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. ·· . ArJ· 3. '.' Concluida a av.a/~ção de :.que. trata , .. o .ll/a.t:1.g"rapho: u.nico. d:o 
art, r.a, o Gover.DO .pedirá ao-. ?o4C1' l,egislatiVI), o .·credita ne<;ç:;!<a:riR .Par<.: 
o cumprímneto do. diqposto n~ta ~. . . , . , . . . . . 

Art. · 4. • ·Revogam-se as mS~pQSiÇões em contrario. 

· O.Sr. Rftato Barbosa--:-:- (Pela ordem) .. - ~eq~ e .. obtem di~~a de 
impressão da- redacção final do projecto: ~-. 1{j;A, de 19;~.- (~.· l~slatura. 
afim .de ·Ser immediat::u:o.enlj:e vobda.. . .. . 

E' .lida e, sem ohservac;ões, appro>àda a seguinte: 

,1-'RoJECTo 

·~·; . 

.• .. 

Rcdac,a, firw:J do projecto ~- 16 d; t.QJS. ·~' 041tdn;a a Cdq!l.;rõr _ps li~ 
1/rOS, etc., que fc1'tencercm a c'oelh~ N'c-tt~;~ (J . 

{Projercto n. I.z<>-A., d'oe I 935 - Finanças 8~ de 1 ')35.) 

10 Poder [.egis.]ativo . decreta : 

·Art.- r." . IF'~ . ..; :P~. E:xe~t~vo :wtorizado a adq,!iirir, para sere' 
incorporados ao. patririlonio nacio~; os ·livrÓs ·e ··abjectos <la arte ·que per
tenceram ao escriptor !Henrique . Coellio · . Netto.'· 

/Paragra(()ho .lnicL>. ··Para· ~se àtn. ~~eári, por. iutemted\o do 'Minis
t~rio da iEIWocac;ão c: Sà.udc :P11bliea, uma Con'nnissão . 9,f' techinicos qUe 

· · · · · · · · · • i .. : , . ) ~- .. · . ~ .• · . - r . ·; ~:·; : :. 
ã. respectiva avalia~ão. · 

Art. :2.<> ·Esse!;_ liv-roS_ e ·obieetos :s~O .. ,Tecoiliidos a uma sala: coniiigna, 
ou secção. da 1Bibliothecà N adorlal, 'a qual receberá. ·o nome daqudle es-

. • ' I-' ~ 

criptor·. '1 

Art. 3·" Çonduida a aviJiação de que trata o .l!)3.Tagra<»o -uni~o d<J 
art. r.", o <Governo 'pedirá. :~o •PódeT !-egisla.tivo- o ·c:rediro ne::essario 

para o OlmlPrimeD"'..o do disposto. n.esta léi. 
Art. 4-" :Revogam-se a·s disposiçi)es em <=ontrari". 
s'ala da .Commissão, zi de 'Maio ~e 1935. ;_ Valcme de Lima; Eresi-

dente .. - M.et_hil;.f Freirf!. :~·, c~~. &a C(,_sta.,· • 

Vem â ~lesa.~ seguint~ 
.,. 

:DECLAI!.AÇÁ,O l)l!_yp'I'O 

.. Decla~ h~y.et: vo~ _con~a Red2.1:~ ;f~·d:,~ ·~i};ct~ ~~- zz ~{S"~ny 
Federal) .por. conter e.lle iJllpossiç~es· 11obl:e. a~to;; .. e . eff~itos . d~' pi~tri.;to -
f'~era:l-.- equ~a.do aos Estados pela So~tituiÇão . (art. r s in fir.e) ... , 
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•Sala · d.as Sessões, :z; de Maio de · 1935 . - Dor'1lal M eJr:hir:zd.co.t. 

'' ·• :(}' Sr: PreSidente - O · projecto va~ 5 sanc(:ão. 

' ; ·.Votação elo projcctó n: ;!t6, de l<J35· revigorando o crc-
.,., idito · es~ial de so7 :9s3$600, :ilierto pelo deCreto n. ~4d l/. 

de ·i de ~unho··de t~3oof. destin:~.do a atten:ler á!' dcspesfls •om 
os serviços de ampliação da t ~sina :\cary; pwje~to ·la Crml· 
missão de inanÇas e Orçamento· (2." discussilo); 

1\f>J'I'f•v:do~. successivamc:,tc. u~ segaintes arl,;. do 

r·s: :oJF.CTo 

1\..:t. r. o Fica regor!Já(), para o presente exercício fi1~:~.ncdr<>. '' 
credito es;x:ciaf .áe . 507 ~9'5JS6oo, abcrt<> ao Ministerio da it~ucaçii:l e Sau· 
c:~ ·-PÍlblic:i;' ~1 ~cret~ ri . 24 • .:i17, de · ~ de Junho' de '1934; c destina~., 
a·· att~er'· is d·e9J;ésãs .. ~(m·· ós :. scrviç~s ·de amplí~çlio e instalCaçãri de ma i:; 

uma unidade da. Usina A.cary, .a cargo 1a Inspectoria doe Ag.uas c E~<>:-o~. 

-do Dist;:;cto !Federal. 

Art. 2 . ~ Revogam-se as disposições em conttaTÍo. 

O ·Sr .• Presidente - O projecto passa á .J ." discussão. 

. . ·,.. 
. V.ota.ção ·do . projccto n . 140-~\. de . 1935 . . dispon..:io sobre 

o ahtgn~l. ~ p~~ios , nacion:~.cs, · pelos fUilccionarios publicos . 
rom wbs.tütutivo <la Conuzaissãt• de inanca.s e O r çamento ( •.' 

di.sc~lJo.) . ~ 

· · · Approvado ·O. seguinte / . 

· PIIOJECTO 

· O Poder ~!ativo decreta: . 
Art. J·.• Aos·· f~cionarios .publicós. fdeeraes que residiam obrigator:ia

=te em 1)roprias ·nacionaes·· ~.'disposição. legal,, ·n::gttlamentar .ou por 

-~eri.ienei'a:· do ' 'serviçO, é: co;teedida·i:unnistia ·fiscal por fal~ , de paga.mcn
. to dos : resJ)ectivi)S'·a.iü~ a'::que · estavam .. sojeitos ·em virutá~ dé leis an
teriórês ·á :&e. .n.oos; de·:!-4 de . Quíubro &:· '~lz/ 
· ' ·' :Arl. · :z '"' · AÔS· · fcsn.ecionarios · ilas: (X)fldições .do ,·:~nigo :mterior, qu~ ·ef
_feêti-<iíeCm:aiiu:'rite"Pa')rar~m· o~ alu~is•·a qUe. esta.~ujdt03 e:: que :o. inda f'C~ 

. siiliain ein p~oprios nacionaes nbri~r.~toriamentc. por. d;sposição kgal. regu-

' . 
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lamentar ou J>Or con,.-.enien:ia do serviç~ _ser .:i .. -creditada, . nas, re~ivas 
folhas d~ pagamertto, a importancia total dos alugueis flagils, wrrendo 
por e1Ta, até. sua extip~o, o .pagamento do~ aluguei_.:> .. ~; .q~: e5_tão ~jaitos 
actualmente, em virtude da' cítada lei n. ú.oos. . 

Art. 3,° Feita pelos interessados . 'a prova do 1_>aganento de :a!ug11eis a 
que se refere o arti~. anterior, ~- ·Minisl:.el;ios ;1· que . os IJlesmos pertence
r~. promoverá!> _o expediente necessario . pat:a o cllmprime!lt·) do disposto 

no mesmo :artigo. 
Art. 4." Revogam-se as disposições. em. contrario. 

O Sr. Presid~n.te - O p_rojecto p:·.s3;> :'t ~-· di5CU>'Sãu. 

Votaçiio do rcqucrinumto n. 9 <k 1935 (t," lc!gislatu-ra), 

do Sr. João BeraMo c outros, no sMtli<fo da Mrr.,·•a{'ão de d·u.as 

Commissõc.s E.rpcc-ilte.s para• o_ estlfdo c .reforma do.$ .. Codigos 
de Minas c Agua~ (Di.scuss"ac «ni~a.). . · 

Approvado,. 

O SI:'. Barreto Piuto - (PeJa ordem) ~ Sr. __ J>~esidente, m:iY1dat"_ei 
:í Mesa \Hna de=lar~c;ão de voto sobre o requerimento . que:. diz · r:espeito ;w 

est~do e refDrrna dos Ccdigos de Mina~. e A~s. . . ·! ·.··.: .-. 
'. \ .,_._ .. ' -... .-. -.. • .. =. -

Vem á Me!!.;l a seguinte 

' ·J . -, ~ 

A exemplo ·do que ·tenho pro"cedido-·em·~asos -':i.naÍogCJG:"1,.ot"i=r. Üvora

Yelment:e ao requirimento n. 9, deste anno, ·no' sentido de ser nomeada. 
uma commissii0 especial para estudo e refOrma do •C~digo de Agu"s. 

Fosse esta a primeira 'vez qUe exereess-o meu .voto quanto a· ~omea
c;ão de coromissões· i:sepecia~. · agcn'á, ·viria manifesfar-me• co~trario ao 
requ~mento citado. - ··'· -. . -.::. 

•J ustifico esse meu pocto de vista do seguinte modo : 
1,0 ) O actual Codigo de Aguas nadá :mais é· do' que· o projceto. organi-· 

zado pela .suJ>o;eommissão constituida por ··tres summidades J\·a matéria : o~ 
drs. Alfredo Valladão, Verissimo'' de :Mello e _Castro Nunes. E;sse pro
ec~o teve, apenas modificadâ a disposição. da ma teria; não sendo ate~a.do 
nos actuaes livros I e H, senão .em· detalhes techni·cos ou por exigeticias 
cocstitucionaes. 

-.z.0 ) O Livro I!I conservou as idéas. do· projectri; adaptando-as á ConS-· 
tituição qae não ··-pennítte ·as:-·Cómmisaões coro poderes leghtltivos .executi
vos e judi~riall· exiStenteS no ;pT~jeclo. · <.; :· •. • .... ,_ · 

: 3."0
) Não. ·foi ainda, .integralmente; :applicado .d!:-· modo .. que -_-ninguem· 

pode..-á alegar :~s cOnseqúe~s: ·da·. ,applicac~ •.-do, -_.COO'igo . :de~~s.,. ,: . 
4.") -Os principies :op!)l.icados :::.:J ::Codigo:. á .. iM!:alizaçM: 4a.s e_tnprez~s 

e$tão implicitamc:nte:. c~llocadas .Dtl artigo , I37 . d~ , Coll~tiiu~ã~ -e . o projectc. 
:Val4tlão -~~tou-os::Nr -.serem ·:.de -p~atica,.·co~:rente -~m o~trOst . pa~e"!>- -lx!r 
~..-empb -os~ ~S,l~os lJni-dc>s. , , , ., , ., , . ·: ... , _. , ' ·:: '· , . 

. · . 
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.s.•) .~fíreram. . na ·Constituinte ,.;,-a opposu;~ os princ:ipios ~n~ti

·tucionaes estabelecidos nos artigos 119, 13i e no artig0 Lz. das "· Dispo
.sições T ransitorias". 

6;~) Ha. alan disso·. t=tos interesses em jogo. ·que uma Commis~ãu 
de Co.ai'go de AgJ.I<!s,' diffi~ilmente c;onseguírá <:ontental-cs. 
. ·;.'.'ó) . Compauhias ell:trangeiras conseguiram, antes aa Revolução, eon

tractos de tal 'ordei:n, que sua leitura . provocott se:,~u.~ãn na ConstitUinte, 
COIIIO pro'vam os''apartes dados ·aos disc:ursn~ do c:X-mini•tm j uare;. ~fav~;a 
ê' do ·Deputado Eu~~ldo "ii>di. · 

8: ·) . .A~ · coinpras e vendas de cachoeiras e a e energias existentes ern 
rio!\ ·do domio.io p·ublíc~- e. portanto,' bens inaliena v eis, de accordo c:om o 
Codigo Civil, eram communs,. e agora, o Codigo obriga os interessados a le
galisar a · situação·. " Mas. -como -conciliar o$ interesses · nacionaes- e as 
barreiras ' da política ? Se, ·. · actualmenté. pretendê-se modificar o Codigo, 
seja-me peiniittido chamar a atten<;ão · dos · homens de boa vontade sobre o 
façto .de. que .. pela sub-di,·isão, ·01 fi_SCJliza.;ão .das. empresas de electricidade 
.se tornara , .quasi . ioocua, e ~ctam.ente esse foi o ·o bjectb:o de recente pro
paJlllnd• . nos Estadcs · ünidos, magi5traltnente descripta · pelo eminente·. Dnu
tc?r. , L~iz : cie MellQ., .. Poder~ .. ainda, reportar-'!'le aos estudos· .dessa grande 
notavel figura de tccbnico. , JJ~;> . . .t).duzind9 }iagalhãcs de~ Oliveira. 

Estudioso que sou desta materia, ha muitos anni>s, reservo-me. entre
'tariÍ:ô; o ·· direito d~' rlis.eutil.-a detalhadaínente, quando forem conhecidas as 
-eméndàs da Commissão ljue vier a s r:r nomeada pelá Camara, . ao . actua1 
Codigo. 

.. ' · : , . ,.-VQi~fÓ~ .. -~ rcQUr:rimento · ' '- . ' "· -de '11JS, (t:' -•'(}islatura) • 
do. Sr. Acur~~ T~_rrcs, de inft>nnações, (lo Mimsterio drs. Ed,._ 
caÇ.a~ :~ .~arld,~, .P.~blica, .sobre medicos r: . enfcr~ros que tra-

' .l>aJ'Jam a . ~or,~o. dos na~·ios da. Marinh(l Merccv1te (di.setlS-

, .. . , .,{fW ,r,_nica).; .. 

· Aw~ov_ad~. 
Sala das ~~s~c:s. ~7 de Maio de l<).JS. Eduardo, ~~~':;r,f/.0./~Jtrto;.._ ;·, 

' .... JVotàçâ~ 'do·' requdrlni(mto .. 11.' 'i. de i il35. '< 1 :• _iég~latu~a), 
dp s,;:· Acurcio"f;,r.,..;; c outros, para q;~ seja convocado ~ ·o· 
Sr. Ministro da Fa::cnáa, afim de prestclr. 'inf~çõ~~ sobre 
é Departamento Nacional do Café (discussão ~niço); 

. E' considerado prejudi-cado o requerimento . 
· .. ·.· . ,;:..: 

O Sr. Acurcio Torres -(Pela t>rdcm) - Sr . Presidente; V. "·E:lc 

.;u:aba de ~nnunciar que o meu ret~uerimento est..'\ prejudicado ? 
: :. ~ • • • • - !", ·~ . • . . . . .-.· . : .. .. ·; . . ·, 

· O S2 'PitESJDE!f·TT. -:"- {) ·S r. Minístro ·ôa .. •Faz.enda j:í foi convocado . 

. .Q, : S,~ A.ÇIJ.RSIO .=r:o;RRES :- . ~er~~· O Mini~rP.-:Aa.,faze~a :,;•inda 
'il:ÍO foi convocado . . V. Ex . . ha. dr:. convÍt' commigo : não est.â prçjudicado o 
meu r~uerime~to; ~·'D.io o est:ii, porque, ,o . mesmo-; ~::.(U!I!fa . c:fll . dispositivo 
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... 
_;_: !144 ..:.._ 
/ 

· · conybC:ár os · .Minia~as. .··: ··.· .. · 

. Sr. Presidente, se ó requerimento n. r 3 tivc:Sse sid~' vo~do ante~ d~ 
rciiuenritentci do Sr. João cârlos:. este . poderi~ estar prejudicado. pelo ' meu, 
ao passo que o 'ri!queri~to .. d~·· mitlb"a aútori~. Dão ~ú,' Je'' :JD.aneii·a ~~~ 
gwiia; fi.êar- prej~dkád~ · ' pela appr~~~çãQ ' :d~ de S. ·E,i: '.Lei~ v.' Ex. · ~ re
qu~'i-:im;;ntó do Sr. lnp1ltado JOio Ca~lo; - .q\le a' .oea'iri'à'~a áppr~..;ou _:_ e . 

. ~erá" que ci ~eS'mo . opede inforoi:ição . ao .Sr. ' Mini~tto. · tfa'· Fãzeriáa,· '~u. -~~ 
tão (veja V. Ex. a fÕT'ma altarnatnra) que S .. ·Ex: i~ba preeta~s·~ · O ineu 
'requetfuí~niã · é imperativo :· -.. ~nvocamos, ~a forin~ ' da ' Constituiç.ãn. o 
Sr.' '·Miní~r<> da Fazénda a comparecer . . ·: ~- ·· · . 

fi:\.' dé · con~ordar. V .. Ex., .pois, que t~llo 'razão, qu;Utdo, . suscitando . esta 

q~_~ão de ordem. peço -s~ digne . d~ r~nsiderar sua. decisão • . submettend~ 
tn~ .'regu~ri,D~to á Cama.:a, p~rn que esta ~ appprove ou r~citc.. · .. .. •' . . . ,. . . 

. Alnda. ·Sr.·, Presidente, 111n outro· ·árgumentO: ·sendo·· o meu r'equerimenm 
roai'& làto que· o do Sr; João Carlos, não-' poderia uunca ~br"preiudica'do . O 
reqúCrim'enm n. · r 3, approvado; poderia, ·sim, prcjúdiéar · o · do Si' ~ 'Joâó 
Cari~ ; o- qire não é possível. porém. ê sér o reqúeritrlentcÍ d:t inino~ia · pr'e'-
judicado peló do llh1stre Deputado riO::g6ndense. · · · · · · · 

·, 
A!>Sim. a ~inorl~ . espera que V.· Ex., ~~pre tãq. U.berat .·ua· P~e~iden.:. 

cia . ~ Càmara, subme~a· ~ plen:Íri~ o rcqu~iment?; dando-lhe inteit:a a, 
reSpOl!Sa.bilidade .de sua rejeição o\.1 approvação. . . . 

J;í disse nesta :Casa, de uma feita , e o reJ)ito agora . que sour .deste _pia
tida', e. 'por isso, não tenho _duvida . de . qú·l!!· o ri!'súltaào. vae ser o mesmo : 
nó ·fim o Ministro nâo . será ··convocado. · Nã~ qúero, éntret::into, que pese 
sobre · v~ ·Ex: ·a responsabilidade ·dá · má irii:et;>retaÇãó 'do :Regimento. Gon~ 
cito· V . Ex. , Sr. · Presidente, mais uma vez, a cu'mprir .o ·R~mento e ·a dar 
.á Camara a. 1'esponsabilid.adt~ da não dt~'lras•a·, - ·no· é:ontrario do que a 
minoria. deseja, nos negocios do Dep;irtàmento ~~cional do Café; 

O s·r. Premdente - :Êiueudo qúe ''o req~eiime~~ do Si-. . A~urci~ 
i o r~ . é ídentico á.. segunda parte do Sr; João . Carlos. Não tenho duvida 
a~il.:·~ntretanto; ·c:m submetter. o - ~eq~erlme·~~~ 1. ·c~~sideraç.ão o:la .• ::tsa. 
É' '(;' àü~ ~ou · íaur: ·. ·. · · · . · · 
• ' .. - \_, - . . . • . I' ; 

. : ~ -· · .. . . . . . . . .. ) ~ . 
O Sr. Bias Fortes. (feltJ ordem) • _ requer verificação <la vo-

tição .. ; 

::'· .. ·. ·:.' :: . · - _:; 1; . . 

Procedendo-se. -á yerific!Lção de votação, reconheCe-se terem· 
. -' ,··.· _.,; . .. votado a . favor. ·34 cSrs, , .!),...pota~ · c;_ ~ntra- . u9 ; • l:tltal;. 153· 

. · . 

. ·. : ;?,·.~~---~~aen~: ·~~ ·:req~er7~~to . ~?; ~ :;3·;_: _~e ' :i~ú~ ·f~- - ~~!~~~o. 
_.,-,;, :Passa'-se· á. 'matérla-:_em" distusSão"<' ' ':,_ · ··" · ''" · .. ........ ,: ,._., .,,, 

. -.. _ 
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2. •cli:tCK&Silo à~ f"OjCCIQ n. 27<J,' de 1935, mandando •1tri: 

·os 41irgcKtos dtJ..f Porit:'ias Militares c âo CÚ/'0 de Bombeiros, 
· com · ~· âc 25 an.no.ç de· SI?J'~ço; quando~· refor1fÍI)dos, sejam 

no f:~ to de · 2. • · eancmc; tl!fldo P,.rct:ercs · ~om substitutivos 
dt:ts COiimz.issõcs de Justiça· c de Srigu~cmça ·. e parecer d~ 
Comrnissão de FitÍGnças, · favoravcl ao sÚbstitutit•o áa Com-

• missão tk Spgur~a; • · 

llin.cerrada a discussão· oos irts t.~ c 2.• e :uunmciada a 
votar,;ão. : . -

· O Sr. Presidente 
Nacional offeteceu· i::' vou :;ubmetter a votos· o seguinte 

PR()]I':C'l'O ·sunST1'!'1f'I'IVO 

Art. x.n Os sargentos-ajudantes-~ intendentes e os prim.,iros sargentos 
da Policia •Militar -~ do ·Corpo de· Bomb~rog d·a Dístricto Federal fic;mi 

· dispensados, Pâra os effeito!l- · da· ieferm·a do ~gio ·de ·dois . ann:o~ de · que 
trata ·o :art. r." do decreto n. ·22. 038, de ·r de nove~nbro de r 9:3'!. 

Art; ·:z.• R~vogam~se · as ·disposíçi•cs em contrario.· 

Approvado-S, successivaJÍJente, os arts. · i. u · e :.:. • do pro. 
, j ecto snbstitutiva. 

O Sr. Presidente -O projecto substitutiv() passa ii 3." discus-
5õLS, ficando prejudicado o inicia!. 

\ . 

r~ • di.scu,sàb do projecto n. zzs-A. de t<)t}S, indultando 
os criminosas prinulrios; con1 {>arcra contrario ria Cam:missão 
de lusliço. 

- ·Encerrada a discussão e annunc:iada a votação; 
Rejeitada ·o prcjecb:l . 

•. ;,,-." 11 . .... / 
·· 1 .·"&i.rCYssãa · :da pr.of(?t:to · n. 23-A, de .1935·. ~.rtabtl!e~ 

· cercdo o ser:uiço ar1 transporle. maritimo cntrc a.s cidade~ do 
Ri<>, de Jandro e Nict/r.eroJJ ;.·.com par~tcr: ·.da·. Cummissiio de 
Obras e parecer contrario da Cammissão de Fi.1111.nças. 

Ericef'tada a discussão e annunda.da: a votação. 
Rej~tado o projecto . 

. t.0 dÍSCU.S$ilt> do projeCio n. 22l, de 1935, rcsta,_bckcemfo, 
cqmq ili4 de ; fesi4 likioM.Ç ti' 1 ~ · '~c Outubro~· cOm. parecer 
jll'tJora'Uel ela' Commis:sãÓ de Educação. '-

. 7 . • ... ,. •• •• ; ' ~ . ; ~ ·, ; f ; . • . . . 

O Sr: Presidente - ·EntTa em discussão o. projecto. · · 
.-.~ :~ ~.~;:;· . .-:' .-~~: ~: . _.-·. :. ' .... \ : ~. , .• , i. -\-::: cn~·:.t_! ;:. ~;j.·:··;i.:~·_: J)·~: ~} 

. . ......._ . . . . · · o Sr. ' i<iSê' dO · Patroeüi» :::.:.. Sr: Prc'Siciê~t~; o Go~;.,.cr P~o~~rio; 
por decr~to n. 19. 4S8, de r s ·de Dezembro· de· 1930, Q;cT-uiJ ··os · d1as' f6. 
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riados das .. cvnmtemora.çües . nfficiaes, visaUIIP · bc:ncíici!lr. o~ trabalhadores . 
. . Po.~ ~~-- 1~Úvq, . g~du fõr~ . :~ub~ettido .. a·o . voto do pleaario o pro

)~. - ·4~~ -,'».~id~~av~ Í#~ :~.~i~~ - ~ dia. 3~ de. O~tubr~: dei meu voto 
contrario,. . aoomp:inbando ~ .. ma.nifestação 1 da maiorill . dos Sr9. .Deputado&. . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . ' ~ ... 
· · ·O feriado de. 30. de Qutu~~o .tinha por fim horaenage:tr os empreg:1dos do 
cornmercio, '_cla5sc: .. ~borio~a.; qq~ . contri~ue .<:Oitl a , So::!-1- .et~fcsrc;o 11a~:i a gran
de%a nacional . A.ssim pi'o<:edi, Sf Pre~i4~t~, . pc;>rque . e!J.taV=J convencido 
·de que ess..· homenagem redu~darhi em prejuízo p:u·a o:< etnl)regado~ na 
industria. :.Vencendo, na . maior . . Pilrte. com" diaristas • . es~>es trlibalhado1'es 
perdem se~~re co,;, ~s conun~orar;;úcs d~~ di·a~ ' f~.ri~d~ . . , ;ião factos que 
d~em mere~r a nossa apreci.açlio. O empregado ·do commercio, Sr. Pre
~i!i~.te, ~OillO cpl_laborador da. acç.ão. '!<!.*\ ... já t~; ·-e~!!l ·1;x~~sâ.o.: dos 
seus idc:ae~. <'> d1a 1,~ ~ . . 'de. Mai<:>, .~otu~agra!lg, . ao .. Trab~lh ~.,.~sim :.~cmto .: o · 
Brasil )á ' .possue no seu calendario o feriado de 1. o de Janeiro, destinado á. 
Fraternidade Uni'l,ersa1, data em. q\lc .. cada . patria d~ve instítuir taes fes
tas, ;Seggundo os laços especiaes que :Pr~ndern os seu's destinos ao destino. 
de .~O$ ~s . P()YOS • . ;?elos ~qtivos . expostos. _;Sr.,_ p·~~te •. ··oto . ~~tra o 
projectç , ll ~, n .. que ,i~stituitJ fe;i~o .naciQI\at o. ,dia f2 de Out_ubro •. A Co~n • 
. missã~, ~e .. , ~du.cação . ~ :el01!JQrou, . ~. ·JlT(!J)oS.ito, , um . parecer . cqmpleto,. :. !lcmons
trativo da ,<:.J!.PilC::idaqç;. ~!l _setis . mCI'I)hros, S~. ~E~.,~ ent~anto, <JUe_,não _pri
Yam i.:ltimamcnte com . . os . opc:rafios, . ta}ve%: des~oçb_~;ll)l a,. ioçonver.iencia 
em se c:rear mais um. ~criado, embota a sua decretação rcpre~ente uma jiista 
e merecida . homenagem. . .. · :, :: . . , . , . : . · . .-: 

' •. ,' , • o.' :-, ;_ 

Em segui_d.a , é. <lncerradil a Jiscussão e annunciad3 a .vo-
,, 

Approvado · o ~inte ) 

. . :. .. ~ : ~ ... 
: ·~-.,_ ·.· -.:_, ~~---· · ' .. ',\ :·-:·. ·-··. ···. 

·N. ;!:!t - 1935 
, .· .;:.-:.-· ·· 

Art, 1.° Fica .restabelecido, .como dia·:de· :festa.: .n:idonal, o -.~..: de Outu
. - ~ro. cpt;tsagrado .á commemoração da, Desé(?berta da America. 

· -:· .. -.:Art • . 2·,-:~ :. Revogani-Se- as • di-sposições ·.~ ··: <:ontr:üio. • 

. . . . . 
_.. .. . . ... ... · •' . ~. ~:· .•.. ;_> :'\,t., ~ :~ · ~ . ... ... ·- . ..: .·: .·.::· : ~ : =· . .... , .• .•• 

· .. ::. :. - ;Vetl\! :~á;i·.Mesar ·~a. -,segUinte·. : .. ;~. · ~-;- -~.-;~-
_(·~ - ·~;: .- . 

- ~: .-- - .~ .~ ,·# •• ,~-.... ; _·· . ........ ) ..... :..·. •• • •• •• · · _, •. _l._.·,(\. ...... ) • • · •• · .. _ ,_')~ ·. :· • •. 

Declaro que volci contra ós proj~tos ns. ~6 e 221 • 
. - . :;·, ·~:·:.· ... . ·,·. -. . .. .. ' : ·-• , :.. ; o\ • • • ,,,·.,:,.· ...;.!~: ::.~ ·: ·.~\ .. ~ , _; ' .... • ·•·-· .· 

.;' . ~-~.-.... ~i- ~-::,·. --.t .. ,;,-:_,_: .~:':\ ·~· 'l . .• ;: ; ' ·~·r':::··:.' ':'··.\~ . 
S::.l;-. da.S Ses11_ões, :i7 de ·~aio de 1935. '"--. José · 8~'1'11lU'dí.n~. 

. . . " 
. , O ·Sr. Bar~~~.' j>·iittÕ '' 'J];~Ú' ~;.!J,;,;_f~~ :r~i'~i<:'~hf~,;~d:~ensa ' 
de.·int~P,eio . .P.a~~:~ o ~_Ps;~j~~o .~n. 2;i, <!e JM,s·: fi~!at. na _ qJd~_, do diá . 

·. ~ ~~: ~ei.t#~€·., _,:,;_~~ ,-· ~~~~: ... : .. , .. ~::~_:,n .,:~~ ,,:-':· :·~ >~~~~.,"""·; · , . : . ~.,,:.:: ''·; 
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fi .. , . ~ . 

··. · ' 

... ·,· 

·.:···· 

Dist:l_tS.<ão nni<'cl. do par.:cc:r 11 . . 3'.1. d<' 1935, aPP~"OtiiUido 

· o acto do Tribicn~i ck i: onltl.'i, <IH<' rccwsoJ~ . rr::gistro. ao .ctm-
. . lri:ftf! .' . rdr.b~a.do J:elq Cotnm.issão Central ele C(llr.J>rás 

com a .-'!~tio Mc.~~~~an P~trol,•um Co. Ltd . 

. E~~~rrmi:~ .. a 
. . ' . . _discu-ssão,· l'e:"Hl<>, ~m 

. . D.i.sm.ssiio JOIIÍ('(t do ftar,•cer "· 6o, J,• tc:Js . ,;pprwamJo 

c• ad~- cio_ ' tribunal d~· Co~t~s. 'l''•~ rc.'CIISOU rcyis/ro uo CO>'

tracto . ,. c~lcbradç • pelo •.. Com-mis.siiD Cm>-tra! de Compras 
' " • ' ·.· . • d• ... ... ,) .•. . 

,. Lt<l::. l'c:rr:mdo & Comp. Ltda. 

Enc~·rr;Ja ;, .· ui~cu,..é\.1) • . sen<lu, em l'o:j(UÍ<ia . . il{l!>TMado 

(' pare;-er. 

O Sr. Presidente Nad:, mab bavendn a :rntar . \'<rU lel'antar a 

. .. ··' . • ~ .J' . . . ' .... 
. .. r •' 

·' · Votadio' .dv reijuerit;enh~ . n. 14, ~e -").!5• \ .. ~ le~ei~l;:~tura). dv Sr. 
J~5_ .. ·. )ilangabei~a e ,(lUt;~,_ :['«Til . 4UI:"· seja . crcacJa uma commissiiv de onze 
:t1~1bn~~ • . afim .de ele. , p~squ.izar . as. -é~ndiçi~~ .de: -.1-)du 110 P~riz e apresentar 
um . .rela.~ori(l. ~ntendo medidas -a ser~m . _t(l~:.r.~as. : n:i . pr~te sessi() (dü-

.p: · ' · . ., . ,'!, 

... :;·. ·-'. .... ~ 
:.:T.~. discassã,o..(!o 11roject~ 11. I ,W •.. ~~.: ,1935 .. disP,O!ldo sobre. a (Jrgani~

~ii.(l , . instrucçiio; ·,ga,-';l~tia. e justi_ça::_d,a~ .!>alicias ·M~lita,ré~ -;-, .. : · 
. . :.1~·'-·: ~s~us~~'? .~o· p~ojecto n. ·-7-l·A· de. _1935• . ~P.~~Un-'. sobre ·o paga
ULentu· .• de ,au.'(.Úi•l" . t;le"idos á :·.S.Uita Casa• de :!.li:;eri::ordia, .do· Rio .. de . J a
;~lr~· ; :t~~~-:~~c:cç-t:,' ~"-' s~b~it~tivo, d? , OJ~tm.i~o· _de . FinarJ~~~ : ·. :· . .. 

.--D~ussão : :\inica !do .. projecto n-.- ·:iz7-S·,: .de r93s. aÚ!orizan.::lo a· abrir; pelo 
Millil'tcrio ··d~·:c\'iação: ·o .úedito supplem~nta:- de :fc,-oo :ooo$oo6: para·· li• 
quida·r :·:os ·' ~romissos' ·já · as~umidos .-e c'onsenra~~:- ~:is estradás de ro
dagêiu :no Par'iná. ·n: cargo· do ··s:'" Batalhão~ • àe Engénharia:\ 'leÍldo •parecer ; 
c:On.-':subMitniivo '' i la · 0:01nmissae · dt' ·'Financi-as-- i · cme-nd;~- ' em··' j i ' '' :Üiscussãó 
e~·:l>ro~to ;-::- -: /i_~ .··~ - :: __ ._.,·_.: -:~·-: .·_>: ::. -_ · -~; . ·· .. -.'"~ >- -·~- , . 
. • • j • ••• 1.' : ••• - "" •• : · • - f . . . • ' · . -. - ..... • •• . • . ..... ~ . .... • .. • .• . ; . . . . . . • -. . . . o • • • • 

.. : ~;w • diS!!U~sao . do prôjeéto _n. :.l2J, ',je ; t93's;· r~staf;elê=~p<io. cotriéj ' (tia 'de 
f~;thi. -;: n3~idn~( o. 'r'(. d~ Oi.i.t~bro: .-c'oín :p:a;.'e<:;ir' ' fav\>r-'1 vel ~Í~ 'Ctlllunissâo 

.d._~= .. i .~)!_ r ~-~-;i~.-~.-,~~; __ .-_ .. : ·· 1··-~.- .· . =· ~ - .· :_ ... -·!:-__ .;... . • - ~ - ~ -- . · -. 

~ , .. ~-; . ' .; . ~ · .• ;. -~ ·:!- r . : , ·. : . . 

' --:·'•''· 3- ~ :·, discuSsão. dó" .projeCto:··n·.' ,·3·2. •de•• 1935• · ( t-.• iegisbtur:~)'. apro,ei• 
. tazúiô os~_-.Sa,~gento,S:: diploriiaCiós . ~1· -~oo!lntologià ; :: = ~ 'P;I.n:a;r; ::d'a- ,-~ommis.. 
-sio de·_.~ranç~ -~sobre- · as :emendà.s-.'-em, : 3,·-~disc:ir.;são :e .:-no.:o :-p:lri!ccr ·d~ 

. nrc!iÚ~a.· i Cõcimi~.-.1 cimn:c~inda':aõ:À•substitutivo.;-.: :,,c ... -:.,. ''· .' ; ,,·; ""'· .,.,. 

~~~r >i~i~~-,:,~~~( ,dq · ?~~i~·~·~:>·~·~::.'~-~~s: ;.~,~- ._f'~r~,~ :: f~~da)~P~~~~~~ ·.e 
testacil'da ·-do projecto. n . •: z a,z. d_e, , .' ;li~S)~ .. <lkfJ1Jflp · ~ ~f~:li_tO ~e ,.,3,9.5 :~:F~O?.~· 

.' ~. . ' . . ' ·, ... ' .-. 
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....... ·~ .'. ~· . . , · 
~· .•·· .. .-. . ;·:.': .... . ·. ·-"~-~ ·.:.. .-, . 

" ' .. 
. ......... . 

para ·págar diarias ·de ·alimenta.çãn a<> ·~so:.Oiil m:l~itimil' '.la :;nude do Porto 
do' RiO' de ianciro : • · 
·. ·' Di&c:usslo uni4. <lo projecto ·n .. zs, .de 1935 (t~·· fi:.~tid:ltura>. decla
rando insubsi~lente ·.o decreto ·de' ·,g · de· AgÕ.sto de · ·z 922. nil' ·'parte referenu, 
aoA. offkiae~ do exrincto .Quadro .de Contadoru tranllferidos parll . ; re-
5irva né' .•. • 'tinha·. do Exercitá; com 'J)àrecCT da 'Cônin\i$s5ó de Seguranca. 
m<~r.te~d·• ·a · resolu~ão: legislativá vet.adn pelu Sr. Presidente ' •ta. Republic~; 

· Le\'<'116-sc n· Séssão ·á:; 17 . hóras· 'c · sS ·nlinuws . 

. · 21:• SessãQ~ em 28 dt!'Mai~)· de.l935. 

PRE_SrDElN'OA DO SR. ARRJUDA CAMARA, J ." . VICE
PRF..SIDE~TE 

A' s 14 hot':\s. ci>mparec:em os Srs. : 
·.- : • : ,\1~ •' ~ • I ' . ~ : \ 

-Euvald& Lodi. Arrllda" Camara. :'Pereira Lyril., Gener'õso · PÓriée; Edm:ir 
Car"alho, ·claro de ·Godoy. Lauro ·Lopes, ~~bdro Junior. Deodoro de Men
donl:a. Acyiino de Leão. AJ?guat' 'Basto!>;·· Jbs~ Ping:~rilbo, . Agostinho 1-~ontei.:
ro. ·. Clerrentino L:s!'lõa: Genaro ·Po!Ytc:, · Henriq·ue · Coüto, Carlos ·Reis. 
F.iíe:z:~i' Moreira: · 'Gdcif-redo' Vianna·. Hugo · 'N'ajjâleão. Ad.elmar ··RCl;h:t. 
Freire de ·Andrade; : Waldemar ·Falcão.' · Humberto An:l'~adc:,' ·' M-~!1':'! 
Ari'ae5; José · i\~g:listÓ :· · Albertó ,·'R~selli, · ·.Gràtuiiano' ,ae· ·BritO; · José ·G;:;
mc5; Mathias Fréirc:. · H~atio' · ·zena~e:' · :l'o.tto ·de·· ' Meilc:Zc:S; ·· 'Od.iii · 
Bezena; ·'Ruy Carneiro, Souza ~o. Rego Barros. Arnaldo BaStos. ··BarbOsa 
l.im.a ·Sobrinho, Antonio de Góes, ·Domingos Vieira, Artli~:r Cavalcanti, Hei
tor 'Maia; 05W~tdo . bii&a; '>HumbeTtu·Móúra, .Valente de ·Lima-; ·Deobto Mõlia, 
Melc:bisc:dec ?.lonté;'Ahtando FontêS,Aitânriranda Requião •. ·Pedro· L;tgo,'·.J. j : 
Seabra, ]pão Manglibdra; :Prisco ·Paraiso/ Aiftedo Mast:arec.has, Oetavio 
Mangabcirà', Wandei:ley · ·P!\{ho; - Pedro' Or~n, Leonero · C:i.lrão,• · 'R.aphael 
·ancorá, a:omero . PJresi·· Henrique Dodswortlr; Amaral Peixotó, 'Sâlles Filho, 
Sa~paio Corrêa;, ,Acu::-cio Tor:res, ~deíra Vaughan, .. Bias ··Fortes, . P:inheiro 
Gb.aaas,. · clemente M~rado, . Levimlo -Coello. T-heodom.iro ··Samiago, :. A.d.elio 
Maciel, A'rtbui--. · ,Bez:!lard.~ Filho, PolycarRo ·Vjotrl, . C:uneiro ~e .• Rezépde. 
~llristiaco . . 'Maclwio,:•: Vieira · Màrq~. , José Berilar.dino, . Matta Maçha.do, 
Morac:> ,1.ndp.de, . .Ba,ttos.. Penteado, ~Cardoso de .Mel!o' Netto, .. Maeedo··Bitt~~ 
C('llrt, Liu:rte Serubal; Jo~ Guedes, Feíix . Rib~; Gomes Fe,...:3z. Mj~nda;J:.~~ 
nio.,,: Fabió Aranha, Jair: .F~ro,. José Casslo. Pomingos VeUa.scO, .Laudelino 
Gomes, vi~éot~' Miiu~i, ·:Q;rrêi' da . Costa, Pti~o .. T~rinho,"· A..;tii~r Sàntos, 

·: •• .. ; ~-:. · . - :- ~· •• . ... • • · . ,. •' - :. • : ;.• · ·· ~ - ~ = ... ·• ··. · . ·: •••• · :.:.-.-• . : . 1.:1 . ·· .. ,: 
Oct:J.vio da Silveira, ~a.lllii Soares, Fráncis;:o Pewra, José· ~u,ller, Dini:t 

· Junior, ·.Do~ MdclÍiades, Carlos Go~ de Oliveira, ·João Ca;lo~:· .'Bápt!~u 
L~rdo, Ve5pU.Cio . de Ab~· • .RenâtO BarboSâ., Demetrio . Xavier> João . Stm
·Jilipio; , Frederico Wotfenbuttel; ··.Dario Crespio, ·Aiialber.to: Corrêa,· .F anta Ribas. 
Euri~. 'ÍÜb~ir~/ E~,-Gon'i,~, ' Abel . do~· • Santos. Ped~~· JÔtte,• Abifu, -de As
sis, .A,ntQJJ.io Çar~·a:iiw: :Sílva · Cos~ Adalb!:rt<l .cam~,,: J~.;do: .'Patt:Ocinl.o> 
Rtcard:iu~- Piad~. -ida~nrih~ Pr.a:do, Ferrêira. Líàta, Ricardo . MaChado,' ·oH- . 
. :~~5ii:~~t~iJ.i~~t'·: ~~;;r:~!:t;~;~~~t:i~i~.~~~.:~~~~é~f:'':~~l~;~~ ... 
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. :O Sr •. Pr!'!.9iden-te -;- .f\ list.a., de _pre:;ença .~ccuM o cnm~arecimen~o de 
!3~ Sr.s:. - ~"J111tad<>;~ . . 

Está aberta a Sessão. 

·· O·-Sr . .-Lauro· Lopes <SuPfJh••.SII. :sL•rvindo di! ;:·• S11cr••l.arÜ>) proc~r: .i 
leitura da Acu: da Sc:~são ante~edcnte, a qual e po$1<1 em di~cussão. 

· ; 0 -Sr ;· "Oiiveira-Coatinbo (SQbrc Cl .-•ktn)- Sr. Presidente, n:t Ses!IAo 
de ·hont~. -o·nobre · Deputado por ·São Paulo, Sr . -Fel1x: ·Ribas, íatendo apre
c~eS em defesa· do ·.Partido· que· rep7esmta. rcfet-iu.~e ao meu. nome, como 
p;irte :Qtle fui do Governo do F.atndo de São Paulo apÓ!I o período revolu
do'oario' .... · 

Disse 'S :.-- Ex. <(ue. no Governo do Sr. J oii.o Alberto, se effcctuou UJil 

vasculho nas queStões do Institutn do Café e de~larando per:o:n~r ~ esta Casa. 
u1n dos Secretario$ · de então, Sr. OliVeira Coutinho, como que appellou para 
o metl teStemunho neste :issum;~to. ·· · · 

' Pe~jav.a, obS"C~v~r "i1ue., decOrrido~ 'os primcir~s quarenta dias do Go
Yerno ae' Sãri Pa~lo, .de Qu.t' J>arÚctpáram nomes do vulÍ:o dos Srs. José M~
ria Wbitacver, .:.... José Ca~~s -~nec:OO Soâres, Vr:ente ·R!o, Plinio Barreto e 
ô~trC?s. ftjnll_díCádo:~ -p~r . ~o !legas e ~migos,' ainda. que . sem relac;õ.:s p~aes 
~;é~ior COill o ~tão " Inte~ventor, s~·- João Àlb~rto: para succéder. no c:t;·
go d.~ . Secretari~. de V~ê;ão e Obra~ 'Pub!i~as, à~ eminente engenheiro,. á . fu]~ 
gurante pcrsomili.dade do Dr. F ranclsco Paes cLeine · Mon I evade, Posto (j ue 
Di~ . pod_ia · ;écissa~ e ' ~ccclta~o. de~penhei~~ durant~ · -~lguos . mms . Embo. 
T~ .fes;c· Sec~e~·ria· 'de . . Estado a'~ maior'':VU!tó finan;:ej~~ c'm São P:mlo, ~-. 
partiçãó a 'q~~ l!m'va~ . afféctos. scr~ic;os··:d.a . ma;lm-~ 'impOrt~ncia,' cC,zn'o to~ 
d.~' 'as ~br~ . p~blii:as': do Éstàdo, a c;onstnic:'ção e co~ervii.Çãó das eStradas 
d~ rod~eoi.-,~ f~~líza.<l.ãi:i d-~s cst.radas de .fetzo --d~ c'~~ee5sãÓ. do Estádo, a 
adminlstr.ação <lirccta <b-s duas ma is importantes vias ferreas do Pa i:z. o s;_ro~ 

• ~ban~. ~:'à . .Anu.;,quare~. todos os sérvíços de· aguas, inc;~ve obras . nt'~·as, 
~ c~pit~J d~- Estado; á·· fiscalizaÇão · das de Santos, · Uão · ~biarr ·a ~a Secre- · 
tarla·, 0!1', SeiViÇos ··.propt~e~te ·chiunado's de' s}'ndicai:lcia . . As syndic:ancias 
q~e ~ ~·- ·se~i-et~~ía • fêz: 'e r~ . :Ípenàs as . rci~eri~es a~~' ttaballios ~nicos da 
proprla · reÍ)~rti~o ó;. ' ã~:- ~;m_tas ·em.· ô.:Oms0 de 1>~~to. A tlDica inter
ven~5o da ~efeÍl~ Se~~~rÍa c~a, _:. -~ m~ita vez . o fiz, - no sentido. de 
indeferir Jl.edidos de pagamento, um_ só delles de meio milhar d~. contos, quan-
do os assúmptt;s· 'e5ta-çati1 'li~dos á oommissão de sYn<ucancias'~ . . . . 

Accmnulei,. ere 'pri~cipio de Fevereiro 'de 1931, tatn:bem com a .Secreta
ria da Viação, por ~onvit~ do Ínte;.vw~r. ã' "s"eétetari~ ' dd ÊcÍÜ~:ição -~ Sa'Dde 
PIWllca. Ambas •. j1mt~ representav~ metade .. do orç:ammto cio Estado de 
São. P'auio, ni~s"~~- ~~:.:.~~a tinbâ~ a seu cargo; ns s~-ildibari~ias '. E,. 
tas.._ corriam pela Secretaria ~a J usijça. . . ... .· . 

Qua~to~ ao .. Instltuto d~ caÚ. por .· outr~- lado, sempre foi admints~rado 
ou pe]a Secretaria ~ Fazenda on _pela de Agricultura . Em. ta~ condições. 
por ~ior qÚe fosse o . níeu ·desejo .de acc"Udir ao_ ;~ppeilo do prezado an:iga t 

honrado , C()~ICBi' ~:. :F~!ix. l_Ubó::~, não' me a~ o. ,em ~~~çã,Q d~. dizer ~lgo ~o
bre ~-~~ :~~en-~o.~·~ r~#.d.?s .~ :::P.~~~~o· do ins~tú~~ ~o ~~ré~. ~pin·~ - o -'~~uh 
t_a_do a. que 'chegaram_ ~es:~yndJ~n~s. . . __ . 
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Éni .. pririclpio de Junbo de 1931; cen:â de ~~ez e íiieló'bánrà;' do ··s'r ;:João 
Alberto, _ deixar, eJie proprio, o governo, oolkíteí a minha·· txÓrie_raç5o. · dd. 
x:tndo o cargo. ~·..: -. 

. Assim, Sr. Pre~idente, .era esta a explicação que devia dar sobre o as. 
sumpto, ·cabendO-me agora dizet'; representante. da lavoura·,~Jesta .Oii;a:, , mas 
amigo pessoal de qua!i : todos, ci-elo · mesmo· podér dizer:·, qu~'·todo~ os repre.: 
,sentantes.· da terra paulista na Catrata, de um e de outro partidos, q'Ue se 
me fosse permittido thes endet'eç:lria . um·· àp~, pa~a. · q~~ 'as,· questões. : comu 
esta, . do Instituto do Café. em · que é apellas envolvmo· o· .. contr.ibuí~te ·paulista, 
pois só a. ·sacca ·de café-paul!sta-~ag:t.;:o Insti-tuto de Ca'fé.-.cujo ·pa.tdmonio está 
a ::argo do governo de. São Paulo, sÓlnente devessem e r · .tr-adu :tidas á dis~sllão 
no scenario · federal. quando por acaso infringir~ qualquer .dispositivo · da 
Constituição. Federal OU; leis federaes, o q'Ue n.ão' occorre. na h~pothese . . 

Pat:a .. São Pau!Q, como , 1;1ara todos· .os· Estad()5, · a,s questões go contribu
inte local. e. as qu~es .de . admiDistraç~eslocal, d~yem ' se~; ~r.a.ta<ias d~tro 
desses Es~dos, q·uando não erivolv)la{.preceitos federae~ •.. . .. ,. , 

, Ainda bontem, a palavra luminosa e autorizada do. honrado lcacler da 
maipria, 5alíentava ~- neCeS'Sidaáe de ' nWi't.ermos, ~ 'ta<k 'd:-saa ~tiré~. o re· 
~ri~e fed~raiivc, -~. :i. ~ vêr, · o ··;egúne· f~erátivo pede isto:· · · · · : ' 

-D~mais, · Sr. Prr.side~ie: a cont~ibüiÇã'o. ao -'in:stitúfo'· do Caiê . . em vir. 
tude ()~ u~dos primeiros e màis' lóu~aveisaêtos do a~tüii:Go~~r;,;ador de ·são 
PaJio, .quando ai!Ída In~ervent~r. foi r~du~ida 'de' ~ét~ ·:míl r'~is pa.'ra tr~::s · mil 
e 'quinhentOs r~s por ·sa.e~a . ~ .. . . . '. '.' . .... :: . : . 

. ,0~~- o Oepartamentti~Rcion:il do caré . cobr~, IiQr ~ccii; 'Q.ilúeô'ta·e'·cí~~ 
co' mii rêis ;. o monopolio driihiiil; ' IÍICS!Óo restrlció;'·iiri:P'ortâ ~:.n ,;~a-i-t::d~c~o 
d~ ct::r~ de.'~inte e Cincó ;nú réi~ ~r''Sâ~ca ( ao 'tO&'·~~: ri;'it r~is. . . . .. 
.. Em. i o milhões\ie. sà~i:as ·.d~"exílorht~o -paulista, 3~soo .~lo". 5acca .. ra:úm 
o totai de ~:s tci-t contos; e. :ràs'ri~o .por Sa:cca-'f~ ~ totz\ dc' 's~teil~ - mil con~· 
tos· de' rêis. : · ·=-· ·. • .. . . " ·. · · .. " · · · .':' :-~ · . . ... : .. 1 . · . • . . , .. ·. · ... . 

. . . De modo <fUé.' airi<k -~c:Smo ~~;ne;i~a~~té; ·65 ... Í:lrobi~inas d~ 'dtl tiú.: 
· -~ debat~~ na espb~r~ íedéraCSão vint.e. ver:~ . inaiôr~5 q·ue os . i>r.obierr.~ ~~~ 
~~~ . co~;, .. o's db' insuhatç : .~~ :·c~fé . . :$ ;_ ·, ~i's '~?.'~~: ;~_~ã~·. pe~ ; -~~! : ~" fa;:i.~. 

·. aos ~~. amigos e. ~lki.U, ~ste:. ~Jilpello :· séjarn a~mptos locaf:S _:frat~:ios _rio 
6cenario local ; séjiun os recutsos ' d~ sua inteltigeiida. e . pa.t~iotisíno ' app\icà
d~ · á :sólúção justa c · Íí~:i'~te' das. 'q~~õ~· ~~~di·fam'~nt~ f~déta~s.' ·. · · · · · 

' ' ' ' • ~ 'I • , : , I '"· • • • .-,. .o 

. _.· 
· .-E~.f.:i~ida. ·é ·appro~ada ~ Acta il~ s~~o_.~il·t_é·:.~;r~~il!, , .. 

.. · :)>·'sr. h~ide~: -~ · P~~~~sé: ;(!eit~ra:·.J~_;É~:~d~:~ot~~' .... 

EXPEDTENT'É 
• ; •• - ~·:· - ; ~ · · ., ' . . .r 

• . :, :' : .,.-; : .. ~-:- · ... . . '.":" 
, • ' 

t ~ : . -: : ~ .. :·. 
"' .··.:. 76fficio :' .. · .- -~/. .... ., :' ··:r · ·.~·- ··:- .,._, · ··' 

• .-. • ·~ :· . :' ··:. . - -- ' ·::1" -.:. ·~·:: ·.' • • :·, • :. • ._,-__ . ' .• • : .• ·-· •• -··· 

·.· · · •·.'/,·: ~ !" ·. · ., · ·' . , - :~· .. . '·.: .... · .'1·:'- .~:• ; ,' , . ,; ,'· •. ; · · · ,:- . . . :L, .. .' ... ; .. ,_ 
. Do· -Sr, ·. ~ta.do . Siíva· 'Cnsta, de 2r"·dó . corrente, ·. coilimunicandó · ba. ver 

4~íxii'do·t~:ir.?ad.· a·. :~r~àd s~ssã~ d~ iS: '~<f,~t~~t~.::.._·~.~:~;+t~-~~:~}~."~~d~. :.· .. 
'( . --. 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 0811012015 11:26 · Página4 de 103 

-3fi1-·· 

• ·a . 

.E~o. Senhor Presidente ds. Cs.rnara dos Deputados. 
Tenho a honra de: ·,oticitar de Vossa ·E:xcellc:ccia ·p~r~issão para que 

". Sr. l)T. OttO Praut-cs 11e afaste do exerci cio de" suas altas fuoc:ções de Si:~ 
~:retario <la Prellideneia deasà Casa do Congrezso, afirn de oceupar, interina
me!fl,te, o ca:-go de Secretario da Pre~ldencia da Repu!Jiica. 

•R i o ·de Janeiro, 24 de Ma_io e 1935. 

- A' Commissão E:otecutiv.~. 

·Do 'Ministei:io de Justiça e Negi>cios Interiores; de 2j do corrente re
mettcndo dois ' dos ·autogrãphos ·da re.o;o(u.~ão legislati'ta, sanc.cionada, 'autori
~ando o Governo 'a confiar a uma a5~iação 'clvH a diiecção e admiorstraçáo 

. da ·sc:cÇã~ Feminina· do Instituto i de Setembro. 

Do Ministerio das ·Rela<;ões ·Éxtc:riores, de ·zo do torrente, remettendo 
a seguinte 

_, 
Senhores M~br-o& -do Poder Legislativo;.' •. 
De aeeordo -eam o prc:ctito ·constitUcional, stibmetto á vossa· eonsideração. 

·aco1npanbada de ~ma . exposição de motivos, a . Convenção, tnelusa por. copia 
.:wtbmti~ad~. ~rean!fo, ~- ~Ullião Inb:rna.cio~ . ,~e, Socéorros ... . c . daDdo.Jhe es-· 
Íà(.utos • . acto assignitdo -~m Genebra, sob os aoespiios dà Sociedade das Nacões, 
a .,'2 de' Julho de 1 gz?. . . . . . . . . ., 

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 1935-

ANTONIO Ç11JU..os Rzal!zR.o .DE: ANPR.<DII. 

-": \ ' . 

Ul'~Sl.ÇÃO _llE .:~OTIVOS . , 

Ministerio das Relações. Exteriori:s Rio de J:uiei~o Em z o de 
nraio de 1935 . 

A Sua E.ll;c:ellencia ·o Senhor Do ator. A.nton!o · Ca.-los · Ribeiro de An• 
dTada, ' I>Tc:sident~· interiTu:i : ·(l;i · ·RepubÜ'cii. · ·aos ·a!t~dos Unidos ' do Brasil. 

· ·-=- Senber PreSidente: · ·. · 
z.-· .: ... : .; · . :~ .. ..::.!' :-· ;· . · .. · .. ·. : · 

. : .... ··.-...... . 

.< Tenho :.a'1lonrn"· de' ' .Pa~r··.ás. '~os · d~ ;v cnisa ·.a.xé'élrtiícia coplá' authen- , · 
titada ~:da ·:convenÇão . qriê :C:rc:Oa: ~ · U:úão. Iiiie·rnatícitià! de Soc:<:oms e os 
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respectivos Estat11tos, afilll de que, se . il~~ím julgar- opportuuo; pDSsa Vossa 
Eltcelleocia submettel-a á deliberação do · Poder- Legislativo. 

2 .. Essa ~onvenç~, .·:fi~a em: C~ebta, -~-ob ~~ 'a~~~i~ios 'da Liga 
das N açõ,e~~ <!.- ~:;: de Julh~' de l9Z7.. Tec~~ a àssipat~ra po rle~ipOteU
ci:uio brasil~ro. 

. ·~ ... .. : .. ·~ ' 

3. · A zo de Setetrbro (je 1930, o Poqer ~ocutivo subm.cttia: . á . ~pprO
vàç5.o do Congresso Nacional essa Convenção.; .em ~onsequ.enda dos acoJ~
tecimentQS, poli-ti.j:os ~e . Ouf:ubro . daque).le . anno; o ~ti neto Congr~so não 
teve opportunidade . de deliberar a respeito . · 

4 . !Mais tarde, examimtda pe!os orgãos oompetento::s, .não foi tid;. 
como n~~;!a :para o. B~íl. não s6 pelas desilisas -~niciae5· que- acar
retadá a ~ssa .. r~ fi-cação, .. mas. ainda ,;pot náQ_ ser. o 'llOSS9. !Paiz sujeito a 
_ca~clys~; decahlndo,. po; l550: a. !'iUáo (ic:_ se~, Pa~~ .nós, . ~esse: aj:Uf!te, 
cuja finalidade, como indica ó . seu -titulo . e. como _ es.~ detalhadamente - ~~ 
belecido no contexto, tende a fo~ar· Wn fundo de capital, a promover 
St:l>scripções e _.a acc.eitar donativos pata socoorre( as populaçõ~s de re
giões assoladas por qualquer . calamidade, cuja gravidade excepcional ex
ceda a capa-cidade dr;. rccllrS()s dos. respectivos goven:os, 

s. •N estas condições, afigura-se-me únd:icado, ·d-e accor>do -com. a letr~ c 
do artigo 4e> da Constituiç.'io da . Republica, seja o _Poder I,egislaitvo con
,·idado a resolver definitivamente sobre esse ajuste, tanto mais qu,anto a 
assignatura do Plenipotcnciario ·. brasileiro foi.. dada ali. -referen411$ do Par
Jaaiento, ·.c:Ómo .. <:Onsta do acto de :3Ssigmtulll da -ccm'ileoção. 

-Aprciveitt>· ·â ' ol'!lortu.ntdade pari ·reiteiar a VCr.lsa · ExcêUencia ·os 'pro-
-testos do' ~u máis· 1:l'rQfundo reSpeito: ' :..:.. 'M. cl~ Pimentel Brar.dão : ' 

- A' - -Co-=iss~ d~ Diplomacia ~ Traiados·. · • 

T elegr-ammas : 
~ .. 

·De Fortaleza, ;:z6 Maio --Presidente Camara Deputados - Rio . 

Telll!Ó subida honra cotrJ]lunicar 'V. Ei:, foi eleita cmp;:lssada .bon
tem Mesa esta Asser.~bl~a Constituil!.te assilll composb.: Presidente, Dr. Ce
sar· Cals de Oliveira; J.• vice.prcSidettte': Dr. Raymundo Nordey Milfont; 
z.• vice-pr~sidmte. Dt- . F~ctucso Frota; t.• secretario, Dr. Joaquim Bas
tos Gonçalves; 2,• se~re~o. --Lo~rival- C-Grrea PWw: · Respeitosas sa'U
aaçóes: --'-- Dr. Cesar Cals, Presidente. ·. 
. - .inteirada. '·-

De 1;<'o'ri~ltza, ~~ .M;a~ ~~- p~~ideu~e, ~·:·n~~~dos. -:-:- ~io . . 

N. ::. Tenho honra communiear. Vosscnci;;,-- acahp.J~ posse . e~rc:i
' cio cargo Governador deste Estado. No descmpen·!Ío d~ alta in~~dura. 
· tud~ fare~. para reali~r-_ , gl,"aode.S ideaes, .do -Cear;i. . ao · l~do demais . unidades 

f c:dc;ra~i,:as .' na , ob~;1 · er,graodécimeo,tll n,a,~iooai, · . ?s!>erand? ·. :n~e;c:~ -~~-- l;,Oh 
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laboração para maior cxito II:'Cu governo a'J)r~scnto Vossencia saudações 
cordiaes. - •Dr. N. Menezes Pimentel, Governador Estaão. 

- Inteirada. 

De Maceió, z6 Maio - Presidente Camara Deputados - Rio • .. 
Tenho grande satisfação levar conhecimento V. Ex. ·haver sido hoje 

ínstalla.da sob· mi!!ha presidencia Assembléa. Constituinte deste Esta-:!o. 
Attenciosas saudações. - H. E. de Araujo Soares, Presidente' Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas . 

- Inteirada. 

De Coyaz, Z7 Maio - Presidente Camara Deputados - Rio. 

Commanda.nte e officiaes da Força Publica ,Sstado têm prazer cum
primentar V. Ex. pela sua investidura, presidencia Camara e confiam sua 
acção ·pró! causa policias estadoaes. - Respeitosas saudações. -·Major 
Arnaldo St;11'n!ento. - Capitão Lindolpho Em:ilwno PCJSsos. -- Capitão Silva 
Albuquerque. - Capftão Fran.c4co Farra::. - 1. Tenente Walfredo Cam
-pos •. - r.• Tenente Gd:tiJ de Amorim Cu.-ado. - r.• Tenente José Au
gusto Perilio; -. z.0 Tenente Antunes Oliveira. - z.•· Tenente Silva Ta
guatinga. - Tenente Rocha Santos. - Tene:~.te Publw. Aspirante Car
los Bittem:ourt. - Aspirante Flori(tfl() C. Antunes. 

- Inteirada. 

De São Paulo - 27 ~aio - Presidente Camari Deputados Rio. 

Tomamos liberdade solicitar V. Ex. obsequio ~ommunicar Commis
sões Diplomacia e Tratados, Fin=ças, Agricllltura, Commetcio e I:idus. 
tria, Justiça teôr ,Presente telenamzra. Temos honra fazer seguintes con
siderações sobre tratado ~=creia! com 'Estados Unidos. Asslgnalamos 
seguintes factos ordem economica. Tratado vem lesar cerca trezent:.s em
presas industr.!aes só no Estado de São Paulo, ·sendo ·que maioria taes 
emprésas emprega mate::-ias pdmas puramente nacir:inaes. Out\<ls transfor
II'am productos ~icultura 'peCtl.3ria. Entre pt'Ímeiras devemos mencionar 
industria arte factos· borracha, ga;z:e medicinal, tintas e vernizes. Entre 
segundas' mencionaremos industria leite enlatado, conservas animaes e ve. 
getaes • .Como base tratado cogitou-se re<!uzir direitos aduaneiros que J>ro
tegem parte importantíssima tr,a,balho nacionll!t mas não· se cogitou ope
rar maiores red.ucções artigos graooe producção amcrica'lla que não encon
tram similares no Brasil e que pó r isso· poderian· ter ·suas taxas :red!%zidas 
éjuasí sem Iúrite intensificando-se por esta forma exportação· american2: taes 
artigos·. POlier~os c:itar automoveis,. fihns c:Inematographicos, machinas l:lso 
ciomestioo e uso escriptorios, bem como gra.Dde· variedade impo'rtailtes ma· 
terias primas de uso íorça,do no BraSil e: que· hoje são giavadas com. ele
vados direitos aduaneiros, convindo · citar soda. .caustica; bt'cu, folha de Flan~ 
dres e Sem .n.wrie:ro de o·utro3- ~rligos ~ttzi®s na.S irandes ind~trin 
amcrica:r:i:is e ·não oprodu:zidas no· Brasil. CazoHna, o~. kerozene ·que não 
prodw::mos a.qui tambem não foram 'objecto alteràção p::..Utas alf:Índegari~. 
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S&do de co.asiderar-se se trata .de mercadorias liSO inevitawi entre nós 
e que adq-uirimos a altos l)teÇOS · devido principahnent~ incideDcla impostos 
taxas aduaneiras que pesam sobre ellas . . Examinado cozn ~o ve:.se 
que tratado foi elaborado sem imprescindível estudo importantíssimos de- . 
t~artatt'eatos _tr.ahalho llo3ciottal ·que -elle VCJn pzejudicar exclusi-r.amei!le em 
beneficio algumas grandes industrias . americanas. Tratado assignado ~'Win
do ":I~ Paiz cogita formar gra~ commissão Jl(lt:aV~ ~ lCStadlo nossa 
rec:onst:roucçã "C((fflOQÍea ~g ile ·vê projeeto ~esenlado -cauw-.a pelo 

:Deputado· Euvakio l.odi , Esperando qQe a Cama r a dos Deputados se ~ 
submetter tratado a estudo tendente apurar sua repcN:ussão Slbrc i:ml.as
trias agricultura pecuaria nacionaes antes sua apresentação >em !Plenario 
apresentamcs V. EX. nossas respeitos:~s homenagens . -- Benedicto Ma. 
nhões BGI'Y·cto, Preside:te do Syudicato dos Iadustriaes de Artefac:tcs de 
Borracha, S. Paulo. - Orla1ldo da Costr: M~a, Presidente Syndic.ato ·In. 
dustria.es Tin~s V~, -São IPact!o . - W4/>demar F~ F-residente 
Sy:nclGta d~rias Com~ pooes, Sio l!'õ~.ulo _ _: j.oiJD Antoaio Sou
" Ribti.ro, Pt-esíd--...lltc Sy:adicato Pattoaal I;:dusttia<s E~ria. -de Me
Qe&, Slo hulo; 

- A ' s Commissões de ~lomacia -e T.ratados; J;;'inaDÇ;~:S ~ Orçantentos; 
Agricultnra, lruit:Btria e Commetcio; -e .Coostittliçâo -e J~tiça. 

E' lido e vae a imprimir .pua ser eztviado á Cog:l. 
missão de FinMças c Orçamneto, de acoô:-do -com o § 

3.0 do artigo 146 do . Regimento, . o seguúltc: 

l'ROJECTO 

.N. 35- 193:5 

Abre o crdiw .extr4Mdinario de :reumos t:OJ:tos de. réü (Joo :ooo$oool. 
de~o ~; SDCJ:C"cr .JU vicümGs -dos . lerN1?0rCJC~ e ~s da 

. .u!~ lplinunç, .de M túo, nc'.Est a® d" ~~. 

Allt. 4,~ 1Fi~ .abertp, de =rdo -com o <isiposro oo § 1.• -® art . x81\ 
da CousUtuú;ão., -o . cr~to -extraocdinario de tr~ co:Ros -4e réis 

· {Joo~GOO$ooo), ~Dado· .a soccori'U a.s victimas dos ~ e Wmuia. 
ÇÕC! da segu.Dda quitUa~a ~ M-aio, oo =nià;rio da Cat>ibl. c em .oatro.; 
intl:inme~ .attingidós, M Estado -do Pi.a.uhy, · s~~lhes re~dos ,.,s 
Iar.es e ~~es o estado . sanitatio-• 

. Art. z.e O Poder EJ:I!.04lti~Q., pont · .i .~ -do · aow:nio .do ~tado 
õo P~r.. o er~tO de que .-lata o ~. i.", pan at:tender .i:DW~ediatame:lte 
âs ~~~~.-das populações attiagidas , 
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Art. 3.0 Só terão suas casas reconstruídas as pessoas desvalidas, que 
resid.iodo em casa de s~ propriedack, de valor locativo nã:o ~or a ttm 
conto de Téis (I :ooo$ooo) e não dispondo de c>'Utro· bem i~movd, a tiverem 
~a, em conse~cia <los factos mencionados no art. I,0 • 

Art . 4.0 Dentro de q.uatro mezes do recebimento desse ~redito, o Co
vemo <lo Estado do Piauhy, por intermedio do Ministeno da Educação e 
Saúde P ublica, apresent:l.rá a prestação de contas das quanti:ls r~bidas 
e empregadas. 

"Art. 5.° Fica o Pode: Executivo au.torizado a reali.%ar, para exe
Cl!Çào desta lei, a necessaria operação de credito. 

ArL 6.0 Revogam-se as Jisposições em contrario. 

/flstÍficaçlJo 

Esu Cantara. ja teve opportunidade de a.pprovar projecto semelhante, 
destinado a soccorrer as -.rictimas dos uhimos tcmporaes e i11undações Ot· 

corridos no Estado da Ba'hia. 

Anüliados por esse ac:to de generoso patriotismo, aprescnt.amo.s hoje 
o projecto acima, abrindo credito xetraordinario, tambem destiw.do a soc:
~rer as vi-ctimas das ultimas inundac;çõe5 do rio Pamahyba e seus af-
flucntas, 110 Estado do Piauhy. · 

A Camara, já conhece a extensão dos tiam.nos causados por es53$ cl
tim.as inw1dações e bem ~valia a ne<:essidadc immediata e urgente doa ~ 
aJrsos Teclamados no pre<;ente projecto. 

A situac;áo do Piauhy, é ~ diversa àa do •Estado da Ba-h~ 
Os noSS!JS m:ursos or~tarios sio insigi'.ificantissimos, mal d ando 

para o funccionamento da publica administração, em épocas normaes. 
O Piau.ky. com c~ca de soo.Ooo kilo=tros quadrados e 9tlg.1lOO ha

bitam:z:s, -ape=.s dispQe de 6.ooo :ooo~oooo (seis mil contos), para attr:ndef
mas neo:Ssidades adm.inisl:t'ativ.as. 

As immda9íM <ausuam I:DOI'II:e5 damnos ás populações ribeiriizlias 
do grande rio Pamahyba, deixando-as sem tecto e na :1!12Ís ab:lolCb. ~ 
liiCiria Se el!l époos normz.es o impaludismo constitue flagello '!Ja~ ~clla 
pobre gente, agora, pelas . infuTmações receb.=das,_ esti fj"rassa.ndo com viru-
lenda epidemica. "' 

O nosso governo, ·não póde soccorrer tantas victimas, pois as necee
~es sz:pc:nm os seus 'recursos. I}.ilii, awellannos para a Canl.ara, na 
r.ertez.a de que terá p:1ra as victimas piauliyensc:s a mesma g~ 
1112nnestada c om os l)Obru do Estado da Bahia. 

}Uil.t:lmos os t>el~ recebidos pela bancada, do E=w. St-. Go
~mor do ~o.. e ligeiro discurso pron~do sobre. <J assu~ pelo 
primeiro Signa.tario do presente projecto. . 

S;lla das Sessões, 27 de Ma:o de 1935. - Agcnor Monte. - Adei'IIUir 
Rodr.a. - Pirt!:s GtsJioso. - Freirtr de Andrade. - L4suM1'-= · GotMs. -
Vicente Mioucl. ~ Abelardo Marinho. - M.qgalhãcs de Almridcs. - . Fi. 
gueircd<J . Rodrig!lt:s. - W 1lldetr.ar Falcão. - Ac,Uno ile Lciio. 

Urgente -,- ~ut~o Ag e:30T Monte· - Rio. · 

(I 
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Thel."ezina, 27 de Maio - 141. Ratificando meu _124-, .-ogo trausmit
t.ir lcadú · wioría e presidente Commissão Finanças Camar~ que inunda
çõés neste. Estado produziram effeitos damnosos em varios 111unidpios prin
cipalménte Parnahyba, Colonia David Caldas, que tiveram grandes prejuí~ 

0 zos rnateriaés deixando população desabrigada habitações que ruíram .. Para 
P.arnabyba.. já .remetti soccon-o dentro nossas possibilidades c recebi pro
vas. . p.rotographias que se . acham e.:-.:postas vitrines ~as commerGiaes. 
moStrando extensão flagello. Espero Governo Federal concorrerá ~antia 
minima duzentos c~ntos soccorrer victimas. Remettcreí docu~entação (>ho
tograpbiea avião hoje. Abraços. - Lconidas Jfcllo, Governador Estado. 

Deputado Agenor .Monte - Rio. 
· Tberezina, 21 de ·Maio - 94· Levo conhecimento bancada nosso Es

tado consequente grande inverni;~. soffçcu enorme! damnos verificados so
bretudo centros ribeirinhos Parnahyba attíngidos u ltimas enchentes. Ci
dade P~rnahyba milhares pess~as perderam tc:etos encontrando-se \-crdaedira· 
situação flagello . .Centro Agrico!a David Caldas foi considcrõ!.vclmente damni
fkado estando iohabítaveis grande numero cnsa.a. Outros pontes ribeiri
nhos tambem muito soffreram. Deante escassez possibilidades EstlWo .acabO· 
telegraphar Exmo. Sr. Pl"esidente Republica nppellando 11ecessado ·wccorro. 
Lembro ~onvcnienciã e."<por Camara Nacional situação afflictiva povo ])iau
h)ren~ ~uggcrindo abertura credito au....:ilio necessario. Telegrapbei já · ha 
<iiàs Ministro Agricultura expondo damnos soffrl!:u Colonia ap.peilando me
didas minorativas afflição. Confio actuação representantes povo piauhyen
se junto poderes · centraes Rcpublica. Cordial abraço. - Lcon4da.r Méllo, 
Go•·ernador Estado. 

O Sr. Agenor Monte - Sr. Presidente, pe~o a palavra. 

O Sr •. Presidente - Antes de dâr a palavra. ao illustrc: Deputado, 
dc\'O· co=unicar á Casa que têm chegado á Mesa, algumas reclamações 
contra o facto de, a -proposito de rectifieaçôes- á · Acta, varios Srs. Depu
te-dos. pronunciarem . discursos que prejudicam os oradores inscriptos na 
hora do- Expediente. 

Assim appe!lo para _os nobres co!legas, afim de que aenas falem so. 
bre a Acta quando tenham de fazer qualquer rectiíicacão á mesma. 

Tem a palavra, sobre a Acta, o Sr. Agenor •Monte. 

O Sr. Agenor Monte - (Sobre ~ Acta) - Sr. Presidente, acho 
j ustissimas as tazões eXpostas agora por V. Ex. 

Sou obrigado, entretanto, a fazer ligeiras considerações sobre· uni · te. 
tegr;unma que .. recebi do governador de meu Estado e_ que vou lêr á Casa, 
tlegra=a 'este que scientiíica a nossa bancada. çios · terriveis damnos 11ue 
acabam de sofírer as populações ribeirinhas do &:rande tio· Parnahyba, 
causados pelo exceSsivo eXtravasamento de suas aguas. . ·~- · 

. . Hontem Sr: PresidentQ, era ~ flagello. das seccils que .assolava todo ~
norckste b:rasilei~o e grand~ parte de meu Estado . . 

·o Piau.hy, pela sua posição geographica, isto ê; encravado entre a· re-. 
gião amazonka e o nordeste brasileiro, saffrc dt~plamente as consequen
c:a·s das calamidades petiodicas que açoitaJII grande parte do Paiz. 
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-Durante as seccas, o meu ;f.~tndo, principalmente na zona mais popu

losa,' que· a nordeste, é rudement~ nttlnRido e as populaçções, empobnci-' 
das, são obrigadas a emigrar parrt tonn!l mais ferteis. E o soffrimento 
dessas populações ainda- é mn!N nt.u:rn \'udo pelo eKodo em massa das po
pulações (;earenses, · que procurmn meu E1tado na íllusão de que lá não 
existe &«ca. 

Hoje, Sr. Presidente, nrLo é IL ~~"t·cn l(Ue tortura e devasta o Piauhy. 
E' o· contrario: o excesso de invcrnin, q11e transforma os rios em caudaes 
perigosas, arrastando estes, num11 volupin de destruição, riquezas, r.eba
n·hos, tectos, para o aby'mo tle ~UIII AI\ICU. 

A -cidade de · Parnahybl;, l'crdntleira colmeia progressista do Piauby, 
hi on:de 'se ergllem. a s chnmlní•R ll11R no~B~s fabricas. de a lgodão, d'e produ
ctos de babassu', foi lllnlL du" mni~ rudemente golpeadas pela enxur
rada destruidora. 

C011fonne bem diz u telcl{rnn1ma do nosso go\·eruador, milhares e 
milhares · de operarios ficaram aem tecto, sem pão, ~ agora. na pobreza 
extrema, se acham :Í !DefcC • dn& molestÍaS endentic:as, SObretUdO do im
paludismo. 

O Estado, ·. com esca:~sez t!e verba, dispondo de precarissimo orça
mento · de seis mil contos, não pode attender nem minorar os soffrimentos 
de tintas victimas, c, desse modtí; o seu governador Íaz um appello . aos 
poderes centraes, a esta Camaro. e á sua ban<:ada para que enviem recur
sos no sentido de lenir o padecimento de tantos brasileiros . 

O Piauny, pelas deficienc:ial de c:ommunicação, é mais ou menos iso... 
!:ido do resto da Federação c:, ·desse modo, o facto que golpeia tão profw:l
dainentc a vida. de seu povo aqui QPenas chega como um f:a<::o éco, não 
pent].ittindo a vibração da opinião .publica, como occorrett na ~ grande ca
t:lstrophe · qucenlutou a cidade de S~o Salvador, repercussão esta que, prCJ
focando a generosidade e o pe~trlotismo desta Camara, determinou · a abcr~ 
tura· de creditos para mi-nor01r ca aoffrimentos da .pobreza bahi=a. · 

E é na certua, justamente, de que eBta Casa não negará tambem r~ 
cu.:sos · :ís victimas do Pinuhy que a nossa bancada vao apresentar um pró
jectOII que será aa tribunn amplamente justiHcado por um . dos seus· depu~ 
ta dos 

·Passo agora . Sr. Presidente, :í leitura do· telegramma: 

" D~:putado Agenor Mo~. 
~vo conhecimento banada n·asso Estado conS:C~ 

quente grande invemia 5offreu · enormes damnos verifi~do& 
sobret;udo centros ribeirinhos Parnahyba attingidoS tiltin::a's 
enchentes. <Cidad~: Parnabyba milhares pessõas perderam te
ctos c:nccnmndo-se verdadeira situação· fiàgeilo. · Centro Agri
cola David Caldas foi considera\·elmeritê darimifi<:ado estan
do inhabítaveis grande . numero casas. Outros pontos' ribeiri
nhos tambem muito ·soffrem. Peante escassez possibilida.;. 
des Estado acabo telegraphar ·Exmo. Sr. Presidente Republicá 
appellando nei:essario soccorro. Lembro · convcniencm •,expôr 
Camar.a Nacional situaç;ão aíílictiva povo piauhyense ·~gge-
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rindo abertw:a credito auxilio necessado. Telegr.phei já ha· 
. dias Ministro A~rricultma e~ damnos· soffrcu- oe:oloata 

a.ppclla.ntb medidas minorativas afflicção. ·Confio adu;tÇão 
representantes p~vo piauhyense junte ·poderes (:C!ll:raes Re
publlca. Cordial a.b.ra.c;o: .....,... 1.4~ M cll(l, G0111c111ador B ... 
tado. '' 

Era o que tinha a. dizer. 

O Sr. Presídeate - •Está finda a. leit\tra do E~pcdicnte. 

O Sr. Bandeira Vaughan - '(Pr!la or4-m) - Sr. Presidente, cotn
ntanieo- que c ·meu coUcga de . bancada, Sr. Herm.ette Silva, não compare
eetr a Sessã.a de hont:cm c não virã hoje, por motivo de força .maior. ' 

O Sr. Presidente - A Casa fica inteirada. 

O Sr. Aeurcio- Torres - (R .:la ordem) - Sr. Presidente, o Cbefe 
da .Nação, como V. ·Ex. sabe, vetou o projecto n. 269, de ISJJS, a.pprovado 
pda Camara dos Deputados no ultimo -dia da .legi!llatura extincta. 

O Diario do Cor"{lresso, de 16 do corrente, noticiou que a Mesa da 
Camara, no c\lmprimento de disi>ositivo regiJnental, ma·ndara esse. pro
jecto á. Commissão de Finanças. Até ahi ~ o que sabemos pelas i.nforma.
ções . of'íici4es dos orgios dirigentes da Camat"a. Pela imprensa. {)Oré.tn. 
temos ficado sdentes de que Dinguem tem querido dar parecer · ao pro
jecto na Conunissão de Finanças. 

O nobre e illustre lcader da bancada .. ('c-ccisi<J de São Paulo- não 
Q.ui~ s~r relator, a.Ilegando, ...,... conforme õ!.inda .hontem justificava aa Com
miSsão <!~ Finan,ças, o Sr. Cimente ·Maria11i. que não o poderia ser por
q~~ assig:Dara sem restricc;õcs o p~ecet ·Euvaldo Lodi. O .S.r. Depu
tado Ca:rios Luz,. i!lustrc representante mineiro, tambcm . não põde ic:lat:u·. 
O· sympathico e nob:-e deputado por Pernambuco, Sr. Arnaldo Basto:!, ~r 
ter de viaiar daqui a uma semana, -ainda são os jornacs que i.nfomwn -
ju1gou não ter' tempo. sufficicnte para estudar o veto, da.da a c:omplexididade · 
da materia. Uma semana não seria ten:~Po bastante para dar parecer .... 

Vê V. Ex. que o veto está parecendo mesmo ser o que doisse bontem 
um. vespertino: "wn vrdadeir~ ~o com f11rm.iga ". Nínguem quer pegar 
no projecto ·para relatat. .. . 

Ora, temos o Regimento. a $-e V. Ex. tanto se apCia e nós tambem. 
Vê, assim, a Camara, que não trazer o projocto. a. p!Cllar:io independente
mente· de part(;er, é inflingir o ,dispositivo. s.• do artigv '4'9. do mesmo 
Rqlimento, que es.tabelece. ta~ath.":lmente: A Commissão a . que· fõr dis
·~ribuiQo o proi.e.cto .•;etado pelo Chefe 4a Naçãt), terá 10 dias i)ara em.it
tk pare~Cl'. Se a projecto não tiver parecer dentro de 'dez dias improro- · 
ga.veis, será incluido ·na Ordem do- -dia, dos trabalhos da Camara, ou a 
requerime.a.to· <!e um -Deput.:do, ou por determinação do Presidente. 

E' bem verdade qu~ § . 6.• desse mesmo artigo fal01. em 30 dias. Mas 
":etüicará. V. ~· nes-sa di5.pos~ção, não b.a cotlisào com o outro disposi-
ti~ ' 

. O .art.· 6. • declara qu~· se o. p~ojecto vét.ad~ · ch~à i !Cama.ra oom 
Y-é.io,. ·não .. fõr distritnlido i 'Conunissao. será .in~luido,' dentro. de 3o dias, 
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na Orcdem do Iha. Aeova, se elle foi ~tribuido á Conunissão-, eOmo- no 
ca"so presente conforme COIJSb dê publicaçãc no Dtari() do C rmgres:~o, de 
r6 do torrmte. tem iata.lmente que vir á. Ord~ do Dia, tr.Jncorrldos dez 
dias. sem parectr. Sentio assim, Sr. Presi~te, vou Temetter ã Me!la, de
vidamente assipado.; o seguinte requerimet~to, em que, para não haver en
gano. quanto· ao :mamero do projecto, que ás· vezes é alterado com ao aa:res-

. cimo de ·Uma letra, e5{lecíficamos q_ue o projc:cto a· que se td:et<e ê o de· 
rea}ttstamemo de vencimento, vetado .pelo Sr. Presidente da Republ~. e 
remettido pela Mesa· da Cama.ra em 15 do corrente mtz á Commissão de Fi
nanças e Orçammto, a coltlpetente para dar-lhe parea:r. 

O Sr. Presideftte - Tem a pafavrn o Sr. Octavio Manga!Jetra, pri
meiro otador. 

O Sr. Oetavio Mangabeira - (Movimento geral de attcnçào). Pal
mas) - O tributo que a. roinoria, nesta Casa, porventura tivesse de pagar, 
com~ divida. :~agrada, aos foros nobil1issimos da nossa eloqU'Ctlcia parla
mentar, ella, Sr. Presidente, já o regateou de uma. vez .com a oração que, 
ha dias, proferiu, no- earactt1' de seu {cadiJ1', o nobre representante do Rio 
Garnde do Sul., Sr. João 'Neyes. 

Aqttella grande oração inaugural teve o effeito, além do mais, de m~
recer, eomo repliea, de parte da ruaíoria, dois discursos, 'J)eTO!õ quaes não 
temos SttJão 1JOrque felicital..os - o do Sr. João Carlos ::lfac:hado e hontem, 
o do Sr. Raul Fernandes. 

~en.do a. Ull1 e a outro as homenagens do meu sin~ro apreço. 

O SR.. Jo.\o CA.RI.Os - Agradeço a gentileza de V. Ex. 

O SR. OCTNVIO ·MANGABELRA - Não leve V. E'lt., Senhor Pre-
sidente, e a CaJT!:~:ra á conta de impertinencía que a .apposição, po~ m"u 

. or~ venha exer'cer o seu. direito de treplica. Só o faz :porque se sente 
na obrigação de fazel-o, jâ em attenção ao Paiz, a quem deve deixar muito 
~laros os prÓ1>ositos que a animam, já por deterl!:llcia p~l aos seus ad
versarios, prindpahnente os que se dignaram de reffutar-lhe as asscverá
ções. N'ão Se: r~tarda em fazel-o, p.;lra. dar Uma prova. c:xpr~ssiva de qUe 
não tra:,: a intenção de prolongar os depates, ·nos assUmptos soliretudo de 
natureza politiea alént da j!.lsta medida em que elles Qibam na acção par
lamt!ntar mais compatível com as responsabilidades ~ os deveres da re-
presentação !1.3<:ianal. · 

O que somos, Sr. Presidente, a minoria, já o Senhor João Neves, o ·e.,_ 
plicou: Algumas dezenas de Deputados, de diversos Estados do Brasil, e 
de procedencias 4iversa.s na politka brasileira. 

O sígnQ., $Oh o qual ~. rew1imos, não foi -o ® poder ; foi, ·antes, o 
do o&ra~mo. Quaudo nos e~ontl"õÍmDS, =s c:om. os . outros, . esiavamos. a. 
lavrar no solo aspero da adversidade politica.. O. ~t<> ~ que ÍQ!llOs 
inv~dos pe1Q4 partidos q!-1e nos. elegeram. é o mandato da opposi.ção. 

Sr. E'residente-. da o!!da de d.eslmstigio, em que, jâ de locga data, !!e 

procura envoh=, de. todo modo, a ~ção dos pnliticos, . 'só elles se hão 

• 
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de uivar pela mor;&lidade eos seus ~s, pela holiradez das suas attitudes, 
pela firme~ ,e pela . ·r.ecticlão das suas dírectt"Uc:8. • 

Homens ~ublicos, que o soi!\. como nós, ·se:;hores ·da· maioria, taD.tas 
yé.zes quem sabe; como nós, a combater. os gOv~roos, em veõ!: de. vos moles
tardes, .deveis, ao contrario, congratular-vos -comnosco, SClllpre que nos 
virdes na estacada, sem. vacil!;lções e sem fraqu~as, sem subterftigios e 

'se:tll mascaras, cumprindo o nosso . dever. Quando nos .. dispomos d cwn- . 
pril..O; com patriotism~ e probidade, como vÓs outros cumpriréis o .vosso, 
pz:estauios, inclusive, . o no&SO culto á digmdade e ao 'dccõro dessa. malsi
nada vida publica (mÚito bem.), em que nó~. uns e outros, iabutamos; mais 
de espinhos que de rosas, menos di!! recompensas que de agruras. 

!Q~e. ><=s, Sr. iPre$1dente, por cinco lqpsalaturas. · -cessh•as, d~U~s 
vezes eleito no gove~o e tres na opposição, exerci na antiga Camara, o 
mandato de Deputado, que, ainda uma vez, me reaffirma.. nesta, a bond.ãde 
do Povo bahtano. 

O Sll.. .CINCIN.\Too BRACA - A justiça do Povo babiano. 

O SR. OCTAVIO .MANGABEIRA - Muito grato a V. Ex. 
Tive a honra, em seguida, de occupar, durante ilPProximadamente qua

tro annos,. um. dos Ministeri1:1s da Republica. Abí . me ,coube assistir, .teste
munha de vísta,,á qu$ do regimen e, em SUIDma, aos seus funeraes. 

O SR. SALLES. ~LHo - Nos. quaes se l>O.rtou com grancie . nobr~. · 

O SR. OCTAVlO MANGABEIRA- Agradeço a V. Ex.. 
Os quatro anuos 5eg!linte5, comPdlido a. allSentar-ine do Brasil, enchi 

o tempo a observar outros povos, a sua physionomia. os seus aspecto~ os 
seus systemas ·políticos e . a matar as Sa.udades da Patria, ~do sem. 
pre. n~lla. Hoje, . com a relativa expc:riencia que devo ter a estas ·alturas 
da c:st~ada,; se ba oCOusa, Sr. Presideate, que me. constranja e me · ~e, 'é. 
em 'wh 'momento· como ·o actua\. como o que estamos Viv~do ná actuali.
dade brasileira, · subir a · ·- tribuna como estou, pará f:izer úm. discurso. · 

. Nunca o fil.namos, pelo y'razer de meLo. 
b Povo, deséncantado, por tanta dec~ção, que "llie tem íeíto so.fÚe~. 

e. p,or. 'outro lado, ~pprehensiv~. pelas iJreoqações que o sobreSaJ!am, ·o 
P.~vo . ·~ ·regra,, Sr. Presidente, Dão ~er ni.ai~ saber de J)alavras,· tantas 
·llie fo·~· ditas, tantas vezes. para não ser c:ump'ridas.' . . 

. . . O . que o Pov~ r eclama .e·. pro,pugna são actos· e províden~ias. V pu ·ao 
énoontro '.da honrada 'blaioria: A hora é, .sobmudo, de gov~rno. de eonver
g.encia de esforços ~ ·torno da causa publica, na complexidade .. de se!us 
. terinos ;de acÇão effecti va e .pratiCa., seja acudindo . ao presenti:, seja pro-
vendo' e ;atautclaDdo o fUturo': . . . . . 

Dabi a. nos~ :an~stia, . forçado;,; a fa:z;er .oppélsic;ã0o, e . opposição de
cidida, ·sem restricÇões e sem treguas, !,)Or um de'irc:r patriotico, ·precisa
mente ·~rque Dá() ' temos· ·g~erno (muito bemô, · j á qui: o ' que 1imos é a 

· antitbese ·& · qu~ · devêramo& ter. ., · ,· ·, · . 

: Govefno, n ão · é' ·apenas 11ln t'nipó de · cidad,ãos, : investidos ·no ~ercicio . 
daS.a:lt:is func,;õc:s ·administrativas. '.Governo, .. :não ·é, .' tampoutO, ' .. a forç;i: ma~ 
'teria!.. ém que ~poíe. essa 1I13chin:i.: Prindpalmc:n~e nos regimens livres, ~o 
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é o em que vivemos é em que desejamos viver, governe, sl!tlho'l" Presidente, 
.:; confiança, é autoridade moral ; e confiança, e autoridade - ei-s o que 
perdeu 'àe todo, nem podia deixar de ter per~ido, · nas cireumsta>ncias 
que s everificaltl - o nosso actual governo. (Apoiados e não a~allos). 

· O SR. JoÃo CA!lLOs - Permitta-me a honra de interromper o bri
lhànte discurso ~e V. Ex., para declarar que esse argumento é o mesmo 
usado pelos mais altos espiritos que fizeram a propaganda da Alliança 
Liberal, em 19.29 e lsl30. 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - Vou r~sponder ao· aparte do 
nobre Deputado.· Se assim é vamos ser 'logicos; a Alliança Liberal, depoz 
o antigo 'Governo; depunhamos o actual. (ApoWdos e não apoic.dos.) Seria 
a justiça política, tomassemos por base o conceito do nobre Deputado. 

O SR.. JoXo N.EVES - A ·prova, é que a· Allianç01 Liberal, se encon
tra aqui, por muitos dos seus tnais graduados repr~entantes, na opp~i
ção~ 

O SR. B1AS FoR'l'Es - Desde o dia em que o Sr. Getulio Vargas, foi 
eleito President~ . Constitucional oo Brasil. 

O ~ll. JoÃo CA!u.os - Deantc dos. apartes que acabo de ouvir de va
rias íllustres Srs. ·D~:PUtados, direi que quiz: apenas accentuar o seguinte: 
por infelicidade nossa esses erros a que V. Ex. allude, vêm se reproduzindo 
de ha muito tempo e: não seria o caso de responsabilizarmos o a~tual go
verno. por todos os males que affligen:~: a situa~ naeional. 

O .. SR. ·oCTAVIO MANGABEIRA - A ·pretexto de corrigir os 
erros do passado, foi 'que se fe:z: UD!a revolução (muito bem). Nãe tem ella, 
hoje, o, direito. de in,;oca:i..()s em seu beneficio. (Fahnoas nc rcci11to c nas 
galerias.) 

Não é logíco Sr. Presidente, que batam sobre os erros do passado os 
qge deram e estão dando seu apoio aos erros, ail)da mais graves, do pre
sente 

O SR. AM"-RAr. IP;;;Ixo'to - Na opinião de V. I Ex. esses erros siW mais 
graves. 

O Slt. LAI>ltT:S .Sl>Tu:alA;!. .,.-- Parece até que a -Revolução, -só se fez para 
fjerpetuar esses é'rms. 

O SR. OCTAVIO MANGA:s.ElR.A - Merece-nos toâo o respeito a 
. opinião do~ nobres · Deputados :Mas usatnos do direito de expor lealmente 
a nossa. Somos parte no dissidio. Não podemos julgar em causa propria. 
Quem noe . ha de julgar é ·o Pai:z:. (Mait" !>em.) 

O Sa . .A~:ut.-u. ·PElxOTo -'-·Este já se ·pronunCiou nas ~eições. 
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O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - Não- deiu;t de estar c;om a ra
zão oa ZIOS$0S advenarios quando ponderam !llle as ~ de que padece 
o Brasil - eeoncmka ?u fiaanceira, politica ou social - são ~«feita
mente soluvcis. 

Não pensamo&, nós outros, de outro modo. I Iludem-se os q01e nos ta. = de Cassandras. Nos pai~e&, porém, que se rege1'1l. pelo aystema pre
sidencial, ~mo é o çaso do nosso, as ~luo;ôel, em II'IUlde parte, depeadem 
do chefe do .Poder Executivo. . . 

O Sa. JosE' · Auc-os'l'o - ·F..ata é a questão. 
4 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - E, quasldo um homem de Es
tado, 'depois de exercer o poder por quas.i s annos:· d.os. quaes mais de 3 
em autoridade di~ricionaria, leva um paiz a uma situação como a .b 
que o nosso ae_tualmente se encontra. ninguem mais acredita netle. nem no 
que de !I e provenha. Só o que c:~U!Ia e:dranbe~ é que permaneça no Go
verno. 

I() :S•2 . 'DaMuato Jú.YIU - A verdade é que a INação, está com o 
Presidente da Republica. A minoria é que o combate. 

O S~r.. JosE' AucusTo - As manifestaçõeS da opinião pnbliea são in
sophismaveis contra o Governo. 

O SR. DI!MEnJo X.AV1ER .:__ A prova rneRíor é esta assem~léa, que 
. emergiu da soberania do voto~ e onde- ba maiori.:l e lninoria. 

O SR. OCTAVlO ·MANGABEIRA - Para l'espondc!-, não preciso 
afastar-me do criterio exposto pelo :Qobre Deputado. A maioria da Ca
ma~a. esteve contra a Alliança Li~t :t que S. Ex:. pertenceu e esta. era, 
entl'etanto,' a seu jtJi:tO> maioria da Nação. 

O S11.. DEilE'l'Rio XAVIER - Esta maioria não é a mesma de Í929· 

Voz~s- Oh! 

O Sa. Al.tAIU.L P EIXOTO 

sc:ntação nem justiça. 
Porque naqudle tempo n:io havia t-epre-

O SR. DEME'l':lllo XAvER - J~stam~te: não. havia representação. 
\ 

O SR. Acv~tcro Tolllti!S Basta QUe VV. EIEx. olhem eom arid:ado 
·-para as di ver~ as· . ballc:adas da C amara. 

O Sa . D.IIM:&l'Rio XA~.u. - ·Mas os .de. agora vieraJXt pe~ aoberuia 
do· '\lOto, . emquanta qUe··em · ,~:19. nada disso ~rria. 

O Sa. HENargtrE Do»swoR1'lt ~ Não apoi11do . . Se não . havia eleições 
no ·Rio : Grande do Sul, ha'I.'Ía~ no Dístrict.o F~. 
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O SR. DEM&Tstto XA.nt:Jt ~ O Districto Federal, é uma ex.cepção 
para .a confirmação da regra. 

O SR. HENltiQll'l1: DcrDS.WoRTH - Dil:er que não havia, eleições no Dis
tricto Federal, é um:~. ini.uria á Capital da Republica. 

O ·:•SR. OCTAVI.Q MANGABEtRA - Responderei aos apartes dos 
nobres DÇPutados. 

O SR. JoÃo N!!VE!l - PenDitta o novre Órador mn aparte. Seria in
tere5~antc fa<~:er a verifieaçã~ d~ nomes, para vet' · eomo as maiorias · se 
perpetuam, .porque sernpree etão ao lado àos GovetnQS. Os nO!Iles são o~ 
memos. Os nossos é que ai& sãO. (Pal"JP.) 

O SR. OC'fAVIO MANGABE1RA.- Vou résponder aos ;~partes dos 
nobres Deputados. Porq~ vim, SI'. Presidente, a esta tributta no delibe
rado propositÓ de retrucar., fàee a face, toda e qualquer objecçào emittídn 
contra a orienta~ da minoria. · 

A -opposição, já a bem di<~:er revoludonaria, que entrou. na Camara · 
em Maio de 1930, em 'nome chi Alliança Liberal, não terá sido, Sr. Presi
dente, menos numerosa do qu.e a nossa. Logo, havia oppo;sição na Camara 

. F.~L e por COIIsegllÍll.l:e, eleições. 

O SR. VICTOR Rus soliLA.N.o - Tinha o Sr. João Neves, á frente, com 
o brilho do seu talento. 

O Sa. JoN> N~~:.ves ...,.... Ccntilluo na mesmo ~. 

{) SR. AliLAR.AL PEl:wTo - S . Ex. c:stá ficando opposicionista sy;ste
lllóltico. 

9 Sx. DElll>'rJUo XAv1t:& - 'Minoria d;l. qual SS. ·EEx. sahiram. 

O Sa. Joio N:ev~- E' muito differente mudar do Governo. para a 
oççosíção, do que da opposíção, para o Gov=mo. 

O Sa. Plu:stn~NT~ (fa~erwk soOT os l;)•m;arws) - Attenção I Não são 
pennittídos discursos parallelos. 

O :SR. OCTAVIO MANGABEIRA Ptosigo, Sr. Presidente. Sou 
dos que consideram que os apartes não trazem. inconveniente. Podem, ao 
contruio, concorrer ~a.r:l. e9Clarecimento do debate. Prosígo pe1os rumos 
por QU.e yinh.a. 

Ha uma phrase, q~ ~ ouve em toda pa.rte, de: norte a sul do Paiz e 
que define, com simpli<:idade, o estado d'altna do Povo, em face. do mo
mento brasileiro . E· a de que " Isso. lt'le ahi está Dão. pôde CQJZtin.nar" • 
(Apo.iadas. c ·Dão opciadtM. )" Isso. que -ahi ~tá" quet ~. alrtés .de mais 
ttada, o seguinte: um Governo, · CIJl qPe o. Povo já ·Dia crê, pót todas as. 
razões e de·-~e· o Povo já. ·se 'fa.d;o11, de !liOdG definiti:;.r(); e qae· te.ve en-
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tretanto, a impudeneia de succeder-se a si mesmo, para re'aliz~ dois qua-
triennios. 

" 
O SR. Borro DE :\1::t:!õl:ZES ..,-. ,Para escandalo do Paiz. 

O Sx. JosE' AvcusTo - Neste ponto, quiz fugir ao Codigo ~!eitorai. 
Não quiz o veredictum das urnas. 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - l;:s$<1, Sr. Presidente, para 
quem veja o problema no seu sentido politico; essa, na verdade, a grande 
crise, a nossa crise súprema, que ahi está, aos o]]los de todos, a não ser 
dos !1Ue a não vejam, .porque não q~iram vel-a., e a desafiar mais que v 
bo111 senso da política brasileira, a sua capacidade, o seu civismo, a ·sua 
l~k!ade á nossa Patría: crise d'a autoridade, crise de governo, -criss do 
Presidentê da Rc:P~blic:a." (Ap(1ÍC.(J{Js e não a-poi<J.dos.) 

o 52. Rl~lRO ]UN]QR 

(Rist>s.) 
E prin~ipalmente crise de opposição. 

O Sa. B,\P'l'lS1:A. L1.JURDo :- Cris~ de Gove_rno e de homens. 

O 58 JoôÃo NF:v:~>s- Crise de opposiç.ão, porque ha muito quent ame .o 
goveroismo. 

O Sr. Presidente Attenção! 

O S.R. üCTAVIO MANGABELRA - Por brilhantes, Sr. Présidente, 
qu~ sejam ou tenham sido as duas replicas, a elle offerecidas, o libello a.r
tieulado, em nome da minoria, pela voz fuu1gurante do seu lcrlder, ;:.erdura 
e ha de perdurar. Porque a realidade é inconfundível. A maioria da Ca
mara - resalvou, • textualrncntl!, o seu eminente orgão - não é, porqúe 
não quer, nem pode ser, herdeira ou successora da Dictadura. Mas her
deiro e successor da dict:ldora.· é o actual Presidente .da Republica e só 
a elle é q_ue se applia o libello . 

. Tragam-nos a peor situação, o mais detestavel dos governos, que ja-
mais tenham havido -em qualquer parte... .. 

O SR. AMARAL PEixoTo - O mais benigno .dos governos. 

O SR. OCTAVIO MANGAB'JURA -·v. Ex. não ·aguardou ·o fim 
de nünha phra~e. Apenas iniciava o meu raci<:lCi~io. . . 

·O SR. OCTAVIü MANGABEIRA,-:- Tragam-nos,- dizia eu __; ., 
mais d~est'avel dos governos que já .. tqxb;am hayidÓ. 'em ,qtla1{!'!1et parte . 

. aínd3. ·os que mais -tiverem :flagellado, ~. soci$dc:s e ,os povos, nelle na de. 
h~ver sempre alguma cousa que possa apresentar-se como boa. 
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O SR. JoÃo CAI!t.os No caso vertente, ha o immenso desejo, mani-
festado por tant:lS formas, .de evitar uma situação de crise, como já te
mos atravessado, e o intuito. o íerreó desejo de .:engraÇar a família bra
sileira por uma poHtica de cordura, de res~ito e· de cordialidade,. tão ne
cessaria no instante em que tantos problemas serias nos assoberbam. 

O Sit. S.utl'lllo Cor.:.v.Ê.-1. - E' este, invariavelmente, o argumento (lo~ 

que se sentem fracos. 

O SR. OCTAVIO ·MANGABEIRA - Bate o il!ustre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, na mesma tecla em que toca~a. hontem, o feadcr da 
naioria; olitica de tolerancia ; milagre de paciencta e longanimidade J ()(lf 

'!Ue, então. pegou em.' armas o nobre e hemico povo de São Paulo (m!llito 
bem.), que, este sim, é ·paradigma de amor :í. paz e ao trabalho? Por que 
então peg.ou em armas senáo porqtie se sentiu espesinhado para não dizer • 
torturado, a ponto de ser let-ado· ao e,ctremo do desespem. aliás desespero 
betnditQ, porque a elle devem~s uma pagina que ba de ser lembratL•· entre 
as mais bellas da ·Historia do BrasiL (Apoiados.) 

O SR. LAE'RT.E: St;TtHlAL - Porque em CM.>equencia da tolerancia ~ 

rm~gnanimidade da. dicta.i!ura, São Paulo, pa~sava pelas forças caudinas 
da ma1s dohrosa humilhação. 

O SR. AMARAL PErxo'!o - São Paulo, já respondeu; São P aulo, .est·l 
integrado na Revolu~;"iiO c apoia o -!Joverno do Sr. Getulio Vargas. 

O SR. LAER.T:E .... Si::r.UlL\.1. - Compete á maioria da bancada responder 
a V. E·x.; nós, da minoria, não endossamos o aparte do nobre collega. 

O Sa. CAs'I''Ro PR..o.no - A Assernbléa Constituinte de São Pauloo; etr.' 
23 de 1\hio fe;;; deckraçÕe5, as mais categoricas, de que despreza\·a o Sr. 
Getulio Vargas, repcd.iaildo e condemnando a revolução de 30. 

O Sll. AMJ\.RAI. PEixoro - Tanto São Paulc apoia o Presidente da 
Re.pubtica, q;ue tem dois Ministros no Govento, aliás, duas ~sonatídades 
dignas do maior apreço.· 

O SR. CARDoSO DE M:!:LLo N.e-r:ro - São Paulo, se levantou como um 
sõ ho~em pela .constitucionalização do Srasil, e não. para a retJosição de utn 
partido político. . 

O SJl.. FELix RIIlAS - A bancada paulista, 1•otou no Sr. Borges de 
Medeiros pa.ra Presidente e n.ão no Sr. Getulio. 

O SR., c.~!U)OSO DE ~[&:r.I.O NETTo - Votamos contra o Sr. Getulio 
Vargas, ovtamos no Sr. Borges de Medeiros, rn~s hoje reconhecemos que íl 

Sr. Getulio Varps, é o Presidente Constitucional da Republica. 

O SR. OCt,AVIO MANGABEIRA - Se se limitarem a isso •.. 
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··O SR. JoÃo NI::v.t:s - Nós, da oppos!ÇóiO do Rio Gs-ande du Sul, t<lm~ 
bc:In nos- batemos, em 32. pela '()(r.lStitu<:ioualiução. Sabemos boje, que o 
Sr. Getulio Vargas, é o Presidente da 'Repllbli~. mas a1nda estamos c:on. 
tta S. Ex. 

O SJt. AscANIO Tllni;so· - O Sr. Getulio Vargas, num gesto nobre 
1ie paci"fkação, ocstcild-tu as mãos aos ~ulista$, dos qu:1es tem ~je uma 
collaboração patriotica. 

(Tr«~sc IUUtiCYOSOS apartes.) 

O Sr. ~·Pftsidente - Attenção! Pod~ · mandar in~re~-er os no

br,.~ Dr::putados p2Tà ~plicação pessoal. Por emqua~to, qc~ está CO!ll 

a. palavra. é o Sr. Octavio Mangabeira. Vamos ouvil-o. Apppello para. que 
os Srs. -Deputados auxiliem a Mesa a knter a ordem no -debate. 

O SR. OCTAVIO :MANGABEIRA - N:ão eultivo, Sr. P~idente, a 
intriga política. Sou forçado, porém. a registr.i.r Q1lot' ha um dissídio pro
fundo "entre o nobre /(ader da bancada situacionista de São Paulo e oo 
lcadcrs da maioria. E' ~ue ·s. Ex. declara que São Paulo, pegou em ar
mas, afim de c:onquisbr pa~ o Bta~. a coll5titucina1ização, -emq!l3Jlto os 
leaders da maioria sustentam, que a constituecicrnalização do Pan - e 
ainda bontem o dizia o Sr. Raul Feroande:;; - é obra do Sr. Getulio 
Varg:~s. 

" 
O Sli. DEWErB.Jo XJ..viER - E o é. Não ha duvida alguma: 

O SR. QCrAVfO MANGABEIR.o\ Mas -é justo a ~ contesta .t 

bancada de São Pado, que liga ao sacrifício dos paulistas a reconquista 
1 da l~ade. 

~ 

O S&:.. Dl:!ll:TB.l() X11. ">~'ER - Que a conlltitueiooaliza~ã.o do Paiz, foi 
obra do Governo nillguem pode contestar . Ahi está o odigo Eleitoral. 

<) SR. GcrA.VIO MAl\GABEIRA - ·Ora, o Codi~ Eb:itoml! Ca1l
ta-se em prosa e verso essa reforma. No emtauto, Detn eUa mesma se sal
vou que a situação dominante a não contaminasse do seu virus • . A inter
venção ~nie!lsadll dos governos dos Estaào5, pelo menos de alguns delles, 
DOS pleitos SllPill~. do modo como é sabiào que . as ~s se ~s... 

saram, revelou os absurdos de que ~ capaz o systema; -cornp!'ometteu ·gra
vemente, n,;1 sua moralidade, os no\'Os methodos. 

O Sa. Dnnz JuNJoll. - V . Ex. sabe que ull!a nova ref-o=a já - 'foi 
feita, justamente p~:i evita• esses abusos. 

'O SR. <OCTAVI{) MANGA'BIEIRA - A nova reíormà ~stitue a 
proYa-·de que -abusos -se deram -e ·~m de S:l!' cOT"~os. · 

Allega-se que JlUnea houve ~pposicionistas eleitos em numero tão 
gran<k. _Esquecem--se, <porém, de obsoervtt ~oe. ~ c;Ômper.sac;ão· ·nunca 
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bou.ve, nem iOftrnos tio f~s e impro.prios como, salvo lllgUinas cx
eepç~s. os dos interventores fede~. nem, por isso mesmo, t ltl conse
quencia, opposic;ões tão pujantes. 

O Sll. DEIIIIt:'l'RJo X...vn!n - Resultado da revolução. 

O. SR. OCTAVIO ·MANGABEIRA - Haveria, comtudo, em qual-
. quer caso, o que louvar na reforma. Para que, entretanto, ainda a:ssim, 

nem mesmo, sob esse aspecto, a situação se salvasse, eis que se :~bTe tlma 
excepção ás formulas vigentes e se tisna, de uma • vez, a realidade eleito
ral, correspondente ao actual período, eomo a maior nodoa que ha de fi
car indelevel na chroniea das · nossas eleições; a elegibilidade dos inter
,;cntores para os goyernos dos Estados. (A poiados. Palmas.) 

O Sll.. Lu::tTF. S~11D!>L - Pondo em risco 4 propria democracia li
,beral 

O SR. A1LARA.I.. Pl11Xol'o - O facto é que innumeros Inter11entores 
foram .derrotados. 

O SR. R.Ãuz. FU:SMIDES - O. Ulusare ot'3dor contesta a liberdade po
lítica vigente. Mas observo a S. Ex. que o Intcrvl::ntor no Pará, solidario 
com o Presidente da R~ublica, íoi <i~:ITotado pela AssCJDblêa Constituinte 
locai e esta sentill-se plenameute amparada pela Justiça Eleitoral. Antiga
mente, -casos c:omo esse, se resolviam por outro lado. O espectro de João 
Pessôa, surge -~-~-..Y. •. -.Ex...~;,.ra collfirmar essa a.sserçao. 

O SR. OCTAVIO }4ANGA&EIRA- Não está i alnlra. do nobTe depu
tado, perdoe--me S !Ex. - o aparte que acaba de dar-me. Não está. á 11ltura. 
repito, de tun homem das suas responsabilidades. (Palmas.) S Ex. bem sabe 
que a ;>Oütiea bcBSiteis:a não se mandl.ou 110 ! anille cio Presidente João Pes.. 
sôa (PahMs.) S. Ex. bem sabe que não ha mãos de politcos a.easo tintas no 
sangUe do grande patriota. A que vem, pois, o aparte? 

O Slt. Joio N~s - E qnando ell!:l soif::ia, só a mioha voz aqui se le
>nntOil ~ sua defesa. (A~s c ;uw ~s.) 

O SR. A.»..u.u. P!JxQ'llo - Além da bancàda do Rio Grande "do Sul, de 
e!2tiO, havia otltr.l em. opposição :ao governo federai. 
t• 

O Sr. Presidente - Attençáo l Está eom a . pal2vra o senhor O.::ta
\;o Ma.npbeira. 

() SR. OCTAl(-IO ·lll.~NGABEIRA - Uma. situação, senhor Presidente, 
que suspd~Cle, ';)Or dec:~o do 'Oiefe do Governo, os direitos po1itkos . dos seus 
~~ ás ~ de lUl1 pleib:J e pleito de uma a~bléa que ia dar ao 
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Paiz o seu regimen, é uma irrisão que ese allegue em seu favor os seus, ser
l'iços á cawa do nosso regimen representativo. (Apoiados)'. 

O Sa. RATJL FE.RIUND&s - Permitta-me V. EJC. um novo aparte. Como 
cid::.dão lamentei o decreto que cassou O!l direitos .políticos a uns tantos 
brasileiros. Mas recordo a V. Ex. que, ~a RepubHca. Velha, as p~;scripções 
se faziam em massa, ferindo os partidos em sua tob.lidade. ·Esta é a ver
dade. 

(Apaftciam concomitantcme!ltc, O$ $Cnhores João . N e-..;s; Pinheiro 
Cl!aga.s, AmaraJ P<'i.<rot(J c {...ac~tc Sctubal,) 

O Sr. Presidente - (Fa;:J!ndo $Oor os t ;ympanos) - Attenção! 
Peço aos senhores Deputados que me awtiliel!l. a manter a ordelll nos de· 
bates. Tem a palavra o Sr. <ktavio Mangabeira. 

O SR. OCT AVIO MANGABE!RA - Não sou eu, reconheço, o . mais 
idoneo, já que devo . ter tido por escript(l, para dizer sobre a revoluc;ão . 
Para depor sobre e!là, o que clla tem sido nos aeus resultados, àhi estão 
Arthur Bernardes e Borges :Medeiros, sem os qnaes, · evidentemente, não 

. se teria elle ícito, e mesmo na minha b:lncada, José Joaquim Seabra, com
panheiro de Nilo Peçanha na. chapa da Reac~o Republicana. e Presidente 
de hbnra da Alliança. Liberal. Ahi estão os generaes <:JUe ~obrevivem, .da 
Junta Governativa de .::4 de Outubro: Tasso Fragoso e Isaías · de Noro. 
nha. 0 outro, M:enna .Barreto, já não pertence ao numero dos vivoSI, mas 
o filho, militar como elle e como elle dos mais ·dignos, se lhe quiz beijru
as mãos, pela ultima vez teve .de- vir .. do .. e~i-hc-, .... f>ara""depõr sobre a revolu
ção, o logro inconmrn.ensuravel q\le ella .pregou ao Paiz, abi está, em sum. 
ma, o -Povo brasileiro, e, acredito, a ·consciencia dos nobrl'!s -~putados. 

(AfJôiados:) 

. o SJ;. ~TE S:F:I'V&AL 

(Trocam-se. noTJos aparte.s). 
tEstá aínda o Sr. João Neves di Fontoura. 

O SR OCT AVIO MANGABEIRA - Constinuo, Sr. Presidente, na 
minha respo~ta ás replicas dos kadtrs da maioria. Foi este. ~ SUlllllla, o 
·objeeto · que me fez vir á tribuna. Incoherentes, Sr·. Presidente. os 
nossos adversarios. Porque, certa vez, a o,pposicão houve por bem ~ir 

exp!icações, a. . respeito . de uma• phrase do ~tão Ministro da Guerra.; foi ac. 
cusada Cie estar derurpando a· .pratica do regiJnen. oExtranhou-se, . entretauto. 
posteriormente, que o 'leoder da minoria, não tTouxesse -proggramma de ~ 
verno, quando, mts~o nos regimens parlame>itari:S, i~so incumbe ás maio
rias e nos 'regimens presidenciaes, nem ás proprias rnaiarias, porque, sim. 
ao Poder lhecutivo. ~ • . . .. ..• .: 

O Sr. Raul F.irnandes, defendendo, ou explicando a · situação· · finan-
ceira, fez algumas allegações. . . 

Quem; como .eu, . Srs; Deputados, .conh~e. tem:, o 11razer . de ·. cot~hecet" 
e já de longa data, .o .espírito um tanto- sceptico de ~ • . ~x .. ,,.ha. de.·!;er per
cebi.~ . a ironia, a diS(:reta . ironia com que o fez: ·Apreseetou um: qua4to. 
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e dea l'elilmente ao -quaGro. o tratam~to que elle rrn:recia : . ~ Fo-!-0-ei. pu
blicar." .. . 

Fui ler o quadro. Se o nobre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. 
não . levasse a mal. eu diria que S. Ex. fez uma brincadeira com a Ca
rnara, .porque o quadro apresentado pmv:~, em resumo o seguinte: primeiro, 
qoe- ·ft·ou.ve dejidt, poi'Ql\C s~ arrecadoll menos e se gastou nuis . . . (Rir o) 

0 S11 .. RA:l.'r. F~lltf"~DI!!õ -- .Disse. e repito.. <itiC: u l.overno, fompri
miu enormem~nte as despesas ordinari:is. A~ccnt"ci e V. 1-:x. está calando. 
que os dcficits. apesar disso, se verificar:un em cc•ttsequencia. de um lado, 
<h enorme quédà n~-s receitas prevista~ · c: de outro \ano. ele 4espe~as e::tra
ordinarias e a que o Go,·erno não podb fugir. ,,ua<'s n~ re:>.lizad!ls com •• 
guer~a civil de 19~2 e p..'\r.t· so<:correr o nordeste flagelL'ldo pe!a calamidade 
da secca. 

O SR. O.C.TAVIO MANGABEIRA - E' uma das revel:lções do qun. 
dro. O Govetn() eeonomi:toU, pois não - allegou o eminente leadcl". Mas 
econom:lzoú em que? Elle m~mo àeú autorizaç.ão 3 si. pFoprio· para gasta r 
e não gastou no limite dessa autorização. Gastou, porém, por fõra. E'j5 

abi a.;: c!éónomi;rso . . . 
Ora,_ rt!almente. ~icar·· uma situação f inanceira vdrd:uleir:.mente 

calamitosa ,corno- ~ actúal, eom um qoo.dro desta- especie .. ; 

O SR. JoÃo Cu:o'PlU.s - As cifras constantes dv quadro não confe
rem, em muitos casos. eom as offieiaes. 

O SR OCTA VIO -MANGABEIRA - V. Ex. põde affinnar : em to
. dos os c:tsos-.-

0 quadro, com perdão do nobre /(!adi! r, niio passa de uma pilheTia. 

-0 Sa. -RAuL F'l!ltNAND'ES - Alleguei .a enorme diminui~ da Teceita. 
nestes qu~~ annos e os gastos extTaordinarios. 

O S'R. OCTAVIO MANGABEIRA - E' isso mesmo. Houve d~idt, 

põ!'que Se: a-rrecadou menos' e se gastou mais. A e:cplíca~ão é cabal. 

O Sa. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado'. que restam cinco 
mintlfils' t)Qr·a tet'lllil'láf" a· liora -do e~iente . 

0. SR. OCTAVIÇ)" MANGABEiRA - V. Ex. me adverte de que 
faltam cinco minutos para findar o- terilp<i de que . dis'pdi!ho. Como ia en
trar em out.ra ordem de considerações, peço a V. Ex. que me inacreva 
para . uma .explicação 'i:;essoal, ao f~m da~ Órdem ão. dia,. OU:· em otitra· op
portUnidade. 

V. E.x, será attendido: 

-0 SR·; OcTAV!O · 'MANGABEíRA - ~graéeço a V. Ex. (P~-
0 r)raR(JI" é .viout;m~n·te ' Clltn{Jrimentado) · · 

'·--.. 
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·O Sr. Presidente :- Tenho SQbre à mesa., e .v~~- submetter a votos, 
o seguinte 

. REQUEitiMI;NTO .. 

~sgotando-se hoje, o pr.u:o .para a Commissão de Finanças e Orça. 
mento dar pat=cr ,Sobre .:> vEto varcial ao . de~to de reajustamento de. 
vl!ll~imentos de· civis· e n:1ilitares, · reQuer a Commissão, a prü';bg .. çiio -4esse 
pr?-ZO por: mais dez dias. afim de eovia:t a pleoario- o projoc:to com o ·nc
c~rio ·_parecer. . 

Sala .das Sessões,- .1!8 de Maio .de 1935 •. -. Joílo_ Simplicic. 

_E' dado como..-approvado o requerimento. 

O Sr. Acurcio Torres - (Pela ord2m) 
vot.c;ão; 

requer verificação d~ 

O Sr4 Presidente - Vae-se proceder á verificação da votação. 

O Sr. Barreto Pinto -(Pela 01'd.-m} Sr. Presidente, 11ovo que 
n_esta_ legislatura, ped~ia a V .. Ex. me informasse eot que die.positivo se 
l:aseou o Presidente_· da Commissão de Finanças, para .requerer prorogação 
de praro. 

O Sr. Presidente - E' regimental. 
' Continua a. vcrific:ação de votação .. 

Procedendo-se á verificação de votação, reeonhecc-se terem 
vota<lo ~ .favor 725 Srs. Deputado~ e contra. 45; total 17Ó . . 

· O Sr. Pr~idente - O re:qucrimcnto íoi approvado e fica coneedido 
o !:ra:~:o pedido. 

O Sr. Acw:cio Torres -,- (Pela ordm~) :-- Sr~ Pre~icj.ente, por 
certo, é um. dever __ ceder á; debberações ~a Clmara e da •Mesa, mas ~
nho o· direito de protestar~ .. 

O SJI:. B.\RRETo PINTo - A bai!eada. que :.representa .os· funcc:iona:rios. 
pu~lic:os nesta Cainara, t:amberi!, lavrou o seu protesto. 

· O SR. ACURCIÕ TOR:RIES -, ..... em nome da_ minoria, e, agora, no 
da bancada. dos" funccioll,!lrios ·publicos .. . 

.O SJt. BAJUtETQ PiNTo -:-. Que ·protesta, vehc:meotenente; 

O. SR. A>CURCIO T.O~ES .- .•. contra .o ado da Mesa - ha.- de 
me :perdoar V. Ex. que eu . .diga,_ e o faço com o ics{icito,· e a a.d!nira~ 
que voto a Y .. b. submettendo-os· á .coDsideração da amara, U!%1.· reqtle.. · 
rim~ em que se pede . a . pr'?rogaçã.o do prazo dentro ~ qual competem 
á Commissão de Finanças, ·dar parecer sobre: o.· ,véto que lhe: ~oi presente. 

' 
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Externo este mcm protesto, porque nao endonfro diSpositivo algulll no . R.e. 
gimento Interno, em que possa ter assento a providencia re<:lamad<r' pelo 
Presidente da Commissão de Finanças. . 

· ·. Pediria a V. Ex., Sr: Presidente, que lesse o artigo f49 e seguintes, 
nferentes aos projectos vetados pelo Sr. Presidente da Republia. ,' pam 
que verificasse que em nenhum desses di,.,ositivos a lei . intem:vda . Casa, 
permitte a prorogação do prazo de 10 dias, que têm as ·ú=missÕê$,· para 
opinar sobre . os vétoa oppostos pela Chefe· do Governa. 

· · O Sa. l.AU.Tll SETUIIIAL ~ Ao contrario, impõe taxath·amente· que o 
prazo de · d~ dias seja improrogavel . . 

O SR. A.CURCIO TORRES - Chamaria ;r attcnção de V. Ex.; Sr. 
Presidente.- para o paragrapho s.• .do art. 149 citado em meu requerimento, 
de etijos termos V. Ex. verá que é improrogavel o prazo concedido a 
qualquer Commissão, para dar parecer 'SObre ·vétos oppostos pelo Sr . . Pre. 
sidente da Republiea. 

'Quenmos aqui o cumprimento do Regimento e assim. não podemos 
admittir - J)erdoe V. Ex. que eu use desta expr=ão - que a Me5a, -coo • 

. tra direitos que a minoria . vem defender nesta· Casa:, submetta, coino sub.. 
metteu, · ao voto da Camara, requeri!Jientos descabidos, (não apoi4dos) 
qaàndo : se- sabe que · ·só· podem ser · tidas .como cabíveis, ·aqui, a& medidas 
propostas, apresentadas · ou sugger:idas na conformidade dó' Regimento In. 
terno. 

Os membros da minoria não têm culpa de que a. Commissão de Finao. 
·c;as, não encontre em seu seio um homem que haja querido relatar o véta 
presidencial. 

O SR. Soc.zA LllÃo 

gnan<àa de fuel.a . 
Todos os membros da Commissão, têm repu-

.() SR. AGCURCIO TORRES - Nada ha mais íacil, Sr. Presi
dentE:. do 'que relatar um véto,: porque, uma de duas: ou elle é jusao, 'eons· 
titueional e não haverá · difficuldade em que um !!lembro da Commissão, 
"'enha tal affinnar ·á Casa; ou, é UlDa _monstruosidade no · caso, pai\ 5e ha. 
ver· cbl.do augmentos aos militares, desprezando-sé· os interesses dos >Civis. 
Monstruosidade maior ainda é o íu.ndamento invocado da Í%l(:onstituciDW~-
1idad~. razão porque, ali dentro, não ba um ho- que queira vir con
fessar á .Camara, que· o ·senhor· Prestdente' da Repubtica, errou ou que o 
Sr. Presidente· da' ·Republiea, ·teve ·l!ledo de, vet'ándo o · augmento ·de ven.
cimentos dos civis, .,.étar tambem o dos militares. 

O Sr. Barreto Pinto - (Pela ordem) - Sr. Pre9idente, eu teria 
<le dizer- .muito relativamente ao gestx> da Camara, concedendo . a proroga.. 
ção --do · prã%u· de mais dez 'dias .para qile a CoDm!.issão . de Filianças·, consiga 
at.anjar' U111 relator -"para: pegar no "páo de formigas" (Risos) , a>IIW já 
chamei· -aqai ac:t véto sobre o: reajustamento. dos fun.ecionarios éivis. 

·•P.refiró; · entretanto, · silenciar. A jlarte attinente á c:onstitueiotGlidadc-. 
será ··éxamina.da,: ·na· phase da · diseussãó. Comtudt-; devo f:isar que ·se <> 
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abôno é inconstitucional, 'tambm! o será ~ artigo J.0 da. lei, n . . 51, que .:re~ 
l'!On!le~~ direito ~ !Camara, de orga~~izar tabellas de reajustamento, sem 
qualquer iniciativa governa.Jl'lental. 

· ~.A· .·Cama r a, appr~vando o· projecto em 27 de Abril, e11tendet1 que nã.o 
pode h:l ver . deseguald11de- el:tre civi:~ e militareb. Assim, . Se· o véto firf
app:Ov•, 3J)Oiando o . Gove~no ,do St-. Getulio Vargas. entendo que prell
b.rei rim relevante .serviço. 

Utt SR. Dti'UTAtlO .- E ' contnxdieção de- V. Ex. 

O SR. BARRE'rO PINTO - Não ba contradicção, .pois; embora 
.1poie o Governo, cumpro o meu dever de Deputa.do e de repn:sentante cb.· 
classe. (lv/uilp bl'm.) 

Pro&eguindo devo dizer, Sr. Presidente, ~- se o \-éto fõr approvado, 
prestando um favor .ao PrOI>Tio Govet'no, terei a coragem de: apre!Je!ltlft' :mn 
prt>jecfo mand;mdo que o augn~t'nto dos vencimentos: dos militc:res seja su..
penso,' até que as tabella& de ·reaju~to entrem .. em- vigor. Aliás, não
acredito que o \'éto &eja rejeitado ... 

{) St:c; AcuRcro ToltltEs· - Quero, apena:~-; !amentax- qu~ V. E>:: .. esteja 
usando de uma força de expressão· ~ não acredih 

õ O SR. BARRETO PINTD-- Falo desta. l.'llalleira, ~ fa~e do· pre'-· 
julgamento da 'Ca.mara concedeudó uma prorogaçli.o de ·prazo á C<lllllllis-, 
são de Finanças. Para que essa prorogação? 

O SJt. A~ PEixoTo - V. E.x. não ·está defendendo o augmcnto
dos funccionar~os ~ivis, Porque se estivesse, esperaria pelo ;parecer. da eom .... 
mjssão, quer esse parecer fosse" fa~·o,ra'\·el ao véto, quer contrario. 

o() Slt. LAOTE SE"TU BAL -.... •Mas não .ba quem queirn ~ela.tar ó véto na· 
Cominissão de Finanças ... 

6 S1t·. AloiA"RAL P.l!:rxoTo - O orador está fazendo a demagogia:.· 

O SSR. BARRETO: PINTO --.· Estou coherente com o .. voto da· Ca
mara'; ao· aP,Pt"(n."aT O reajustamento indistincta.nlcnte, para OS" ci\,;g. fi". m,i..· 

lita!'I!S> 

~ · O S R.. Acu:acio Tâni;·s - . Por · que ó Depa.tado ,Am:~.ral Peixoto, mem
bro- da' .ConuÍtissã.o de Finano:as não se· popõe ;r relàtar ·o véto ? 

O · Stt. AMARAL PEixoTo ~ Já tenho o. meu ~v.i:to escripto. ~ 

O ·S"a. ~ ~u~rx.z; ....... ·Isso não impede que relate o·..;.rojectó. 
O· SR BARRETO PINTO - Sr. P:esidetlk,. vejo a tC!npeSta;de peht 

fFen~ ·e Ct momento Dão é opportuno. Pedi .11 palavl"3", .pt!}a ordem; . tão 
sómente: ·· i;Jan· ·}a;,.'l'~, :. ~: 'nomé <los furiceiouario~ . )übli~ o mais- '7eliemsv 
t~ · dt!s: ~!'oteSfos· pelo· ret:mti.mento· que · estan'io3 ~isti~. Votei ccníúa a 

_'prorog~~ ·fi }Uigo haver ccr.rtribuido, . assim~ com a Jlli~a·. solidariedá~ 
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.aos· meus illusties . mestres, d:!. . Comntis&ão de FinanÇaS, . tirando..llies a in
·~ taieía de cuidar .de .um enjeitado. Que ·fosse r~mettido o véto ao 
~; .~ ~drinho Seria ·melhor. (Muito ilfom,) 

· ·.t) ' Se. ftEISidente ...;_ Attcnção ! :Os protestos contra a -<lecido da 
Mesa ·Dão· têm raz§.o .<Se ser. 

Não ba artigo do IRegiménto que probibà á Mesa 3ubmctter · á consi
:de~o da :Casa, dentro de 'llm ?r:LZO não esgotado, um requeri.mesito de 
~orog.açã.o · desse mesmo .pra%0. 

Sãbein os nobre:! DcpuÚdos que, em Direito, são licitas a.s cousas não 

prohibidas. 

Tambem nada obsta a que, amanbâ, eu submetta á votaqão da Ca
maTa, o r~-aedmento do nobre Dtoputado ·Senhor A~cio Torres, porque, 
só ~anbã~· terininado o dia · util de ·hoje, estar:á es~rotado o prazo de que 
•lispõe. a Commissão. Se S. Ex. ·fu questão de seu re::tuerimento, es~~ 

será o meu procedimento. 

H!! sobre a mesa o seguinte 

lli:QUERiloiFN'fO 

·Requeremos que, ouvida a C.a!Jillra,,. ·seja Cconsti~'Uida uma Commissão 
p~rlameatar de inquerito para apurar quat a. applicação que tem sido dada 
ás rendas do Departamento Na7io_nal de. Caf~ e composta de 1 I trembros. 

Sala das ~sões. 22 de :Maio d~ I~3S· .-- Arthur Bcrn.Grdes. - !Aer
te S ctubal. - João N C'Ves: .;..:... ·Ocitmi(, Ma"'!labeira. - Dat1iel de Car
valho . -- Furtado de Mene::es. - Gt1111cs Ferra:: . -- José Augu.sto. -:
liuri,Co Sous:a Leiio. - Acilrcio'· Trm-es. .- C~ 'Br.oms . . -. Car.n.ciro 
àe Rc:u:r.de. - Lcvindo C~t!lho. - Ma.cedc BitteJ#colltft. - TfbaJdo · R~ 

malhetr-. - Jáir Tor:ar . - Pedro Cdlmon. - Barros Casal. - ·walldn'
le:Jf Pinho .• - Ardw.r 13~'s-F~ . . - Pi~rq 'Chagas. - Octàvit> 
túí'.Silrieira .. - Plim'q Tour.inJ..;, .....;. At!albeno .Cqrrê4. - Baptims Lsctsrd.o; 
- 1<-efiO B ar.ros. - Artlwr. S~s. ~ ,J.oiio Cko_#Jas. - B4Gs Fprtes. -
4rJind,u Le<mi: - L14i: vw.-. -·J. ,l. :Scabra. . ....... Pedro !.~o. - Jq.r.é. 
Alvt?~ Palma. - Aldc Sampai.o. - Chri.stúino Macha.do. - AbekJrd(J M,c,.. 
ri~ho- - Amar:al_ Pci.r.ow. - Poi,carp,o :Victti. - Scv_e1'.itW Mari::. -
O.SWIMo . ..Scmzo • . - SatTJ11a.io ,Cprrêç. - fP.{jq . Mtln9abeirD .• - S.aJles· F~ 
'llo. - H en,rique .])0/!swprJ~. ~ . !Jpttp de :14-etJtz.e.s . - . Mar~ T/ prp,s. 
- .DqnJtingiis. .V ellasto.. ~ iorge G.utd.ês: - J.().@ Ca.fJ .FiJhrJ~ - D_orpQ/ 
Mclchiaiies. -j Edmundq Bisneto Pi'.lto,· ;por· entende~-®~ .~trata de Utca 

providencia. de gran4~ :lllOrnlidaqe. - Castro Prqdq , - 1\(artir..s c Silva . 
......, Ama.IÚfo Fontes. - Albjfrtp. ·Roselli:· - AcjUnt> de ieilo. - J:iguéireào 
Ro6rigue,s . - . leJwvah MotttJ.: ~ Pires (;p,oso. - AgeM;: Monte., ,;.;,_ ''R.~ 
oclro 'Junior.· - Freire de Andrdd~. -Fel~ RibaJ'. - Francisco ;:.érdrG. 

o s::. Presidente .~ o reqtleTimento 'Úr<port2 uma ·cttfestãu de :·ordem 
sobre a q'Ua.l: a Mesa já s~ pronunciou e acerca da qual tem de se mani-
festar novamente. . ' . . · ,, , . '· . , . .,. 
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Entendo q1le o artigo· 36 da Constituição, é uma lei de cxcepçiio., d~ 
tro do Regime Presidencial e c;omo tal deve ser interpretado · estrictamente. 
As éxcepções não se presumem, devem d&:~Uon~ttar-se. À Constituição, ad~ 
optando o regime presidencial, deixou apenas dois caminhos de interferen
cia do Poder Legislativo, na c:s~he:a do, Executivo~- A. CO:Ivoc:ação e mfor
mações dos trinistros e a creação !IW Camara, de <:ommissões dê iDquerito 
requeridas pô! I/3 dos seus membros. 

Sé o . artigo :1.7 da Lei : Basica· determi:ta que "as deliberações serão 
tomadas pela maioria dos votos dos presentes em ·plenario'', tambem 1ie
elara "exceptuados ,os .casos expressos nesta Constituição", como ~ iDne
gavel ser o presente no artigo 36 • · 

Penso, pois, que, fóra daquelles dois caminhos, toda ~ qualquer outra 
intervenção · ~ ~slativo na espbera . Executiv:~ é vedada pela Constim~
ção ~ pelo espilrito do regimên em vigor E, com pesar, para . miJ:!!o, . ratifico 
a decisão _da Mesa. julgando inconsti~ueional o r~queríme11to e repetin~o 
aquella pbrase antiga: "DurtJ lez. setl . ler'. 

Tenho sobre a mesa dois requerimentos ~e. _ vão . s~r lidos. 

São, succcssiva!Jlente, lidos, apoiados e pOstos · em dis. 
cussáo os seguintes. 

( 1.• Legislatura) 

; Requeiro que a Camara,. por .intermedio da- Mesa, . ~licite . do Minis~ 

teria ·da Fazenda as segui.lites informações: 

... · CJ) o t~r do "' decreto que- exonerou Antonio Mattos do- cargo· de cot •. 
leçtor federal de Collatina, Estado do ·Espírito · Santo, l:lll Agosto ·de · 131.; 

: · · b) ·o ti!=Õr da s<ilicltação dessa ex.onernqão, e fel ta pelo St'. · Interven.;. 
for· Federal ou Presidente · da Junta "de · San~ões do· Estado do Espírito 
Santo·; · · · · · · · ' · · · · · · · 

. . b) o t~r da_ solicitação de:;sa 'éXonerição, ·.é feita pelo · Sr . . rntenren
ccindi:mnação . que lhe foi ireposta pela ].'Unta de Sanc'ções do Estado 'dÓ 
~irito ·Santo e bav~dó ~do 'consideradas 'insutsistentés a.S decisões· ·da 
jüstíça · d~ ExcePÇã'o - por · quê o GOverno não des~ez ·a exoneração, pr~ 
movendo a reintegração do funccionario demittido? ' . . 

:: · d) · ~ a J~b- de San-cç~ ·do ·Éstado . do EsPírito Santo enviou ·, ào' 
M~istro . di Fazendi a dópia' o'u o. textO 'da d~cisã.Ó ~ue . ~ndem~~u ' o refe
rid-o . ~ollector' federal Áiltó~io ·.Mattos, e; .. nest-e ' ~aso, a . éópi~ -~ dÓ~ 
e'IÍ~~~~ ·. . . . ... . . . . ,. · . .. . ... . • .... :: . . ' . 

• · Sa.la_.~-Sesliões,: 28. 4e .. maio de. -l9JS .. - U}czliJo , RtJ.mGlhe:e" . ... . . . . -. ··: · ... ; " ... . : . . . .. . ' . .... , ]-.," . : 

Encerrada -a discussão e adi:1da a votaçâs:t;.:, ::• : 
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N. I7 - I9JS 

( t. • Legislatura) 

Requeiro que o Governo, por intermedio do Minlstcrio dA Faze!lda. 
informe: 

a) se foi aberto inquerito para apurar as irregularidades que, se
. gundo tem sido largamente noticiado na imprensa .carioca, se verificaram 
no Laboratorio Nacional ·de .Analyses; 

b) se o director do referido laboratorio pediu abertura de inquerito 
on se solicitou seu afutamento do cargo; 

c) se é real ter se verificado com frequencia alteração no resultado 
doli iaudos fornecidos pelo Laboratorio Na.cional de Analyses referentes á 
rcer:cadorias S-ujeitas a despacho na Alfandega. 

l ustificativa 
·, 

Coiii!l justificativa ao requerimento de informações que orâ apresento, 
junto publieaçõe,s feitas na imprensa desta cidade onde são feitas accusa
ções· ao director do Laboratorio Nacional de Allalyses. 

Sala das Sessões, 28 de maio de I9JS- ....... Acur~ To"es. 
Os documentos a que se. refere a justiíi~ão· foram á Commiisão. 

Executiva, para emittir pare~er. : 

:Encerrada a discussão e adiada a \'Otaç.ão. 

O Sr. Pre!iidenie - Está finda a hora destinada ao Expediente. 
Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa). 

Co'mpareeeram mais os Srs. : 

Agencr Rabello. - CaUclra de Alvarenga. - M a.rio Chermont. -
Fenel()1t. P21'digão. - MtJ{Ja!hat'r, dí! Alme'iâ.a. - AgenOf" Monte. - Fi
guârcdo Rodrigues. -'- fe1wvah Motta . ...,.... Martins Veres/ - João Cleo
phas. - Osorio de Borb4. - Adolpho Celso. - Mario Domi.ngu.u. -
~lde Sampaio, - Teücira Leite. -Simões Barbosa. - Snmno Marit:· 
- Emilio de Maya. "- MeiW Machcdo. - I3idro .de V~concellos: - Ma.
,.~el NOfJ;.,s. - Ci~e Mariani. - Luiz Vianna. Filoo. - l4rlináo 
La()1t.i. - Magalhães ·Netto. --' FraiWisco Rocha. - Arlhu.r Nr:iv!l. -
Edgaro Sar.che.s. - Ubaldo Romalh:ete. - Nogueira Pcnido. - JuiW de 
Novaes, -...:: Candido Pe.fsôa. ·--' Raul. Fcnulnd~. _,.;.., i.e'ui Carneiro. -
Eduardo Duvi"Uier. - Hermete Silva. - Cesar· Tinoco. - Cm-dillo Fi
lho. - Carlos Luz. - Noraldir.o Lima. -Martins Soares. -José Bro::. 
--João Beruldot.- Daniel d~ Caroalhoo. ::..- Negrão de Lirr.a. -João PenO
do. --: Anthero Botelho. ·-'- Bueno Brandão •. ;.....; De1phim Moreira. - San
tos Filho. -··-cm-lota de. Queiroz; --' Cincinato" Braga . .:...... Castro Pr~. 
__: Bias BtlMW - ·- Alwi Paim.a: - Meira l1l.WÍ~Jr:·.c .......,. Jusfo de M()f'MS. 

- Horaâc Lafe't<. ,.....c ·Arthtu' Jorge. --' Annes DiaS. Vut01' Russomo-
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M. - Raul Bittcncourl. - tf.ç_c.tmio TfdJino. - Joiio Neves. - Franciscô 
di Fiori. - Arthur da Racha. - Martins c Silv<1. - Dtlm48 Oni.fl. -
Pedr() Rache. - Gastila de BriUJ. ·- J!i~c GaJlie::. - Leoncio Arc:ujo. 
_; Fran,a Filho. - Moac:~r Barbosa. - Arlindo Pinto. - Augusto Cor
~"""· "'":'- CardcsQ ,Ayres • ...,..... Paul<1 ·Marlif:.s, - ·.Moraes P.-aivo • . - B/Jr:reto 
Pinto. (81)_. 

Café Filho . - Lino Machado . ·= Pk.1.s ."Gay_qso. ·-'-~<I Pom
pcsJ • ....-. l)emo&ri.Jo.· .Roc_ls.a • ...,. Fu.nç,.'14es TMJDra. -:- Pt!dro F~et:6. -
Olavo Olivdra. - José de Borba . ...,.... .5'401~ D~rtc. ~ Jrl.tn~ Lim~J. . ..,... 
O.rl~ Arawja. - S'"'!-P.aio Co.st.9. - ~<~vro P_a,s..~os . - P.into, D<mtas . 
- Ar.npld $it:v"a. •. -'AUila ~cú. -Jair T=r .. - Francisco, G~al, 
ves.· ~ Henrique Lagi! . ...:..:.. l..o.ão GJ4i!na.r.~s~ _....:, B1!71to Cas.tfl. - Alip.io 
Conallllt. - Prado Kelly. - Lontra Costa. - Nilo de Alvarenga. -
Lemgrubcr Filho. - Arthur Ber_nar:dcs . ..,- Pedro Aleiro. - At~.gusto Vie-

. gos. - J~celino Kubilschek. - Fur.Jado de . M~::es. -José Alkmim. 
~ .. Ce.~o.M..achado. - S~~a da Cun,ha. 7 R,epmd,c Tostes . -'-João Hctt. 
rjg~e . . ~ J.a.cqlt.L .. _Mont~~~~~- ,..,.., Ao/el' s~f!r~. 7' Pau.Jo /fopuf!:irD .. -
·Pereira Lima. - Theof~ l:!onte;ir:ç tk BGl',ro.s . ......:.. Wold.e~t~PoT _Fçrreira. 
- Oscar Scev:e;nsotL - VC1"g:wir.o Cnar. - G~Jma CcriJU_{!jr.a . . :- J~im 
$~tM Vi~l. -:- H;;pp~Jito ,d(1 Rggo. - 1)i.re.ir.a P.intQ. -.Roberto Mo
reira . . - Aureliano Leite. - Tr'igo de Lour._eirr>.·.-:- ~Pi l.ll.~.wr • .,....,. Abe" 
lardQ Lu::. - Pedro Vergara. - Aniz Badra. _;_ Scbast~ "DOm.ing-.u:s : 
- Francisco Moura. -.,. Alberto S1'r.e/l. - . Ch.r-:ysor.~o~ de Oliveira. -
VicirtJ Mtu:edo. Paulo Ás:il.mpção. - .Gà.stão Vidigal. Bae."tJ Ne
ve.s. (86) . . ; · .·. · . 

. ORDEM ·iJo DIA 

O Sr. Pre8idente - A lista de prese11ça. a c c usa o Cc,mparec:í.:nento 
de :n4 ~rs. Deputado!õ, · 

.Y~e~ pc~ceder ~ \:otaçã.o d,;l. · ~Da~r!a ,C!u.e ~ a.cha sobre a .1=5a e 
-~· costante Ord.eta. do !),ia. 

Vqu _.,suhmett_er ~t. v.otos uma àdacção íiual· já .putillcada. 

. •. 

ApproY.ada a r.edacÇão · final · dó pr{)ject.!> .~WlletO · ·t 4 A, 

lk ·I93S •.. . (z.• kgís!a.t~Ua), ·ff3ulando a "dispensa ·dos ~~te
. gados da. indú.stría e .do ~'oo; 

G -&. PU:Si.l!eRte - · o() 11rojecto .vae !!er ~viado .á ·sacção. 
P,a~-s.e .á ma,teria conSt~te .da :0~ · <lo ·Dia • 

. V.otfll;iio .do l'_eq;u.erit"llé;lltc ·.1'. ·q; .de '1935 .(·;t .~ kgisie:hira), 

·. :ÕD Sr . . Jo.fiiJ Mm~llob.fi.q .r ouW.o.r, . .pt~r.t~- ~ -.rejls :&r.taà~, fMOG 

··· · . . -.,-~~ -~"·ftf!U . . ~ros; -d{.ms · di ~~r 4S -ciuiSições 
· de .. 1/id4 'llfJ · P~ .r . 11fire~lor· ·.âtm. r<llàor.w -colllendo medUú<s 

· ·~ · ser~ t!1MI!dll§· tm presetste , .'s.e~ "(dis.wsm -unlca) ; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:26+ Pág ina 30 de 103 

-377-

· · · Q 'Sr.· P.edr.o Calmcm (PelíJ o~) - Sr. Presidente; :aio íos.se o 
~e(l\IU~ do -~re Dep"Dbdo, Sr. João Mangabeira, subscriptO· tam
ben:- por r oB representantes da Nação, .e, de ~rto, -eu Dão ilediria 11 IJZlaYra, 
pela onlcm, ·afim .de appliar ao CIISO a 'mesma imerpt~~ h:l <peuoo dada 
-PC-r V. :&: • -~ :-eql:leri:=:e:::to, com 68 assign.turas, a respeito do Elepàr
tamento Nacional do Café. 

Trata-se, Sr. P~sídc;J.te, de uma Commíss5o de Inquerito, cujo pe
dido de nomeação Independe do v.oto .da· Casa, por isso que a Constitui
qão exige :um quot'um excepcional, seguindo, neste passo, o exemplo da 
Carta allemã, que, no seu a•t. 34, n. _so, detenrina bem que ã Carnara 
pode no~r .çommissões de inqueii~o, a. requerimento d cqualquer dos· seus 
membro~ .e que effectivamente .as. creará .se Ioo Deputados ,assim· o re
quercre!ll. 

< A Constituição de tiS de julho aband~>Dou o exemplo da Austria, cuja 
Constituição J)crmíttia, pelo art. so, a c.reação da mesma co=issão. a 
requerimento de um só Deputado, ficando .o assumpto sujeito á delibera
Ç!io da Casa. 

Assim sendo, Sr. Presidente, não encontro, no Regimento da Ca
Ir)ara, artigo em que se. enquadre o caso .em !!.Preço. Tr?ta-se de com
missao de ~nqueritÓ e não de ccimrrissÍlo geral, especial .. ínteryia ou ext.er
na, a.s gUaCS, Sim, depéndcm e fi~m sujeitas,. ao voio ·da maiOri_a; Mgi

"ta~se· de :uma comhrissã~ de ittq!Jerlto, q11e . p~la primeira ~z· o Poper Le
iJslativo:> vae · c(!nstituir. 

Applicaiido ainda ao caso a hel"men~utica da M~sa, solicito de V. Ex., 
Sr ... Presidente, seja o . requerimento retiràdo da ordem do dia e que a 
Camar2 nomeie a ommissão, em obedieneia ao voto impeoativo do:J ios 
representantes da. Nação !lue as_signaram o refet"ido requerimento. (Muito 
b-em)'. . 

O Sr. Clemlente M!lriani (Pela. ~n{~) . ...:.. Sr . .Presi9-ente, ~ente 
pussil iegosijar-mé;· p~r ver acceita~ e defendit;las tão brilhantemente pelos 
nObres· "repres~tantes da minoria as con~lusões ã que.".eheguei e que· ex

. pirz, .·nós dias ~nteirores, rela1i.vame~~e . ás co1rimlssões ~e·· Inqnerito. e ao 
ÍJ!lPCrativo de sua nomeac;ão pela Mesa; quando requeridas ·por lt'ais de. um 
ter~ .•. 

O SE. PEDRO CALMON - Perdão. Applicamos ao caso apenas a her
metieatica ~a )lesa, q:nc: acaba ·de ser proffficia. 

O SR. JoÃo N~~s - Nesse punfo, o nobre orador não J~va vanta
~ ·:··á argucia bal!iana de 'S.· Ex.,· ~o a dO -nos~lo colleg:1 .. · . 

:0 &R. oOLEMENTE MAiliÃ-~I -:.... . A a~ g:iúclla· seria suffi
cii:Dt.e, • • 

·Sr.· Pr.esidentc, -qu.er:·:tne·9at=- <pe·y, Ex~· .decidiu Jbein, .decidindo 
~ .o tez,· ito é, s~do ·.o· .àqúerimenio - ao .qtial, :a!iá.&, dei 
miiiha ".DBSig:natnra; .e ~sim ~ ~r~ -'- ;:t a:pjM-Mr:açW .da .àSa; 

ne ía:cto, inn-=·~ ~ t:êmos .=i, :I!Xllí:táu'eéte-, . n:ciproca -do primeiro 
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·caso : · - naquelle, . thaniou-se de · eozimússão especial · .o - que· ·.era, · rulmente, 
commisdo de inquerlto; aqui, · ChaznZ..se .de eommissãl) de bquerito '> 
que é, : de facto, eommissão especial. ·· .. " 

Ás oo.m.missõe& de . inquerlto,- .eonfome já . tive . occ:àsiãó de dizer. em 
debate, visam. exaetamente o exercício da. fUllcção· .ufministrativa ou jadj.;. 
ciaria pela Camara. ' -· ·_. 

O SR . · CLE'M·ENTE 'MARIANI - -·Vou ·ad'ea.rite. 
Por .isSO' meSillo, tratando-se de mateÍ1a restricta, · fez V. Ex. -snUito 

bem, SI' ;'• -Presidente, interpretando r~trida~e=te ó art. 37 da Co~ti~ 
tuição . . Agora, nã~ : o que os requerentes. visam, .através seu pedidó, .i éO.. 
nhccer _aS condições ·a-eraes do Pai%. · . · . · ·. · -• 

O S:~~ . L&VI CAlrNF;IEI:I - E o mOdo por que está() $dtdo ap,P.lica'~ :,;&s 
kit. . . 

. O SR.. ·CLEMENTE MAR.DA~I. - Invocaria, m~o. neste pant 
cu~r, o esclarecimento preciso d~ .. pftiprio. ~~ ,João •'Mangabeira, 
prlmd.ro . aignatario .. dO rÔq:uerlmento. . Interpreto · . .) pe:nsameDto elo nobre 
Deputado, que . acrCdito animado de uma · i~spiraçã~- supef;ior, ~ - como . tn4D.,. 
zilldo o . desejo de conhecer as condições r_eacs . do tr,d>alhàdor .aidço~ . e -ào 
tr~b:ühador t~rbano, é &s. minei_ros Pa? dar ·:rettu:dio" áos ·m.a~es ·qUe o; 
af~Ügem: . - . . . -

O Sll. · Dmxz · 1trNloll 
litica. 

Esse é o inque:-ito na sua . inteilliencla · ~ 

.'· ·. 
0 . -SR~::CLEUEN-T.E .. MARIANI ~-·!J obj~tivo . 5uperior que pr:~i-

diu 'ao reQuerimento . do- wb'r~ !leputádo Sr . .]Óão .. Ma~- e . ao quaj 
d~ :m~ ·~poio; . pois ,coo.aidero ~all!fe jraQSso -~a -Revoluqão · não haver 
resolvid·o- e5se probl~a v:it:il .do Brasjl ~ ;: . ... · . , . 

O S~ P~;nao CÁl.v~N - M'llito bem. 

o SR. CI.,EMENTE ·MMIANI . :..... , . !lá~ foi apurar responsab~
dades, -porque essa si~c;ão . não decorre de actos individuaes de A ou B, 
l2!1aS de 'cireum&t:mc:ias complexas, mas sün . examinar . a ·situação de raao 
do trabalhador brasileiro; para remedial-a. através de .kis mais sabias. ou 
mais' Justas · q~ 'as actnaes. - · 

· Paréee-,' Sr;. ·Presidente, 'ser .este o now· objectivo: Não ' visaóms, 'éomo 
estabelece o art. 36 ·da Constituição, creaf inqueritos sob moldes . pe=C!i.· 

.. .-.:. 
_ . . Ó"-SL '~VI CAitn:llW - - 'Esta applieação,· de proCesso penal não leva 

á. conclll!lo_· a que. IV. - Ex. ,: está· .chegand.ci;-... pon~ue · ate>opãra o·· simples · 
cc=p.:~~ento das·, tcst~ · a · lei ·applka ·.o ptoCeS80 ' ·crinrinaLc 'NoS 
Estados Unidos. tem· .. sido ·debatido a qttestão · ~~ saber..sec se as·_ commisi!Õeii 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:26+ Pág ina 32 de 103 

-379-

de inquerito. padamentar t-êm poder para compellir as testemunhas- a· ~ 
parecer. 

O SR. CLEMENTE MARIANI - O que pretend!!!nos com a :mi. 
no ria é averigUar as . CQndi;õe.s tio trabalhador. E . isso DãO se. fará - 90r 

meio de audiencia. de testem!mhas, mas deestatistieas, de todos os e!emen. 
tos de. infonna~, dos .mstrument_os, em summa de q'Ue. se· serve o Ea,. 
t.ado para co!!hccer aa neee.saidades sociaes, eomo se diz em dir!rltc~ ad. 
ntinistrativo. 

Ora, isso é funcção eminentemeDte legislativa. Temos dlreito de, :atra
vés conurimo especial, maiMiar levantar esses elementos e, em coneequen. 
c ia . delles, ~laborar ~ leis que. dêem · em resultado a • solução <lo probl~ 
que n_os_. propomo;> examinar. 

O S.e. Pl!.DBcf CALMoN - Tr~ta-sc do seguinte. Em. primeiro logat', 
o . autor do requerimento ~cou.se -no at"tigo 21, § I. 0 , da Constituição, 
e por isso pediu. as assignaturas ; em segundo, solicitou uma coJllmissão 
cle inqucrito nos termos regimentaes, afim de estudar a~s~tos ~ujeitos. á 
deliberação · da Camara. · ·• · 

O SR." ~MENTE MARIANI - Dizia eu, St'. Presidente, ·qu~ a 
. Co~issão ta~ como ;.: quer~s .crcada vae estudat" 8$$\Hl1p1:0 da compe. 
tencia. ~ Camara. 

O S1t. SALGADO FILHo t- O requerimento não está circumscripto a 
eÍ!Sás investigaÇÕes. Va~ mais longe. Manda verificar se as leis estão sendo 
deVidamente :i.pplicadas. 

·.O <Slc '-ci:EMENTE ."MARIANI - Foi a maneira pot" que inte!'pretei 
o r~ueriniento · do ·Sr. João Man~beira, ao qual ~pt"estci a· minha a~i. 

·gDatúra e,-~ ~ceôtdo com· es~ interpretação·, cnt~ que V. Ex.·, con:. 
siderando a c6tnmissão CQmo eSpecial, bem." agiu. Deverá, poiS, subbmettel..a. 
li :appmvação do pleuario, be!Jeplacito qUe, estou -certo, .não lhe faltaci . 

. / 

· (} Sr.: João Mangabeira (PeltJ ordem) ---St'. Presidente,· au.tor· Jo 
requerimento, intcrpellado pessoalmente pelo illustre "'COmpanheiro de bati
~da e .m~-.i>arnc:u.la~;" amigo, · Deputado Clemente -Mariani, ~d Jlodia -dei
~ de, nes~ .moment9, satia!a::er S _ ~x. _ .co:rc os es_clarecimento3 . de .. qu_e 
n~cessita. ·,. 

O· mC~Jod'CQaerimeo.to,· oU -aates; o nosso: · requeriment:>, .. o · tequerimen"
to. <le cen~- c .oito .·Srs.: Deputados, é declara~ente, ·~te; ta.xa:. 
tivamento; tm1 requeri-mento pa,l"a 'uma Commissã.o de InQIICrito. . Esta_ a 
Í>alavr-a, q~ se C1'tampa no r~to d'o proprio requerimt!ll.to, _o qu.al lll!;.-.es-. 
~ e .llC· :~ no. artigo -.36,_ -.i'r~cntc. a.qucllc qoe atttorga á 
~ llloâo o. Qirei!;o ... --:c -~ o. d~Cf', o -.~et. i,mperjpso de ct"ear uma 
Ormmis~ de f!nquarito, toda 'vez Que'o~ q. ~~ çhn Deputados, 
dirdtq que a. tConstituição asSegura como p:-antia e 'l?t'erogath"B da mino. 
t"::i. Nestes termos, eu ~o a.preSC!11tei.. _. ·" .··- .. 
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o . %Dei .as::ritJo- c .mc:sti-.q, · In. -Levi ~. -d.iase-o 'JIIqito :.bem·: . esta 

é uma das mais imjlortantes questões que se ventilam actúalmente .nos Es
. tados Unidos. 

· : Acp:i se ~ :· ~- :1 ··CommiSio .. de -'lnq~Eteno• é um méJg de es
.cla~, é ·U'!D .1%'eotlf'So, é .UI =ethor!'o· & ~ palllameJ:tar. ~ãO. ~k . 
.P.-.nte. ·Â· JC,.,.,Wjuão .de Inquer.ito. é, 1obr$Jdo, ~ .. ao ·r~ 

~!li; 'POI'qult, oo par<la:nen4At, o ~o, -~ a&Sm . .:lize!', a maioria 
.ta': Camarn, :.& tiido -está · a PIK'; no pres'Jdeocial, ao CXJ!ltrario, o · -r-equeri. 
mento é o meio pelo qual se fiscalizam_ os actos d·o· Poder IExecuth'O, veri • 
.ficmdo ~ O"DleiiDO ·-~e ,(J .!eU o<Üver •. 

·. · . -IM-M nem lfe 'tOd!as :as Commiss~ de ·IIn~ito ·decorre'-~ et'i: 
~-::'NoS Estados·Ucid-os; um dos pOntos -mais esot:mdos é iilStaine!'lte 
este: terá a Commissão de ·IIIQÍljerito o di r$ to õe .'ôf:i:er ·. ~"ir-7 á · 8\l:a 1M'e5ei!Ç3 

· uma :t.estemu.nha? i' <~~furá mandar buscai-a debaixo de vara.? Poderá exer
-cer : ~ssa -~çãt> :especi.fiéamentl! jndliciaria ? As · .opi:'llões .di•argem. 

· · Acaba ·por vencer; ciesmo n~ Gries, a ôoutrma ·de qué á Camara e 
·ao Settãdo assiste ess~ poder. · · . . . 

. ~-~tre n6~' ésse ~ra um Í>on~ ddvido~ . . o . an~:proj.ecto 'cortou . ~ 
duVi_~~~ - declarando, ~"'pressâmerite. que ao . Poder · Legislátivo êá:bia -f.sà:l 
faculdade. A Constituição, depois, nos conferiu essa ,Prerogativa; e eis 

·"'poí-qúe, . na' segnrida parte' do s~u . artigo: J6/ eHa tlecl~ra q~e s~· ~ppli~m· 
ii ·-táes i~tôs _as .normas do 'PT-ocesso · -peiuit ' INém: sempr.!, éutretaorrto, 
isso será preciso. o inquerito nem sempre ~erá. crhninal ;-.-Í;iodetá ' ser . sim-
plesmj:nte adll;ünistrativQ. . . 

:. -~-,O~ f-~~in~t~· é, -~~t~,, "e • Çommi~ d.e .. Inq~rit0_, --~a~à ·,~ 
· qUiz~ -~e a5 'COndições reaes da· .,o1dá, de todo ·_o ' J?aii;-: ~ra <:onstatir .õl 

obsérvancia ou inobservancia das leis referentes ao 'tl:abalhÕ.; pâra .saber 

~-~-s .Ã9 <lli ~O.O!U:l.l,P.rid!ls; -.se as ;~~;n:aiJ,t,ías .-~ .a. ~tit1.1iç;i,o, ~-.art. 
l.Ú · o.AA>.i-go,: ~ .o.b<~ró.s~ .aD.~ ~r~; .~; .. ~atios Cst.ã.õ .~endo 
d.fecti~~s ~U: · .b~r.la~·.u; .; ~ .I;) • .h.mC~íd~mo ... eilâo:Cg:i.d~ 4a .. =e~~o 
d~· Jw . esti(,d~~b:lll~O . o Ae\1 p_eycr, . . . .. . • 

. &. :;1?,-~te. es&ae fl.io .. as ;;aEQc:s_ wr -~ ·.~i!::Jtarqos o.~~~Cl. 
. Para · oude · march;uá,_ elle? Para ~ma série .~e medi,das de ·que talvez de. 
~ -~-•-.a-~.- á _-ppniç.ão .~at. ·~e~ ;~~0$ ~ ~u.e ~~os 
.de . .e~ :,e-~~r ? ... 

. eoiDIS V, ·:~; -vê, :-_;: .:de&t'~ . ....:..: na ·ÍÓI'!Wl, ·~ -'idndo, ·-no· ~~ 
·e ·..na -súbetna<:ia.- -uma Comm~ de. Inqneritó, ··e . ~omô' ·to:l.a:· -Commi~ · 
de Inqnerito, pedida por : mais de ~em Deputados, independerá do· --vi:.to· -dà . 
:C~-- ~ :no~ção ~ \Commis!ão . .,- .Qu~ o Aiz ;é .o -:oom D_epuWlo 
.Ss-. ·-ct~ iM.ar~, ~ ~ .é-om qzae ,s, ~ ~u o S.r. JAer.tt. 
~1,- .ha'·,dia:s::' . . . ·: " 

i' A ·. ConstituiÇão: :esta'bele« .-que,- qUando · ~-· requerimento 
.: ·f(w · -a~ado pêr· -tlm -terço· & :Cama:'li>--serã dispe2!&ib ·a 

... ·, · , ·mam~· do .plecario:• ..... :- .... _ · , 
I ', •· · : , l .. 

·Nessas condições, o requerim~to .. ,· .· . 

·· .... 
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O SJI, Cu.llo!l!w:t't MA$iuor1 - Sc:mJ,)Te' el"..teodi assim, eomo· t=m varios 
outros apartes deixei. clar(t. 

O SR. JOÃO MANGABEIRA ... independe da manifestação do 
plenario, porque esta é uma d:i:; g:a:.:m..~ da miot>ria, 

A Collstituição determina que toda vez qne- uma:: .. correate de opiu~, 
ou um movimento se expressar na Camara por um terc;o, este movimento, 
port=to,. esta corrente fo-rte, terá o direito ·de exigir inqueritos · robre 
factos· !J'le; ~la:rad:imerrte, ·I!!SJ)I!eifique:; ·· 

cE=i::".aT:tente, esses são ()(!' termos do · requerimentoc 
A:gora, clahi Sr. Prcsideme, traMÍOTmar ttm reqnerimentD-, que, é;· 

na fom!a· e ·no fundo-, de •Commí!lSàe de lnquerito, l)ar~ um· outro de •com-. 

n;tS6o eãs~al. é f)ret:Weute ~simo. . 
·Nesté. icstal:ltll, .nesta votação, -não< :fta. receio. O requerimento· está:· as

signado- podo- leadt.r áa maioria. está: assignado pw qui!Si todos.· OS' leaikrs· 
da!! b~s. Não se trata· de um: requerimento político no sentido esw 
trietO> <:!= palavra, 

Mllanhi~ pó1'~. com. a- invocação- desse pre-=.~~. baseada no _ex.c:rn,.· 
p!~ hoje firmado, potierá uma maioria· ~. duuntos Deputados, garrotear 
a galõl.!ltia qu ea :Ciltl:;tituição outorga, considerando, .para o effeito . da 

· votaçSD; q:ue· o .. req-aerimenro rnáo-. é de :lnquerlto, m-as· sim, de eonutn'sSão 
~cial;- DIUlto embo~- no. textó,. s ~e -:- qtz é de .ÍIIlqud'Íto. 

Não-, .. St:. Presidente: FDt'aJtl esses ageitamentos com a lei, para .náo
usa:t de e:q>ress:' ,. mai&·car~stil%3 coizt que todas- z naçóes fortes elas.. 
sificam· J>We~ <desta· ord~ ·que-l~ram a velha Jepiubllc:ot a eabo-· 
roar-se, e que, quando; no dia 3 de 1Novembro, a Revolução trit~Ill;!)ha:nt.. 

dissolve!l-- o Congresso, . já. o haviatn dlsaol'\6do, mercê _ de. sua rentmda 
·aos próprios deveres coftstitucionaes! • 

· Nlio·t NG po~eo da Repubtiea Nova;, como di~ o senho• Jóáo Neves> 
não ~s -os mesmos erros, náo c:ai:mtos ~ mesmos çrlmes,_ não· 
~ 'eorY-ompamo~ na mestnl! áemnorali~l (Msit~ ~; m!Hto bem.) 

O Sr. Clemente Marini - (Pek!. D~dem) - São· rapidlm as :pala-· 
vras, Sr. Presidente, apenàs para salientar, em resposta á peroraÇão do 
discurso do aobre cottega; Sr. João Ma.ngabeirá, que, continuando a inter
pretar o c:!isrpo sítivo constitucional, como o vinha fàzen'do h a varias ses
sões; não joguei rom .as. leis; busquei, sincera. e honestamente, como do 
meu . feitio e dos habitos da maioria desta Casa. interpretar a vontade de 
S. ·Ex., que devia ser caractcrizadi nao pelas simpÍes- ·palavras de· que se 
utilizou, mas, de accordo -com preceitos. rudimentares de Direitt>, pelo pc:n
S21llc:nto que .as _houvesse· realmente dictado. 

As minhas palavras lograram apoio, entre outros, c1o: ·. i\lustre .Jellll1~r 
da mi11o~..a, o que attesta a si11cerida.de da minha attitu!f~. :E, se o pensa
mento do nobre . ~utado fosse aq~lle qae e-~ -iuterpret-eLe· que interpre
tou: ·tatnbem 'o ~adêr. ·da minot:ia,,_ se.ria •O caso positivamente de uro.a .~oro:.., 
rnissao e9peci2.1, e ni!o d ewna commi-ssão de inquerito: · · 

S. Ex.;>po!"ém, . correspondendo .ao appello que .eu· lhe ha\·ia dirigido. 
houve or bem csc]aNeeer seu peosamento, verifica.nde>-se então, que S. E.x:. 
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vae. ·além da·· sim-ples a\'erig.ua.ção .~ .neeessjdad..-s •dos· traba.lhádoi:es e 
des~:ja tambdn que ·se apurem as responsabilidades;'· im ·caso da ·não appli
cação das leis. 
~ I~ • '• •, ·,:::.. • 

o ·s a. lLJ::VI C.UNEiilo: - A apuração dos .iacros, sem a· apuraçãcr ·'d:l~ 
responsabilidades, -seria. irti!l«'ia. ·. 

~ ~ !"-~::. ... ::.;.. . ·.':.' · • '· • 

· ' ' .10· SR,. CLEMENTE MA.RIANI - Se S.· Ex •. visa,. ·de facto; a apura
ção·' da . responsabilidade; não tenho motivo.· çua me cont:rapõr. a. .q'ul::·.essa 
apuração . se faça, ellte~dendo, embora; ~'.mais ·interessa :aos. traball1ado
res ~ver ·as. causas ·economic:as 'do sea. . maL estar, <tue a?nrar .-a, iflsuffi
ciencia · inevitavcl _do.!! :serviÇos -fadados a · um· resultado ·mediO:Cre; pela · des-. 
proporção entre -o fim proposto e os: meios·· fac'ultados. 0 que· S; ~-Exc vis-i:.' 
velmente deseja ·.é; portanto, a - instittti.;ão . de· uma eoatmissão. . de inquérito •... 
E· se é uma- commíseão de. inq-cerito qae· s: iSx. dleseja, ·e. se .este' reqneri
tllento foi assignado · pQr mais· de· lDO c:DepÚtadOS, ··não t~o. du-rida$ em. 
rc:aífirinar o que venbo sustentando desde a primdra 'CCZ qUe-· me: manifei;.. 
tei sobre este ·ássumpto:·· a.'•Mesa .tião tem: mais·. ~ue p-rovidenciar sofu-e ·a\ 
creaÇão da eommisSão. (Mvi:o. &11m.) 

'O· 'Sr. Presidente·-· Devo · ~;nmunie:it·· á ·easa . que· a ·.M~ ti~·. a 
a impressãl). de qtie ·se. ttatava- de. comroissãó . :e5pec:ial; ~ra . .:m~ · .·nome: 
fo5se · "-eommis~ de inqueri~"- . O que def!uc: as cbmmissões' não·--·~ o . 
nome, mas' sua5. -fuociões 1! se-u.• objecro:· Sendo. ·assim · aqudla;. ·= com
nriSsãJ:, c:spei:ial, cumpria á .·Mesa 'submetter o ·. requerimento-a discussão; e. 
~otaçiúnia cama.ra. -. -. ·. . . 

. -·.<;)·nobre autor··.do • requerimento. • eiit~ritt:J • . : ·aeàba> ~· ·e5cJ;-recer-' qué· 

seu ·pensamento ê pedir uma eommi~. ·;de ioqtierlto; DOS ·-tCI;nos'_. do·· art.: 
36 .:da ~tituição_ Fr:dreai. e dcmte · desse opel1Saiiie!lto, ;que -recti:fica o 
~erimento e <tUe· define · mdhor ·as attribtliçõe8 d~ contmtriissão; a 
Melia: 1lada ~ais tQil a f-.úet, ·seDão. ~!arar- que, de aeeordo- cim-· a. -re;. 
ferida dis)losiÇáo constituciémal, . a (:amara ereará a ~mntissão de inque-

ritó, ·.retirando · o requerimento da ordem . do .dia. , . · · "" :--·· .. 

." r -.-':"=3 

o Sr. Presidente-

. I.• discu.wlo <k jw()jecto n. 139 dt · 1935, dtsp~ :so'
bre · (l- :M-.oaiw:tiçao; ~"n.strw~ç~o, garaniÜJ c justiça das Poli

. dos ]tfilito.i-Í!s • 
.. , _ _ .· 

O Sr. Presidente - Tem a P<llavrà ·o Sr. R.~lro Junior/ para "eml:-
ttir pare~ verbal sobre o ~rojecto. . 

~ .-, . '.~· j·· 

·o. Sr ... Ribeir4'1·· Jimior ·;;:_ ·sr. Presidenk; ·o projecto n;· I 39, de l930. 

_dispõe, eJD 3l sua ementa, sob-re a organ~;,ção, · instrucçâo, .garantia5· •e jl1S-

tiça das Policias Militarês. . ,:--- ·· ·, 

.·'·. IÉSte projeet:o. foi · 'pósto naordeill 'do" dia, a: i,:'q,_~ de -um oosso 
. cottega.. ·, :: ·~::.· 
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:Devendo 'dar·. parecer ·&obre o .mesmo, tCIIlbo a informar á Camara que 
q·,. referidcl :proiéc:to fui rc:mettic!o no E:ltado Maior< do Cxrecito, .,para o 
fi~ .d~ lá. recei:ler as neeeMarias info~aç6e~. .. . . 

Decorridos eerca de dois· mues, o projecto não foi devolvido á- Com
mis~o· com aeo Í!)formações , solieiWia.s. · 

. Devo acc:z-ese~tar ainda, Sr.. Presidente. qu~ a materi&. articuli!-da no 
:referido .'projecto, é,_ em "Ultima analyse,. uma sorte de consolidação de va
rlos dlspositiyos wntfd~s.· .o,a . Constituição .~ Republica, e, como a·:·sua r~ 
dáéção . se. ~esinta, inui'to humanamente, de ·al~mas 0mis~. é just9 que 
ellas eejam resalvadas, regim~ntalmente, nas: di:9Ctlssües ulterior<=S. 

Este é me~ parecer. · . · . · . 
. . ··. . - . 

·· · Em s~guida é en'éerrada a discussii'o e annunci~da a 

votação/ . ( . 

Àpprovádo ó ~intt 
. ........... . . . 

_. l'llOJEC'l'o. 

. :--:; ~- · 139 ._ 1935 

·. 
Art, I.0 ,As Policias Mi.litar~ .serãO organizadas em Corpos e ServiÇOs 

typá E~ercito, eom a escalã hierarChica ·até' coronel: inclusive. 
~"" lParaÇil'pho . ~co. · A.· meno"r UD:idade · isolada, · organizavel nas ·Policias 
Militares, será. a ~mPanhia ou o ·E~. . 

. Art., z.o Os ·cmri~dos 4~ Í>oli.ç!~ _ _,'\ll:ilitarcs serão attribnidos a of. 
f~eiaes · effeCtiVos do ·Exercito N.ac:io;,.al . ou das proprias ·corporações, que 
possuam, n<? minimo,· w.triàte egual a ~ior posto -~istente na tro~ qu~ 
f()r ~rit:i.uchii. i,àJvas ~ exceiÍções já . exiStent~ . 

.. . f.rt_ . ;_/ O~ . ~~~es :das;. ~licias Militares não estão sujeítl)s. :ta 

. sorteio . pará ;;; se'~Ço militarJ . . 
· ·Par:i8npbo -~x-:~: · -o~ · elementos dessas corporações, com mais de 

um ann'o de serviço, fi= .eouside.r,ados reservistas . 

. · ~ ' 4-o Fic=n. adoptad~s, nas Policias Militares, na parte. que lhes 
fõr .appltc.a.vel, .os reg~,~lamentos. de i~ militar dos quad:os. e das 
troPll5 ·que vigorar~ no ,Exereitq: .e do ensino polipal que vigorar na :f'o-
lkia . . Mili~ do. Districtp, Fedetal. :.. . . . , .' · 
. . f I.". A União .· tacult:ará .. as mat.ricitlas .dos .·officia.es das Policias. Mili~ 

tarcs nos diversos tCursos -do tExercitO, e dos ~·e officiaes na Escola 
Proflssional e no 011'50 de· Aperfeiçoamento ·de Offic:iaes da Policia Mili
ta•- do Districto · Fedetal, ·q~ ·em StJaS corpore~. não' possuam eScolas 
fol"Jiládoras de. ofí~ciaes. . .· .... · · . 

. : . ~. z.o .. Cinco annos :depois da ipllblieação da ·. preseJ;te-"lei, o preenclli
mento· das vagas de z.o tenente só ·será. ·feito ~r · condidatos que"' pessu.irem 

. ~ eurso. fundaulental daa csc:olas forma.doras de of.fieiaes da sua corpora
ção ·ou · da Policia Militar do Districto ·Feder-21. 

· ~rt. 5·" Aos .. ofiiciaes das ·IPolieias Mj}i.ta~res dos Estados é extensivo · 
· o ·disposto no art.. z.o, do decreto :n; z~.go8, de .I o de julho de I9JJ· 

- ~ .... ~,. 
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Para,raplio mili:o. A. morm~ adlninbtratiw e- a tra.lltfl!l'llkli:z> para 

a reserva,· d'Os oificiaes· da$ P.alieias. Mili~. ais !lerão- ·effeJCtiv;q·. quand<r. 
pre~didas de sentença proferida· _por Ccusetbo · de Disc:ipliUa;. onde . fiqae" 
provada a. ~da· de impuatção: qtse ~ jastif~e- . 

. Atr. 6.• 0~ ,çrgentos das PoliciD •M\iiátret, .com- mais de 10' omn1:l'S· ·ck 

~v~ Íiet"ri!'ãe> · ifldi!p~:J<fente de · erigaf.UJiento; · 

Pil:ragraph~ único. E'ss'e·s· ~Í:gento,: s$ set'ão rebaixados do j;osto Ji<,•f 
mi· codducta, compro'vada em Conselho· de Disciplina, ~o abolidb o te-

' babcaJbent'o temJ)orarió. · 

Art. · 7·.;· Os elementos· das _Policias Milltares,.-mortos; · em acto· ou · em 
.. conscq~encia de acto de servi~o. deixarão aos ·seus her-deiros legacs, ·pen

são ~ aos vencimentos inte8'faes qu.,, . a qU.:ÍI~J.uer tituio, ,percebi:am na ef-

. \ 
\ . 

fcctjvidade. · . . · . 

Paragrapho unico. Os inutilizados, nas mesmas condições, serão re
formacios com todos os estipendio9, como ~ effectivos fossem. 

Art. 8.• •Os membros das .Policiás 1MiHtaies 'estadoacs, não terão ven
cimentos inferiores a 7-o % dos .que viS))rarem m ·Policia •M\ilitar do Dis-
tricto Federal. 

Art. •9.0 !Para os fins de promOção e . reforma comp-u!soria, extender-se-
5o ás 'POlicias militares dos ·Estados as ·leis 'que regerem a PoU-c:ia Militat 

do. Districto Federal 
Art, to. <São applicad~s ás. -•'f'olícias: Mili-tares,. ~~ ioo·a a Sua pkmt~de, 

os Cod:igos P~ da Armada e . da JUstiça ·M.ilit.a.r. 
Art. n. As lPolicias ·MiÍitues- 'terlio a s~ justiça.· na cor,poração, se.. 

melhante .á actUalmente exis~te na Policia Militar Federal. . · · 
Paragraplío unioo.- Des~. :cabe ~-ecur!io : _p~ni:' .'o' S;swremo .Tribu~a Mi-

litar e,. êm ult"~ iÍlstauci:Í, iw'a ~ Côrte SU~r~:- . .. ·. 
Art. u. As Policias Militare.s-usai-ão um só. piano de 11rüf~e 
§ .x.• Esse 2bc~ ~- da~rado por. uma cominiSsão . -~posti d~ of

ficiaes daS mesmas ~lieiiis; um anno' . dep()is' dá' pablicação da presente lei . 
. § :~.o Os actu.aes .pl;mos de -Uiliformes· sei-~ toleriuf6S' até · ooiÍI annos 

depois . da aprovaçlil do novo 'plâ.n:o. . .. 
. Art: r3 .. Revogam-se ils· disposiç~· em eontrario. 

' .. . 

o sr. ~dént"" ~ O· Pt'ojecto l):lSSa á 2 .• discussão. 

_ O-Sr. Nogueira ,PeDido (PeJtJ ordl!M:Y· r'equer e- · ®tem dispésisa de-·. 
iirtieratic:iO-. pua. .. o: pmjeeto· n , t3~- de · T9J5. figtzcir , na ·ardem · do . dia da. 
.~~mte: . . ' 

.. I .a disc~o-: .dr> f>rojec:1c- n; ··14--:A," de ·-.I9Js.,· .dispondo su~ · 

bre o . j>agamt!JIIO de a=ilitis devidos_ tí. S::i-ntc CiJSa tle. Mir~~ ' 
riebr&u . t1f? ·Ri# tk .. JaàcVD • · :e~- pr:recer,.. co• .sulmitutivo 

~ da Ctmemis~ ---de FituJnças_' · '- ' 
•• i._" 

O Sr. Pr:esidente ~ntr.r · em· diseús5ão ·_o -projecto-. · 

Tem a.: 'Palavra o . Sr. Octa-vio Mallgabeiror .. 

. • 
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O Sr. Octavio Mangabeira -Agradeço a V. rEx., Sr. Presidente, 
a opportunidade que .me proporcionou de voltar á trtbuna, afim de ~ro.. 
sev.uir nas considerações que vínha faze11do. 

Peço 1)erdão á 'Ca.ntara de óccupar-lhe ainda a attenç.ão por alguns 
minutos. 

Vinha analysando as replicas offerocio1as pelá · maioria, justamente 
pelo orgão de .dois entre -os mais illustres de sens representantes, ãs ac.. 
cusações aqui feitas pela minoria da Camara, ao apresentar-se ao Paiz, 
como disse, então, o seU: Cea.der, "no portico da jorn~da parlamentar.,. 

Contra todas as lantejoulas de que se procurou adornar a ca•cassa da 
dieta-dura., · transformada em governo legal, vinga, ·Sr. Presid~te, preva
lece, Srs. Deputados; . o 'Ouro de lei do libello. 

· Vou· ])roval.;o. 
Successor de- si mesmo e ·nas condições que são notarias; depois de ter 

feito uma ·Revolução ·em noine do principio ·de que não póde o Pr~dente 
intervir na escolha do seu successor, o Chefe do Governo Brasileiro vi
ciou, nas suas origens, o proprio mandato presidencial que, se é um acto 
~rfeito e acabado, sob o ponto de vista jurídico, são deixa de ser, a ou
tros titulos, de legitimidade precaria, l)ara não dizer duvidosa. 

Para uma. receita orçamentaria. de dois milhões de contos, ou pouco 
mais, estamos ãs voltas com am defícit de mais de um milhão de contos, 
c: que já se approxima das cifras de um milhão e quinhentos míl, lllPesar de 
:a.ggravad(.!- os impostos e de 5'\l~SO, em grande parte, o · serviço da 

· nossa divida . externa, que se vinha pagando integralmente. De um tal ~s;:,, 
Sr. Presidente, não consta que haja noticia na historia ' financeira. do 
BrasiL 

Um tfranco francez, ao tempo de um cambio que era· deoo:nin!Ldo 
"cambio 'Vil", nunca ._cheg'ou a custar _400 réis: $333, e ás vezes., um poucc> 
mais . . ·custa, hoje, no dia em que .falo , t$z23. Mais do triplo, ~i o 
quadruplo. Quer_ dizer . que a IIUleda brasileira baixou a menos de um 
terço, a quasi um quarto do que valia, quimdo o actual governante se es- · 
tabeleceu no Cattete. 

!RJeriveram~se e:n doposito, no 'Banco do Brasi}, , eem outros bancos, 
dinheiros consignados, em .quantia a.v.,ltadas - bem mais de um milhão de 
contos - a finnas e a pessoas no e.xtrangeiro. Tudo í.ndkà que o Governo 
lan~Ott mão de t:lcs dinheir~s por mei~ de operações, sobretudo cor.! o 
}japco do Brasi! do qu:ti ~ :> maior accionista. O facto é que o :M:iniftro 
G.a Fazenda tev~ de !r em .pessoa ao estrangdro; e, quando houver de ser 
Sttbmettido ao conhceimeni::o da Ca.mara o consve:nio que o nosso Governo 
firmou com o da Inglaterra sobre os congelados britannicos, ha de ficar 
constatada, ~ !ttz dos textos expressos, a. que demos nossa assignatura, a 
situação deplo;avel - pesa-me dizer desastrosa - a que nos ~hamos re
duzidos. 

São facln~t, e os factos podem · ma.i's do que a~ p~lavras, por mais bn.:, 
lhantes que ~jam. 

Attribuir-Se, Sr; Presidente, a governos anttriores, responsa-bilidade 
pelas cifras, evidentemente, ~unca .. vi9tas,. a que chegaram, = actualidade, 
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as nossas fi;lanças publicas, mo. só pôr de la-do o bom senso : é zombar · da. 
evidencia dos factos. 

· Contando o actll:ill governo com quasi cinco annos de exercicio t ha· 
vendo exercido, durante tnais de tres, autoridade dfscricionaria, tempo de 
sobra já teria tido para ha,·er, quaDdo mais não fossq, melhorado a situação 
se é que, em más cGndiÇões a encontrou. 

Qne é que se apÚ.ra, entretanto? A nossa. &vida e:cterna vinha sendo 
•paga integrabneute, amorti:z:ação e juros. Negociou moratoria, e essa mesmn 
rião pôde cumprir. Encontrilu o cambio mantido acima de cinco. Levou-o 
abaixo de dois. RealiZa o maior dcficit que até hoje se registra na. historia 
de no~ Patria. . 

Que índices, Sr. Presi1iente, mais completos, de fracasso e de :ruína? ! 

No que toca aos aUg!llentos de despesas, como attri.buir aos governos 
anteriores a agiravação extraordinaria de gastos que o :~ctual,_ tem pra~ 
tieado? No que diz respeito, por exemplo. ás verbas de i.uactivos - apO
sentadorias, reform2.S, disponibilidades - o caso attinge. aos dominios da 
inverosimi~hança. 

Vejam.se, Srs. Deputados,. agora mesmo, para não ir mais longe, ~s 

dois casos que estão na ordem do dia : o reajustamento e a viagem. 

O General Guedes da Fontoura declarou. em entrevisia aos jornaes 
e é um homem euja palavra póde ser ~creditada, ....:... que o Exerdto não 
pleiteou, por sua honra, augmento de vencimentos; o que as classes ar. 
madas pleitearam foi a equidade na íiiação dos mesmos, civis e militares. 
São causas muito diversa:~. 

DigO.o desta tribuna, porque a honra, Sr. Presidento, do ·· Exercito e 
da Marinha, não é . só delles, mas da ·Nação Brasileira. (•MuitiJ l:lem; 
palmas). 

Verifique-s~, Srs. Deputados, quanto cus~ram as viagens., de . quaes
quer :-chefes de 'Estado, 'reis inclusivo, . quando em visita officiai uns aos 
outros. 

Faça-se o calculo sobre a. mes~ base, reduzindo as despezas á mesma 
m~ed.a, ou a úm cambio commum ; duvido que haja alguma que tenha _cust~ 
do tauto qua:~.to a odo actual 1Pres'Jdente ás IRcpubliC3s do lPrata. 

Serão ac;ilSO, Sr. Presidente, os governos anteriores, ou a crise mun
dial, os autores, cru. os responsaveis por taes ab<!rrações? 

INo .que dU: com o problema dx> c:a.íé, para insistir no ·Iibello, contou o 
actual governo c,om uma circumstan<:ia favoravel, com qu~ os ontros não 
contaram : a .de haver enfeixado em suas mãos, com o Governo da União, 
os :dos Estados, inçlusi v~ os c;aféeiros, o que lhe dev~ · ter facilitado a 
tarefa_ No entanto, -é o que se \'ê, é o que, ha dias, expq: á Camara, com 
a a-ctorilhde indiscutível que ten:. nesses assumptos, o Sr Cmcinato Braga.: 
as. decepções, o descalabro . . 

. " . 
!Mas ha, ainda, a ac:crescentar. Pesa. sobre o Governo,. a s).tspeita de 

haver empregado, em outros fins, dinheiros arrecadados . pela D~artamento 
·do Café i e, quando se ~ede um inquerito, d~ que . cogita a c®stí.tuíj;ão, a. si
tuação precisamente que inventou as sYDCiícancias contra os adversarios ven
ci.d:oS e até expatriados l(muito ócm)., se .recusa a passa:r-pelo crivo da inves~ 
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tigação parlament:~r, o <llle Y:-tle conídsólr que não resiste a. um inquerito 
(Apoiodo.r.) 

Foi este, Sr, Presidente, o libello da minoria, do ponto de vista da 
administração Mas ha a encarar, por outro lado, um aspecto de alta po
litica 

54!, no curso destas ropidas considerações. tenho emgregado· alguma, 
palavra D'.aie viva, não está, <:omtudo, no meu pensamento, irritar o debate; 
ae o fiz, foi a ~ontragosto. Acbo que, ao contrario, esse debate deve ser, 
menos de :1ttric:toa, que de persuasão, · partindo sempre da preliminar d~ 
que nos anima a todos, indistínctamcnte, o proposito de servir o Paiz c o 
rejlime. 

Do meu longo e recente contac:to com os paizes europeus - da E~~oropa 
é que têm vindo as novida:des que andam . aturdindo. c preoccu:pando os 
espiri1os - não trouxe, graças a Deus, senão revigoradas as convicç6c!s 
detnocraticas em que havia formado o meu espírito. Vi e sc:nti, em pre
sença, a realidade e-u.ropéa. As dictaduras, sejam da direita ou da esquerda, 
oorrespondem, no índo,a estados· morbidos, mais ou menos agudos, que h5o 
de passar oom os males que os geraram, tanto é certo que os homens nlio 
nasceram para ser e~ravos uns dos outros. 

Um organismo abalado, como foi o .do Velho •Mundo, pela maior ccirl-. 
'o(lilsãó de que ha noticia na Historia, não podia deixar de ter soffrid'.o 
toda_ uma serie de repercussões; de todas as naturezas. Mas é tão irresis
tiyel, tão logica, ~o humá.na, a democracia em sua essen-cia, que ahi ve~ 
mos os novos regimens appelarem para o voto a cada passo, para as elei
ções. e os plebiscitos, · como a reconhecer que só ·no Povo póde eStar de 
facto, a origem de toda a autoridade. (1Mui1o bt:m.) 

No dia'.' em que suc:cum'bissem, em favor dos regim~ns de força; os 
systeinas de -Goveroo · fundados· na liberdade, não bavería senão que escre
ver, no grande'. lívro dos tempos, que havia soado a hora em que a huma
nidade era ·chamada a penitenciar-se dos seus erros, voltando Jiara as 
senzalas, -de onde ·tant-o luctara :Para sahir, e de onode sahiria novatlleonte, il 
custa de -no~·as ·luctas, qu.a.ndo, afirmada pelo soífrimento, ' ou corrigida pela 
humilhação, fosse outro -vez c:ompathre1 com o· que seja mais bello e· mais 
alto. (Mmto bem.) 

A democracia, entreU~-nto, c9mo todas as form.ul3.s políticas, tem que 
5e adaptar ás circu:nstanc:ias da época e do meio. A de boi e não póde ser 
a de bo~tem. A de amanbã põde nfio ser a de hoje. A nossa é a brasileira, 
a_ que fór a,-propriada ao caso do Brasil, Clll cada. etapa., que se iór v(;ll
cendo, da nossa evolução nacional. 

Regímen q'ue é sobretudo de fraternidade humana, tanto ma~ elle se 
faz cl eum paiz, quando mais e melhor as suas leis raelizam na pratica o 
programma da. verdadeira equidade, ·política e. social. Só della, por via de 
regra, as . flexibilidades· necessarias para utilizar o que de boin haja naá 
outras doutrinas. 

Se ha uma nação na SUjperficie da terra, que nasceu para ser dClllo
cr.ltica, é a nossa. .Sr, :Presidente. Dir-s~-ia. que foi a.utes de o ser, tão 
dei:DO<:f'atico se affirmoú o espírito do bom e honrado · monarcha, que aqai 
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reinou meio seculo (Apoiados). Somos = Povo q\le J.lOCCa antes. pdo ex
cesso de · cordura... que pelo de rebddia. 

Nenhuma queixa mais grave póde ser articulada ·contra a actual situa. 
çáo dominante, que 2; deter contribuido, ou, a de estar concorrendo, ás ve
zes mesmo ÜK:OllBCÍentemente, para l}Ue se estiole, mais c mais, sob:.-ctudo 
na alma dos mo~s, a flor da confiança no regime. Que tristeza, mellS se. 
nhores! 

A Alliança Liberal acenou pata o .Pab: __, e só iJOt isso, não no~; i\tu. 
damos, interessou ·ao Paiz - em nQme de ema. !J)ratiea melhor das insti
tuições livres. á cuj~ sombra melhor prosperasse c se engrandecesse a Na
ção. Hoje lavra., com a descrença, a inquietação nos espíritos i. e, ante a 
democracia combatida, outros c:redo:ll <:omec;am a flore$Cer, inclusive os 
extremismos, aliás testemunhos lisonjeiros da nossa vitalidade. (Apoicàos.) 

•Quando, porem, as forças do regil:nen, os que 2he queremos ser fieis, 
nós volvemos a.n:rlosos, iJlara o logar .do leme e do piloto, o que ene<~nt:ramos 
é uma at:e!lhalia,. é um governo a fumar e a sorrir (Risos)' eritquanto os 
hori:z;ontes escure~em. uma sombra, um simulacro de 1)oâer, que nos atoe
menta e nos desola. 

Concluo, Sr-. Presidente, voltando ~~ mesmo {>Onto de partidà, isto é, 
ao meu ponto óe vista,• de que todas as c:rise!l. 'l'lo Brasil, se :resumem, 
princip~mente, neste instante, :na crlse de autoridade, na erise de governo. 
Para ahi é que se &vem volver as !lOSSas attenções, 11ão :só da minoria, 
mas da representação nacional, qae ·· tem sobre os horitbros as 'responsabi
lidades dos destinos d.a Patria e da Republica. 

Tenho para mim que entre os males, de que soffreu e -por que. foi 
punida a .chamada Republica Velha, :nenhum foi mais decisivo do que a 
abdicação dos homens publicas (Mu,to bem), os habitas em que se vieram 
inveterando, através de gerações, os representantes da Nação, de sentir e 
P=5ar de :um modo, = eonversas 1>:1rticulares; e ~ressar-'se de modo 
d.iffrerente, ás vezes de modo opposto, nos pronunciamentos em .plenario 
(Apoia4t;ls), !>OÓ a presi>ão e a infhlencia das injuncções politieas, ou dos 
~timenb,.,, muito dign.os, da de,·oçáo partidar~ (Apoiados). 

O SR.: JosE' AuGUSTo - ·Essa abdicação foi, sobretudo, do Poder ~ 
gislativo. 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA - Ai, Sr. Presidente, do regime, 
Sl:l, mesmo depois da lição que tão caro nos tem, .custado, perseverarmos no 
erro. Repito. A çrlse do Brasil é de governo, porque, em um dos momen
tos mais penosos da· hlstoria da nossa Patria, estamos. sem direec;áo. · ~em 
a ronilinça do ·Pai:z:, 'POderá. haver ~o muito um detentor do Poder. Nunca. 
po~:.:m um governo . 

. Q SR. JosÉ AuGUS'ro - Apo~ss:mo. 

O SR. OCTAVIO ·MANGABEIRA .:__· Ágora, Sr. Presidente, ·duas 1)a-
.lavras finaes. · 

Um <iia - lláo ha. ainda Ill!UÍtOS ::umas - alli D.apra.ia. do Leme, ·um 
homem se l~brou: ·de ir to= b.a.Dho, e!ll = tarde de resaca. Ei's senão 
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quõlndo as ondas se encresparam, e o imprudente foi conduzido, na crista 
do vagalhão, ao topo de um penhasco. \Mas a vaga' desceu e elle ficou, iSO
lado no alto da rocha a piqu~, sem ter como voltar. Fo; preciso· que so 
mobilizasse uma turma do Corpo de Bombeiros. (Pausa.) 

O ex-chefe da Goveroo Provisorio viu-se_ transportado ás alturas, onde 
se encontra, ha quasi cinco annos, na maré cheia da revolução. As agaas, 
por~, baixaram, e elte sobi<1u. • . H a que ajudal-o a descer. (Mu-ito õma. 
PaJm~rs n-o recinto (! nas galerias.) 

Em seguida, é encerrada a discussão e allllunciada a 
votação_ 

Approvado o seguinte 

N. 74--A - 1935 

O Poder l.Jegislativo resolve : 
Artigo 'Unico. iFica. o rPresídente da 'Republica autorizado a pagar, 

por ~a.'lta. de saldo da extincta. caixa de suhvenções, em (].eposito no The.. 
souro N a-cionai, os . auxilias devidos á.. Santa Casa de Misericordia do :Rio 
de Janeiro, de ecmformidade com a lei :n. I.6zJ, ·de 3 de Dezembro de 1906; 

revogadas as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O .projecto passa á :zt discuSsão. 

O ~r. Barreto Pinto (Fckl ordem) requer e obtem dispensa de in
tersticio par;:, o projecto n. 74-A, de 1935, figurar na ordem do dia da 
sessão seguinte, 

Di.s-C16isllo tmica dD f!roiccto n. 278, de 1935, a~tori::an

&, .~ abrir, pelo Mini.rtcrio t!a Viação, o credito· =PP!emc,.._ 
tar de, s.ooo :ooo$ooo, para /i<]uidilr os compromissos j6 as-

. ' · ·. . ··sUmidos ·r:- conservação á(J.f estradas: à e rorlagl!m no Paraná, 
a -cargo t1c s.• Batalhão àe Engenharia; tendo paTecer, et1m 

subSiimtívo da Commissão de FinanÇas á emenda. ~ 3.• tlis
cu.ssão e ao projecto . 

• · ; . : - ·~;! •. :. 

·Encerrada a discussão e annunciada . a votação. 

O. Sr. Presidente -Durante a 3;• discussão deste !)J'ojecro foi of
fereeida a segUinte 

Fica elevado de s.ooo :ooo$ para S.ooo :ooo$, o credito supplementar 
á verba ro.n dxl orç;unento vigente do iMiniSterio da ;viação e Obras Pu
blicas, ·não só para liquidar os compromissos já. assmnidos, CtJIXlO para ga

-rantir a c:t~nservação e o proseguimento, eeonomicinl.ente, (].as obras na11 
Estrsdas de Roda.iem dos: Estados do Paraná ·e Santa Catharilla.. 
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. . · Sala das· Ses~es, . ·4 de ]õllleiro de 1934. - Plinio_ Tourinho. - -Joíic 
da ·S_ilva Leal .. - Rnuuo Barbosa.- La~~:rdo . Werneck -L~ P~to. 
r .MiJUUJnQ tk Mowo. - Aorllo Rcbelto. - Sebrutião de OlívNa. ·
Edmar CtJrt:a/Áo,.- Alberto SNrcnk. - Mario Magalhiics. - crnawdo de 
~brw. - Aeyr Mcdçiros, - Jo~o Vit<Jea. - GNilhcrmc Pl4stcr. - WuJ. 
dntusr Rcikdal • 

.Ao projecto fPthnitivo ·e á emend:l, a Comm~s.'io de in.:.ncas c Orça. 
mento oíferoceu o seguinte 

ftOJECTO Bt:llSTl'rVTIVO 

Art. 1." 'E' o Poder Executivo autorizado a abrir ao Minil!_terio da 
Viaçio e Obras Publicas um c~ito especial até a importa.,cia de 
to.ooo :ooo$ao~ destirodo ~ liquidação dos eompromtsso·s já asaumidos 
com a construcção e conservação da Estrada de Rodagem nos -Estados do 
Paraná e Sant:~ 'Catàari·oa, no e.xercicio finaocei~o de r9 34, 

Art. z.o Os recursos necessarios para financiar o credito aci1na re
ferido serão retirados do producto das operações já autJ)rizadas para co
brir -O "•clef'tcii" de 1934 .e regularizar a situação do Thesouro . 
.. ··· Art 3.• O Govetno' providenciará para qu1: sejam sus~l! os tra
b4thos· que·. ainda · · estejam· porventura sendo ·executados por tarefeiros ci
vis, mantendo-se tão só mente a conservação . e o proseguimento, ent bases 
de estricta CCD!lomia, das estra.das · derodagem de <:apella da tRibeir.a. a 
Curityba, de Curityba. a Joinville ede .S. Joiio a Barracão, a -cargo oo s-• 
batalhão de E.ngCilharia. 

Art. 4-0 Revogam.se as disposições em contrario. 

O Sr. Pi-esidenÍe -:- Vo~ submetteJ;" a. votos o projecto substÜ:Útivo. 

Approvado o projecto sub~rltutivo, e tflviado :i Com· 
missão de ~edacção, ficando prejudicado o primitivo e a 

. ·emenda • 

• .2..• (lÜ'f:u.s~ do projc:to 11 • .221 , _d-e ·x935, . rsel<Wclcc,,.,.
do como .dica de fe.sta fl4Cional, o 12 d cOutubro ; conl partx;.•r 

·favcra'IJ ci ÓIJ Commi.ssiio de Educ:Gçii<>. 

Encerrada a disc:ussão dos arts. t.• e 2 ." e annuo.ciada 
a. v'otação. 

Approvados, successivamente, os seguintes artigos- do 

N ....... 1.li:I - 1935 

Art. ~:" Fica· r~tabelecido, ·como dia de . festa nac'onal, ·o u de Ou
tul.ro, . causagrado á <:Ommemoraçáo. da Descoberto da: America. 

. Art. . ~-· ~~o~m-se ·a~ dist::~sições em · cont~ario. 
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O Sr. Pr~idente - O projecto passa á 3.• discussão. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordr:m) requer e o~tem dispensa do in
terstício 1)ara o projecto n. 2:z1, de 1935, fig-urar ua ordem do dia ó:t 

sessão seillinte. 

DiscU§sifo Wlica do projectb n. 32, de 1~35 1 • lcgi.<

locura), O/!'f'O'Veittmdo os sargentos c!i>plomad<,: em odonto
logia; com parecer da Commissilo de Scguran;a sob~ as 
emcn<ias em 3." di.rc«.fsâo · e 11D'Uo parecer da mc.tma Ctms-
missão, com emende ao substitutwo. W 

Encerrada a disoussão e annunciada a votação . 

!() Sr. Presidente - Durante a 3.• discussão foram offerecidas as 
seguintes 

EMENDAS 

N. I 

No art~ 1.0 : • .. 

Supprimam-se as palavras: "que estejam· na data desta lei prestando 
servíços profissíona~ em gabinete odontologico do Exercito e apt"esen
tem attestado de dedicação ao serviço profissional". 

O aua.is, como está redigido no .. substitutivo da Commissão de Segu. 
rança N acionai. 

Sala- das Sessões. - Luiz Tirelli. 

N. z 

Accresc~tem-se depois das palavras :. • . " dedicação ao serviço pro
fi~ion::ll ", as seguintes :. • . e os civis qu eestão servindo nas mesmas aln· 
d ições". ·, W 

O mais como . está. 
Sala das Sessões, 9 de .Fevereiro de 193·5. - Ruy Sa11Ji.ago. 

N. 3 

Sfsostitu;1-se o art. i. o pelo seguinte: 

" Art. t. • As vagas existentes de segundos tenentes eirurgiões-den. 
tista do Corpo de Saude do Exercito activo, deverão. ser preenchidas · pe
los actuaes sargentos . e segundos tenentes dentistas reservas da. 1.~ linha, 
diplomados em odontologia pelas escolas officiaes . ou officialmente reco
nhecidas pelo Govemo Federal. 

Os te~ent~entistas, para s ebeneficiarem da presente lei, de\'erão con
tar mais de dois annos, e os sargentos mais de cinco .de serviço miiitar 
ac:"..ivo, e estarem . n~ data desta lei prestando servi.;os profissiooaes em 
gabinete odontologico do Exercito. Deverão apresentar attestado de dedi
caÇão ao .serviço prafi5Sional e de optima. conducta civil e militar. !)assado 
pelas ~utoridades sob cujas ordens estejam servindo, e ser seus diplomas 
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devidamente registrados no epartamento Nacional de Saudc J;'ublica. . . 
. sala ~ .Sessões, II de evereiro de 1935- - Henrique Dodswort /t._ w 
O Sr. Presidente - Ouvida a Commissão ·de Segurança Nacional 

apresentou tambem a seguinte 

EMENDA 

Dever-se-á accrescentar o vocabulo "eScrevente" em seguida ao de 
"sar.rento ". 

Vou subbmetter a votos as emendas em primeim lagar, a partir da da 
Com missão. 

Approvada a emenda da Commissão. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas de · plenario. 

Rejeitadas, successh:amente, as emendas numeras t e :z. 

Approvada a emenda n. 3, para ser destacada e consti.; 
tuir projecto em separado. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. 

. Approvado e enviado á Commissão de Redacção o se
guinte 

J>Rop:cro 

N. 3.2 - 1935 

( 1.• Legislatura) 

Art. r.• As vagas existentes de seg\:Jldos tenentes cir:argiões dentis. 
tas do Corpo de Saude do Exercito activo, deverão ser ·pr~chidas pelos 
actuaes sargentos diplolnados em odontologia pelas escolas officiaes ou 
ofíicialmente reconhecidas pelo Governo Federal, ~tando mais de einco 
allnos de serviço militar activo, e estejam, na data desta lei, prestando ser
viçOs prof{ssíonaes em gabinete odontologico do Exercito, e apresentem 
attestados de dedicação ao serviço profissional e de optima ~nducta civil 
e militar, passados ~las a-utoridades sob cuj_as ordens estejam servi.ndo, e 
tenham seus diplomas devidamente registrados no Departamento N acionai 
de ·saude Publica. 

Paragraph9 unico. Para effeito de promoção ao posto immediato, fi
cam os referidos sargentos obrigados a fazer o curso nà Escola de · Sau.de 
do Exercito. 

Art. z.a Revogam-se as disposições em contr:;.rio. 

Dücussíio csf:r!cial tk ·projecto n. 28~, di! 1935 (comenda 
a/>f:prooGda e dcst!Jl;ada do projccto numero .zu, ·dc 1935), 
abrindo· o credito de réis 395 :64-7$<198, para·. pag·ár ~orias de 

alimentação ao pessoal nu:Jritimo -da Saudc d oPorto do Rio 
de ltmtriro. 
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O S1'. Presidente - Entra ~ discussão o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presi-dente, parece-me 
que ha um equivoco na maneira ·pela qual foi redigido o art. 1.0 da emen
da ao projecto 2:12, de IW5· 

"C Governo abrirá o credito de 395 :647$098 para pagaw 
meoto de diarias de alimentação, ao ]lessoal marítimo, da 
Saude do Porto do Rio de Janeiro, á ra~o de 3$333 (tres 
mil b"e20entos e trinta e tres réis), correspondente aos an
nos de 1931 e 1934." 

O equivoco que observo é na parte final, quando se menciona "1931 

e 1934", o que supponho deve ser "1931 a 1934". 

O SR. AcuRCW To:an:s - '!ratawse de um erro de impressão. Ha 
uma emettda sob~e a mesa, para a n~es~da correcção. 

O SR. BARRETO PINTO - Deante do esclarecimento prestado 
pelo illp.stre Deputado pelo EStado do Rio, senhor Aecurcio Torres, deix:1 
àe haver r.u;ões para a minha reclamação. Dou-me por satisfeito. 

lida. 
O Sl'. Presidente Ha sobre a mesa u111a emenda que vae ser 

E' lida e enviada á Commissão de Finanças e Orça
mento a seguinte 

Ell:lU'D" ~O PltOJ.EC'l'O N. ~88,. DE I9JS 

. (Discussão especial} 

A •Cama·ra dos Deputados decreta : 
Art. 1.° Fica o Presidente da .Republica autori:tado a dispender a 

quantia de 395 :647$0>98, para pagamento de diarias de alimentação, ao pes
soal maritimo, da .Saude do ~Porto do tRio de Janeiro, á razão de 3$333 (tres 
mil tre2:entos e trinta e tres réis), correspondente aos annos de 1931 a 
1934, correttdo a respectiva des,pesa pelo n. 28 da ''erba •I, do art. 7.0

, da 
lei n, s, de 12 de <Novembro de 1934. 

Art. 2.0 ·Revogam-~ as disposições em contrario . 
.Sala das Sessões, .28 de :Maio de I935· - Morbcs Paiva, - Paulo 

Martins. - Tlwm'pson Flôrcs. - Barreto Pinto. - Nilo da- A/varc111Ja. -
Albr.rto Surek. - Valente de Lima. - Acurcio Torres. - Edma.r Car'óla~ 
lho. - Salgado Filho. - Deodato Maia. - Teixeira Leite. - Silvio Lei
tão. - DC"f!li!tr-io Mercio Xavier'. - Nogueira Peniáo. - R. Pradc. -
Emi!io de Maya, _: Amaral Pei::.oto. 

IE'.ncettada a discussão especial, fi.ca.ndo adiada a •·ota
.c;ão . até que a referida •Com:nissão dê i)arecer sobre a emen. 
da offerecida 
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Discussão uniea do projecto · n. 28, de 1935 ( x. • legisla
tura.), declaral)do insubsistente o deerto de 1 S de Agosto de 
x9zz, na parte referente aos cffieiaes do extincto Qa3<iro 
de Contadores transferidos para a resena de 1. • linha do 
Exercito ; com parecer da Commissão de Segurança, · man
tendo ;l resolução legislativa vetada pelo Sr. Presidente da 
RePll-b li~a. 

O Sr. Ptes~ente - Entra· e:n discussão o projeeto. 

O Sr. Domingos Vellaseo ....,.. Sr. Presidente, justifica a minha pre
sença na tribuna, neste momento, o facto de ter sido eu, na Commissão de 
Segunnça Nacional da extincta Camara, o Relator do projecto ora Ye

tado . 
. Antes de mais. quero salieJltar aqui que minha attitude. como represen

tante da ~inoria, na Commissão àe Segurança 'Naci-onal · da :Camara p:~s

sada, foi sempre guia.:la e.xclusivameate pelo interesse publico. ~une.. let·ei 
para ali divergencias de caracter po\itico-partidario. 

Desejo a.penas, presentemente,- infonnar a Casa das razões e dos mo
tivos que ml!! levaram a dar Jl:1TI!!ttr tavoravc:1 .,o projetto ora vétado, r a
zões acceitas 'U'llailimemente, pela .COmmissão <le Segurança •Nacio
ual e, posteriormen-te, pela ICamara dos Srs. Deputados. as quaes, não fo. 
ram, em absoluto, destru.idar. pelas ta2óes d ovéto, do Sr. Presidente da 
Republica. Al!ega o Sr. :Presidente da IRepublica, nas suas tiJ.:zÕes de véto. 
dois motivos que ~ levaram a negar sancção ' ao projecto .n. 15-A. da Ca
mara dos lDeputados. IDi5 S. !Ex. ; o projecto de ·lei, alénl de prejudicar 
offi<:iaes que não se afastaram dos ·respectivos quadros, não traz vantagem 
alguma para o .Pa.iz ou para os cofres públicos. Com r espeito á allegação 
de S. Ex., .de que o projecto veio J)rejudicar officiaes que n.ão se afastaram dos 
respectivos· quadros, tendo a dizer á Cam."lr ól que c!Ia é impro:eclente. ~rq= 
um di;eito não se adqulre. .:orno diz S. Ex. com sacrifício de direitos de 
outrem; ou melhor: o direito de cada um cesSól quando comc:c;a o direito 
do outro. Pe1c historieo qUe \'Óu f:u:er do projecto, veril. a Camara que, de 
modo algum, foi sacrificado o · direito dos ofiíciaes que · pertenciam ao 
quadro das armas. · . 

O his'torico, . feito no :Parecer que apresentei i Carnara., ern 12 de Fe\·e· 

reÍ!O de 1935, VOU H;'!.\lro\1-<) em fiO\lt.as paY.nrras: . 
Em 1922, ~eou-se o quadr Pd eeon.tad~rC::S ·do E~ercito, P.ata. o qual f o: 

ratn transferidos varios oíficiac::s . do quadro .de armas,. eom a condi~ão de 
poderem estes mesmos offidaes ingressar· n<;> quadro de Intend~cia da 
Guerra, depois do curso .da Escola de Intendencia da Guerra. Depois que 
esses ofííc:aes· passaram para o quadro de cont;J.dores, a lei <ie eiJSino 'mi
litar- im?Qz Wlla condição ,para os candidatos á matricula na Eseob. da · r~;~
tendencia <la &!erra; a edade m~itna de 40 annos . . _Ssta r-estricçii-o impos
ta .pela lã de ensi~o núlitar, creou impossilid:ades a · varias offioiaes pt:r
tencc:Dtes ao ctu.a.dro ·de contadores, .os quaes · se baV'ialll . transferido na ex
pectativa de iDgressarem. -no qu.adro de flnitendencia de >Guerra. ..:sta res
trieção· da lei creon, durante onze annos, dentro dD -·Paiz, : uma situação de 
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injustiça, situação qu efoi, posteriormente, em 193Z, depois ·de 'incessantes 
reclamações de officiaes prejudicados, resolvida pela lei de ~sino militar 
que, num de seus aTtigos, eliminava a condi~ão da edade maxima de 40 

annos . 
.Mas, Sr. Presidente, quando o Governo Provi.sorío decidiu exterminar 

esta restricçlio, varios ofiic:iaes, que haviam ingressado no quadro de con
tadores em 1922, já não podiam tirar o curso de dois ·annos da Escola de 
Intcndencia de Guerra, porque já estavam numa edade em, que seriam com
pulsado$ se tirassem a.queHe cu~so. ou immediatamente depois delle C011-

cluido. 

Ainda uma va o Governo Provisorio, atteradendo a esta situação de 
injustiça, .ampliou o limite maximo da odade para a compulsoria. Mas, 
quando elle isto fez, jâ havia um grupo · de offici:tes transferidos p:z.ra a 
reserva de 'Primeira linha. Foj para estes officiaes que a Camara dos 
Deputados approvou o projecto vetado. Foi justamente para corrigir a in
justiça de S1Xcessivos actos do proprio Govemo Pro~·isorio, que elle não 
l)ndera attender, que a Camara d(!s Deputados, com parecer unanime da 
Commissão de Segurança Nacional, votou o . projecto n. 15-A. 

\Mas, além dessa eowicção propria, ainda os orgãos tecbnicos da~ 

forças armadas., consultadôs ·!!- respeito~ opinaram tambem pela. justeza do 
projo::to. 

Quando um dos officiaes lhe . dirigiu uma carta, pedindo. a opxmao de 
S. Ex. sobre o projecto · e com a finalidade . - dita na carta - de infor
mar á Camara dos Srs. Deputados, o .Sr. Ministro da Guerra respondeu: 

" •.. ser justa a pretensão do capitão Odilon. Depois de 
promulgada a Constituição, ·só mente (l Legislativo opoderá re
solver o assumpto. Este official poderá prestar a inda bons 
.serviços na sua arma de origem, e sua Yolta ao serdço nesta 
~ acto de justiÇa. Con.-em, porém, 3er pleiteado s~m pre
juito dos májores. " 

A informação 1)restada pelo Sr. Chefe do Estado Maior do Exercito, 
f o ia seguinte : 

a Acho procedcn~es as a llegações supra e justa a preten
são do Sr. capitão Odilon -i:!oreíra da ·Costa Junior. - An
drade Neves". 

Do Sr. general Gaspar Dutra, director da Aviação: a resposta é esta: 

••c i·nteiramcnte justa a pretensão do eapitã.o Odilon 
.JMoreira da 1Costa Junior, d erevreter á sua arma de origem. 
:Com esse acto ·não ·só se r-eparará em parte, · a injustiça por 
elle soffridai, como o Exercito, em i)articular a · a.-ma de 
ea~·allaria, terá s>Or . mais tempo em . seu seio um . offícial que 
a inda. poderá prestar excetl~ntes serviço,_" 
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Do Sr. General CoJllmandante dn 1.• Região ·Militar é a 5eguinte a 
resposta: 

"'Concordo ·plenatnente c:om o p;1reur do Sr. General Eu
rico Gaspar Dutra. liener11l Moriante". 

O Exmo. Sr. · General Joaé Pe••cm 1111lm ae manifestou: 

"Conheço o Cnplt4o Odilon desde os bancos da E~ola 
Militar e sempre o tive como um camarada dotado de per
feito cara<:ter e ardoro1o s~eln 11111 profissão. Com a prefensão 
que advoga, deaeju. e!le U~tll\rcir 1!arte do prejuizo que tem 
soffrido durante 11111 lon~rn cnrreira militar c, caso o pos
sam attender, lhe prea!lltll.u os poderes. puolicos . acto de jus
tiça. E' official experlm~entado e está em condições áe pres-

tar bonS . servic;oa no acre: h o e, em oparticu.lar, á sua anna 
de origem". 

Do General Mauricio Cardoso : 

.. Declaro de toda a justiça a reversão ao serviço activo d:> 
Exercito do Capitão Contador Odilon Moreira da Costa Junior, Por
que, seii.'. duvida, devia ter sido amparado pela lei, que a outros deu 
o direito de matricula na Escola de Inteixl.e:ccia, COlno se: vê da. 
présente carta. Trata...Se, além disso, de um officiat que t~m o cur· 
so da arma de origem, muito trabalhador, intelligente e honesto" . 

Do -Sr. ·~ral Co!lllJJandante da E•col11 .Militar: 

.. 0 que o distincto .camar11da pleiteia, c: nas condições em que: 
o ~. · :ião importa em prejufEo .parti Olltrem. A concessão é acto 
de jus tit;a elementar e n 11.rma de <:avaliaria, recuperando-o, terá 
ad.q_uirido um prot:i&sionõl.t q\le !)od~Tá continuar a ~restar SUa in-

: telligente e predosn colloboraçlio. 

O S11. AGl:NOR MoNTE - Nõ!. Commisslio de Segurança Nacional, não 
obstante .reconhecer que essa materl:1 devia ser resolvida 11elo Poder Judi
ciario, dei m:ea voto em face dessas opiniões· valio&aâ. 

O SR. DOMINtGOS VELLASCO - Muito obrigado a Vossa Excellen
cia. O seu aparte, alliás, vem corroborar justa~Pc:ntc: o ·que estou dizendo. 

Além do estudo pessoal que fiz da questão, todo detalhado e <:'Uidadoso 
- conforme se poderá vêr do parecer - aiDda re<:ebi informações, presta
das com o objecrivo de se informar á Camara por aatoddades como o Sr. 
Ministro da Guerra, o chefe do Estado ·Maior, o Director da Escola Militar 
e varias Srs. Genéraes. ' 

'Deante disto,. a Com!llissão de Sc:gura:aça Nacional, ·na legislatura pas
sada:· opinou favoravelmente :ao projecto qu~ foi votadÓ pela Camara dos 
Deputados. 
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O Sll.. CoRru;;tA D/1. CosrA ""7 A Commjssão actual não é favoravet, tam
bem, á renovação da medida? · 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - E' favoravel. 

Estou explicando á Camara a attitude que, na qualidade de membro 
da minoria na Commissão de Segurança Nacional, tive ao dar o parecer que 
a Commissáo e a Camara acceítaram, pontue, como já disse, alli nunca tive 
senão o proposito de collabo:rar con:. meus collegas para a solução acertada 
dos projectos que nps são submettidos. E a .prova distQ. está justamente no 

· ?roi ecto ora vétado. 
E' que me guiei por informações dos orgãos tecbnicos do ·Governo. A. 

Camara vê, por ahi; que improcedem os arg'Umentos do véto. 
As autoridades competentes e que conhecem wbejamente a questão, de

claram que não houve prejuizo para ninguem. Mas, approvado o projecto, 
foi seu autogra.pho remettido pelo Sr . Presidente da Republica ao Sr. Mi
nistro da Guerra. Para este ponto, é que peço a attenção da Camara. 

A remessa do autogr_~pho teve, conto é de pro::o::e, a finalidade de _provo
car- do detentor da pasta da·. Guerra a sua opinião a respeito do projecto. 

Na exposição que tenho em mãos, datada de :z. de Maio, o Sr. Minis
tro da Guerra declara : 

:EXPOSIÇÃO 

Ao Excellentissimo Senhor Presidente da Repub1ica. 
·Informação do Sr. :M:inistro. 

I) Tenho a ho11ra de restituir á. Vossa Excellencia a presente 
. ~esolução legislativa. 

Infanna.ndo:a, esclareço, preliminarmente, (11le sómente um of
íic,ial será pai;" ella favorecido: o Capitão Odilon Moreira da Costa 
J wiior, presentemente reformada. 

Este decreto legislativo visa reparar uma lnjustiç4 e foi base3-
do, de inicio, em informações prestadas pelo, Ministro da Guerra, 
Chefe. do Estada Maior da Exercito e outras aitas patentes milita
res, que se manifestaram favoravelmente, pelos motivos seg"Uintes : 

a) em 192t foi creado o quadro de intendentes de guerra e es
tabelecida a condição, para o ingresso, nas vesperas da matricula. de 
possuirem os (;andidatos pelo menos dez; annos de officialato. 

•Grande parte dos officíaes das armas, que aspiravam a trans
ferencia para o novo quadro, foi attlogida por essa medida restri
ctiva, verificando-se, em consequencia.. a matricula dos eztndidatas 

. mais edosos : 
b) etn 19'22, organizaram o· quadro de· contadores, e para. eUe 

se transferiram alguns offieiaes das armas que não haviam conse
guido. o ingresso, no anno anterior, no quadro de intendentes de 
guerra, na . . convicção de que, desse mOdo, encontrariam maiores fa
~lidades para attingirem este ultimo quadro. 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 08/1012015 11:26- Pág ina 51 de 103 

---398-

Na regulamentação da lei q,ue creou os referidos quadros, li
mitara%!!, para o accesso ao quadro de intendentes de guerra, a eda
de dos candidatos, cstipulando..se o liJnite maximo de 40 aonos para 
os ·capitães, e vedando, a alguns deUes, o ingresso no alludido qua
dro, encerrando-lhes a carteira e estabeletendo uma situação de 
desegualdade C.ill relação aos que, mais edosos, haviam logrado ma
tricula ~ 192r ; 

c) na vigencia do re&ime discric:onario, permittirarn a lgumas 
matriculas a capitães com mais ·de 40 annos deedade, mas esse fa
vor teve o mesmo inconveniente de iímltar.se a alguns inteo:es
sados; 

à) as leis do ensino militar e do reajustamento dos quadros, 
publicadas até :Maio de 1934, extingulmm o limite de edade, tendo 
ere vista ·sanar as falhas verificadas, mas nem todos fonm alcan
çados por essa providencia, porque um dos officiaes foi transferi

·.d~ eJn Aiosto de 1934, compulsoriamente, para a reservá, depois, 
portanto, da pub!K;ação das leis que extinguiram o limite de edade • 

.Se esse official não tivesse a sua matricula negada em 1923, 

em virt .. de da ~dade, teria attingido o posto de major, em 1925, com 
.43 annos, ao lado de rrajores com 46, 48, so e até 52 annos; 

e) além das clrc'Umstanc:ias enumeradas, trata-se de um offi
~ial que prestou á Revolução reievantes serviços, nas attribuladas 
jornadas de z4 c: zs de Outubro de 1930, attestados em documentos 
:mnexos. 

Em meio- á =íusão verificad"a nesta Cap:tal a 24 de Outu- . 
bro de I!)JO, a:s5Umiu elle a responsab~lidade da manutenção da or. 
dero publica e evitou abusos que tentaram praticar. Depois de haver 
adaptado providencias, nesse sentido, na Chefatura de Policia, en
-tão acephala, pediu aó commandante da x.a ·Região MHhar ,to. con
tingen~e de '!)raças para ·O policiamento da cidade. Não lhe sendo 
dado esse auxilio, procurou o Sr. almirante Thompson, que no mo-
. mento Tespondia pelo e:q~ediente do Ministerio da ·Marinha, e delle 
recebeu un. 'destacamento de cem marinheiros, ,com o qual guarneceu 
os 'bancos·, casas de armas que ·estavam sendo assaltadas e alguns 

·outros estabelec:mentos ' ameaçados de depredação. · . 

Com .essa attítude, logrou manter a ordem, até que o Sr. ge
neral Sotero· de· M~zes as=isse o cargo de ehefe de Policia. 

•II) Apesar do caracter pessoal de que se reveste esta resolu
ção do · ~gislativo, julgo ·merecerá a sanccão 'de Vossa Excellencia, 
não· só pelo facto de objectivar a reparação de ·'Urea injustiça, mas 
princ:i~ente porq'Ue· o-offic:ial a ser aproveitado, bons serviços po-
. ' . <!erá ainda prestar ao Exercito e nenhum prejuizo causará · a sua 

··r~er~o ao serviço activo". - P .. G6es. . · . 

. o sR.-S.Al.GAPO FILHO - Nas raz~s do véto, o Sr. Presidente da Re
publica · a f firma ·que o · projecto · de lei vem prejudicar àos ofíiciaes que não 
se afastaram . .. V. Ex . .agora diz q'ue não traz prej11izo? 
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O S<R. DO.M.INGOS V.ELLASCO - Iniciei as minhas palavras justa
mente com esta phrase que . 'V. Ex. acaba de ·proferir. 

·Realmente, não h a pt'eh2izo para ningucm. 

O Sa. SAl.GA.Do Fiu!o - A reversão desse offic:ial não o virá collocar 
esr. situação melhor do que os outros, se permanecer no quadro? 

O SR. DOM.au;.os 'VEIJLASCO - A reversão deste offícial o collo
cará â frente daquelles q'lle {lemlanec:eram no quadro . Isto, porém, não c:ous
tltue injustiça, porque ninguero póde allegar preterição de direi!o ern prejuí
zo do direito de outrem. Pois se todos os orgãos tec:hnic:os da organizac:ão 
milita.r ..• 

O SR. SALGADO FIL:S:O - Quero apenas um esclarecimento sob o ponto 
de vista juridic:o ; se a reversão deste official trará prejuízo a outros. 

O SR. DOMIN-GOS V~SCO- E' justamente este ponto q~:~e e5-
tou lembrando a V. Ex. e não é :po.ssivel falar em preterição •.. 

O SR. AlliiRAL PÚxo-ro - Todos os amnistiados reverteram ás suas an
tigas posições. 

O SR. DOMINGOS VEiL·LASCO -Além do argumento que V. Ex. 
apresenta, e q.ue é inteirare ente procedente, airxia ba o seguinte: sob o ponto 
d~ vfsta juridieo · me!lnlo, ninguem pôde allegat' que adquiriu direito com pre
jui2o do direito de Q'Utrem . 

O SR. Hl>NIUQU:t CovTo-Pela e.'q>OSiçáo se verifica que só está em jogo 
um official. 

· O SR. DOMIN~OS VEL.LASCO - Exactamentc. 

Qú.alldo emitti o PÇ.t'ecer , estava. certo de que se tratava de cerca de I o 
o fficiaes, nas mesm~ condições. Desde; porém; que o projecto íoi _remtttido 
ao Sr. Ministro da Guerra para i::fo!'mações, verificou-se que existia apenas 
u'tl'l offícial Daquella situação . Esse facto Ven!· confirmar as . minhas pala
vt'as. 

I 

O SR. SALGADO FILHO - Poderia parecer um ·caso ele caracter pes-
soal • 

. o 5-R .. DOMINGOS V;ElJLASCO - Não se trata de caso pes,oal. O 
objectivo do .meu discurso, - disse-O de inicio - tendo' sido commettida a 
mim, oomo repl'CI*ntante da minoria na Commissão de Seg'Urança. Nacional, 
a ineumben~ de relatar o projec:to, era expor ao plenario a questáo tal qual 
ella se apresentava. 

O . Sa. S.ÚGJ<oo FIL:S:ci .- As infonnaçõ~ de V. Ex. ·-são tão preciosas. 
que por isso mesmo pedi infonrações a V. :Ex. 
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O Slt. AJ#VJ. PztxO'l'O ·- A Conuni.ssW, de Sl:gllrança ~aeün'tal assi
gnÓu, sem restricçóes, o pareeer do ·nobre orado~. 

O SR. DOMINGOS V6liLASCO - Agradeço os ap;~ortes dos nobres 
collegas." · 

, Por uma questão, pois, de escrupulo, estou tratando do assumpto~ visto 
como o r~lator do véto, na Comlllissão de Se~rança Nacional, já se mani~ 
festou, brilhantem~te ••. 

O Sa. •Rlll&l!W Jt:!N!O& - Obrigado a V. Ex. 

O SR. DOMINGOS VELASCO - .. • em p suecer contrario :ao vêto. 

A medida, entretanto, depois de l::studada pelo Ministro da Guerra, só 
aproveita a wn offíc:ial.. Wlico q-ue soffre a ínj ustiça referida pelos otgãos 
tec::hnieot. Não discutin:os se o pro;ecto beneficia a ~ ou a de;; officiaes. 
Deíendeiuos = direito. 

O S11. ]olo BE&A%.00 - Quando ha um direito ferido, por m~n01' que 
seja o .nu.mero de lesados, deve ser reparado. 

O SR. DOMIN·GOS 'VELLASCO - Em muito me auxilia o aparte ;i.: 
V. Ex. 

Ainda betn que a medida só beneficia a . um oifieial tlue, na re;illdade, 
vae occupar o lagar que lhe cotn<Jetia nos . qUadros das. armas. Se maior foss~ 
o numero de officiaes t.tanaíeridos para o quadro de coxrtadores, ainda pode- , 
ria bavez- difficuldaàes na orguúraçio do almanack. Isso não se <lá. 

Só ha, portallro, diuito liquido e certo, e~r favor de um offisial. 
O projecto, q;ue é justo, não ·prejudic:a a q\le!n quer que seja· e não trar, 

augmento algum de despesa. 
O Sr. Ministro da Guexra, Sr. Presidente, na. ~içio ao Chefe do 

Governa a prOJ)osito do projecto, =ifesta~se, francamente, pela st<.a san._ 
cção. Acredito q,ue o Sr. Presidéllte da Rep'Ub1iea, não ~nha lido ~elhan.. 
'te; doell:tnellto, pois, !em aplicação alguma, foi posto ~ lado e substituído 
~lãs" :ruões do véto, . contidas no a.~o,. . · · 

JÚa~ est~s a.s p.llaVT:U q11e desejava proferir, Sr. Presidente. 
Deb:o á ~onscit:llcia de ·cada representante da Nação, depois de conh~ 

.cer dos =tivos do projecto, a soluc;ão desse ~o. certo de .que não falo aqui 
all.imado de nl!nhum desejo ou intenção politico-partidaria. 

A C:urata,-. ittteirando-se das ra:l:ões que ~presentd e: da exposição feita 
~!c S:r; Miui$trCI da Guerra, favoravel ao proje~:to, fará .apet~as acto de es
trictà justiça, net.Ln&.> appro~·ação ao véto . do Sr. . Prwdente da Repu~ 
bllca.· (Muiw bem.)_-

O Sr. -Ribeiro Junior - ·Sr. Preskieute, está em di$e·ússão o projecto 
n. 28, de l935, em éujà ementa se dec!:l.ra: 

"insub&istent~. o detfeto de l8 de As06to.. de r9~.t,' na parte te· 
ferentc aos officiacs . ào extincro· Quadro. de ContadGre~J; tr.msfexi-
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dos para a reserva de r.• "Linha elo Exercito; com parecer da Com~ 
missão de Segurança, mantendo a resolu~;ão legislativa vetada pelo 
S:. Presidente da •Republica". 

Emittindo. parerer .sobre o yéto presldencial, tive opportunidade de so
brelevar que S. Ex., o Sr. Presidente da Rep>ubliea, depois. de fundallll:ntar 
mui sabiamente suas razões de ordem moral. )uridica. administrativa e fi
nanceira, diz em synthese, o seguinte : 

w A transferencia dos officiaes para o Q·uadro de Contadore~ 

foi um ac:to de ~livre e espontanu vontade", manifestamente. ex
pressa em documento ofíicial ; das as vagas assim abertas :Pelos offi
claes transfeddos - em cada .um dos seus quadr~s de origew, -
resultaram alterações vantajosas, na escala de accesso, para os de
mais Q{ficla<:S que permaneceram nesses quadros, e aos quaes am
parava a sanc.;ão rlgida de um direito adquirido, em integral equili
brio com os ·impera ti vos do facto. Po~ consequencia, urna situação, 
·sing;olarrn~nte, jure ei facto. Indiscutível é, tambem, a turbação de 
i>rde111 administrativa sobrelevada no véto; e, fioalmente. de ple
na ~idencia são os onus que o projecto vetÃdo viria causar .:o era
rio publico, notoriamente, em situação jnestavel" . 

.. Todos esses judiciosos consiàdranàa teriam, entretanto, irtte
gral cabimetJto ·- digo no meu parecer -- se os dispositivos do pro
jecto . vetado alcan·çassetn os sessenta e tres <Jíficla~s transferidos 
para o Quadro de Contadores, pelo decreto de 18 de Agosto de 1922, 

e. ai11da, ·se ·as exigencias das leis e regulamentos, attínentes á ma
teria, houvesse sido, ~pre' e rigorosamente, respdtada.s. ~ão o 
·foram, laJrentavelmente. 

Evidenciemol-o . . 
() a-rt. ;2. • do flTOj ecto delimita a amplitude dos pro v a v eis bene

ficios instituídos em ó· artigo anterior. Não o fe:z:, expressamente, 
adjudicando vantagens cspeciaes a ddennina.das pessoas, o que col
lidiria com o sabia preceito estatuído em o inciso 1, do art. IIJ da 
·constituição da ·Republica. Mas, a alludida restri<::ção beneficia
dera se patenteia, - ·fVidente e incontestavel, - :na applicac;ão da 
lei aos casds concretos, ainda, dependente_s della, conforme J>ude 
averiguar em o Ministerio da Guerra. . 

Por outro ·lado, o estudo interpretativo das leis, regulamentos e 
instrucções referentes á materia em apreço, esclarecem, impositi
vamente, a ne~essidade de ser .sustentado o projecto n, 1'5, cujos 
preceitos límpidos se constituem ~ reparação inadiavel de utr.a 
aberrante injustiça .. 

Creado o quadro de Inteooentes da Gnerra (decreto n. f4.385, 
de 1.de OUtubro de 1920, alterado pe!os de: ns. r4.792, de 2 de Maio, 
~ IS-093 •. de ' 3, e respeetivás. I11strucções, de· Jo, tudo de Novembro 
de 193-l). foi estabelecida a condição para o ingresso. nas vesperas 
da matricula, de possuírem os candidatos, pelo menos. de!! ou quin
::ti tmnt>s de 1'Jftici4Jl#~, (aline:<s ·Q e c, do art. 7~~. do Reg. que bai
xou com o decreto n. r4.J8S. de r de Outllhro de 1920). De tal 
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medida, . deiluiu, automaticamente, o recrutamento dos· candidatos 
entre os officiaes Jrais- edosos, 

Organizado, em I!J.2.z, o Quadro, de; Contaàores (offici<tes de 
Administração e Intendencia), para elle se 
ciaes que, em o anno. anterior, não haviam 
·Quadro de Intendentes da Guerra, seguros 
riam a· sua ·inclusã~ nesse ultimo q~adro, 

transíerlram varias offi-· 
conseguido ingressar no 
de que, assim, alcança:-

Régulamentada a le~ respectiva - eu peço a atenção dos no
bres collegas - cstipulou.se .o limite maximo de 40 annos para ..:: 
ingresso no quadro, já mencionado. 

Mas ~ eis owc~& dolcnti da questão - sob o rigime dis
cricionarlo, foi essa estipulação derogada, sem que qualquer decre
to, a~to·, on si~pl~s resolução expressa do Governo, asshn o -esta
belecel!Se. Pennittiu-se, então, matricula, no Çurso. de lntendenc~. 
em Abril de J9JJ, ao Capitão Valerio Braga, vindo da infantaria, 
e q\u: em 1932, - um anao antes da matricula, -· cornpletira 40 
annos de edade, como se poderá verificar em o Almàaack do ·Mí
nisterio da Guer.ra. 

Essa resolução do Gove:"no dlsc6cionario, - que, singular:za
da. se dem.asiava em peccaminosidade, mas, que. generalizada, se 
constituiu em doutr.ina sadia. - foi, aliás mais ta~de, mui judicio
samente, enrijada ern os ·preceitos lc:gaes contidos em o art. 24 da 
lei âo Ensino Militar, e paragra-pho unico dD art. 69 dã lei de 
Reaj:w;t:amento dos Qu~dros, que extinguiu, legalmente, o preceito 

condicional de iimitação de edade. 
Eleg-~u-se, assim; a sabia doutrina de Ovidius Naso: actas 11011 

di!{inito anflorum numero debet a/ligare,. s.Jd corporis et cminu;C vi· 
ribus ~si estimanda, - a ed.ade não de\·e ~er julgada pelo numero 
de annos, seflão .pela vitÚidade da alma e do corpo. 

E, conérmando-a, os officiaes, de varias edades. abaixo enu
rados, ingressados em 192I no· Quadro de Estudantes de Guer

ra continuatr prestando ao E~erdto ass:gnalados. serviços. São os 
s~ntes: 

Geuéral ·FeJippe Antonio Xavi~r de Barros, na.scij!o em 1878, I! 

transferido da ·Iníantaria. err i924, com 43 anno:. 
Coronel" Heitor Abra.ntes, nascido elll 1~8. e transferido da 

Irifantaria, em r921, con~ 43 antros,'; 
Caroneis José dos ).{ares Maciel da Costa .c Sebastião de Mou

~a .Albuquerque, nascidos àmbos em 1877, e transferidos da In· 
fantaria elll ~9211, cem 4'4 anno.s.; 

•Coronel J ulião Freire ESteve.s, nascido em 1876, e transferi
do da lnf;!ntaria. em ·19d1, com 4-5 onncs. ; 

Coronel :Manoel . Pedro :de A! cantara. nascido c:m z 871, e trans-
ferido da Infantaria em 1-921, .com; 5<r anno.s ; , 

· Parece, assim, de inteira Justiça ·;{ sustentação 4o J?roiecto 
n. ~S •. de .193·5, -da Ci!mmissão de 5eKurhnça; que virá ·rc:VÔgar as 
diSJ)os!o;;ões odiosas, de· singu:lar favoritismo personalíssimo; já, aqui, 
evidenciadas, e cujos. effeitos·. denvidores .são·'consi~rados~ irre
mediavelmente, perniciosos á intangibilidade moral e. profissional dos 
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,.que 5(: c:onsagr:ur ao dignific;ante saceruocio de guardiães da honra, 
da integrid<1.de e das instituições da propria Patria. 
~ Quand la faveur,--diz o general }laitrot--l'intrigue et l'arbitrai.;e 
;ouront cessé_ d'être, quand " l 'arriviste" <!\1ra disparn, q.u.and ~~~ 

ambitions ma.Usaines seront mortes, Ct'l.l:l.ll.<i' la cl:lsse féroce à 1':1.\•an
cement et aux récompeoses ne se c:ourra plus, alors les officíers vi
vront dans une atmosphêre de C'alme et dignité, au grand profit 
de la consideratioo et pour !e bi,eo du servlee", 

Não parece, t;unbem, procedente a affírmaç5.o ~e qne "a medi
da acarreta novas despesas, visto se acharem completos os q·u:a
dros das Armas", por isso que, no art. z!', in /i1r.c, do citado pro
jecto n. 15, o legis1ador estatu:u que a reverslio á actividade e á 
arma de orígem, dos favorecidos pela lei, se far:í. com a observan
cia· dos ~logarcs que lbes competirem, mas sem prejuízo dos offi
ciaes desse posto, e sem direitQ :\ quaesquer vantagens pecuniari01s 
atraza.das'' . 

A questáo versada em meu pàrecer representa uma das reais delicada!; 
funcções do ·nosso mandato: 

Incorporado, volunt:J.rí~t. e enthus!astieamente. à m~oria, não trepidei, 
eritretanw. em ofíereceT pare~er contrario ao véto._ 

Srs. Deputados : solicitando-vos me acompanheis neste voto, invoco o 
vosso espirito (1e justiça . Deferi meu parecer, porque elle se ampara na "fa
vorabiiia <roipJi.:inda". -f. Milito bem.) 

o sr: Presidente - Ha snbre ;I 11lC53, e VOU · submettei- a votos, (\ se
guinte 

Requeiro que seja .ou,·,da a Comr:nissão de ]mtiça sobre o prnj<:elo riU

mero .28. de 1935. 

Sala das Sessõ~, z8 . de Maio de 1935- Rat<l Fcrna11dcs 

·o Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presi(!ente, o brilhante 
discurso que acaba de !lfOPunciar o nobre relator do parecer sujeito á dis, 

cussão e vot~ção da Casa •.•. 

O SR. RlBl':II<O ] OIS" tO R ·- Obrigado a V. Ex. 

O SR.· RAUL FERNANDi:S - . .. bem como as considerações feitas 
precedentemente .pelo nosso digno collega. Deputado por Goyaz, e, de outro 
lado, as r~ões do véto, deduzidas longamente .Pt>To Chefe do Estado. persua
dem a {;an:ara de que a questão em debate, grave pelos interess~ que estão 
em jogo, é' essencialmente de direito, 

De. úlll' lado e de .outro se állegam direitos adquiridos, 
Por isso. Sr. Presidente, para elucidar o aspecto - tecbníco, delicadissi

tno, que convém seja. esmerilhado ·corn a ma.ior ponder.u;ão, pa.~a convt<nci-

·-... _ 
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n•ento da parte que acaso venha a sentir-se lesad::t pda deliberação do Po
der Legislativo, pediria eu a audienci;a do orgiio te~hnico da· Cam;ara. 

Eqr seguida, é approvo.do o requerimento. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á Commissão de Constituição c 
Justiça. 

Nada mais havendo a tratar, HlU levantar .'l Sessão, designando ))<lra :1. 

de amanhã a seguinte 

OllDEM i:>O DI}>. 

.Votação do requerimento n.' 16, de 1935 (r.• le;;islatura), do Sr. 
Ubaldo Ramalhete, de informações sobre exoneração do collector federal de 
Colatina, no Estado do Espirjto Santo (discussiio unica) ; 

· Votação do requerimento n. 17, de 1935, (r.• legislatura), do Sr. Acur
cio Torres, de informações sobre irregularidades no Laborutorio :-<acionai de 
Analyses (discussão tmica) ; 

z• discussão de; projecto n. 139. <le 1935, disj)ondo sobre a organização, 
instrucção, garantia e justiç:~ das Policias M.ilitaJ:>es; 

1." discussão do projecto n. 7<t-A. de I 935, dispondo sobre o pagamento 
de ~uxilios devidos á Santa Casa de Mis~;ricordia do Rio de Janeiro; tendo 
parecer, com sub:;titutivo, da Commissão de Finanças; 

z.• discussão do projecto n. 26, de 1935, autorizando a abrir o cre
dito especial de 43S :u3$,Soo, pelo Ministerio da Agricultura, _para auxilias 
a que têm direito as empresus de fiação de seda nacional; 

2• discussão do projeeto n. 29, de 1935 (r• legislatura), estabelecendo 
normas para o provimento dos officios de. tabelliães de notas ; 

3" discussão do projecto n. ~16, de 1935, revigOrando o credito especial 
de 507 :953$6oo, aberto pelo de~. n. 24.317, de 1 de ]l.Ulho de 1934, destinado 
a attcnder ás despesas com os s.:rviços de. ampliação da Usina A:cary; pro. 
i ecto da Commissão de Finanças e OrÇalllellto; 

3•. discussão do projl!tto n. 27'9, de 1"935. mandando que. os sargentos das 
Poll<:ias Militares· e <lo Corpo àe Bombeiros, com mais de .25 annos de ser
''iço, quando reformados, sejam no posto de 2n tenente; 

3" di!cussão do projecto n.. Z2I, de 1935, restabelecendo como "dia de 
festa nai:ional, o 12 de Outubro; cotr. parecer favor;J.vel da Commissão de 
Edm:ação. 

·Levanta-se a Sessão, ás I 7 horas. e 25 minutos. 

22 SESSAO, EM 29 DE MAIO DE 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ARRUDA 1 CAMARI\, ~~~ .VllCE-PR~ST
·UEN11E4; IHERIEJrmA ·1LYRA, · z.o .s.EORETA~10; CA1J®I!RA AL
:VARIElNlGA, 4·0 .S:Ei~TÀiruo, 1E EU'M!UDO 1I.JOIDli, :z.n iV1IC~ 
1l'1RIES<ID-:mN1'íK 

A's 1'4 boras, .c,o.m,parecerant: ·os- Srs.: ., 
·IP,ereira ILyra, Arr.uda C:ur!ara,- Caldcir.a .de Ah•!ll'en!ta. Edmar ·.ca,.,alho, 

Oato· de, ·Godoy, auro ·oes; Mario Che~, Aeyli41o de Leão, Abguar 
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Bastos, José Pingarilho, Clementino isbóa. Genaro Ponte, 'Henrique Couto, 

Eliezer iMoreira, Godofr<!do Vianna, Adelrror ~o<:ha; Democritc Rocha, 
Monte Arraes, Jehovah •Motta, José Augusto. Martins Veras, Alberto Ro
sdli, José Gomes, Mathias Freire, Botto <le •:Vlenezes. Ruy Carneiro, Souza 
Leão, João -Cleophas, Rego Barros, Arnaldo Bastos. Antoniu de Góes, Do
mingos Vieira, Arthur Cavalcanti, \Heitor Maia., Teixeira. eite. imoes Bar
bosa,. Mello Machado, Valente de Lima, Luiz Vianna Filho, J. J. Seabra. 
João Mangabeira. Alfredo ·.Mascarenhas, Francisco Racha, Dctavio Man. 
gabdra.. Wanderley Pinho, Leoncio Galrão; Iiomero Pires, Henrique •Do
dswartb, J;u-lio de fNovaes, !Henrique ,!,age, Salles Filho, .SallJi;>aio Corrêa, Car

d11!o !Filho, •L=gn1ber ll"ilho, Bandeira Vaughan. Carlos Luz. Xoraldino 'Lüna. 
Bias !Fortes, \P~nheiro rChagas, !:Martins .Soares, Clemente Medrado. José •Braz, 
LeviiXl'o ICoelho; Theodomiro .Santiago, Arthur Bemardes !Filho, .'Polycarpo 

Viotti, AugUsto Vicgas, Daniel de Carva!ho. Carneiro de Rezende. Chris
tiano Machado, Vieira ·~íarques, Negrão de Lima. José Bernardino, Del
phirn ~Iore.ira, •Barrús IPe.ntea<lo,- iCard050 d r::Mdlo X etto, Joaquim Sampaio 
Vida!, Cas~ro Pra.do, l)facedo ·Bíttencourt, Bias Bueno. A}ves 'Pahna. !Felix 
Ribas, •Gomes Ferraz:, ·~i~ra Junior, !>1iranda Junior. Huracio •Lafer. Fabio 
Aranha, Jairo Franco, )os.! Cassio, Domingos Vellasco, -Vicente Miguel, 
O>rréa da ·Costa, Arthur Santos, Octavio cia .Silveira. :Paula Soares. Fran
oi.&co Pereira, /]O'>ê \Mullcr, Abelardo Luz, Diniz Ju-ni<'-r, Vor,·al ).!e\.;hia,l<:>s, 

Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, Vc:spucio de Abreu. Demetrio .X:n
vier, J(lão Simlido, Frederico \V;olfenhuttd, Victor Russomano. A,;canio 
T:ubiano, •Barros Casal., tllirio Crespo, Ada.lberto Corré:t, Fanfa Ribas, Am.x 

Badra, Eurico Ribeiro, Ermano Gomes. Pedro Jorge. Francisco di Fiori, 
Abilio de Assis, Antonio Carvalhal, Artbur da Rocha. Silva Costa. Damas 
Ortiz:, José do Patrocinio, Martinho Prado, Ricardo :\<!achado. Oliveira Cou
tinho, Alberto Alvares, Lima Teixeira. Pedro Rache. Arlindo Pinto, Vi
<:ente Gouveia, Salgado Filho, Moraes Pai.-a, Barreto Pinto, Tbompson 
Flores, Ma.tta ·Machado ( 133). 

O Sr. Presidente - A lista de }lresença :tccusa o comparecimento de 
I 33 Srs. Deputados. \. 

I 
Est3 aberta a Sessão. 

O Sr. Caldeira de Alvarenga (4-~ Sccrr-ta1"io. scrvirtdo dr 2.•), 
:Procede â. kitura da A~t.a da .Sessão antecedente, a qual é, sem obseryações, 

approvada. 

O Sr. Presidente - Pasf.a-se á leitura do Expediente 

O Sr. Pereira Lyra 
gui!lte 

O{ficio; 

(r.• Sccrt."tario) procede à leitura do se-

EXPEDIENTE 

Do -.Sr. Deputado Damas Ortiz, de 28 do corrente, communicamlo que 
!Jeixou de ecmparecer á sessão de 27 do··andante, por motivo de S:lUde. 
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- Intciro~da. 

Telegramma : 
•De 1Buenos Ait-es, 28 :Maio - Presidente (;amara Di.putados· dt:l .Era· 

si! ....., Rio de J ;;.neiro. 
En su ;>roxima sesion la Camard. que presídio si inpc.ndra de! nobre 

mensaje de 'V. · IE. conrunica.n<lo e! homenaje tributado a n~Jestro vais e! 
levantar entre aplausos y -con motivo del aniversario de su independ~n·cia 

la sesion que ei 25 de mayo celebro la Camara de Dioutados de Brasil; 
la feli:ec coi.ncidenca de essa fécha con e! honrcsa nita de! 'EJmo. Sr. Pre· 
sidente Dr. Getulio V:.rgas ha !'ennitido comprobar en c:~.lidas e grandio
sos manífostacioncs QPUlarcs sentimicntos unanime!l y so~iU:>.rios bacia 
nuéstros hemt~nos de la graÍ1 nadon brasileira a cuyos ilustres represen
tantes s:1ludo en rombrc diputadns argentinos y proprio por digno m
termcdío V .. E. - Mam4c/ A. Fresco,. presid~!!h: de honc.r:Jb!e C~mara de 
Diputados de la Nacion Argentina. 

Inteirada. 

E' liuo .e vae " imprimir o ,seguint(· 

l'RoJ'I!CTO 

N. 15-A .- 1935 

(Primeira legislatura) 

Prtr.~iàettcia sobrl? a entrega das imf>qrlancias dcstino.dw a aju.do.s de L--zuto 
~ S1Wsidio e 'ZJt?rba material, com subs~ituti!'O dt1 Commi.ssão de Fi-· 
nanças ;! Orçamento sobre · as cmcmia.s ck .3·" discussão c ú1~clartJ
ção do 'l)cto do senhor Daniel di? Carv~ho. 

(IF'ina.nças e Orçamento 37 - I93·S, primeira. legislatura) 

O Relator clo projecto r.. 15, do corrente ann<>. tomou na devida con

sideração as emendas apresentadas, ~ plen'l.rio, <lo mesmo proje·:Lo pelo~ 
illustres Dep11tados, .Srs: ,Saltes ·Filho e ·Barreto •.Pinto. ·• 

Assim tambem, as suggestõe~. as duvidas e o voto offerecídos Iló seio 
da Conunissão, por occasião do estudo das. referidas emendas, apresenta
das ·pelos eminentes membros da Commissão·. Srs. Deputados Clemente Ma

riani e Dan.iel de !Carvalho. 

Procurando, porém, afastar, de momento, o eXame de questões que 
retardariam' o· alcance· do' objectivo, -trtil e são, .. indirectàmeitt~ •·isàdo ·pelo 
projecto, e que serão, na oocasião opportuna, leva!las á decisão dó plenario, 

. ' . 
por attinentes a.s regras indispensavds · de serem adopta<las ~mo normas 
l~aes !Para a fiet execução da Constituição : e :{)orq:ue se tomam i~rescin;
diveis à uma bóa c:..-recUção orçamCiitarià. conveniente contabilidade e se
n:ra fiscal i:z::'lção ; 
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'E attende:ndo á urgenci:l. não só dô q::e se procura a lcam;ar, como, dn 
estabel~mento, que .bem suggeriu o emíno.mte llcputadn Sr. l..evi Carndro, 
de medida f inanceir a o::oncernnte ao diJ<positin, dn art. t il;! da Conasitui
c;ão ela Republica. 

Submette o Relator ao voto da .Commissãn. par:\ 4Ue seia levado á 
delibera~o do p-lcnario. um subsbtitutivo ao proj~cto primitivo e ás ~ec
das apresentadas. c que interprete tambem :~s Ht):g-c,;tioc ; Ceit:os e o vnto 
dado. 

Antes. seja-lhe licito consignar que n diS90sto no ~rtigo 1 ." desse l':ubs
tituth·o já tem· sido incompletamente pra.!icn.odo pela Commis!lfin ~ Fi-nan
•;as _e Orc;amcnto e ~:>m:~::ionado ~lo ""to da (\..,na r:\. 

-E que, recommen.dado n n:1~ócs sul-americana~ pel:t nnta,·el commiss!&o 

de conselheiros financeiro~ pre~idida pc'C> eminente ~r. Kemmercr, faz 
parte da legisl:u;ão fi-nanceira dos niais a~eantack>s J>ab:e~. 

Reproduz n Relato-r. ~::omo ~llhsiuio itttere><~anto:. c di~ttlo <le medita~;ão, 
:1s di9posições dos arts. ::7 .ZS, 29 e 31 -do projccto cl elei organic:1 do or
çamento apresentar.lo por aquella Çommissão ar) pre~idcnte do Directorio 
do !lanco da Reserva o.lo fer~'. e a parte ila expos ição t[., motivos que 
aco,;ttpanhou ess-e not<1hilis~ímo tra halho e .que justificam esses :utigos: 

TI1TLO V • 

. ·~-

Articulo 2í 

Lo~ .Créd ito,; :1dicion~ies distintos :1 los :~sign:ulus y Yot:lc!os en la ler 
::.nual de\ presv.puesto '!Iara atender a los gastos de los diversos ramos de[ 
EjecutiYo y Poder Judicial, sólo se ~brirán con sujeción a los requisitos 
exigidos por la presente ley · coit la. apr<>bación pre•·ia de.! Congreso, salvo 
lo que ai respecto estabelece e1 articulo 30. Si' e! Congreso no está reunido, 

·los .:r é-ditos adicionales P'Uede n <1brise ·:1 eacuerdo <:On las dis·posicion"s t!c 

esta !e~·. cOJI la apro bl:ción por escrito del Presidente de la - Rc;pública y el 
Conse)o de :Min istro!>. una relación de tales crédito.>, junto con copia; cer
tific:J.da.s de los documo::'ntos - qu~ los autÓrizan. se presentar á :~I CongTeso 
1>0 rei Ministro de Hacienda para su aproboción c:1- la~ próximas sesinnes 

ordinari'l.S . . 'I.os~ créàitos adicionales que necessite e1 Congreso para sus 
propios. servidos .podrán :ibrirse suj~Ôse eo lo que s erefiere a lo5 
red1irso3 n=sarios ara - _.:hbri1':.Cs :~. los rnismos requisito5 - fij:~do,; cn 

esta le~· 'para la aperttira de créditos adiciónàlcs pa ra los Poderes Ejecutivo 
y J \ld\dal. Los ~réd\tos ::.dicionales sen\n de dos ciases. ·a sabe~. c r l.-<litos 
suplementar ios y cri-ditos o=:ctraordinarios. 

•Créditos suplementarios son lo~ que se autoricen para :~ument:ar los 
créditOS VOta.dos en la Jey .anual de} _ presupuesto,~ -wando díchos créditt>S 
han ro ;rta.do ins uficientes para at:enoder a· los fmes a que se destinaron; Con 

'· 
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sujeciÕ11 a las detl)á;s ·restricciones es.tablecidas en este ' titulo, ~os erédi 

to,; suplementarios se !IUtoriza.rán sôlo bajo la.s scguinte'.h condiciones ; 
a) que exista 1,tn saldo acrc>:!or innecesario y DO sujeto a gravamen 

alguno = una de Ja., partidas de 1~ ley de! presu11Ue5to -vigente, que se;,. 

susceptible.- de acuerdo eon las disposiciones de este titulo, de ser transfe
d<iu a ~>tra partida de! presu'!luesto que requiera un crédito sup!ctn«~ta

rio; 
b) que exista un superávit 6in aplica.cion en el presu~ue~to de in

gresos <le · la ley de( ·presupu.ea;to, correspondíente a! a-no fiscal en cu no, 

excluefldo el fondo de re~n·a de <lo.s !)Or ciento de dicbos ingresos., es
abeleeido. por el arti~o 3 d;es.ta ley; 

c) que- Clla\quiera renta nueva .propuesta. para ~er utili;~:a.:la en us-
.. pal.d.ar :!1!1 crédito :<U·f)kmentario, nu haya sido incluída en el pnsupuesto de 

ingresos de. 14 ley de presupuesto vigente. Si el producto e(ectivo. de lo 
recaudado por concepto de una q>artida de ingresos determin!lda, fuesc mayor 
que e! re~dimienro c:alcu~do en <licho -presupuesto, et excesso .. que resulte no 
se reputará .:omo cantidad suscc:ptible . de aplicar se a um cr édito sou.ple
mentario; 

d ) que se pro\'ea un nuevn · renglón de ingresos para cubrir e! cré

dito suplementario solicitado. 
tN o se autoriazrá ni.•wun crédito suplementario bajo las c()ndiciones 

arriba. ex.pressada.s, hasta qué el •Contra lo r General hay:~.· expedido \110 cer
tificado f a vorable con relación a los heehos puntualizados en los !lárrafos 
a, b y c anteriores. e con r especto a la ol>teneión de los nuevos recursos 
mencionados en e! piirrafo · d . anterior. 

A.rticulo ;.19 

· 1-os créditos extrne>rdinarios se · autorirarau en los c:~so,; seguintes: . 

o~ ~erra con Ullta potencia enemiga; 

bl ldisturbios int~:n~os; 

c) ·il!agas, pestes u otras calamidades p\ablkas; 

d) para haeet frente a nuevos gastos de c:~rá<.'ter nrgente que _.el 
bienestar social e interbi colectivo exijan. 

Los créditQs. c:xtraordiuari~ originados por el estado de guerra. con 
otro 1pais se pwvc:erán en _la forma amortizada por el Congreso. los crt!
<l.itos extr~rdilla'ri<>s ocasionados por disturbios w'terryçs. · plaga.s u otra~ 
.;a,lamidades públiea~ serán . . financiados en ia / forma. aeordada po'r d Con
.greso ,si . está reunido. Si e\ Congreso no s~ ~ncuentra reunido y tao 5e 

CD.Ilvoca a ~iones extraor~rias, esta ci:Jsc de crc:diÍos ~e abt'iráD. con 

eargo a los fondos disponibles pro~·enientes de: la cuenta " ll.esenoas de ln
versiones .de~ Tesoro -. esbozada en el >párafoo b d e! articulo 9 de esta ley, o 
c. otra forma legal que el ;Presi,dcnte .de la Republi·C!I y e! Consejo de ~H
nistro!> determinen . de cornún acuerdo. ' 

Cll:llqui'er crédito extraordinario . re~ueridu p'ur las. eircunstanci2.s pre
-vistas e:n. .el iiJCiso- d .de este a ritculo; _se finan ciar:í sol:unc nte' eD la ÍOt'~ 
prescrita en el artículo · precedente, · para · .los · Úédito8 suplementarias. 
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Articulo 3 r 

'Não s u-..onside:-ará queninguma parti<k .de gastos çon~gnada cn la 

ley anual de! pressupucsto arroje un !Saldo acreedor inflec.,s.ario y sin gra

varnen, si el objecto vara e! cual cS<~ partida fuê autorizada en di-cha Jey 
no se ha c:ump?li.d01 totalmente :U tiem:;Jo d ehacerse la solicitud. !Con toci·,•. 

los · 'sueidos eremuneraciones análogos, currespondíente;; a •mJ)Ieos q~1e 
han permaneddo sin proveer por algum tiempo,. y los sueldos y remtlne

:racions 'lUe no estean afeetos por ley a un nbjecto determinadn, ~ucdan cx

ceptuados de la prohibición' conto:nida en este articulo. Tambiém queua 
entendido que cualquicra partida de gastos, cuyo monto to ta 1 n saldo S<'a. 

de líbre disposicíón, y sea tledar:ltla. pM e! Pn·sidertte de h Repúblic:t 
inneccsaria, en todo o en parte, para el objecto para el CU."ll fué votnda. 
puode tnmbi..;n ser <:;'(Ce[>tlta<la de la >Jrobibi ci6n establecid:t cn ~ste <~rt i
c:ulo. 

T~XPOSIClóN DE ~IOTI VOS 

• CoMF:NTARIOS SO~IIF., IHVF.RSOS A.RTTCUT-OS I>F.J, !'110\'1\To AI>Jt":"TO 

A rticulos "S · al 38 

Estos a rticulos definen los. créditos adicionales y estahelecen el pm. 

cedimíento y las condi-ciones baia las cuales Jl'Uedem ser- oh>rgados. , La 

Misión conceptúa que Ias disposiciones, d., estos articulas sou fundamen
ta!es para la efectivi·Jad ,-ele cualquier 'Plan de a<lmini:stra.ción presr~1'uoesta1 

y de control Ellas complementan y dan iucrza a [QS articulas descritos an~ 

terionncnte, que <Xlrtfic:ren facultades cspecia:le·sar Ministro de Hacie.nda 

parn .pennitirie mantener i:l equilíbrio del 1)resupuesto. o sea·. para evitar. 
etl comi<::ione:;/normales, todo <iéfioit. 

Las disposidonc:s de estos a,tic:ulos respecto a la prohibición de acudir 
a créditos supleerrmtario~ sin suminisrtar, a la vez, los recursos ne~e
sarios para cubrirlos, asi conto respecto a la dígponibilidad d elos s:tldos 

de las partidas de egresos que se desea emplear para transferirias a otras 
partidas de egresos, son. en .principio, las rnismzs que las que prc~ribe la 
Ley· Orgânica de Presupuesto vÍg!=nte. Existe. sin embargo. una distincióa 
importante .entre estas _articulas y la ley actual. Tal es la 'facultad exclu. 
siva otorgada ai Ministro da Hacienda para cl control de los crédito5 adi. 
donales. 

:No obstante h prohillición contenida en !a ley acrual contra Ia auto. 

n=ión de cródit~s adicionales, si-n senalar los recur:;os necessarios para 

cubridos. la historia de los <Jcho últimos anos transcurriàos dem!lestra . 
que· se ha prescindido de dicha p-rohibición en rnucbos de los créditos adi
cíonales autodzad()s, o euan9-o menos s eha evadi-do el espirit-"' doe la ley. 

·La práctica· ha consistido en habilitar dichos ;;l'éditos adicionales. aconlán
dolos . ~ con cirgo a- los mayori!S ingrl!Sos d.el !PresuiH)esto ". A la libe.rtad 

()()n que se ha·_beebo uso de esta frase a1 acordar los créditos adicionales 

asi como al hecho de que--el Ministw de Hacienda no es ante la presente 
ley e! único responsable. de la autorización de los créditos adicionales, pue-

.;. 
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tlen atril.tuirsc en gr:m parte los déficit!! ocurrido~ <!n cuatro •le los :;ic:te 
ultimos ;mo,; q.ue han precedido inmediatamt:ntc ai de •·9JO. F.s cierto <JUC 

Jm; rentas recauda-das . exc:ediCTOn ai ptrsupuesto de ingreso5 durante In~ 

anos 19.;!.3 ol 1929, pero de todo~ mo~os, era simplemente burlar k1 ley 
:llltorizar créditos adicionale~ bajo urw frn~eo 1ngiu tan \':IREt •:orno !a: ~X'

pres.'lda. 
l..as disposiciones de estos :1rticulos J>ermitex~ ~cguir :..tntt ,ulitica ":nás 

Jibér:~l en lo que respecta a . transferencias de · crédito,; entre las diversa~ 

~>artidas de egresos del presupu~to gener3'1, que b o.uturiuda opur la .v:. 
gente Ley Org-.!nica de Presupuesto. Esta ley autoriz:a . :1! Cons!l=iu •le . Mi
llÍStros. sin fequerir aprobatiún del Congrcso, para transferir c:ri .. ditos to
l:tmente entre partidas de1 mismo clliJitulo o unidnd de organiz.,ción :tdmi
nistrati\'a. P:~ra la transferencia. de crédito~ entre difc:rt:ntes ·;apitu!os " 
unidades de organización admini3trativa, se requiere ll aprobación pre•·ia 
<lel Congreso si e$tâ t:ll funcione~. o la aprobacior. posteri<'r de .;ste ,;i b. 
transferencia se bacc .durante e1 receso de! Congr~~o. 

La :Misí~n crce que cn vÍ!;ta de bs demas dispo~icioses tlel proyecto, 
puede, sin r íesgo para el equilíbrio del prel!Upues!'>, autorizat"Se :.1 Podc:r 
Ejc::utÍ\'0 para la transferencia. d ecrédt~s. a moáxla que se:m necessar ios 
y sin la ;vpr~bación del Congreso, =tre cualquiera partid:l. o C"apitulo asi
gnado n 1m Ministerio. Cierta elasticidad razonable •:n la admínistración 
d.el presu?Uesto es. por lo demás, conveniente. ··Las restriccion~s estatuídas 
l"especto a los créditos a-dicionales , si son pue>tas en· vigor, corregira.n .el 
abu.,;o de la autorización conf erida al Poder Sjecuth•o por est" articulo. 

Otra disposición de este :l.rticulo que difiére . ·le la 1.-cy Orgánica ole 
Presupuesto vigente, es la .que establece · los·. divers"s requis;tns previas 
1>ara la financiat:ión de '(:réditos suplementa:-ios. La pl'irnera .de .Jicbas condi
ciones es la usual respecto a la t ra.nsferencia <le saldos :~c:-ee:lores •le una 
partida de egresos a otra partida dei mi!Jmo · prest11)~esto. 1.-i segunda de 
dichas condiciones es la e ristencia de s~ÍI\'it en el '!)resu~t:estc• general 
<iCI a.no, es : .decir; -un exceso en los ingrosos p re11 istos sobre los egrcst><~ 
.pre~·istos s~gún é:l presupuesto geneiaJ. .sa'lciona<io, independc:rtemente d e! 
dos >;>o r ciento de los · ingresos reservados, coní orme a lo que d iSJ>One el 

articulo J, Este superá•·it puede también: ·consistir cn saldos r:le o;aja trans
feridos a la cuenta de reserva. segú-n . lo estabelea! el articulo 7 b) y el 
a rticulo 8; o de reota.s retaudadaS du~;:LDte el ano .fiseal. que puedem ser 
abonadas a la cucnta _de reserl·as, o;onforme lo -=statuye el :l.rticulo ' i· 

La terecera de ?ichas condiciones es que las :tuevas rentas :>ropuestas 
jlara eubrir iun crédito s uplementario no estean i.nclu1das en· el pre>o'U'J)Uesto 
g enera l de! ano .en curso. Como · Q\lÍeta. que todas· las partidas de ~~:t~tas ~l>n

sideradas -en e! opn:supuesto de ingresos 'al tierapo. 'de ser sancionado por el 

·Congreso, son simplemente cá.lculcis aproximativos t!e · la·· recaudaciôn · r>ra
bable ·tior conceJ)to de -cada. una de dichas partidas. al~noo de ::tichns d l
~nlos ueden rseilltar excedidos· en · la · recaudación efectiva, y ··otros· (lu~em 
no ·llegar a realiz:ar5e, o sólo realiz=~ em 9 a:11te-• .Solame:nte ·oi ·et ·total de 
los ealdos excedentes . de laS ·~ar.tiiias <Ie ingresos 'alcanza · a· éubrir ·e! total· de 
loS' saldos de .partidas;· defi-cientes, ·poerá· ·considerarse el pr~tlpUesto· general 
s:u>cionado :por el CongTeso ~om<huna realidaod ai finali7.:ir el' a11o fiseal torres-

o 
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pondiente. Es cddente, por lo · tanto. qu,; si una partida de inRrcsos pre
I"Ístos arroja en detterminado momento de! ano un e.XCe>lS<> de recat:rlaciún 
SObre e] monte previsto. no es J)(>SÍble ipso· fucto considerar dicho eXCCSO 
como un supcravit disponible para habilitar un crédito supiementario. 
Puede existir ai mismo tkmpo déficits e11 m~chas ne las demás p:trtidas 
de ingresos pre,·istos. Si el exceso que se acaba -de describir pudiera ser 

lmse de créditos adicionales, entonces. y .por idénti-cas razone~. una par
tida de gastos de! IJlresulpuesto de egresos deberia set" reduciJa <!li propor

ción ai monto de la recaudación no efectuada en cada una de las 11articlas 
cie rentas de! pr~upuesto de :ngresos. 

:La cuarta condición citada que se refiere ai , fina11 ciarnent• • de crc!

~it_os suplementarios cs obvia. Si ninguna ele las tre~ prime•~s condiciones 
e:.:iste. se dche. entonces. encontrar una nueva fuentc de rec:ur~os fuera 
det _persupuesto, anies de autorizar un crédi~o suplementari<•. 

a quinta y últim:.. ·condición exige d certificado de] ·Control<•r Cc. 

ncral con respecto a los puniDS comprerulidos cn cada \ma <lc h1s otra~ 

CUatro condi~iones, como requisito JWt\"Ío para !>oder ntorl{ar todo crédito 
suplementado. 

Los. créditos ~ suplementarios mencionados en los <:<>lntnt:Jrios •JUe an
tecedem son attuello; que pueden solicitar-se para :.tender a las necesidaoc' 
:!dministrath·as y judida.Jes de! Estado. os créditos •·m;liCio~ por el CJ11-

greso ::>ara su;pleme.ntar las partidas de egrcsos de su p1"<>pÍn pres\!.puest•> 

estiln sujetos según estas artículos. para su financia~iento, a los mismoR 

requisitas que CU<tlquier Ótro crédito suplemcntarin. 

La Misión no encucntra ra7.Õn para que haja excepción alguna a la 
reg la general para manto:ner el e<tuilibrio dd per~upucsto. E! Congreso 
\·a-:ilaria ai Yotar un presupuesto de. gastos sin <iisponer de recursos co11 

qué cu.brirlos. Siendo la teoria de estos crtdÜO$ ~uplementaTios la de que 

son simplemente reajustos del programa presupnesta.l :.doptado ai prin
cipiar el ano fiscal. dicbos rteajustes .deberiam est.."l.T sujetos a lc.s mismos 

req_uisitos que los exigidos para. la aproba<:ión dei presupllesto general 
mismo. sin fijarse en la reparticiõn del ·Estado que ,.,licita dichn reajuste. 

AI poner término a estos comentarios sobre los dh-ersos artículos de! 
proyec.to reiacionados con los créditos adicionales, se llama la atención a 

la disposición de! articulo 29 sobre los cnóditos extraur:linarios que se re
queririan para nuevos gastos exigidos por d inter.;s y lúnestar público. asi 
como el sistema para financiar díchos créditos. 

El procedimi~nto ptopuesto en e~te artículo :para financia~ créditos e:o:
traordinarios que se nccessitan -para los fines ya exprcsados, es idéntico ai 
prop:uesto en el articulo zS para ei ·f!nanciametito de cr&.litos suplen::entatios. 
Dicha exigencia. para esta clase de cr.:ditos extraordinar;os es importante, es
pecialmente desde le puntO de vista dd equilíbrio· dei. presupuest<•. Si no se 

legislara conêretamente y n la forma expresada sobre · el financ:amiento de 
<Lichos créd;tos, ·se dejaría con ello una puerta de escape en la ley, por la 
cuat passarían toda clase de proyectos "de pretendido bienestar público, para 
ser autorizados sin prO!>Q1"cionar los ::-ecursos especiales necessarios con qué 
'hacer frent~,a los gasto3. y dando por· reS!lltado déHcif::!! anual"~· 
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O Podtr Legislativo resolve , 

Art. t." São con~iderauos reC'IJrsu~ para n dieito do disposto no art. 
~~~.1 da Constituição ·Federal. os saldos que apresentem, a jüi>:o do Ministro 
ria l··azenda, as dotações dt despe., a do orçam=to geral da Republie:~. 

Art . :z." As sobras apuradas, mensalmente, t.!entro das eonslgnaçües de
cretadas. no pagamento do subs:dio d_e Deputa<Jos e Senadores, tcrã,o para 
cada Casa do Poder Legislatim a se~uinte applicação: 

a) pngam~nto de ajuda de custo a no\·o s Deputados ou Senadores ; 
b J acttuisição · de material permanente. preci;o · e eon venientc :i melhor 

exteução doe< seniços a cargo das corr.missÕ<!s t echni,ns ; . 
c l installnção JnMedal ele nO\"OS serviços ; 
d) formaç!S.n t Jl):t.nuten~áo mateda·, de bib\ioth'l:cas especializ:Hlns p~r:t 

ns ~omm:s~ões technieas, c melhnr;Írnentn e av~rfei(uamento rlas Biblio~hecas 

Gcrac~ c Arcbivos ; 
c) nJodificações internas •JUt se tornem indispcns:ll'eis nos edifícios, 

rep:1rações que· se façam precisas, limpeza periodica e consen·~c;ão dos 
mesmos. 

Art. J." O aproveita.Jrento dos saídos, n que se refere o artigo anterior, 
s.cri det.erminado respectsvamr:ntc pda Catnara dos Deputados ou }>elo . Se
na.do Federal. m~:ante proposta espectfieaJ:l de sua Mesa. 

Art. 4-" A req'Uisiçáó do paga•~ento das despesas, au:orit.ldas pela Ca
mar:t ou pelo Senado, sc:Tá .feita -. ao M inistro da .Fa:tenda pdo t" Seeretarin 
<la Casa do Poot~ -~gislativo interessada no assumpto. 

Art. s-• A prestação de Janelm da consignação. material da verba s.• 
dn art. s". da lei n •. s. de 1934, referente ao Senado Fttleral. s~:rá imme
diatamente entf'egue â mesm.:t Casa ·ugislativa. 

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

S~la das Corr:missóes. em zll de :Mnio de , 9JS. -João Simplicío, Presi
dente e Relator. - Ada!bcrto Camargo. - França Filho. - Crat"liano de 
Britto. - Anllllda Hastas. - Carlos LU:. - Waldcm<:t' Falciío. - At~~ara! 

BPeixoto JuniO'f. - Cardoso de Mdlc ."icttt?. - Hc:nriqtw Dods-u.'M'h. 

n~Cr.A'R ... ÇÂO D:l> \'OTO DO SR. DANIF.I. llE C.\1<\'AJ,ItO 

Assignei. com restricc;ões, este projecto. que lll:tiida entregar as impo:-tan
cias d~stinadas a ajudas de custo e subs!dios, bem· como a verba materia f, 
aos -dlrectores gerac5 das .Secretaria~ da Camara cos Deputados e do Sena
do Federal, t respect:va V'l:tba material á mordomia do Palaeio da Presiden
cia e Secretarias da Côrte SuprCJl)a e do Tribunal de Contas. 

·Utilisel-rre: dessa f,aculdade regimental. porque o · projeeto, contendo a 
assignatura da m<lioria "dos mtmbros da Commissão de Finanças, . me fõra 
apresentado oom a declaração exopressa de que se trata'õJ de materia pacifi~ 
c:a, etll que. esta~am de aecôrdo as ve~bas correntes de opinião manifeStadas 
na Camara e havia urgencia ~m ~vial-o a pltnari<>. 
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A' simples ieitura, J>or,:m, pareceu-:n~ · encontra r nelle fl:lr.,"Tante descon
fonnidade com certos preceitos e.~~en ciaes de uma boa admirústração finan
ceira . O discurso do Sr. Salie~ Filho, na sessão de .23 do corrente, e as 
observações do Sr. Clen:-ente Mo.riani em no•sa ultima reunião, levaram-me 
a pedir vista dos ·papeis para meíhnr exame, v!ndo hr,j e adduzír, em syn
these, as razões do meu voto . 

O Decreto n. 5. 059, de 9 de N O\'embro de I 926, mnndava entregar as 
importancia~ destinadas á ajuda de custo dos Membros dt> Congresso Na
cional ·aos D irectores das Secretarias dn> duas Camaras do' Congresso . .O 
projecto ext_endc a medida. de. caracter excepcional. ao suhsi:li:> que \'Ínha 
~endo pago, ~em inconveniente conheddo, pelo Thesouro . 

Ora, o pagamento pel:~ Sectel<lria 0:: .. Cama ra c .do Se nado importaria 
·em sobrecnr regar essas repartições com serviço n ovo e alheio aos seus fins. 
o que determinará, por certo. a necessidade de crear-se uma verdadeira paga
doria, com Ítmccion:trios responsaveis pela guarda e applicnção dos dinhei
ros ·publicos. Tae~ ft:ncclonarios não poderiam deixar de ter suas fianças e 
f icar sujeitos a processo de tomada de cont:ts. 

Iríamos, dest'arte, augrnentar o funccionalismn com o ctJrrespondcnte ac· 
cresdmo de despesa, que a situnção orç.-..rnentaria não comporta. 

Por que essa rnnovação? Pnra e vitar que se perca m as economias fei

tas pela Carr.a ra dos Deputados e pel; Senado. com o desconto das cedulas 
de presença· e permittir qUe sejam applicadas es~s economias em melhorar 
~s nossas commissões technlcas, bibliotheca e archivo, sem apJ)ellar para 
c reditas- supp!ementares. 

·Faço in teira justiça aos nobres intuítos do S r . Presidente desta Com
missão, mas, data vcnia, entendo que, balancea.kl!! · as vant:1gens e incon
venientes da medida, estes vêm a preponderar . 

O dinheiro do era rio pu·blico é ure só, quer sej a f..'llardado aqui ou ali i. 

Melhor serã deixar a s economias no Thesouro, e , ás claras, pedir os c•e
ditos que se tornem necessarios para os serviços a Que S. Ex. allude e que. 
realmente, merecem todo amparo, ou determinar no oçamento a applicac;ão 
d~- sa.ldo, de accordo com a letra dn art. so, ~ J .0 da Constituição. 

O ii-t • .24 do decreto zJ.rso. de rs de Setembro de 1933, prohille o r-:-· 
gimen das trassas e tem sido consideado uma das mais fe lizes innovações 
daquelle decreto. 

Vale a pena trallscrevc:r o que a respeito di% o ' Dr. Fernando Penna na 
st~a monographia ·Con-trole l uriscliccio7Ull, pag. rsS : 

"Qs adeantamentos para massns são cscripturados como •despesa cffcct•
\·a. Os s eus s:~ldos, entretanto, ao (;Ontrario do rc:gimen eommum pat'"d a > 
demais ;ep:utições, em ~e:z de reverterem para ns de••idas annullaçõ,es, ás 
ver bas respectivas, são recolhidos aos cofres cbatr.ados "de economias lici
tas". Da h i podem sahir sem o controle jurisdidotul, para compras até d~ 
a utomoveis. A sua extincção se impunha por mão vigorosa .• " 

A lei financeira vigente se o?Põe, portanto, ao object:ivo coílimado. 
·Em reiação á verba material, constitue principio bas!co da contabi lidade 

publica a suá centralização no Thesouro Nacional, conforme U11l dos itens 
<lo progremma f inan ceiro que t ive a h onra de submett~r ao estudo dessa dou-
ta Comniis:são. .:. 
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.Esta centralização dt!corre, em primeiro lagar, da preemínencia do Mi
nistro da Fazenda corro principal rc:sponsavel pela execução i>rçameotaria . e 
como autorizado fiscal das despesas dessa natureza e , t!tn segundo logar, c:la 
incompatibilidade mora l entre as · pessôas do ordenador e do pagador de des
t'es:l. 

A fu.s5 o dessas duas funcções póde 1l:1r Jogar aos mais incalculaveis 
abu~os . 

Não ha legislação algumá que a toíere, 
Na · França a confusão deSsas duas attr ibuições .deu Ioga r ao escanda:,, 

dos manda..ps ficticios ou das orádm de pagamento ficticio que ali determi
n~ram. até a q·uêda do . Ministre> da F azenda. Stourm, commentando esse,; 
factos. .lffirma que a separação elltre as funcções de ordenador e pagado,· 
é principio fu ndamental de organização íinancei ra (Le Budget. J.• ed., 
pag. 491). 

'Entre nós, são de hontem, ·as syndícancias que se exerceram sobre o em
Jirego da verba material n:.. Secreb.ria de um dos ramos do Poder Le~o>isl.l 

tivo. 
Mister se faz que a nova R~publica não reincida tão <leprc:ssa nos me<>

mos erros qne tanto c<>ntribuiram par:~. o .desprestigio do legislativ,o ,; par:t 

o exito da RevolUção de 1930 . 

O decoro das corporações legislativas 
de quasquer s'Uspeitas dêem e>-:emplo de 
d~ applicação e fi scalizaçfio àos dinhe:ros 

exige que-ellas se 
religioso respeito 
publicos. 

colloqucm acima 
ás llõas normas 

~ 

Nestas condições. sob o ponto de vista. do>1tr inario e politico ('Tio bom 
sentido desta palavr~) - desaconselharia qualquer lei que collo casse as Se
crctar :as da CamaTa e do Senado em situação priVilegiada e as subtra\lissc ás 

nonras ord\narias, quanto a ')lag.ãmento de prestações de contas . 

~as no caso surge uma seria duvida de ordetr. constitncional. 

Será .p ossh ·el, erri face da nova carta constitucional. o disposi tivo do art. 
3.• do p r ojecto, .mandando que as d irectores geraes d.a Secretaria da Cama
r:t- e do Senado prestem contas ás Mesas· dessas Casas do Poder Legislativo: 
a Mordomia do Pa laclo da Preside~cia ao Presiden te da ·Republica ou pessõa 
que elle' designar, e as Secretarias da Côrte Suprema e ão T ribunal · de Con-
tas ao P residente de um e outro tribunal ? 

O a~t. 99, da Constituição prscrev<: que o Tribunal de Contas, direeta
mcnte ou por delegações· organizadas de accordo com a lei , acompanhllrá a 
e.rL"Cuçiio orçatJICJ~aria e jttlgará as c-cmta.•. dos .r.·spon.savci.s por ditohciros 
ou bens (mblicos. 

Para se . ver o sentido e a l::aocc deste preceito constitu~ional, as ta lelb-o 
com cuic!?do e remontar ás suas origens . desde o debate do ante projecto na 
33.• sessão da sub-con•missão, a zo- <ie Fe,·ereiro <le 1933, até a sua discussão 
e votação no seio da Assembléa Constituinte. 

. A mcns-legis foi, evidentem~tc, dar: ao Tribunal de Contas a mais am
pla a.cçiio fiscalizadora. A Constituição ·não .abre nem a~ltte excepções ao 
oontrole dp TribWla l de Contas. · 

QuaDdo a Const. emprega o vo::abulo ri!!,POPlsa.vcis, .elÍa o faz, certamente, 
no. sentido que lhe dá a legislação .existente ao tempo em q ue elia foi pro
mulgad:J.. Ora, o Codigo . ele Contabilmade indica em:. primeiro logar . entre os 
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responsa\lcis (art. 850) -· os funccion.a~io:; encarregado:; de pag-areentos. ar
recadação o~ guar<!a de dinheiros .publicas. 

Assim, afigura-se-me que o projecto é inconstitucional nesta parte, 
porquanto visa retirar do Tribunal de Contas uma. attdbuiç;io que lhe é 
confer:da irrestrictamente. pda Carta de t6 de Julho de 19H. 

·Por estes fundamentos, sou contrario ao projecto, mas, caso prevaleça 
a idéa ~entrai do mesmo, será prec:iso adaptal-u ao disposiUvo constitucionn.l. 
o que, a meu vJr, se canse~ coi!' a applicação do art. 282 do Co.:!igo de 
Contabilidade que assirc dispõe: 

~os pagamentos das despesas de material serão centraliz:..dos no The
sour~ e suas de!egadas, com exccpção daqW!lles que forem feitos pelas Se
cretarias <.lo Congresso, mordomia do Palacio do Governo, e dos que desor
g-.J.ni2:arem os respectivos s~:rviços e perturbarem a sua marcha, os quaes 
continuarão a ser effectuados pelas prop6as repartições, depois de habilita
das mediante registt"o prévio de distribuição de creditá, ouvido o Thesouro 
sobre a convc:niencia ele ~erc:m fO:::taM as referidas despesas pdas contadorias. 
respectivas. 
:> Ttu!s pagamcnws ficarãQ, po~ém, sob a immcdiata fi.rcaJi::ação das ddc

ga.çces do Tribunal dr: Conlas. 
Qualque~ paga~r.ento que não esteja . ·Ila~ condições acima, não será ai

tendido na tornada de co~:~tas ·dos tespc:ctivos :esponsaveis". 
Sala da Commissão, 27 de :Maio de 1935. -...,. Dar.ict de Carvalho. 

l'ROj~CTO ~- I5, D~: 1935, r.• L:&GISU.'!"URA, ElolENDADO EK 3·~ 

mscuss;;:o 

O Poder Legisl.:J.tivo deCI'eta: 

Art. ' .. La As im-po:rtandas n:fc:reotc:s :i ajl!da de custo e ao subsidio dos 
Deputados e Sen:>:dores .serão entregues, resp_ecti ,·àmentc:, aos dírectores ge

raes ~as Seertarias da Camara dos Deputados e do Senado Federal; as de 
ajuda· de custo, de uma só vez, no cmr.e<;o de cada sessãiFo legislativa~ e as 
do subsidio, pela sexta parte, até o dia ,g t!e cada mez: de sessão, observada 

. a divisão por doze mezes no tocãnte. aos membros da Commiss.ão Permanen
te do Senado Federal. 

Art . .::.• As doi:Jçõe5 para rraterial. constantes das leis de orçamento e 
referentes iis Secretarias da' Camara dos Deputados, Senado r·ederal, Pala. 
cio da Pr~:Sidencia da. · Republica,- Secretaria da Cõrte Suprema e Tribunal 
lie Contas, seTão entregues aos directores geraes da· Camara dos Dep"L"tados e 
do Senado ederal,. Mordomo o Paiacio da Presidenda e Secretarias da Cõr
te Suprema e T:jbunal de Contas, em quatro prestações eguaes. adeanta
mente, no comeÇo de Ja~:~eiro, Abril, Julho e Outubro, mediante requisições 
competentes,- e integralmente as concedidas. em credites concernentes á!. mes
mas· verbas material. 

Paragrapbo 'll!li.co. As prestações de )aoeiro e Abril refe~entes ·ao .Se
nado Federal serão, no corrente anno, entregues de urna só vez. 

Art. J.• 'Os directores gc:raes da Secretaria da Carnara dos. Deputados 
c: do Senado Federal prestarão çontas ás Mesas dessas Ca23 do Poder Le
gislativo, o Mordon1o do Pa!acio da Presidencia no Presidente da Republica, 
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011 pessoo. que dlc designar, e os Secretarit~s da Cürte Suprema c do ·Tribunal 
d~: Contas, ao President e da Córt~: Suprema,_ c ao Prestdent~: do, Tribunal de 
Contas . 

Art. 4-~ Re~·ogam.se as disposições em contr:n·io. 
Sala das- Sessões, 20 de Maio de 1935. - João Simplü:io, Presidente e 

F.c!ator.-França Filho. - Ct:rdoso de MclJCJ NcttCJ. - G'rd.uJiano de .Britto, 
- Henrique Dods-worth, - Af"nQldo BastCJs. - Jouo GuiJMrile&. - Cfernml.. 
u Mária11!. - AmMal P~to Juni01'. - Daniel de Car-.:aiJ..o, com rcstri. 
cçiics . - Wafdcmar Falcão . 

.EMENDA EM ·3.• D!SCl:SSÁil A Qt!R :>E JU;I'EIIF, O PARtt!lR 

Accrescentar "-
· t1'ça Eleilwlll", entre 

Tribtutal dt Contas" . 

Direr:tor da St!Crctaria. áCJ Tribun<Jl Superior de I..,. 
Secretario da Cô~ Suprema e Director.Secrctario Jo 

.r 

Rl!digír, assim, o art. J.0 : • 

Os dircctorc.s: geracs ·da Sccrctaria da C amara dos Deputados e do 'Se
nado · F ederal prestarão contas ás mesas dessas Casas do Poder Legislalivo, o 
'Mort:(o-mo dCJ Palacio . da Prcsidencia ao Prcsidcntr! da Rcp~lica, ow. pessoa 
que cllc · de•ignar, c os Secretarias da Côrt~ Supr~, do Tribunal de Con
tas c Dircdtor da Secretaria. dq Tribunal Sup~ior E leiloroJ. a,;; Presidentes 
dt·s sC's T ri/n1nacs' ' . 

Justificação ' 

A emenda visa. apenas, jrJcJuir o Tribunal S'llperior 
1
de ] ustic;a Eleito

ral, que está no mesmo nível e goza das mesmas prerogatlvas asseg'!,lrada'> 
pela car ta cons titucional aos Tribunacs mencionados no projecto n. 15. Tra-. 
ta-~. pois, de uma orr.issã.o involuntaria, ainda em-t empo de ser ·repara~. 

Sala das Sessões, ZJ de Maio de '935· - Edmund.o Barrt:lo P into. 

N.!:! 

Art. z." Min · fine" em lagar de . .. e integralmente as conced:d;~s , etc., 
· leia-se - e bem assim· as concedidas, etc . 

Art. · Accrecente-se . onde convier : as despésas por conta de verbas àe 
material só serão effcctuadas com e:tpressa autorl~aç1ío cs~:ripta dos Primei-
ros S.!cretarios da Camara e do Senado . .• 

Art. · 3.0 Desdobre:.Se da seguinte ':fórma : 
a ) os directorcs da,c; SecretariaS da Camara dos Deputados, do Senado 

:Federal, os Secretaries da Cõrte Suprema e do Tribu.aal de Contas presta~ 
rão conras pela fónna estatuída no Regulamento de . Contabilidade Publica; 
de accôrdo com o art . 99 da Constituição Federal; · ·. · ., 

b) o mordomo do Palacio da Presidencia, ao Presiden~ da Republica o•J 
pessoa qae elle designar. 
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Justificação 

A emenda objectiva resguardar salutares princtopJoS de Comabilidade Pu. 
blica, que devem ser intransigentemente observados, sobret'Udo tratando-se de 
despesas vultosas como as de que trata o pmjecto, e vem egualrnente recla
mar . obedi~.ncia ·a expressos preceitos constitncionaes. 

Sala das Sessões, :23 de Maio de l935· - Salles Fi/h(). 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

P'AR~CER 

Nega a''ticença Pedida para a in.d::uração do processo contra a 
IJra. Eertha Lut:: 

(Da Commissão de Justiça, Justiça 73, de 1935) 

O ~r- Procurador junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Districto 
Federal offereceu denuncia coct~a vario.s cidaàãos, apontados como respon. 
saveís pela falsificação de documento&, por occasião dos trabalhos de apura
ção das ultimas eleições. Acreditando encontrar-sé a Dra. Be:rtha Maria Ju. 
lia Lutz, supplent~ hruredi.ata de Dep'trtado em exercido, incursa na sancção 
do art. I74 § 4• ( Cod!go Eleitoral, artigo ro7, § n) comb:nado com os arts. 
rS, § :.:• e 66, § :.:• da Consolidação das Leis Penaes, requereu a Sr. procu
rador regional que a Caiiiara dos Deputados fosse pedida li~em;a para ins
tau ~ar-se, contra a indigitada infractora dos mencionados dispositivos Jegaes 
o respectivo processo c ri minai- . 

· Deferindo o requer:meoto, o Sr, Presidente do ·Tribunal Reg1onal, Íez 
apresentar á Ca.mara dos Dep'!ltados cópia autbentica do ínq!lerito :1dminis.. 
trati,·o,, :,aberto por deliberação que aq'tlelle tribunal tomou, na sessão de lo 

de Janeiro deste anno' · 

Está, pois.. a Carnara dos Deputados chamada a decidir sobre a con
cessão ou a denegação de licença para $er processado supplente immedíato de 
Deputado em exercício (artigo 3:.: da Const~tui~ão Federal). 

Trata-se da apuração de re5ponsa.bilidades na pratica de factos indis
f:lrçavelmente graves •. E' a legitimidade da ·representaç5o popular, que se 
pretend~u conspurcar, mediante grosseiras falsificações; é a vigilancia da 
Justiça Eleitoral, que se pretendeu il!uilir, por meio de artificios e illicios 
fr:tud'ulentos; é a· fé publica, que se pretendeu violar, lançando~ o descre
dito sobre as garantias instituidas para. o exercido do voto e a exactidão e 
limpidez de sua al)uração. Dahi o ruído, o alarma, que a descoberta das fal. 
sificações provocou. E' preciso, comtudo, que a abOromação pelo delicto 
não exclua a serenidade do julgador na invesnga<;ão dos elementos indi~. 
dores ·da. autora. Só mentalidade m:ediaval camprehenderia assentar-se uma 
decisão conderol'latoriil nos mais fugazes indicias, portJ.ue se trata de crirne 
atro:~: OLl abon':itla':'el. 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 08/1012015 11 26- Página 71 00 103 

.·.· ·.·• ... . ·. 

-418.,;_ 

A concessão ou denegação de licença para processo de um Deputado im
porta julgamento por parte da Ca.mara. .Concedendo a licença, a Camara re
conhece formalmente q'Ue as :peças instructivas cio respectivo pedido conven
cem da participação do accusado na acção delictuosa. Para .a ~ncessão da 
llcen~;a, portantç, for~oso é qb.e existam elementos de convlcc;ão da resllon
sabilidade delictnosa do Deputado ·ou de supplente immedíato , 

Já. .recentemente a .Carnara dos . Deputados appro~·ou paréeer unanime 
desta Commissão, pare~::er etn que assim foi ~Posta e apreciada a questlo 
ora tambem debatida: 

· K A denuncia, devidamente formalizada, e:x.põe íacto qu~ a lei e:ocpres• 
samente qualifica como crlme, Cumpre decidir se a C.urara dos Deputados 
está adstricta a dar a licença necessaria, por vir a denuncia em- termos de 
s~r re~bida, ou se póde a Camar;~. !ios ;oeputados examinar se . ba; ou não, 
o facto delíctuoso, se existem, ou não, .c:ircumstancias, que tirem ao facto '1l 

caracter de delicto, indagar ~c é certa ou errad:~ a classificação do delicto, 
apreciar a provar da autoria, apurar a occorr~ncia .d~ derimc:ntes, de iustifi
Cõ!tlvas ou atto:nuante::~, entrar, cmfi:rn, no pleno ~onhccimento da cau!la, par:) 

. concluir pela concessão ou pela denegàção da licença. 
Entende a Colt'missão de Constituição e .:[ustiça que a 'Camara póde so

beranamente julgar a caus, conforzre, aliás, sempre se e.atcndeu, na appli
cação dos 1Jreccito's constitucionaes relativos ás i.mmunidades 1)a'l'lamentares. 
- Para ·conceder a llcença em casos t:.es, a· Camara· tem ó direi te. de avaliar 
s'Ubstanc:ialmente a naturera dos factos e o merecimento das provas, afitn de 
negai-a q;a_ndo se deduzir falta de motivo para a prisão ou au; enda de cri
minalidade". Careceres da Camara dos Deputados, n. ix , de 18s6, ns. z1, 
·65 ·é x64, de x891, e n. lb, de 1894, apud Aristides Milton). Barbalho, que 
f ra!lcamimte se insurge contra a amplitude do te!Xto da ConstitUição -de 91,' 
cuja essencia foi mantida no 'texto da ·de 1934, não hesita em .affirmar que 
~ás Ca:naras foi dada a a ttribuição de resolver sobre a . procedencia ila a c. 
cusação, isto é, de julgar uma acção publica ·ou l)artieular". 

E~ certo que, em se tratando de: prisão em flagrante 'de C'l'ime inaíian~ 
çavel,_a Cama r a dos Deputados não resoh·e mai's sobre a procedencia da · ae
~usa.ção, m3s .sim so-bre a · "legitimidade c conven'ienéia .ia prisão'' . Fi= àia
da, apesar dis!IO, ao arbi~ da Camara.; aut~ri~r. oú não, a fonnac;ãÓ da cu\. 
pa, isto 'é, dar licença para ; .Proseguímento da acc;ão criminal, 'lic~ça q~e é 
prévia, , que precede a instauração do processo, Se :não OC~rrer prisão em 
flagrante de crime iriafiança..,el. Sus.tcnta· mesmo Carlos Ma,xirriliano (Com-· 
m.entarios á Constituição ;Federal, j• edição, pª g. 359), que ·o "Congt'es5o 
não ·ê adst..~cto á prova dos autos; procede <:Omo . um Tribunal. político, de
cidindo roberahalrcnte sobre a ineonveniencia de a fastar-do seu posto 'Um re-
pr~seritante do Povo B14sileiro". · \ 

· ESta Commíssão, entrétanto;. não . aconselha agora~ cotno bontem não 
~cÕnselhava, (}Ue a Camara proceda como um tribunàl polltico,· desprezando a 
prova dos autos; exercendo a ·faculdade ·de dar ~ negar llCCI~ça para proces.. 
sos. crüii.inac:s; arbitra~~ te, ·. segundo · interesses,. ·quiçá respeitaveis, JitàS 
11cm · sempre ·protegidos peJa$ nonnas j uridicas 'geraes ·q-Ue:, Ílllpostas pelo po
det" ·pubiico a' todos os dd.ádãos, devtn!.- ser rigórosan:cnte obs~r-vada.s, afiDJ. de 
que -se :instituam· exccpções· inCoXDpat\vcls c:om o preceito constitucioJJal qu,~ 
nega privilegiO$ e veda distincçifes. 
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O -<:ólSO da Dra. Bertha Lut:z ha de ser, portanto, examinado sob o cri
teria do princi1)io da egualdade de todos perante a lei. 

c~ SI! Ori!}mOU O inquar!tO MnWtlistratiVO 

·Conta o Dr. Romero Zander, -candidato da Frente Unica, a vtreador 
mWl.icipa.l, que, em uma noite de Jàneiro deste anno, uma voz masculina, que 
elle não conseguiu identificar, ·chamou-o ao telephone e reve]ou(;Jhe minucio
sament~ alterações frauduleetas nos mappas da 12• turma a~radora, tur· 
ma. qlle futl<:cionavll sob a .presidencla do Sr . desembargador -Fructuoso Ara
gão, aocrescentando que, outras alterações poderiam ter sido feitas para 1\ 

effcito de ~despistamcnto ". Averiguando ser procedente a denuncia anonyma, 
tiUC recebera, e que beneficia rio da f raud e era o candidato Sr. João Clap?C 
Filho, o Dr. IRom~o Zander procurou o ent.lío presidente do Tri-bunal_ Re
gional, desembargador Piragipe, e em -companhia deste comparece:u á pre
sença de> Dr. Fnictuoso AraJ>ão, a quem deu conhecitrento das f raudes q12e 
estavam o c correndo. O j11iz Aragão mostrou-se surprezo ante a revelação do 
facto crimínosci· e não occulto'U a Irritação de que ficou i)Ossuido; F'ez, en
tão, o Dr. R~JXero Zar.:der uma repr'esenta~ão ao Tribunal. pedindo a aber-

tUra de inquerito para apuração de resjl0n$abilidades oa. pratica das frau
des verificada.s. 

Candidatos tuj4 VfJ<If-Çik> fo~ tn4jorc.da. 

Aberto o inquetíto, ouvidas numerosas testemunhas, interrogados varias 
suspeitos, realizadas diversas acareações, procedeu-se :!o exame pericial de 
folhas de apuração qe votos, e os peritos apontaram os au!:Dres materiaes das 
falsificações e ás votações fraudulentamente majoradas, · 

. o 'laudo pericial · rev~la o processo adoptado pelos falsa;ios e enumm 
como votações indevidamente majoradas, as dos seguintes : candid;tos; Dra: 
Bertha Lutz, J ayme Cesar Leite, Jayme Marques·de Araujo, João qapp Fi
lho~ Tito Livio de Sa.ot'Anna, Antonio Maxi!llO Noguelra Penido, Adalto 
José dos Reis, H . B. Jansen Muller, Candido Pessõa, Ivan Lwz da Silva 
Pessõa, Ernesto Pereira Carneiro e João Daudt de Oliveira. 

Con: o autores materiaes das falsificações, o Sr. procurador regional 
denunciou .H-umberto Coelho Lage, Gilberto Francisco Marcol.Íno e José V~
&eo Portinho. Denunciados como autores intcllectuaes, foram· os candida
to's João -clapp !Filho, Dr. Jayme Ma:-ques de Araujo e Jayme Cesar. Leite. 

A .sitU<Zção da Dra. Beriha Lut:: 

DeíxQU o Dr. procurador regÍonal · de ·denunciar a Dra. Ber"..ha Lutz, 
porqU.t, para fazel-o, dependia de licença prévia da Camar:~: âos Deputados. 
Reunindo · 05 demC!lltos . que· no inquerito ·obteve, o Sr. procurador .regional 

· assim se exprime em relação á Dra. :Bertha Lutz; 
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" II~ Como ·autores inreilectuaes das falsificações, ; como instigadores 
e mandantes dos delictos, devem responder, segundo ainda se. vê do crite
rioso relatorio de fls . -l93 a 316, os candidatos, Dra. Be.rtha Ltt,tz, João 
Ctapp Filho, Dr. Jayme Marques de Araujo e Jaynie Cesar Leite, que por 
meio de dadivas, promessas e mandato, induziram os auto~es materiaes • 

1Por- mais que os co-a-utores, materiaes e ratelleetuaes, procurassem de
clarar 'l.le ~ ~tinbam entre si quaesquer relaçõeDs, nem de simples 
conhecimento, seu trabalho foi completamente infruetifero, porque cahiram 
em contradieções successh'l!s e tiveram que ~bat cCIIlÍess:mio que tae& 

rela.Qões eram as mais intimas e assid-uas (depoimento e relator io, f)s. 

303 a soS). 

As majoraçõe19 aproveitaram rúrecta. c decíS1.'11@1Cttta aos candidatos 
Bertl:ta Lutz, •Clapp Filho e Jayme Cesar Leite, e indirectamc-nte. ·ao Dr. 
Jayme Marques de Araujo. 

As pessôas a quem · o crime aproveita são naturalmente presUnüdas 
como cumplices, lato s~; e :nos crimes de · falsi~ essa presumpção é 
tão relevante que o ~reto numero 4.78o, · as -declara <:O-autoras, dispondo 
no seu art. 23, reproduzido DO art, :z;;z, · § :z.• da .Con~lidação· das !,eis Pe
naes: " N as· n~.esmas pcntJS, no que lhe fe>rem applicaveis, in-correrá ' o que, 
n~o tendo concorrido para a falsidade, del/a. · se a.{>rO?Jcilal',. 

I 
,~e> caso, al-ém dessa pt'esum'Pção, innumeros. ic.dicios existem oontra 

os candidatos den=iados, ocomo ficou accent-uado de íls. 302 a .3{)8. 

Preliminarmente, as relações dos a-utores . intellectuaes . com os ma. te
ria~, são as relações de tpaliticos militantes com ·antigos amigos funccío
narios, . seus cabos, fiscaes ou de seus partidos, que os representavam, e 
recebi<un dadivas e prom~s d"a-quelfes eandida.::os; é ~ontdstav.el · z 
scie.ncia pele>s autores intellectuaes de uma actividade, em seu proveito. e ! 
pot elles rnesino pr?vocada. 

Quanto á -caneüdata ·Dra. íBerth~ Lutz, a mais beneficiada peÍa. fraude, 
é ·de notar que a falsidade foí praticada em seu pt'oveito, em todas as sec
. ções, menos wna, justamente :ila. quantidade necessaria pa-ra qile ella se elegesse 

• e executada pelo seu representante e mandatario, pelo .seu fiscal, que &em
pre a acompanhava no Tribbunal, José Vellasco Portinha, cuja irmã é 
casada com 'll::n i~o de Dona ·Bertha ; a -caMidata e seus fiscaes mani
festam, agora, du-..-idas quanto •aos resulb:lc~ de pleito, a:!ltes e depois das 
~lei~ões supplementarcs, procurando faza -crer que desconheciam a sua . 
situação, quando Vella.sco Portillbo dava á "Vanguarda" um quadro em . 
que eÜa. esta;.a . .acima àxls Cmdidat oSsampaio <Ãrrêa. e iegario ::Miarianod, 
~s ·maiS JJroJCiroos eompetidores, e quando ella propria, contradizendo-se, 
lastima~. anteriormente, a sua posição de derrotada." 

_ Foram . estas as conclusões qu~ . Sr. procurador !'egional tirou ão re
latorio do juiz _ Frederico Sussekind, presidente do inquertio administra
tivo. Nesse relatorio, ·está a 5ituação da Dra. Bertba Lutz · e'lCPQSta nos . ; . 
termos se~intes·: 

"E' d~ salientar que a 'Dr'. Bertha Lutz ·foi a caJ;~didata mais bene
ficiada pela fraude. 

I 
.. 

··-.... 
·-
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'Em tJ secções, apuradas pela x.:z.• turma, teve essa. candidata a sua 
votação augmentada em u secções, variando· o augmento de f3 a 36 votos 
em cada secção e no total de 244 votos (fls. 279), · · 

·!Quando tenninaram as apurações das eleições de 14 de Outubro, an
tes das eleições nas secções annulladas, D . Bertha estava collocada em 11.~ 

logar para Deputado, entre o Dr. Sampaio Corrêa e o Dr. Olegario Ma
rianno, segundo os resultados .publicados pela imprensa e confirmados pelo 
doutor Jeronymo Penido (fls. zzo). 

A commissão executiva do . ~artido A•.1tonomista resoh·eu não susten
tar D. B;rtha Lut:z nas eleições supplcmentares, "afim de que pudesse o 
Dr. Olegario IMarianno passar a primeiro supplente, prefermdo com este 
acto, perder :uma cadeira c::erta de Depntado,. conscientemente, e para que 
D. Bertha não fosse eleita, porque, se o seu nome tivesse sido recommen
dado r»eh artido, ella estaria eleita", ('Declarações do ür. Jeronymo 
'Penido a fls. :zz4, confirmada pelo opadore Olympio tle Melh:> e pdo Dr. 
Antonio da RCH:ha Leão, (folhas :a69 e 270). 

O Dr. h-..~ Pessõa,. que recommendou o no!De de Dona Bertlia aos 
seus amigt>s da 6 ... secção de Ajuda, declarou a fls. 171 que a procurou, 
encontrand~-a "-desanimada com a ~ituaçã.O em que fi~ra, em ....-irtude de ~
sultado atê' então apurado", de modo que, verificando a sua situação no 
Tribunal, a1illrou· que a sua situação era d e superioriàade sobre o doutor 
Qlegario, por mais de soo v·otos, e abab:o do Dr. Sampaio Cor.rêa-, com nJe
nos de 400 e mais de 30o votos. " 

Ainda depois cÍa6 eleições supplementares, D. Bertha ~ntinuou no I r .• 
logar (fls. :zzg). 
' Pelos resultados apurados pela commissão revisora deste Tribunal, 

·, depois de- excluídos os 244 votos da majoração ieita em seu beneficio na 
1 2.• Tu-rma .&'jl11radora, !D. ·Bertha ficou ~om J'9.oo8 v otos, isto é, com me-

\ nos t54 votos do · que o Dr. Sampaio Corrêa, eleito em I o.• Jogar, com 
· ·-;w.xo6:a votos. lOahi 6e · <:oncJ.ue que, se a fraude não ti,·esse sido apurada. 
D ... Bertha oLutz estaria. eleita Deputada em 10.• logar com 90 votus Ínais 
do que o IDr. Sampaio Corrêa. 

O fiscal de D. B~rtha. entretanto, entregou ao jornalista Santos .Mello 
= ma~pa -com a sua vota_ção, que foi -pui:Ílicado J1a Vanguarda, e no qual 
esta.ria eleita em to,• -logar; nesse mappa f<>i incluída, por.em, a votação 
majorada e falsifij:ada da u.•. Tunna. 

A majoração dos votos de D. Bertha foi praticada pe1o seu f~! 
José Vellasco Portinha, eomo os perito~ o affinnaram. Ease fiscal t= 
uma irmã, que é <:unhada de D. Bertha. As relações <le amizade entre: a 
candidata e. seu fiscal, o interesse .na ·Sua victoria, e a alteração na st1a 

-votação, p:-aticada justamente por este fiscal e para beneficia.l-a, são ele
mentos que não escaparão á argucia do illustre br. Procurador Regioo::al." 

O crime <le falsificação de: .docmnentos eleitoraes está !Plenamente: pro
vado . . A autoria material da falsificação está indicada pelos peritos. A jus
tiça eleitorai estâ, portanto,. no dever de promover a puniÇ~o dos · respon
sav~is.. ' -..,, 

·Mas o ·Sr. procurador regional, baseado 110 relatorio do juiz . presi. 
d~tc ·do inquerito, affirma que houve tambem' uma autoria intellectual 

./ 
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A«usa então a Dra. lkrtha Lutz de baver resolvido a execução do crime 
e p~ovoc:ado ou determinado José Velasco Portinho a executai-o, por meio 
de dalllvas, pro11:1essas e :tnandandato. O art. 6o do Regimento Interno dos 
T11'ibunaes ~es, prescreve que a. denuncia contenha, entre outros re
quisitos, a· razão de eonvicc;ão, ou preS'I.lmpc;ão, e a indicação. 

O Codigo Pepal vigente, para evitar duvidas qu~ ·o Co digo anterioJ:" 
suscitava., relativamente á a'l.ltoria inteHec1'ual, taxativamente enumerotl os 
meios pelas quaes o autor intellectual incide em penas, quando provoc'a ou 
detennina. outrem a e.'Cecutar o crime. ·P,a.ra que passível de pena se torne, 
na!> tcnnos cl.o ·art. I8, § ;;:.0 do 1Codigo Penal, a p.õ.rticipaçãó no delicta im
prescindivel ! a prova de haver o aecusado resolvido a e:.:ecuçáo do ):rime, 
de haver prJvocooo ou àetenn>nadr:> 0'\lttem e executai-o, e de que a pro: 
voca:ção ou ·heterminação se faça por. um dos seguintes meios: dadivas, 
promessas, mandato, amea~as, cansrtmgimento, abtlso .ou. inílueneia de su

perioridade hierarchica. 

Onde estio, no l)rocesso, as razões convincentes de haver a ·Dr. Ber.: 
tha Lutz resolvido falsificar documentos eleitoraes e de haver determinado, 
por = <los meios a<:im.a taxativamente enumerados, José Vellasco !Porti
nho à fazer a criminoga falsifica~o? 

Nenhuma testemunha, das muitas testemunhas ouvidas, dá noticia da 
cxistencia de qualquer dos factos (:(>nstitutivos de um, ao menos, dos re
quisitos ·contidos no preceito· penal. 

Muito ao invés disso, encontramos no processo declarações como es
tas·: 

. "que não acredita que a ·.Dra. ·Bertha .Lutz ~ o .Sr. Ja)rme Cesar Leite 
-se ·tenham envohido ;na .fraude" (declarações d ofiscai d~ C<Wdida_ta Zan
der, Sr. Deusdedit Barreto Gitahy, fls. 73) ; "que julga a Dra. Bertha 
LtÍtz. incapaz de ter qualquer ·ligação directa ou indirecta com Lage ou com 
o sargento Gilberto ; que a ~onsidera uma scientista que teve a. infdiei.:lade 
de se mctter em política" (dcclara'ções de Taneredo dos .Santos Mello, a 
fls. 127). 

Dos dívensos depoimentos prestados pela Dra.·· Bertha Lutz (a- fls. 
123, fls. t6;;: e fls. 244) nãa: se pode extrahir t1m elemento sequer que a 
faça suSJ)eita de. haver participado das criminosas falsificações. 

O indigitado autor material d~ fal:siíica.çáo, José ;v<:llasco ·Portmho, a 
fls. 196, informa Kque o depoente náo acredita que D. Berthà possa ter 
entrado em qualquer combinação para fraudar :~o· sua votação ; que ao de· 
~te nenhum peqido fez D. ·Bertha nb sentido <k; praticar essa desboncsti
dade." 

,Entretanto,· o Dr. procurador regional aponta ciomo razão de convic
ção ·ou presumpção. da participa:ção criminosa de D. Bertha Lutz, nas íal
síficaçôes de documentos 'eleitoraes, algUns erernentos. o primeira do5 ele
mentos indicados é haver a fraude benefíciada.._ directa e decish·amente á 
~da ·Dra. Bettha Lutz. E- como, no entender ~o. Dr. procurador rc
glO'nal, . o art. :ZJ do decreto 4.7So, cria a pres1,lliipçio d:e co-:-a.ucto-ra con
tra quantos, nos cdmes de falsidade. embborn para eSta não 'tenham con
corrido,· rftll/a. se aP1"uvritam, o Dr. pr·oeurador r~onal affirroa que a dou-
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tora Bertha Lutz é autora intel!ectual -das falsificações que José Vdlasco 
Portinha praticou. 

Antes de apreciar pormenorizadamente essa razão de eonvkçáo, con
vém recordar aqui a opinião do juiz Fructuoso de Aragão, juiz presidente 
da 12.• Turma Auradora. S. Ex. não deu grande importancia · ás recla
mações que lhe foram falsa,s, porque estava convencido da ineffíciencia da 
fraude praticada, e=ctamente pela impossibilidade de alguern se aproveitar 
das falsificações havidas. 

Ê' o que se lê no officio copiado a fls. .233 : " Duvidei do facto, ,pri
meiro, porque não tinha :motivo para suspeitaz- dos membros da turma, in
dicados ambos pelo Tribunal e pes~ôas da maior respeitabilidade, nem dos 
au:>dliares apresentados ~pela Secretaria do mesmo Tribunal ; em segundo 
]()g;rr, .porque qulaquer aheração nos mappas brancos, quer feita dsede 
logo, quer na passagem para o livro amarello, eonforroe a informação d.o 
candidato, -careceria de influencia no resultado do pleito, pois, de a-ccordo 
com a leí, ·por mim sempre observadá, os boletins eram feitos logo após. 
a apuração e enviados a Secretaria para os fins. legaes. A prova. àe que 
não era. erro~ esse nwU jwi::o sabre a inurilid,àe da a.!ti!rQiiid, e.rtá no 

facto .de haver .sid~ prompta~tc restaurada a 'tJI!1'dadc enrahida dos' do~, 
cumentos ri_a. apuração. 71 

Tivesse o:onsístenda jurídica a al!egada presumpção, estaria eHa -.gora 
definitivamente desfeita pelas ra:z:ões que o jni.z Aragão lembrou. Se por. 
que benefidario <ia falsüiade, é alguem repuatdo autor Ílltelleetual da mes

ma, rl!!Sde que impossível .seja a obtenção .do benefi<:io, cleso.pt>arece o fun
damento da imputação de participação crimino~ na falsificação. 

:\!:as a questão evidentemente de1re . ser posta em outros termos. O ar
tigo .23 do decreto n. 4.78o ~ão · revogou nenhum dos preceitos da parte 
geral do Codig~ Penal. Ahi temos, plenamente vigente, a re&ra da ultim~ 
:!.linea do artigo I. •: • A interpretação extensiva por analogia ou ·paridade 
'não a a-dmissiv~l para qt:alificar crimes, ou aopplicar-lhes penas." o~a .. (I 
art1go 23 do decreto 4·780, refere-se a falsidade de' escnp'turas, livros. dO:.. 
eumentos publicas em geral, etc., ·emquanto .a. falsificação ~u substituição 
de actas on documentos e!eitoraes é punida. no artigo '107, § 22 do Co

digo Eeleit'oral,' Não ~e pode. ·porbnto, ampliar ·a appÜcação ·do preceito 
do artigo 23 d'o decreto 4.7So de tal sorte qlle eila venha <:olllt!rehender 
1nfracções que, ao tel'll1'0 da promuigação desse decreto, não eram· j)U

nídas com o mesmo rigor da puni~ão a.ctual. 

O artigo ZJ. do decreto 4.780 .riãD constitue uma presumpçâo jurü· ct 
de jure ode. participação :no crime de falsidade de q;Jem, não havendo con
corrido para a niesma, della se apro\·eitou. O que. se ~~nt.;m no arti8'o ~3 
ê a prescripçao ·de penas· para quantos ~e .aproveitam de documentos falsi
ficados por outrem. Pune a lei o uso do documento ialsificado, equiparando 
para os effeitos da penalidade o aproveítador do documento ·falso, ao falsi
ficador do m~smo. Mas não exclue a lei, como parece entender o illustre 
dr. procurador ~egiona1, a existencia do dolo ,por parte de quem se apro
\teita .de ·~ documento falsificado. E' o que .se deprehende do dispositivo 
do artiyo .24 do ICodigo Penal, cui<;~ tei:hnologiol, evidentemente errada, ainda 
assim não deixa ·duvidas no espírito do interprete: - As acções ou· omi~-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:26+ Pág ina 77 de 103 

-424-

s<Jes contrarias á lei penal, qu eniío foram commettidas com intenção cri
minosa ou nã.o resultarem de negligencia, imprud~cia ou imperícia, não 

serão passíveis de pena". 

O Dra. Bertha Lutz ne!lt sequer, por qualquer acto, tentou apro\·ei
tar-se das falsificações dos mappas de apuração. Quando tivesse tentado • 
fazel-o,. seria criminosa a sua acção, se provado fosse que ella -conhecia a 
ia-1sificação verificada. MesJUo ahi não seria passível de penas eguaes 
áquellas em que iocorreu o falsario, porque o artigo 23 do decreto _4.780 

não póde ser ampliativamente applicado _ao dispositivo do artigo 107, § 22 

do •Codigo Cleitoral. IDevía. a justiça eleitoral, para reclamar procedente
mente a punição da Dra. Bertha Lutz, offerecer dementes de <:onviccão 
de qué' ella. resolveu o crime e determinou, 1)0r -um do.s meios enu~erad1:1s 

na lei, outrem a executai-o. 

Ora, o outro elemento contrario â Dra. Bertha Lutz, e apontado pelo 
Ministerio Publico Eleitoral, são as relações de contra-parentesco e de 
solidariedade partidaria e:-cistentes entre ella e o indígítado autor material 
das falsificações. Mas essas relações ~onstituem . elementos d;e convicção da 
responsabilidade de José Vellasco JPortinbo e não da participação da Ora. 
'Bertba Lutz no crime. Não fosse José Vellasco Portinha contra-parente 
da Dra. Bertha Lutz, nâ<> fo!lse José Velasco Portinha fiscal da candidata 
Dra. 1Bertha ·Lutz e Úrtamente não teria interesse ~:m prOoCUrar favore
cel-:-a,. embora correndo o risco de incidir em graves sancções pettaes. 

Para negar a lkença pedida, considera ainda a Cmnmíssão de Cons
tituição e Justiça o perigo do precedente que esse poderia firmar. Verifi
cmnos que varios candidatos tiveram .~uas votações fraudulentamente ma.
jof~Íladas. As paixões ~art~rias, =acerbadas, encontrariam neste processo 
um exemplo para manifestações iníquas e prejudiciaes, para explosões de 
odiQs ~ueninos e m.esqlllinhos. Quem quer que pret~esse conspurcar a 

hot~ra e digoidade do -candidato adversario, promoveria a majoração frau..! 
· dulenta de sua votação nos mappas <ias- turmas apura~oras e tel-o-ia, as
s~. envolvido na trama de um processo tormentoso. 

Outros candidatos fo= denunciados como autores intellectuaes das 
falsificações. Em ·loilga e bem fundamentada promoçao, já o representante 
do Ministetio Publico •Eleitoral opinou pela improcedencia da denuncia 
"por não ter demonstrando o proc~sso . a co-partieipaçáo de qualquer delles 
no crime" (documento junto). 

Por estas ra.zõ1=s a Commissão de Constituição e Justiça aconselha .á 
Camara· d~s DepuUaos que negue a licença pedida para instauração do 
processo contra a Dra. Berth.a Lutl:. 

Sala das Sessões Abril de 1935. - Aàolph~ Bcrgam.ini, Pr~ideote 
ari:.hoc. -Pedro Alci.xo, 'Relator .• - Nilo -de Alva~nga. - Çun.ha Mello, 
com a. seguinte declaração de -voto : Nego a licença, porque o Mínísterio Pu
blico 1Eleitoral já requt!reu o arcltivamento do procesS<> dos demais. denun
ciados · como autores. íntellecj:paes das fraudes que dizem ter occorrido nas 
eleições .de Outubro de 1934, no Districto Ft!áeral. De accordo. pois, com 
o. parecer, pelo .ultimo dos seus fundaOlentos. - Homero Pires· Asca:nio 
T.ubino. 

1 
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O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 

A-chando-se na ante-sala o Sr. Washington Ferreira Pires, reconhe
cido e proclamado Deputado pelo Estado de Minas Ger:tes, ~onvido os Srs. 
3· • e 4.o Se-creta Tios, para, er:n (;Otnmissão, introduzirem no recinto S. Ex., 
afim de prestar o compromisso regimental. 

(Comparece S. Ex.. acompanhado da respec.tiva com
missão, e, jw:it:o á Mesa, q>resta o compromisso regimental, 

tomando <1ssento em seguida.) 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. P'residente, a Commissão nome<1da pela 
Camara para apresentar cumprimentos ao illustrc Embaixador Cárcano, 
pela' ~a5sagem da data c.ommemo;ativa da independerH:ia da Republica Ar
gentina, desobrigou-s~ da honrosa incumbencia que lhe fôra cr:mfi<lda. 

O Sr. Presidente ~ A Mesa fica inteirada. 

{) Sr. Julio Novaes - Sr. Presidente. Srs. Deputados, entro em 
debate ajustada á maioria da Camara e ao servi<;;o político da iNação. 

'Vez primeira experimento a· ined1ta sensação, contra o habito pouco 

ou nada grega! de meu feitio, amparando-me a solidariedade de ill'llstn=s 
homens ~ublicos e todos fieis ao mesmo dever programmado de cren~;as 

republieanas . 
.Sempre de peito exposto, fui aos golpes a.dvresarios - sózinho. 
A descoberto e nús os flancos em lides e justas nas socieoodes sa

bia'S, congressos, jornaes leigos e t!!'C!hnicos, revistas, .theess, ~mphl-etos, 

etc., etc., -,.·ivi affinnações e nega<;;ões polemi.c:a.ntes, entrechoques criti. 
cistas, tendo companheira nas agitações e debates perspectivados, ou em 
~so. apen~ a sombra d~ proprio car:po opaco. ~ horas de i.ntro!<pecção 
modi tatrvas, ,no a:ssimilar dos textos, na digestão das idéas, no prep;l.r<i ta

ctico da logica controvertida, diligenciando o mais possível abeirar-me da 
vredade com a otenwera .de argumentos sem paralagismos (ig1Wra.tio-cletot:hi) 

fui sempre honesto nas intelllretações analyticas e syntheticas. Assim. a 
ninguem - senão a escola de meus prin(:ipios doutrinarias, pude expôr a 
perigos. 

!Habituei-me, na lucta, a ter individualidade. Nunca fiz o sacrifício de· 
-convicçÕes, ao ·passar ~ tbeoria á pratica e no -caminho inverso. 

• Ahi, outrora, era apenas o homem de 9ciericía a lidar factos e coisas. 
da varia alçada tech.nica e profissional. Agora, Sr. Pr-esidente, soo a mais 
o politico, ligado á teia de >C~Jmpromissos sui-gencri.s. o o esty lo ine'lito da 

disciplina partidaria. Não trago o peito oppresso com a garra asphyxica 'da~ 
óligarchias <iecom,postas. O tmnho do chefe querido não c.;~arcta nem preme 
a consr:iencia dos homens livres. N:i. reflexia alta e som.atica .da personali
dade, fio em que as emoções naturaes de constrangimento não me ,obrig:~

.rão a sentir o capacete de Charcot:. 
O refreamento snbitaneo do amor á vredáde, por urgencia política rle 

contra-atacal-a na tribuna e'lno pienario, não seduz secruer aos descerebrali
:zadéís· .da galeria ou typos TUdiinentares da ·~sc:ola humana. 
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Rasgar o hodzonte á verdade pura na reinte.preta~ão d'o · Esiado · Dc
nwcratico em crise •. deve ser o .fana.l do honiem publico já em-polgado .no 
dyoamis'mo moderno. · 
. Harold Larl.--y, professor de Sciencia Po1itica, em Londres, d:á á so

cidade democratica a efficiencia · destructiva de gra·ooes Hguns nacionaes 
e antipathisas ao arranjo olygarchico dos .quadros do appàcelh.o adtninilõ
trativo, chrismado •• burocratismo e cxpedicntismo pelos technocratas. O 
principio seria ; - te a . technica dá grande socia1daáe requer o governo de 
peritos .' O "diffidl ao exito d~se ·technici sinO dos technocratas vincular
se-ia a complicadissimos prohl=s fóra do dcance da massa não int"r
mada em cada <Nação . .Mlte a indisciplina momentanea das camadas sociaes 
desfrena.das na .ooillusão de direitos edevcres, os resulbnos. tra:isfc.r
mistas da operitagem, sesn rai4es populares na equivalerré'ia a-Preciativa -:ia; 
classes synd:ic:a.tab, · poderiam · gC:ra~ de improvíso . so~ões catastrophica~. 
por . fàllencía de .àmplas margens de conducta discrecíonal no sentido di li
berl!lldade das conquistas revolucionarias. Porque os problemas íundamen
taes d e qualq~ IP.aiz não são de molde a s:xigir com preponderancia o 
es,peeifismo technico prefercntemc:nte á necessidade de coordenação . polí
tica, e;<;plicando-sel juizos de subido · valor e eííeitos llsy-chol-ogioos de 

·previsão, comprehende-se no espectaculo historico a arte de governar pro
porciooe quasi -semp-re o tino 5ubéonsciente .do predestinado, ao invé5- da cen
telha dos superhomens. 

Um medíocre, négação technicista, incapa>: de resolver llma equação, 
pode ser um optirno psychologo, -comprehender o horne!ll e o tl<JVO, quero 
di"'er, a massa- rebelde e insatisf~ita , . contornar as difficuldades, satisfazer 
,a a ·aspirações totalitarias, senão i'n..parlibus, evitando a ca.talyse re~'.Jiudo
naria : e faria um ·bom governo ; ao passo que o tecbnico vive num exdtl
si v o . sector; . engravece os dados . unilaterae9 de seu cakulo : se fôr medico. · 
por exemplo, aquilata aos .seres hutnanos normaes . . ·. possiveis doentes : se 
.fôr engenheiro, esquece na solução equacionai o · íactor ·psycbologico. 

Natlll"a~entc, os. t.ecbaocratis americ:Mlos rietn do p-:ofessor .de· díre1to 
político Haroldo, em Londres. 

E' que e&ses teéhnocrat.is conf'= .na. ·"Sciencia aG servi~ó est<\1:>!1; 1::xri 
condições de trocar o · !!InpiricG pelo tecbnico. Assim como o physico, o . chi~ 
mico, o astn>nor.omo e o medico expulsaram e deslocaram das civilizações 
ao advinho _o(intrujão,. prcsdigitador), ao alchimista, ao astrologt,>. e ao 
curand~ro. etc., fiam os technicistas dispensar a ,curto pra.:zo, ·do .labor 
esttuctuario. das. I:Ollectívidades a - fascistas-, na::istas e· integrdlista$ . •• 

A Sociologia ficará sagn•da no altar da sciencia; e o seu ramo Poli
tico osciJlartí I,)S cy-clos economicos, ·11ondo cobro· ao empirismó barbaro e 
esPeC"Uiações m:citas, regulando ·'e racionalizando producção e trabalho, · tra"
balho e salario, éreàito e capital, credito e inflae~ão, iniciati~a individuai 
e <;ollect:íva, moeda c ccrso, preçl) e c.ri~e. ~chinaria -e m'ãos sein-traba
lho, etc. etc. 
. Assí111 o ~pirito humano transpõe · a ·r-Otina · priiJI.itivista do estatismo 
obsoleto -·com os .seu<; homens de meia cultura na -pratica -dos ;,.ctos gover
namentaes, -e:rtveredando nucleamente a. aàniinistração no prestígio dás · de
liberações e _previsl>es ·scieoti.ficas, por um o~ganismo feito· "de' technícos" -~ 
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pbysicos, chimi<:os, ou · bioch~cos, para reunir e contrastar dados do 
funccionammto phy~>ico do mecanistno soeial, descobrir graphicamente as 
relações de cada pai% e a magnitude de suas operações em comparação 
quantitativa com outros 3ectores contínentaes do mundo. 

Calcular-se-á amanhã um orçamento como hoje são calculadas as co
ordenadas de um ponto no mar, na te>ra e no ar, porqut!l os methodos 
são resultado de analyse differencial e de integgração synthetica mediante 
o conhecimento derivado das sciencias physicas, pbysico-chimicas, biochi
micas, çujos ~bsidios se inflectem c relacionam ao determini-smo de todas 
as series funccionaes objecti'lras e materiali>:adas na estati..ca e dynamkn 
das sociedades ayançadas n'o 1)ortico de civilização moderna. 

De principio technocrata fundamentalmente rígido, filio-me ao socia
lismo humanista radical. E nesta época de mutações e creações no domínio 
político dos !pOVOS. não me façSJ a il!usão d eum estagio de transição . ca
racterística a mais,. onde ninguem se estabilizará, emquanto a verdadeira 
catalyse '30Cial de anseio~ em vasos com~unicantes não tender a um nivel 
conunum. 

O .socialism~-huzna:nrsta-radical e'Videncia organi~ão Politica de fi
nalidade nacionalista, objectivando as tíberdades civis e politi=s e da.ndo 
clima ao· combate a fórmas ?Oliticas r~ecionarias, de vez que promove e 
assegura a ordem social, o engrandecimento da Patria e o progresso hu
mano. 

Realiza os meios scietificos e technicos proprios de uma organização 
moderna de justiç~ e trabalho, facilitando a vida material e intellectual 
dos h omens. 

Nem só velará dedicadamente a autonomia do Distrietl> ederal senão a 

dos Estados dentm da mais clar a !!Xigencia da u11idade nadonal. E os fins 
nacionaes ajustados a um. programnia com planos successi vos de acção · 
administ=tiva, para periodoo de t.-abalho; baseiam um equilíbrio dynamico 
estatal ~em a possibilidade do · ponto morto. Direi do socialismo-humanista 
visto em córte schematico, uma frondosa arvore Dascida e cresCida :10 

calor tropical de nossa terra em nosso gente, tendo as raizes · presas á vida, 
ao trabalho e 'ao intercambio federativo o tronco ' com os feixes libero-le
nbosos da · emanação ideologica - rac1onaliza.da e defimda; no sentido da 
orient:~ção doutrinaria e · da technica partidar;a, oriunda da força endogcna 
diseiplinar e :da exogena de c'ap'tação, rujo punho ccntralizador e desfre
nador de potencíal político, obriga a .r~ÚmsiS.rão $Cm replica e ·a di.si:ip!ir.c 
ferrca, Q'Ua.ndo as -sociedades su-ccumbem. ao peso dos erros d'o passado,- ·e 
:nenhuma autoridade t:esiste á fallencia critica universal das democraci:~s 

em decomposição :perpetua 

·A dest>eito. do incipiente rieste plenario, a opinativa política, do' hu
milde r~resentante do Disotricto' Federal, 'lateja madureZa. ~na tempera de 

seu pa!riotismo . 
'Não se ~mmova o preclaro kader ·.da minoria .e de ~u esplendente 

sequito, . ante o --.. espectaeula momentalleo · e grandioso dos ~lausos conquis
tados aos cari~s ,:de ~ossas galerias, homens digno~ do povo, arrebatados 
na tecitura !iteraria de sua obj.urgatoria inju·stissima, com a~ pinceladas de 

seu engenho amargurado 
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r O triurnpho foi apenas conquistado, como o d.aq uelles artistas pintores 
q~e alardeiam as irrulidades cruentas de seculos mortos, co!%1 o desespero 
dos gi::nios, aa.s tintas de odios desbota<ios. 

·.Se ·V .. x. ~ .Sr. Deputado João ~eves - ao in.v6s de dar 1)ennach<l 
ou flamrnula ao vesuvio CJ:IU! . lhe v:~e 1l'alma, ho11ovesse aprendido cotu Leo 
:nar.do da Vinci a pintar a barroq-uínba de Giaconda, comprehenderia · o 
optimismo no sorril!O d~ Vargas e de Roosevelt. Ourtosim, comprebendreia 
a ironia de certos appl:wsos, tpoputaritando na extrema esquerda o sal das 
antimanías resolutivas. ,. 

O Veneno de seu sceptícismo, a toxina de seu ardor hypertbophien, o 
espa=o de sua rhethori"ca da:ltesca e sublimação super-realista; a - astro
nomia poetíea de ~- presagios antibrasileiros, invertendo ,iôlos, desintc:·
grando nossa tert'a, separando nossa gente, é apenas um de1irio orat'orio em 
suas aquare!las, em suu agua$ fortes, em seus quadros executados com 
febre e xealtação defii.Oniaca. 

Proclama o Deputado João Neves: 
Porcr:c que ~sistinws a uma tratt.sposiçílc · de P6los . 

/Parecer não é ser, ás vezes; é ·não--ser. 
Entremos no laboratorio experimerttalista do "leader" da minoria. 
Que dizem os tubos de ensaio e a retorta de Fausto? 
"As erosões (Jrofuntlas (.ric), cavadc:r.s na superfície .do s6lo,. acaba

ram inwrtcndo posiçõe.t que se tinham por in11mnovíveis . " 
No jogo das antioomias sem abysUlo algum, os pólos de ·Uma corrente 

elet:trléa podem ser invertidos; assim como no frenesi das paixões políti
cas, branco vira preto: Por isto e tal oão lia· que se renote. /Exemplificar 
seria futilidade pasmosa. 
· O :reparo ao illustres lt!ader - Srs. Deputados - . seria o aegu.ínte: 
scienrifi<:am~te. quer em razão da (Jcología, qu_er no scnti<io da anatomia, 
pathologica e da medicina legal (:vu!neraçõcs tegumontares) as ~osões 
idéadas pelo tribuno riograndense estão irr~ediavelmente erradas .. 

E' $imples: "As erosões profundas " não existem. 
O caracter dellas é : serem. superficiaes. · 
Affirinal-as na _SUf>erlide tkJ .sólo e porque não profundas, porque 

náo ode-v=. ser, é significar amor ao p1eonasmo. Tudo Qu.mtc fique á flor 
da peUe, do sólo e das ~. ·é obvio, não pode ir ao fundo. · 

!Em taes apuros e por fal~ di! base á imagem · (pelo menos) do rhet<:>
ricísrrio do Sr. João iN~, as erosões delle não leV3!11 a lNa~. ao fundo 
nem á guerra. . 

!No proprio sentido idiomatico de cousas raSas e notarias,· outros sen
tidos não valem as taés erosóes complicadas pelo ·feader J. Neves. 

Agora. se define a erosão urdida neste parlamento no sentitlo real do 
ensino parisiense de E. R.aguin, da 'Escol:a de Pontes e Calçadas : . . . 

"L' érosiot~ ~:.;: l ' U.'11Ye dv. 1'clief d!f:.. sol, qui tenrl tqut a{>laitutr 
au n1veau de /Q m4r (1934)." 

Que pr.ati00t1 o Sr. João Neves? 
Casca-vilhou "Uir po'uquinho de terra á superficic:; ao depois abriu um 

buraco profundo. 1 
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Desse geito éhegaria a dar passagem a uma sonda á procura de naptàa 
ou abriTía 1.1m poço arteseano, 

Nem as aguas selvagens - se perfurassem os buracos, cujos perfi~ ~ 
secções foram traçados, pelo nosso geologo e biologista politico, quando aber
tos a fundo, permittiriam apreciar - o que? - a inversão polar. 

A ~eguir e t:om o mesmo tumulto imagina~, segue o eminente tribuno 
nas imagens s'\lccess!vas de suas im>pira~ões geologicas, a brincar com os con
tinelltes submersos. 

Atlantida! brada. 
" Paizes desapparecidos ! ? 
Vulcões em silencio ! 
éhateza de paizagens, onde agulhas de cordilheiraS imponentes!? 
.Montanhas inesperadas, ~r sobre valles desapparecidos ! ? 

·Isso .tudo apenas um sonho de antepassados na má p rophecia poctica 
das .corrosões seculares. 

Entretanto, o eminente !l.'càcr da minoria, ·parece desconhecer os fulgu
rantes trabalhos americanos de t res 1)otaveis professores de Econot11ia Poli
tic<L, collip.dos a um emine12te mestre de geologia, da Universida.ie rlt · Wis-

. cosin - .• 
Thc FondatiollS NatioMl Prosperits: 
Ely - Hess ~ Lcith - Craver. 

Ao depois de cogitarem de reflorestamento dos flancos das montanhas 
desi11.tegradas, pelos córtes de sua vegetação ao machado do lenhador, ou 
pda usura ~rosiva, ou qualquer, de natureza physica e cbimica (chuvas, ven
tos,. reacções in-loco, attrltos, quédas de raios, neves, etc.) suspendendo-se o 
disperdíclo das riquezas natul'aes, ~ue descem ao valle e chegam' ás margens 
dos ri"ls, com o fito de resta'urar o vigot' de terrenos ferteis Jrediante adubos 
vegetaes de sedimentação, in-nQtura; ao depois do exerep!o de perda de .indi
CéS fertilizantes de terrenos tornados safares, por ~rde de dom1na'!ltes e au 
senda de cultura, cujo typo nos offerece a Europa Meridional, a ne~essitar, 
se~ndo o calculo dos technocratas (engen!leiros-agronomos), 300 annos de 
reposição e plantio de arbn.stos, de arvores, de plantas proprias ao clima em 
grão de fertilidade (fõlbas em dehiscencia; galhos, ramos e raizes de vege~ 
taes em d'eeomt>osição) ; comprehendem os economistas mais os gé:ologos ser 
o sólo r ico pela erosão dos rele'\'OS no / cortice terre9tre e atirados ás mar
gens dos grandes cursos dagua, onde escorrega::r e afundam, ao mesmo tem~ 
po qtte seguem as correntes tumultuosas. diminuindo o nível de profundidade. 
colm~tando braços de vasão, obstaculando dcsagues á juzante e dando reple
ção a immensos .re!IlliDsos, até qué vomitam e despejam íormidaveis golfadas 
Fna embocadura oc~anica. 

Assim no Amazonas, no São : :Francisco~ como no valle do Niississippi, 
por onde milhões e milhões de toneladas, de optireíssima materia fertilizan
te, lá-vão tangidas á distancia n o impeto das correntes, a exigir diminuição 
de veloddade e r etensão do sólo aplainado na usura e transformações de 
s eus r elevos, por erosão, a possibilidade da importante reserva retencionista, 
até facilitando a naveg~·ção nas ·condições naturiu!s de cada caso e nó deli
neamento de planificações famosas de obras hydraulicas monumentaes. 

\ 1\'áo sei ·se a erosão do Dr. · J oão Neves co~ta apenas da inversão polar 
politicante. 
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A mim impressiGna o eyelo dos elemeJJtos fertilizantes, augme11tando na 
gcirn a força produetivista de seus campos, de sens valles, de suas plani. 
cie;;, af6ra o systema de irrigação. 

Ahi está ainda sll · e pura a -pilha de vertebra$ no espinhaço da. Serr!l do 
Mar. A monumental linha espondi'léa . do Brasil jámais · padeceu Mal de 
Pott, t') 

Ademais : - se a cbateza da POJizngem sepulta atrevidas <:l)rdileiras ; s e 
~rontanhas inesper:lda~ ptpocaram valles dcsawarccidos; é qu~ houve eo.rn
pcnsaçllo 11a fabula de cosmogonia indígena. 

Que culpa cabe ao Governo, IJOr esses effeitGll de tellurismo rheto-deo? 
Qutt"ora em noite tristtlllente historica, .ao depois do tribuno aquilino 

ter voado sob agasalho. das nuv~s e como protegido dentro dos eéos de nossa 
te~a pelos elementos cosmtcos de sua fascinação, eiL.o chegado com felici
dade á terra de meus avós bandeirantes. Ao depois, esse mesmo. spcaker hoje 
malsinado de S. :E:c., porque foi fazer digressão até Argentina e Urugu.ay, 
p.2t.ii:lando os r, r,. r, ou &ybillando ós s, s, s, a favor da frater.nidaàe i.nter
cbntineJJtal A. B. U, annunci.ava <le S llo Paulo estrídulando clarins e rr.ar
chas guerreiras num estUdio, a ~la>·ra magica do l)CCJ.ueno-segundo Ruy 
Barbosa. 

Escutei com a r espiração c'Urta e quiçá ·os· olhos baços,. o barbaro discur. 
so, azedo de maguas, operando a transfusão dâ guer'ra civil no -wração dos 
bGmens simples. Nessa. nGite aziaga de roeu. culto imroenso pelo Brasil Uni
do, o Sr. João !Neves dominador e dominado pelo irnpeto cataclysmatico · de 
uma desfrenada Ul:'agínação. eosmogonica, · que é o tic ·de seus bras<ies, pedia 
rogava a Deus e todos os Santos - um .castigo - com todas as forças da 
phon.açlio altisonante, jogalldo baldões sobre· ~s irmãos, P.,tas cordas voccaes 
convlbrantes, ' como se fos.~ trahidores e havidos desbonrados . . 

Na apojadura do desespero- ta:htualmetrte um dymnamo uttrapotente da 
luct.a fratricida, queria, rog':lva, impr,eca ~·a a seus irmãos riograndenses--iz.ue 
não · fal~sem aos i:Qill]lrOl2lissos reaes, indeclinavc:is de honra t Que faltas • . · . 
se1r'.. /'. 

Entio <tueria a submer.s2o do. Rio · Graade do Sul aas ~tranhas . das aguas 
e· das terras do Brasil. 

~uet' t"t~as~em as lembran~ • 
. Que succttlllbisse para todo o se:n!)re na ía.uCl: do tnaremoto fl,lrioso sua 

term, sua gente! . 
Nllo era · possive1 a sobrevida ·dos -cavalheiros .da 1gnominia. 
Sequer a grandeza na decadencia de seus, pagos devia ficar de pé. 
Tremi .de ·horror ante o .deürio 1guiscente da: negação patriotica do COil· 

dor descido ao sóio, á envergadura frouxa, a crista murcha, incapacitado de 
remigios ·salvo na ca~ca de n9z á hora do lachez~tcut. 

T;-emi 12a perspectiva da camific:i.na absurda entre iimãos q~teridos, fi
lhos· dà -mtsJI:a. Patria, com . lllll :mixto de. raiva e piedade ;o'. tesfclego da: in. 
trospeeção :attouita, porque não\ o dizer? Senti no soluço de 'nlinha vida: in
terna, no . estalo ·do choqce oommocionàl pelo amor .da Patria, extranho e 
grandiloquo-·sentimento, um banho lustra! de brasill<!ade, . bart~nias ·medit<IS> 
doce tranquillidade propria dos· mystieismos-· religiosos, -.convidando-me ficar 
de· -joelhos ·.:lenti-o do .. pi!ns.unento, b'Qmildemente, pequenino, COII:· 'a , purissi
ma iCJio'cencia de meus nettos, artezãos da posteridade avoenga, ~; ba.ixnndo 
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o~ meus labias sobre= a terra carioca - beij al-a, . beija].;~ e beijal..a, aconche. 
gada ao peito,. como beijo de manhã as sudades de minha mãe, purificando as 
imperfeições no altaT do c'Ulto intimo, para ter a Úlusão de ertar o tacto d• 
meus labias á fronte de Bento Gonçalves, de Osorio e de Castilhos. 

Não, mil vezes não ( !), St. Deputado Joáo Neves, 
Ainda %!:e retine 110 pallio architectonico da conscienda ::matomica aquel

le - De pé pelo Brasil". 
Não serei. a bater pal~as a V. E;te:. 
Esse grito liberal co11tra a velocidade adquirida do passadisrr.o em de. 

compos~ção, fez o homem no scenario de sua época. 
O seu ardente retorcismo preparou com ésto lapidar e ardentias eseul. 

ptu~aes, o sóco de nosso beroe, uma mistura pelo menos de p~roxygeno mais 
íeldspatho. 

O basalto é pedra dur~t de rocha ígnea. 
Essa ?edra afina o t~e d·e metaes preciosos 
V. 'Ex., o ourives da Alliança Liberal nas ÍI!l1Jrovisações II!inuciosa~ 

da:; esculptura.s magnifka.s com filigramas orientaes, n!io metterá em vão a 
ansia d<=str~ctiva da reviravolta o seu buril a escarafunchar os olhos de Bu
dha na redoma. 

Ademais, F;fu:;;to só cegou á hora da morte natural, quando o demonio 
entrou pela ,fechadura no quarto do agoni;!ante, d~do uma risada infernaL. 

:V. Er., Sr. Deputado João Meves, dá-me iJ. impressão deliciosa i!aquell~ 
in~tinho das or<!hideas a debiear travesso os nectarcs co ma p~obocida como 
os colibris debi Can!. e brincam nos roseiraes. . ' 

De P~:<~Ueninos e teimosos, obstinados e inquieto;, esses 1nsectos expre
rnem-se nas tres dimensões e penetram os receptaeulos; mas Da impossibili. 
dade de se revirarem lá dentro na nuga de escondttijo orchideano, escorre. 
gôlm além, já de azas molhadas e viscosas, e caem de improviso no tunnel 
mysteríoso, onde se atolam de pollen e espirram do ninho fecc::undo, trans
posta a vah"'Ula op~cular, para o contacto fecundante de nupcias. na polliniza, 

. ção ,pestil:ar e fó:ra do alcance estaminal. 

A tilese naturalista está erri deslinàar: - se os insetos polliniferos 
a~m por caso, por predestinação ca1.1salistica, ou por effeito de affinação 
te!eog~nica entre animal e vegetal; o que obriga · Da~in a ·th:eoricidades 
magníficas num punhado de 'cousas hypotheticas e naturaJistas, emquanto 
Metchiníkoff incerto no tropismo muda da direita para a esquerda .:des-
liza sem ruido sobre a diffic'Uidade, unindo · a prudenda á curiosidade sei" 
e~tifica. • 

Só o Sr. João Neves, preclaro lea.dcr da m[Doria, nesse ponto neyral
gico dos. eternos di ssidios ent~e os naturallstas, porá nelCo ás finalidades 
i11stinctivas de seres· minusculos e volti'~>'oios com o aplombs irrecu!iavel ao 
prestigio c;q>erimentai de sua política destructiva, décompensadora e· ca~ 
taoolista. ., 

Não é .só no domínio geoiogico-1Jolitico qu.e o tribuno rio-grandense 
aparafusa a emphase de seus ardores nos tropos discursivos. 

·.!?. Ex.
1 

Wn. insatisfeito, um. irreq]lieto das causas terra a terra. ne> ex· 
plicito dizer ·scientificamC!Ite üraginoso, f~re os assumptos políticos ·com os 
subsidias das sciencias natur:aes,' abysn.;ando a posteridade do darwinismo.· .. 
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Dissera algures e anJJotei em met1 cade:no~politico este engenho capaz 
de confundir pelo menos a :Ernesto Hoekel em sua Histeria da Creação: · 

"Os movimcmos llrmado.~ co1n dircctri::cs orgat~icas não suf
jrtJgam a thesc darwiniano. da grtraçik> csponttJnca nem Ó?"Oian~ ao 
act~So COI11Q certas vegetaçoes c.-rotictJS em roc~do..• do mar altos 
provêm dtJ semetttc q&te a.s aves migro.doras ctJrrcgam nas traves
sia.r. oceanicas" ~._ C1. Neves). 

E ' falsisslrna a sc:ie:ocia l:iiologiea desse trepo disc:'llrsivo. 
Por que? - porque D:~orwin · ~unca baseou suas thests nos milagres da 

geração espontanea. 
William Scott, empolgando a theor.i-.! dói evo!.uc;ào, castiga o modo er-

ro11co e ;unbiguo de lidar o c!arwinismo. 
·Darwin não era ontologo. 
O autor da Orlgen: das Especies sempre manejou o reaJ. sem se apoiar 

na antiphon:a apodictica de sopbistas sobrenaturaes. Nem era .psosivel :> 

continuador de La111arck travestido de espootinísta . . 
No elogio a Lama.rck pontific01 o sabio inglez: "que ~oda mudança 110 

m«ndo organico crnno no inorganico, é o resultado de umG lei c não de 2m1a 
t.,tcrvenção mirlUulosa''. 

Um e=pfo: ao 1:erto saberá o po!it!co dos pagos ao sul ..:- que os 
carneiros, as cabras, as girafas, os vc:ados, touros c ·b11falos, o ·grande grupo 
do:> ruminantes, não possue cl4vicula. () esponta.t:is:a ante a peça, a menos 
do esque!eto vertebrado, ren<Jilha o divino digito.giga.r nos plaoos embryolo
gicos; ao passo que os discipulos de · ·Lan:ar.::.k e Darwi.a julgam a ela vi
cuJa fn.util nesses vertebrados, porque elles empregam .os membros anterio
re~ de um modo exclusivamente. locoJ:!lotor. 

Isso não importa ellJ. que o pla~ma germínativo Jlão force p.o eml>rião 
do <:arnc::iro (v. g . ) unm clavicula:- eiJa se íóra:a e até se ossifica; mas 
a naturza organica reconhece o eno de pôr uma clavícula no · rulllinantc, 
que apenas possue membros e articulações locomotoras, de vez que nada leva
rão · á boeca. 

Que se ·dá nessa difficuldade? 
ReabsoJ"Vc:-sc: ou apaga-se a clavícula no especimen viavel. -~ 

A força organlca de e.xpansão e dc::senvolv imento regrediu a tempo de 
ccrrigir o en'O clavicular. · 

De qu~ modo? Por um procc!sso LYTICO. 
Metaphysíca, tautologia, paralogismo... Nãó! . Apenas scíenda . 
. Darwin constata e interpreta a causa physü:a tks variação e determina 

um prmcipío, · filiando-o a algu:r.a propriedade da niate•ía; por~m isso nã() 
~mporta affí~ão mysterios<& nem aquella espontaneidade &enninativa, se
gundo o figurino ontologo do Dep'Utado João Neves, isto é, nos planos da 

• geração ~spontt:neiJ. 

· ·Es.o;a geração espontanísta batida por- Pasteur aõmiravel:Iiente, é a 
que a.Tchitccta o milagre negativo da vida cellul.ar ' nos ·liquidos estereis. 

Não bouve· necessidade a Pasteur de ferir a these darwiniana·, . que. n?-
da te1n :~e commum eom a geração ~pontauea, para actuarere nas ·fermenta
ções · os infinitamente pequenos, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:26+ Pág ina 86 de 103 

-433-

:-õ~m o erudito João Neves, o ex-cornplícarlo biologo da Revolução, é 
capaz de 11os offertar a amostra· em crystal de rocha da Thc•c Da.rwinia
fla da Ge.-ação Bspon.ta!'lca, ainda que esfarele a literatura de seus alfarra. 
l>ios PQliti-cos na ·hibliotheca de CachoeiTa, · ou ponha mais um:~ corda gon
çalvence na Iyra de seus pagos, 

O proprio Spencer 'tão lido dos passadistas i>c<Js e eon fusionístas natos, 
nada refere nem perpetua ·unindo darwinistas a espontanistas , Em urr. re
lampago de syntbese : 

- OS MOVIMENTOS ARMADOS com aquellas dírectrizes organicas 
:tssignaladas outr'ora pelo excelso Deputado João Neves, fiquem certos, 
SUFFRAGAM, a despeito do negativismo delle, a these darwiniana ao inv.;s 
de comb~tel-a, porqt<e e,·olvem nas vadações de seus accidentes. 

Esses accidentes originam alterações typicas ditas variedades, cujas 

criusas não e nad:~ são mysteriosas. mas tão só explícitas e sujeitas a inte~

vetaç~s e lei's pmprias dos phenoml:!to:; naturaes de índole socio~politica. 

Que leis são essas ? 
Resta descobril-as na ~epresentaçiio espectacular dt nossa historia po

litica : -.:.. o meio, a raça, o. herança e a cultura do P()'t!o são termos expres
sivos na fór11!ula de nosso progresso gradativo e ascencional. 

Eis que importa · perceber pelo menos, 
Agoro isso de vegetação exotica e nascida nos rochedos escalvados, por 

exemplo: Ilha da Trindade e Rochedos tectonicos de São Pedro e São Pau
lo, assim como poderia ser obra de aves migratorias como o rastro curvo, 

pe~nalta e grande envergadura,. conduzindo em si o esporo, o pollen, a se
mente, tambent exsurgiría ao. sol, soprados até ali, pelo oçoite dos ventos, 
em rajadas de ondas, que varrendo a flora littore.ana das reattas cerradas ,. 
coqueiraes de palmas drapej:mtes. subtrahisse á vegetação adusta, co:irpac:ta 
e uben-ima no seio das flo~~ tropicaes, · e bailasse nos espaços humido!O e 
tepidos - a ce!lula germinativa. a fecundar ilhas des.er1as apontando d,J 

oceano a ftu>e. 
Essa poesia' de fecundação ao gosto exotic:o da botanica política do j}. 

lustre o~ador riograndense do sul, deve tonificar o· saudo~isnw aos. impu

nes ~· gottejar esperan.;a no cora<;ão dos desilludidos. 

l"'ersiste ansiedade e no empenho do appetite pelos \'elhos cyclos ex

tinctos, 
Afinal a R~:volução não puniu a ·culpados e resignadamente homologou 

a prevaricação e 7rros do . passado. 

A Revolução encc_ntrou n" }~stado a ,_fesa do Senhac posta, todos os 

apostolos congregados; só· Judas faltava. 
Não ha de !.tr em poucos annos de ~xperc:incia paiitica revolucionaria 

com a supervivencia de defeitos e habitos, l'Om raizes trançadas na r.:t~

gr:rdação passad1sta:, quando o homem-novo não deixou o biberon nem o ve
lho mudou de pelle, que o Prasil penetre seu destino edenico. 

A 1>olitica com a eterna inquietude de crise c:conomica, a politica em
pirica de avant;<>s e reéuos, emendas e remendos, de erros e acertos, tranas
plandações exoticas, t~sfusões brntaes e enxcrtCis absorvíveis; a polltica 
do repcntinisnto derrotista dô illustre Deputado João Neves, hontem pola
rizado á clireit:L e hoje á esquerda, JM'dindo apoio a de Maistrel) através de 
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Nícolas erdíaeff (t:"ma Nova Edade Média) - degenerará, em nosso meio 
uma aberração inédita de embryogenia estatal, - se o darwinismo seleecio
nadcr não joeirar os grãos opimos, permittindo !la lucta peia existencia tpoli- ·· 
tica de uma grande Patri•., o triumpho natural do mais apto pela força ideo
logica. 

As theorias jurídicas n:uJaram e cami!lhas no Estado sodaiista. 
Vivemos a época pratica das applicações inadiaveis. 
_IN o es~orço de novo Humanismo político (De tudo e a todos na ordem 

para o progresso commum) ficam creadas formas novas de actuação em c~n
vivencía. 

Nicolas Berdiaeff quer reviver das cicatrizes no seu paneslavismo amar
gurado - "Uma· 'IU)Va E dali<: lrféaia " , pela necessidade tenden<:iosa. de expli
c:lr a Russ!a ~ seu geito. 

'Luiz: Abad fulrrina essa aspiração triste e sombria: w Este lit•ro é algo" 
lamenlav.t!l". 

E' impossível retomar ·ao passado. 
Landsberg L.. em seu livro a "Edadc .~é dia c N 6s", attestando nesse 

periodo longinquo o sentido do eterno, pros~reve-a como impossível e inde
sejaveL A profunC.idade critico-organicista de Augusto Comte sob~e a Edade 
Média, é impossível Sjntbetizar. 

John Nordstrom. em sua "Edadc Média c ReJuz.scimc~tto ", ahi frisa o 
re!Íaseimento italiano, algo da cultura medieval. 

O Sr. Pre~idente - Advirto ao nobre orador estar finda a hora do 
expediente. 

O SR. JULIO l\OVAES- Interrompo rnin~ oraç5o e pe~o a V. Eoc. 
que n-te permitta _continuar depois· d<Js trabalhos normaes da Casa. 

O Sr. Presidente- Vou inscrever V. E;..: .• para uma explicação. pes-
soal. 

O SR. JULIO XOVAES _:_ Agradcddo a V. Ex . . Sr. Presidenk. 
(Méto bem. O oradqr é t:ll>nPrinlC1llado.) 

Durante o discurso do Sr. Julio d~ N ovaes, o S.-. A•ruda Ca
ma r a, t• Mí~e-Presidente, deixa a cadeira. da presidencia, q·ue é Oc
cupada pelo Sr. Pereira ·Lira, t~ Secretario e novamente, pelo Sr. 
Arruda Camara e, ainda pdos Srs. Caldeira. de Alvarenga, 4" Se
cretario e Euvaldo I.odi, 2° Vice-Presidente:, 

O Sr, Ág'l!nor Monte {Pefa ordhn) - Sr. Presidente, eommunico · a 
V. E,.:. que o meu nobre coliega de ban-cada, Sr. Pires Gay~so, vem faltan
do ás sc=ssíies, por motivo de tn())estia. 

4 • ' O Sr. Presidente - A •Mesa fica mtetrada .. . 

Está finda a hora destinada ao eX1Jediente·. 
Vae-se passar ã Ordem do Dia. (PQusa). 
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Compareceram mais os Srs. : 

Agenor Rabdlo - Euvaldo Lodl - Edma~ Carvalho - Ribeiro Ju!!.ior 
- Deodoro de Mendonça - Fenelon Perdigão - Agostinho Monteiro - Ma
galhães de Almeida - Carios Reis - Agenor Monte - Hugo Napoleão -
Freire de Andrade - Waldemar Falcão - Pedro ·Firrreza ~ Humberto An
draá'e --..,. Figueiredo Rodrigues. - Gratuliano ~:-;to - Herectiano Zenayde -
Od1!on Bezerra - Oso"rio Boroa - Adolpho Carros - Barbosa Lima Sobrinho 
- Mario Domingues - Alde Sampaio - Oswaldo ·Lima I- Humberto Mou· 
ra - Emilio de :VIaya - Izidro de Vasconcellos - Deodato Maia - Mel
chisedec Monte - Amando Fontes - Altamirando 'Requião - M~oel No
vaes- Clemente Mariani- Pedro Lago- Arlindo Leoni- Magalhães Net
to- Pedm Calmon - Arthur Neiva - Raphael Cincorá- Edgard Sanches 
- Ubaldo Ramalhete- Nogueira Penido- Amaral Peixoto- Candido Pes
~õa- Raul Fernandes- Levi Carneim- Eduardo Duvivier- Bento Cos
ta - Herme:e Silva - Ac·urcio Torres - Ces;~r Tinoco - Alipio Costal
];11 - Prado Kelly - Nilo Alvarenga - Adelio Maciel- João Beraldo -
Anthero Botelho - Bueno Brandão - Santos ·Filho - Carlota Queiroz -
Moraes .Ànd"tade- Cin·~lnato Braga - La.erte Setubal- Justo de Moraes -
Jorge Guedes - Laudelino ·Gorres - Arthu; Jorge - PUnia Tou~inho -
Paula Soares - Baptista .Lusardo - Renato Barbosa - Annes Dias -
Raul Bittencourt - Jo5o Neves - Abel dos Santos - Francisco Moura -
Adalberto Camargo - Edm:u Carvalho - Ricardino Prado - 'Ferreira. Li
ma - Gastão de Brito - 'Vicente Galliez - Leoncio Araujo •França Fi
lho - ~foacyr Barbosa - Augusto CorS.:no - Cardoso Ayres - Sylvío ·Lei
tão - Pau'o Martins (89). 

Deixaram de comparecer os Srs.: 

Café Filho - Lino ~!achado - Pires Cayoso - Plinio Pompeu - Fer
nandes Tavo~:l - Olavo Oli•·eira - José de BodJa Sarcuel D\lute - Se
verino Ma:iz - Motta Lima - Orlando Araujo - Sampaio Costa - Lau
ro Passos - Prisco Paraíso - Pinto Dantas - Arnold Silva - Attiia Ama
ral- Jair Tovar - Fran~isco Gon<;ah·es -Joio Guimarães - Lontra Cos
ta :-- Artl:iur Bemardes - Pedro AlciJ<o - Juscelino KubitBchek - Furtado 
de Mene:zes -José Alkmim - Celso Machado - João Penido - Simão da 
Cunha -Rezende Tostes- João Henriques- Jacques Monta.'!don- Abreu 
Sodre - Paulo Nogueira - Pereira Lima - Theotonio ~ionteiro de Barros 
- \Valdemar Ferreira - Oscar Stevenson - Vergueiro Cesar - Gama Cer
queíra - Hyppoiito do •Rego - Teixeira Pinto - Roberto Moreira- Aure
líann Leite- Trigo de Loureiro>- Generoso Ponce- Rupp Junio:-- Pedro 
Vergara - R2rros Cassa[ ~ Sebastião Domingues - Alberto Surek -
Chnrsostomo de Oliveira - Vieira Macedo - Paulo Assumpção - Rober!9 
Simonsen - Gast5o Vidigal --.. Baeta Neves (78). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A .lista de presença a<:cusa o cmnparecimento de 
223 Srs. Deputados com o que tomou posse hoje. 
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Vae-se proceder á. votação da 01ateria que se aC'ha sobre a Mesa e.· da 
constante da Ordem do dia. 

Vou submetter a votos· uma redacção já .publicada. 

Approvada a r~daçção final do ;>ro}eçto numero 26 de 
1935, ( 1. • legislatura) , (projecto numero 274, de 1935) , esta
belecen<io a competencia ·do Juiz de .'Menores do 'Districto Fe

deral para processar e julgar as infracÇões de leis e regula
mantos de assistencia e protecção a ~nor~. e dispõe sobre 
os ~mes a que devem ser submettidos os menores .processados. 

O Sr. PTesidente - O projecto vae á sancçiio, · 

Pass:.-se á ma teria constante da Ordlem do dia . 
Votaçii<> do rcquerimen/o . n. · z6, de 1936 (t.• kginasw-a). 

Jo Sr. UbaJdQ Ramalhete, de informações sobre extmcraçào do 
co~~ctor federal de Colat{na, no Estado do Es?irito Santo (dis
cussão ulllicell) : 

· Approvado. 

Votação do requerimento "· 17, de 1935 (r .• lcgislulura) , 
elo Sr. Acurcío Tot'1'es, de infon11açõcs sobre in·e!}ulariáaàcs 
110· Laboratorio Nacional de Ana./:~$t!.S (discussão mrica); 

· Approvado. 

2. • discs.ssiio do projccto 11. 139, d~< ! 935, dispondo sobr1~ a 
organi:açiW, ·· •. instrucçõo, garant-4 e justiça das Polidas Mi

litares: 

O Sr. Presidente - Entra em êlistussão o art . r. •. 

O· Sr. Domingos VeUasco - Sr. Presidente, como V. Ex. sabe, 
trala-se de assumpto de grande complexidade. A Co:nmissão de Segurança 

· Naciotlõll, qua11do . lhe foi ·.di.rtribuido o projccto, sentiu-se em difficulda.de· 
para dar ·parecer com pÍeno conheeimento de causa e, assim, resolveu con
sulbr o Estado Maior do Exercito. 

Em · conseq~encia de r~uerimento .. íei.to ha dias por um dos nobres 
Deputados, o _ proj~to íoi s-.1bmettido á ~rimeira discussão inde~ndente
mente do parecer >da .Commissão de egur.wça !Nacional, uma· yez que ha
v ia de~orrido o pri!.ZO ma:'(Ímo · coneedido pelo Regimento para aquelle or

gão sepront~nciar a respeito. 
A · Comruissão dei:~tou de, no prazo regimental, apresentar o seu :!la-. 

recer, porqu~ o ·Estado . Maior do Exercito, atri agora, não enviou as Íll

·formac;ões solicitadas. Esta, a razão pela qual a Camara ignora o .assum
pto en1 suas nüuucias . 

·E:n taes condições, rc:~ervo-mc para, em tercei'ro turno, :requerer a V. 
'Ex. a volta do .projecto á Commissão. afim de que a Casa possa discutir 
c votar· a ·tt~atcria·, inteirada das ra:~:ões, dos motivos, emfim, dos ponneno
re~ da medida, de alta significação par~ todo o Brasil. 
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Este, Sr. Presidente, o oh}ectivo da minha presen<;.'t na t dh\1111\, 

(M~i#eo úcm). 

. Em seguida, é enc~rre.da a discussão dn~ urti11n~ 1 , " n 
IJ e annunciada i votação. 

Appro1·ados, su<:cessi,·amerJte, os seguintes atl'll(u~ tlu 

N. 1,39· - •9.15 

Art. I. o As Policia~ Militare,; serão organizada,:. em c .. qu,. e ~r r. 
viçn!\ tyJlo Exercíto, com a escala flierarchíc.a até coronel, iudu~il'f'. 

Patagrapho unico. A menor unidade isolada orRani1.av<'l nn~ l'nllcln 
Militare~ ~erá a Companhia ou o Esquadrão. 

Art. 2." Os Commando~ da~ Polícias Militares seri'm altrihulrlu• 11 

cJffici:~es effectivos do. Exercito Nacional ou das .proprias cnrJlornçt",~•. <ille 
pusst~am. nu minimo. patente ·egllal ao maior posto existente nn trupa qUI:' 
für eon1mandar. 

Art. 3·" 0~> co~nponentcs das Policias }filitares não estão ~ujritn~ no 
11orteio ·P.ara o s~u viço militar. 

.. Paragravho unico. Os elementos cles~as corporaçi'>es. com mais UI! 
6'n1 anno de serviço, fica!Il considerados reservistas, 

Art. 4. • Fi.:am adaptados. nas Policias :'lfilitares. na parte que lhe~ 

fór applkavel, os regulamentos de instrucção militar dos quadros e dn8 
tropas que vigóra!'em tto Exercito e do ensino policial que \'igor<~r na Po. 
lida ·Militar do DíStricto Federal. 

§ r. • A União facultará a~ matricula~ rln> oHiciac:< das Pnlidn~ ·M!. 
litares nos diversos Cursos do E"ercito, .: dos s~rgento' e officine~ nu 
Escola Profissional e no · Curso de Aperfeiço~llnento de Oííiciae"' da Po
licia Milita r do Distrieto F roera I, <lU~ ndo em ·'"<I" cnrpor:t~•ir• tl(;n pn~

suam e~cobs formadoras de officia~s. 

R ::. • Ciceo annos depois da publicaçfio da presente lei. o flrecuchi
m~nto rias vagas de :z. • tez:ente ~Ó será feito por candidatos <pie po~auirem 
o <:Ufi!U Í\lnd~ental da~ escolas formadoras de aHiciaes da ~un corporut~n 
ou dD. Policia Militar do Districto Federal . 

Art. s. • Aos ofíidaes das PoliCias Militares do~ E~tado~ é ~:otttn11ivn 

o dlapostn no art. :o:. •, do decreto n. ~~.908, de r o de julho de ''l.l.1·f 
Paragrapho unico. A reforma administrativa e a transíerl!!ncia parn 

a reaervD., dos ofíiciaes das Policias Militares, sà serão effectivaR QU;Jndn 
precedid3s de sentença proferida por Conselho d., Disciplina. onde fique 
provada a prt'cedencia de imputação que as justifiquem. 

, Art. 6. • Os sargentos das Policias ·Militares, coot mais de I o anno~ 

de serviço, servirão ~Pdente de engajamento. 

Paragrapho unico. Esses sargenú:ls só serão rebaixados do posto 
por mã· conducta, comprovada em Conselho de Disciplina, 5endo abolido o 
rebabtam~mto temporarío. 

Art. 'J.0 Os elementos das .Policias· •Militares mortos, em acto ou ~nl 
consequeneia de acto dt serviço, deixarão aris seus herdeiros legaes, pen-
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são igual aos vencimentos integraes. que, a qualquer titulo, percebiam n:l. 
effecth"ida.de. 

Paragrapho ·unico Os inutilizados, nas mesmas condições, serão re
fo·rrnados com todos os estipendios, como sê effecti,•os foss~m. 

Art. 8. • Os membros· das Policias Militares 'Estaduaes, não .terão 
v"ncimentos inferiores a 711 % dos que vigorarem na Policia 1hlitar do 

· Districto Federal. 

Art. 9. • Para os fins de promoção e reforma ·cumpulsoria, "~tender

se.ão ás policias militares. dos Estados as leis que regem a Policia Mili
tar do Districto Federnl. 

Art._ 10. São applicados ás ~olicias 11 i'itarc~. em lo<b a sua_ pleni-
tude, os ·Codigo5 Penal da ·Armada e de ju~tiça Mllitar. · 

Art. 11. As Policias Militares terão a s~'" justiça, na corporação, 
semelhante á actualmente ex:istet:te n;~. Polida do Militar Federal. · 

Paragrapbo unico. Desta, cabe recurso para a Suprcn10 Tribunal Mi
litar e, em ultima instaccia, para a :CÓrte .S_upre~ta. 

Art. U! •. As Policias Militares usari:o ttn1 só pbno de tmíforme.- . 

§ 1 • o Esse plano será elaborado por uma commissã~ composta de of. 
fidaes das mesmas ;policias, um anno depois da publicação da presente lei. 

~ 2." Os actuaes p~anos de uniformes serão tolerados até dois annos 
depois da approvação do novo plano: 

Art. 13. Revogam~se as ._disposições em contrario. 

·o Sr. Presidente - O projecb passa ·á 31 discussão. 

2.~ discussão do projecto n. • 7~-A, de 1935, disp(J1Já(} 
soln-e o pagamento dfl aliJ:ilios devidos á . Santa Casa. de Mi· 
.rcricordia no Rio de Janeiro; tendo pa:-eq!r, com substi(«
tivo, da ' C'omm.i.rsão de Finanças. 

O. Sr. Presidente - Entra em discussão o art. 1 . •. 

O Sr. Barreto 
dente, o 'jltojecto n. 
de reuerimento que 

regime'ntal .. 

Pinto - (Para et!Caminhur a votaç<io) - ·sr. Presi-
74·A, figu.\"2 :na Ordem do Dia .deboje em virtud.e 
fiz. bontem, no sentida· da dispensa do interstici:J 

Noto, entretallto, que o projecto está omisso •. porque não ha teferen
cia algou.ma no art. L 0 -ao .período a que esse auxilio é .relativo. Da mesmfi 
iórma ha necessidade de se <kc.larar que o pagamento re~liza-se em · virtude 
de accordo. Como está r"digido o st:bstitutivo, .podem surgir duvidas, O 
Governo reconhece a di vi<i:~. de· >920 :ooo$ooo. Obteo.·e--se · uma red11eção para 

760 :ooo$. Mas o texto do projecto, n·a immin~da de ser convertido em 
lei: nada esclarece. 

· Sr. : Presidente, as condições 'financeiras da ·Santa Casa de iMiseri. 
cordia para manter o Hospital Geral, são . afflictivas.. Bem r~oonbeço isso. 
Entretanto, _devemos ·votar, com darez~. o .pagamento d~sse _auxilio oo li
quidação da divida com a benemerita bstituição. 
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•Manifestando~me. agora, favoravelmente=. an prnje:=to em 2. • .discus
são, tal como fiz hontem, reservo-me, no emt;lllto, o direito de apresen
tar eJnenda no ultimo turno. 

O Sr . .Henrique Dodsworth' - Sr. Presidente, se o nobre DeJNl.'ldo, 
que acaba de falar, th·essc lido, na íntegra, o parecer da Commissão àe 
Finanças, no seio ·da qual fui relator do pmje~t '· ,·.,ri ficaria que antes 
de o emittir, teve a mesma o cuidado de solicitar infnrmaçi'>es ;w Governo, 
por ir1termedio do l1inisterio dn Educação, não sônu:nte sobre o "quan.: 
tum" das subvcrções devidas :í San1a Casa de Misericordia do Rio de 
Janeiro, como tarnbem sobre o texto le~:1! em <jUe se ha~ei:wa o pedido 
de credito dirigido á CamaTa. 

Diz o pnrecer. textualmente: 

w O Sr. De[JUtadn João Pc!lido apresentou o .projecto n. 
74. de '35 ... " 

O SI!". BIIRKJ\Tu PrNTo - Sem data. õJiiás. <!Uer o projr:cto que~ o 
parecer, 

O SR. HENRIQUE DODSWúRTH - " ... dispondo so~ 
bre o pagamento de auxílios de~·idos á Santa Casa de ~iserieor
dia do Rio de Ja:teiro. Não tendo .sido fixado, n() projecto, o 
Q'll<l!l tl.Olt da despes:t respceti v a, a 1Commissão d'e tnallça.S SO

licitou informac;ões ao ·MinHterio da EdU(:aÇão. 

"Por .O f fi cio de 28 de Fevereiro de ~935, o iMini~tro da Edu
cação esclarece : 

A• vista de "entendimento existe:tte entre o Governo e a 
Santa Casa. tornou-se esta credora de réis 920 :ooo$ooo relati-
t•os ao citado per-iodo,. ... 

O SR. BA2RF.'I'o PrNTo· 

é a unica das omiS&ões. 
Qtte -citado período é esse? · Essa 

O &R. HENRIQUE DODSWORTH tendo, entra-
tanto, aquella instituição, gTandemente ionteressada na liqui,.. 
c;ão da divida. acceito uma redu~ç-ão de: r6o_:ooo$ooo. 

Curn,pre-me, ainda, informar qul:, extincta, ern JI de Março 
de. I9l4, a Caixa de ·Sub;·enções, er~a pelo :Decreto n. z<).J5I, 
~e 31 de Agosto <le 193t, verificou-se a cxistencia de um saldo 
de 940 :ooo$ooo relativo ao exe~cicio de 1933. 

De accôrdo com as informacões officiaes é a· Commissão de 
Finanças de parecer que seja " encaminhada ao .plenario o se
guinte · substitutivo: 

que é _o que se debate neste instante. 
ü ,SR. 13/IRIU:To PINTO - Pedida a V. :Ex:. para Jêr esse substitu

tivo.,_ 

O S.R. HENR'LQUE 'DODSWlORTIH - O nobre Deputado, Sr. Pre
sidente, deveria ter solicitado ;; Mesa providencia no sentido de· que o 
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avulso fosse !lcompanhado 
Contmíssáo de Finanças: 

!Meu objectivo, ·vinOO 

das publkações ent:uDinhadas pelo Governo a 

á tribuna, não é discutir .. virgolas .. , . ,. 

O Sa. BA11Ril7o PINTo - Nem esta ·e taml.lern .minha finalidade. De
,scjo, apenas, saber o que vou votar • 

. O . SR. HENRIQUE. DODSWIORTH - . . . mas, cxclusivàincr.t.e col
~r a Com~issão .ao abrigo de QU!llqucr critica QUe se possa fazer i\. . 
exac:ção com q~ elciunína_ c resolve os assumptos. sujeitos á aua analyse . 

. · Na qualidade. entretanto, de relator do proj~to. sou .inteiramente fa
V()ravel a que não · só o e:;pírito ÍQ"lquieto do nobre Depout:a.do.. . como toda a 
Camara. ... 

O Sa. BAIU<tTo PINTo 

·não fitarei quieto . 
Obri~r.~ôo a V. Ex . . P;~ra votar· no . escuro. 

O SR. HENRIQUE DODSW.QRTH - • .. sejam devidamen~ es. 
dar,;cidos sobre a fôrma por ·que foi j:ncaminhado o assumpto ao estUdo 
da Commissão de FiiW1~ 1 . 

O S~t. B,\RJUtro PINTei - V . . Ex .• então, declara que estou com in
teira ~o. 

. .. ' 
O SR . HENRJQUE DODSWORTH - Nestas condições, solici~ de 

.Y. Ex .. Sr: Presidcute".- que. na .discu~o ulterior·. scj~ -o avulso oeom.. 
. · pletado ·com as in formaç_ões mandada.," pelo Go~erno ã Commissão · de Fi-
nan~. 

iEm ·segUida é én~errada a. discussão do a"rtigo unico e 
ant~uncíada. a vit:ição . 

. . PRo]J;~O·SUBSTU'UTJVO 

Art. t . • E' . o Governo aut~ríiado a paga 'r, · por conta do saldo. da ex
·tinda . Caixa. de . ·.S.ubvençõ--...s ." em deposito no .Thcisouro .Nacioaal, a im.. 
_POrtaricía . de 76o :ooo$ de auxilias _d~àos :í San·ta Casa . d~ ~ Miscrieordia do 
Rio de .Janeiro. 

~Art . .2. 0 Revogain-se as dispo~ições ~. <:ontra~io. 

Approvados, stictessivamcntc·, os arts·. ·L • , e · 2 • • 

. .Q, Sr. Presideo.te - .O projecto substítuth·o pas~ · â 3 . • · di~s~e., 
ficandp prejudica~ _,o· primitivo . 

. O Sr .&rr:eto Pinto ....:.. (Pm ordem) requer e obtelll dispensa.· de 
infeisticio parn . ·o . projecto n. · 74, -de. ·:•935; · figurar na .. .Ord~. do. Dia da 

~..ão~~~i~~~ .. 

, •', 
. I'". 
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::~.a discsc.ssão do projecto n. .:!61, dt' '935. a!'tori:Jmzdo 

.a almr o credito especial ·de t"éis 438: >2J$;oo, {Jclo Minis
teria da Agricul#ura, para asc.rilio.r a qu" tem dirrito as em
presas de fiação de seda nacio11al. 

Encerrada a discussão dos nrts. , . o e .:! • o e alli\Unciarlà 
a -votação. 

Approvados, suçcessivamente, os seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. ::61 - "'J35 

Art. J ." Fiea o !Poder Executivo autorizad•J a abrir, desde Jil, ~o 

Ministerio da Agricultura, o cr"'líto especial de 438: IZJ$S,oo (quatrocen

tos e trinta e oítocontos e cento e vinte e tres mil e quinhentos réis), .cor-
. res.poooente á- relido~. apurada no período de Ja.neiro a Setembro, incl.usi.>.•e, 

de 1934, com a arrecadação da taxa addicional de 4 % sobre os artigos 

da classe xS das Tarifas, em beneficio da industria de M;da nacional, afin1 

de ser applic.a<ia nos auxílios relativos ao me~mo periodo e despesas rie 
f]scalização, -à e accõnlo com o Decreto n. r 7. 24 7. de 1 7 de ':>I.:2rço de 

1926. 
Art .. 2·. 0 Para sUJJprimento da despesa autorizada no art. 1. ". fica o 

Governo autori;~:ado a realizar a necessaria operação de credito. 

' >,\ 

Art. 3·" Revogam-se a_<; disposições em contrario. 

O·Sr. Presidente - o proj.,ct" passa á J." discussão. 

O Sr. Euvaldo Lodi, 2. u \'ice-Presidente. rlei:<a ·a· ca-. 

õeim da presidenda, que é occupada pe'o Sr. Arruda Ca. 
mara, r. • Vice-Presidente. 

2. •discussão do projcclo 11 .29, de 19,15 ( T. • lcyislatu.ra}", 

establ.''r.cC'IIdo MYnta.s {Jara o :>rovimento dos offi.cios de ta

belliães de tJGta..<. 

Encerrada. a disc:u.ssão dos arts; 1 . o e ~ • e annundada 
a votação .. 

Approvados, ~ucc~sivamente, os ~guintes artigos do 

!'IIO]t:CTo 

N. ;!9 (I. • l~gislatura) - 19,35 

· O Pailer L,esislativo· decreta ; . 

Art .. z.0 Os officiacs de talielliães de notas no .Oisi"ricto· Federal se

. · rão proVidós,:.. alternativamente, por cidadão de recoobe<:ido saber e ·.com
JX.":(encia,: e ·por 'bacharel ou doutor em direito com dois annos ~de pratica 
fo~se. de livre nomeação do Governo; e por escrevente juramentado de 
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c.artQrio de I'I~Jin~. com -JDais de <Ir:% anno~ de ser..-iço no · ni~tricto Federal, 
escolhido de uma lista tríplice or~animda pelo Conselho Disciplinar. 

Art. 2.
0 Revogam-se as disposicões em contrario. 

O Sr . . Presidente -' O projectn p:lss.--. :i 3-" <lil'>Cuss.ào. 

O Sr. Nogueira Penido - (Pela ordan1) requer e obtem dispensa de 
interstício para o projecto n. 29; de 1935 ( 1 . • legislatura), fígur:ar na 
ordem do- di:t da sessão seguinte. 

3. • discussão do projccto · n. 2 16 , de • 935, rcz:iocraudo o 
credito C!sf!ccio/ de so; :953$6oo aberto pelo decreto n. 24- 3 17, 

de 1 de Junho de 1934; dcstinadtJ t> attcndcr ás despc:;as com 
os serviçqs de omplinção ela V .rim• Aco-ry; projccto da Com

missão rJc Fi1r41'1Ças t! Orçam4!11-to: 
Encerrada a diseussiio e :mnunciada a votação . 

· Approvado e en\'iado 5 C1>mmissão ele Redacção o se: 
guinte 

:1\. 2 1 6 - 1955 

, O Poder Legislati\"o decre ta : 
Art. 1. o Fica revigorac!;o, para :o pre~ente· e-,cercício ·fõnanceiro. o cre

dito especial de so; :935$6oo. aberto :w · Ministerb da F.ducação e Saude 
Publica, pelo decreto n. 2->.317, de 1 "de ]unJ1o de 1934, e destinado a 
attender ás despesas com os serviços de ampliação e installaçãô ãe ·,·mais 
uma tJnidáde da Usina Acary, a cargo da Jnspectoria de Aguas e Esgotos 
.do Districto Federal. · 

Art. 2 . o Revogam-se as disposiç6es em contrario . 

3 . • . di.scU$sÕO dq projccfo !' . -"79 •. de 1935, mantkru/0 que 
os sargentos do.s Policias Militcres c do Corto de BombN-os. 
com m4is de zs annos- de serviço, quando r-eformados, seí11m. 
~- posto de 2. • te-nente; 

. E!:icerrada a discussão e · annuni:iada a votação. 
Approvado e enviado á oCommissão de Redacção o se

_guir.te 
PlloJF.CTo 

N. ~79 ..:..._ 1935 . 

Art. r." Os sargentos-ajudantes e intende!lte;; e os primeiros sar
gentos da . Policia .Milita to e do Corpo de Boinbeifos", do Distrí~-to Federal 

· Jiéam dispensados, pau as effeit:ps · da ·. t:efonn;a . . do· estagio de dois annos 
. de .que .trata o art. 1. • do decreto. ~- . 2~.038 de . 3 -de No_,·embro de 
. lH2 ~ ~ .-

:Art •. ." 2. • . . Revoiam-se as d-h;Posiçg~s · em .contrar~. 
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::J • • di.rr:nssilo do projcr:to n. 22 r Jc J935. restaht"le
a·11do cotr.o ·dia Ú<' · futa 11acional, o , 2 de Outubro; com 
pari:Ct!r favoravel da Conl'missão dj~ Edttcação. 

O Sr. Presidente - •Entra em di~cussfio o projecto. 
Ha sobre a m~sa i.1ma emenda que . vae ser lida. 

:E' lida e eududa ú Conunis~ào de Educação e . Cultura 
n s~guinte 

(.1. • discussão) 

(Sub~iituth·o) 

. ,?ubstit-uam-se rts arts. 1 . 0 e !! ... pelos seguintes ; 
"Art. 1 • " São considcrad<•S feri :ulu~ nacionne~ os seguintes dias : 
r de }nrlciro, consagrado !t commen10taç:ín <la Fraternidade Ulli-

versal; 
·, 

21 de Abril, ·consagrado it memoria elos mart)·r~s da T.iberclade, re~u-

midos na íigura do :'llferes José Joaquim da Silva Xavier, o "Timden tes"; 
r de )'!aio, .ct>nsagrado ú Confrilternid;ule elas Classes Operarias; 

3 de :Maio, -consagrado á conunemoraçáo da Deseobert~ do Brasil ; 
r6 de Julho, con.~agr:~do :í. commemnraç<io ela, data ent · que foi pro

mulgada a ·Constituição Federnl; 

i de Setembro, consagrn<lt• !( cr,mntenu,rac;ão d~ r ndepc:mlencia do 

Brasil; 
lZ de Outubro, consagrad:.~ a C(Jmm~ntnração da Descohe~ da 

America ; 
2 de Novembro, eonsa~~:rado 4 commo::moração ilns Mortos ; 

15 de ·No\·embro, consagrado á commemoração 1L'1 unid:~de espiritual dos 

Povos Christãos. 
· Art. 2 . o Revogam-se a.o; ·dis;po~icües em contrarie, .' 

Sala d as S~sões, 29 de :M:IÍo de 1935: ~ E4mw»do Ro7'7'<'1o P into . -
Noo_ucira Pcnido . - Domingos Vdlasco. - Edmcr CarvalF1o. - Ricçr. 
4ir;o PrQI/Q. - Din-i:: Junior. - A.11i:: Badra . Fra1rcis~o di Fi.ori . -

E~tri.co Ribeiro . 
Just if íca,ão 

Sobre feriadus nacionaes, existem os seguintes· decretos : N s . r ss-B. 
de 14 de J aneiro õe r890; 3, de 28 de Fev~reiro de 1891 ; 4 .49i . d e rg de 
J aneiro de l92Z ; 19.488. de. rs de Dezembro de 19.~0_; 2~ .647 . de 17 de 
Abril de 1933, e 4.859, de. 26 de Setembro de.· 1934. E temos ;>ind.á a re
.solução legislativa de r6 de . Julho de !9J4 -

N~te momento, estamos votando . o projecto -n. 221 , restabelecendo 
c:Omo -dia.. <ie festa nac:ional, o r 2 de O.ui!Ub:"', com - pareCer· favoravel da 
Commissão de Educação. · Est:~ pro[)Osição v irá revogar em !)arte, o D<:-



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 0811012015 11.26- Página 97 ae 103 

-444-

ereto n . 19 ,4g8 que, dentre .outros. · ·exc1niu o dia t 2 de Outubro como 
íeriado . 

.Cumpre todavia notar '}uc o Decreto' n .. > 9· 481>, pel4 ~roprio goverJlO 
<.li-scr'icionario foi alterado e restabelecendo -o feriado d~ 21 de Abril (De
creto n. 22.647). Mas não é ~ó. E' -dettxla a vantagem que e>'Ístia· ape

J!:l5 um de~retci, cc:~rebendendo tndo~ os f~riaúos, tal corno procurou fa
zer · o primeiro Governo Provisorio. 

Outra injustiça que. o sobstitutim procura repar:tl' é o de se resta
belecer como dia de festa nacional <1 de .~ de· :Maio, consagrado á cor.une
m~ração da Dcsc:oberta do Brasil, dia em <Jue, ~ll,lbem '.foram aberta.s llS 

primeiras côrtes lcgislativ.:s do Pai::. Desrie a Constituição lmperial art. 
18, o rlia 3 à~ Maio foi ~empre respeitado e consideradn como feriado na
cional. 

o Decreto n. ' 9· 48R, sUpptitniu-o desde rre~emhrn de l<)JO. · }f;~s. 

praticamente, continuou o feriado tran~furmado em ponto f<Jct•ltativo, pta
tic;;l <]Ue precisa a~abar, por -ser contraria á lei. 

l'inalrnente. Se vamo,; restal~!eeeT oiiia ~onsagrarln â cnmmemora-
çãn da descoberta da Americ.~. niic> h:t r:1záo ·plausível p::.rà e~<!uecer o 3 
de Maio. 

Sala d:ts Sessões, ZC) ele Mai<~ de 1935. - Edmundo Banc:to Pinto. 

Encerrada a di~;<:ussão tlo ,rojecto, ficando' adiada a 
\'Otação até que a ref.:rida Commissão di: parecer sobre a 
emendn offcrecirla. 

·o Sr. PJi,nio TouTínbo ~ Prla ordrm) - Sr . Presidente, pedi :l. pa
lavra para eÜviar ;í· ;\{esa n seguinte r~iuerimentc), •tt!e justificarei, op
portunamente. da tribuna : 

Exmo. Sr. Presidente da Cam:~ra dos· Deputa dos . 
Requeiro qu<: l'Ot: intermedio da Me5;1, sejam soli.:itad..s 

ao E:cmo. Sr. Min:stro ,t, Fazenda. as seguintes infonna
çi'>es: 

r~ Se o Govern•> tem conhecimento d<1 proje.:to _e pro
posta .Souza Pitanga, que . <tl'isa r~solver o problema da Ma
rinha Mercante através di> Lloyd Brasileirq como ~prt!Sa 

officíal de navegaçao e consequente organizac;iío de peque.; 
nas í11dustrías si<lerurgicas e de const=cc;tocs n:n·aes fi<> 

Br'lsil-; 
2) no caso ;:ffirmath·o. se es~e plano economico tem o 

ap()Ío financeiro de industriaes am·ericanos, tendo ·'' frente a 
America World Trade.r:f Incql'PQrated: 

3) Se ainda no caso affirmati\'0 do it~m anterior, o 
pt'()jecto Souza Pitanga, e ·respeetivo financiamento para sua 
txe=<;ã.o. torain ~ubmettidos á apreciação dos technicos do 
gri11e01o e quaes os pareceres ·formulados; . · · 

4) !;e favora"eis ós ·pareceres, qua~s as ra:zóes que im-. 

.pedem ao ~:overno de dar o seu atlnío moral a ~sse ele~·~do 
. • empreher>.dimento; 

· .............. _ 
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5) satisfeito o item 1 ), c:m qu.: data foi remettido a o 
governo o plan9 Souza Pitanga e as condiçõe" d e scu finan
ciamento_ por industriac:!> americanos . 

Sala das Sessões, em 23 de 'Maio de 1935. P/inio 
Tourinhu. 

O Sr. Presidente - A ~csa tomará 11a ueviua cunsiJcração " reque
rimento do nobre Deputado . 

O Sr. Julio Novaes ( Par~ c:rJ>licaçüo pcs.soal ) - Senhor iPresidenlc:. 
lamento pela neces~idade ·de da r fecho ás considerações iniciacs tio meu 
discurso. ter rle tomar a preciosa attenç.'ío deste plenario. 

O 'Humanis:no da E-dade Media era fwncção sem nrl(ão: irnm.,rta l:
dade do princípio vital e prohibíção da reflexão . 

•Xa Edade Meiia era o •Humanismo sem homt::m . 

Na Sociedade modern::t c: na legislação soei:.! do trabalho, é o llum~ 
nismo com homem . 

Landsberg pensav::t com Santo AgostiniJO c: nós em 89 com Augusto 
Comte, lllllitos em JS com Lenine, outros com ~:1rx e Engels, excepto os 
~ectaristas-r.,:rogados de credos .e capitaes llurgue:tes . 

O illustr~ Deputado João Neves pretende escapa r ao seu legitimo ti
tulo . de autbenti<:o contra-revolucionaria, abrn<;ando-sc t<>tn De .::>.faistr~: 

"Uma contra-revolução, não deve ser uma r evolução 
contraria. mas o contrario dc: uma revoh1ção." 

O SR. LA'!:DF:LIYO Go11n:s - E' o Jemma da medicina a!lopatha : con-
1 ra.ríis curantur. 

O SR. JULIO NOVAE.S - 1\peo::ts jogo dc: pal:.vras e proprio <k en

cobrir um erro . 
Não quero 1·eavivar o pa3Sado; não deseju c•1uacionar a contr<>.-revolu

ção j).'\Ulista até O determinismo da má inctJgoita, porém fique <:onvencido O 

illu~tre tribuno do Rio Grande do Sul, todos com :t.bsoluta razão o j ulgamos 
no ty.po-padrão de contra-revolucionario. Segrue-se sempre, via de rC!gl'a, a 

uJtla revolução uma conte-a-revolução. 

" As guerras civis enfre c:xercitos revolucionarias e con
lra-revolueiona r i<?s são, geralmente, a lucta. das forças rév::.lu
ciooarias contra as de antes da revoluçã o , precisamcnt'l!' ólQUel
las que íor~m a ffectadas pela revolução. A verdadeira contra
revolução _não pode ser rt!alizada "por forças pre-revoluciona 
rias, :na~ .post.revolucionaria~ : por aquellas que se deseuw, l
verarn no seio mesll;lo da revolução" . 

A :n:>.ís. a e-me a honra de attcnder. o eminente Deputado ·- S r . João 
Neves, este conceito de T iutcl;tdf: 

'., 

. .. A rcvoluçã,o gera em seu seio, flOr uma especie de pro
cesso pathologico realizado em seu organismo, as forças· que 
acabam por libertal4 de seus proprios demonios". 
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.Não ·!lerei a affirrnar de meu emiuente e sym{)athico coUega - que 
seja um cim>"..onio ; o que nunca pertsarei de S _ Ex. , em la nços revoluciona
r-io~. é que seja um santinl1o. 

Aquilto que S . . Elo: . devia ter reflectido nas Con.~idr:raçõq~ sobre a Fra~t
ça", de Joseph de Maist>·e, era a opinativa dellc. a respe ito da contra-revo
lução e · do~ contra-revoluciona rios. 

·o genio de 1. de ~l aí~1re attesu a contr:t~re•·ulu~'ãn, pda violencia, um 
grave mal. 

Não ·• sancciona ~om· ~ s·ua autoridade seren:c 11t:ll1 a grandeza de ~<eu 

geriio. 

O excellente pens.~dor ham:ez era apologista da contra-revolução bran
ca, qu:.si toda de arminho . Adversario invencível con tra a vingança . 

A vingança, mais o despeito revoluciona rios . . princip~mentc, tém a 
mascara de um juizo imparcial ç:.~thegorico . O exemplo <l<> Sr . João Neves 
reno•·à a convicção historica de (JUe a reyo!uç5<~ devora por autophagia, a 
seus fautores desgarrados . 

E' que os povos nunca conseguem de chufre as :.~pirações integraes no 
sentido da felicidade c das exígencias completas, além àe que: os iniciativis
tas e Jmmeazat•stas perdem v fo1c:go ideologiço a meio d o caminho onc1e 
desapontam o ~gocentrismo . 

.No eS<:or<;o unilateral, phantasist:l e fanatico do óldve;s:rcio de hoje e 
hontem alliancis!a. a historia dos acontecimentos e succ~sos da Revolução 

outubrina em 3o, tem a acide:r. do arrependido, do contrarevolucíona rio com 
o timf1re pejorativo deseu leit-motiv : - tudo e tudo tnãu, defeituoso, fr.uct u 
da ignora ncia, terotologia . Ao . bene•·olo d i<:tador bema ventut:ado, S . Ex. 
c:ncarece · faltas que delle não são. mas e tão w rc:a<:.çües e refle"os do meio . 
Dil-o e proclama .:m · • lXI\CTIVIllAD~ t:q:~ct::H>A" ~omo musgu hibernado, 
por pa rada d~ desen,·ol vimento 110s processos nscencionaes de vitalidade, 
falta lameotavel de conhecimentos encyclopedistas e quiçá de senso com
murn sob~e trivialidades, administrativas e politÍC:ls: defrontadas e ideada~ 
no seio d;~ Revolu~ão . Bastana apenas affirrnar n:. orbita neg<~tíva, por 
aqui!lo tudo rderénte á incon'lpr-c:hensão do mandato, acti1,idac:!" i llj ,•cundo . 

Ninguem comprehenderá. i>:.ac~ivídi!dl! fccunt!a. - ai.Jlda no . ocio di8llo. 

porque (!':!em diz inactividade nega fo~ça genetriz, nega desfrenamento po
tenci:~l. estado cinetieo ; e -sen1 for~a de actuaç!io no exercício dynamieo dos 
fins á porfia, nada se fecuoda ou' se chega a crear .. 

lnactividade é f:~lta de energia, 'é ocio, 0: preguiça . l 'ortanto, significa 
infertilidadc ou cc.usa realmente esetril • 

.Se c~tuíl-. não produ · enmz reproduz, :per a.usencii :de força CDL'U>>di c 

fecundante. 

De onde o illogicismo pleonastico do tr~ conccptua l do erudito Depu
tado João ]l;~ves, a esgrima.r imprevistos de red.undancia no jogo d~ CQn
traríos e eg\laes componentes detrenúnistas, . ainda que S. Sx. tome apoio 

"'~~ a . peculiarid:Íde logistica da met:lphysica · allemã cfe A. Pfaendcr, ou nos 
motivos . :l"Ctodeterminantes., segundo E. Spranger, enibt>r;l Ma:.: S cheler fi-
que contr:~, Kant. · 
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E insatisfeito de suas a,pagaduras· '!lo irreali·5mo trefego, o adversario 
menos subtil de9Cc á leviandade de querer experimentar o ~alçado de Mnn

taignc no pé de ·Vargas que não é o dd Viilas . . 

rDá fóco ás soluçües a retalhos cquc~tiunml'las a granel, <tUe ridioUlos c 

mcdiocrcs não adquirem tonelagem p<J!itica nem se vendem por atacado. 
Tem por co,.tr4fo.c,ao áictatoria, os ensaios opinativos :ta :emperatura 

das massas procurando clima do regimen transformi:;ta da e~eTiencia admini,;
t'l'atn·a c política. 

Julga falta de autorid:ide os movimentos tectonicos no meio lavrado 
de maculas, distrii>uindo oblatns a um pugilo anony111o ao serviço do Go
ve·mo dentro da Revolução. 

Ausculta e fere, outrosim, os desejos organic istas da phalange gover
namental com o preço incrível da dcsillusão amargurada no sentimento e 
na visada invertida de sua luneta com · fios reticul:aàos sem orthogonia. E 
íóra de · fóco - o astrologo político· du Rio Grande do Sul. põe o deslurn
tn·amento de seu verbo ardente cheio de pamaccas tendenciosas ~ precio
sismo estreito á cabeça dos heroes desconhecidos e requintados na arte de 
duvidar e maldizer dos homens patriotas ao serviço real da Nação. 

lEsse chimico a envenenar com as cssencias e fazer impouderat·ci,; u 

cu~so das corrcn~s políticas c agita<;ões momentaneas, de bom e de mão 
senso, falsifica a seÍccção de valores zenitaes na definição espuria dos inco

l.'ll:tos 
Confunde na n1nssa a descrença com cspectativa ansiosa de progredir e 

vencer. 
·E' Ulll paizãgista· triste e sombrio no estaoelecimento da pcrspcctiva de 

nossa grandeza. futura ao .Jlreço dos homens victoriosos neste instante 
D ahi a febre desSe negativismo derrotista, de contra-rcvoludonario nas

cido dc.."llavanca em punho par a inverter pólos, atra\·és deuma jandlinha 
a tõa e aberta = -cadeia do planeta com o processo corrosh·o de um brinquedo 
tellurico no Brasil. 

Invoca Trotsky p:tra amesquinhar Kerensky com segUndn intenç:io do 
paraildo ardiloso, mas se osqucce da ficha do c:ontra-revo!.ucionat io emigra
do · e pros~ripto p~lo Po!itburo • 

. E' que o Honk!"m de Aço comprehcndell o jogo trotskiano do Ministro 
da Guerra de-unine ·e dos c:a'rnaradas da primeira hora -: Zino~cv, Ry-
1<<>"", .Kamencv, ·BQukbarinc, etc., ciivÍ':ItU· OS, agglut!.nou-os. e com :1que!b 

grosseria cstatica, apesar da falta de cultura marxista, a todos f ulminou 
corno um s elvagem. ; 

Aqui o phenomeno social se rea lí:r:ou, sem bruteza,, quero dizer, tiUa,·e

vementc com aquclle sorriso luminoso de optimismo sadio á hora triste da 
cr emação i rreligiosa. 

Q ue ac ontecer ia á · Revolução de 30 - se ao in v<!,; de um dictador, hou
vesse um tri~mvir:~to? 

iNe!lSe triumviTo caberia ao ·Sr. João ·N eve5 a -dignidade de com.pvne" 

lc:? Foi um bem? Foi um mal? 
P or que esse . cidadão prestante e lumi$0so :.rchitccto demolidor, abria 

mão da vice-presidencia do Rio Grande do Sul .na hora exacta da natural 
ascenção até interventor ? 
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.Por qur: o preclaro político. do' tomo ua excellc:ncia do Sr. João Neves, 
preferiu apagar~se, preferiu diminuir-se num desvão do conten<:ioso do 
Banco do Brasil? - a convite de um homem infeliz! 

Aqui estamos ~nte da 'Nação, V. Ex. é .Qlm homem Jlllblico 1\Íngu
lar e de quem o nosso Paiz tudo espero., porque commetteu. ~ssc formidavel 
C'M'O pO!iti CO? 

Por que V. Ex. deixou de co !laborar poMt-vict<~ria com O!l c~tadistas 
do Rio G. do Sul, <om os homens de sua gera ç;ío culta e l.>emdita e dito~a 

no Brasil? Ministro da Justiça ou da Educação ? 
V, Ex. serin brilhante; eu sinto que V. I•:x. cnmn Mir:~beau Heria 

, capaz de tocar cravo, conforme nos conta T:~i11e (H. ) nas Ori.~rcn~ dói 
F r:tnça Contemporanea. 

Excusem-me a curiosidade, JJelo amor ao inediti~mo ~ec!uctur, a bene
ficio dos fastos corn que os bi!ltoriad.,res háu ele opulellta r o c:ydo \nici:~.l o:la 
;' Re!>ublica. 

Sr. Presidente: 
Estou adejand-:> 1nínha critic.a :\ fri" l>as arguic,:iícs rio lcad~ da mi. 

noria e não dei commigo 11a selva es::ura. 
Não :.. penetrarei por c:tusa dos proteu~ no~ e:<conderijos. Prefi ro o 

purgatorio :to kferno . 
Nãe~ sou mineiro de raça para descer ao fundo das minas a uri iéras. 
Mesmo á superfície garimpeiro mab a fome. No ·pretexto de Estcrili

dooc de~ DX:tadura, · dc!t<:obri um diamante e de facil la pidação em que. pese 
., d nreza da joia. 

Diz o eminente Deyutado João Neves: 

"Só os povos atacados do delirio anarchic:o r.a hera das crises 
C'o111iciaes .• serã9 .capazes de cnfeud3.r ·a vida , a fortuna c .o futuro 
a chefes que não sabem o que querem ou não sabem · o <JUe fazem " . 

Muito bem : 
_\iuito ~m. não . Apenas muito mal . 

. Ora •. Srs. Deputados, escutem. 
A C amara está cheia de :medicos illustres, e até notaveis; eu não sou 

t•inll\ltr.l, porque, aqui sou o menor de todos os irmãos de profissão, porém, 
apesar de minha tibíeza. ·hei de protestar p~rante meus consp:cuos collegas 
-pela descoberta absurda do preclaro leader da minoria. Então ha algue:n, 
entre nó~, ~apaz de ~rér a existencia de povos de1inntes {deliria anarchí· 
co) com capacidade de no jacto da crise comicí'!! - de que? - de dar (al
guma terra, cidade, territorio. Estado) em feudo, constituir em feudo, de 
enÚegar-sc "a vida a fortuna e o · futuro" stja lá a quem fõr? 

O ir morbu.r comiiialü '' é em te~nolopia causa obsoleta com que os 
nntigos significavatn · a queda de um epile,ptiçó presente a um comieio. A 
impressão entre os circumstantes era de tal ordem que o comício se dissol
via ; tambem dito •n.ú cad"co, por causa da queda, e morbus sacer 
PeL, facto de ser julg ada a fulminação como uma ·descarga pàra abater o 

J>eCC3dor, por obra e graça divinas. 
Isto posto, logo se 'llerífica a seguinte desc:obert::. do Jead1~r da minoria. 

H a povos reunidos e:n· comidos; de repente esses povos são fulminados epi
lepticamente_ 
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Justo nesse instante, em que as massas se fulminem, os . epilepticos der
rubados, dão de mimo, oblatam e tudo entrega.m ou enfeudam .ás mãos de 
chefe~ ·attonitos - •• que não sabem o (/ue qucrr:m ou n!Iu sab::m. o que fa. 
:;em". . . 

Se ao menos íosse na aura (sensitiya, motriz, vaso-motriz, psychica). 
que dura alguns segundos .•• 

Ao th.eil:a edpcaciona_l coniere o preclaro Deputado antagonista, razões 
de alçance e justas. Fui relator no C_onselho Consultivo do Dístricto Fe
deral, . da reforma do ensino techníco secundario .. 

Os meus relatorios e trabalhos. :foram longos e cxe<!Utados com probi
dade ao peso de consultas iterativas, ás paginas de Derveu, Kilpatrick, Mon-. 
tessori, Claparêde, Ferriêre, Kerschez~teiner, Lotte. Muller, El<:il Key, Kayu
ring, Hoffding,. Madariaga. Krepelin, Freud, Bleule:r, Delmas, Janet, P in. 
lcvich, Piéron, Hevolack Ellis, Hautfeille, Boutroux, Pizolli, Binet, La
zursk, Marcelino . Domingo,. Rodolfo Llopis, etc., etc, 

Disse muito certo, o Deputado João Neves, ao incluir a pedagogia den
te•> da Revolur;ão. 

Em Hespanha, j[l "feita . a Re,publica, proclamava o íormidavel titan da 
Reforma Educacional - Rodolfo L lopis: - "Já temos Republica; agora 
va~s fa::er a Revoluç@ 11

• 

Esse technico 'eminente recitava ·o pregão -como · se fõra dos outro3, 
escutado das masas, para que fosse de todos : «A Rct!()/uçõo que aspira 
perdurar,· refugia-se na pedagogia,. · · 

Não vou arengar com. o Sr. João Neves, a respeito das originalidades 
de Lunacbarsky, ou.jo cerebro, está sendo retalhil'do em uma série -:!c fatias 
ten~imas, · 1W In.srituo· do 'cerebro, em Leningrado, para descob~ta dos in. 
dices de supet"ioridade. Rénoto apenas, por semelhante ensejo, o &-rito heroico 
da 'Revolução Russa. em cousas· educacionaeS; sahíu da bocca 11~ Zinovief, 
hoje "proscripto : - u Cu.stc o que custar, temos de empolgar a alma das 
c"eançcu. • 

Assim se "for ja um pôilo na Ru.ssia qu.'c c~ ir.", proclamam as J)aginas 
de R. Llopis . · 

Em· Hespanha a adaptação dos hemistichios revolucionano·s ·alieníge-
nas, auto c h tonizam-se assim': 

"C ustc o que custar, E pred.sp respeitar a conJ"citmcia dos meniMs". 
Por que e$Sa l inguagem · 1)Cd~gogica: 1ia -Revol)l<;ão H espanhola ? · 

·E' que os he~panhoes, 'l.~nham de soÚrer · per~e2Uii;.ão . ~tróz: á coosci-
encia ~issídente sem a po~sibÜidade da _'va!vula de segurança. 

Foi uma espleodida 'ví~oria da virt::de revolucionaria sagrado o ~es
:>eitq . á c.onsciencia. alh.llia desde o regimeo da ~corid,a~e. 

No Bra.siÍ, que fez o roinusculo primeiro ministro da Educação'? 

Qge fez esse· grnnde 3n~go r:>eputado João Neves, aes costumes sem
pre diligente a derreter seus dithyrambos ·e a evolar ·de sua pyra os vapo
res unctuosos -dt seus adjectivo.s 61mepntes vis-a- frente do amigo retrO

grado? 
·Equacionou em má hora a ,perigosíssima Questão Religiosa no Brasil, 

onde era cousa mort2. o anticlericalistno. 
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A guerr~ está t.tavacla no Brasil - graças ao amigo retrogrado do De
putado -João Neves - entre o absoluto e o te1ativo nos quadrOs ~dagogi

cos do Estado Leii'O. 
Não reza nessa cartilha: o -chefe do Sr. João Neves, a respeitavel tra

di~ão politica do Rio Grande do Sul. 
A philosophia do absoluto cathegorico e preponderante, fazendo um 

como todos nessa especie ·eterna de prosterna~ão mental, que mette a alma 
na glandula hy.pophysaria, de onde ella foge como um bafo· ou sopro, inaba
lavel quietude de pietismo, tentacllla dó' ser inunutavel e imbecilizado, a fun
dir todos, os seres na volupia de doce extase do .repouso eterno, corrompe as 
creanr,;as na a eScolas, insulta a rebeldia do Homem Novo ~o portico da na-

, ci011alidade, inatrumenta dissídios e luctas civis; por causa de sonhos e alhJ
cinac;:ões hereditarias, in criveis, abstrações, chhneras . de espíritos ah"ophia
.:los, quando toda gente no Brasil deve confiar na ·doutrina da mobilidade 
universal e da acção estatal, em plena z• Republica. (PdtOOs). 

O Sr . Presidente 
.o.manhã a se~ruinte 

Vou levantar a Sessão, designan.do para. ·a ·de 

ORDEM _PO. DIA 

Discussão unic~. do projecto n. IJ.S, de 1935. revigorando para o exer
cido de I9J5, O saldo do 'crédito esJ}eciaJ de .réis, 2,50.()00 :ooo$ooo,· aberta 
pelo decreto n. 23 . .298, de 1933, ~oni ,parecer da· Co~mi~são ·de Financ;-:!,5 .!! 

Orçamento, rejeitando o P<J,ragrapho tinico -rvtado pelo Sr .. Presidente da 
Républica ;. . . : . 

.3~ disc:Ussão do projecto n. 74-A, de I93S, dispondo sobre o pagam_ent<> 
de auXilias devidos á Sant.a 'Casa de··Misericordia'.do. Rio de Janeiro; . 

3" discussão ·do projecto 11. 29, de t935 (~··legislação), ~belecendo 
no•mas· para o provi~cn~ dos officios de tabelliães d~ notas; -. · · 

.· ' ' / . . 
· 2• discussão do projecto n. 14o-A, de 1935, dispondo sobre o aluguel 

de proprios nacionaes, pelos funccionarios publico!!, com substitutivo da 
Comm.issiio de Finanças e Orça~ento ; · · · 

2• discussão. do pro,iecto. n. 33, de 1935 (r• legisatura) d~te.niunando que 
o·s pedidos de abertiú·a àe creditas sejam encaminhados ao Poder Legislath·o 
por exclusivo intermedio do Ministerio da Fazenda; 

. . zio. discussão do proie'Cto n. r79~A, de X9JS, alterando ;a: edade para a 
matricula ·dos ·ca.Pitães combatentes do Exercito, na 'Escola de Estado Maior; 
êoril pàrecer favoraveJ·da ·.Commissão -de Segu.ran.ça; · • ,· -

Discussão unica do parecer·· :0. ·6~ . . de ~!ÚS, approvando o acto do Tri
bunal ·de· Contas, 'que ·recusou' registro· ao' ~ccordo · celebrado entre' a Delega
cia Fiscal do Thesouro .Nacional, ·no· Estado -de Sergipe; e. a !nte!ldencia d~ 
Itapotanga.;. ' . 

_Discussão unica do par.ecer. n. 63, •. !le 1935, :!JlPTC\~'!-lldo o acto do. Tri
bunal de oC:.ntas.. que. recusou registro ao .contracto celet/rado i)ela Commis
são Cent,al d~ Compras ~om a Ça~ Lo'hner, s'. A. . 

Levanta-se a Sessão ás x 6 · horas e cinco minutos . 

.... ~. 

F!IM DO J-0 VOLUME 
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